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چکیده
گروه ویژه اقدام مالی ) (FATFکه ابتدا توسط تعداد انگشتشماری از قدرتهای اقتصادی جهان به عنوان یک گررروه بررربت،
صرفاً جهت مبارزه با پولشویی و با تعیین دوره فعالیت محدود تشکیل گردید؛ طی دو دهه گذشته توانسته است با گسترش دامنرره
شمول و تمدید دوره مأموریت خود و پوشش دادن گروههررای منطقررهای متعرردد بررا اهررداه مشررابه ،نقررش محرروری در مبررارزه بررا
پولشویی ،تأمین مالی تروریسم ،تأمین مالی تسلیحات کشتار جمعی و سایر جرائم مالی بینالمللی بررر عهررده بگیررردگ ایررن گررروه بررا
تعیین استاندارد برای شیوههای مبارزه با جرائم مذکور و نظارت بر حسن اجرای این معیارها توسط کشورهای عضو و غیررر عضررو
چنان جایگاهی در سالمسازی و انسجام بخشیدن به عملیررات مررالی بینالمللرری و شفاهسرازی فعالیررت دولتهررا داشررته اسررت کرره
امروزه موفقیت یک کشور در عرصه فعالیتهای اقتصادی و مالی بینالمللی تررا حررد زیررادی متررأ ر از میررزان تعامررل ن کشررور بررا
 FATFاستگ مقاله حابر با بهرهگیری از منابع گوناگون ،بمن برشمردن مشکالت موجود در روابط جمهوری اسالمی ایران بررا
گروه  FATFتالش نموده است تا نشان دهد که از یکسو بعضاً در خصوص موانع و خطرات موجود در تعامررل ایرران بررا گررروه
ویژه اقدام مالی  -ازجمله مشکالت مربوط به واحد اطالعات مالی ) (FIUیا عدم اعتماد به مراحررل بعرردی برنامرره اجرایرری گررروه
 FATFو همچنین نحوه تصمیمگیری اعضای گروه بر اساس اجماع اغراق و بزرگنمایی صورت گرفته اسررت و از سرروی دیگررر
برخی از موانع و مشکالت پیچیدهتر مطروحه نظیر پیامدهای ناشی از پیوستن برره کنوانسرریونهای پررالرمو و مبررارزه بررا تررأمین مررالی
تروریسم با راهحلهای مبتنی بر حقوق بینالملل و فقه اسالمی قابلحل میباشندگ
کلیدواژهها :شفافیت مالی ،پولشویی ،توصیههای گروه ویژه اقدام مالی ،تروریسمگ
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Abstract
The Financial Action Task Force was initially founded by a few IMF advanced economies
(G7) as a task force group for combating money laundering crime and with a limited
delegation period. All the same, in about two decades the group has managed to expand its
scope of the mission and today, receiving support from many FATF-Styles Regional
Bodies (FSRBs), FATF plays a pivotal role in combating money laundering, terrorism
financing, financing of WMD proliferation and other international financial organized
crimes. By setting standards for how countries should prevent and fight against the
financial crimes and supervising members and other states’ performance in this respect,
FATF has proved to be very competent in preserving the integrity of international financial
system and promoting transparency of states’ financial conducts. As a result, complying
with FATF Recommendations is very crucial for countries to establish and keep successful
international economic and financial relations with other states. The present paper has tried
to use different sources in order to demonstrate that on the one hand, there has been
overstatements and exaggeration about risks involved in Iran’s compliance with FATF
recommendations and Action Plan– such as risks in FIU information leakage, uncertainty
about the next steps in the group’s Action Plans or pessimism about FATF decision making
method (consensus); and on the other hand, solutions are available for more complicated
issues - such as Iran’s entering into Palermo and CFT conventions - based on international
law and Islamic jurisprudence.
Keywords: Financial transparency,
Recommendations, Terrorism.
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مقدمه
در سالهای اخیر مسررئله عضررویت یرا عرردم عضررویت ایرران درFATF

1یرا

گروههررای منطقررهای موسرروم برره

 2FSRBsو نحوه تعامل و تبعیت از توصیهها و دستورکارهای پیشنهادی گروه ویژه اقدام مررالی برره یکری از
مباحث مهم سیاسی کشور تبدیل گردیده و با سعی رسانهها و مطبوعات ،این موبوع از محافررل حقرروقی و
سیاسی به مکالمات روزانه مردم عادی وارد شده استگ این واقعیت حکایت از ن دارد که حفر و ارتقررا
ارتباطات مالی کشور با جامعه بینالمللی نهتنها از نظر سیاسررتمداران ،حقوقرردانان و فعررالین اقتصررادی؛ بلکرره
حتی از دیدگاه عامه مردم نیز حائز اهمیت فراوان بوده و به ویژه در شرایط کنونی که کشور با تحریمهررای
تجاری و اقتصادی روبرو است؛ دستیابی به راهحلی برای برقراری تعامل سازنده با ایررن گررروه -و بررهتبع ن
بهبود ارتباطات مالی با قدرتهای اقتصادی و صنعتی جهان  -از اولویتهای کشور به حساب می یدگ
اگرچه عدم عضویت ایران در گروه ویژه باعث گردیده که ایرن کشررور هرگررز موبرروع گررزارش ارزیرابی
متقابررل ) 3(MERکرره سررازوکار نظررارتی مخصرروص اعضررای  FATFو گروههررای منطقررهای وابسررته برره ن
میباشد ،قرار نگیرد و از عواقب ن تا حدودی مصون بماند؛ لیکن بنا به دالیل متعددی که اغلررب سیاسری
بودهانررد؛ از یکسررو نررام ای رران از سررال  2008ترراکنون بررهطور مررداوم در گزارشهررای عمررومی و برخ ری
گزارشهای خاص  FATFدر حال تکرار بوده و در لیست به اصطالح خاکستری و گاهی سیاه ایرن گررروه
قرار گرفته است و از سوی دیگر ،در داخل کشور نگرانیهای زیادی در ارتباط با هرگونه تعامررل بررا گررروه
مزبور و پیروی از توصیهها و برنامه اجرایی ن به وجود مده استگ مقاله حابر بر ن است که بمن مرور
فراز و نشیبهای تعامل ایران با گروه ویژه اقدام مالی ،به مهمترین موانع موجود بررر سررر رسریدن برره تعامررل
سازنده بین ایران و گروه ویژه اقدام مالی  -و به این نکته بپردازد که یا در شرایط حابر میترروان برره پیرردا
شدن راهحلی مربیالطرفین که نگرانیهای بینالمللی و داخلی در این مورد را برطره نماید امیدوار بود؟
روش اجراي تحقیق

روش تحقیق در این مقاله توصیفی ،و ابزارهای به کارگرفترره شررده برررای گرررد وری اطالعررات ،عبررارت از
کتابخانه ،کتابخانههای مجازی و پایگاههای اینترنتی استگ
________________________________________________________________
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پیشینه پژوهش

پیشینه پژوهش را میتوان به دو بخش عمده تقسیم نمودگ نخستین بخش شررامل ادبیررات مرررتبط بررا جرائمرری
میشود که گروه ویژه اقدام مالی به منظور مبارزه با نها تشکیل گردیده استگ در خصوص جرررائم مررالی
فراملی از دهههای گذشته و به ویژه از زمان تشکیل گروه ویژه اقدام مالی در سال  1989کتابها ،مقرراالت
و رسالههای زیادی به زبانهای مختلف و ازجمله زبان فارسی به رشته تحریر در مررده اسررتگ از ایررن دسررته
ار در زبان فارسی میتوان به این کتابها اشاره نمود:
"نگرشی تطبیقی بر پولشویی" ا ر احد باقرزاده (" ،)2008بررسی جرم پولشویی در حقوق کیفری ایررران و
اسناد بینالمللی و تبیین حقوقی پولشویی سایبری در نظررام بررانکی ایررران" کررار پژوهشرری مشررتر

پهلرروان،

کشاورزی و سهم دینی (" ،)2017مطالعه تطبیقری پولشررویی برین ایرران و امررارات متحررده عربری" از النرراز
چلونگر (" ،)2019حقوق کیفری اقتصادی پولشویی :مبارزه با پولشویی در اسناد بینالمللی– دو
نظام حقوقی ایران" نوشته عباسی (" ،)2015جنایت سازمان یافترره فراملرری" از سررلیمی (" ،)2013جامعرره
بشری و پدیده جرائم سازمان یافته" ا ر افشار ( " ،)2017شنایی با اصول اسررترداد داراییهررای
ناشی از فساد" نوشته پاکجو و قا محمدی (" ،)2011چشم اندازهای نظری فسرراد" نوشررته هژبرالسررلطانی،
حسینی ،یاری و فابلی ()2016گ بمناً" هریک از کنوانسیونهای مورد حمایت  FATFبه تنهررایی موبرروع
تحقیقات گسترده و متنوع حقرروق دانرران ،سررازمانهای علمرری و پژوهشرری ،بانکهررا ،اتاقهررای بازرگررانی و
پژوهشکدههای پولی و مؤسسات مالی گوناگون بوده استگ به طوری کرره جسررتجوی هررر یررک از کلمررات
پولشویی ،تأمین مالی تروریسم ،شفافیت مالی ،کنوانسیون مریدا ،کنوانسیون پالرمو یا سایر واژههای مرررتبط
با این موبوعات در پایگاههای اطالعاتی ،جوینده را با گنجینه عظیمی از گزارشها ،تحقیقررات و تألیفررات
مرتبط در عرصه بینالمللی و همچنین در زبان فارسی روبرو میسازدگ تعدادی از ار مرتبط با این موبوع
که در این مقاله مورد ارحاع قرار گرفتهاند عبارتند از " :بررسی پیامدهای امنیتی عضررویت ایررران در
معاهدات خلع سالح و کنترل تسلیحات (مطالعۀ موردی معاهده منع گسررترش سرالحهای هسررتهای)
نوشته اصغری و قاسمی ( " ،)2016الزامات قانون گذاری ایران پس از الحاق به کنوانسیون مبارزه
با فساد (مریدا) از فرهمندفر ()2009گ
بخش دوم ادبیات پژوهشی موجود به موبوع عملکرد گروه ویژه اقدام مررالی و تعامررل کشررورها و ازجملرره
جمهوری اسالمی ایران با این گروه مربوط میگردد کرره برره ویررژه طرری سررالیان اخیررر محققررین از جنبررههای
مختلف و با دیدگاههای متفاوت به ن پرداختهاندگ در ادبیات مرتبط با این موبوع که بیشتر شامل مقاالت
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ارائه شده در سمینارهای حقرروقی و علرروم سیاسرری و رسرالههای دانشررگاهی میگررردد؛ پژوهشررگران بررر ن
بودهاند که از دیدگاه خود به واکاوی مزایا و مشکالت پیوستن ایران به  FATFبپردازندگ از میان کتابهایی
که در این زمینه به فارسی منتشر گردیده است میتوان از موارد ذیل نام برد:
"نگاهی تحلیلی به تعامل میان ایران و گروه ویژه اقدام مالی" از بهنیررافر (" ،)2017گررروه ویرژه اقرردام مررالی
 ،FATFساختار ،اهداه و پیامدهای حقوقی و اقتصادی ن در ایران" ا ر فیضی چکاب (" ،)2020اقتصرراد
مقاومتی ،سیاست خارجی" نوشته موسوی (" ،)2017خودتحریمی :جستاری در مفهرروم ،ابعرراد و پیامرردهای
خسارت بار  "FATFکه مشتمل بر  20مقالرره از صرراحبنظران مختلررف در ایررن ارتبرراط برروده و توسررط دفتررر
مطالعات گفتمان انقالب اسالمی منتشر گردیده است (" ،)2019تدابیر پیشگیرانه و مجازات در قانون
مبارزه با پولشویی (با نگاهی به اسناد بینالمللی؛ کنوانسیونهای وین ،پالرمو ،مریدا و توصیههای
 ")FATFنوشته همتی ()2013گ
در این زمینه همچنین میتوان به مقاالتی نظیر " پیشنهادهای گروه ویژه اقرردام مررالی و جایگرراه نهرراد
مذکور در مبارزه بینالمللی با جرائم اقتصررادی" ،نوشررته مشررتر

سررماواتی و نجفری ( )2019و یررا "

اهمیت روابط با گروه ویژه اقدام مالی در پسابرجام " از عالی پور ( )2017و همچنین "بررسی گررروه ویررژه
اقدام مالی – پیامدهای عضویت ایران" نوشته فوالدی ( )2018نیز اشاره نمودگ بمناً رسررالههای دانشررگاهی
متعددی به ویژه در سال گذشته در ایررن زمینرره در دانشررگاههای مختلررف و در مقرراطع دکتررری تخصصرری و
کارشناسی ارشد رشتههای علوم سیاسی و حقوق بینالملل به رشته تحریر در مررده اسررتگ در مقالرره حابررر
سعی بر ن شده است که با مروری بر الزامات مطرح شده در توصیهها و دستورالعملهای گروه ویژه اقدام
مالی؛ دالیل مخالفان پیوستن و یا تعامررل بررا گررروه مررذکور ،و همچنررین راهحلهررای رهررایی از دغدغررههای
مطروحه بررسی گرددگ
چهارچوب مفهومی :رویکرد متقابل جمهوري اسالمی ایران و گروه ویژه اقدام مالی

پیش از ن که به روابط بین جمهوری اسالمی ایران و گروه  FATFپرداخته شود؛ بهتر است مختصررری در
ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی و مبانی و سازوکارهای این گروه بیرران گرررددگ بررمناً" بررا توجرره برره ن کرره
تشکیل گروه ویژه اقدام مالی متعاقب و مرتبط با تعدادی از کنوانسیون بینالمللی صررورت پذیرفترره اسررت و
معیارهای معرفی شده توسط این گروه مبتنی بر مفاد کنوانسیونهای منعقده میباشررد؛ اشررارهای مختصررر برره
پیمانها و اسناد مبنای توصیههای گروه ویژه اقدام مالی بروری به نظر میرسدگ
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کنوانسیونها و اسناد بینالمللی مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی

در حالی که عقد کنوانسیونها و پیمانهای نظامی و سیاسی بین دولتها سابقهای بسیار طوالنی دارد؛ لیکن
از یکسو انعقاد معاهداتی که بر انضباط مالی بین دولتها یا سازمانهای بینالمللی نظارت کنند؛ پدیدهای
است که از نیمه قرن بیستم پا به عرصه ظهور گذاشته است؛ و از سوی دیگر سابقه ظهور کنوانسیونهای بین
الدولی مربوط به سالمت و شفافیت پولی و مبارزه با جرائم مالی در عرصه بینالمللی که متضررمن عملکرررد
یکپارچه و هماهنگ کشورهای عضو باشند؛ از ن هم کمتر برروده و نهایتراً برره سرره دهرره قبررل بررر میگرررددگ
نوظهور بودن تالشهای جهانی برای افزایش انضباط مالی بینالمللی بیش از هر چیز از این واقعیررت نشررأت
میگیرد که شیوع جرائم سازمان یافته فراملی مربوط به نیمه دوم قرررن بیسررتم و از تبعررات جنررگ سرررد بررین
ابرقدرتها برروده اسرت ( )Salimi, 2012, p.170و ایررن جرررائم بررا پیشرررفت فنرراوری و گسررترش مبررادالت
بازرگانی بین کشورها افزایش چشمگیری یافته استگ به موازات افزایش جرائم مررالی و جنایررات مرررتبط بررا
نها ،طبیعتاً سازمانها و نهادهای بینالمللی نیز با هده قرار دادن این جرائم ،به طور مداوم به دنبال ایجرراد
سازوکارهای قانونی و اجرایی مناسب برای مبارزه با نها بودهاند.
نخستین پیمان بینالمللی مربوط به مسائل مالی و انضباط پولی– که البته موبوع ن با مسائل تحت پوشش
کنوانسیونهای مالی مورد نظر گروه ویژه مالی فاصررله زیررادی دارد  -در سررال  1945و برره ابتکررار صررندوق
بینالمللی پول منعقد گردید ) (Simmons, 2000, p. 819و طی ن کشررورهای امضررا کننررده توافقنامرره در
خصوص برورت برداشتن محدودیت از حساب جاری خررود و الررزام برره تبرردیل ارز خررود برره سررایر ارزهررا
موظف به رعایت نمودن نوعی بوابط خاصی گردیدندگ پس از این تاریخ نیررز صررندوق بینالمللرری پررول و
سایر ارگانهای مالی وابسته به سازمان ملل متحد ،اتاق بازرگانی بینالمللی و سایر مؤسسررات پررولی و مررالی
بینالمللی قطعنامهها ،اعالمیهها و پیمانهای متعددی را در ارتباط با این موبرروع برره امضررای اعضررای خررود
رساندهاندگ با این حال تنها طی سه دهه اخیر شاهد ن هستیم که با عینیتر شرردن مفهرروم دهکررده جهررانی و
برورت تعامل بیشتر دولتها با یکدیگر ،نیاز به نظارت ،هماهنگی و شفافیت بیشتر در مسررائل مررالی نمررود
جدیتری پیدا نموده و همین برورت و نیاز ،به تصویب قطعنامههای متعدد مرررتبط بررا موبرروع سررالمت و
شفافیت مالی در سازمان ملل متحد ،ظهور سررازمانهای جهررانی و منطقررهای و انعقرراد پیمانهررای بینالمللرری
مرتبط با یکپارچگی و وحدت رویه دولتها در این زمینه منجر شده است.
مهمترین اقدامات جهانی در راستای افزایش سالمت و شفافیت مالی را میتوان به اخذ سیاستهای منسجم
بینالمللی در مبارزه با پدیده پولشویی به حساب ورد که در واقع با اقدامات شررورای اروپررا در دهرره 1980
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میالدی کلید خورد که به اعضای این اتحادیه توصیه کرده بود تا نسبت به وبع قوانین مبارزه با پولشویی –
به ویژه برای سیستم مالی و بانکی این کشورها  -اقدام کنندگ توصرریههای شررورای اروپررا و پیگیررری مسرتمر
توصیههای ن توسط اعضای ن در سال  1988به دو رویررداد مهررم منجررر گردیررد :نخسررتین دسررتاورد ایررن
تالشها تصویب کنوانسیون وین  1988توسط سازمان ملل متحد بود؛ و دومین نتیجه ن نیز مأموریتهایی
بود که برره عهررده «کمیترره بررال بررای نظررارت بیشررتر بررر نظررام بررانکی» ( 1 (BCBSگذاشرته شررد تررا بررا ابررداع
سازوکارهای جدید مراقبت خود را از بانکها در برابر استفاده مجرمین از نها به عنوان ابررزار پولشررویی و
پوشش فعالیتهای مجرمانه افزایش دهندگ)(Mekpor, 2017, p. 18

کنوانسیون  1988وین برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان بدان دلیل به عنوان نخستین
سند بینالمللی مبارزه با پولشویی مطرح میشود که به همان گونه که امروزه تمرکز کشررورها در مبررارزه بررا
جرائم مالی مربوط به مبارزه بررا تررأمین مررالی تروریسررم میباشررد؛ در دهرره  80و  90مرریالدی دغدغرره اصررلی
بینالمللی در ارتباط با پولشویی مربوط به وجوهات حاصل از قاچاق مواد مخرردر برروده اسررتگ )Oliveira,
)2014, p. 20

از میان مهمترین اسناد بینالمللی در ارتباط با مقوله سالمت و شفافیت مالی میتوان به مرروارد ذیررل اشرراره
نمود:
*کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچرراق مررواد مخرردر و داروهررای روان گررردان ،موسرروم برره
کنوانسیون وین

(2)1988

*کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (سال  )1999موسوم به کنوانسیوCFT

*کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملی ،موسوم به کنوانسیون پالرمو
*کنوانسیون مبارزه با فساد ،موسوم به کنوانسیون مریدا

3

(سال 4)2000

(5)2003

*توصیههای چهل گانه گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی ()2003
*توصیههای نه گانه گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم ()2001

________________________________________________________________
1

Basel Committee on Banking Supervision
United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances.
3
United Nations Convention Against Transnational Organized Crime
4 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime
5 United Nations Convention Against Corruption
2
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*مصوبات صندوق بینالمللی پول در ارتباط با مبارزه با پولشویی ،تررأمین مررالی تروریسررم و جرررائم مررالی
بینالمللی
*مقررات کمیته بال در ارتباط با شفافیت مالی و مبارزه با جرائم پولی
معرفی گروه ویژه اقدام مالی

گروه ویژه اقدام مالی یا FATFبه موجب تعریفی که خود ارائه میدهد -یک تشکیالت بین الدولی است
که به منظور تعیین معیارهای جهانی برای مبارزه با پولشررویی ،تررأمین مررالی تروریسرم ،گسرترش سررالحهای
کشتار جمعی و سایر سیبهای مترتب بر نظررام مررالی بینالمللرری و همچنررین تقویررت شرریوههای حقرروقی و
اجرایی مؤ ر برای دستیابی به سالمت و شفافیت مالی کشورها به وجود مده استگ ایررن گررروه در اجررالس
سال  1989از سوی هفت قدرت برتر اقتصادی جهان متشکل از کشورهای مریکا ،انگلستان ،لمان ،ایتالیا،
فرانسه ،ژاپن و کانادا بنیان گذاری گردیدگ در واقع ،در میان ن دسته از نهادهای بینالمللی و منطقهای کرره
تعداد اعضای معدودی دارند؛ کمتر نهاد یا سازمانی یافت میشود که به مانند «گروه ویژه اقدام مررالی» یررا
 ،FATFعدم تبعیت و توجه به مقررات وبع شده توسط ن چنان پیامدهای سختی  -حتی برای کشورهای
غیر عضو -در پی داشته باشدگ قرار گرفتن نام یک کشور در لیست به اصطالح سیاه گروه ویژه اقرردام مررالی
یا طبقه بندی شدن یک دولت در فهرست کشورهای دارای ریسک باال از نظر کنترل و مبارزه با پولشررویی
و تأمین مالی تروریسم در گزارشهایی که این نهاد بینالمللی هر  4ماه یک بار منتشر مینماید ،طبعراً تررأ یر
بسیار زیادی در تعامل مالی سایر کشورها با دولت غیر همکار و در نتیجه بر روی تولید ناخالص ملرری و در
نهایت بر سطح رفاه اقتصادی مردم ن کشور خواهد داشت.
گروه ویژه اقدام مالی برای رسیدن به اهداه تعیین شده خود که مبارزه با پولشویی ،تأمین مالی تروریسم و
گسترش سالحهای کشتار جمعی است ،به ارائه توصیههای  40گانه کلی و  9گانه مربوط به مبارزه با تأمین
مالی تروریسم  -که تبدیل به حقوق نرم بینالمللی شدهاند  -روی ورده استگ این قواعد بر امور مربوط به
نقل و انتقال پول ،بانکداری و تأمین مالی در عرصه داخلری و برین کشررورها پرداخترره و برره عنرروان سررکویی
مشتر

برای همکاری کشورها در پاسخ به تهدیداتی به کار مرریرود کرره سررالمت و شررفافیت نظررام پررولی

بینالمللی را تهدید میکندگ در این میان نظارت دقیق بر نظام بانکداری و به ویرژه رصررد دقیرق فعالیتهررای
موسوم به بانکداری زیرزمینری – کرره بنررا برره قررولی سررابقه ترراریخی ن بررر بانکررداری رسررمی مقرردم اسررت؛
) (McCusker, 2005, p.1از اهمیت ویژهای برخوردار میباشدگ توصیههای گروه ویژه مالی در سال 1990

رویکرد متقابل ایران و گروه ویژۀ اقدام مالی از منظر اسناد بینالمللی

201

نوشته و در سالهای  2003 ،2001 ،1996و  2012بازنگری و برررای تحررت پوشررش دادن شرریوههای جدیرد
جرائم مالی بینالمللی به روز رسانی گردیده استگ امروزه اگرچه تنها  36کشررور یرا سررازمان بینالمللرری برره
طور رسمی به عضویت گروه ویژه اقدام مالی در مدهانررد؛ لریکن توصرریههای صررادره نهرراد مررذکور توسررط
حدود  190کشور پیروی شده و سازوکارهای اجرایرری ایرن گررروه تحررت عنرروان «ارزیرابی متقابررل» کرره در
نشستهای چهارماه یک بار اعضای گروه به کار گرفته میشود؛ و همچنین بیانیررههای عمررومی صررادره ن
اهمیت بینالمللی بی بدیلی داشته و دامنه تأ یرات ن نهتنها کشورهای عضو ،بلکه کلیه کشورهای جهان را
در بر میگیردگ
نخستین وظیفه گروه ویژه اقدام مالی تعیین معیارهای عملی برای پیشگیری و مبارزه با جرائم مالی بینالمللی
است که این کار با صدور توصیههای عام و ویژه و دستورالعملهای اجرایی دیگری انجام میگیرد کرره برره
طور مداوم و به فراخور شرایط بینالمللی اصالح و به روز رسانی میگردندگ مسئولیت دیگر گررروه FATF

و گروههای منطقهای مرتبط با ن نظارت بررر عملکرررد کشررورهای عضررو و غیررر عضررو در خصرروص نحرروه
رعایررت اسررتانداردهای موبرروعه میباشرردگ ایررن وظیفرره نظررارتی در خصرروص کشررورهای عضررو از طریررق
سازوکاری به نام ارزیابی متقابل و در مورد سایر کشورها به روشهای متنوع دیگری تحقررق میپررذیرد کرره
مبنای اولیه کار همه نها گزارشهای تهیه شده توسط کارشناسان و ارزیابان حرفررهای و مرروزش دیرردهای
است که عملکرد کشورها را در مبارزه با پولشویی و سایر جرائم مررالی از دو جنبرره «بررسری تطررابق فنری» و
«بررس ری می رزان ا ربخش ری" در تحقررق اهررداه نرری یررا اولیرره یررازده گانرره ای ارزی رابی مینماینررد کرره در
دستورالعملهای صادره گروه ویژه به تفصیل معرفی شدهاندگ
گروه ویژه اقدام مالی از همان غاز نه به عنوان یک سازمان ،بلکه به عنوان یک گروه بربت پا برره عرصرره
وجود گذاشت و در ابتدا قرار بود تا سال  2004فعالیت ن ادامه یابدگ متعاقباً این مأموریت ابتدا برای مرردت
 8سال دیگر و پس ن نیز مجدداً تا سال  2020تمدید گردیدگ عضویت در  FATFمستلزم برخورداری از
شرایطی است که برخی از نها عبارتند از:
• پذیرش عملی کردن توصیههای گروه در یک دوره سه ساله در سطح سیاسی
• پذیرش انجام حداقل دو نوبت ارزیابی متقابل از سوی گروه
• عضویت فعال در گروههای منطقهای وابسته بهFATF

• برخورداری از قوانین داخلی کار مد برای مبارزه با جرائم موبوع فعالیت گروه
• الزام مؤسسات مالی به رعایت کلیه بوابط مربوط به نظارتهای دقیق مالی
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بمناً کشور درخواست کننده میبایست از نظر استراتژیکی نیز در عرصه بینالمللی کشررور مهمرری باشرردگ
)(Samavati, 2018, p. 8

روش به کارگرفته توسط گروه ویژه مالی برای دستیابی به شفافیت و سالمت مررالی بینالمللرری و انسررجام و
وحدت عمل کشورها در این زمینه ،اقدام به تهیه و ابالغ توصیه نامههایی است که نخستین نسخه نهررا در
سال  1990میالدی عربه گردید و از ن تاریخ تاکنون در چندین نوبت بر اساس جدیرردترین معاهرردات و
کنوانسیونهای بینالمللی یا قطعنامههای سازمان ملل که در ارتباط با انضباط مالی یا امنیت بینالمللی صادر
شدهاند ،این توصیهها مورد اصالح قرار گرفته و به روزرسانی شدهاندگ برای هر کرردام از توصرریههای چهررل
گانه اصلی و همچنین توصیههای نه گانه ویژه یادداشتهای تفسیری توسط گروه ویژه اقدام مالی نیز نوشته
شده است که به نوبه خود محتوا و مصادیق هر توصیه را تبیین و تفسیر نموده و بمن رفع ابهامات موجود،
جزئیات بیشتری را در ارتباط با هر کدام از توصیهها مشخص مینماید.
مصوبات و اقدامات گروه ویژه اقرردام مررالی عررالوه بررر بهررره وری از تشررریک مسرراعی دولتهررای عضررو و
همچنین سایر کشورها در تبعیت از قطعنامه  1373شورای امنیت سازمان ملل متحد ،از حمایت سازمانهای
بین الدولی نظیر بانک جهانی و صندوق جهانی پول نیز برخوردار میباشدگ این دو سازمان بزرگ بینالمللی
که در ابتدا به خاطر نگرانیهای خاص خود نسبت به موبوع مبارزه با پولشویی ،مشررارکت فعررالی در ایررن
زمینه از خود بروز نمیدادند )(Oliveira, 2014, p. 96؛ در سال  2000و به ویژه پس از حاد رره تروریسررتی
 11سپتامبر با تغییر سیاستهای سنتی خود نقشی فعال را در این زمینه بر عهده گرفتند و صندوق بینالمللرری
پول با درج مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی در اساسنامه خررود الزامررات مربرروط برره ایررن کررارزار را برره
سیاستهای جهانی خود در خصوص تقویت بات مالی بینالمللی وارد نمودگ
اهمیت توصیههای گروه ویژه اقدام مالی -که میتوان نها را به دو بخش توصیههای پیشگیرانه و اقدامات
تنبیهی تقسیم نمود  -بیشتر از ن بابت است که اجرای این دستورالعملها متضمن تبعیت از مهمترین قوانین
موبوعه بینالمللی مرتبط با مبارزه با فساد ،تأمین مالی تروریسم ،گسترش سالحهای کشتار جمعی و سررایر
جرائم سازمان یافته بینالمللی میگردد و گررروه ویررژه اقرردام مررالی بررا تجمیررع الزامررات و اصررول منرردرج در
کنوانسیونهای وین ( ،)1988پالرمو ( ،(1999) CFT ،)2000مریدا ( )2003و سایر کنوانسیونهای منطقهای
و بینالمللی مربوط به جرائم مالی در متن توصیههای  40گانه و  9گانه خررود ،سررازوکار اجرایرری مبتنرری بررر
قوانین بینالمللی فوق الذکر را برای دستیابی به حداکثر شررفافیت ،سررالمت و امنیررت مررالی بینالمللرری را برره
دولتها پیشنهاد میدهدگ لزوم پیوستن به این کنوانسیونها و به کار بستن الزامات مندرج در نها در مررواد
 3و  4توصیههای چهل گانه  FATFبه صراحت درج شده استگ
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رویکرد متقابل جمهوري اسالمی ایران و گروه ویژه اقدام مالی

پیش از پرداختن به موبوع روابط جمهوری اسالمی ایران با گروه ویژه اقدام مالی ،شایسته است نگاهی به
اقدامات ایران در برخورد با جرائم مرتبط با فعالیت ایررن گررروه و عضررویت ایررن کشررور در کنوانسرریونهای
کلیدی تأکید شده در توصیههای  FATFپرداخته شودگ
در توصیه شماره  FATF 36میخوانیم که کشورها باید بدون فوت وقت نسبت به الحرراق برره کنوانسریون
سال  1988وین ،کنوانسیون سال  2000پالرمو ،کنوانسیون سال  2002سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد
و کنوانسیون سال  1999مبررارزه بررا تررأمین مررالی تروریسررم پیوسررته و برره مفرراد نهررا عمررل نماینررد .اگرچرره
جمهوری اسالمی ایران در گروه ویژه اقدام مالی و همچنین هیچکدام از گروههای منطقررهای مرررتبط بررا ن
عضویت ندارد؛ لیکن این کشور از میان چهار کنوانسرریون بینالمللرری مطرررح شررده در توصرریه شررماره 36
 FATFتاکنون به عضویت کنوانسیون سازمان ملل متحد در باره قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و داروهررای
روان گردان (کنوانسیون وین  )1988و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (کنوانسیون مریدا
 )2003در مده است و علیرغم نپیوستن به کنوانسیونهای تأمین مالی تروریسررم) (CFTو مبررارزه بررا جرررائم
سازمان یافته فراملی (پالرمو) به واسطه دغدغههای سیاسی ،اقتصادی و امنیتی خاصّی که در این موارد دارد؛
قوانین داخلی کار مد و متقنی را برای مبارزه با جرائم موبوع کنوانسیونهای مذکور از تصویب گذرانده
استگ نکتهای که در این میان وجود دارد ن است که لوایحی نیز در ارتباط بررا دوکنوانسرریون فرروق توسررط
دولت تهیه و به تصویب مجلس رسیده است؛ لیکن دلواپسیهایی که ذیالً به نهررا اشرراره خواهررد گردیررد
مانع از تصویب نهایی این لوایح توسط شورای نگهبان و ابالغ و اجرای نها گردیده استگ
با وجود این که در نظام قضایی ایران جرائم موبوع توصیههای گروه ویژه جرررم انگرراری شرردهاند و برررای
نها مجازاتهای متناسب با شدت جرم تعیین گردیده اسررت؛ لرریکن در نظررام حقرروقی ایررن کشررور قررانون
خاصی تحت عنوان قانون جرائم مالی وجود نداردگ ) (Pahlavan et al., 2018برخی از معروهترین قوانین
داخلی مرتبط با جرائم مالی و اقتصادی عبارتنررد از :قررانون مجررازات اخاللگررران در نظررام اقتصررادی کشررور
مصوب  ،1369قانون تجارت الکترونیک ،قانون نحوه اجرای اصل  49قانون اساسی که بر اساس ن دولت
و مقامات قضایی موظف به توقیف و مصادره داراییهای غیر قانونی هستند کرره از ربررا ،ارتشررا  ،اخررتالس،
دزدی ،قمار ،سو استفاده از موقوفات ،سو استفاده از مقاطعه کاریها ومعامالت دولترری ،سررو اسررتفاده از
اموال عمومی و هر گونه اعمال خاله قانون دیگر به دست مده باشدگ در قانون مجازات اسالمی نیز جرررم
انگاری و مجازات برای اعمررالی نظیررر ارتشررا  ،اخررتالس ،کالهبرررداری و سررایر جرررائم مررالی کرره موبرروع
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کنوانسیونهای معرفی شده در توصیه  36گروه ویژه اقدام مالی هستند ،در نظررر گرفترره شررده اسررتگ بررا ایررن
حال ،ارتباط جمهوری اسالمی ایران با هر یک از کنوانسیونها به شرح زیر استگ
جمهوري اسالمی ایران و موضوع پولشویی و کنوانسیون سال  1988وین

جمهوری اسالمی ایران در سال  1370به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مررواد مخرردر و
داروهای روانگردان پیوست و از همان تاریخ نسبت به وارد نمودن مفاد معاهده در قوانین داخلی خودش و
جرم انگاری و تعیین مجازات فعالیتهای مربوط به پولشویی اهتمام ورزیده استگ نخستین قانون مبررارزه بررا
پولشویی در جمهوری اسالمی ایران پس ازالحاق برره کنوانسرریون ویررن  1988و در سررال  1381برره تصررویب
مجلس شورای اسالمی رسید که البته پس از تصویب به دلیل برخرری از مالحظرات متنرری از سرروی شررورای
نگهبان قانون اساسی مورد تأیید قرار نگرفتگ ) (Chaloungar, 2015با ایررن حررال قررانون مررذکور پررس از
پارهای اصالحات در سال  1386مراحل تصویب نهایی را گذرانیدگ در این حال ،از نجا که تصویب نهایی
و ابالغ قانون فوق به مدت چند سال به درازا کشید و دولت و مقامات پولی کشور در ارتبرراط بررا مبررارزه بررا
پولشویی دغدغههای ویژهای داشتند؛ شورای پول و اعتبار کشور از سال  1381مقررات ویژهای را در همین
راستا وارد سیستم بانکی نمودندگ ) (Chaloungar, 2015قانون مبارزه با پولشویی جمهوری اسالمی ایران از
زمان تصویب تاکنون چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته است تا تغییرات مورد نیاز در ارتباط بررا خرررین
تحوالت داخلی و بینالمللی در زمینه مبارزه با پولشویی در ن گنجانده شودگ
ایران و کنوانسیون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان دهی شده فراملی

اگرچه کنوانسیون سال  2000سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان دهی شده بینالمللی موسوم به
کنوانسیون پالرمو در همان سال به امضای جمهوری اسالمی ایران رسید؛ لیکن ترراکنون توسررط ایررن کشررور
تصویب و قابل اجرا نشده استگ لوایحی که دولت در ارتباط بررا الحرراق برره کنوانسرریون مزبررور در سررالهای
 1392و  1395تنظیم نموده و به مجلس تقدیم کرده بررود بررا مخالفررات پارلمرران روبرررو شررد و نهایتراً الیحرره
اصالح شده در چهارم بهمن ماه  1396به تصویب مجلس شورای اسالمی رسرریدگ در الیحرره تنظرریم شررده از
سوی دولت که به تصویب مجلس نیز رسیده است؛ الحاق ایران به کنوانسرریون مررذکور بررا درج پرنج شرررط
مطرح گردیده که شامل حق تفسیر برخی از مواد کنوانسیون بررر اسرراس قرروانین داخلرری جمهرروری اسررالمی
ایررران میباشرردگ البترره الیحرره مص روّ ب مجلررس نهایت راً بررا مخالفررت شررورای نگهبرران روبرررو و سررپس برررای
تصمیمگیری قطعی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید و نهایتاً پس از انقضای مهلررت برره کنررار
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گذاشته شدگ دالیلی که بر اساس نها شورای نگهبان با پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو مخالفت نموده و
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این مورد به اجماع نرسیده استگ
ایران و کنوانسیون سازمان ملل براي مبارزه با فساد

کنوانسیون سال  2003مریدا یکی از مهمترین اسناد بینالمللی در زمینه سررالمت مررالی و اداری دولتهررا برره
شمارمی یدگ جمهوری اسالمی ایران در سال  1387به عضویت این کنوانسیون در مده و بر همین مبنا و در
جهت انجام وظیفه حقوقی بینالمللی کرره عضررویت در کنوانسرریون برررای وارد نمررودن مفرراد کنوانسرریون در
قوانین داخلیش بر دوش این کشورگذاشته بود ،در سررال  1390نسرربت برره تنظرریم و تصررویب «قررانون ارتقررا
سالمت نظام اداری و مبارزه با فساد» اقدام نمودگ قانون مزبور در همان سال به تصویب شورای نگهبان رسید
و برای اجرا ابالغ گردیدگ به اعتقرراد برخرری از محققررین ) (Nazari & Vatankhsh, 2016مقولره فسرراد برره
عنوان یک جرم در نظام حقوقی ایران وجود ندارد ،بلکه برخی از مصادیق این جرم ممکن است به صورت
ناقص در برخی از احکام حقوقی گنجانده شده باشندگ با این وجود ،در پژوهش تطبیقی مبسوطی که توسط
برخی از حقوقدانان انجام گرفته است؛ ) (Nazari Nejad & Esfandiari, 2016چنین بر می ید که علیرغم
تفاوتهای شکلی موجود بین قانون ارتقا سالمت نظام اداری ایران و کنوانسیون سازمان ملل متحد ،قانون
مصوب مجلس شورای اسالمی در تطابق کامل با مفاد کنوانسیون و با هده واحد جلوگیری از وقوع فساد
و بهبود و ارتقا سالمت مالی کشور نگاشته شده استگ نامبردگان همچنین بر این عقیدهاند که قانون داخلی
جمهوری اسالمی ایران حتی در پرداختن به جزئیات دقت بیشتری به خرج داده است و بررا پیشررنهاد تشررکیل
دادگاه ویژهای برای رسیدگی به جرائم مربوط به فساد ،گامهای بلندتری نسبت به کنوانسیون سررازمان ملررل
متحد برداشته استگ
ایران و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

موقعیت جغرافیایی کشور ایران در خاور میانه و در همسایگی کشورهایی مانند عراق ،افغانستان و پاکسررتان
و همچنین ماهیت ایدئولوژیک نظام حاکم بر ن ،این کشور را نسبت به فعالیتهای تروریستی سیبپذیر
نموده استگ بهگونهای که جمهوری اسالمی ایران طی دههای گذشته به طور مکرر هده و قربانی جنایات
تروریستهای بینالمللی بوده است که تأمین مالی نها بعضاً از سوی برخی کشورهای متخاصررم صررورت
میپذیرفته استگ به همین دلیل ،و بهمنظور ایمررنسررازی کشررور در مقابررل فعالیتهررای مجرمانرره گروههررای
تروریستی ازطریق خشکاندن منابع مالی نها  ،دولت ایران به طور مداوم در تالش بوده است تررا مشررکالت
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موجود بر سر راه الحاق به کنوانسیون بینالمللی را برطره نماید و به همین منظور ترراکنون در چنررد نوبررت
لوایحی برای پیوستن به کنوانسیون مذکور برره مجلررس فرسررتاده اسررتگ از نجاکرره اجرایرری شرردن مصرروبات
مجلس شورای اسالمی مسررتلزم تأییررد ن مصرروبات توسررط شررورای نگهبرران قررانون اساسرری کشررور اسررت،
تالشهای دولت و مجلس تاکنون نتیجه مطلوب را نداده و لوایح مصوب بنا به برخی مالحظات سیاسرری و
امنیتی که بعداً به نها پرداخته خواهد شد؛ نتوانستهاند تأیید شورای نگهبان را به دست ورندگ
مروري بر تاریخچه روابط ایران و گروه ویژه اقدام مالی

با وجود این که برخی از صاحب نظران بر این باور هستند که صرررفاً" عضررویت و یررا عرردم عضررویت یررک
کشور در  FATFیا گروههای منطقهای ن موبوعی حیاتی و بسیار تعیین کننده نیست؛ لیکن همین دسته
از نظریه پردازان نیز به این نکته اذعان دارندکه نحوه تعامل با گروه ویژه اقدام مررالی و اجرررای توصرریهها و
سازوکارهای پیشنهادی این گروه ،نهتنها برررای اعضررای ن ،بلکرره برررای کشررورهای غیررر عضررو نیررز امررری
سرنوشت ساز و خطیر به شمار می یدگ )(Alipour, 2016, p. 124در واقع همین موبوع باعررث گردیررده
است که علیرغم عدم شمول ایران در دستور کررار ارزیررابی متقابررل ) (MERنررام ایررن کشررور از سررال 2008
تاکنون بهطور مداوم در گزارشهای عمررومی و برخرری گزارشهررای خرراص  FATFدر فهرسررتهای برره
اصطالح خاکستری و گرراهی سرریاه در حررال تکرررار برروده و همررین وبررعیت ،نوسررانات قابررل ترروجهی را در
ارتباطات مالی جمهوری اسالمی ایران با سایر کشورها به دنبال داشته باشدگ
نخستین سند گروه ویژه اقدام مالی که در ن از جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از کشورهای دارای
ریسک باال و تحت مراقبت گروه ویژه اقدام مالی یاد شده ،بیانیه عمومی مورخ  28فوریه سال  2008اسررت
که طی ن بمن تشویق ایران به تعامل بیشتر با  FATFو با جامعه جهانی و بهبررود اقررداماتش در مبررارزه بررا
پولشویی و تأمین مالی تروریسم ،از اعضای گروه مزبور و همچنین سررایر کشررورها خواسررته شررده کرره برره
مؤسسات مالی تابعه خود اعالم نمایند که به واسطه وجود نقائص جرردی در سرراختار مبررارزه بررا پولشررویی و
تأمین مالی تروریسم ایران ،در مبادالت مالی خود با این کشور کمال دقت و مراقبت را به عمل ورندگ این
اخطارها و اظهار نظرهای مشابه در گزارشهای گروه ویژه پس از سال  2008نیز ادامه یافته و به طور مداوم
در اعالمیههای صادره  FATFطی سالهای  2008تا ماه ژوئن  2016به کشورهای دیگر توصیه میشود که
بمن نظارت دقیق بر کلیه تبادالت و تعامالت مالی با ایران ،نسرربت برره خطراتری کرره از ناحیره بررعف ایرن
کشور در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جامعه جهررانی را تهدیرد مینمایررد ،دسررت برره اقرردامات
متقابل متناسب و مؤ ر بزنندگ
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در فاصله سالهای  2012الی  2016به مدت چهار سال نام جمهوری اسالمی ایران در کنار نام کررره شررمالی
در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و در نتیجه ن ارتبرراط مررالی و پررولی کشررور بررا بانکهررا و
نهادهای مالی بینالمللی به حداقل رسیدگ ) (Alipour, 2016, p 124در مرراه ژوئررن  2016برره دنبررال اجرایرری
شدن برنامه جامع اقدام مشتر

یا برجام و افزایش تالشهای دیپلماتیک ایران در رفع برخرری از مشررکالت

موجود در تعامل با گروه ویژه اقدام مالی ،این گروه بمن تعلیق اقدامات متقابررل توصریه شررده قبلری برررای
مدت  12ماه ،به ایران توصیه نمود که طی این دوره به پیروی دقیق از برنامه اجرایی ابالغ شده و توصیههای
گروه ویژه اقدام مالی ادامه داده و شرایط را برای گامهای بعدی در همین راستا ماده نمایدگ این مهلررت در
چند نوبت و تا سال  2019تمدید گردید و لیکن در ن سال به واسطه عدم بر ورده شدن انتظررارت گررروه،
محدودیتهای در نظر گرفته شده از سوی  FATFبرای ارتباط مالی کشورها با ایرران افررزایش یافررت و در
ادامه ،در اعالمیه منتشر شده بعد از اجالس ماه فوریره سررال  2020گرروه ویررژه اقرردام مررالی ،نررام جمهرروری
اسالمی ایران در کنار نام جمهوری دموکراتیک خلق کره در فهرست "کشورهای پرریسک نیازمند اقرردام
عملی" قرار گرفتگ
در حال حابر تقارن زمانی فشارهای بینالمللی بر روی ایران برای تمکین در برابر توصیههای گررروه ویررژه
اقدام مالی و تنگناهای اقتصادی ناشی از تحریمهای ایاالت متحده که باعث قطع ارتباطات مالی بسرریاری از
کشورها با جمهوری اسالمی ایران گردیده؛ شرایط را برای تصویب نهایی و اجرای توصیههای  FATFو
برنامه اجرایی اعالم شده از سوی این گروه بینالمللرری پیچیرردهتر از همیشرره کرررده اسررتگ از یکسررو ایررران
نیازمند بازنگاه داشتن کانالهای محدود روابط تجاری و بانکی با کشورهای دیگر ،جذب سرمایه خررارجی
و افزایش در مدهای ارزی خود بوده و مرتباً پیامهایی دریافت میکند که در صورت عدم تمکین در برابر
توصیههای گروه ویژه و اجرای برنامه اجرایی دیکته شده توسط ن ،از حداقل ارتباطات مالی بررعیف نیررز
محروم خواهد گردید؛ از سوی دیگر سابقه رفتار غیر قابل اعتماد غرب ،جمهرروری اسررالمی ایررران را وادار
میسازد که پیش از هر توافقی ،از پیامدهای اقتصادی و جنبههای امنیتی ن اطمینان حاصل کندگ
دغدغههاي ایران در تمکین به خواستههايFATF

دلیل ن که با وجود پیشرفت جمهوری اسالمی ایرران در تعامررل بررا  FATFدر سررالهررای پریش و بعررد از
 ،2016در نهایت کار به اعالمیه فوریه  2020انجامید را میتوان در دغدغههای متعددی جستجو کرد که در
شرایط افزایش تحریمهای اقتصادی و تهدیدهای امنیتی از سوی ایاالت متحده مریکررا برره وجررود مررده و
رشد کرده استگ طرح این دغدغهها از سوی برخی از بزرگان نظام و مراجع عررالی قانونگررذاری و نظررارتی
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باعث شده است که لوایحی را که از سوی دولت جمهوری اسالمی و در راستای پیوستن به کنوانسیونهای
مرتبط با توصیههای گروه ویژه اقدام مالی به مجلس ارائه گردیرده و در ترراریخ  15مهررر  1397برره تصررویب
مجلس رسیده است؛ با ورود به شورای نگهبان مورد اعتراض قرار گرفته و پس از ارجاع به مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،با انقضای مهلت قانونی رسیدگی غیر قابل اجرا باشدگ
در این تحقیق برای گاهی از دغدغهها و ایرادات وارده به تعامل با  FATFو تهیره فهرسررتی از خطراتری
که  -به زعم مخالفین  -در تبعیت جمهوری اسررالمی ایرران از توصرریهها و برنامرره اجرایرری ن وجررود دارد؛
بمن بررسی متن بیانیههای صادره گروه ویژه اقدام مالی در باره ایران ،توصیههای عام و ویژه ایررن گررروه،
متن کنوانسیونهای بینالمللی مرتبط و کلیه اسناد و دستورالعملهای اجرایی گروه ویژه اقدام مالی و گروه
اگمونت ،به منابع متنی ،صوتی و خبری داخلی مختلفی مراجعه گردیده است که عمده نهررا شررامل مرروارد
زیر میباشد:
• ایرادات وارده توسط شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بر لوایح مصوب مجلس
• مشروح سخنان نمایندگان مخالف لوایح مربوط به کنوانسیونهای پالرمو وCFT

• بولتنها ،مقاالت و کتابهای منتشره توسط برخی از نهادهای صاحب نظر
• مناظرهها ،مصاحبهها ،فایلهای صوتی و مقاالت چاپ شده از سوی برخی از سران نظررام و سیاسررتمداران
تأ یرگذار در عرصه روابط بینالملل و حقوقدانان و اساتید صاحب نظرگ
طبقهبندي دغدغههاي موجود و ایرادات وارده

در بررسی به عمل مده مشخص گردید که مشکالت موجود و به ویژه ایررادات وارده از سرروی شررورای
نگهبان به لوایح مربوط بهتبعیت از الزامات گروه ویژه اقدام مالی هم جنبه شکلی و هم جنبه محتوایی داردگ
در خصوص ایرادات شکلی وارده میتوان به سخنان سخنگوی شورای محترررم نگهبرران در  23تیرمرراه سررال
 1397اشاره نمود که به موجب ن:
الف) بر اساس بند  2اصل  110قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری
اسالمی ایران بر عهده رهبری است و نظر دولت یا مجلس نمیتواند در مورد موبوعاتی که به سیاستهای
کلی نظام ارتباط دارد ورود کنندگ
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ب) الیحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم یک الیحه قضایی بوده و میبایست از سوی رئیس دستگاه قضا به
مجلس تقدیم میگردید و ارائه ن از سوی دولررت را مغررایر بررا بنررد  2اصررل  158قررانون اساسری جمهرروری
اسالمی ایران استگ
در پاسخ به نخستین ایراد فوق میتوان گفت که اوالً" درست است که بر اسرراس بنرردهای  1و  2اصررل 110
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در تببین وظایف و اختیارات رهبری ،تعیین سیاستهای کلری نظررام و
همچنین نظارت بر حسن اجرای نها از اختیارات ایشان درج گردیده اسررت؛ لریکن ایرن تعیررین اختیرارات
بدین معنا نیست که سایر ارکان نظام در این ارتباط وظیفه یا اختیاری ندارندگ نکته مهم این است که رهبری
بر صحت و سالمت عملکرد ارکان دیگر در این زمینه نظارت خواهند داشتگ در خصوص دومین موبوع
مطروحه فوق نکته مهم این است که با توجه به ایرادات محترروایی عدیرردهای کرره از سرروی شررورای محترررم
نگهبان بر لوایح تصویب شده مجلس و همچنین پیوستن به کنوانسیونهای مورد نظر  FATFوارد شده و
به تفصیل به نها پرداخته خواهد شد؛ به نظر نمیرسد که این موبوع که الیحه از سوی کدام مرجع تهیه
و به مجلس ارائه شده باشد؛ اهمیت چندانی داشته باشدگ بر اساس اطالعات به دست مده از منابع مختلف،
ایرادات محتوایی وارده بر تبعیت از توصیههای گروه ویژه اقدام مالی در چند دسته ذیرل طبقرره بنرردی شررده
است که به ترتیب به هریک از نها پرداخته خواهد شرد :نگرانری از افشررای اسرررار مررالی از طریرق واحررد
اطالعات مالی(FIU)1؛ عدم اعتماد به مراحل بعد از برنامرره اجرایرری؛ عرردم اطمینرران از نحرروه تصررمیمگیری
 FATFپس از انجام برنامه اجرایی؛ کنوانسیون پالرمو و اصل استرداد مجرمین؛ الزام به اجرای قطعنامههای
سازمان ملل متحد علیه خودگ
نگرانی از افشاي اسرار مالی از طریق واحد اطالعات مالی

یکی از دغدغههایی که به طور مکرر توسط مخالفان  FATFدر داخل کشور به ن اشاره شده ن اسررت
که با به راه انداختن مرکز اطالعات مالی یا  FIUمستقل با ویژگیهای توصیه شررده توسررط گررروه ویررژه،
جمهوری اسالمی ایران قادر به پنهان کردن کانالهای مالی که در حال حابر از طریررق نهررا ارز ناشرری از
صادرات نفت خود را دریافت و جابجا میکند؛ نخواهد بودگ ) (Naderi, 2018البترره ن چرره کرره از مطالعرره
متن توصیههای  FATFبرداشت میشود ،ن است که که در واقع نه مررتن توصرریهها ،بلکرره اسررناد مررتمم ن
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موجبات این نگرانی را فراهم ورده است؛ زیرا در توصیههای اصلی یا ویژه  FATFفقررط برررورت ایجرراد
 FIUمورد تأکید قرار گرفته و در ارتباط با حدود وظایف یا اختیارات ن مطلب زیادی به چشم نمیخوردگ
در واقع ،شرح ساختار ،وظایف و مسئولیتهای واحد اطالعات ملری را بایرد در یادداشررت تفسریری گررروه
ویژه اقدام مالی ذیل توصیه شماره  29و اسناد مرتبط دیگری جستجو کرد که تفسیریه موصوه از نها نام
برده استگ در یادداشت تفسیری مذکور مده است که در واحد اطالعات مررالی در خصرروص اختیرارات و
وظایف خود از دو دستورالعمل گروه اگمونت 1موسوم به "بیانیه اهداه" و "اصررول تبررادل اطالعررات برین
واحدهای اطالعات مالی در ارتباط با موارد مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم" تبعیت مینمایدگ
گروه اگمونت و اسناد آن در ارتباط با توصیههاي گروه ویژه اقدام مالی

گروه اگمونت متشکل از بیش از  160واحد اطالعات مالی کشورهای مختلف است که وظیفه ن سیاست
گذاری و ایجاد ارتباط و هماهنگی بین این واحدها در عرصه بین الملی بوده و پایگاه تبررادل دانررش فنرری و
اطالعات مالی مورد نیاز برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برره شررمار می یرردگ از میرران دو سررند
گروه اگمونت" ،بیانیه هده گروه اگمونت" سندی کلی است که چشم اندازها و اهررداه گررروه را تبیررین
مینمایدگ این بیانیه در سال  1997به تصویب رسید و یکی از اولویتهای ن تشررویق واحرردهای اطالعررات
مالی کشورهای مختلف در به اشترا

گذاشتن اطالعات مالی مورد استفاده در مبارزه با پولشویی وتررأمین

مالی تروریسم و رفع موانع موجود بر سر راه دستیابی به این هده استگ سند "اصول تبررادل اطالعررات برین
واحدهای اطالعات مالی در ارتباط با موارد مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم" نیز مشتمل بر اصول
و دستوراتی است که واحدهای اطالعات مالی کشورهای مختلف موظفند بر اساس نها با فائق مرردن بررر
موانع ناشی از قوانین داخلی کشورها و مشکالت اجرایی موجود ،تبادل اطالعات بین واحرردهای اطالعررات
مالی را تسهیل نماینرردگ برره موجررب ایررن دسررتورالعمل ،واحرردهای اطالعررات مررالی بایررد برره محر

وصررول

درخواست اطالعات مرتبط با جرم پولشویی یا جرائم منشأ ن و یا تأمین مالی تروریسم از سوی واحدهای
اطالعات مالی قرینه در کشورهای دیگر ،نسبت به ارائه اطالعات مورد نیاز اقدام ،و یررا مخالفررت مسررتدل و
معقول خود را با ارائه اطالعات درخواستی اعالم نمایندگ با این وصف جمهرروری اسررالمی ایررران ماننررد هررر
کشور دیگری حق دارد که نگران افشای اطالعات محرمانهای باشررد کرره واحررد اطالعررات مررالی برره عنرروان
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مهمترین ارگان مبارزه با پولشویی از کانالهای رسمی یا غیر رسمی در اختیررار میگیررردگ حترری در شرررایط
عادی نیز افشای اطالعات یک واحد اطالعات مالی میتواند پیامدها و هزینههای زیادی در پی داشته باشد
و به نحوی مورد سو استفاده قرار بگیرد که عال وه بر تأ یر گررذاری بررر سرنوشررت اشررخاص ،منررافع ملرری و
امنیت ملی کشورها را نیز به خطر بیندازدگ در پاسخ به نگرانی فوق میترروان گفررت کرره برره موجررب بنررد 23
دستورالعمل اجرایی گررروه اگمونررت ،واحرردها میتواننررد بررا ذکررر دالیررل معقررول از ارائرره اطالعررات مررورد
درخواست واحدهای دیگر امتناع نمایندگ در واقع نگرانی جمهوری اسالمی ایران از برره اشررترا
اطالعات مالی مجرمین و افراد مشکو

گذاشررتن

به پولشویی و تأمین مالی تروریسم نبایستی بسیار بزرگتر از ن چه

در واقعیت اتفاق می افتد ،جلوه کندگ در عالم واقعیت نیز تاکنون گزارشهای نگران کنندهای در خصوص
درز کردن اطالعات مبادله شده توسط این واحدها منتشر نشده استگ نکته قابل ذکر دیگر این است که بررر
اساس قانون پولشویی سال  1386کشور و اصالحات ن ،مرکز اطالعات مالی در کشور تشکیل گردیررده و
در حال حابر مشغول به کار بوده و بر عملکرد بانکها و مؤسسات مالی نظارت مینماید؛ بنابراین نگرانرری
موجود در مورد ایجاد و فعالیتهای چنین نهادی به خودی خود به صورت  de factoمرتفع گردیده استگ
عدم اعتماد به مراحل بعد از برنامه اجرایی

نگرانی دیگری که توسط برخی صاحبنظران اعالم گردیده ،ن است کرره برره فرررض پررذیرش کلیرره شررروط
برنامه اجرایی یا  Action Planدیکته شده از سرروی گررروه ویررژه اقرردام مررالی و انجررام دقیررق کلیرره اقرردامات
درخواسررت شررده توسررط جمهرروری اسررالمی ایررران ،چرره اطمینرران و تضررمینی وجررود دارد کرره تحریمهررا و
محدودیتهای اقتصادی تحمیل شده علیه ایران لغو گردد؟ در پاسخ به پرسش فوق میترروان گفررت کرره از
یکسو گروه ویژه اقدام مالی فقط توانایی و اختیار لغو محدودیتهایی را داردکه خود این گروه کشورها
را به وبع نها ترغیب نموده استگ از سوی دیگر ،واقعیت این است که اگرچه گروه  FATFدر بیانیههای
عمومی یا سایر اعالمیههای خود چنین وعدهای را نمیدهد؛ لیکن منطق حکم میکند که اگر بنررا برره سررببی
محدودیتی به وجود بیاید؛ با رفع ن سرربب ،محرردودیت وبررع شررده ناشرری از ن نیررز خرود برره خررود زائررل
میگردد؛ یعنی با رفع نقایص مورد اشاره در اعالمیههای گروه و اجرای توصیههای ن ،گررروه ویررژه اقرردام
مالی هیچ دلیلی برای ادامه اقدامات متقابل نداشته و محدودیتهای وبع شررده لغررو خواهررد شرردگ در واقررع
بررسی وبعیت کشورهای دیگری که برای مدتی با اقدامات تنبیهی گروه ویژه اقدام مالی روبرررو گردیررده
و پس از انجام برنامه اجرایی این گروه به شرایط عادی بازگشتهاند؛ و همچنین تغییر موبررع ایررن گررروه در
مقابل ایران در سال  2016شاهد این ادعا میباشدگ
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عدم اطمینان از نحوه تصمیمگیري  FATFپس از انجام برنامه اجرایی

به موجب دستور کار گروه ویژه اقدام مالی برررای سررالهای  2012الرری  2020کرره میترروان ن را برره نرروعی
اساسنامه گروه دانست؛ وظیفه تصمیمگیری در ایررن گررروه بررر عهررده مجمررع عمررومی قرررار دارد کرره شررامل
نمایندگان کشورها و سازمانهای عضو گروه بوده و جلسات ن هر  4مرراه یررک بررار برگررزار میگرررددگ در
سند مذکور در شرح وظایف مجمع عمومی قیررد گردیررده کرره تصررمیمگیری در مجمررع عمررومی بررر اسرراس
اجماع یا  consensusصورت میپذیردگ طبیعتاً" قضاوت و تصررمیمگیری در برراره میررزان مطابقررت عملکرررد
کلیه کشورها و ازجمله جمهوری اسالمی ایران با برنامه اجرایی ابالغ شده و یررا الزامررات اجرایری مبتنرری بررر
توصیههای  FATFنیز بر عهده مجمع عمومی بوده و به طریق اجماع انجام میگیردگ
در پاسخ به نگرانیهای اظهار شده در خصوص نحوه تصمیمگیری گروه ویژه اقدام مررالی بایررد گفررت کره
بدون در نظر گرفتن این موبوع که شیوه تصمیمگیری  FATFاز طریق اجماع و یا رأی گیری یا هر روش
دیگری باشد؛ طبیعتاً" هر عمل مثبت یا منفی از سوی کشور مورد بررسی در راستای اجرای برنامرره اجرایرری
و تمکین به توصیههای گروه ویژه اقدام مالی بالفاصله در رویکرد این گروه نسبت برره کشررور مزبررور تررأ یر
گذاشته و باعث اصالح نظرات مجمع عمومی گروه ویژه و نهایتراً رفرع محرردودیتهای تحمیررل شررده و یررا
اعمال محدودیتها و اقدامات تقابلی بر علیه ن کشور خواهد گردیدگ نکته مهم ایررن اسررت کرره برره اسررتناد
سوابق موجود ،اعالم هر تصمیم مجمع عمومی  FATFبا ذکر دالیلی همررراه اسررت تررا نشرران دهررد کرره چرره
عواملی در قضاوت و تصمیمگیری دخیل و تأ یرگذار بوده استگ
کنوانسیون پالرمو و اصل استرداد مجرمین

از نگرانیهای دیگر نزد عدهای از رهبران سیاسی در ایران میتوان بهتبعات عضویت در کنوانسیون مبررارزه
با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو سال  )2000که از الزامات توصیههای  FATFاسررت اشرراره
نمودگ به موجب اصل معابدت حقوقی و قضایی که میبایست بر اسرراس کنوانسریون پررالرمو برین کشررورها
شکل بگیرد؛ نوعی بدبینی بین عدهای از صاحبنظران وجود دارد که شاید ایران ناچار به اجابت درخواسررت
کشورهای دیگر برای استرداد افرادی گردد که در محاکم ن کشورها با اتهامات مرررتبط بررا موبرروع ایرن
کنوانسیون تحت تعقیب هستند؛ اگرچه از نظر قوانین جمهوری اسالمی ایران جرمی بر ایشان مترتب نباشدگ
در پاسخ به این نگرانی باید گفت که از مطالعه بنرردهای متعرردد کنوانسریون پررالرمو در خصروص همکرراری
حقوقی مشخص میشود که بر اساس این کنوانسیون معابدت بایرد بررا قرروانین داخلری کشرور درخواسررت
شونده تطابق داشته باشد و کشورهای عضو هیچ اجباری برای پذیرش درخواست استرداد مجرمین از سوی
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سایر کشورهایی که بر اساس کنوانسیون ملزم به معابدت قضایی با نها هستند ،ندارند و استرداد مجرمین
میتواند در صورت وجود پیمانهای مرتبط با این موبوع بین دو کشرور -و نرره صرررفاً برره دلیرل عضررویت
طرفین در کنوانسیون پالرمو -صورت پذیردگ بمناً همان گونه کرره از سرروی تعرردادی از حقوقرردانان مجمررع
تشخیص مصلحت نظام مطرح و در الیحه تنظیم شده توسط دولت نیررز لحرراد گردیررده اسررت؛ پیوسررتن برره
کنوانسیون مزبور میتواند با استفاده از حق شرررط یررا تحفر صررورت گیرررد؛ چرررا کرره بررر اسرراس مرراده 19
کنوانسیون وین  1969موسوم به قانون معاهدات ،کلیه کشورها هنگام پیوستن به یررک معاهررده میتواننررد از
حق تحف استفاده کنند؛ مگر ن که متن معاهده استفاده از حررق شرررط را ممنرروع و یررا صرررفاً برررای مرروارد
خاص مجاز اعالم کرده باشد؛ و یا شرط مورد نظر هده و مقصود معاهررده را نقر

نمایرردگ بررا مررروری بررر

اعالمیههای الحاق کشورهای مختلف در پیوستن به کنوانسیون مبررارزه بررا جرررائم سررازمان یافترره فراملری در
مییابیم که تعداد زیادی از کشورها با استفاده از حق تحف به عضویت کنوانسیون مزبور در مدهاندگ
الزام به اجراي قطعنامههاي سازمان ملل متحد علیه خود

هنگامی که از نگرانی ایران در خصوص قطعنامههای تحریمی الزام ور شورای امنیت سررازمان ملررل متحررد
سخن به میان می ید؛ این موبوع دو دسته از قطعنامههای صادره را در بر میگیررردگ نخسررتین دسررته از ایررن
قطعنامهها ذیل فصل  7منشور ملل متحد و در محکومیت فعالیتهررای هسررتهای ایررران برروده و بررا ممنوعیررت
گسترش تسلیحات کشتار جمعی و اتهامات وارده از سوی کشورهای غربی مبنی بررر فعالیتهررای ایررران در
این زمینه ارتباط داردگ ) (Chavoshi & Keramati, 2018خوشرربختانه همرره ایررن قطعنامررهها پررس از توافررق
هستهای بین ایران و  5عضو شورای امنیت سازمان ملررل برره عررالوه لمرران -موسرروم برره برنامرره جررامع اقرردام
مشتر

یا برجام  -طی قطعنامه شماره  2231ژوئیه  2015ملغی گردید و مقرر شد که به شرط پایبند ماندن

جم هوری اسالمی ایران به تعهداتش بر اساس برنامه جامع اقدام مشتر  ،کلیرره تحریمهررای وبررع شرده بررر
اساس قطعنامههای صادره پیش از تاریخ این قطعنامه کان لم یکن تلقی گرددگ البته چنان چه به دلیل شرایط
پیش بینی شده در متن قطعنامه  2231و بند  18پیوست شماره  5قطعنامه  2231شورای امنیت شرایط به گونه
دیگری رقم بخورد؛ راههای حقوقی دیگری نیز وجود خواهد داشتگ
دسته دوم از قطعنامههایی که از سوی مخالفان برنامه اجرایی گروه ویژه اقرردام مررالی برررای ایررران نررامطلوب
تشخیص داده شده و بر همین اساس اجرای نها باعث به وجود مدن چالشهایی برای کشررور میگررردد،
قطعنامههایی است که در محکومیت و لزوم به کار گیری اقدامات حقوقی و اجرایی بر علیه فعالیت برخرری
گروههای شبه نظامی صادر شده است که از سوی برخی از اعضای ابت شورای امنیت -که بالطبع نظرشان
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در تصمیمگیریهای این سازمان بسیار تررأ یر گررذار اسررت – تحررت عنرروان گروههررای تروریسررتی شناسررایی
شدهاندگ لزوم پایبندی به این دسته از قطعنامهها در توصیه شماره  6گروه ویژه اقدام مالی و نیز توصیه شماره
 16و همچنررین یادداشررتهای تفسرریری شررماره  1و  3و برخرری دیگررراز یادداشررتهای تفسرریری منرردرج در
توصیههای گروه ویژه اقدام مالی درج شده استگ اگرچه رسیدن به یررک راه حررل جررامع االطررراه مربرری
الطرفین در این مورد کمی دشوار به نظر میرسد؛ لیکن همان گونه که پیشتر نیز مطرررح گردیررد؛ برررورت
محافظت از منافع ملی اقتضا مینماید که حقوقدانان و فقها با استفاده از احکام و قواعد موجررود ،تمهیرردات
مناسب به کار برندگ
دیدگاههاي موافقان

اگرچه از زمان ارجاع لوایح مرتبط با توصیههای گروه ویژه اقدام مالی به مجمررع تشررخیص مصررلحت نظررام
هیچ گونه اظهار نظر رسمی از سوی ن مجمع صادر نگردید؛ لرریکن نبایررد از نظررر دور داشررت کرره در طرری
دورهای که بحث در خصوص لوایح مذکور در مجلس شورای اسالمی ،شورای نگهبان و مجمع تشررخیص
مصلحت نظام مطرح بود؛ در کنار رؤسای سه قوه ،عدهای از اعضای تأ یر گذار مجمع تشخیص مصلحت و
به ویژه اعضای حقوقی ن موافقت خود را با پذیرفتن این لوایح ،و در نهایررت تبعیررت ایررران از توصرریههای
گروه ویژه اقدام مالی و برنامه اجرایی ن اعالم نمودهاندگ از این بین میتوان به سررخنرانی قررای محمرردباقر
قالیباه از اعضای مجمع اشاره نمود که در نها بمن اشاره به چالشهای ناشی از  FATFاعالم کرده بود
که لوایح ارائه شده توسط دولت با درج حق شرطهایی قابل دنبال کردن هستند (Iranian Diplomacy,

) 2018از میان سایر اعضای مجمع تشخیص که به پذیرش کنوانسیونهای مرتبط با توصیههای گروه ویژه
اقدام مالی با درج حق تحف باور داشته و بر ن تاکید ورزیدهاند؛ میتوان برره یررت ات مجتهررد شبسررتری،
احمد توکلی ،محمدربا باهنر و مجید انصاری اشاره نمودگ این بدان معناسررت کرره در بررین اعضررای مجمررع
تشخیص نظام نیز این باور وجود دارد که ایران میتواند با استفاده از حق تحف به عضویت کنوانسیونهای
باقیمانده از الزامات گروه ویژه اقدام مالی در مده و نهایتاً با گروه مذکور به تعامل برسدگ
نتیجهگیري

کارشناسان گروه ویژه اقدام مالی عملکرد کشورها در مبارزه با پولشویی و سایر جرائم مررالی را از دو جنبرره
«بررسی تطابق فنی» و «بررسی میزان ا ربخشی » و بر اسرراس دسررتورالعملهای دقیررق و اسررتانداردهای ابررالغ
شده ارزیابی مینمایندگ با این وجود ،ارزیابی دقیق و فنی صرفاً برای اهداه یازده گانه نی یا اولیه صورت
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میگیرد و سنجش میزان تبعیت کلی کشورها و همچنین میزان موفقیت نها در دستیابی به اهداه میانی و
به ویژه هده عالی گروه که مصون نگاه داشتن نظام مالی و حوزه اقتصرراد جهررانی از سرریبهای ناشرری از
ارتکاب جرائم پولشویی ،تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش تسلیحات کشتار جمعی اسررت؛ نرره برره
وسیله کارشناسان ،بلکه توسط نمایندگان دولتهای گروه عضو  FATFتعیین میگرددگ روشن است که
اعضای گروه در این مرحله و در اعالم نظر نهایی – که از ویژگیهررای فنرری ارزیابیهررای اولیرره برخرروردار
نیست -به راحتی قادر هستند که منافع ملی و مطامع سیاسی خود را در ایراد اتهام به کشررور هررده دخالررت
دهندگ با این وصف ،در شرایطی که ایران مانند هر حکومت پویای دیگری نیازمند بهبود جایگاه بینالمللی
خود و تعامل بررا سررایر کشررورها اسررت؛ برطررره کررردن مرروارد اخترراه بررا مجررامع ،سررازمانها و گروههررای
تأ یرگذار بینالمللی از اولویتهای اصلی ن به شمار مده و رسیدن به تعامل سازنده با گررروه ویرژه اقرردام
مالی که علیرغم جوان بودن و تعداد نسبتاً اند

اعضای ن ،از نهادهای بسیار تأ یرکذار در عرصه روابررط

بینالملل به ویژه در زمینه اقتصادی میباشد؛ از اولویتهای کشور به حساب می یدگ در این مقاله سررعی بررر
ن بود که بمن اشاره به اصول بنیادین و نحوه عملکرد گروه  FATFبه سابقه روابط گروه مذکور با ایران
اشاره شده و با بهرهگیری از منابع مختلف ،موانع رسیدن به تعامل فیمابین مورد ارزیابی قرار گیردگ در نتیجه
این بررسی مشخص گردید که برخی از نگرانیهای مطروحه واقع گرایانه نبوده و در خصوص نها اغراق
شده استگ در خصوص سایر دغدغههای ذکر شده نیز این نتیجه حاصل شد که برای رفع نها راهحلهای
مبتنی بر فقه اسالمی و حقوق داخلی و بینالمللی وجود دارد که میبایست توسررط فقهررا و حقوقرردانان  -بررا
رعایت اصول شریعت و قانون و حف منافع ملی  -مورد مداقه و چاره اندیشی قرررار گیرررد تررا در نتیجرره ن
ایران در مقابل اقدامات برخی دولتهای متخاصم مصونیت یافته و با تعاملی که با حف خطوط قرمز خررود
با گروه ویژه اقدام مالی به عمل خواهد ورد؛ به جایگاه شایسته خود در عرصه بینالمللی دست یابدگ
References
Abasi, A. (2014). Economic criminal law- combating money laundering in
international law documents and Iran legal system, Tehran, Mizan Publisher
Aali Pour, H. (2016). The significance of interaction with FATF in ost-JCPA,
Strategic Studies Journal, Year 19, Vol. 1
Afshar, A. (2016). Human society and the phenomenon of organized crime,
Tehran, Safir Ardahal publisher
Baghezadeh, A. (2016). A comparative approach to money laundering, Tehran,
)Mizan publisher. (in Persian

1399  پاییز و زمستان،1  شماره،9  سال،پژوهشنامه ایرانی سیاست بینالملل

216

Brewer, J. (2018). The financing of WMD: conducting risk assessments, energy,
economy & security
Chaloungar, E. (2018). Comparative study of money laundering crime in Iran and
United Arab Emirates, Tehran, Farhikhtegan Daneshgah publishers
Chavoshi, M. S., & Keramati Moez, H. (2018). Challenges and obstacles in
combating against financing of terrorism, Political Sciences Quarterly,
Vol.42 (in Persian)
The Arab Convention for the Suppression of Terrorism (1984)
The United Nations Convention against Corruption (2003)
United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and
Psychotropic Substances (1988)
United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the
Protocols Thereto (2000)
International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism
(1999)
Vienna Convention on the Law of Treaties (1969)
Farahmandfar, H. (2009). Requirements of Iranian law makers after joining
United Nations Convention Against Corruption, Karagah Quarterly, Season
2. Summer 2009
FATF Guidance on Capacity Building for Mutual Evaluations and Implication of
the FATF Standards Within Low-Capacity Countries.
FATF Mehodology for Assesssing Technical Compliance with the
Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems
FATF Public Statements since February 2008 to November 2019: October 2010.
Financial secrecy Index 2018.
The FATF Recommendations: International Standards on Combating Money
Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation
The FATF Special Recommendations
The FATF Recommendations Revised by Working Group on Evaluations and
Implementation
Fouladi, M. (2018). Study of the consequences of Iran’s joining the FATF, New
Achievments in Human Sciences Journal, Vol 3
Hemati, M.B, (2012). Predictive measures and punishment in the law against
money laundering, Tehran, Khordsndi press
Hojabrolsadati, H.; Hoseini Hashem Zadeh, D., & Yari, J. & Fazeli, M. (2015)
Theoretical perspectives of corruption, Tehran. Agah publisheers

217

رویکرد متقابل ایران و گروه ویژۀ اقدام مالی از منظر اسناد بینالمللی

Iran Diplomacy. (2020). All defenders and opponents of FATF in the Expediency
Council. URL: http://irdiplomacy.ir/fa/news/
IRI Law on Combating Terorism Amendment, 2018
IRI Law on Anty Money Launderingl Amendment 2018
Jafari, A & Ghasemi, A. (2014). Some of the security consequences of Iran’s
joining to disarmament and arms control treaties, (NPT Case Study) IAU
Shahreza Political and International Quarterly. Vol 19.
Joint Comprehensive Plan of Action Vienna, (14 July 2015).
Javanmard, B. (2017). Transnational organized crimes, Tehran, Javedaneh
publishers.
McCusker, R. (2005). Underground banking: legitimate remittance network or
money laundering ystem.
Naderi, A. (2018). Self-Imposed embargo: a survey of the concept, aspects and
destructive consequences of joining the FATF, Qom, Shahid Kszemi press.
Detailed Report of the negotiations of the Islamic Republic of Iran Parliament,
Session Number 248, downloaded from IRI Official Newspaper.
Detailed Report of the Negotiations of the Islamic Republic of Iran Parliament,
Session Number 243, downloaded from IRI Official Newspaper.
Mekpor, S. (2017). The Determinants of anti-money laundering compliance
among financial action task force (FATF) member states, MPHIL finance
degree, university of Ghana.
Mousavi, A. (2016). Resistance economy, Tehran, Zamzam publishers.
Nazari Moghadam, M. & Vatankhah, H. (2016). Confronting corruption in Iran
legal system and Merida convention, Police International Studies Journal,
Vol. 28.
Nazari Nejad, M. & Eshfandiari Far, Kh. (2016). A Comparative study of the
United Nations Convention Against Corruption and Iran’s law for promoting
the financial hygiene and fighting against corruption, Criminal Law Journal,
Vol. 7.
Oliveira, Inês. S. (2014). Anti-money laundering: the conditions for global
governance and harmonization, PhD, Faculty of Arts, University of
Edinburgh.
Pakjou, A. & Aghamohamadi, M. (2011). Learning about the principles of
reclaiming assets gained through corruption, Tehran, Mizan publishers
Pahlavan, M. J.; Keshavarzi, M., & Sahmdini, R. (2017). Study of money
laundering in penal law and international documents, Tehran: Ferdowsi
press.

1399  پاییز و زمستان،1  شماره،9  سال،پژوهشنامه ایرانی سیاست بینالملل

218

Salimi, S. (2012). Transnational organized crimes, Tehran, Jangal publisher. (in
Persian)
Samavati Pirouz, A., & Najafi. S. (2018). FATF recommendations and their
position in international combat against financial crimes, The Comparative
Studies of Iran and International Law Journal, Vol 41.
SHIN, J. (2016). The Greatest Asset of the FATF is the expertise and integrity of
its members, Journal of FATF Associate Members and Observers
Transparency International Report. (2016-2020) Retrieved from Website:
https://www.transparency.org/cpi2011
Simmons, B. (2000). Money and the law: why comply with the public
international law of money? Yale Journal of International Law Volume 25
Issue 2, p.323-359.

