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اشاره:
یکی از زمینههای گش�ایش اقتصادی در فضای پس�ابرجام ،ش�فافیت مالی و بانکی از س�وی ایران و
فراهمس�ازی تراکنشهای پولی ضابطهمند و قانونی اس�ت .تا پیش از توافق هس�تهای ،ایران از سوی
نهادهای بینالمللی و برخی از کش�ورهای غربی به پولش�ویی در س�طح گس�ترده متهم میشد .البته،
رقم باالی پولش�ویی در ایران بیشتر به سبب قراردادهای پنهانی و تراکنشهای فراقانونی در دوران
تحریمهای بینالمللی بوده اس�ت .کمتر از یک س�ال پس از توافق هستهای ،در تیرماه  ،1395ایران با
گروه ویژه اقدام مالی به توافقی رسید که بر مبنای آن ،به مدت یک سال از فهرست سیاه این گروه
بیرون رود؛ با این ش�رط که راهکارهای پیکار با پولش�ویی و تأمین مالی تروریسم را به کار بگیرد.
این توافق س�بب واکنشهای دوس�ویه در ایران ش�د که برخی آن را ضروری و برخی دیگر آن را
خودتحریمی و زمینهساز افشای اطالعات مالی دانستند.

مقدمه
بخ��ش بزرگی از فس��اد مال��ی و بانکی در
ای��ران در چهره پولش��ویی نم��ود یا با آن
پیون��د تنگاتنگ دارد .پولش��ویی عنوانی
کنایهای و به معنای از میانبردن خاس��تگاه
غیرقانونی مال اس��ت که پول نیز در درون
مفهوم مال جای میگی��رد .بنابراین هرچند
بستر اصلی پولش��ویی بانکها و نهادهای
مالی اس��ت ولی مفهوم آن ،عامتر اس��ت و
به کنش آگاهانه و عامدانه مرتکب نس��بت
به مال به دس��تآمده از جرم گفته میشود.
پ��س پولش��ویی هنگام��ی رخ میدهد که
پیش از آن بزهی که بیشتر قاچاق کاالهای
ممنوع و بزههای مالی اس��ت ،ارتکاب یافته
باشد.

با آنکه پولش��ویی پدیدهای با پیشینه است ولی در ایران بسیار
دیر و در س��ال  1386به عنوان جرم ش��ناخته ش��د .قانون مبارزه با
پولش��ویی که ی��ک قان��ون ضعی��ف و ناکارآمد برای پی��کار با
پولش��ویی اس��ت و پس از گذر از مانعهای بس��یار تصویب شد،
پولشویی را با ده رفتار میشناس��اند :نخست چهار رفتا ِر تحصيل،
تمل��ك ،نگه��داري يا اس��تفاده از عواي��د حاص��ل از فعاليتهاي
غيرقانون��ي با علم به اينكه به طور مس��تقيم يا غيرمس��تقيم در نتيجه
ارتكاب جرم به دس��ت آمده باشد .دوم ،س��ه رفتار تبديل ،مبادله
ي��ا انتق��ال عوايدي به منظ��ور پنهانك��ردن منش��أ غيرقانوني آن با
علم به اينكه به طور مس��تقيم يا غيرمس��تقيم ناشي از ارتكاب جرم
بوده ي��ا كمك به مرتكب بهنحوي كه وي مش��مول آثار و تبعات
قانون��ي ارتكاب آن جرم نگردد .س��وم س��ه رفتار اخف��اء يا پنهان
يا كتمانك��ردن ماهيت واقعي ،منش��أ ،منبع ،محل ،نق��ل و انتقال،
جابهجاي��ي يا مالكيت عوايدي كه به طور مس��تقيم يا غيرمس��تقيم
در نتيجه جرم تحصيل ش��ده باشد .طبق این قانون عوايد حاصل از
* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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جرم به معناي هر نوع مالي اس��ت كه به طور مس��تقيم يا غيرمستقيم
از فعاليتهاي مجرمانه به دست آمده باشد.

گ�روه وی�ژه مال�ی رهنمودمح�ور اس�ت و
پیش�نهادهایش برای کش�ورها خ�واه عضو آن
باش�ند یا نباشند ،الزامآور نیس�ت ،ولی با توجه
ب�ه اینک�ه کش�ورهای عض�و آن و همچنی�ن
نهادهای�ی مانن�د «س�ازمان همکاری و توس�عه
اقتص�ادی» معیاره�ای گ�روه وی�ژه را ب�رای
مب�ارزه با پولش�ویی قب�ول دارن�د و نیز همه
نهاده�ای فرامل�ی پیکار با پولش�ویی و تأمین
مالی تروریسم با گروه ویژه همکاری میکنند،
پاسداشت راهکارهای این گروه به طور مستقیم
بر روی نظام بانکی کشورها اثر میگذارد.

20

تا چندین س��ال همین قانون ضعیف که برای مرتکب پولشویی
تنها جزای نق��دی به اندازه یک چهارم عواید به دس��تآمده از بزه
تعیی��ن میکرد ،مورد اس��تناد قرار میگرفت .از این رو پولش��ویی
که بایس��ته قاچاق و اقتصاد سیاه است ،به ویژه در دوران تحریمهای
بینالمللی ،اقتصاد ایران را عرصه تاخت و تاز خود قرار داده بود .در
این دوران نرح پولش��ویی و فس��اد در ایران به طرز نگرانکنندهای
افزایش یافت؛ چندانکه در نیمه نخس��ت بهمن  ،94گزارش مؤسسه
ش��فافیت بینالملل در مورد میزان فس��اد بخش دولتی در کشورهای
مختلف جهان از جمله ایران نش��ان میدهد ایران با شاخص  ۲۷امتیاز
از  ۱۰۰امتیاز ،در رتبه  ۱۳۰در میان رتبههای یک تا  167قرار گرفته
است که در دس��ته کشورهای با فساد باال دانس��ته میشود .این رتبه
نس��بت به نرخ سالهای پیش��ین که همزمانی با تحریمهای بینالمللی
داش��ت ،کمی بهب��ود یافته اس��ت .همین ط��ور بنی��اد پژوهشهای
حکومتداری بازل س��وئیس در گزارشی از وضعیت پولشویی در
کشورهای مختلف جهان ،با بررسی شاخصهای گوناگون سیاسی و
مالی در  ۱۴۹کش��ور جهان آنها را بر اساس «شاخص ضدپولشویی»

رتبهبندی کرد و ایران را بدترین کش��ور از
حیث پولشویی دانست.
در ای��ران نیز تهدید پولش��ویی هرچند
دیر و هرچند به طور موردی ولی احس��اس
ش��د و به طور ویژه از انتش��ار فساد سه هزار
میلیاردی در س��ال  1391م��ورد توجه قرار
گرفت .ت��ا پیش از آن با آنکه پنج س��ال از
قانون مبارزه با پولشویی  1386میگذشت،
ام��ا پرون��دهای در ای��ن چارچ��وب با رأی
قطع��ی ،در دادگاههای ایران به ندرت یافت
میشده است .پس از آن بر پایه گزارشهای
موردی ،روشن بود که به چه اندازه رقمهای
پولشویی کالن اس��ت؛ برای نمونه در سال
 ،93وزیر کش��ور آشکار کرد که پولشویی
به طور گس��ترده در جابجایی قدرت به ویژه
در انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی انجام
ش��ده اس��ت .یا به گفته رئیس پلیس مبارزه
با م��واد مخدر ناج��ا در س��ال  ،94فقط در
دو پرون��ده بیش از  20ه��زار میلیارد تومان
گردش مالی و پولشویی ثبت شده است.
گس��تردگی پولشویی در ایران هنگامی
بیشتر از پیش آش��کار شد که پرونده فساد
نفتی در س��ال  ،1394رسیدگی شد .در این
پرونده روش��ن ش��د ک��ه بخ��ش بزرگی از
تراکنشهای مالی برخاس��ته از فروش نفت
در دوران تحری��م با پولش��ویی همراه بوده
اس��ت .از این رو در ایران ت��ا پیش از توافق
هس��تهای به جهت تحریمه��ای بینالمللی و
مبادلههای پولی و بانکی غیر شفاف ،بستری
فراهم ش��د ت��ا گروه وی��ژه اق��دام مالی که
برجستهترین س��ازمان بینالدولی رویارویی
با پولش��ویی اس��ت ،ایران را به همراه کره
شمالی در فهرست سیاه جای دهد.
پس از توافق هس��تهای ،همچنان بیش��تر
بانکه��ا و نهادهای مالی کش��ورها با نظام
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مال��ی و بانکی ایران ،همکاری نکردند .جدا
از عوام��ل گوناگون در این راس��تا ،یکی از
دلیله��ای آنان ،ت��رس از ضمانت اجراهای
آمریکا و اتحادیه اروپا به جهت گرفتار شدن
در دام پولش��ویی یا تأمین مالی تروریس��م
اس��ت که ش��فاف نبودن فعالیتهای بانکی
در ایران میتواند چنین ترسی را سبب شود؛
ب��ه ویژه آنکه ایران در ماههای پس از توافق
هستهای همچنان در فهرست سیاه گروه ویژه
اقدام مالی جای داشت.
ب��رای ای��ن چال��ش ،مجلس ش��ورای
اس�لامی و دول��ت ای��ران دو گام دیگ��ر
برداش��تند تا زمینه چالشهای برخاس��ته از
همکارینک��ردن نهادهای مال��ی بینالمللی
و بانکهای دیگر کش��ورها برطرف شود.
گام نخس��ت تصویب قانون مبارزه با تأمین
مالی تروریسم در بهمن  1394است که در
آن به همکاریه��ای بینالمللی ایران برای
پیکار با تأمین مالی تروریس��م پرداخته شده
اس��ت .گام دوم توافق دولت ایران با گروه
ویژه اقدام مالی در تیرماه  1395است که بر
پایه آن ،گروه وی��ژه پذیرفت تا ایران را به
مدت یک س��ال از فهرست سیاه پولشویی
بی��رون کن��د؛ چن��دان ک��ه ای��ن س��ازمان
بینالمللی مبارزه با پولشویی ،در تازهترین
گزارش ساالنه خود اعالم کرده است که با
تعهد ای��ران به اجرای اقداماتی برای مبارزه
با مش��کالتش در زمینه پولش��ویی و تأمین
مالی تروریس��م ،محدودیتهای وضعشده
علی��ه ای��ران را به م��دت یک س��ال معلق
میکن��د .در مقابل ایران بای��د راهکارهای
بایس��ته برای پی��کار با پولش��ویی و تأمین
مالی تروریس��م را به اجرا بگذارد .با آنکه
این توافق همس��و با قانون مب��ارزه با تأمین
مالی تروریس��م و قانون مبارزه با پولشویی

است؛ ولی زمینهساز چالش دیگری درباره زیانهای توافق ایران با
گروه ویژه شده است.
در ش��هریور  ،95گزارش ش��د که بانکهای س��په و ملت ارائه
خدمات خود به قرارگاه بازسازی خاتماالنبیا سپاه را محدود کردهاند.
برخ��ی روزنامهها و نهادهای مخالف دولت ،قوه مجریه را به «تحریم
داخل��ی» نهادهایی چون س��پاه پاس��داران متهم کردن��د .در دیدگاه
این��ان ،دولت برای اجراییکردن بهت��ر برجام در زمینههای اقتصادی
و مالی ،اش��خاص و نهادهایی که همچنان در تحریماند را بازتحریم
کرده است .س��نجش این ادعا و ارزیابی تهدید پذیرش رهنمودها و
راهکارهای گروه ویژه در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
بستگی به شناخت از این نهاد بینالمللی و کارکرد آن دارد.
گروه ویژه اقدام مالی
گروه وی��ژه اقدام مالی برضد پولش��ویی یک س��ازمان بینالمللی
بیندولتی اس��ت که معیارهایی را برای مبارزه با پولش��ویی و تأمین
مال��ی تروریس��م تعیین میکن��د و اقدامات و سیاس��تهایی را برای
ش��فافیت نظام بانکی و مالی ،پیش��گیری از پولشویی و مبارزه با آن
پیشنهاد میدهد .این نهاد بینالدولی از سوی کشورهای عضو گروه
( ۷هفت کشور پیشرفته شامل فرانسه ،ایاالت متحده آمریکا ،آلمان،
ژاپن ،انگلس��تان ،ایتالیا و کانادا) و با همکاری هشت کشور دیگر و
نیز کمیسیون اروپا در س��ال  ۱۹۸۹بنیاد نهاده شد .این نهاد ،واکنشی
به افزای��ش خیرهکننده بزههای س��ازمانیافته مالی و پولش��ویی در
سراس��ر جهان بود که در سایه جنگ سرد و گاه با پشتیبانی دولتها
به تهدیدهایی بدتر از جنگ رخ نموده بودند .یک س��ال بعد ،گروه
ویژه ،نخس��تین رهنمودنامه خود معروف به «چهل پیش��نهاد» را برای
پیکار با پولشویی و بهرهگیریهای ناروا در سامانههای مالی آشکار
کرد .در س��ال  ،2001یک ماه پس از رخداد یازدهم سپتامبر ،گروه
ویژه ،افزون بر پولشویی به پیشنهاد و توصیههایی برای پیکار با تأمین
مالی تروریس��م نیز دست زد که به «هش��ت پیشنهاد» شناخته میشود
و با یک پیش��نهاد دیگر در سال  ،2004پیش��نهادهای گروه ویژه در
پیکار با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به  49مورد (  )40+9رسید.
در فوریه  2012گروه ویژه پیش��نهادهای خ��ود را برای رویارویی با
دو پدی��ده پیشگفته یکپارچه کرد و باز به «چهل پیش��نهاد» کاهش
داد که محورهای آن ،سیاستگذاری و همکاری ملی و بینالمللی،
1

1. FATF = Financial Action Task Force on Money Laundering
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جرمانگاری پولش��ویی و مص��ادره ،تأمین مالی تروریس��م و تولید
تسلیحات کشتار جمعی ،شفافیت و چارچوبهای قانونی و همچنین
وظایف نهادهای دولتی ،قضایی و مالی است.
وظیفه گروه ویژه ،مقابله با پولش��ویی و تأمین مالی تروریسم از
طریق زیر نظرگرفتن قوانین و مقررات ضدپولش��ویی در کشورهای
گوناگون و شیوه اجرای این قوانین و ارائه پیشنهاد برای بهبود مبارزه
با پولشویی است .دفتر این سازمان در مقر سازمان همکاری و توسعه
اروپا در پاریس قرار دارد .هم اکنون  ۳5کش��ور صاحب اقتصادهای
بزرگ یا توس��عهیافته و نیز دو سازمان منطقهای یعنی اتحادیه اروپا و
شورای همکاری خلیج فارس عضو گروه ویژهاند .نه گروه منطقهای
مبارزه با پولش��ویی نیز به طور مس��تقل اما مرتبط با گروه ویژه کار
میکنند .کش��ورهای جهان بس��ته به موقعیت سیاس��ی ،جغرافیایی و
اقتصادی به عضویت یک یا چند گروه درآمدهاند؛ برای نمونه آلمان
و ترکیه عضو  FATFیعنی گروه ویژه اقدام مالیاند .عراق ،سوریه
و عربس��تان عض��و  MENAFATFیعنی گروه وی��ژه اقدام مالی
خاورمیانه و ش��مال آفریقا هستند .افغانستان عضو  APGیعنی گروه
ویژه اقدام مالی آسیا و اقیانوسیه است .ترکمنستان عضو  EAGیعنی
گروه ویژه اقدام مالی اوراس��یا اس��ت .ولی ایران همانند کره شمالی
و رژیم صهیونیس��تی از انگشت شمار کش��ورهاییاند که عضو هیچ
گروهی نیس��تند؛ با این جدایی که اس��رائیل به همراه عربستان عضو
ناظر  FATFاست.
گ��روه ویژه چنانک��ه از عن��وان «چه��ل پیش��نهاد» برمیآید،
رهنمودمحور است و پیش��نهادهایش برای کشورها خواه عضو آن
باش��ند یا نباشند ،الزامآور نیس��ت ،ولی با توجه به اینکه گروه ویژه
اقدام مالی از س��وی کشورهای پیش��رفته و قدرتمند جهان پشتیبانی
میش��ود و اینکه کش��ورهای عضو آن و همچنی��ن نهادهایی مانند
«سازمان همکاری و توس��عه اقتصادی»( )OECDمعیارهای گروه
وی��ژه را برای مبارزه با پولش��ویی قبول دارند و نی��ز همه نهادهای
فرامل��ی پیکار با پولش��ویی و تأمین مالی تروریس��م با گروه ویژه
همکاری میکنند ،پاسداش��ت یا ناپاسداشت راهکارهای این گروه
به طور مستقیم بر روی نظام بانکی کشورها اثر میگذارد .همچنین
جدا از دولتها این س��ازمان در طول بیش از دو دهه فعالیت خود
تبدیل به مرجعی معتبر برای ش��رکتها و اف��راد برای درک میزان
مخاط��رات س��رمایهگذاری و همکاریه��ای مال��ی و تج��اری در
جهان ش��ده اس��ت .س��رمایهگذاران در اولین گام به دنبال ارزیابی

می��زان مخاطرات احتمالی س��رمایهگذاری
در مناطق م��ورد نظر هس��تند و گروه ویژه
اقدام مالی به سازمانی معتبر در تعیین میزان
مخاطرات دولتها تبدیل ش��ده است .اگر
کشوری در فهرست این گروه در موقعیت
پرمخاط��رهای ق��رار بگی��رد ،عم�ل ً
ا آنه��ا
فرصتهای س��رمایهگذاری و مشارکت با
دیگران را از دست خواهد داد.
عالوه ب��ر «چه��ل پیش��نهاد» ،دبیرخانه
گروه ویژه اقدام مالی ،هر س��ال فهرستی را
از کشورهایی که وضعیت نامناسبی از لحاظ
پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارند و باید
اقداماتی برای رویارویی با آنها انجام ش��ود،
منتشر میکند .این گروه همچنین کشورهای
دیگری را نی��ز به عنوان کش��ورهای تحت
نظارت که وضعیت ش��کننده دارند ،معرفی
میکند .تا پیش از توافق ایران و گروه ویژه،
ایران و کره شمالی در فهرست سیاه بودند که
باید اقداماتی برای مبارزه با پولشویی انجام
دهند .نه کشور از جمله عراق و افغانستان نیز
در فهرست کش��ورهای تحت نظارت گروه
ویژه هستند؛ به س��خن دیگر ،در دید گروه
ویژه ،ایران و کره ش��مالی بدترین وضعیت
از جهت پولش��ویی و تأمین مالی تروریسم
در جهان را دارا هستند که چنین رویکردی
ب��ه ویژه برای همکاری بانکی و مالی پس از
برجام بازدارندهای قوی دانسته میشود.
ج��دا از گ��روه هف��ت که کش��ورهای
ثروتمند و صنعت��ی جهان را در بر میگیرد،
سایر اعضای گروه ویژه مانند چین ،برزیل،
هند ،روس��یه ،کره جنوبی ،ترکیه ،اس��پانیا،
استرالیا ،س��وئیس و س��وئد به روشنی نشان
میده��د ک��ه گ��روه وی��ژه اق��دام مالی در
بازرگان��ی جهان��ی ،تراکنشه��ای مالی و
فعالیتهای بانکی به چه اندازه دارای نیرو و
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اعتبار است .به سخن دیگر ،گروه ویژه اقدام
مال��ی ،چهره قانونی بازرگان��ی و بانکداری
جهان��ی اس��ت و پیش��نهادهای آن به جهت
اعتبار اعضای آن در عمل اجرا میشود .این
نقش گروه ویژه اقدام مالی سبب شده است
تا بیش��تر اعضای  35تایی آن ،دارای اقتصاد
پیش��رفته و از جه��ت ش��فافیت ،در جایگاه
پذیرفتنی باشند.
ایران در فهرست سیاه گروه ویژه
ایران عض��و گروه ویژه اقدام مالی نیس��ت؛
با این حال عضونب��ودن در این گروه ،پیامد
چندان��ی ن��دارد؛ چندانکه تنها س��ی و پنج
کش��ور جهان عضو این گروهاند .به س��خن
دیگ��ر ،گروه وی��ژه اقدام مال��ی ،یک نهاد
تش��کیالتی و سازمانی نیس��ت که عضویت
در آن دارای اهمی��ت باش��د ،بلکه این نهاد،
چهره دیدهبانمحور و مشورتی دارد؛ از این
رو اج��رای پیش��نهادها و راهکارهای گروه
وی��ژه از عضوی��ت در خ��ود گ��روه مهمتر
است .با این حال عضونبودن ایران در دیگر
گروههای منطق��های میتواند ،جایگاه ایران
در همکارینک��ردن با دیگر کش��ورها و نیز
س��ازمانهای بینالملل��ی را برجس��ته کند؛
ب��ه گونهای ک��ه ایران در گ��روه ویژه اقدام
مال��ی خاورمیان��ه و آفریق��ای ش��مالی هم
عضویت ن��دارد .همین بیپروای��ی ایران به
همه گروهه��ا و نیز پیش��نهادهای گروههای
وی��ژه در رویاروی��ی ب��ا پولش��ویی ،چنان
برجسته شده است که گروه ویژه اقدام مالی
از س��ال  ،۲۰۰۸همه س��اله در گزارشهای
س��الیانه خود نس��بت ب��ه وضعیت ای��ران از
حیث ریسک باالی پولشویی و تأمین مالی
تروریس��م هشدار داده و از کشورهای عضو
خواسته است که تدابیری را علیه ایران اتخاد

کنند تا نظام مالی بینالمللی از ریسک فعالیتهای پولشویی و تأمین
تروریسم در امان بماند.
گروه ویژه از س��ال  ،2000لیست س��یاهی از کشورهایی که در
راستای پولشویی و تأمین مالی تروریسم همکاری نمیکنند ،صادر
میکند .در لیستهای آغازین ،ایران جایی ندارد ولی از سال ،2008
ایران در فهرس��ت کش��ورهایی جای میگیرد که نسبت به همکاری
ب��ا گروه وی��ژه پروایی ندارند .در س��ال  2012تا س��ال  ،2016برای
چهار س��ال پیاپی ،دو کش��ور ایران و کره ش��مالی در فهرست سیاه
جای گرفتند ،هرچند که برخی دیگر از کش��ورها حتی کش��ورهای
عضو مانند ترکیه نیز از جهت نبو ِد همکاریهای بایس��ته در فهرست
کش��ورهای زیرنظر قرار داشتند .با این حال رویهمرفته در فهرست
گروه ویژه نسبت به کشورهایی که در زمینه پولشویی و تأمین مالی
تروریس��م همکاری نمیکنند ،ایران بیشتر از هر کشور دیگری جای
گرفته است.
گ��روه ویژه حتی پ��س از توافق هس��تهای و در فوریه  2016نیز
«به طور اس��تثنایی و ویژه» نگرانی خود را از فعالیتهای پولش��ویی
و تأمین مالی تروریس��م در ایران ابراز کرد و از کش��ورها خواس��ت
تا اقدامات احتیاطی را برضد ای��ران به اجرا بگذارند .با رویآوردن
ب��ه جایگاه مهم گروه ویژه ،بس��یاری از بانکه��ا و نهادهای مالی از
هم��کاری با ایران س��رباز زدند و یا در این راه م��ردد بودند .ولی در
آغاز تابستان  ،95گروه ویژه اعالم کرد با تعهد ایران به اجرای برخی
اقدام��ات این گروه در عی��ن رعایت احتیاط در معام�لات با ایران،
اقدامات محدودکننده علیه ایران را به مدت یک سال معلق میکند.
ای��ران در همین زمان همچنین به عضویت ناظ��ر در گروه اروپایی-
آسیایی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز درآمد.
تعهدات ایران در برابر گروه ویژه
جزئیات توافق ایران و گروه ویژه اقدام مالی آشکار نشده است ولی
آنچه مهم است ،پذیرش انجام پیشنهادها و راهکارهای گروه ویژه از
س��وی ایران است .زمینه این همکاری در قوانین ایران نیز فراهم شده
بود .مجلس شورای اسالمی در سال  ،1386قانون مبارزه با پولشویی
را تصویب کرد که این قانون ،ش��ورای عالی مبارزه با پولش��ویی به
رياس��ت و مس��ئوليت وزير ام��ور اقتصادي و داراي��ي و با عضويت
وزراء بازرگاني ،اطالعات ،كش��ور و رئيس بان��ك مركزي را بنیاد
نهاد .این شورا به منظور هماهنگكردن دستگاههاي ذيربط در امر
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رویارویی با پولشویی و رابطه با «گروه
ویژه اقدام مالی»
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جمعآوري ،پردازش و تحليل اخبار ،اس��ناد و مدارك ،اطالعات و
گزارشهاي واصله ،تهيه سيس��تمهاي اطالعاتي هوشمند ،شناسايي
معامالت مشكوك و به منظور مقابله با جرم پولشويي تشکیل گردید
که یکی از وظیفههای آن تبادل تجارب و اطالعات با س��ازمانهاي
مش��ابه در س��اير كش��ورها در چهارچوب مفاد ماده  12است .طبق
ماده 12این قانون ،در مواردي كه بين دولت جمهوري اسالمي ايران
و س��اير كش��ورها قانون معاضدت قضايي و اطالعاتي در امر مبارزه
با پولش��ويي تصويب ش��ده باشد ،همكاري طبق ش��رايط مندرج در
توافقنامه صورت خواهد گرفت.
آنچه که قانون مبارزه با پولشویی از همکاریهای بینالمللی
ی��اد میکند ،به راس��تی ،همکاریهای دوجانبه ایران با کش��ورها
ب��ر پای��ه موافقتنامه اس��ت و ن��ه همکاری ب��ا همه کش��ورها و یا
س��ازمانهای بینالمللی؛ برای نمون��ه طبق بند نه و یازده ماده یک
قان��ون موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اس�لامي ايران و
دول��ت جمهوري تركيه در زمينه مب��ارزه عليه قاچاق مواد مخدر،
جرايم سازمانيافته و تروريسم مصوب  ،1390/1/31از موردهای
همکاری دو کش��ور ،پيش��گيري و مبارزه با فعاليتهاي اقتصادي
غيرقانون��ي از قبيل تطهي��ر عوايد حاصله از طريق جرايم ،فس��اد،
كالهبرداري ،بهرهبرداري از درآمدهاي كسبش��ده كه بر اساس
قواني��ن و مق��ررات داخل��ي طرفه��اي متعاهد غيرقانون��ي تلقي
ميش��ود و انجام اقدام��ات در جهت جلوگي��ري از حمايت مالي
از تروريس��م اس��ت .هرچند قان��ون س��ال  1386از همکاریهای
بینالملل��ی و چندجانب��ه س��خن ب��ه می��ان نم��یآورد ولی چون
کشورهای دیگر برای پولش��ویی از پیشنهادهای گروه ویژه بهره
میگیرن��د و به راهکارهای آن پایبند هس��تند ،ایران نیز نمیتواند
بیپروا نسبت به این پیشنهادها ،باشد.
قانون مب��ارزه با تأمین مالی تروریس��م مصوب ،1394/11/13
ول��ی صراحت بیش��تری از قان��ون مبارزه با پولش��ویی دارد .طبق
م��اده  16این قانون ،به دولت جمهوری اس�لامی ایران اجازه داده
میش��ود در اجرای این قانون مطابق تعه��دات بینالمللی خود در
مبادله اطالعات یا معاضدت قضائی با س��ایر کش��ورها ،با رعایت
اص��ل هفتاد و هفتم ( )۷۷قانون اساس��ی جمهوری اس�لامی ایران
هم��کاری نماید .هرچن��د این ماده نیز به همکاری با س��ازمانهای
بینالملل��ی و به طور ویژه گروه ویژه اقدام مالی اش��اره نمیکند،
ولی همکاری با دیگر کشورها با همکاری با گروه ویژه پیوستگی

دارد .به سخن دیگر کمتر کشوری میتوان
یافت که ایران بخواهد با آن بر سر پیکار با
پولشویی و تأمین مالی تروریسم همکاری
کند و آن کش��ور عضو یکی از گروههای
وی��ژه اقدام مالی نباش��د .بنابراین همکاری
دوجانب��ه ای��ران نیز به معن��ای گردننهادن
به پیش��نهادها و راهکارهای گروههای ویژه
است.
سر شفافسازی
تنش بر ِ
پس از آشکارش��دن پذیرش خواس��تههای
گروه ویژه از س��وی دولت ایران ،مخالفان
از چه��ار جه��ت ب��ه ای��ن تواف��ق تاختند:
نخس��ت ،از جه��ت خودتحریم��ی .برخی
رس��انهها و نی��ز برخ��ی مقام��ات ،ب��ر این
دیدگاه هستند که اجراییکردن خواستهها
و پیش��نهادهای گ��روه ویژه اق��دام مالی به
معن��ای تحری��م نهادهای��ی مانند ق��رارگاه
س��ازندگی خاتماالنبیا یا س��پاه قدس است
که از س��وی کش��ورهای غربی و نهادهای
بینالمللی ،متهم به پولشویی و تأمین مالی
تروریس��مهس��تند.
دوم از جه��ت چالشه��ای مفه��وم و
مصداقهای تروریس��م که بر پایه آن ،ایران
باید از پشتیبانی مالی گروههایی مانند حماس
و ح��زباهلل که از س��وی غربیها ب��ه عنوان
گروه تروریس��تی به ش��مار میروند ،دست
بردارد .گروه ویژه از سال  2001درباره تأمین
مالی تروریس��م نیز فعال است و روشن است
که سیاس��تهای گروه ویژه بیش��تر وابسته به
خواس��ت اعضای آن و به ویژه گروه هفت و
فراتر از همه ایاالت متحده است .مخالفان بر
این باورند که همکاری ایران با گروه ویژه ،به
معنای پذیرش مفهومی از تروریسم است که
آمریکا آن را طرح میکند.
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س��وم از جه��ت شایس��تگی دول��ت در
پذیرش پیش��نهادهای گروه وی��ژه که برخی
بر ای��ن باورند که هم��کاری آغازین دولت
و ب��ه ط��ور ویژه ش��ورای عال��ی مب��ارزه با
پولش��ویی با گروه ویژه اقدام مالی ،سازگار
با قانون اساس��ی نیست .بر پایه اصل  77قانون
اساس��ی ،عهدنامهها ،مقاولهنامهها ،قراردادها
و موافقتنامههاي بينالملل��ي بايد به تصويب
مجلس شوراي اسالمي برسد .بنابراین به گفته
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس «جمعبندی
جلسات و گزارشهای مختلف این است که
 FATFتعهدی الزامآور است و طبق اصول
 ۷۷و  ۱۲۷قان��ون اساس��ی ،بای��د به تصویب
مجل��س برس��د ».وی همچنی��ن از طرح��ی
دوفوریتی خبر داده که در دست تدوین است
و بر پایه آن دولت ملزم خواهد شد تا توافق با
این نهاد را به تصویب مجلس برساند.
چهارم از جهت امنیت اطالعات مالی که
به گفته مخالفان ،اطالعات مالی مشتریان که
بخشی از آنها اش��خاص حقوقی و نهادهای
حکومتیاند ،به دس��ت اعضای اصلی گروه
ویژه و به طور ویژه ایاالت متحده میافتد.
از س��وی دیگر موافقان ،بر این دیدگاه
هستند که همکاری با گروه ویژه زمینه بایسته
برای آسانس��ازی بازرگان��ی و فعالیتهای
بانک��ی را فراه��م میکند و ب��ا رویآوردن
به جایگاه گروه وی��ژه ،ایران چارهای ندارد
مگر اینک��ه همانند کش��ورهای دیگر برای
شفافس��ازی بکوش��د ن��ه اینک��ه در زمره
کش��ورهای انگشتش��ماری باشد که عضو
هیچ گروهی نیس��ت و در پی شفافس��ازی
بر نمیآید.
بخش عم��دهای از خردههای مخالفان را
ش��ورایعالی مبارزه با پولشویی در بیانیهای
در نیمه شهریور سال جاری پاسخ داده است.

در این بیانیه با یادآوری اینکه گروه اقدام مالی در تیرماه س��ال جاری
درخواست خود از کشورهای جهان برای انجام اقدامات مقابلهای علیه
جمهوری اسالمی را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد ،آمده
اس��ت که این تصمیم نتیجه اقدامات دولت ،مجلس شورای اسالمی و
قوه قضائیه در س��الهای اخیر ،از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین
مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستیهای
مربوط به مبارزه با پولش��ویی و تأمین مالی تروریسم بوده و منطبق با
قانون اساس��ی اس��ت .این شورا افزوده اس��ت که تصمیم به تعلیق این
محدودیته��ا ،که هزینه گزافی را به ایران تحمیل کرده« ،با مخالفت
البیهای صهیونیس��تی و برخی کش��ورهای دیگر که خواستار تداوم
محدودیت علیه ایران هستند» ،مواجه شده است.
در ای��ن بیانیه ،ضمن تش��ریح وظایف گروه اق��دام مالی ،مبانی
قانونی تعامل ایران و این گروه بیان شده و آمده است که طبق قانون،
یکی از وظایف ش��ورایعالی مبارزه با پولش��ویی تبادل تجارب و
اطالعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها و همکاری بینالمللی
است .بر اساس این بیانیه ،تصمیم اخیر شورایعالی مبارزه در تعامل
با گروه اقدام مالی با موافقت کلیه اعضای ش��ورا شامل وزیران امور
اقتصادی و دارای��ی ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،وزیر اطالعات،
وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شده و با در نظرگرفتن
کلی��ه مالحظات و مصالح ملی ،اطالعاتی و امنیتی انجام میش��ود و
هیچیک از دس��تگاهها و نهادهای کشور رأساً اقدام به تعامل یا توافق
با گروه مزبور ننموده است.
ش��ورای عالی مبارزه با پولش��ویی ارائه اطالعات مالی ایران به
گروه اقدام مالی را منتفی دانسته و گفته است که گروه اقدام مالی به
سیاس��تها ،رویهها ،قوانین و مقررات و اختیارات نهادهای قضایی و
اجرایی کشورها در مورد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
توجه دارد و خواس��تار دسترس��ی به اطالعات مربوط به مش��تریان و
معامالت خاص نهادهای مالی کش��ورها نمیشود .این شورا انتقاد از
ارائ��ه اطالعات نظام مالی ایران به س��ایر کش��ورها ،از جمله آمریکا
را مردود دانس��ته و گفته اس��ت که اعضای گروه اق��دام مالی متعهد
نیس��تند اطالعات مش��تریان نظام مالی خود را در اختیار دیگر اعضا
ق��رار دهند مگر اینک��ه بین آنها معاهدات جداگان��های جهت مبادله
اطالعات منعقد شده باشد.
ش��ورا در بیانیه خود به «تعریف تروریس��م» پرداخته اس��ت و
به گفته ش��ورا کنوانس��یون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ،تعریف
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بینالملل��ی خاص��ی از تروریس��م را پذیرفته ک��ه در قانون مبارزه
ب��ا تروریس��م مص��وب  ١٣٩٤مجلس ای��ران هم «با اندک��ی تغییر
در عب��ارت» م��ورد قبول قرار گرفته اس��ت .در بخ��ش دیگر این
بیانیه این انتقاد رد ش��ده اس��ت ک��ه تعامل با گ��روه اقدام مالی و
اج��رای معیارهای مورد نظر گروه ،ای��ران را ملزم خواهد کرد تا
قطعنامههای تحریمی ش��ورای امنیت علیه خود را به اجرا بگذارد.
در بیانی��ه همچنی��ن آمده اس��ت که هیچ امری در اس��تانداردهای
گ��روه اقدام مالی وجود ن��دارد که ایران یا هیچ کش��ور دیگری
را مکل��ف ب��ه تبعیت از تحریمهای آمری��کا نماید و عالوه بر این
در مت��ن برجام این نکته م��ورد اذعان قرار گرفته اس��ت که کلیه
اش��خاص ایران��ی میتوانند ب��ا یکدیگر روابط مال��ی و اقتصادی
داشته باشند.
از س��وی دیگر رئی��س بانک مرک��زی جمهوری اس�لامی هم
گفته اس��ت هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت ی��ا قطع ارائه خدمات
به اش��خاص و نهادهای ایرانی به اس��تناد تحریمه��ای ایاالت متحده
آمریکا ،اتحادیه اروپا یا س��ایر کش��ورها و نهادهای بینالمللی هیچ
مبنایی در برجام و س��ایر تعهدات بینالمللی جمهوری اسالمی ایران
ندارد و بانکها صرفاً بر اس��اس قوانین جاری کشور میتوانند طبق
ضوابط بانکی و تجاری خود نس��بت ب��ه ارائه خدمات بانکی به تمام
مشتریان اقدام کنند.
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نتیجهگیری
واکنشهای برخاس��ته از همکاری ایران با گ��روه ویژه اقدام مالی
بیش��تر به جه��ت کماطالعی از مناس��بات همکاری ب��ا کنشگران
بینالمللی و حساس��یت باالی برخی نسبت به این نوع همکاریهای
و گاه��ی در مخالفت با دولت بوده اس��ت؛ چرا که پایه گروه ویژه
اقدام مالی ،بر دادن پیش��نهادها و راهکارهای بایس��ته برای پیکار با
پولش��ویی و تأمین مالی تروریسم و پیرو آن ،شفافسازی مالی و
پولی است .بنابراین نه عضویت یا پیوست ایران به گروه ویژه چنان
اهمیتی دارد که س��بب نگرانی ش��ود ،و نه اینکه ایران و گروه ویژه
میتوانند به بی��ش از انجام چهل پیش��نهاد و رهنمودهای دیگر که
بیشتر کشورها اجرا میکنند؛ توافق کنند به گونهای که ناسازگار با
استقالل یا منافع ملی باشد.
جنجالس��ازی پیرامون همکاری ایران با گروه ویژه س��بب شد
تا هم مجلس ش��ورای اسالمی آن را یک پیمان بینالمللی به شمار

آورد و خود را مس��ئول تصویب همکاری
بدان��د و هم ش��ورای عالی امنی��ت ملی به
دی��ده یک موض��وع امنیتی ب��ه آن بنگرد؛
در حال��ی که به راس��تی هیچ ی��ک از این
دو وضعی��ت را دارا نیس��ت .اجراییکردن
رهنموده��ای گ��روه ویژه در هم��ه جهان،
مگر در کش��ورهای انگشتش��ماری دنبال
میش��ود؛ از این رو این پیشنهادها ،پیمان یا
معاهده یا کنوانس��یون نیست که به تصویب
مجلس برسد .از سوی دیگر این پیشنهادها
برای شفافس��ازی مالی و بانکی اس��ت و
ب��رای اقتصاد س��الم و دیدهبان��ی دولت بر
متصدی��ان اقتصاد و گریز از قاچاق بایس��ته
اس��ت؛ از این رو یک موض��وع امنیتی نیز
به ش��مار نمیرود؛ ولی ب��ه جهت هیاهوی
نامتعارف در این زمینه از س��وی مخالفان،
شورای عالی امنیت ملی در زمینه چگونگی
همکاری دولت و گروه ویژه آن را بررسی
میکند؛ چندانکه در واپسین اقدام ،رئیس
ش��ورای راهبردی روابط خارج��ی ایران،
گفته که ش��ورای عالی امنیت ملی ش��رایط
جدیدی را برای توافق میان دولت و گروه
ویژه اقدام مالی وضع کرده است.
بای��د پذیرفت ک��ه هم��کاری دولت با
گروه ویژه اقدام مالی ،نه از س��ر ناچاری که
یک گام بایس��ته و مهم نه تنها برای گشایش
پیونده��ای اقتصادی و بانکی با کش��ورهای
دیگر که یک��ی از برجس��تهترین راهکارها
ب��رای مبارزه با فس��ادی اس��ت ک��ه به طور
گسترده در ایران سایه انداخته است.

