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1. مقدمه
بعــد از توافــق برجــام، برخــی از تحریم هــا از ســر راه کشــور برداشــته شــد و متعاقبــًا ایــن انتظــار 
کــه تبــادالت مالــی ایــران در ســطح بین الملــل بــدون مشــکل به ماننــد ســابق،  وجــود داشــت 
برقــرار شــود. به رغــم ایــن انتظــار امــا بعــد از اجــرای برجــام برخــی مشــکالت همچــون اعمــال 
محدودیــت در نقــل و انتقــاالت ارزی صادرکننــدگان1 و یــا عــدم ارتباط گیــری بانک هــای 
بــزرگ بــا ایــران2 پابرجــا ماندنــد. مــوارد زیــر بــه عنــوان مهمتریــن دالیــل پابرجایــی مشــکالت 

بانکــی از ســوی مســئولین مطــرح شــد:
کــه . 1 ــا رئیــس مجلــس قبــرس بیــان داشــت  ــدار ب ســیف، رییــس کل بانــک مرکــزی در دی

ــت.  ــکا3 اس ــای آمری ــرس از جریمه ه ــت ت ــه عل ــران، ب ــی ای ــط بانک ــدی در رواب کن
گــزارش وزارت امــور خارجــه از نحــوه اجــرای برجــام، قــرار داشــتن ایــران در . 2 در دومیــن 

فهرســت کشــورهای پرخطــر گــروه ویــژه اقــدام مالــی4 یکــی از علــل مشــکالت بانکــی ذکر شــد.
ــا . 3 ــی ب ــای جهان ــی بانک ه ــکاری برخ ــدم هم ــل ع ــر از دالی ــی دیگ ــیف، یک ــه س گفت ــه  ب

کد خبر: 1103315 1.  روزنامه دنیای اقتصاد، 
کد خبر: 95080905838 2.  خبرگزاری ایسنا، 
کد خبر: 470954 3.  خبرگزاری قدس آنالین، 
کد خبر: 1058055 4.  روزنامه دنیای اقتصاد، 

http://donya-e-eqtesad.com/news/1103315
http://donya-e-eqtesad.com/news/1103315
http://www.isna.ir/news/95080905838/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%86
http://www.isna.ir/news/95080905838/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%86
http://qudsonline.ir/news/470954/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1
http://qudsonline.ir/news/470954/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1
http://donya-e-eqtesad.com/news/1058055
http://donya-e-eqtesad.com/news/1058055
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بانک هــای ایرانــی، پاییــن بــودن اســتاندارد بانک هــای داخلــی اســت1.
تهــران، . 4 بازرگانــی  اتــاق  کمیتــه ســرمایه گذاری خارجــی  رئیــس  گفتــه مســتوفی،  بــه 

ــا بانک هــای  ــزرگ ب بازگشــت پذیری تحریم هــا یکــی از عوامــل عــدم همــکاری بانک هــای ب
داخلــی اســت2.

عراقچــی، مذاکره کننــده ارشــد ایــران در مســائل هســته ای، منــع دسترســی ایــران به نظام . 5
ــط  ــدی رواب کن ــر در  ــل مؤث ــک دلی ــه را ی ــای اولی ــودن تحریم ه ــا ب ــل پابرج ــه دلی ــکا ب ــی آمری مال

کــرد3. بانکــی اعــالم 
گفتــه ظریــف، وزیــر امــور خارجــه، فضاســازی دولــت آمریــکا علیــه ایــران بــا تکیــه بــر . 6 بــه 

مباحثــی همچــون تمدیــد برخــی قوانیــن تحریمــی و موضوعاتــی ماننــد حمایــت از تروریســم و 
کنــدی روابــط بانکــی بی تأثیــر نبــوده اســت.  نقــض حقــوق بشــر4، در 

همچنیــن، بــه گفتــه ســفیر ایــران در آلمــان، موقعیــت برتــر آمریــکا در صنعت بانکــداری . 7
بین المللــی5، یکــی از دالیــل عادی نشــدن روابــط بانکــی بین المللــی اســت.

کارگــزاری بانکــی،  کــه تــا قبــل از اجــرای برجــام، مهمتریــن مشــکل در روابــط  گفتــه نمانــد  نا
مباحــث مربــوط بــه تحریــم و عــدم اجــرای برجــام قلمــداد می شــد6. امــا بعــد از اجــرای برجــام 
کنــدی پیــش می رفــت، بانــک مرکــزی و مقامــات وزارت  و اینکــه نقــل و انتقــاالت ارزی بــه 
اقتصــاد، بــا چرخشــی آشــکار، موانــع پابرجابــودن مشــکالت روابــط بانکــی ایــران و ســایر 
کشــورها را از تحریــم بــه حضــور ایــران در فهرســت کشــورهای پرخطــر »گــروه ویــژه اقــدام مالــی7« 
تغییــر داد8. در ایــن رابطــه شــواهد فراوانــی وجــود دارد. قضــاوی، معاون امــور بانک و بیمه وزیر 

کد خبر: 13951110000333 1.  خبرگزاری فارس، 
کد خبر: 11234 2.  روزنامه فرصت امروز، 

کد خبر: 13951127000324 3.  خبرگزاری فارس، 
کد خبر: 95080905838 4.  خبرگزاری ایسنا، 

کد خبر: 1392274 5.  خبرگزاری تسنیم، 
کد خبر: 14389 6.  بانک مرکزی، 

کــرده  ــا پول شــویی« و »تأمین مالــی تروریســم« تعریــف  گــروه ویــژه اقــدام مالــی رســالت خــود را در حــوزه »مبــارزه ب   .7
اســت.

کد خبر: 366454 8.  پایگاه خبری الف، 

http://www.farsnews.com/13951110000333
http://www.farsnews.com/13951110000333
http://forsatnet.ir/news/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85.html
http://forsatnet.ir/news/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85.html
http://www.farsnews.com/13951127000324
http://www.farsnews.com/13951127000324
http://www.isna.ir/news/95080905838/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%86
http://www.isna.ir/news/95080905838/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%86
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/09/1392274/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-fatf
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/09/1392274/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-fatf
http://www.cbi.ir/showitem/14389.aspx
http://www.cbi.ir/showitem/14389.aspx
http://alef.ir/vdcftvdmjw6dvja.igiw.html?366454
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اقتصــاد وقــت اظهــار داشــته بــود »برجــام و رفــع تحریــم این مانع )مشــکالت بانکــی( را برطرف 
گــروه ویــژه اقــدام مالــی یــا  گرفتــن نــام ایــران در فهرســت کشــورهای غیرهمــکار  کــرد، امــا قــرار 
FATF دومیــن مانــع مهــم در زمینــه برقــراری روابــط مجــدد بــود. بــه همیــن دلیــل کشــور تــوان 
خــود را بعــد از برجــام، معطــوف بــه حــل مســأله و رفع بهانه هــای گروه ویــژه اقدام مالی نمــود1«.
همچنیــن در تاریــخ 18 اســفند 1394 تهرانفــر، معــاون نظارتــی بانــک مرکــزی، بــا اظهــار 
خرســندی از تصویــب قانــون مبــارزه بــا تأمیــن مالــی تروریســم اعالم نمــود تصویب ایــن قانون، 
زمینــه ارتقــای رتبــه اعتبــاری ایــران در ســطح بین المللــی را فراهــم می کنــد. وی همچنیــن 
گــروه ویــژه اقــدام مالــی بــه دلیــل فقــدان  اظهــار داشــت »متأســفانه طــی ســال های اخیــر، 
ــن  ــب ای ــرد و تصوی ــادر می ک ــه ص ــران بیانی ــه ای ــم، علی ــی تروریس ــن مال ــا تأمی ــارزه ب ــون مب قان
قانــون در کشــور بــرای بانک هــای خارجــی و مراجــع مالــی بســیار بــا اهمیــت اســت2«. به گفته 
طیب نیــا، وزیــر وقــت اقتصــاد نیــز، بــا توجــه بــه مقبولیــت توصیه هــای ایــن گــروه نــزد بانک ها و 
نهادهای مالی در جهان، وجود ایران در فهرســت کشــورهای پرخطر، منجر به بی اطمینانی 

بانک هــای خارجــی در معاملــه بــا ایــران می شــد3.
در همیــن زمینــه و پــس از ابــالغ قانــون مبــارزه بــا تأمیــن مالــی تروریســم، روابــط عمومــی بانک 
کــه »عــدم تصویــب قانــون مزبــور در ایــران  مرکــزی در تاریــخ 19 اســفند 1394، اعــالم نمــود 
ســبب شــده بــود نهادهــای مهــم بین المللــی فعــال در زمینه مبــارزه با پولشــویی و تأمین مالی 
تروریســم، ایــران را در فهرســت ســیاه خــود قــرار دهنــد. قــرار گرفتــن در این فهرســت مشــکالت 
کارگــزاری بانک هــا بــه وجــود مــی آورد. ازایــن رو، پــس از رفــع  جــدی در ایجــاد و حفــظ روابــط 
تحریم هــای ظالمانــه علیــه جمهــوری اســالمی، ایــران دومیــن گام )تصویــب قانــون مبــارزه بــا 
تأمیــن مالــی تروریســم( در جهــت فراهم ســاختن زمینــه بــرای ارتقــای فعالیت هــای تجــاری با 

دیگــر کشــورها را برداشــت4«.

کد خبر: 1026121 1.  روزنامه دنیای اقتصاد، 
کد خبر: 14425 2.  بانک مرکزی، 

کد خبر: 626565 ک،  3.  پایگاه خبری تابنا
کد خبر: 14421 4.  بانک مرکزی، 

http://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-16/1026121-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-16/1026121-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://www.cbi.ir/showitem/14425.aspx
http://www.cbi.ir/showitem/14425.aspx
http://iraneconomist.com/fa/news/123995/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%84%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://iraneconomist.com/fa/news/123995/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%84%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://www.cbi.ir/showitem/14421.aspx
http://www.cbi.ir/showitem/14421.aspx
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گفتــه نمانــد کــه ســیف، رئیــس کل بانــک مرکــزی نیــز، در تاریــخ 31 فروردیــن 1395، اشــاره  نا
نمــود »بــا توجــه بــه فضــای جدیــد پــس از برجــام، نظــام بانکــی مــا بایــد بــه ســرعت نقایــص و 
عــدم انطباق هــای خــود بــا اســتانداردهای روز دنیــا را برطــرف کنــد. بــه دلیــل شــرایط تحریــم، 
نظــام بانکــی کشــور از نظــر تطابــق بــا اســتانداردهای روز دنیــا عقــب مانــده اســت و لــذا هرچــه 
ســریع تر بایــد این گونــه نواقــص برطــرف شــود. اصــالح وضعیت ایــران در گــروه ویژه اقــدام مالی 

یکــی از اقدامــات بســیار مهــم در ایــن رابطــه اســت1«.
ــام ایــران را  ــا قبــل از ســال 1394، همــواره در نشســت های خــود، ن گــروه ویــژه اقــدام مالــی ت
در زمــره کشــورهای پرخطــر از لحــاظ مــراودات مالــی ذکــر می کــرد و از کشــورها می خواســت تــا 
علیــه ایــران اقدامــات تقابلــی انجــام دهنــد2.  به هرحــال و با ایــن پیش فرض، تعامــل و مذاکره 
میــان ایــران و گــروه ویــژه اقــدام مالــی آغــاز گشــت. رونــد مذاکــرات ابتدایــی )بهمن مــاه 94 الی 
کارگــروه  بــه انجــام اقدامــات اولیــه ای از ســمت ایــران  تیرمــاه 95( مقامــات اقتصــادی بــا ایــن 
منجــر شــد3. بــه دنبــال انجــام اقدامــات اولیــه، گــروه ویــژه اقــدام مالــی با صــدور بیانیــه ای در 4 
تیــر 1395 )24 ژوئــن 2016( ضمــن اســتقبال از اقدامــات ایــران، از فصــل جدیــد همکاری هــا 

میــان ایــران و ایــن نهــاد بین دولتــی در قالــب یــک توافــق بلندمــدت ســخن گفــت4. 
بــر اســاس توافــق فــوق، ایــران متعهد شــد تا برخــی اقدامــات را در حوزه مبــادالت بانکی خود 
کارگــروه مذکــور بــه صــورت موقــت ایــران را از فهرســت  انجــام دهــد و در ازای آن، مقــرر شــد تــا 
کشــورهای ُپرخطــر خــارج نمایــد. در ایــن توافــق، ذکــر شــده بــود کــه بعــد از یــک ســال از اجــرای 
ــاره  ــران، درب ــی اقدامــات یک ســاله ی ای ــژه اقــدام مالــی ضمــن ارزیاب گــروه وی تفاهــم مذکــور، 

کــرد5. حضــور یــا عــدم حضــور ایــران در فهرســت کشــورهای پرخطــر تصمیم گیــری خواهــد 

کد خبر: 82041918 1.  خبرگزاری ایرنا، 
کد خبر: 146163 2.  پایگاه خبری اقتصاد آن الین، 

3.  بــه عنــوان مثــال می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره داشــت: تدویــن و تصویــب قانــون مبــارزه بــا تأمیــن مالــی تروریســم، 
گــروه اوراســیایی »مبــارزه بــا پولشــویی و تأمیــن مالــی تروریســم )EAG(« و همچنیــن تــالش بــرای  عضویــت ایــران در 
اجــرای سیســتم شناســایی ذی نفــع نهایــی در معامــالت و مــراودات بانکــی، نمونه هایــی از اقدامــات ایــران در ایــن 

زمینــه اســت.
کد خبر: 13950404000748 4.  خبرگزاری فارس، 

گــروه ویــژه در تیــر مــاه 96 عملکــرد ایــران را ارزیابــی نمــود و بــا توجــه بــه عملکــرد ایــران در زمینــه اجــرای تعهــدات    .5

http://www.irna.ir/fa/News/82041918
http://www.irna.ir/fa/News/82041918
http://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/146163-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/146163-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950404000748
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950404000748
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همــکاری ایــران بــا ایــن کارگــروه و اجــرای تعهــدات تفاهم نامــه، به نقــد برخی از کارشناســان 
و مراکــز پژوهشــی منجــر شــد. به زعــم برخــی کارشناســان، همــکاری بــا گــروه ویــژه اقــدام مالی، 
تبعاتــی منفــی بــرای کشــور در پی خواهد داشــت که می تــوان با ترمیم تفاهم نامه و تجدیدنظر 
در تعهــدات ایــران، از بــروز آن هــا پیش گیــری نمــود. بــا توجــه بــه نظــرات کارشناســی متفــاوت، 
ایــن گــزارش ســعی دارد تــا ضمــن معرفــی گــروه ویــژه اقــدام مالــی و تشــریح ابعــاد تفاهم نامــه آن  

بــا ایــران، مواضــع موافقــان و مخالفــان تعامــل بــا ایــن کارگــروه را ارائــه و تبیین نماید.

گام هــای الزم بــرای برنامــه  عملیاتــی ، »گــروه ویــژه اقــدام مالــی«، مجــددًا محدودیت هــای ایــران  سیاســی و همچنیــن 
گام هــا و مفــاد برنامــه  گــروه ویــژه بــه نظــارت خــود تــا نهایی شــدن همــه  را بــه حالــت تعلیــق درآورد. طبــق بیانیــه، 
کامــل بــه اجــرا برســد، نــام ایــران در  کــه برنامــه عملیاتــی به طــور  عملیاتــی تعییــن شــده، ادامــه خواهــد داد و تــا زمانــی 

کدخبــر: 1106027/16 گــروه ویــژه اقــدام مالــی خواهــد مانــد. منبــع: روزنامــه دنیــای اقتصــاد؛  بیانیــه عمومــی 

http://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-16/1106027-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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گروه ویژه اقدام مالی  2. معرفی 
بــرای شــناخت بهتــر تعامــل ایــران بــا گــروه ویــژه اقــدام مالــی 
)FATF(1، الزم اســت تــا ابتــدا شــناخت جامعــی نســبت بــه 
گــروه   گیــرد. ایــن  اهــداف و مأموریت هــای ایــن نهــاد شــکل 
گــروه جــی- 72 ایجــاد شــد. ســران  از ســال 1989 و زیــر نظــر 
ــزوم یکســان  جــی-7، ضــرورت تشــکیل چنیــن نهــادی را ل
کردنــد3.  کــردن مقــررات بانکــی و مبــارزه بــا پولشــویی اعــالم 
ــه  ــوان ب ــروه می ت گ ــن  ــرای ای ــده ب ــن ش ــای تعیی از مأموریت ه

کــرد4: مــوارد زیــر اشــاره 
 تدویــن اســتانداردها و بهبــود وضعیــت اجــرای تدابیــر . 1

حقوقــی، نظارتــی و عملیاتــی بــرای مبــارزه بــا پولشــویی و 
ــم  ــی تروریس ــن مال تأمی

مقابلــه بــا تأمیــن مالــی اشــاعه ســالح های کشــتارجمعی و ســایر تهدیدهــای مرتبــط بــا . 2

1.  Financial Action Task Force
کــه البتــه روســیه هــم  کانــادا  کشــورهای فرانســه، آلمــان، بریتانیــا، ایتالیــا، ژاپــن، ایــاالت متحــده آمریــکا و  2.  شــامل 
کــد  ــا بعــد از بحــران اوکرایــن، حضــور روس هــا بــه حالــت تعلیــق درآمــده اســت )کافــه حقــوق،  گــروه بــود اّم جــزو ایــن 

خبــر: 91955(.
کد خبر: 1116281 3.  خبرگزاری تسنیم، 
کد خبر: 165075 4.  پایگاه خبری بنکر، 

http://cafehoghough.com/91955/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8Cfatf/
http://cafehoghough.com/91955/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8Cfatf/
http://cafehoghough.com/91955/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8Cfatf/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/04/07/1116281/fatf-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/04/07/1116281/fatf-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://banker.ir/news/165075/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-FATF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F
http://banker.ir/news/165075/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-FATF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F
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ســالمت نظــام مالــی 
شناســایی نقاط آســیب پذیر کشــورها در ســطح ملی و با هدف حفاظت از نظام مالی . 3

بین المللــی در برابر سوءاســتفاده ها
در حــال حاضــر، 33 کشــور و 10 ســازمان منطقــه ای بــه عنــوان عضــو گــروه ویــژه اقــدام مالــی، 

در پیشــبرد اهــداف ایــن گــروه مشــارکت می کننــد. 10 ســازمان منطقــه ای مزبــور عبارتنــد از:
)EAG( 1. گروه اوراسیا

)APG( 2. گروه آسیا / اقیانوس آرام در مبارزه با پولشویی
)CFATF( 3. نیروی کاری کارآفرینی کارائیب

کارشناســان ارزیابــی اقدامــات ضــد پولشــویی و تامیــن مالــی تروریســم شــورای  4. کمیتــه 
)MONEYVAL( اروپــا 

)ESAAMLG( 5. گروه مبارزه با پولشویی در شرق و جنوب آفریقا
)GAFILAT( 6. نیروی کاری عملیاتی در آمریکای التین

)GIABA( 7. گروه اقدامات بین دولتی علیه پولشویی در غرب آفریقا
)MENAFATF( 8. نیروی کاری عملیات مالی خاورمیانه و شمال آفریقا

)GABAC( 9. نیروی کاری پولشویی در آفریقای مرکزی
10. گروهی از ناظرین مرکز مالی بین المللی1 

گــروه 49 توصیــه بــرای مقابلــه بــا پولشــویی و مبــارزه بــا تأمیــن مالــی تروریســم  کنــون ایــن  تا
منتشر کرده است. عنوان این توصیه نامه »استانداردهای بین المللی در مبارزه با پولشویی 
گــروه میــزان پیشــرفت  و تأمیــن مالــی تروریســم و اشــاعه گری« اســت2. بــر همیــن اســاس، ایــن 
کشــورهای عضــو در زمینــه پیاده ســازی توصیه هایــش را رصــد و پیشــرفت اجــرای آن هــا در 
ســطح جهــان را دنبــال می کنــد و بــر مبنــای رصــد و نظــارت مذکــور، کشــورها را بــه ســه دســته 
گــروه  کامــاًل طبــق توصیه هــای ایــن  کــه  تقســیم می نمایــد. یــک دســته کشــورهایی هســتند 
رفتــار می نماینــد کــه اعضــای ایــن گــروه اکثــرًا کشــورهای توســعه یافته را شــامل می شــود. گــروه 

گروه ویژه اقدام مالی، منظقه اوراسیا  1.  منبع:پایگاه اطالع رسانی 
2.  همان

http://www.eurasiangroup.org/fsrb.php
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کــه در حــال پیشــرفت و تطبیــق بــا اســتانداردهای مشخص شــده  دوم کشــورهایی  هســتند 
هســتند. دســته آخــر نیــز شــامل کشــورهایی می شــود که با ایــن گروه همــکاری نداشــتند و لذا 
از نظــر گــروه، دارای خطــر پولشــویی و تأمیــن مالی تروریســم هســتند. دســته ســوم بــه دو بخش 
تقســیم می شــوند؛ یــک بخــش کشــورهایی کــه علیــه آن هــا »اقــدام متقابــل« انجام نمی گیــرد و 
بخــش دیگــر آنهایــی کــه اصطالحــًا در »فهرســت ســیاه« قــرار دارنــد و علیه آن ها اقــدام متقابل 
گــروه  کــره شــمالی در  فهرســت ســیاه ایــن  صــورت می گیــرد. تــا تیرمــاه ســال 95، تنهــا ایــران و 

قرار داشــتند.
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گروه ویژه اقدام مالی 3. سابقه تعامل ایران با 
ایــن گــروه از ســال 2008 خطــر پولشــویی و تأمیــن مالــی تروریســم را در ایــران هشــدار مــی داد و 
کــه خطــر بــاالی پولشــویی و تأمیــن مالــی  از ســال 2010 ایــران را در فهرســت ســیاه کشــورهایی 
تروریســم در نظــام بانکــی آن هــا وجــود دارد، قــرار داد و اقدامات متقابل را علیه آن توصیه کرد. 
گفتنی اســت در ســال 2010 تنها دو کشــور ایران و کره شــمالی که از مخالفان ایاالت متحده 
کارگــروه قــرار داشــتند1. رونــد هشــدارهای  آمریــکا بــه حســاب می آینــد در لیســت ســیاه ایــن 
شــدیداللحن ایــن گــروه علیــه ایــران بــه گونــه ای بــود کــه دولــت ایــران از حــدود ســال 1389، بــا 
ارســال الیحــه مبــارزه بــا تامیــن مالی تروریســم به مجلس، بــه نوعی درصــدد تقویت همکاری 

بــا ایــن نهــاد برآمــد2.
 نقــش ایــن کارگــروه در تنظیــم مقــررات تحریمــِی مالــی ایــران نیــز برجســته اســت. در همیــن 
رابطــه در مقدمــه قطعنامــه 1929 شــورای امنیــت علیــه فعالیت هــای صلح آمیــز هســته ای 
ایــران، ایــن کارگــروه بــه دلیــل اقداماتــی که در زمینه تنظیم مقــررات تحریمی ایران انجــام داده 
گــروه، نهــاد همــکار کمیتــه تحریــم ایــران  بــود، مــورد تقدیــر قــرار گرفت3. به عبارت دیگــر ایــن 

کد خبر: 521222 1.  خبرگزاری دانشجو، 
کد خبر144082 2.  پایگاه خبری اقتصاد آن الین، 

کوهــن، معــاون وزیــر خزانــه داری آمریــکا در ســال 2012 از  کــه دیویــد  3.  در ایــن میــان ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت 
کارگــروه بــه صراحــت بــه عنــوان »یکــی از مهم تریــن ابزارهــای پیاده ســازی تحریم هــای بانکــی علیــه ایــران« نــام  ایــن 

کــد خبــر: 595789 بــرده بــود. منبــع: مشــرق، 

http://www.snn.ir/mobile/mobiledetail/News/521222/69
http://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-30/144082-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-30/144082-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/595789/%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
http://yon.ir/a8ji
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کــه پــس از قطعنامــه 1737 در دســامبر 2006 ذیــل شــورای امنیــت  ــوده اســت؛ کمیتــه ای  ب
ــود.1 ســازمان ملــل تشکیل شــده ب

تــا قبــل از اجــرای برجــام، ایــن گــروه همــواره ایــران را تهدیــد جــدی علیه یکپارچگی سیســتم 
مالــی بین المللــی معرفــی می کــرد. نمونــه ایــن موضــوع را می تــوان در بیانیــه بهمــن مــاه 1394) 
همزمــان بــا اجرایــی شــدن برجــام( مشــاهده نمــود. در بیانیــه مذکــور آمــده بــود: »مــا بــه همــه 
کیــد می کنیــم که به همه موسســه های مالی شــان  اعضــا و نهادهــای تصمیم گیــری مجــددا تا
کــه توجــه ویــژه ای بــه روابــط تجــاری و معاملــه بــا ایــران و شــرکت های تجــاری  کننــد  توصیــه 
 FATF ،ــی ــات امنیت ــترش اقدام ــر گس ــالوه ب ــند. ع ــته باش ــی داش ــی ایران ــه های مال و موسس
کــه بــر اســاس آن از اعضــا و نهادهــای  کیــد مجــدد قــرار می دهــد  بیانیــه ســال 2009 را مــورد تا
کــه اقدامــات مقابلــه ای موثــری را در پیــش بگیرنــد تــا  تصمیم گیــری خواســته شــده بــود 
بخش هــای مالــی خــود را از ریســک پولشــویی و تامین مالی ترورســیم در ایــران حفظ کنند«2.
امــا بعــد از اجــرای برجــام و همزمــان بــا پابرجــا مانــدن محدودیت هــای بانکــی، برخــی 
مســئوالن بانکــی کشــور، عــدم تبعیــت بانک هــای داخلــی از اســتانداردهای بین المللــی را 
مانــع اصلــی عــادی شــدن روابــط بانکــی بین المللی معرفــی کردند. به گفته قضــاوی، معاون 
وزیــر اقتصــاد ســابق، علی الخصــوص در دوران اجرایی شــدن برجــام، یکــی از حوزه ها جهت 
گــروه  کــه  اعمــال فشــار بیشــتر بــر ایــران، حــوزه مبــارزه بــا پولشــویی و تأمیــن مالــی تروریســم بــود 
ویــژه اقــدام مالــی متولــی رصــد مســائل ایــن زمینــه اســت3. لــذا راهبــرد ارتباط گیــری و ارتقــای 

گرفــت. کار دولــت قــرار  گــروه در دســتور  ســطح تعامــل بــا ایــن 
بنابرایــن گروهــی متشــکل از مقامــات وزارت اقتصــاد و بانــک مرکــزی، مذاکــره جــدی بــا این 
نهــاد را کلیــد زدنــد و در حــد فاصــل زمانــی بهمــن مــاه 1394 الی تیرمــاه 1395، با انجام برخی 
اقدامــات اعتمــاد ســاز همچــون تصویــب قانــون مبــارزه بــا تامیــن مالــی تروریســم، در تاریــخ 

تیرمــاه 1395 بــه توافقــی بــا ایــن کارگــروه رســیدند. 

کد خبر: 78694 کیهان،  1.  روزنامه 
کد خبر: 3098289 2.  روزنامه دنیای اقتصاد، 

کد خبر: 1130472 3.  خبرگزاری تسنیم، 

http://kayhan.ir/fa/news/78694
http://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3098289-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3098289-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/04/25/1130472/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-fatf-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/04/25/1130472/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-fatf-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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3-1.همــکاری ایــران بــا گــروه ویــژه اقــدام مالــی در طــول یــک ســاِل منتهــی بــه تیرمــاه ســال 
1395

دولــت ایــران به منظــور حــل مشــکل تبــادالت مالــی بین المللــی، اقدامــات داوطلبانــه ای را 
گــروه ویــژه اقــدام مالــی انجــام داد؛ اقداماتــی از قبیــل  بــه منظــور ارتقــای ســطح همــکاری بــا 
تدویــن و تصویــب قانــون مبــارزه بــا تأمیــن مالــی تروریســم، اصــالح قانــون پولشــویی )در حــال 
انجــام(1 و عضویــت در گــروه مقابلــه بــا پولشــویی و تأمین مالی تروریســم اوراســیا در خردادماه 
کل بانــک مرکــزی، ایــران در آن برهه)حــدود  گفتــه ســیف، رئیــس  13952. همچنیــن بــه 

اردیبهشــت 1395( قــول داده بــود تــا بــه منظــور رفــع هــر نــوع احتمــال ارتبــاط ســرمایه گذار 
خارجــی بــا اشــخاص موجــود در لیســت تحریمــی برجــام، ســازوکار KYC3 بــرای شــفافیت در 

کنــد4. مبــادالت مالــی و شناســایی مشــتریان نهایــی را اجرایــی 
گــروه ویــژه اقــدام مالــی طــی بیانیــه ای در 4 تیرمــاه ســال 1395 از  پیرامــون اقدامــات فــوق، 
کــرد و اقدامــات تنبیهــی علیــه ایــران را بــه مــدت  انجــام اعمــال اعتماد آمیــز ایــران اســتقبال 
یــک ســال بــه حالــت تعلیــق درآورد. امــا ایــران را از زمــره کشــورهای پرخطر ازلحاظ پولشــویی و 
تأمیــن مالــی تروریســم خــارج ننمــود و بــه دیگــر کشــورها توصیه کــرد که همچــون روال قبــل، در 

رابطــه و مبادلــه بــا افــراد حقیقــی و حقوقــی ایرانــی، هوشــیاری الزم را بــه خــرج دهنــد5.
در ایــن بیانیــه همچنیــن از وجــود یــک برنامــه اقــداِم الزم االجــرا بــرای ایــران صحبــت شــد. 
طبــق بیانیــه، الــزام بــه اجــرا، بــا یــک تعهــد سیاســی ســطح بــاال تــوأم بــود. همچنیــن در ایــن 
گــروه ویــژه اقــدام مالــی در طــول مــدت مــورد اشــاره  کــه  اگــر انتظــارات  بیانیــه ذکــر شــده بــود 

ــا ایــران پیــاده می گــردد. ــرآورده نشــود، تصمیمــات قبلــی همچنــان در رابطــه ب ب
بعــداز ایــن بیانیــه، بانــک مرکــزی در اطالعیــه ای بــا اشــاره بــه توصیه ی گــروه ویژه اقــدام مالی 
کــه یکــی  مبنــی بــر تعلیــق اقدامــات متقابــل کشــورها علیــه نظــام مالــی ایــران، عنــوان نمــود 

کد خبر: 1098752 1.  خبرگزاری صدا و سیما، 
کد خبر: 13950323000767 2.  خبرگزاری فارس، 

3.  Know Your Customer )مشتری خود را بشناس)
کد خبر: 13950323000767 4.  خبرگزاری فارس، 

کد خبر: 13950404000748 5. خبرگزاری فارس، 

http://www.iribnews.ir/fa/news/1098752/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://www.farsnews.com/13950323000767
http://www.farsnews.com/13950323000767
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950404000748


18 |  | پایش مسائل راهبردی کشور

از موانــع تجــاری و بانکــی در برابــر کشــورها بــرای معاملــه بــا ایــران برداشته شــد1. در ادامــه بــه 
مهتریــن مفــاد ایــن برنامــه اشــاره شــده اســت.

3-1-1.مفاد�برنامه�اقدام
بنــا بــه برنامــه اقــدام، جمهــوری اســالمی ایــران اجــرای تعهداتــی را در قالــب 6 فصــل و طــی 
طــول یــک ســال )تــا تاریــخ خردادمــاه ســال 96( تضمیــن نمــود. اهــم تعهــدات ایــران ذیــل ایــن 

برنامــه، مطابــق بــا مــوارد زیــر اســت:
تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو2. 4
5 . FT3 امضا، تصویب و اجرای کنوانسیون
اشــتراک گذاری . 6 بــه  و  تبــادل  زمینــه  در  بین المللــی  همکاری هــای  ارائــه  تضمیــن 

اطالعــات مربــوط بــه ذی نفــع واقعــی
مراجــع . 7 بــا  غیرقضایــی  اطالعــات  تبــادل  کانال هــای  و  دروازه هــا  وجــود  تضمیــن 

نامحــدود. به صــورت  اطالعــات  اشــتراک گذاری  بــه  به منظــور  غیرقضائــی 
همچنین در رابطه با جرم تأمین مالی تروریسم، موارد زیر از ایران خواسته شد:

و . 8 شــماره 4  ویــژه  توصیــه  بــا  مطابــق  تروریســم،  مالــی  تأمیــن  جــرم  اینکــه  تضمیــن 
اســت. تروریســم  مالــی  تأمیــن  بــا  مبــارزه  کنوانســیون 

اصــالح قانــون مبــارزه بــا تأمیــن مالــی تروریســم به منظــور حــذف بنــد مربــوط بــه معافیــت . 9
کــه تــالش بــرای مبــارزه بــا  گروه هــای مشخص شــده ای  جــرم تأمیــن مالــی تروریســم بــرای 

کد خبر: 14870 1.  بانک مرکزی، 
ــاره جرائــم ســازمان یافتــه فراملــی، بــه عنــوان مهمتریــن ســند  کنوانســیون ملــل متحــد درب ــا  کنوانســیون پالرمــو ی   .2
گرفتــه اســت.  کشــور قــرار  فراملــی مبــارزه بــا جرائــم ســازمان یافتــه بــه تاریــخ 15 نوامبــر ســال 2000 مــودر پذیــرش 149 
کنوانســیون، ارتقــای همــکاری هــا جهــت پیشــگیری و مبــارزه موثرتــر بــا جرائــم ســازمان یافتــه فراملــی  مقصــود از ایــن 

اســت. 
کنوانســیون ســرکوب  کــه بــه طــور رســمی   )Terrorist Financing Convention(کنوانســیون تامیــن مالــی تروریســم   .3
کــه بــه منظــور جــرم انــگاری اقدامــات  تامیــن مالــی تروریســم نامیــده می شــود، یــک معاهــده ســازمان ملــل متحــد اســت 
کنوانســیون بــه منظــور همکاری هــای پلیســی و  تامیــن مالــی تروریســم در ســال 1999 تصویــب شــده اســت. ایــن 
ــدود  ــوالی 2015، ح ــت. در ج ــده اس ــکیل ش ــم تش ــی تروریس ــن مال ــازات تامی ــق و مج ــری، تحقی ــرای جلوگی ــی ب قضائ

کنوانســیون را موردپذیــرش قــرار داده انــد.  کشــور ایــن   187

http://www.cbi.ir/showitem/14870.aspx
http://www.cbi.ir/showitem/14870.aspx
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کار خــود دارنــد1.  اشــغال خارجــی، نژادپرســتی و اســتعمار را در دســتور 
شــایان ذکــر اســت کــه ترجمــه متــن کامــل برنامــه اقــدام بــه همــراه وضعیــت اجــرای هریــک از 

گــزارش ضمیمــه شده اســت. بندهــای آن، بــه ایــن 

3-2. اقدامــات ایــران بــه منظــور اجــرای برنامــه اقــدام )در بــازه زمانــی تیرمــاه 95 الــی 
تیرمــاه 96(

گــروه ویــژه اقــدام مالــی، ایــران برخــی اقدامــات را بــه منظــور اجــرای برنامــه  پــس از توافــق بــا 
ــام داد.  ــدام انج اق

اقــدام اول: بانــک مرکــزی بــا ابــالغ یــک بخشــنامه از بانک هــا خواســت تــا بــا نهادهــای ذیــل 
فهرســت تحریمــی برجــام همــکاری نکننــد2. در ایــن زمینــه می تــوان بــه عدم انجــام خدمات 

ارزی بــرای شــرکت های زیــر مجموعــه قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیــاء اشــاره نمــود3. 
اقــدام دوم: بانــک مرکــزی، ضوابــط ورود و خــروج ارز همــراه مســافر و راننــدگان را در آبــان مــاه 
ســال 1395 بــه شــبکه بانکــی ابــالغ نمود4. طبق این ضوابــط، ورود ارز فیزیکی )اســکناس( از 
ســوی هــر مســافر خــارج از کشــور تنهــا تــا ســقف 10هــزار دالر و یــا معــادل آن به ســایر ارزهــا بدون 
نیــاز بــه اظهــار آن در مبــادی ورودی گمــرک امکان پذیــر خواهــد بــود. امــا ورود ارز فیزیکــی بــرای 
مبالــغ بیــش از ایــن مقــدار، مســتلزم اســتعالم از مرکــز اطالعــات مالــی و مبــارزه بــا پولشــویی 
ــویی  ــا پولش ــارزه ب ــررات مب ــت مق ــوص رعای ــی )FIU( در خص ــادی و دارای ــور اقتص وزارت ام

است5. 
اقــدام ســوم: آذرمــاه 1395، یعقوبــی، مدیــر کل امــور بین الملــل بانــک مرکــزی، از نصــب 
نرم افــزار نظــارت بــر تحریم هــا در شــبکه بانکــی خبــر داد. بــه گفتــه وی، این اقدام از مشــکالت 

کد خبر: 565692 1.  پایگاه خبری فردا، 
کد خبر: 1177437 2.  خبرگزاری تسنیم، 

کد خبر: 84501 کیهان،  3.  روزنامه 
گــروه ویــژه اقــدام مالــی، دو وظیفــه دارد که شــامل »ســاماندهی جابه جایی  کــه ایــران در توافــق بــا  4.  شــایان ذکــر اســت 
کشــور و ســاماندهی جابه جایــی الکترونیکــی پــول اســت«. منبــع: روزنامــه  فیزیــک پول)حمــل چمدانــی( از مرزهــای 

کــد خبــر: 1068246 دنیــای اقتصــاد، 
کد خبر: 15400 5.  بانک مرکزی، 

http://www.fardanews.com/fa/news/565692/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-fatf-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AF
http://www.fardanews.com/fa/news/565692/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-fatf-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/06/14/1177437/%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/06/14/1177437/%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
http://kayhan.ir/fa/news/84501/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-fatf-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://kayhan.ir/fa/news/84501/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-fatf-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://donya-e-eqtesad.com/news/1068246
http://donya-e-eqtesad.com/news/1068246
http://www.cbi.ir/showitem/15400.aspx
http://www.cbi.ir/showitem/15400.aspx
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شــبکه  خدمــات  از  افــزار،  نــرم  ایــن  می کاســت1.  بین المللــی  ارتباط گیــری  در  بانک هــا 
ســوئیفت بــه شــمار مــی رود و از آن بــا عنــوان »غربالگــری تحریــم2« یــاد می شــود و وظیفــه دارد 
ــی  ــت های تحریم ــود در فهرس ــای موج ــراد و نهاده ــه اف ــی ب ــبکه بانک ــی ش ــا از خدمات ده ت
جلوگیــری نمایــد. فهرســت های پایــه ایــن نــرم افــزار، شــامل فهرســت تحریم هــای آمریــکا 
)SDN List(، شــورای امنیــت و اتحادیــه اروپــا اســت. بــرای توضیــح بیشــتر باید اشــاره داشــت 
کــه ایــن نــرم افــزار در ارتبــاط بــا فهرســت های تحریمــی بــه صــورت فــازی عمــل می کنــد؛ بدیــن 
کــه  نرم افــزار مذکــور میــزان نزدیکــی و دوری ارتباطــات مشــتریان حقیقــی و حقوقــی  صــورت 

بانک هــا بــا نهادهــای تحریمــی را بــه صــورت فــازی نشــان می دهــد3.
اقــدام چهــارم: بانــک مرکــزی طــی بخشــنامه ای بــه بانک هــای کشــور در فروردیــن 1396، بــر 
کیــد نمــود. براســاس ایــن بخشــنامه تمامــی نقل و  لــزوم رعایــت مقــررات مبــارزه بــا پولشــویی تا
انتقــاالت الکترونیکــی ارزی بــرون مــرزی بایــد از طریــق سیســتم ســوئیفت و پــس از دریافــت 
کــه تراکنش هــا  گیرنــده صــورت می گرفــت؛ بــه طــوری  کامــل و دقیــق فرســتنده و  اطالعــات 
گیرنــده و فرســتنده توســط بانک هــا دریافــت و نــزد  قابــل ردیابــی باشــد و مشــخصات دقیــق 

آنها نگهــداری شــود4.

کد خبر: 1081490 1.  دنیای اقتصاد، 
2.  Sanction Screening

کد خبر: 237238 3.  عیار آنالین، 
4.  همان

http://donya-e-eqtesad.com/news/1081490
http://donya-e-eqtesad.com/news/1081490
http://ayaronline.ir/1396/03/237238.html
http://ayaronline.ir/1396/03/237238.html
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اقــدام پنجــم: در تاریــخ 25 اردیبهشــت ســال 1396، رییــس کل بانــک مرکزی از شــروع تهیه 
دســتورالعمل مبــارزه بــا پولشــویی و تامیــن مالی تروریســم بــرای نظام بانکی خبــر داد1. هرچند 
کنــون خبــر دیگــری پیرامــون تهیــه ایــن دســتور العمــل منتشــر نشــده اســت امــا بــا توجه به  کــه تا
کار مقامــات پولــی کشــور قــرار  کــه ایــن موضــوع در دســتور  صحبــت ســیف، بــه نظــر می رســد 

دارد.
اقــدام ششــم: بانــک مرکــزی بــا مشــارکت گمــرک ایــران، صفحــه منشــأ ارز را راه انــدازی کــرد و 
از 24 خــرداد ســال 96 بــه بعــد تمــام صاحبــان کاال ملــزم به ثبت اطالعات منشــاء ارز شــدند. 
کــه از تاریــخ تعیین شــده تمــام وارد کننــدگان بایــد هنــگام انجــام  ایــن امــر بدیــن معنــی اســت 

تشــریفات کاال، نســبت بــه اعــالم محــل ارز تامیــن شــده بــرای ورود کاال اقــدام کننــد2.

3-2-1.وضعیت�روابط�بین�المللی�بانکی،�یکسال�پس�از�شروع�اجرای�برنامه�اقدام
در تاریــخ 1 تیرمــاه ســال 1396، گــروه ویــژه اقــدام مالــی، پس از اجالســیه والنســیای اســپانیا، 
در بیانیــه ای بیــان نمــود:  »گــروه ویــژه اقــدام مالــی بــا وجــود تالش هــای یــک ســاله ایــران بــرای 
اجــرای برنامــه اقــدام، ایــن کشــور را از لیســت ســیاه خــارج نمی کنــد در عیــن حــال تعلیــق 
اقدامــات متقابــل علیــه ایــران را بــدون محدودیــت زمانــی تمدیــد می نمایــد«. در ایــن بیانیــه 
همچنیــن آورده شــده بــود:» تــا زمانــی که ایران اقدامات خواســته شــده برای رفع کاســتی های 
تعییــن شــده در برنامــه اقــدام را انجــام نــداده اســت FATF نســبت بــه تامیــن مالــی تروریســم از 
ــِد ناشــی از آن بــرای نظــام مالــی بین المللــی نگــران باقــی خواهــد مانــد.  طریــق ایــران و تهدی
کــه بــه نهادهــای مالــی خــود تذکــر دهنــد  بنابرایــن FATF از همــه اعضــای خــود می خواهــد 
تــا همچنــان در روابــط و تعامــالت تجــاری بــا افــراد حقیقــی و حقوقــی در ایــران نهایــت دقــت 

عمل را داشــته باشــند«.3
گفتــه نمانــد کــه گــروه ویــژه اقــدام مالــی، ســه هفتــه پــس از بیانیــه مزبور، لیســت 9 کشــوری  نا
کــه اقدامــات الزم بــرای مقابلــه بــا تأمیــن مالــی تروریســم و پولشــویی انجــام نداده انــد را منتشــر 

کد خبر: 322639 1.  اقتصاد آن الین، 
که هنوز این آیین نامه به صورت آشکارا به شبکه بانکی ابالغ نشده است.  2.  همان، الزم است ذکر شود 

کد خبر: 486060 3.  پایگاه خبری الف، 

http://eghtesadeiranonline.com/vdcc1iq1o2bqie8.ala2.html
http://eghtesadeiranonline.com/vdcc1iq1o2bqie8.ala2.html
http://old.alef.ir/vdcb00bagrhbwgp.uiur.html?486060
http://old.alef.ir/vdcb00bagrhbwgp.uiur.html?486060
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کــره  کــه نــام ایــران نیــز در ایــن لیســت قــرار داشــت. FATF در لیســت مذکــور، نــام ایــران و  کــرد 
ــود  کــرده ب ــود و عنــوان  ــا بیشــترین ریســک همــکاری آورده ب ــه عنــوان دو کشــور ب شــمالی را ب
کــه می تــوان بــرای اقــدام علیــه آنهــا مجــوز  شــرایط ایــن دو کشــور بــه قــدری مخاطره آمیــز اســت 

کــرد.1 صــادر 
در طــول ســال اول اجــرای برنامــه اقــدام، مشــکالت بانکــی در حــوزه نقــل و انتقــاالت ارزی 
کــه مانــع  ــوده اســت.در فرودیــن مــاه 1396، خبــری منتشــر شــد  گریبان گیــر شــبکه بانکــی ب
ــن  ــت. ای ــی اس ــام بانک ــکالت نظ ــل و مش ــد، معض ــران و هن ــاری ای ــط تج ــان رواب ــی می اصل
مشــکالت در دو بخــش گشــایش شــعب بانکــی و محدودیــت در نقــل و انتقــال ارز، ذکر شــده 
بــود2.  همچنیــن در اردیبهشــت مــاه 1396، خبــری منتشــر شــد مبنــی بــر اینکــه بانک هــای 
کســتانی، ترکیــه ای و اماراتــی، ســخت گیری های جــدی بــرای بانک هــای ایرانــی  هنــدی، پا
قائل شــده اند3. همچنین کشــور قطر، در خرداد ماه ســال 1396، همکاری های بانکی خود 
کــه دلیــل ایــن امــر از ســوی زراعتــی، رئیــس بانــک صــادرات، مشــکالت  کــرد  بــا ایــران را قطــع 
مربــوط بــه FATF و عــدم پیاده ســازی کامــل برنامــه اقــدام عنوان شــده بــوده اســت4.در آخرین 
کــه هنــوز در خصــوص انتقــال ارز از عمــان بــه ایــران مشــکالت فنــی  خبــر نیــز، مشــخص شــد 

کــرد منابــع ارزی ایرانــی در عمــان میســر نیســت5. وجــود دارد و همچنــان هزینــه 

3-3. اقدامــات ایــران بــه منظــور اجــرای برنامــه اقــدام )در بــازه زمانــی تیرمــاه 96 الــی آذر 
مــاه 96(

گــروه ویــژه اقــدام مالــی در تیــر مــاه 1396، مرکــز اطالعــات مالــی و دبیرخانــه  پــس از بیانیــه 
شــورای عالــی مبــارزه بــا پولشــویی در خصــوص ایــن بیانیــه اطالعیــه  ای صــادر نمــود. در 
کــه ایــران در مقایســه بــا بســیاری از کشــورهای  اطالعیــه ایــن مرکــز اینطــور آمــده بــود:» از آنجــا 

کدخبر: 491172 1.  پایگاه خبری الف، 
کد خبر: 82488212 2.  خبرگزاری ایرنا، 

کد خبر: 1103315 3.  روزنامه دنیای اقتصاد، 
کد خبر: 74707 4.  پایگاه خبری ایبنا، 

کد خبر: 233679 5.  پایگاه خبری عیارآنالین، 

http://old.alef.ir/vdcbz8ba5rhb98p.uiur.html?491172
http://old.alef.ir/vdcbz8ba5rhb98p.uiur.html?491172
http://www.irna.ir/fa/News/82488212
http://www.irna.ir/fa/News/82488212
http://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-16/1103315-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-16/1103315-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.ibena.ir/news/74707/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D9%85%DB%8C
http://www.ibena.ir/news/74707/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D9%85%DB%8C
http://ayaronline.ir/1396/02/233679.html
http://ayaronline.ir/1396/02/233679.html
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ــا پولشــویی و تامیــن مالــی تروریســم برداشــته اســت.  گام هــای جدی تــری در مبــارزه ب دیگــر 
ایــران برایــن بــاور اســت کــه، چنانچــه وضعیت کشــور  در ایــن حــوزه بــدور از غرض ورزی های 
سیاســی و صرفــًا بــر مبنــای معیارهــای فنــی مــورد ارزیابــی قــرار می گرفــت، قطعا بایــد اقدامات 
کامــل لغــو می گردیــد،  امــا دشــمنی آمریــکا و متحــدان منطقه ایــش مانــع از  مقابلــه ای بــه طــور 

آن شــد«1.
ــه اجــرای ســایر بخش هــای برنامــه اقــدام ادامــه  ــا وجــود ایــن امــا مســئوالن نظــام بانکــی ب ب

کــه از تیــر مــاه 1396 اجــرا شــده اند عبارتنــد از: دادنــد. مهمتریــن اقداماتــی 
اقــدام هفتــم: بانــک مرکــزی بــه منظــور برقــراری ارتبــاط تمــام بانک هــای رفــع تحریــم شــده 
کشــور بــه شــبکه ســوئیفت مکاتبــه و برگــزاری جلســه بــرای الحــاق به ســرویس های شــناخت 
مشــتریان و نصــب نرم افــزار ســرند تحریم هــا را انجــام داده اســت. در ایــن زمینــه گویــا اقدامات 
گفتــه حاجی دلیگانــی، نــرم افــزار ســرند تحریم هــا بــر روی  عملــی هــم انجــام شــده اســت. بــه 
کــه از ایــن طریــق تمــام تراکنش هــای  پســت بانــک و بانــک تجــارت نصــب شــده اســت 
مالــی را کنتــرل خواهــد شــد. ایــن نــرم افــزار بــا تکمیــل مباحــث شــناخت مشــتری، نهادهــای 
گفته نمانــد که در زمینه  تحریمــی ذیــل قطعنامــه های شــورای امنیــت را تحریم می نماید2. نا
گفتــه کمیجانــی، قائــم مقــام بانــک مرکــزی،  الحــاق بــه ســرویس های شــناخت مشــتری، بــه 
دســتورالعمل مربوط به شناســایی مشــتری) KYC( در چارچوب قانون مبارزه با تامین مالی 

تروریســم بهبود یافته اســت3.
اقــدام هشــتم: هیــات دولــت در تاریــخ 7 آبــان 1396، »آیین نامــه اجرایــی قانــون مبــارزه بــا 

تامیــن مالــی تروریســم« را تصویــب نمــود4.
اقــدام نهــم: بانــک مرکــزی، دســتورالعمل اجرایــی ضوابــط ناظــر بــر ارز  و اســناد بانکــی همــراه 
مســافر را اصالح نمود. در این اصالحیه یک ماده به دســتوالعمل مزبور اضافه شــده اســت5. 

کد خبر: 320424 1.  پایگاه خبری فرارو، 
کد خبر: 757092 2.  پایگاه خبری فردا، 

کد خبر: 17121 3.  بانک مرکزی، 
کد خبر: 3307620 4.  روزنامه دنیای اقتصاد، 

کد خبر: 17071 5.  بانک مرکزی، 

http://fararu.com/fa/news/320424/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-fatf
http://fararu.com/fa/news/320424/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-fatf
http://www.fardanews.com/fa/news/757092/%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-fatf
http://www.fardanews.com/fa/news/757092/%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-fatf
http://www.cbi.ir/showitem/17121.aspx
http://www.cbi.ir/showitem/17121.aspx
http://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3307620-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C
http://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3307620-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C
http://www.cbi.ir/showitem/17071.aspx
http://www.cbi.ir/showitem/17071.aspx
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در ایــن مــاده، تمهیــدات نظارتــی مربــوط بــه ســقف 10 هــزار یــورو بــه پایین تــر از ایــن مقــدار نیــز 
تســری یافتــه اســت و مأموریــن و ضابطیــن قضایــی در صــورت ظــن بــه پولشــویی می تواننــد، 

اســناد بانکــی مربــوط بــه ارز همــراه بــه مبالــغ پایین تــر از 10 هــزار یــورو را نیــز درخواســت کننــد. 
کمیســیون حقوقــی و قضائــی  اقــدام دهــم: در تاریــخ 26 مهــر 1396 ملکشــاهی، رئیــس 
مجلــس اعــالم نمــود کــه الیحــه »کنوانســیون پالرمــو« در کمیســیون مزبــور، بــه تصویــب رســیده 
اســت و بــرای قانونــی شــدن، بــه صحــن علنــی مجلــس ارائــه گشــته اســت1. البتــه قــرار بــود 
ــس  ــی مجل ــن علن ــیون در صح کنوانس ــن  ــون ای ــاری پیرام ــال ج ــاه س ــان م ــوم آب ــه س در هفت

کــه ایــن امــر اتفــاق نیفتــاد2. تصمیم گیــری شــود 
کیفیــت بخشــی بــه  اقــدام یازدهــم: دولــت بــه منظــور افزایــش بازدارندگــی مجازات هــا و 
رویه هــای اجرایــی جهــت توقیــف امــوال حاصــل از ارتــکاب جرایــم مربــوط به جرم پولشــویی، 
الیحــه اصــالح قانــون مبــارزه بــا پولشــویی را در تاریــخ 29 آبــان 1396 بــه مجلــس شــورای 
اســالمی ارســال نمــود کــه در 17 دی مــاه، کلیــات آن در جلســه کمیســیون حقوقــی و قضایــی 

مجلــس تصویــب شــد3.
اقــدام دوازهــم: اصــالح قانــون مبــارزه بــا تامیــن مالــی تروریســم جهــت همخوانــی بیشــتر بــا 
اســتانداردهای بین   المللــی، دیگــر اقــدام دولــت در زمینــه عمــل بــه برنامــه اقــدام بــود. در ایــن 
اصالحیــه، مــاده مربــوط بــه معافیــت جــرم تامیــن مالــی تروریســم بــرای گروه هــا و نهضت های 
آزادی بخــش کــه بــا مخالفــت گــروه ویــژه اقــدام مالــی مواجــه شــده بــود، از قانــون قبلــی حــذف 
شــد. ایــن الیحــه در تاریــخ 8 آذر 1396 در مجلــس اعــالم وصــول شــد و منتظــر بررســی در 

کمیســیون حقوقــی و قضایــی اســت4. 
اقــدام ســیزدهم: ارائــه الیحــه عضویــت دولــت در کنوانســیون مبــارزه با تامین مالی تروریســم 
بــه مجلــس، اقــدام دیگــر دولــت در زمینــه عمــل بــه برنامــه اقــدام بــوده اســت. ایــن الیحــه در 

کد خبر: 359024 1.  خبرگزاری میزان، 
کد خبر: 1036381 2.  مرکز پژوهش های مجلس، 

کد خبر: 301441 3.  پایگاه اطالع رسانی دولت، 
ح ها و لوایح. 4.  مرکز پژوهش های مجلس، بخش طر

http://www.mizanonline.ir/fa/news/359024/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%AF%D9%90-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D9%87%D9%85
http://www.mizanonline.ir/fa/news/359024/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%AF%D9%90-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D9%87%D9%85
http://rc.majlis.ir/fa/agenda/show/1036381
http://rc.majlis.ir/fa/agenda/show/1036381
http://dolat.ir/detail/301441
http://dolat.ir/detail/301441
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1038673
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تاریــخ 8 آذر 1396 در مجلــس اعــالم وصــول گشــت و هم اکنــون در کمیســیون امنیــت ملــی 
در دســت بررســی اســت1. 

ــه  ورود و  ک ــرد  ک ــوب  ــخ 21 آذر 1396، مص ــار، در تاری ــول و اعتب ــورای پ ــم: ش ــدام چهارده اق
صــدور پــول رایــج کشــور توســط هــر مســافر - اعــم از اتبــاع ایرانــی و یــا اتبــاع خارجــی- حداکثــر 
تــا مبلــغ پنجــاه میلیــون ریــال بالمانع اســت. این مصوبــه در راســتای تقویت موضوع مبــارزه با 

پولشــوئی، صــوت گرفته اســت2.

3-3-1.وضعیت�روابط�بین�المللی�بانکی،��18ماه�پس�از�شروع�اجرای�برنامه�اقدام
در زمینــه وضعیــت روابــط بیــن المللــی بانکــی، کمیجانــی، قائــم مقــام بانــک مرکــزی، در 
کــه پیــش از برجــام تنهــا بــا 33 بانــک خارجــی  تاریــخ 4 آبــان 1396 عنــوان نمــود: »در حالــی 
کارگــزاری داشــتیم، اکنــون سیســتم بانکــی بــا 270 بانــک تجــاری در دنیــا روابــط  روابــط 
ــر 145هــزار فقــره خدمــات  ــغ ب کنــون بال کارگــزاری دارد. از تاریــخ امضــای توافــق هســته ای تا
تجــاری در قالــب حــدود 27 هزارفقــره گشــایش اعتبــار اســنادی، 2.964 فقــره ثبــت ســفارش 
بــرات اســنادی و 115.680 فقــره حوالــه ارزی توســط سیســتم بانکــی بــه مشــتریان ارائــه شــده 

است3«.
کنــار ایــن آمــار، امــا خبرهــای ناامیدوارکننــده ای پیرامــون روابــط بانکــی نیــز شــنیده  در 
می شــود. بــه عنــوان مثــال در تازه تریــن موضع گیری هــا در تاریــخ 14 آبــان مــاه 1396، مقامــات 
گــروه اقــدام مالــی آمریــکای التیــن اعــالم  ــا  FATF طــی بیانیــه ای پــس از نشســت مشــترک ب
کردنــد کــه همچنــان نســبت بــه ایــران نگــران هســتند. در بیانیــه مــورد نظــر آمــده بــود: »ایــران تــا 
مــاه نخســت ســال 2018 )11 بهمــن 96( وقــت دارد بــه تعهــدات خــود عمــل کنــد«. در بخــش 
گــروه ویــژه اقــدام مالــی، همچنــان از اعضــا و تمــام  کــه  دیگــری از ایــن بیانیــه، ذکــر شــده بــود 
مؤسســات قضایــی مرتبــط بــا ایــن گــروه مالــی می خواهــد تــا بــه مؤسســات مالــی زیرمجموعــه 
ــران  ــا ای ــط ب ــی مرتب ــی و حقوق ــخاص حقیق ــه اش ــا هرگون ــه ب ــه در معامل ک ــد  کنن ــالم  ــود اع خ

ح ها و لوایح 1.  مرکز پژوهش های مجلس، بخش طر
کد خبر: 17205 2.  بانک مرکزی، 
کد خبر: 17121 3.  بانک مرکزی، 

http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1038673
http://www.cbi.ir/showitem/17205.aspx
http://www.cbi.ir/showitem/17205.aspx
http://www.cbi.ir/showitem/17121.aspx
http://www.cbi.ir/showitem/17121.aspx
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کنــد 1. حداکثــر احتیــاط و نظــارت را اتخــاذ 
معــاون اول رئیــس جمهــور نیــز، در دیــدار بــا هیات بلندپایه تجاری اتحادیــه اروپــا در 20 آبان 
مــاه 1396، اعــالم نمــود کــه متاســفانه همــکاری هــای بانکــی میــان ایــران و کشــورهای عضــو 
گفتــه یعقوبــی، مدیــر کل  کــه مــورد انتظــار بــوده، پیــش نرفتــه اســت2. بــه  اتحادیــه اروپــا آنطــور 
امــور بیــن الملــل بانــک مرکــزی، در تاریــخ 29 آبــان 1396، حســاب های بانکــی افــراد ایرانــی 
در کشــور چیــن، بــه علــت  فشــارهای وزارت خزانــه داری دولــت آمریــکا بــر بانک هــای چینــی 
ــدن  ــرف ش ــال برط ــکل در ح ــن مش ــه ای ک ــت  ــاره داش ــه وی اش ــود. البت ــده ب ــه ش ــی بلوک مدت

است3.
در تاریــخ 12 آذر 1396 نیــز خبــری مبنــی بــر بســته شــدن حســاب های بانکــی ایرانیــان 
غیرمقیــم در امــارات، ترکیــه و لنــدن منتشــر شــد4. همچنیــن الریجانــی در دیــدار بــا وزیــر 
کــه همچنــان مشــکل بانکــی  امــور خارجــه انگلســتان در تاریــخ 19 آذر 1396، اذعــان نمــود 

ــت5. ــده اس ــل نش ــدن ح ــران در لن ــفارتخانه ای س
ــا  گــروه ویــژه اقــدام مالــی و اقدامــات انجــام شــده از جانــب ایــران، ب ــا  نحــوه تعامــل ایــران ب
موافقت هــا و مخالفت هایــی در فضــای کارشناســی کشــور روبــرو شــد کــه در ادامه بــه صورت 

مفصــل، بــدان  اشــاره خواهــد شــد.

کد خبر: 77156 1.  خبرگزاری ایبنا، 
کد خبر: 82726637 2.  خبرگزاری ایرنا، 

کد خبر: 13960827000372 3.  خبرگزاری فارس، 
کد خبر: 96091206733 4.  خبرگزاری ایسنا، 

کد خبر: 96091910038 5.  خبرگزاری ایسنا، 

http://www.ibena.ir/news/77156/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-FATF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.ibena.ir/news/77156/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-FATF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.irna.ir/fa/News/82726637
http://www.irna.ir/fa/News/82726637
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960827000372
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960827000372
https://www.isna.ir/news/96091206733/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/96091206733/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/96091910038/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/96091910038/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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گروه ویژه اقدام مالی 4. نظرات حامیان همکاری با 
موافقــان همــکاری بــا گــروه ویــژه اقــدام مالــی، ارتباط گیری با ایــن نهــاد را دارای منفعت های 
فراوانــی می بیننــد و حتــی آن را یــک ضــرورت قلمــداد می کننــد1. مهم تریــن رئوس نظــرات این 

طیف عبارتند از:

4-1.لزوم تبعیت از استانداردهای مورد توافق بین المللی

گــروه  طبــق گفتــه غنی نــژاد، کارشــناس مســائل اقتصــادی، بیشــتر کشــورهای جهــان عضــو 
ــه دلیــل شــکل گیری پدیــده جهانی شــدن، اســتانداردهای آن  ویــژه اقــدام مالــی هســتند و ب
را پذیرفته انــد و بــر ایــن مبنــا قوانیــن یکســانی وضــع نموده انــد2. در ایــن زمینــه، شــورای عالــی 
کــه در هــر صنــف و بــازار اقتصــادی،  کــه همان گونــه  مبــارزه بــا پولشــویی بــر ایــن بــاور اســت 
اســتانداردهای قابل قبــول از ســوی نهادهــای ذی ربــط ایجــاد تعامــل، تدویــن می شــود، وجــود 
کافــی و واحــد در حــوزه مبــارزه بــا پولشــویی و تأمیــن مالــی تروریســم نیــز الزم  اســتانداردهای 
اســت3. همچنیــن کمیجانــی، قائــم مقــام بانــک مرکزی بر ایــن باور اســت که اســتانداردهای 
مبــارزه بــا پولشــویی و تامیــن مالــی تروریســم باید مطابق با قالــب واحد بوده تا برای کشــورهای 
گــروه ویــژه اقــدام  طــرف تجــارت ایــران، قابل فهــم باشــد4. از همیــن رو، موافقــان همــکاری بــا 

کد خبر: 17440 1.  خبرگزاری ایبنا، 
کد خبر: 1091577 2.  دنیای اقتصاد، 

کد خبر: 1179568 3.  خبرگزاری تسنیم، 
کد خبر: 15863 4.  بانک مرکزی، 

http://ibena.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=17440&language=1&title=%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-FATF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://ibena.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=17440&language=1&title=%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-FATF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://donya-e-eqtesad.com/news/1091577
http://donya-e-eqtesad.com/news/1091577
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/06/16/1179568/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-fatf-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/06/16/1179568/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-fatf-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF
http://www.cbi.ir/showitem/15863.aspx
http://www.cbi.ir/showitem/15863.aspx
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گیــرد  کار قــرار  گــروه بایــد در دســتور  کــه شــاخص ها و توصیه هــای ایــن  مالــی بیــان می دارنــد 
تــا ضمــن مبــارزه بــا پولشــویی در داخــل کشــور، بــرای کشــورهای خواهــان ارتبــاط بــا ایــران نیــز 
کــه بــا پولشــویی مبــارزه می شــود1. از نظــر خوشــپور، مدیــر ســابق امــور بنگاه هــا و  مبرهــن شــود 
گــروه ویــژه  ى ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی نیــز پیاده ســازی اســتانداردهای  خصوصى ســاز
کــه  اقــدام مالــی ، از جهــت وجــود زبــان مشــترک بــرای مبــارزه بــا پولشــویی، بــرای کشــورهایی 

درصــدد حضــور در عرصــه اقتصــاد جهانــی هســتند الزم الرعایــه اســت2. 

4-2.تسهیل تجارت خارجی

همان گونــه کــه ذکــر شــد در بیانیــه آخــر گــروه ویــژه اقــدام مالــی، اقدامــات تقابلــی علیــه ایــران 
بــه مــدت 12 مــاه به صــورت تعلیــق درآمــده اســت. بــه گفتــه خوانســاری، رئیــس اتــاق بازرگانی 
تهــران و همچنیــن، قضــاوی، معــاون وقــت امــور بانــک و بیمــه وزیر اقتصاد، تعلیــق اقدامات 
تقابلــی می توانــد هزینــه مبادلــه بــا ایــران را بکاهــد و از ســخت گیری های بعضــًا شــدید، 

اجتنــاب به عمــل آورد3.

کد خبر: 128732 1.  پایگاه اطالع رسانی بانک خاور میانه، 
کد خبر: 1091578 2.  دنیای اقتصاد، 

کد خبر: 13951205000306 کد خبر: 11196 و همچنین: خبرگزاری فارس،  3.  پایگاه خبری ایبنا، 

http://www.middleeastbank.ir/page/94-11-25
http://www.middleeastbank.ir/page/94-11-25
http://donya-e-eqtesad.com/news/1091578
http://donya-e-eqtesad.com/news/1091578
http://www.farsnews.com/13951205000306
http://www.farsnews.com/13951205000306
http://www.ibena.ir/news/11196/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-FATF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87
http://www.ibena.ir/news/11196/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-FATF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87
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4-3.اصالح ساختارهای مبارزه با پولشویی در داخل کشور

 بــه گفتــه طیب نیــا، وزیــر وقت اقتصاد، تعامــل با این کارگروه منجر به اصالح ســاختارهای 
داخلــی در حــوزه مبــارزه بــا پولشــویی می شــود و فســاد، رشــوه، قاچــاق و ســایر فعالیت هــای 
ریســک  کمیتــه  مدیــر  نوربخــش،  گفتــه  بــه  همچنیــن  می نمایــد1.  کنتــرل  را  غیرقانونــی 
کارآفریــن، اجــرای سیســتم شناســایی مشــتری، منجــر می شــود تــا فــرد عــالوه بــر ارائــه  بانــک 
اطالعــات هویتــی، اطالعــات مالــی خــود را نیــز ارائــه کنــد تــا در صــورت بــروز هــر نــوع تراکنــش 
مشــکوک، بالفاصلــه حســاب فــرد مســدود شــود2. در ایــن رابطــه طبق نظــر عبــده تبریــزی، 
مشــاور مدیریــت و تامیــن مالــی وزیــر راه و شهرســازی، بــا اصالحــات مدنظــر گــروه ویــژه اقــدام 
مالــی، می تــوان از گــردش مالــی فعالیت هــای مرتبــط بــا قاچــاق کــه در شــبکه بانکــی صــورت 
می گیــرد جلوگیــری کــرد3. در همیــن زمینه برخی کارشناســان، افزایش شــفافیت و جلوگیری 
از فعالیــت مبهــم برخــی مؤسســات غیرمجــاز  را از دیگــر فوایــد ارتباط گیــری بــا این گــروه کاری 
برشــمرده اند4. بنــا بــه گــزارش وزارت امــور خارجــه در تیرمــاه 1395 نیــز، کارکــرد مهــم گــروه ویــژه 
اقــدام مالــی، اصــالح ســاختارها و فرآیندهــای مبــارزه بــا پولشــویی و تأمیــن مالــی تروریســم در 

کشورهاست5. 

کدخبر: 626565 ک،  1.  پایگاه خبری تابنا
کد خبر: 1091577 کد خبر:  2.  دنیای اقتصاد، 

کد خبر: 27832 3.  پایگاه خبری عصر بازار؛ 
کد خبر: 1091577 کد خبر:  4.  دنیای اقتصاد، 

کد خبر: 3715166 5.  خبرگزاری مهر، 

http://www.tabnak.ir/fa/news/626565/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%E2%80%8Cfatf-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
http://www.tabnak.ir/fa/news/626565/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%E2%80%8Cfatf-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
http://donya-e-eqtesad.com/news/1091577
http://donya-e-eqtesad.com/news/1091577
http://www.asrebazar.com/News/27832/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.asrebazar.com/News/27832/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://donya-e-eqtesad.com/news/1091577
http://donya-e-eqtesad.com/news/1091577
http://www.mehrnews.com/news/3715166/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84
http://www.mehrnews.com/news/3715166/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84
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گروه ویژه اقدام مالی 5. نظرات منتقدان همکاری با 
برخــی کارشناســان و مســئوالن، اّمــا بــا دیده تردید به تعامل بــا گروه ویــژه اقدام مالی پرداختند 
و نســبت بــه جوانــب ارتبــاط بــا ایــن نهــاد هشــدار داده انــد. ایــن دســته از کارشناســان، بــر ایــن 
باورنــد کــه برقــراری رابطــه بــا ایــن نهــاد، می توانــد پیامدهــای منفــی وخســارات باری بــرای کشــور 

بــه همــراه داشــته باشــد. اســتدالل ایــن دســته از کارشناســان مطابــق بــا مــوارد زیــر اســت:

5-1. امکان دسترسی به اطالعات نهادها و اشخاص ایرانی

 بــه گفتــه موســوی الرگانــی، عضو کمیســیون اقتصادی مجلــس، با  پذیرش اســتانداردهای 
کــه بــه حســاب های  کارگــروه داده می شــود  کشــورهای عضــو ایــن  FATF ایــن اجــازه بــه 
شــبکه بانکــی کشــور دسترســی داشته باشــند1. همچنیــن صمصامــی، سرپرســت ســابق 
کــه منجــر بــه درز  کــه پذیــرش برنامــه اقــدام FATF، از آنجــا  وزیــر اقتصــاد، قائــل بــه ایــن اســت 
اطالعــات بــه خــارج از کشــور می گــردد، قطعــا بــه صــالح مملکــت نیســت2. توکلــی، نماینــده 
ســابق مجلــس نیــز معتقــد اســت اجــرای برنامــه اقــدام منجــر بــه تجمیــع اطالعــات تمامــی 
نهادهــای اقتصــادی کشــور شــده و ســپس کشــورهای عضو گروه ویــژه اقدام مالــی، با عناوین 
مختلــف، درخواســت دسترســی بــه ایــن اطالعــات را نمــوده و از ایــن طریــق می تواننــد اهــرم 
ــه  ــه قائل ــر ب ــد منج ــار می توان ــرم فش ــن اه ــد. ای کنن ــاد  ــالمی ایج ــوری اس ــه جمه ــاری علی فش

کد خبر: 1656409457 1.  خبرگزاری فارس، 
کد خبر: 627226 2.  پایگاه خبری مشرق، 

http://www.hoshdarnews.com/94362/fatf-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF.html
http://www.hoshdarnews.com/94362/fatf-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF.html
https://www.mashreghnews.ir/news/627226/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-FATF-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.mashreghnews.ir/news/627226/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-FATF-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
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دیپلماتیــک و در نهایــت خــروج اطالعــات از کشــور شــود1.
شــایان ذکر اســت که طبق توصیه شــماره 36 اســتانداردهای FATF )حتی در زمینه هایی 
کــه طبــق قوانیــن داخلــی، مؤسســه های مالــی ملــزم بــه رازداری و حفــظ اطالعــات محرمانــه 
باشــند( درخواســت های همــکاری قانونــی متقابــل از جانــب دیگــر کشــورها نبایــد رد شــود2. 
کــه هیــچ قانــون رازداری  کیــد شــده اســت  در ویرایــش ٢٠١٣ اســتاندارد FATF نیــز، پنــج بــار تا

داخلــی نمی توانــد مانــع از انتقــال داده شــود3.

5-2.خودتحریمی برخی نهادهای داخلی

  برخــی منتقــدان همچــون نقــوی حســینی، ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس، 
گــروه ویــژه اقــدام مالــی، منجــر بــه خودتحریمــی نهادهــای موجــود  کــه ارتبــاط بــا  بــر ایــن باورنــد 
کــه بعــد از برجــام و طبــق قطعنامــه 2231 شــورای  در لیســت تحریمــی برجــام می شــود4؛ چــرا 
امنیــِت ســازمان ملــل متحــد بخش هایــی از نهــاد ســپاه، بانک هــای ایرانــی صــادرات و 
انصــار، قــرارگاه خاتم االنبیــا و 84 شــخص حقیقــی و حقوقــی دیگــر، همچنــان جــزو فهرســت 
تحریمــی ایــاالت متحــده هســتند. از طرفــی، اســناد مــورد تأییــد ســازمان ملــل بــرای گــروه ویژه 
گــروه، دو مســئله  اقــدام مالــی، الــزام آور هســتند. از جانــب دیگــر، در میــان توصیه هــای ایــن 
کافــی  یــا مالــک ذی نفــع )Beneficial Owner( و شناســایی  شناســایی ذی نفــع نهایــی 
مشــتریان )customer due diligence() )CDDجــزو مســائل اصلــی هســتند5. راه انــدازی ایــن 
دو مقولــه، منجــر بــه شــفافیت نفع برنــده نهایــی در معامــالت تجــاری می شــود. از طــرف دیگر 
گــروه ویــژه اقــدام مالــی از کشــورها  کــه  بــه گفتــه مســعودی، کارشــناس مســائل تحریــم از آنجــا 
ــل  ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــی ش ــت های تحریم ــه فهرس ــات ب ــه خدم ــه از ارائ ک ــد  می خواه
 SDN(همچــون قطعنامــه 2231 خــودداری کننــد، کشــورها بایــد از تــردد افــراد تحریمی برجــام

کد خبر: 159972 1.  روزنامه وطن امروز، 
کد خبر: 1116073 2.  خبرگزاری تسنیم، 

کد خبر: 105280 کیهان،  3.  روزنامه 
کد خبر: 295553 4.  پایگاه خبری بصیرت نیوز، 

کد خبر: 159696 5.  روزنامه وطن امروز، 
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ــه  ــی از جمل ــه خدمت ــه هیچ گون ک ــد  ــت نماین ــد و مراقب کنن ــری  ــود جلوگی ک خ ــا List( در خ
ک آن هــا ارایــه نشــود. بدیــن ترتیــب می تــوان  خدمــات مالــی بــه افــراد تحریمــی از طریــق خــا

کــه فرضیــه خودتحریمــی نهادهــای داخلــی تقویــت می شــود. گیــری نمــود  نتیجــه 
ــه عنــوان مثــال در  ــر ایــن ادعــا صحــه می گــذارد. ب ــی نیــز برخــی شــواهد، ب در عرصــه میدان
ــرارگاه  ــه ی ق ــرکت زیرمجموع ــت دو ش ــپه درخواس ــت و س ــک مل ــت 1395، دو بان اردیبهش
کــه تیرمــاه  گفتــه نمانــد  خاتم االنبیــا ســپاه را بــرای ارائــه خدمــات ارزی، قبــول نکردنــد1. نا
کــه »برخــی  1395، عراقچــی، معــاون امــور حقوقــی وزیــر امــور خارجــه، رســما اعــالم نمــود 
افــراد در فهرســت تحریــم شــورای امنیــت هســتند و همــه کشــورها ملــزم بــه رعایــت هســتند. 
هرچنــد کــه جمهــوری اســالمی، هیچــگاه بــه ایــن فهرســت ها مقید نبــوده اســت، ولی دلیلی 
نمی شــود کــه بانک هــای خودمــان را بــه دســت خودمــان گیــر بیندازیــم. وقتی راه هــای دیگری 

کار وجــود نــدارد«2. هــم بــرای ارســال پــول وجــود دارد،  دلیلــی بــرای ایــن 
در همیــن زمینــه، دیوانــدری، رئیــس پژوهشــکده پولــی بانکــی نیــز معتقــد اســت کــه اجــرای 
برنامــه اقــدام قطعــا شــفافیت اقتصــادی ایــران را بــاال بــرده و بــا توجــه بــه تحریم هــای تــازه 
همچــون قانــون کاتســا) موســوم بــه مــادر تحریم هــا( می توانــد شــرایط بهتــری بــرای اجــرای ایــن 
گفتــه نماند کــه مرکز پژوهش هــای مجلس در گزارشــی  تحریم هــا علیــه ایــران را مهیــا کنــد3. نا
کــه یکــی از دالیــل همــکاری بانک هــا و موسســات  در تاریــخ 26 آذر 1396 اعــالم نمــود 
اروپایــی بــا ایــران، مشــخص نبــودن نحوه تعامــل طرف های ایرانــی با برخی نهادهــای داخلی 
ذیــل لیســت تحریمــی برجــام، از جملــه ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی اســت4. بــه زعــم 

طرف هــای خارجــی ایــن موضــوع بایــد شفاف ســازی شــود.
کارشناســان خارجــی نیــز بــه اظهــار نظرهــا در ایــن زمینــه  از ســوی دیگــر برخــی مقامــات و 
پرداخته انــد. بــه عنــوان مثــال، بــا مراجعــه بــه اظهارنظــر مســئولین اندیشــکده های آمریکایــی 

کد خبر: 84501 کیهان،  1.  روزنامه 
کد خبر: 84501 کیهان،  2.  روزنامه 

کد خبر: 756893 3.  روزنامه اعتماد، 
گزارش: 15601 کد  4.  مرکز پژوهش های مجلس، 
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کــه دولتمــردان ایــن  کنگــره آمریــکا، مشــخص می شــود  گزارش هــای جلســات  و همچنیــن 
گــروه  ویــژه  اقــدام مالــی بــه منظــور شفاف ســازی مالــی  کشــور درصــدد سوءاســتفاده از اهــرم 
تمامــی نهادهــای ایرانــی همچــون ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی هســتند. بــه زعــم آنــان 
کمک هــای نظامــی و  بــا شــناخت شــریان های مالــی نهایــی همچــون ســپاه، می تــوان از 
کرد1.همچنیــن مؤسســه تحقیقاتــی  غیرنظامــی ایــن نهــاد بــه کشــورهای منطقــه جلوگیــری 
رنــد2 کــه یکــی از مراکــز تحقیقاتــی مؤثــر بــر حــوزه سیاســت گذاری و تصمیم گیــری کاخ ســفید 
گزارشــی در تاریــخ ژانویــه 2017 در مــورد راهبــرد مقابلــه بــا ایــران، اســتفاده از ابــزار  اســت، طــی 
بانکــی را مــورد توصیــه قــرار داده بــود و خواســتار رهگیــری دارایی هــا و جریانــات مالــی ایــران از 

طریــق شــبکه بانکــی شــده بــود3. 

گــروه ویــژه اقــدام  5-3.طــی نشــدن روال هــای قانونــی کشــور پیــش از پذیــرش همــکاری بــا 
مالــی

بخش دیگری از کارشناسان و مسئوالن همچون پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلــس معتقدنــد کــه دولــت ایــران در جریــان توافــق بــا گــروه ویــژه اقــدام مالی، عملــی خالف 
قانــون را مرتکــب شــده اســت. زیــرا طبــق قانــون اساســی، انعقــاد هــر نــوع توافــق بین المللــی 
الــزام آور نیازمنــد مصوبــه مجلــس اســت؛ حال آنکــه در جریــان ایــن توافــق، وزیــر اقتصــاد بــه 
نمایندگــی از دولــت ایــران، بــدون طــرح و مشــورت بــا مجلــس، یــک توافق نامه تعهــدزا را امضا 
کارشناســان نیــز، در بنــدی از برنامــه اقــدام، اصــالح  گفتــه برخــی دیگــر از  نمــوده اســت4. بــه 
قانــون مبــارزه بــا تامیــن مالــی تروریســم تضمیــن شــده اســت کــه ایــن امــر از اختیــارات مجلس 
شــورای اســالمی اســت5. همچنیــن کدخدایی، ســخنگوی شــورای نگهبــان، در شــهریورماه 

کنگــره آمریــکا  گــزارش، »بازیگردان هــای پژوهشــی  گــزارش: 15399. عنــوان ایــن  کــد  1.  مرکــز پژوهش هــای مجلــس، 
گــزارش از تارنمــای  کنگــره در قبــال جمهــوری اســالمی ایــران« اســت. متاســفانه ایــن  (1( مواضــع ســزارهای پژوهشــی 

اطــالع رســانی مرکــز پژوهش هــای مجلــس برداشــته شــده اســت.
2.  Rand
گــزارش »بررســی تاثیــرات برجــام بــر تحریم هــای ثانویــه بانکــی آمریــکا علیــه جمهــوری  3.  بــرای اطــالع بیشــتر بــه 

کنیــد.  کانون هــای تفکــر ایــران مراجعــه  اســالمی« بــا شــماره 5921210001 ، از شــبکه 
کد خبر: 570886 4.  پایگاه خبری فردا، 

کد خبر: 621446 کیهان،  5.  روزنامه 

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Documents/1395/12/17/13951217000963.pdf
http://www.fardanews.com/fa/news/570886/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-fatf
http://www.fardanews.com/fa/news/570886/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-fatf
http://www.mashreghnews.ir/news/621446/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-FATF-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.mashreghnews.ir/news/621446/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-FATF-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
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کــرده بــود1. کیــد  ســال 1395 بــر لــزوم تصویــب الحــاق بــه FATF  در مجلــس تأ

FATF 5-4. تاویل پذیر و مبهم بودن برخی از کنوانسیون های ذیل

 طبــق برنامــه اقــدام، ایــران بایــد بــه عضویــت کنوانســیون پالرمــو دربیایــد. پیش تــر نیــز در آبــان 
مــاه 1392 عضویــت در ایــن کنوانســیون مطــرح شــده بــود کــه مرکــز پژوهش هــای مجلــس طــی 
گزارشــی، مخالفــت خــود را بــا پیوســتن بــه ایــن کنواســیون اعــالم نمــوده بــود2. مرکــز پژوهش هــا 
ــم حقوقــی  کنوانســیون دارای یــک رژی کــه ایــن  ــود  کرده ب کارشناســی خــود اعــالم  گــزارش  در 
اســت کــه بــا توســعه آن، اهرم هــای فشــار علیه دولت هــای عضو بــرای جرم انگاری تروریســت 
بــه وجــود خواهــد آمــد و درنتیجــه می توانــد در حــوزه تشــخیص مصادیق تروریســتی، فعالیت 
مرکــز  ایــن  کنــد.  را دچــار مشــکل  لبنــان  آزادی بخــش همچــون حــزب اهلل  نهضت هــای 
کنوانســیون اشــاره  داشــت و  همچنیــن بــه واژه هــای تأویل پذیــر در متــن و پیوســت های ایــن 
اعــالم کــرد ممکــن اســت در صــورت عــدم توجــه بــه آن هــا، تفاســیری نامنطبــق بــا منافــع ملــی 

رقــم بخــورد و در آینــده کشــور را در حــوزه مبــارزه بــا تروریســم، در موضــع انفعــال قــرار دهــد3. 

5-5.تعهدات گسترده تر ایران نسبت به سایر کشورها

ــژه  ــروه وی گ ــا  ــق ب ــران در تواف ــه ای ک ــد  ــن باورن ــر ای ــز پژوهــش هــای مجلــس ب کارشناســان مرک
اقــدام مالــی، متعهــد بــه بخــش عظیمــی از اســتانداردهای ایــن گــروه مالــی شــده اســت؛ حال 
آنکــه بیشــتر کشــورها، تنهــا برخــی از ایــن اســتانداردها را و آن هــم بــه صــورت مشــروط، اجــرا 
می کننــد. حساســیت ویــژه و خــارج از عــرف FATF بــر ایــران را می تــوان در آخریــن بیانیــه ایــن 
گــروه کــه در تاریــخ 17 تیرمــاه 1396 منتشــر شــد نیــز مشــاهده کــرد؛ آنجــا کــه بیــان می کنــد: »در 
کامــل اجــرا نشــدن توافــق مزبــور، ایــران همچنــان در کشــورهای پرریســک از لحــاظ  صــورت 

مالــی خواهــد بــود«4.

کد خبر: 3765776 1.  خبرگزاری مهر، 
کد خبر: 171792 2.  خبرگزاری ایلنا، 

گزارش: 1- 13638 کد  3.  مرکز پژوهش های مجلس، 
4.  مرکز پژوهش های مجلس، اقتصاد ایران در سال 95.

http://www.mehrnews.com/news/3765776/%DA%A9%D8%AF%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-FATF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.mehrnews.com/news/3765776/%DA%A9%D8%AF%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-FATF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-25/171792-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-25/171792-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/891920
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/891920
http://rc.majlis.ir/fa/book_pub/show/1024398
http://rc.majlis.ir/fa/book_pub/show/1024398
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5-6. تشخیص اشتباه ریشه مشکالت بانکی بین المللی

برخــی دیگــر از کارشناســان، بــر ایــن باورند کــه بانک مرکزی در علت یابی رخداد مشــکالت 
بانکــی بین المللــی دچــار خطا شــد. به تعبیر مســعودی، کارشــناس تحریم ها مشــکل اصلی 
ــام رســان  ــی و اســتفاده از ســامانه پی در تبــادالت بانکــی، عــدم اســتفاده از پیمان هــای پول
گــروه ویــژه اقــدام مالــی برطــرف  گــر بــه فــرض، مشــکل ایــران بــا  مالــی ســوئفیت اســت1. حتــی ا
کارشناســان  شــود، بــاز هــم بــه دلیــل دو عامــل فــوق، مشــکالت بانکــی حــل نخواهــد شــد. 
کــه پیمان هــای پولــی منجــر بــه حــذف ارزهــای جهانــروا و واســط از  سیســتم  اظهــار می دارنــد 
تجــاری کشــور خواهــد شــد. ایــن موضــوع ســبب می شــود تــا فقــط دو کشــور از تبــادالت مالــی 
بین هم مطلع باشــند. همچنین اســتفاده از سیســتم جایگزین ســوئیفت مانع سوءاســتفاده 
ــتفاده از  ــد2. اس ــد ش ــوئفیت خواه ــی س ــانی مال ــامانه پیام رس ــط س ــی توس ــات بانک از اطالع
سیســتم های جایگزیــن ســوئفیت بــه تازگــی توســط کشــورهایی همچون روســیه و چیــن مورد 
گرفتــه اســت. بــه عنــوان مثــال روســیه بــا راه انــدازی سیســتم پیام رســان مالــی  اســتفاده قــرار 
بین المللی )SPFS( توانســته اســت ضمن رفع مشــکل پیام رســانی مالی از طریق ســوئیفت، 

تبعــات تحریم هــای اتحادیــه اروپــا و آمریــکا را کاهــش دهــد3.

کد خبر: 13960509001426 1.  خبرگزاری فارس، 
کشــور آمریــکاه بــه عنــوان یکــی از ســهامداران ســامانه پیــام رســانی ســوئفیت، همــواره بــا دسترســی بــه اطالعــات    .2
کــد  ایــن ســامانه، بــه پیــاده ســازی رفتارهیــا تحریمــی خــود پرداختــه اســت. منبــع: مرکــز پژوهش هــای مجلــس، 
گــزارش: 14198، همچنیــن بــرای اطالعــات بیشــتر، بــه تحقیــق »ســوئیفت، تهدیدهــا و فرصت هــا، بررســی وضعیــت 
فعلــی، حــوزه عملکــرد و تهدیدهــای جامعــه ارتباطــات راه دور مالــی بین المللــی«، مالیی،عبدالعظیــم، پژوهشــکده 

ــد. ــه فرمایی ــاوری مراجع ــات فن مطالع
کد خبر: 19759 3.  مقاومتی نیوز، 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960509001426
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960509001426
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/925510
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/925510
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/925510
http://moqavemati.net/19759/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88/
http://moqavemati.net/19759/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88/
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ل های یکدیگر 6- پاسخ حامیان و منتقدان به استدال

FATF ل حامیان همکاری با 6-1. پاسخ مخالفان به استدال

جدول شماره1: عناوین استدالل حامیان و پاسخ مخالفان به آن ها

وضعیت پاسخعنوان استدالل موافقان

پاسخی داده نشدلزوم تبعیت از استانداردهای مورد توافق بین المللی

تسهیل تجارت خارجی

پاســخ 1: عــدم گشــایش بانکــی بــا توجــه بــه بیانیــه 
FATF در ســال های 1395 و 1396

پاســخ 2: تــداوم محدودیــت هــای بانکــی، حتــی در 
FATF صــورت تأمین نظــر

اصالح ساختارهای مبارزه با پولشویی در داخل 
کشور

عــدم  نیــاز بــه همــکاری بــا گــروه ویــژه اقــدام مالــی در 
صــورت پیاده ســازی قوانیــن موجــود کشــور در زمینــه 

شفافیت

عنوان استدالل: تسهیل تجارت خارجى
پاســخ 1: هرچنــد بانــک مرکــزی و مقامــات وزارت اقتصــاد، بیانیــه FATF در تیــر مــاه 
کارشناســان  ســال های 1395 و 1396 را نشــان از گشــایش در روابــط بانکــی می داننــد ولــی 
معتقدنــد کــه در ایــن بیانیه هــا صحبــت از تعلیــق اقدامــات متقابــل علیــه ایــران آمده اســت. 
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بــه نظــر ایــن کارشناســان، ایــن تعلیــق اقدامــات متقابــل بــه دلیــل این کــه نــام ایــران همچنــان 
در بیانیــه عمومــی1 ایــن ســازمان قرارگرفتــه اســت، بی اثــر محســوب می شــود؛ زیــرا طبــق روال 
کــه در ایــن بیانیــه قــرار می گیرنــد، وضعیتــی غیرعــادی دارنــد2. بــه گفتــه  FATF، کشــورهایی 
عزیــزی، مشــاور ارشــد اتــاق بازرگانــی، زبــان تعلیــق  FATF تفــاوت چندانــی بــا »ممنوعیــت « 
نــدارد و بــروز مشــکالت متعــدد در همــکاری میــان بانک هــا و موسســات ایرانــی بــا شــرکت ها 
کارشــناس مســائل  گفتــه مســعودی،  و بانک هــای خارجــی دور از انتظــار نخواهنــد بــود3. بــه 
کان مطابــق بــا  کمــا کشــورها خواسته شــده اســت  تحریــم، در بیانیه هــای مــورد بحــث، از 
توصیــه شــماره 19 بــا ایــران رفتــار کننــد کــه ایــن موضــوع بــا خواســته ی گــروه ویــژه اقدام مالــی از 
کشــورها مبنی بــر تعلیــق اقدامــات تقابلی علیــه ایــران تناقــض دارد4. توصیه شــماره 19 عنوان 
می کنــد »مؤسســات مالــی بایــد ملــزم شــوند در روابــط کاری و معاملــه بــا اشــخاص حقیقــی و 
حقوقــی و مؤسســات مالــی کشــورهایی که توســط گــروه ویژه مشخص شــده اند، تدابیر مربوط 
کننــد. تدابیــر مذکــور، بایــد مؤثــر و  کافــی مشــتریان را بــه نحــو شــدیدتری اعمــال  بــه شناســایی 

متناســب بــا ریســک های موجــود باشــد«5. 
پاســخ 2: برخی دیگر از مخالفان همکاری با FATF، رفع مشــکالت بانکی از مســیر تعامل 
ــور را بعیــد می داننــد؛ چراکــه در دوران بعــد از توافــق برجــام، عللــی چــون  کاری مزب گــروه  ــا  ب
تهدیدهــای دولــت آمریــکا و بازگشــت پذیر بودن تحریم ها، وزن بیشــتری در ایجاد مشــکالت 
گــر ایــران از فهرســت کشــورهای پرخطــر  گفتــه بیگــی، نماینــده مجلــس، ا بانکــی دارنــد6. بــه 
کارگــروه حــذف شــود، بازهــم مشــکل ارتباطــات بانکــی حــل نخواهــد شــد7. بــه اذعــان  ایــن 
مرکــز پژوهش هــای مجلــس، ریشــه اصلــی ایــن مشــکالت مربــوط بــه تفســیر برجــام از ســوی 

کــه دارای ریســک مالــی زیــاد از دو جنبــه پولشــویی و تأمیــن مالــی  کشــورهایی  1.  بیانیــه عمومــی ایــن ســازمان، 
می کنــد. مشــخص  را  هســتند  تروریســم 

کد خبر: 13950406001108 کارشناس مسائل تحریم ها، فارس،  2.  حسین صاحب فصول، 
کد خبر: 13960407000645 3.  خبرگزاری فارس، 

کد خبر: 13950406001108 کارشناس مسائل تحریم ها، فارس،  4.  افشین میرزایی، 
ع پیرامون بیانیه امسال نیز صادق است.  5.  این موضو

کد خبر: 629623 6.  خبرگزاری مشرق، 
کد خبر: 3780720 7.  مرکز پژوهش های مجلس به نقل از خبرگزاری مهر، 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950406001108
http://www.farsnews.com/13960407000645
http://www.farsnews.com/13960407000645
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950406001108
http://www.mashreghnews.ir/news/629623/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-FATF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
http://www.mashreghnews.ir/news/629623/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-FATF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
http://www.mehrnews.com/news/3780720/%D8%A7%D8%B0%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-FATF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.mehrnews.com/news/3780720/%D8%A7%D8%B0%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-FATF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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طرفیــن مذاکــرات و نیــز باقی مانــدن تحریم هــای اولیــه به ویژه ممنوعیت تراکنش هــای دالری 
است1. 

در ارتبــاط بــا توضیحــات فــوق، عبدالملکــی، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه امــام صــادق 
کــه قبــل از شــروع تحریم هــای آمریــکا، اساســًا موضــوع FATF و حضــور  نیــز بــر ایــن بــاور اســت 
در فهرســت کشــورهای پرخطــر ایــن نهــاد، بــرای ایــران اهمیتــی نداشــته اســت. بــه عبــارت 
گــروه ویــژه اقــدام مالــی، ایــران را در  دیگــر بــا اینکــه در ســال های قبــل )قبــل از ســال 2010( 
فهرســت کشــورهای پرخطــر ذکــر می کــرد، امــا در روابــط بانکــی ایــران با ســایر کشــورها، مشــکل 

حــادی وجــود نداشــت2.
عنوان استدالل: اصالح ساختارهای مبارزه با پولشویی در داخل کشور

کــه چــرا قوانیــن داخلــِی بــر زمین مانــده ی  کارشناســان منتقــد اظهــار می دارنــد  پاســخ: 
شــفافیت و نظــارت بــر پولشــویی اجــرا نمی شــود و ارتباط گیــری بــا یک نهــاد بین المللــی 
کار قــرار می گیــرد. طبــق  به منظــور ارتقــای ســالمت نظــام مالــی و شــفافیت بانکــی در دســتور 
گفتــه صمصامــی، سرپرســت ســابق وزارت اقتصــاد، درصورتی کــه قوانیــن داخلــی در حــوزه 
شــفافیت به درســتی پیاده شــود، ســطح ریســک و ســطح شــفافیت مالی کشــور ارتقا می یابد 

و دیگــر نیــازی بــه اجــرای اســتانداردهای نهادهــای بین المللــی نیســت3.

کد خبر: 595789 1.  همان و هم چنین مشرق، 
کد خبر: 1216631 2.  خبرگزاری تسنیم، 

کد خبر: 627226 3.  پایگاه خبری مشرق، 

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/595789/%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/07/28/1216631/%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%A7-fatf-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-3%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86-%D9%BE%D9%84%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/07/28/1216631/%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%A7-fatf-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-3%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86-%D9%BE%D9%84%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.mashreghnews.ir/news/627226/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-FATF-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.mashreghnews.ir/news/627226/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-FATF-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
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FATF ل مخالفان همکاری با 6-2. پاسخ حامیان به استدال

جدول شماره 2: عناوین استدالل مخالفان و پاسخ حامیان به آن ها

وضعیت پاسخعنوان استدالل منتقدان

امــکان دسترســی بــه اطالعــات نهادهــا و اشــخاص 
ایرانی

تبــادل اطالعــات بانک هــای ایرانــی با اعضــای گروه 
ویــژه اقــدام فمالــی مشــروط بــه معاهــدات دوجانبــه 

اســت

خودتحریمی برخی نهادهای داخلی
گریــز بــرای جلوگیــری از خودتحریمــی نهادهــای  راه 

داخلــی وجــود دارد

طــی نشــدن روال های قانونی کشــور پیــش از پذیرش 
همــکاری بــا گــروه ویژه اقــدام مالی

پاسخی داده نشد

کنوانســیون های  تاویل پذیــر و مبهــم بــودن برخــی از 
 FATF ذیــل

پاسخی داده نشد

پاسخی داده نشدتعهدات گسترده تر ایران نسبت به سایر کشورها

بانکــی  مشــکالت  ریشــه  اشــتباه  تشــخیص 
لمللــی بین ا

پاسخی داده نشد

عنوان استدالل: امکان دسترسى به اطالعات نهادها و اشخاص ایرانى
پاســخ: موافقــان در پاســخ بــه انتقــاد برخی کارشناســان، پیرامــون انتقال اطالعــات به خارج 
گــروه ویــژه اقــدام مالــی مشــکلی بــرای کشــور ایجــاد  کــه همــکاری بــا  از کشــور بــر ایــن باورنــد 
نمی کنــد؛ زیــرا اصــواًل فلســفه وجــودی این گــروه، رصد فرآیندهای مســتحکم قانونی به منظور 
اطمینــان از مبــارزه بــا پولشــویی اســت و نــه انتقــال اطالعــات مالــی به منظــور سوءاســتفاده از 
آن هــا. بــه بــاور موافقــان، بســیاری از کشــورها اســتانداردهای گــروه ویــژه اقــدام مالــی را پذیرفتــه 
 FATF کنــون در میــان آن هــا مشــاهده نشــده اســت کــه اطالعاتشــان به ســایر اعضــای انــد  و تا



 41 |   )FATF ( بررسی همکاری میان ایران و گروه ویژه اقدام مالی

منتقــل شــود1.  بــه بــاور ایشــان، هیــچ یــک از اعضــای گــروه ویــژه اقــدام مالــی بــه دلیل عضویت 
کــه اطالعــات مشــتریان نظــام مالــی خــود را در اختیــار ســایر  گــروه، متعهــد نیســت  در ایــن 
گــروه  اعضــا قــرار دهــد. ایــن افــراد، عضویــت ســوئیس به عنــوان کشــور »بــا رازداری شــدید« در 

ویــژه اقــدام مالــی را شــاهدی بــر ادعــای خــود معرفــی مــی کننــد2.
طبــق گفتــه موافقــان هرگونــه تبــادل اطالعاتی میــان اعضای گــروه ویــژه اقدام مالی براســاس 
معاهــدات دوجانبــه یــا چندجانبــه میــان آن هــا و پــس از تصویــب مجالــس و ســایر مراجــع 
گــر قــرار باشــد انتقــال اطالعاتــی  ذی صــالح داخلــی آن هــا خواهــد بــود؛ بــه همیــن دلیــل ا

صــورت بگیــرد، بــا مالحظــه جوانــب امنیتــی صــورت خواهــد پذیرفــت3. 

عنوان استدالل: خودتحریمى برخى نهادهای داخلى
پاســخ: موافقــان، در پاســخ بــه اینکــه ارتباط گیری بــا FATF منجر به ایجــاد محدودیت برای 
ســازمان های امنیتــی داخــل کشــور و یــا برخــی نهضت هــای آزادی بخــش در خــارج از کشــور 
می شــود، بیــان می کننــد کــه گــروه ویــژه اقــدام مالی تشــخیص مصادیــق نهادهای تروریســتی 

کد خبر: 3715166 1.  خبرگزاری مهر، 
کد خبر: 1068246 2.  روزنامه دنیای اقتصاد، 

کد خبر: 3099937 3.  روزنامه دنیای اقتصاد، 

http://www.mehrnews.com/news/3715166/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84
http://www.mehrnews.com/news/3715166/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84
http://donya-e-eqtesad.com/news/1068246
http://donya-e-eqtesad.com/news/1068246
http://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3099937-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7
http://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3099937-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7
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را بــر عهــده کشــورها قــرار داده اســت و لــذا نگرانــی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد1. در ایــن رابطــه 
حتــی اظهــار می شــود کــه در میــان 198 کشــور عضــو ایــن نهــاد تنهــا دربــاره ســه ســازمان یعنــی 
القاعــده، طالبــان و داعــش به عنــوان مصادیــق ســازمان های تروریســتی اجمــاع وجــود دارد 
ــا بقیــه ســازمان ها چنیــن اجماعــی وجــود نــدارد. در ایــن راســتا وزارت اقتصــاد  و در رابطــه ب
کــه قطعنامه هــای شــماره 2253، 1988،  طــی بیانیــه ای در خــرداد مــاه 1396 اعــالم نمــود 
1989 و 1267 در توافــق بــا FATF، مدنظــر ایــران بــوده انــد و ایــن قطعنامه هــا، فهرســت افــراد و 
گروه هــای القاعــده، طالبــان و داعــش را شــامل می شــود و نــام هیــچ یــک از نهادهــای نظامــی 

ایــران همچــون ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی، در آن هــا وجــود نــدارد2. 
ــه مدیــران عامــل بانک هــا و  همچنیــن ســیف، در تاریــخ 15 شــهریور 1395، در نامــه ای ب
کــرد: »در برنامــه جامــع اقــدام مشــترک) برجــام( تصریــح  موسســات اعتبــاری، خاطــر نشــان 
ــا بانک هــای ایرانــی روابــط مالــی و تجــاری  کــه ب کــه موسســات مالــی خارجــی  شــده اســت 
برقــرار می کننــد بــه بهانــه آنکــه بانک هــای ایرانــی روابــط خــود را بــا اشــخاص ایرانــی باقیمانــده 
گرفــت. ارتبــاط بــا  کرده انــد در معــرض تحریم هــا قــرار نخواهنــد  در فهرســت تحریم هــا حفــظ 
گــروه ویــژه اقــدام مالــی نیــز منجــر نخواهــد شــد تــا هیــچ یــک از نهادهــای داخلــی و یــا نظامیــان 

ایرانــی، در داخــل کشــور مــورد تحریــم قــرار گیرنــد«3.

کد خبر: 3715166 1.  دنیای اقتصاد، 
کد خبر: 82553776 2.  خبرگزاری ایرنا، 

کد خبر: 15157 3.  بانک مرکزی، 

http://www.mehrnews.com/news/3715166/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84
http://www.mehrnews.com/news/3715166/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84
http://www.irna.ir/fa/News/82553776/
http://www.irna.ir/fa/News/82553776/
http://www.cbi.ir/showitem/15157.aspx
http://www.cbi.ir/showitem/15157.aspx
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6. جمع بندی 
بعــد از شــروع اجرایــی شــدن برجــام و عــدم رفــع موانــع بانکــی بین المللــی، موضــوع تعامــل 
گــروه ویــژه اقــدام مالــی بــرای بیــرون آمــدن از لیســت ســیاه ایــن نهــاد، توســط مقامــات  مؤثــر بــا 
کشــورمان مطــرح شــد. ایــن چرخــش موضع گیــری در زمینــه ریشــه مشــکالت  اقتصــادی 
بانکــی، طــرف ایرانــی را ترغیــب بــه مذاکــره با گــروه ویــژه اقدام مالی نمــود. در پی ایــن مذاکره، 
ــا یــک تعهــد  کــه البتــه ب برنامــه اقدامــی بیــن ایــران و ایــن نهــاد منعقــد شــد؛ برنامــه اقدامــی 

سیاســی ســطح بــاال بــرای اجــرا از جانــب ایــران همــراه بــود.
ایــن برنامــه، طیفــی از حامیــان و منتقــدان را تشــکیل داد؛ حامیانــی کــه بــه دالیلــی همچــون 
کاهــش هزینــه تجــارت خارجــی از ایــن برنامــه  ارتقــای ســطح اســتانداردهای نظــام بانکــی و 
دفــاع کردنــد. امــا منتقــدان معتقدنــد کــه برنامــه اقــدام، تبعاتــی منفــی همچــون خودتحریمی 
و درز اطالعــات شــبکه بانکــی بــه بیــرون از کشــور را بــه همــراه دارد. خالصــه اســتدالل های 
حامیــان و مخالفــان همــکاری بــا ایــن گــروه کاری و پاســخ های داده شــده از ســوی طرفیــن در 

جــدول شــماره 3 آمده اســت:
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جدول شماره 3: محور استدالل حامیان و مخالفان همکاری با FATF و پاسخ های داده شده

وضعیت پاسخعنوان استدالل حامیان

پاسخی داده نشدلزوم تبعیت از استانداردهای مورد توافق بین المللی

تسهیل تجارت خارجی

ــه بیانیــه  ــا توجــه ب پاســخ 1: عــدم گشــایش بانکــی ب
و 1396 ســال های 1395  در   FATF

پاســخ 2: تــداوم محدودیت هــای بانکــی، حتــی در 
FATF صــورت تأمیــن نظــر

اصالح ساختارهای مبارزه با پولشویی در داخل 
کشور

گــروه ویــژه اقــدام مالــی در  عــدم  نیــاز بــه همــکاری بــا 
صــورت پیاده ســازی قوانیــن موجــود کشــور در زمینــه 

شفافیت

وضعیت پاسخعنوان استدالل منتقدان

امکان دسترسی به اطالعات نهادها و اشخاص 
ایرانی

تبــادل اطالعــات بانک هــای ایرانــی بــا اعضــای گــروه 
ویــژه اقــدام مالــی مشــروط به معاهدات دوجانبه اســت

خودتحریمی برخی نهادهای داخلی
گریــز بــرای جلوگیــری از خودتحریمــی نهادهــای  راه 

داخلــی وجــود دارد

طی نشدن روال های قانونی کشور پیش از پذیرش 
همکاری با گروه ویژه اقدام مالی

پاسخی داده نشد

تأویل پذیر و مبهم بودن برخی از کنوانسیون های 
 FATF ذیل

پاسخی داده نشد

پاسخی داده نشدتعهدات گسترده تر ایران نسبت به سایر کشورها

تشخیص اشتباه ریشه مشکالت بانکی 
بین المللی

پاسخی داده نشد
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کــه هرچنــد مذاکــره بــا FATF، بــا هــدف رفــع موانــع و مشــکالت بانکــی  شــایان ذکــر اســت 
کــه علی رغــم عمــل بــه تعهــدات منــدرج  آغــاز شــد امــا تجربــه 18 ماهــه اخیــر نشــان می دهــد 
در برنامــه اقــدام از ســوی ایــران، همچنــان مشــکالت بانکــی پابرجــا اســت و هــر از چنــد گاهی 

ایــن مشــکالت بــروز پیــدا می کنــد.
کشــور آمریــکا بــر  کارشــکنی ها و اعمــال فشــارهای  کارشناســان،  بــه عقیــده مســئوالن و 
بانک هــا و مؤسســات مالــی بین المللــی در کنار ابهامات برجــام در حوزه بانکی، از مهمترین 
کــه بــر  علــل پابرجــا مانــدن محدودیت هــای بانکــی بین المللــی هســتند. بایــد اشــاره داشــت 
گروه ویژه اقدام مالی، کشــورها همچنان  اســاس بیانیه های تیرماه ســال های 1395 و 1396 
بایــد طبــق توصیــه شــماره 19، مبنــی بــر رعایــت احتیــاط فــراوان بــا ایــران مــراوده داشــته باشــند 

کــه ایــن امــر نیــز بــه خــودی خــود روابــط بانکــی را دچــار اختــالل می کنــد.
بــه نظــر می رســد راه برون رفــت از مشــکالت بانکــی بین المللــی، بازطراحــی نظــام پرداخــت 
کاهــش وابســتگی بــه نظام هــای مالــی جهانــی همچــون ســامانه  تجــاری کشــور از طریــق 
کشــورهای همچــون چیــن و روســیه  کــه البتــه  پیام رســانی مالــی ســوئیفت اســت؛ راهــی 
گرفته انــد. همچنیــن پیمان هــای پولــی دوجانبــه بــه دلیــل  مدت هاســت آن را در پیــش 
ــی تبــادالت تجــاری را  حــذف ارزهــای واســط از معامــالت تجــاری دو کشــور، امــکان ردیاب

کاهــش می دهــد.
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کنوانسیون های  7. پیوست 1 : معرفی مهم ترین نهادها و 
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

گمونت گروه ا

کــه امــروزه به عنــوان واحــد اطالعــات مالــی   در ســال 1995، شــماری از واحدهــای دولتــی 
گــروه اگمونــت1 واحدهــای اطالعــات مالــی را  شــناخته می شــوند، بــا همــکاری یکدیگــر، 
شــکل دادنــد. هــدف ایــن گــروه ایجــاد یك تــاالر اجتماعــات بــرای واحدهای اطالعــات مالی 
ــا پولشــویی و ابتــکارات در ایــن زمینــه حمایــت شــوند.  ــا برنامه هــای ملــی مبــارزه ب اســت ت
کارکنــان و  ایــن حمایــت شــامل »توســعه و تنظیــم تبــادل اطالعــات مالــی« و »قابلیت هــای 
ارتبــاط بهینــه بیــن واحدهــای اطالعــات مالــی از طریــق فنــاوری« و »کمــك به توســعه این نوع 

واحدهــا در ســطح جهــان« اســت.
 مأموریــت ایــن گــروه در ســال 2004 گســترش یافــت و به ویــژه شــامل تأمین مالی تروریســم نیز 
شــد. بــرای عضویــت در گــروه اگمونــت، واحــد اطالعــات مالــی یــك کشــور بایــد تعریــف گــروه 

1.  بنام محل اولین مالقات در بروکسل
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اگمونــت از واحــد اطالعــات مالــی را بــرآورده ســازد؛ طبــق ایــن تعریــف یــك نهاد ملــی و مرکزی 
و مســتقل تأســیس می شــود کــه مســئول دریافــت، تحلیــل و ارجــاع اطالعات مالی بــه مراجع 

صالح اســت.      
گــروه در زمینــه تبــادل اطالعــات بیــن  یــك عضــو اگمونــت تعهــد دارد مطابــق اصــول 

کنــد.  رفتــار  پولشــویی  قضایــای  در  مالــی  اطالعــات  واحدهــای 
گردیــده اســت.  گــروه اگمونــت از 94 حــوزه قضایــی تشــکیل  در حــال حاضــر اعضــای 
ــرای عمــوم جهــت تبــادل  کــه ب ــه یــك ســایت اینترنتــی امــن دسترســی دارنــد  ایــن اعضــاء ب
اطالعــات قابــل دســترس نیســت. گــروه اگمونــت یك مجموعه غیررســمی و بــدون دبیرخانه 
یــا یــك محــل دائمــی اســت. جلســه عمومی آن یک بار در ســال و جلســات گروه هــای کاری، 
گــروه، رؤســای واحدهــای اطالعــات مالــی تمــام  ســه  بــار در ســال برگــزار می گــردد. در داخــل 
تصمیمــات سیاســت گذاری را اتخــاذ می کننــد و درخصــوص عضویــت کشــورهای جدیــد 

گرفتــه می شــود.  نیــز تصمیــم 
گــروه قضایــای مربــوط بــه مبــارزه بــا پولشــویی را از اعضــای خــود دریافــت می کنــد و در  ایــن 

کــرده اســت. گــردآوری  ایــن زمینــه یــك بانــك اطالعاتــی 

گروه ناظران فنی بانکداری فراساحلی1

ــر بانکــداری بــازل  گرفتــه اســت و کمیتــه نظــارت ب گــروه در اکتبــر ســال 1980، شــکل  ایــن 
گــروه مذکــور در حــوزه همــکاری  را در حوزه هــای بانک هــای فراســاحلی، یــاری می دهــد. 
بــا ســازمان های بین المللــی در تنظیــم و ترویــج اجــرای اســتانداردهای بین المللــی بــرای 
نظــارت بانکــی برون مــرزی، مبــارزه بــا پولشــویی و تأمیــن مالــی تروریســتی، فعالیــت می کنــد. 
کشــورها در حوزه هــای نامبــرده، از ســازمان های  همچنیــن بــرای راســتی آزمایی اقدامــات 
کنوانســیون های بین  المللــی مربوطــه  بین المللــی همچــون FATF و هیأت هــای نظــارت بــر 
گــروه، تشــکیل جلســات بــه صــورت یــک بــار در  نظیــر پالرمــو، اســتفاده می کنــد. قاعــده ایــن 

1.  )Offshore Group of Banking Supervisors) (OGBS( 
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ســال اســت. بــا توجــه بــه اقدامــات اخیــر معاونــت امــور بانــک و بیمــه مناطــق آزاد ایــران بــرای 
گــروه دوچنــدان می شــود. ترویــج فعالیــت بانک هــای فراســاحلی، اهمیــت شــناخت ایــن 
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