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 بیان مسئله و ضرورت پروژه (1

تفاده می کند، برای دفاع شناخت شیوه جنگ مالی آمریکا علیه ایران و ابزارهایی که این کشور از آن ها در این جنگ اس

ان، اعمال تحریم های ابزارهای آمریکا جهت جنگ مالی با ایراز امنیت اقتصادی کشور اهمیت ویژه ای دارد. یکی از 

حریم های مالی و بانکی تمالی و بانکی و تالش برای استفاده از سایر ابزارها جهت اثرگذاری این تحریم هاست. اعمال 

 ست.ابا هدف اعمال فشار بر کشور صورت می گیرد و به دنبال دشواری روابط مالی بین المللی کشور 

کشور آمریکا با همراهی  ل حاضر روابط مالی و بانکی بین المللی با روش های دورزنی تحریم ها صورت می پذیرد ودر حا

است. یکی از اقدامات  متحدانش و استفاده از ظرفیت نهادهای بین المللی درصدد تضعیف و از بین بردن این راهکارها

اقدام مالی یا  شور به سمت عمل به دستورات گروه ویژهآمریکا جهت تضعیف کانال های مالی ایران، سوق دادن ک

FATF  یش از پیش تهدید باست تا از طریق افزایش شفافیت و شناخت اطالعات مالی ایران، امنیت اقتصادی کشور را

 نماید.

ه تبادالت الی حساس، نحوماز آنجایی که دستورات گروه ویژه اقدام مالی جوانب امنیتی کشور از قبیل شناسایی اطالعات 

ویژه اقدام مالی و نحوه  مالی بین المللی، اشخاص و نهادهای فعال را نشانه گرفته است، در نتیجه شناخت جایگاه گروه

 یابد که در این پروژه به آن پرداخته خواهد شد.اثرگذاری آن و شیوه تعامل ایران اهمیت می

  



 سواالت پروژه (2

 پاسخ داده شود:در این پروژه قرار است به سواالت زیر 

  روابط بانکی بین المللی کشورهایی که باFATF همکاری نمی کنند، چه وضعیتی دارد؟ 

  ح دهید. اقدامات و تاکنون اتفاق افتاده است را شر 2001چند نمونه از پولشویی های گسترده ای که از سال

 با آن ها چگونه بوده است؟ FATFنحوه برخورد 

  روش درخواست اطالعات از کشورهای عضو، توسطFATF  ر مقابل دبه چه شکل است؟ اختیار عمل کشورها

بررسی تجربه چند این درخواست جهت ارائه یا عدم ارائه و همچنین میزان ارائه اطالعات تا چه حد است؟ )

 کشور(

 ملکرد کشورها در عابی دوره ای نحوه اجماع )مطلق یا مؤثر بودن( و رأی گیری در فرآیندهای عضویت و ارزی

 گروه ویژه اقدام مالی به چه شکلی است؟ )بررسی تجربه چند کشور(

  در صورت عدم تصویب و پذیرش لوایح پالرمو وCFT ویژه اقدام مالی چه  توسط ایران، اقدامات مقابله ای گروه

 خواهد بود؟ این اقدامات تا چه میزان می تواند جدی و اثرگذار باشد؟

  



 FATFرفی سازمان مع  (3

 مقدمه

 مبـارزه مأموریـت بـا و )8G( 2هشـت گروه سـران توسـط پاریس در 1989 سـال در )FATF( 1مالی اقدام ویژه گروه

 بــا مبــارزه و بانکــی مقــررات کــردن یکســان نهــادی  چنیـن تشـکیل ضـرورت و شـد تأسـیس شـویی،پول بـا

 تروریسـم مالـی تأمیـن بـا مبارزه سـپتامبر، 11 حادثـه دنبـال بـه و 2001 ســال در .گردید عنــوان شــوییپول

 هـایتراکنش بـر عـالوه گـروه ایـن 2003  سـال از .قـرار گرفـت FATF مالـی اقـدام ویـژه دسـتور گـروه جـزء

 نیـز را ... و رسـمی اسـناد دفاتر و طال فروش مراکز ،اکازینوهـ ماننـد دیگـری مهـم مالـی غیر هـای فعالیت بانکـی،

 به و داد قـرار رصـد مـورد دارنـد تمیـز پـول بـه کثیـف پـول تبدیـل در مؤثـری نقـش مراکـز ایـن کـه علـت این به

 مالــی تأمین با مقابلـه نـام بـه دیگـری مأموریـت 2008 ازسـال .بخشـید توسـعه را خـود هـای فعالیت گسـتره نوعـی

 گـروه ایـن قبلـی هــای مأموریت بــه نیــز ای هســته های ســالح ماننــد جمعی کشــتار های ســالح اشــاعه

 مالــی تأمیــن بــا مقابلــه شــویی، پول بـا مقابلـه مأموریـت سـه دارای گـروه ایـن حاضـر، حـال در .شـد اضافـه

و برای انجام این مهم نظارت  اسـت جمعی کشـتار های ســالح اشــاعه مالــی تأمیــن بــا مقابلــه و تروریســم

در اهم مسائل در اجرای این ماموریت  گسترده ای بر عملکرد شبکه بانکی در سطح جهانی و کشورها اعمال می کند.

، موسسات سازمان ها بانک ها،انتشار و به اشتراک گذاری اطالعات صحیح و دقیق مالی در و سپس تولید، مرحله اول 

 و ... است.مالی 

 ساختار سازمانی

 از: انـد عبارت اســت کــه اصلــی رکــن چهــار دارای مالــی اقــدام ویــژه ســازمانی، گــروه ســاختار لحــاظ از

 درعملکــرد گــروه مؤثــری نقــش دبیرخانـه، ارکان، ایـن میـان در . 3دبیرخانـه و راهبـری گـروه رئیـس، مجمـع،

 :اســت اجرایــی گــروه 5دارای  خــود دبیرخانــه، دارد. ویــژه

                                                           
1 FINANCIAL ACTION TASK FORCE 
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 مــرور طریــق از اعضــا، نظــارت و ارزیابــی ایــن گــروه وظیفــه :1گــروه ارزیابــی و انطبــاق (1

 پول بـا مبـارزه در عضـو کشـورهایرژیـم  بـودن مؤثـر میـزان تعییـن بـرای هـا فرآیند کـردن دنبـال و

 مسـئولیت همچنیـن، گـروه ایـن اسـت. جمعی کشـتار های سـالح اشـاعه و تروریسـم مالـی تأمیـن شـویی،

 .دارد عهـده بـر را کشـورها جانـب از مالـی اقـدام ویـژه هـای گـروه توصیه تکنیکـی انطبـاق رصـد

 المللـی بین هـای توصیه و ها اسـتاندارد بهبـود و توسـعه گـروه ایـن وظیفـه : 2گـروه توسـعه سیاسـت (2

 .اسـت جمعی کشـتار های سـالح اشـاعه و تروریسـم مالـی تأمین شـویی، پول بـا مبـارزه در

 تأمیــن شـویی، پول تحلیـل و شناسـایی گـروه ایـن وظیفـه :3گـروه ریسـک، روندهـا و روشهـا (3

 المللــی بین مالــی سیســتم انســجام و یکپارچگــی مقابــل در تهدیــدات دیگــر و تروریســم مالــی

 .اســت

 های کشــور مشـخص کـردن گـروه ایـن وظیفـه :ICRG 4 المللـی گـروه بررسـی و همـکاری بین (4

 شــویی پول بــا مبــارزه دررژیــم ســت کــهی اطــور کشــورهای همین و همــکار غیــر و ریســک پر

 .هســتند راهبــردی ألخــ دارای اشــاعه و تروریســم مالــی تأمیــن و

 توصیه مؤثـر و کامـل اجـرای از پشـتیبانی ایـن گـروه وظیفـه :5گـروه هماهنگـی شـبکه جهانـی (5

 منطقــه هــای نهاد شــبکه طریــق از همــه کشــورها وســیله به مالــی اقــدام ویــژه هــای گــروه

 .اســت المللــی بین های ســازمان و مالــی اقــدام ویــژه ای گــروه

 پیشـبرد در ای منطقـه سـازمان 9 واصلی  عضـو عنـوان به و دو سازمان منطقه ای بین دولی کشـور 36حاضـر،  درحـال

 :از انـد مزبـورعبارت ای منطقـه سـازمان 9 کننـد. می مشـارکت گـروه ایـن اهـداف
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2 Policy Development Group 
3 Trends and Methods Group 
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 1EAG اوراسیا گروه .1

 APG 2شویی پول با درمبارزه آرام آسیا/اقیانوس گروه .2

 CFATF 3کارائیب دریای های کشور حوزه در مالی اقدام ویژه گروه .3

 اروپــا شــورای تروریســم مالــی تأمیــن و شــویی پول ضــد اقدامــات ارزیابــی کارشناســان کمیتــه .4

MONEYVAL4 

 ESAAMLG 5آفریقا جنوب و شرق در شویی پول با مبارزه گروه .5

 GAFILAT 6التین آمریکای کشورهای حوزه در مالی اقدام ویژه گروه .6

 GIABA 7آفریقا غرب در شویی پول علیه دولتی نبی اقدامات گروه .7

 MENAFATF 8آفریقا شمال و خاورمیانه مالی اقدام ویژه گروه .8

 GABAC 9مرکزی آفریقای در شویی پول ویژه گروه .9

 روش اجرای ماموریت

 سـه در المللـی، بین ایه اســتاندارد تدویــن مســئول نخســت دارد. بــرعهــده عمــده مســئولیت 2 ایــن گــروه

 فاصـل حد در حـوزه، ایـن در اسـت. گری اشـاعه و تروریسـم مالـی تأمیـن بـا مبـارزه شـویی، پول بـا مبـارزه حـوزه

 های سـاخت زیر یجـادا بـر تمرکـز بـا شـویی پول بـا مبـارزه حـوزه بـرای توصیـه 40 ، 2000 الـی 1990 های سـال

 بـرای ویـژه، توصیـه هنـ نیـز ، 2001 سـپتامبر 11 حادثـه از پـس و تهیـه کـرد اجرایـی های کار و سـاز و حقوقـی

 بـا  2012 سـال در یـژه،و گـروه .نمـود اضافـه هـا بدان گری اشـاعه و تروریسـم مالـی تأمیـن بـا مبـارزه مقولـه

 .داد توصیه کاهـش 40بـه را هـا آن تعـداد خـود، گانـه 49هـای  توصیه در نگـریباز

                                                           
1 The Eurasian Group 
2 Asia/Pacific Group on combating money laundering 
3 Caribbean Financial Action Task Force 
4 Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing  

of Terrorism of the Council of Europe 
5 Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group 
6 Financial Action Task Force on Latin America 
7 Intergovernmental Action Group against Money-Laundering in West Africa 
8 Middle East and North Africa Financial Action Task Force 
9 The Task Force on Money Laundering in Central Africa 



 هـا توصیه از دســته دو بــه مالــی، اقــدام ویــژه شــود کــه گــروهمی مشــخص هــا، توصیه بررســی بــا

 ایجـاد بـه ناظـر شـودمی یـاد 1محـوری هـای توصیه عنـوان به آن از اول کـه دسـته دهـد.می بیشـتری اهمیـت

 از کـه دوم دسـته اسـت. واقعـی نفـع ذی و مشـتری شناسـایی الزامـات آن توصیـه تریـن اصلی کـه اسـت شـفافیت

 تریـن اصلی کـه اسـت المللـی بین هـای همکاری بـه ناظـر شـودمی یـاد  2یکلیـد هـای توصیه عنـوان بـا هـا آن

 .اسـت 3امنیـت شـورای هـای قطعنامه اجـرای آن،

 در کشـورهای شـده تعیین هـای خروجی وضعیـت و هـا توصیه اجـرای ارزیابـی و رصـد در گـروه، ایـن دوم مسـئولیت

 هـا، خروجی این از برخی خواهد. می کشورها از فوری خروجی 11 ویژه گروه اول، وهله در .اسـت زمینه این در مختلـف

 مالــی تأمیــن بــا مبــارزه و شـویی پول ضد اقدامـات برخـی انجـام مشـکوک، معامـالت دهـی  گزارش شـامل

 ارائــه بــرای المللــی بین هــای همکاری وجــود همچنیــن و مالــی مؤسســات و هــا بانک توســط تروریســم

 :4این خروجی ها عبارتند از شــود.می مناســب اطالعــات

 برای کشور لداخ در هماهنگ اقدامات لزوم، صورت در. شود درک تروریسم مالی تأمین و شویی پول خطرات (1

 .گیرد انجام گریاشاعه و تروریسم مالی تأمین و پولشویی با مبارزه

 جنایتکاران علیه اقدام یلتسه و شواهد، و مالی اطالعات مناسب، اطالعات ارائه برای المللیبینهای همکاری (2

 وجود داشته باشد.  آنهاهای دارایی و

 مبارزه و پولشویی ضد الزامات با تطابق برای را( DNFBP) 5غیرمالی و مالی مؤسسات مناسبی، طور به ناظران (3

 .کنند منظم و کنترل نظارت، آنها خطرات با متناسب تروریسم مالی تأمین با

 را تروریسم مالی تأمین با مبارزه و پولشویی ضد پیشگیرانه اقدامات( DNFBP) غیرمالی و مالی مؤسسات (4

 .ندده گزارش را مشکوک معامالت و کنند اعمال کافی اندازهبه آنها خطرات با متناسب

 و گردد یریجلوگ حقوقی اشخاص و ترتیبات توسط تروریسم مالی تأمین یا پولشویی برای سوءاستفاده از (5

 .باشد ذیصالح مقامات دسترس در موانع بدونها آن منافع مالکیت اطالعات

                                                           
1 Core recommendation 
2 Key recommendation 
3 Security council 
4 FATF Immediate Outcomes 
5 Designated non-financial businesses and professions 

 



 تأمین و پولشویی اتتحقیق برای ذیصالح مقامات توسطمناسبی بطور مربوطه اطالعات سایر و مالی اطالعات (6

 .شود استفاده تروریسم مالی

 مؤثر،های متحری معرض در و گیرد قرار تعقیب تحت مجرم و بررسی، مورد شویی پولهای فعالیت و جرائم (7

 .گیرد قرار بازدارنده و متناسب

 .گردند مصادره جرم از حاصل ابزارهای و درآمد (8

 کنند،می مالی تأمین ار تروریسم که افرادی و گرفته قرار بررسی مورد تروریسم، مالی تأمینهای فعالیت و جرائم (9

 .گیرند قرار بازدارنده و متناسب مؤثر،های تحریم معرض در و تعقیب تحت

 ها،تروریست توسط غیرانتفاعیهای سازمان بخش از سوءاستفاده از و مالی منابع از استفاده و انتقال افزایش، از (10

 .گردد جلوگیری تروریسم، مالی کنندگان تأمین و تروریستیهای سازمان

 جمعی، کشتارهای سالح ترشگس در درگیر نهادهای و افراد توسط مالی، منابع از استفاده و انتقال افزایش، از (11

 .گردد جلوگیری مربوطه( DNFBP) غیرمالی مؤسسات مطابق

 :کنـد می بنـدی طبقه زیـر سـطح 4 در را نظـر مورد کشـورهای ، گانـه 11 هـای خروجی بــراســاس ویــژه گــروه 

 است بوده مؤثر باالیی سطح در. 

 است بوده بخش اثر توجهی قابل سطح در. 

 است بوده مؤثر متوسط سطح در. 

 1.است بوده مؤثر پایینی سطح در 

 جنس از گانه 11 های خروجی و محور( )فرآیند ها فرآیند به ناظر مالی، اقـدام ویژه گـروه گانـه 40  هـای توصیه

 .هستند محور خروجی های شـاخص

 زیــر، رده 5 قالــب رد را توصیــه هــر بــا ها تطابــق کشــور میــزان ویــژه گــروه  دوم، وهلــه در

 :کنــددهــی می نمره

Technical compliance ratings 

                                                           
1 FATF manual evaluation 2015-2016  



There are no shortcomings C 1Compliant 

shortcomings There are only minor LC 2Largely compliant 

shortcomings moderate are There PC 3Partially compliant 

There are major shortcomings NC 4compliant-Non 

A requirement does not apply, due to the structural, 

legal or institutional features of a country 
NA 5Not applicable 

 

 :کندمی بندی رتبه زیر موارد اساس بر را کشورها ها، ارزیابی نتایج اساس بر نهاد، این

 ها استاندارد بر منطبق کشورهای کامال 

 پیشرفت حال در های کشور 

 است زیر گروه دو شامل که همکار غیر کشورهای: 

o ریسک پر و همکار غیر کشورهای 

o گیرد انجام متقابل اقدام ها آن علیه باید که کشورهایی 

 نهـاد ایـن چنـد هر کـه دهـدمی نشـان پیرامـون کشـورها مالـی اقـدام ویـژه گـروه عمومـی هـای بیانیه بـه نگاهـی

 ولـی نمایـد می تروریسـم مالـی تأمیـن و شـویی پول بـا مبـارزه آمـد کار نظـام یـک بـه تشـویق را همـواره کشـورها

 دســتگیری و ــمتروریس انــگاری جرم مشــتریان، هویــت تشـخیص قولـه سـهم بـر عمدتـا سـازمان ایـن توجـه

 بــا مبــارزه پیرامــون محدودیــت بــدون المللــی بین هــای  همکاری همچنیــن و تروریســتی مظنونیــن

 .اســت تروریســتی های ســازمان
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 و روابط بانکی کشورهای غیر همکار FATFاقدامات متقابل   (4

بگیرد را در توصیه شماره  روش برخورد و مواجهه خود با کشور هایی که باید علیه آنها اقدام متقابل انجام FATFسازمان 

 :بدین شرح استاعالم کرده است. این توصیه  19

 کشورهای دارای ریسک بیشتر: 19 توصیه شماره

 کشورهایی مالی تاو موسسو حقوقی  حقیقی اشخاص با معامله و کاری روابط در شوند ملزم باید مالی اتموسس

دیدتری اعمال کنند. اند،تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان را به نحو ش مشخص شده ویژه گروه توسط که

 .ریسکهای موجود باشند مذکور، باید موثر و متناسب با تدابیر

 کشورها همچنین،. گذارند اجرا به را بیمتناس متقابل اقدامات بتوانند باید کشورها ویژه، گروه تدر صورت درخواس

موثر و  دبای اقدامات گونه این. آورند عمل به را متقابل اقدامات ویژه، گروه تدرخواس هرگونه از دابتوانند ج باید

 1.متناسب با ریسک های موجود باشند

مربوط بیانیه تفسیری  2در بند شرح می دهد.  2این سازمان مقصود خود از توصیه ها را تحت عنوان بیانیه های تفسیری

 .آورده شده است زیر شرح هباز کشور ها سازمان مورد درخواست قابل تمصداق هایی از اقدامات م 19به توصیه شماره 

یانیه تصریح شده است که هر اقدام دیگری که می تواند باعث بازدارندگی کشور های غیر همکار شود بالبته در همین 

 :نیز ممکن است انجام شود

 اصول خاصی از بازرسی های دقیق را اجرا کنند.تا  کننداز موسسات مالی درخواست  (1

را معرفی  مکانیسم های گزارش دهی پیشرفته مربوطه یا گزارش دهی سیستمی درمورد تراکنش های مالی (2

 د.نکن

یا در غیر  اع کنندامتن مد نظردفاتر نمایندگی موسسات مالی از کشور از تاسیس شرکت های تابعه یا شعب یا  (3

یستم های مناسب ساز که موسسه مالی مربوطه از کشوری است که  دهندقرار  مورد توجهاین نکته را اینصورت 

 تامین مالی برخوردار نیست. برای مبارزه با پولشویی و
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به صورت،  این غیر رد یا و منع کنند مد نظر کشور در نمایندگی دفاتر یا شعب ایجاد )داخلی( از مالی مؤسسات (4

 مناسب های یستمس دارای کشوری قرار دارد که در نمایندگی دفتر یا مربوطه شعبه کهکنند  توجهنکته  این

 مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیست.

 .کنند را محدود کشور آن در افراد یا شده مشخص کشور با مالی معامالت یا تجاری روابط (5

از اتکا بر اشخاص ثالثی که در کشورهای مدنظر قرار گرفته اند، به منظور اجرای اصول روند  را موسسات مالی (6

 منع کنند. (1SDDشناسایی دقیق مشتری)

مورد بازنگری و  روابط متقابل با موسسات مالی از کشورهای مربوطه راتا  کننداز موسسات مالی درخواست  (7

 ند.اصالح قرار دهند یا در صورت نیاز خاتمه بخش

وسسات مالی افزایش بازرسی های نظارتی و/یا حسابرسی های بیرونی برای شعب و شرکت های تابعه ی م  (8

 که در کشورهای مورد نظر قرار دارند را الزم بدانند.

افزایش الزامات حسابرسی بیرونی برای گروه های مالی با توجه به هر یک از شعب یا شرکت های تابعه ای که  (9

 .2دارند، را ضروری بداننددر کشور مد نظر 

برای همه کشور ها بطور قطع به  FATFچیزی که در مورد تاثیر قرار گرفتن در رتبه های پایین همکاری با سازمان 

افزایش ریسک سرمایه  دنبال دارد کاهش امکان بهره مندی از وام ها و تسهیالت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی،

ایران و کره شمالی در راس  مایه خارجی و سخت تر شدن مبادالت بانکی و ... است.رکاهش توان جذب س ،گذاری

علی الخصوص تحریم کشورهای غیر همکار با این سازمان قرار دارند اما به دلیل وجود تحریم های یکجانبه و چندجانبه 

ازمان را در روابط بانکی بطور دقیق با این سنمی توان تاثیر عدم همکاری  ،علیه این کشور هاهای ایاالت متحده آمریکا 

یعنی در صدد به صفر رساندن  تحریم های مالی و بانکی صورت مسئله را به کلی پاک می کنند،که چرا  بررسی کرد.

الزم به  تحت الشعاع قرار می گیرد. FATFدر اینصورت هر نوع اقدام متقابل سازمان  تراکنش های بین المللی هستند،

کنش های بانکی توسط افراد حقیقی و حقوقی خرد در فعالیت های تجاری انجام می شود و این مسئله ذکر است عمده ترا

عموما در شرایطی که از نظر حاکمیت مانعی برای مبادله با یک کشور وجود ندارد موجب تفکیک موضع حاکمیت یک 

حاکمیت متبوع مانعی ی درصورتی که به این معنا که واحد اقتصادی حت کشور و عملکرد واحد های اقتصادی می شود.
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مسئله هزینه های این مبادله نظیر ریسک اعمال تحریم های  برای مبادله با واحد های اقتصادی کشور ثالث نداشته باشد،

و رفع موانع  FATFدر نتیجه حتی در صورت همکاری این کشور ها با سازمان  ثانویه را در محاسبات خود قرار می دهد،

برررسی مسئله دیگری که  با آن،باز هم مبادالت تجاری و در نتیجه مبادالت بانکی در حداقل خواهد بود. بانکی مرتبط

عدم وجود شفافیت در معامالت  را در کشورهای ایران و کره شمالی دشوار می کند، FATFتاثیر عدم همکاری با سازمان 

عدم شفافیت به معنای عدم وجود اطالعات دقیق از تراکنش این  و مراودات به دلیل تالش برای دور زدن تحریم ها است.

های بانکی به دلیل استفاده از روش های دور زدن تحریم نظیر حمل اسکناس و استفاده از حساب ها و بانک های پوسته 

 . درمورد کشور کره شمالی آمارها حاکی از روند افزاینده حجم تجارت خارجی این کشور در سال های اخیرای است

هستند. این بدان معنی است که شرایط نامساعد حاکم بر حضور اقتصادی کره شمالی در فضای بین المللی از جمله 

در مورد کشور ایران عالوه بر تحریم و  تاثیری در روند تجارت خارجی این کشور نداشته است. FATFاقدامات متقابل 

برای ضعف روابط بانکی بین المللی نظیر عدم رعایت علل دیگری  FATFمشکالت ناشی از عدم همکاری با سازمان 

و  FATFارزیابی بخش مالی وجود دارند و بررسی رابطه عدم همکاری با سازمان  گزارشگری مالی، استاندارد های بال،

 .1ضعف روابط بانکی را دشوار می کنند

 خاکستری این سازمان قرار دارد،پاکستان کشور دیگری است که همکاری محدودی با این سازمان داشته و در لیست 

مسئله قرار  مشکل فعلی پاکستان مواجه بودن با کسری تجاری باال و احتیاج شدید به دریافت وام های خارجی است.

مقامات این کشور را نسبت به افزایش هزینه دریافت وام های  FATFداشتن پاکستان در لیست خاکستری سازمان 

دیگر کشوری است که در بوتسوانا  2ام های صندوق بین المللی پول نگران ساخته است.خارجی و بهره مندی کمتر از و

اول اینکه  این مسئله مقامات این کشور را از سه جهت نگرا ن ساخته است. قرار دارد، FATFلیست خاکستری سازمان 

جمله  از دارند، ارتباط المللی بین مالی سیستم با که موسساتی المللی هراس دارند. بین مالی از کاهش ارتباط با بازارهای

 بوتسوانا با معامالت بازنگری در انجام به مجبور خارجی مؤسسات. سهام بازارهای و بازنشستگی های صندوق ها، بانک

دومین نگرانی در مورد تجارت خارجی و  بروضعیت ارتباطی این کشور با بازار های مالی اثر گذار خواهد بود. که هستند،

 .3نگرانی در مورد کاهش سرمایه گذاری های خارجی در این کشور است سومین
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 با پولشویی ها FATFنحوه برخورد  (5

چرا که نقش  بطور مستقیم به مسئله پیگیری پولشویی های صورت گرفته در کشورها ورود نمی کند، FATFسازمان 

از طریق واحد های اطالعات مالی مستقل  صرفا با حاکمیت کشورها FATFسازمان  قضایی برای انجام این کار ندارد.

و همکاری های بین المللی جهت پیشگیری و تسهیل مبارزه موثر با مرتبط است و موضوع وجود زیرساخت های داخلی 

جرائم مشمول ماموریت خود را پیگیری می کند در حالی که این جرائم عموما توسط واحد های خرد اقتصادی انجام می 

با حجمی معادل  2015تا  2007دانمارک که بین سال های  1مثال در ماجرای پولشویی در دانسکه بانکبه عنوان  شود.

هیچ واکنش  FATFسازمان  میلیارد یورو اتفاق افتاده است و به بزرگترین پولشویی تاریخ اروپا مشهور است، 200

انمارک را از نظر توانایی مقابله با جرائم این مستقیمی به این رویداد ندارد و کما فی السابق صرفا ساختار های کشور د

سهام این بانک با کاهش ارزش هشت . این در حالی است که پس از فاش شدن این پولشویی چنینی بررسی می کند

درصدی مواجه شد، رئیس بانک که شخصی به نام توماس بورگن بود مجبور به استعفا شد و کمیسیون عدالت شورای 

 .مسئله ورود کرداروپا مستقیما به 

به ضعف های ساختاری این کشور در جهت مقابله  2017در سال از کشور دانمارک  FATFسازمان  2در گزارش ارزیابی

ولی مسئله این پولشویی جایگاهی در است اشاره و اقدامات مقتضی در جهت رفع آنها عنوان گردیده با جرائم این چنینی 

طبق  است، FATFین است که با وجود اینکه دانمارک از کشور های عضو سازمان نکته قابل توجه ا این گزارش ندارد.

مشابه همین  این گزارش تنها با چهار توصیه تطابق کامل دارد و در عین حال از کشور های همکار محسوب می شود.

مل عکس العد ولی نیویورک و لندن مرتکب پولشویی ش مسئله در مورد دویچه بانک آلمان هم وجود دارد که در مسکو،

مستقیم سازمان را در پی نداشت و علت این عدم دخالت مستقیم در پیگیری جرائم خرد پولشویی نداشتن ماهیت قضایی 

 سازمان است.
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 روش تصمیم سازی در سازمان (6

استاندارد  نایب رئیس و گروه رهبری، برنامه کاری و بودجه، تصویب تعیین رئیس، تصمیم گیری در مورد شیوه انجام امور،

ها و هر موضوع  FSRBوضعیت کشور ها، ناظر و  عضویت دائمگزارش ها و راهنمایی ها، تصمیم گیری در مورد  ها،

اساس نامه  19مطابق با آنچه در بند  در مجمع این سازمان انجام می شود. FATFدیگر مرتبط با حکمرانی سازمان 

قید  3همچنین در شیوه نامه ارزیابی های متقابل انجام می شود. 2آمده است این تصمیم گیری بر اساس اجماع 1سازمان

اجماع  )بجزکشور مورد بررسی(شده است برای رد کردن یافته ها و رتبه بندی های تیم ارزیاب باید در میان تمامی اعضا

گیری  روش اجماع مبتنی بر تصمیم این اجماع بصورت موثر بوده و الزم است میان تمامی اعضا برقرار باشد. برقرار گردد.

گیری است و بر مبنای این اصل سازنده است که در هنگام اتخاذ و تصویب یک تصـمیم، هـیچ  بدون توسل به رأی

در این روش تصمیم سازی الزم  (.1393)شفیعی و کدخدایی،نمایندهای نباید رسماً نسبت به تصمیم مذکور مخالفت نماید

با بکار گیری این  به موضوع مورد بحث موافق بوده و یا حداقل مخالفت صریح نداشته باشند. است تا تمامی اعضا نسبت

 و قدرت اقناع ریاست و همچنین سایر اعضا مشخص می شود.روش اهمیت جایگاه 

تالش های آمریکا و انگلیس برای قرار دادن  2018در اجالس فوریه  4به گزارش خبرگزاری تریبونبه عنوان مثال 

به  مخالفت چینحامی تروریست ناکام ماند و از مهمترین علل این ناکامی، می توان به تان در لیست کشور های پاکس

از  6یا بنا به تحلیل مرکز علوم و مطالعات امنیتی پروژه آلفا و 5اشاره کرد دلیل مناسبات استراتژیک میان این دو کشور

هرچند ممکن  مخالفت آمریکا با برقراری اجماع است، مهمترین دالیل عدم خروج ایران از لیست کشور های غیر همکار،

 است کشور های دیگری نیز با این تصمیم مخالف باشند.
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 همکاری با سازمان های مهم بین المللی (7

نی، صندوق بین بانک جهااین سازمان در راستای اجرای ماموریت های خود با سازمان های مهم بین المللی نظیر 

ازمان سالمللی پول، کمیته نظارت بانکی بال، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بانک مرکزی اروپا، 

خدر و جرایم ر مبارزه با مواد مبین المللی کمیسیون های اوراق بهادار، پلیس بین الملل) اینترپل(، دفت

ین سازمان همکاری داشته و اهداف خود را با مساعدت های ا سازمان ملل، کمیته ضد تروریسم شورای امنیت

 ها دنبال می کند.

 درگـروه   ایـن اقدامـات نیـز ملـل سـازمان کـه اسـت نوعـی به اکنـون مالـی اقـدام ویـژه گـروه های اسـتاندارد

 قطعنامـه در مثـال عنوان به.دهـدمی قـرار اسـتناد مورد را تروریسـم مالـی تأمیـن و شـویی پول بـا مبـارزه زمینـه

 ـتانداردهایسا کامـل صـورت به اعضـا تمامـی اسـت الزم کـه شـد تأکیـد امنیـت، قویـا شـورای 2005 سـال 1617

 قطعنامـه 1929) قطعنامـه در امنیـت شـورای 2010 سـال در همچنیـن. اجـرا کننـد را مالـی ویـژه در گـروه شـده تهیه

 اقتصـادی هـای تحریم و رسـید شـورا ایـن تصویـب بـه 2010 ژوئـن 9 در کـه ایـران ای هسـته برنامـه بـه مربـوط ی

 علیـه تحریـم اعمـال العمل دسـتور تهیـه در مالـی اقـدام ویـژه گـروه عملکـرد (کـرد وضـع ایـران علیـه را شـدیدی

 .1داد قـرار تقدیـر مورد را ایـران

و اساسی این  تصویب شد، به نقش محوری 2019مارس  28شورای امنیت سازمان ملل متحد که در  2462در قطنامه 

کشتار جمعی اشاره الح های ، تامین مالی تروریسم و اشاعه ساستاندارد های مبارزه با پولشوییسازمان در تهیه و تدوین 

گیری از پولشویی و شده و از کشور های عضو خواسته شده است تا همکاری فعاالنه و موثری با این سازمان جهت جلو

قدامات زیر را انجام اهمچنین خواسته شده است تا ذیل فصل هفت منشور ملل متحد  تامین مالی تروریسم داشته باشند.

 دهند:

                                                           
1 Security council resolution 1929 



چهل گانه  های وصیهت چهارچوب در که را المللی بین جامع استانداردهای تا است خواسته کشورها همه از قویا (1

FATF آن تفسیری های هبیانی و فعالیت های اشاعه ای و تروریسم مالی تامین پولشویی، با مبارزه مورد در 

 )بند چهارم(.کند اجرا است، شده اعمال

 اقتصادی های شبخ ورا ارزیابی  تروریست مالی تامین ریسک خاص طور به تا است خواسته کشورها تمامی از (2

 ساختمان،نظیر  یمال غیر خدمات را که شامل دارند تروریستی مالی تامین برای را پذیری آسیب بیشترین که

شناسایی  FATF هایاستاندارد با مطابق ،اقالم دارویی و غیره می شود و البته محدود به آن نیست و کاالها

 عضو ورهایکش برای UNODC دستورالعمل نظامنامه" جمله از متحد، ملل سازمان های دستورالعمل وکنند 

پذیرا باشند.)بند  نهزمی این دررا  FATF همچنین سازمان و "تروریستی مالیتامین  های ریسک ارزیابی مورد در

 چهاردهم(

را تشکیل نداده اند  1(FIU) مالی اطالعات خودگردان و مستقل عملیاتی واحدهای هنوز که عضو کشورهای از (3

 مالی تامین با مبارزه و پیشگیری برای خودهای  چارچوب تقویت به منظورخواسته شده است تا این واحد ها را 

 )بند پانزدهم(تشکیل دهند. FATF استانداردهای با مطابق تروریسم،

 بین از نظورم بهرا  و سیستم های تنظیم گری خود نظارت مالی ظرفیت تا کند می تشویق را عضو کشورهای (4

موثر  اجرای تضمین لکه شام ایجاد کنند را برای تروریست هاوجوه  انتقال و افزایش برداری، بهره یفضا بردن

به  شده هداد اختصاص های ارزیابی گرفتن نظر دربا  خصوصی های بخش گریافشا و دهی گزارش الزامات

 شبکه و FATF مانساز و( CTED) تروریسم با مبارزه کمیته اجرایی اداره مانند مربوطه نهادهای کشور توسط

 (بند هجدهممی شود.) آن جهانی

 جمله از مجازی،ای دارایی ه خدمات دهندگان ارائه و مجازی های دارایی مورد در FATF اقدامات درحال انجام (5

 را بپذیرند.ازی مج های دارایی گری تنظیم مورد در بیانیه و2018 در اکتبر  FATF استانداردهایاصالحات 

 مالی تامیند ض مقررات و پولشویی ضد ریسک بر مبتنی مقررات کند تا می تشویق را عضو همچنین کشورهای

 اجرایوثری را برای مرا اجرا کنند و سیستم های  مجازیدارایی های  خدمات دهندگان ارائه برای را تروریستی

 (21)بند .خدمات مالی مجازی شناسایی کنندن مبتنی بر ریسک یا نظارت بر ارائه دهندگا هاینظارت 
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 عضو های دولت از اجتماعی های سیستم و ملی اقتصاد در انتفاعی غیر های سازمان اساسی با توجه به نقش (6

 را آنهایی یا و دهند انجام را خود انتفاعی غیر بخش ریسک ارزیابی ای دوره صورت به که کند می درخواست

 تروریستی مالی امینت از نظر امکان پذیر آسیب های سازمان تا کند شناسایی را هستند موجود حاضر حال در که

 تشویق را عضو رهایمبتنی بر ریسک اطالع رسانی کنند. همچنین کشو نسبت به اجرای رویکرد وکنند  تعیینرا 

 های سازمان وسطت هایی سازمان چنین از استفاده سوء از تا کنند همکاری انتفاعی غیر بخش با تا کند می

به کشور ها باید  در عین حال یادآوری می کند که .کنند جلوگیری ها تروریست برای و تروریست جبههمتعلق 

 FATFجود سازمان توصیه های مربوطه و اسناد راهنمای موو  احترام بگذارندحقوق بشر و آزادی های اساسی 

 (23بند ر دهند.)مورد توجه قرارا  8علی الخصوص توصیه شماره در این زمینه 

 تروریسم مالی تامین با مقابله و جلوگیری برای المللی های بین همکاری تقویت درخواست عضو کشورهای از (7

د های اطالعات از جمله: بهبود کیفیت اطالعات به اشتراک گذاشته شده در فضای بین المللی توسط واح .را دارد

شامل تروریست های مراجعت کرده، نقل _( 1FTFخارجی )مالی در مورد تامین مالی تروریست های جنگجوی 

جمع  فعالیت های جمع آوری کمک های مالی،در مورد  –مکان کرده، گروه های کوچک و نفرات تروریست 

 28)بند در این زمینه. FATFبا اجرای کامل توصیه های  کننده ها و تسهیل کننده های آن برای تروریست ها،

 د(

دفتر مقابله با مواد  و( 2CT0) متحد ملل سازمان تروریسم با مبارزه دفتر ویژه به متحد، ملل سازمان از واحدهای (8

و ادامه دهند و بر عض کشورهای با همکاری می خواهد تا به ،(3UNODC) متحد ملل سازمان مخدر و جرم

اجرایی کمیته اداره ظرفیت مشخص شده در گزارش های و شکاف اجرایی اساس در خواست آنها و همچنین 

و سازمان  FATFبه ویژه در مواردی که مربوط به گزارش های ارزیابی متقابل ( 4CETD) مبارزه با تروریسم

کمک کردن به آنها در جهت ( آن است،به ارائه کمک های فنی و ظرفیت سازی برای 5FSRBهای منطقه ای )

 (33بند) تامین مالی تروریسم ادامه دهد. انجام کامل تعهدات بین المللی خود برای پیشگیری و مبارزه با
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 مربوط ارزیابی فرایند ،2395 قطعنامه با می خواهد تا مطابق (CETD)از اداره اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم (9

 عنوان به پیگیری هدفمند و متمرکز مراجعاتتروریسم خود را تقویت کند که از جمله آن  مالی تامین با مقابله به

 تحریم و تحلیلی نظارت تیم با مشاوره و گزارش براساس ساالنه تهیه گزارش و آن جامع های ارزیابی مکمل

که این  تروریسم است با مبارزه کمیته طریق از( UNOCT) متحد ملل سازمان تروریسم با مبارزه دفتر به ها،

 اجرای برای بیشتر اقدام به نیاز که مناطقی و ها شکاف به مربوط موضوعات از ای خالصه گزارش یک ارزیابی

 ملل سازمان امنیت شورای به مربوط های قطعنامه به مربوط تروریسم با مالی تامینکلیدی مبارزه  مقررات

 مناسبسازی با در نظر گرفتن  ظرفیت های تالش و هدفمند فنی های کمک طراحیاز آن  منظوراست و  متحد

 برای الزم منابع اینکه از اطمینان و (FSRB) ای آن سازمان های منطقه و FATF ارزیابی متقابل گزارشات

 1(35بنداست.) دهد، می اختصاص را کارها این انجام

است بگونه  FATFمان مسئله عدم الزام جدی کشورها به همکاری با ساز آنچه در بررسی این قطعنامه حائز اهمیت است

ا این قطعنامه الزام بآنچه که مطابق  سازمان ملل شود.که عدم همکاری موجب واکنش و اقدام مقابل شورای امنیت ای 

 انون برخوردار می باشد.قاز این  94است که ایران از سال  آور است داشتن قوانین داخلی در مورد تامین مالی تروریسم

ندارد های کاری های بین المللی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مطابق با استامدر بررسی گستره ه

روند پیشروی قوانین مرتبط با این موضوع به سمت تبدیل شدن  آنچه باید مورد توجه و ارزیابی قرارگیرد، FATFسازمان 

نتیجه  مشابه آنچه در مورد قوانین مربوط به رعایت حقوق بشر در سطوح بین الملل مطرح است. است. 2قوانین عرفیبه 

در سطوح اقتصادی و قرارداد های این امر لحاظ شدن مسئله مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی در تمامی روابط 

 ملی و بین المللی بصورت جدی تر و درنظر گرفتن مجازات های شدید تر برای خاطیان است.

 

 

 

                                                           
1 Security council resolution 2462 
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 شیوه همکاری های بین المللی و انتشار اطالعات (8

 سازمان آمده است. 40تا  36در توصیه های  FATFی بین المللی کشور ها در قالب استاندارد های شیوه همکاری ها

 36در توصیه شماره  FATFسازمان  این توصیه ها مبنا و چگونگی همکاری های بین المللی کشورها را شرح می دهند.

کنوانسیون سازمان ملل علیه (، 2000پالرمو ) کنوانسیون (،1988خواستار عضویت کشور ها در کنوانسیون وین )

همچنین به صورت  ( و اجرای کامل آنها می شوند،1999( و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم)2003مریدا،فساد)

 جرایم درباره اروپا شورای کنوانسیون مانند مرتبط المللی بین کنوانسیون های موردی کشور ها را نسبت به عضویت در

 تجسس، پولشویی، علیه اروپا شورای کنوانسیون و( 2002) تروریسم علیه امریکایی کشورهای کنوانسیون( 2001) سایبری

 .1ترغیب می نماید( 2005) تروریسم مالی تامین و جرم از حاصل عواید مصادره و توقیف

و و ضبط اطالعات، در خصوص همکاری  قضایی کلیه اختیارات ویژه در ارتباط با تهیه، جستج FATFسازمان  37توصیه 

ظهارات شهود را به دستگاه ااسناد یا شواهد )از جمله سوابق مالی( نهادهای مالی یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی و اخذ 

 مده است:بدین گونه که در این توصیه آ ها و ضابطان قضایی خارجی اعطا می کند.

قضایی و دادرسی  ردپیگ کشورها باید به سرعت، به صورت سازنده و موثر، در ارتباط با انجام تحقیقات،

ن از ترین سطح ممک گسترده مالی تروریسم، در خصوص پولشویی، جرایم منشأ مرتبط و تامین

عاضدت قضایی ممبانی و بسترهای حقوقی کافی برای  کشورها باید ازد. را کننمعاضدت قضایی را اج

رد؛ دارای معاهدات، و نیز حسب مو) منظور برخورداری از قوانین داخلیِ سازگار است ( بوده  برخوردار

 :ها بایدویژه، کشور ها باشند. به برای افزایش همکاری مناسب سازکارهای ساختارها یا سایر

ر این هت دج یا بی معاضدت قضایی را ممنوع نکرده و یا شروط محدود کننده غیرمنطقی (1

 .خصوص مقرر نکنند
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موقع  اجرای به بندی و اطمینان یابند که از فرآیندهای شفاف و موثری برای اولویت  (2

سازکار رسمی  باید از یک نهاد یا تهای معاضدت قضایی برخوردار هستند. کشورهاسدرخوا

قضایی مربوط به معاضدت  موثر درخواست های اجرای دیگر به عنوان مرکزی برای انتقال و

درخواستهای واصله، کشورها باید  پیشرفت امور در خصوص پایش استفاده کنند. به منظور

  د.مدیریتی ایجاد کنن یک سیستم

در بردارنده مسائل  ز اجرای درخواست معاضدت قضایی به صرف این که جرم مورد نظر،ا (3

 .مالی نیز است، امتناع نکنند

موسسات مالی  قانون، این دلیل که طبق از اجرای درخواست معاضدت قضایی، براساس  (4

 .هستند، امتناع نکنند ملزم به رعایت اصول رازداری یا محرمانه بودن اطاعات

مندرج در آنها را  عاتالاط محرمانه بودن درخواستهای دریافتی در زمینه معاضدت قضایی و (5

مهای الا استعتحقیقات ی مت روندالتا س طبق اصول بنیادین قوانین داخلی خود رعایت کنند

قادر به رعایت الزامات ناظر بر  طرف درخواست، آمده، حفظ شود. چنانچه کشور عمل به

 .کننده را از این امر مطلع کند فوریت کشوردرخواست محرمانه بودن نباشد، باید به

نظر از فقدان  کشورها بایدصرف در صورتی که معاضدت قضایی دربردارنده اقدامات قهرآمیز نباشد،

دهند. کشورها باید اقداماتی را که انجام آنها برای  انجام مجرمیت دوگانه، معاضدت قضایی را شرط

 .ارائه گستره وسیعی ازمعاضدت قضایی ضروری است، به اجرا درآورند

معاضدت قضایی،  کشور طرف در مواردی که مجرمیت دوگانه، شرط معاضدت قضایی است، اگر هر دو

مذکور تحقق یافته تلقی میشود و این  کرده باشند، شرط انگاری را جرم عمل مرتبط با جرم مورد نظر

 اند یا اینکه از عنوان دسته مشابهی از جرایم قرار داده موضوع که آیا هر دوکشور جرم مورد نظر را در

 .اند یا خیر؛ مورد توجه قرار نمیگیرد استفاده کرده واحدی برای جرم مورد نظر

در مورد  [ 31توصیه شماره  های مذکور در د از میان اختیارات و شیوهکشورها باید اطمینان دهن

گذاری اطالعات المللی در زمینه شناسایی و تبادل و به اشتراکتضمین ارائه هرگونه همکاری بین

ح از آنهابرخوردارند، اختیارات الکه مقامات ذیص هایی و سایر اختیارات و شیوه] نفع واقعی.مربوط به ذی



قضایی و در  های معاضدت به درخواست تا بر اساس آن بتوانند ربط نیز داده شود مقامات ذیزیر به 

قضایی خارجی از  ضابطانیا های مستقیم مراجع  به درخواست لیمطابقت با قوانین داخ صورت

 :خود، پاسخ دهند همتایان داخلی

)از جمله مستندات و یا قرائن هایی که به تهیه، جستجو و ضبط اطاعات، اختیارت و روش (1

 یشود؛ مسوابق مالی( موسسات مالی یا سایر اشخاص ونیز به ثبت اظهارات شهود مربوط 

 های تحقیقاتی گستره وسیعی از سایر اختیارات و شیوه (2

همان در بیش م درمواردی که متئها برای رسیدگی به جرا حیتالاز تعارض ص به منظور اجتناب 

 مناسب ی تعیینکارهایی براوعدالت، باید ساز قرار دارند و برای اجرای کشور تحت پیگرد از یک

عاضدت کشورها هنگام دریافت درخواست م .ترین حوزه رسیدگی قضایی، درنظر گرفته شوند

ربوط را به طور معات حقوقی و شرح ماوقع الاط خود را انجام دهند تا شالقضایی، باید حداکثر ت

 درخواستهای نندکننده ارائه کنند. این امر سبب میشود کشورها بتوادرخواست  به کشورهای کامل

کشورها باید  چنین،طور موثر پاسخ بدهند. هم به موقع و به یدریافتی رابه ویژه در مواقع اضطرار

شورها باید پیش ککنند.  ارتباطی، ارسال استفاده از سریعترین ابزارهای در خواستهای خود را با

معاضدت قضایی  قانونی الزم برای دریافت خود، نسبت به الزامات و تشریفاتارسال درخواست  از

 .آگاهی پیدا کنند

باشند.  کافی برخوردار های قضایی باید از منابع مالی، انسانی و فنی مراجع مسئول معاضدت

ز کارکنان این گونه مراجع ا مطمئن شوند کشورها باید فرآیندهایی را تدوین کنند تا از طریق آنها

مت الاستانداردهای مربوط به رازداری و نیز از س از جمله ای باالترین سطوح استانداردهای حرفه

 .1برخوردار باشند متناسب، قی و تخصصالاخ
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در توصیه سی و هشتم سازمان از کشورها خواسته شده است تا نسبت به توانایی خود برای اقدام فوری در پاسخ به 

درخواست شناسایی،انسداد،توقیف و مصادره اموال تطهیر شده با استفاده از پولشویی و عواید کشورهای خارجی درصورت 

 . 1وامکانات تامین مالی تروریسم و جرائم منشا، همچنین وجود ساز و کار های آن اطمینان بخشی کنند

 و قوانین و ساختار حقوقی لیی از ساز و کار داخاربنا به توصیه سی و نهم از کشورها خواسته شده است تا ضمن برخورد

نحو موثر و بدون تاخیر و توجیه و ه ئم منشاء، پولشویی و تامین مالی تروریسم بنسبت به استرداد مجرمین جرا مناسب،

 .2استثناء گذاری اقدام کنند

،نهاد مالی اشخاص چهلمین توصیه این سازمان که درمورد تبادل اطالعات است زمینه ی داخلی جهت انتشار اطالعات

جهت انجام این عمل و  ها و سازمان های کشور ها را باتوجه به درخواست کشور های خارجی و تهیه امکانات مورد نیاز

 ین شرح است:این توصیه بد الزام به اطمینان بخشی کشور نسبت به انجام این تبادل و ارائه اطالعات را فراهم می آورد.

صورت سازنده و به نحوی موثر،  ح آنها میتوانند به سرعت، بهالیصکشورها باید اطمینان دهند که مقامات ذ

زمینه مبارزه با پولشویی، جرایم منشأ مرتبط و تأمین مالی تروریسم  المللی را در ترین سطح همکاری بین گسترده

 های بین کشورها، همکاری صورت خودجوش و هم بنا به درخواست سایر آورند. کشورها باید هم به عمل به

ح الهایی برخوردار باشند. کشورها باید مراجع ذیص همکاری المللی داشته و از یک مبنای قانونی برای چنین

ها  توافقنامه به حالاز موثرترین ابزارها برای همکاری استفاده کنند. چنانچه، یک مرجع ذیص خود را مجاز کنند

توافقات و ترتیبات، باید به موقع و با  باشد، این اشتهیا ترتیبات دوجانبه یا چند جانبه نظیر یادداشت تفاهم نیاز د

ح باید از مجاری و سازکارهای المراجع ذیص .خارجی، مذاکره شده و به امضا برسند بیشترین تعداد از همتایان

فرایندهای  موثر درخواست اطاعات یا سایر کمکها استفاده کنند. این مراجع باید از شفاف برای انتقال و اجابت

و نیز برای حفاظت از اطاعات دریافتی  ها برای اولویت بندی و اجابت به موقع درخواست و موثری شفاف
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مکاری های بین المللی بنا آنچه در این پنج توصیه آمده است کشور ها باید از ساز و کار حقوقی مناسب جهت انجام ه

ابت نموده و اطالعات مورد رسان را بدون تاخیر و در حداکثر توان اجدرخواست های سایر کشور ها و بازبرخوردار بوده و 

اد های دو جانبه و چند جانبه همچنین در جایی که الزم است نسبت به انعقاد قرارد ند.هنیاز آنها را در اختیارشان قرار د

 مراجع داخلی با سایر مراجع مجوز های مقتضی را صادر کنند.

زیابی های سازمان،سطح در ار چنانچه کشوری در انجام این همکاری ها کوتاهی کند، داده شد،همانگونه که قبال توضیح 

نظر همکاری با سازمان  همکاری کشور در اجرای توصیه مد نظر تنزل یافته و موجب تاثیر در وضعیت رتبه بنده کشور از

 خواهد شد که شرح آن بصورت مبسوط گذشت.

، کشور ها ملزم می شوند تا در کنوانسیون مبارزه با تامین 36ا توجه به توصیه شماره از طرفی همانگونه که اشاره شد،ب

عضویت داشته و مفاد آن را اجرا کنند.در این کنوانسیون نیز ساز و کار هایی جهت ارائه اطالعات و همکاری  مالی تروریسم

شود که کشور ها نمی توانند به دلیل رازداری  این کنوانسیون قید می 12ماده  2های بین المللی تعبیه شده است.در بند 

این کنوانسیون قید شده است که کشور ها نمی  13بانکی تقاضای معاضدت حقوقی متقابل را کنند و همچنین در ماده 

امتناع  استرداد یا معاضدت حقوقی تنها به این دلیل که درخواست مربوط به جرائم مالی است،توانند از پذیرش درخواست 

نیز به عدم امکان امتناع از قبول درخواست یا معاضدت حقوقی متقابل در مواجهه با جرائم مشمول به  14در ماده  د.کنن

اشاره دارد. بند هجدهم لزوم و چگونگی  بهانه سیاسی یا مرتبط بودن با جرائم سیاسی یا وجود انگیزه های سیاسی،

منظور پیشگیری از وقوع جرائم مد نظر از طریق نظارت بر مسیر  همکاری های کشورها در زمینه تبادل اطالعات مالی به

چنانچه کشورها طبق این کنوانسیون نتوانند ظرف مدت زمان معقول  24مطابق با ماده  را تشریح می کند. انتقال وجوه

ده خواهند شد و اختالف نظر ها در تفسیر و یا اجرای مفاد این کنوانسیون را حل و فصل کنند به دیوان داوری ارجاع دا

ئله حل و فصل نشد هریک از کشور ها می تواند در دیوان بین المللی چنانچه ظرف مدت شش ماه در دیوان داوری مس

 .1دادگستری اقامه دعوی کند
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 CFTبه عدم الحاق ایران به کنوانسیون های پالرمو و  FATF واکنش احتمالی  (9

 FATFو  کنوانسیون های پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم امتناع ورزدچنانچه کشور ایران از عضویت و پذیرش 

در مورد تطابق عملکرد  FATFتیم ارزیاب سازمان  ،بدون نگاه سیاسی و مطابق با دستورالعمل خود با مسئله مواجهه کند

یدا وضعیت تطابق ایران را نه و مر 1988، با توجه به عضویت ایران در کنوانسیون های وین 36ایران با توصیه شماره 

به تاثیر  می تواند کامال منطبق و بصورت زیادی منطبق گزارش دهد و نه می تواند بدون هیچ گونه تطابق گزارش دهد.

کما اینکه پذیرفتن آنها هم نمی تواند به تنهایی کمک چندانی به بهبود وضعیت ایران  این ارزیابی تفصیال اشاره شد.

این کنوانسیون ها را پذیرفته است و مانند ایران در لیست کشورهای پرریسک و غیر کره شمالی هم  بکند،همانگونه که

 همکار قراردارد.

مصرانه از  FATFاما با توجه به وضعیت ویژه ایران و تاثیری که عضویت در این کنوانسیون ها بر آن خواهد گذاشت، 

با هر بار تمدید تعلیق ایران ه این کنوانسیون ها را تکمیل کند. همچین ایران تقاضا دارد تا هرچه سریع تر فرایند الحاق ب

بند هشتم اقدامات متقابل  FATF 2019ایران به اتمام تعلیق تهدید شده است. در بیانه ژوئن از اعمال اقدامات متقابل، 

ها و موسسات ایرانی افزایش نظارت های خود را بر شعب خارجی شرکت علیه ایران اعمال شد و از کشورها خواسته شد تا 

میزان اثربخشی این اقدام مقابله ای علیه ایران، باید با نگاه به شرایط فعلی مبادالت بانکی و کیفیت حضور مؤسسات . دهند

 مالی ایرانی در فضای بین الملل سنجیده شود.

، تحریم های اتحادیه اروپا و قطعنامه های سازمان ملل از جمله تحریم های آمریکا به عبارتی دیگر در شرایط حال حاضر،

مؤسسات ایرانی  عواملی هستند که موجب می شوند اعمال این اقدام مقابله ای علیه ایران، تأثیری در کیفیت روابط مالی

، تحریم واحد پول سوئیفت سیستم تحریم آمریکا، سیستم دالری تحریم استفاده از و شعب خارجی آن ها نداشته باشد.

رئیس جمهور آمریکا  13599ایران، تحریم بانک مرکزی و بلوکه کردن دارایی های ایران و از همه مهمتر دستور اجرایی 

ن ایجاد کرده است که آثار ناشی از اقدام مبنی بر تحریم تمامی مؤسسات مالی و بانک های ایرانی، فضایی را علیه ایرا

 را به طریق اولی شامل می شود. 8مقابله ای منطبق بر بند 

رئیس جمهور آمریکا است  13599به بیانی دیگر در حال حاضر و فارغ از سنجش اثرات اقدامات مقابله ای، دستور اجرائی 

ز جهت راه اندازی شعب جدید مؤسسات مالی شده است. که موجب عدم تمایل کشورها به ادامه مراوده مالی و صدور مجو

http://moqavemati.net/tag/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://moqavemati.net/tag/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://moqavemati.net/tag/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://moqavemati.net/tag/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://moqavemati.net/tag/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%C2%A0%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%81%D8%AA


دستور مذکور به همراه سایر تحریم ها، بانک ها، مؤسسات مالی و شرکت های خارجی را از ادامه همکاری با شعب 

در حالی که شعب خارجی مؤسسات مالی ایرانی با چنین موانع تحریمی  مؤسسات مالی ایرانی مستقر در خارج باز می دارد.

 مواجه هستند، افزایش نظارت، بازرسی و حسابرسی های بیرونی تأثیری در عملکرد آنها نخواهد داشت.

مبنی بر تشدید  FATFاز جانب اتحادیه اروپا نیز تحریم هایی علیه مؤسسات مالی ایرانی وضع شده که اقدام متقابل 

رار می دهد. از جمله این تحریم ها می توان به نظارت و بازرسی بر شعب خارجی مؤسسات مالی ایرانی را تحت الشعاع ق

مبنی بر نظارت دقیق بر تراکنش های مالی با مؤسسات ایرانی و  2007آوریل  19مقررات شورای اتحادیه اروپا، مصوب 

، تشکیل شعب مؤسسات مالی ایران 2010اکتبر  25پس از آن در مقررات شورا مصوب  شعب خارجی آن ها اشاره کرد.

ه اروپا، افتتاح حساب برای موسسات ایرانی و شعب آن ها و همچنین تشکیل شعبه توسط مؤسسات اروپایی در در اتحادی

مجدداً بانک ها و مؤسسات مالی از ایجاد شعب در اتحادیه اروپا و  2010ایران ممنوع شده است. عالوه بر آن در جوالی 

 ارتباط با بانک های این حوزه منع شده اند.

 عمل به ممانعت  از ایجاد شعب بانک های ایرانی در کشورهای عضو 1929سازمان ملل نیز در قطعنامه شورای امنیت 

 از پس ایران موشکی و ای هسته های فعالیت با مرتبط های قطعنامه سایر همراه به نیز قطعنامه این هرچند. است آورده

شت برگ احتمال است، نداشته محسوسی تغییر آن مفاد عمالً اینکه بر عالوه اما است شده تجمیع 2231 قطعنامه در برجام

 آن نیز وجود دارد.

اقدامات  9و  2عدم پیوستن به کنوانسیون های مدنظر، بندهای ایران تهدید شده است که درصورت  2019در بیانیه ژوئن 

گزارش دهی پیشرفته مربوطه  از کشورها خواسته می شود تا مکانیسم های 2مطابق با بند  متقابل را اعمال خواهد کرد.

افزایش الزامات حسابرسی بیرونی  9یا گزارش دهی سیستمی درمورد تراکنش های مالی را معرفی کنند و نیز براساس بند 

برای گروه های مالی با توجه به هر یک از شعب یا شرکت های تابعه ای که در کشور مد نظر دارند، را ضروری بدانند. 

حریمی حال حاضر ایران، هیچ یک از این اقدامات و سایر اقدامات متقابل نمی توانند تاثیر جدید و با توجه به شرایط ت

 اقتصادی ایران داشته باشند.بسزایی در وضعیت مراودات مالی و 


