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 المللیبیناقدام مالی از منظر اسناد  ۀو گروه ویژایران رویکرد متقابل 

 
 1یانیمحمودرضا فارس

 2ی رضائ لدایه

 3احد باقرزاده 

 4ی نورالله یمصطف

 چکیده 

جهان به عنوان یک گررروه بررربت،   اقتصادی  هایقدرتاز    شماریانگشتتوسط تعداد    ابتدا  که  (FATF)گروه ویژه اقدام مالی  

با گسترش دامنرره  طی دو دهه گذشته توانسته است ؛تشکیل گردید محدود ارزه با پولشویی و با تعیین دوره فعالیتبم جهت صرفاً

متعرردد بررا اهررداه مشررابه، نقررش محرروری در مبررارزه بررا   ایمنطقرره  هررایگروه شمول و تمدید دوره مأموریت خود و پوشش دادن  

 بررر عهررده بگیررردگ ایررن گررروه بررا المللیبینمالی  جرائمتار جمعی و سایر شک تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی تسلیحاتپولشویی،  

عضو و غیررر عضررو  مذکور و نظارت بر حسن اجرای این معیارها توسط کشورهای  جرائممبارزه با    هایشیوه   تعیین استاندارد برای

داشررته اسررت کرره  هررادولتفعالیررت   یزاسرر شفاه  و  المللرریبینیدن به عملیررات مررالی  و انسجام بخش  سازیسالمچنان جایگاهی در  

 بررا تعامررل  ن کشررور متررأ ر از میررزان  تررا حررد زیررادی  المللیبین  و مالیاقتصادی    هایفعالیتامروزه موفقیت یک کشور در عرصه  

FATF  روابط جمهوری اسالمی ایران بررا  د درمشکالت موجو  بمن برشمردن گوناگون،از منابع  گیریبهره مقاله حابر با گ  است

بررا گررروه  رانیرر موانع و خطرات موجود در تعامررل ا در خصوص بعضاً  سو یکاز    نشان دهد که  تالش نموده است تا  FATF  گروه 

گررروه  یرریبرنامرره اجرا یعدم اعتماد به مراحررل بعررد  ای  (FIU)  یواحد اطالعات مال  همشکالت مربوط ب  ازجمله  -ی  اقدام مال  ژه یو

FATF  گرررید یصورت گرفته اسررت و از سررو  نماییبزرگاغراق و  جماعاساس ا  گروه بر  یاعضا  گیریتصمیمنحوه    نیو همچن 

 یمررال نیپررالرمو و مبررارزه بررا تررأم  هایکنوانسرریونبرره    وستنیاز پ  یناش  پیامدهای  ریمطروحه نظ  ترپیچیده از موانع و مشکالت    یبرخ

 گباشندمی  حلقابل یو فقه اسالم  مللالبینبر حقوق   یمبتن  هایحلراه با  سمیترور
 

 گروه ویژه اقدام مالی، تروریسمگ  هایتوصیهشفافیت مالی، پولشویی، :  هاواژه د یکل
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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. 
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 قدمهم

    موسرروم برره ایمنطقرره هررایگروه  ایرر FATF 1در رانیرر ا تیعرردم عضررو ایرر  تیعضررو مسررئله ریاخ هایسال  در

FSRBs2  از   یکرر یبرره    یاقدام مررال  ژه یگروه و  یشنهادیپ  یو دستورکارها  هاتوصیهاز    نحوه تعامل و تبعیت  و

و  یوع از محافررل حقرروقوبم  این  ،وعاتبمطو    هارسانه  یو با سع  ده یگرد  لیکشور تبد  یاسیمباحث مهم س

 ارتقررا  و حفرر  که دارد  ن از حکایت واقعیت اینگ استوارد شده   یمکالمات روزانه مردم عاد  به  یاسیس

 بلکرره اقتصررادی؛ فعررالین و سیاسررتمداران، حقوقرردانان  نظر  از  تنهانه  لمللیابین  جامعه  با  کشور  مالی  ارتباطات

 هررایتحریمکنونی که کشور با   شرایط  در  ویژه   به  و  بوده   وانفرا  اهمیت  ئزحا  نیز  مردم  عامه  دیدگاه   از  حتی

 ن  عتببررهو  -گررروه   ایررن  با  سازنده   تعامل  برقراری  برای  حلیراه   به  دستیابی  روبرو است؛  اقتصادی  و  تجاری

  گ یدمی حساب به کشور هایاولویت از -اقتصادی و صنعتی جهان  هایقدرتبهبود ارتباطات مالی با 

 یابیرر کشررور هرگررز موبرروع گررزارش ارز نیرر که ا  ده یباعث گرد  ژه یدر گروه و  رانیا  تیعدم عضو  رچهگا

 نوابسررته برره   ایقررهمنط هررایگروه و  FATF یمخصرروص اعضررا یسررازوکار نظررارت کرره MER(3(متقابررل 

 یسرر ایکه اغلررب س  یمتعدد  لیبنا به دال  کنیمصون بماند؛ ل  یو از عواقب  ن تا حدود  نگیرد، قرار  باشدمی

 یو برخرر  یعمرروم هررایدر گزارش مررداوم طوربررهترراکنون  2008از سررال  رانیرر نررام ا سررویکاز  ؛انرردبوده 

گررروه   نیرر ا  اه یس  یو گاه  یخاکستر  به اصطالح  ستیو در ل  در حال تکرار بوده   FATFخاص    هایگزارش

ه امررل بررا گررروتعه در ارتباط با هرگون یادیز هاینگرانیدر داخل کشور  گر،ید یقرار گرفته است و از سو

بمن مرور  مقاله حابر بر  ن است کهبه وجود  مده استگ   یی  نو برنامه اجرا  هاتوصیهاز    یرویور و پمزب

برره تعامررل   دنیموانع موجود بررر سررر رسرر   ترینمهمبه    ایران با گروه ویژه اقدام مالی،ل  تعام  هاینشیبفراز و  

برره پیرردا  ترروانمیدر شرایط حابر ازد که  یا ن نکته بپردیا  و به  -ی  اقدام مال  ژه یو گروه و  رانیا  نیب  ازنده س

 را برطره نماید امیدوار بود؟ ن موردو داخلی در ای المللیبین هاینگرانیالطرفین که مربی حلیراه شدن 

 

 روش اجراي تحقیق 

ز ا عبررارت ،برررای گرررد وری اطالعررات و ابزارهای به کارگرفترره شررده  توصیفی، مقالهروش تحقیق در این  

 استگاینترنتی  هایپایگاه  مجازی و هایکتابخانهابخانه، کت
________________________________________________________________ 
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 پژوهش پیشینه

 جرائمرری بررا مرررتبط ادبیررات  شررامل  بخش  نخستینگ  نمود  تقسیم  عمده   بخش  دو  به  توانمی  را  پژوهش  پیشینه

 مررالی  جرررائم  خصوص  در  گاست  گردیده   تشکیل  ها ن  با  مبارزه   منظور  به  مالی  اقدام  ویژه   گروه   که  شودمی

مقرراالت   ،هاکتاب  1989  سال  در  مالی  اقدام  ویژه   گروه   تشکیل  زمان  از  ویژه   به  و  گذشته  یهادهه  از  املیرف

از ایررن دسررته   گاسررت  در مررده   تحریر  رشته  زبان فارسی به  ازجملهمختلف و    هایزبانبه    زیادی  هایرساله  و

 اشاره نمود: هاکتاببه این  نتوامی  ار در زبان فارسی 

حقوق کیفری ایررران و  بررسی جرم پولشویی در"(،  2008احد باقرزاده ) ر  ا  "یلشویبر پو  قیبینگرشی تط" 

پهلرروان،  کررار پژوهشرری مشررتر   "و تبیین حقوقی پولشویی سایبری در نظررام بررانکی ایررران  المللیبیناسناد  

النرراز  از "یو امررارات متحررده عربرر  رانیرر ا نیبرر  ییپولشررو یقرر یبمطالعه تط" ،(2017کشاورزی و سهم دینی )

 ود– المللیبین اسناد در پولشویی با مبارزه  ی:پولشوی اقتصادی کیفری حقوق"(،  2019ر )چلونگ

 جامعرره"(، 2013از سررلیمی ) "جنایت سازمان یافترره فراملرری" (،2015نوشته عباسی ) "ایران حقوقی نظام

 یهررادارایی دارداسررت اصول با  شنایی " (،2017افشار ) ا ر "افتهی سازمان جرائم پدیده  و بشری

هژبرالسررلطانی،  نوشررته "چشم اندازهای نظری فسرراد"(، 2011نوشته پاکجو و  قا محمدی ) "فساد از ناشی

 موبرروع تنهررایی به FATF حمایت مورد هایکنوانسیون از هریک "بمناً گ(2016)  حسینی، یاری و فابلی

 و بازرگررانی هررایاتاق ،هررانکاب پژوهشرری، و علمرری هایسررازمان متنوع حقرروق دانرران،  تحقیقات گسترده و

 کلمررات  از  یررک  هررر  به طوری کرره جسررتجویگ  است  بوده   گوناگون  مالی  مؤسسات  و  پولی  هایپژوهشکده 

 مرررتبط هایواژه  سایر  یا  پالرمو  کنوانسیون  مریدا،  کنوانسیون  مالی،  شفافیت  تروریسم،  مالی  تأمین  پولشویی،

 تألیفررات و تحقیقررات ،هاگزارش  از  عظیمی  گنجینه  با  را  ه جویند  اطالعاتی،  هایپایگاه   در  موبوعات  این  با

گ تعدادی از   ار مرتبط با این موبوع سازدمی  روبرو  فارسی  زبان  در  همچنین  و  المللیبین  عرصه  در  مرتبط

 در ایررران عضررویت امنیتی یامدهایپ بررسی " عبارتند از: اندگرفتهکه در این مقاله مورد ارحاع قرار 

( ایهسررته هایالحسرر  گسررترش منع معاهده  موردی ۀمطالع) تیحاتسل نترلک  و حسال معاهدات خلع

 مبارزه  کنوانسیون به الحاق از پس ایران قانون گذاری الزامات "(، 2016نوشته اصغری و قاسمی )

 گ(2009از فرهمندفر )( مریدا) فساد با

 ازجملرره و اکشرروره امررلعت و مررالی اقدام ویژه  گروه  عملکرد موبوع به وجودم پژوهشی ادبیات دوم  بخش

 هایجنبرره از اخیررر محققررین سررالیان طرری ویررژه  برره کرره گرددمی مربوط گروه  این با ایران اسالمی  جمهوری

 مقاالت  شامل  بیشتر  که  ادبیات مرتبط با این موبوع  درگ  اندپرداخته   ن  به  متفاوت  هایدیدگاه و با    مختلف
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  ن  بررر  پژوهشررگران  ؛گرررددمیاهی  نشررگدا  هایهالرسرر و    سیاسرری  علرروم  و  حقرروقی  سمینارهای  در  شده   رائها

 هاییکتاباز میان  گبپردازند FATF به ایران پیوستن مشکالت  و مزایا  واکاوی  به خود دیدگاه   از که  اندبوده 

 د:از موارد ذیل نام بر توانمیکه در این زمینه به فارسی منتشر گردیده است 

 یاقرردام مررال ژه یرر گررروه و"، (2017) از بهنیررافر "یمالاقدام  ژه یو و گروه  رانیا انیبه تعامل م یلیتحل  ینگاه"

FATF،  اقتصرراد "  ،(2020چکاب )  یضیفا ر    "رانی ن در ا  یو اقتصاد  یحقوق  یامدهایساختار، اهداه و پ

مفهرروم، ابعرراد و پیامرردهای خودتحریمی: جستاری در  "(،  2017)  نوشته موسوی  "مقاومتی، سیاست خارجی

توسررط دفتررر   ز صرراحبنظران مختلررف در ایررن ارتبرراط برروده ومقالرره ا  20بر    لتممشکه    "FATFخسارت بار  

 قانون در مجازات و پیشگیرانه تدابیر"(، 2019)  مطالعات گفتمان انقالب اسالمی منتشر گردیده است

 هایتوصیه و مریدا پالرمو، وین، هاییونکنوانس ؛المللیبین اسناد  به نگاهی با)  پولشویی با مبارزه 

FATF)" گ(2013ی )نوشته همت 

 نهرراد جایگرراه  و مررالی اقرردام ویژه  گروه  پیشنهادهای " به مقاالتی نظیر توانمیدر این زمینه همچنین 

 "( و یررا 2019ی )و نجفرر  یمشررتر  سررماوات، نوشررته "اقتصررادی جرائم با المللیبین مبارزه  در مذکور

بررسی گررروه ویررژه "  و همچنین  (2017پور )  لیعا  از  "  در پسابرجام  یاقدام مال  ژه یبا گروه وروابط    تیاهم

دانشررگاهی   هایرسرراله  بمناًنیز اشاره نمودگ  (  2018نوشته فوالدی )  "پیامدهای عضویت ایران  –اقدام مالی  

ی تخصصرری و مختلررف و در مقرراطع دکتررر هایدانشررگاه متعددی به ویژه در سال گذشته در ایررن زمینرره در 

 حابررر  مقالرره  دربه رشته تحریر در مررده اسررتگ    لالملبینقوق  ح  و  علوم سیاسی  هایرشتهکارشناسی ارشد  

 اقدام ویژه  گروه  هایدستورالعمل  و  هاتوصیه  در  شده   مطرح  الزامات  بر  مروری  با  که  است  شده    ن  بر  سعی

 هایدغدغرره از رهررایی هررایحلراه   نهمچنرری  و  مررذکور،  گررروه   بررا  تعامررل  مخالفان پیوستن و یا  دالیل  مالی؛

 گگردد یبررس مطروحه

 

 و گروه ویژه اقدام مالی رویکرد متقابل جمهوري اسالمی ایران :ب مفهومیرچوچها

پرداخته شود؛ بهتر است مختصررری در  FATFپیش از  ن که به روابط بین جمهوری اسالمی ایران و گروه 

 کرره  ن برره جررهتو بررا "بررمناًبیرران گرررددگ  سازوکارهای این گروه ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی و مبانی و  

 و اسررت پذیرفترره صررورت المللیبین از کنوانسیون تعدادی متعاقب و مرتبط با مالی اقدام ویژه   گروه   تشکیل

 برره مختصررر ایاشرراره  ؛باشرردمی منعقده  هایکنوانسیون مفاد بر  مبتنی  گروه   این  توسط  شده   معرفی  معیارهای

 گرسدمی نظر به یوربر مالی اقدام ویژه  گروه  هایتوصیه اسناد مبنای و هاپیمان
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 مالی اقدام ویژه گروه با مرتبط المللیبین اسناد و  هاونکنوانسی

 لیکن دارد؛ طوالنی بسیار ایسابقه هادولت بین سیاسی  و  نظامی  هایپیمان  و  هاکنوانسیون  عقد  که  حالی  در

 ایپدیده   کنند؛  نظارت  لیملالبین  هایسازمان  یا  هادولت  بین  مالی  انضباط  بر  که  معاهداتی  انعقاد  سویک  از

 بین   هایکنوانسیون  ظهور  سابقه دیگر  سوی از  و  است؛  گذاشته  ظهور  عرصه  به پا  بیستم قرن  نیمه  از که  است

 کررردعمل  متضررمن  که  المللیبین  عرصه  در  مالی  جرائم  با  مبارزه   و  پولی  شفافیت  و  سالمت  به  مربوط  الدولی

گ گرررددمی بررر قبررل دهرره سرره برره نهایترراً و برروده  کمتر هم ن   از  باشند؛  عضو  کشورهای  هماهنگ  و  یکپارچه

 نشررأت واقعیررت این از چیز هر از بیش  المللیبین  مالی  انضباط  افزایش  برای  جهانی  هایتالش  بودن  نوظهور

 بررین سرررد جنررگ تبعررات از و سررتمبی  قرررن  دوم  نیمه  به  مربوط  فراملی  یافته  سازمان  جرائم  شیوع  که  گیردمی

 مبررادالت گسررترش و فنرراوری پیشرررفت بررا جرررائم ایررن و (Salimi, 2012, p.170) تسرر ا برروده  هاابرقدرت

 بررا  مرررتبط  جنایررات  و  مررالی  جرائم  افزایش  موازات  بهگ  است  یافته  چشمگیری  افزایش  کشورها  بین  بازرگانی

 دایجررا بالند به مداوم طور به ،جرائم این دادن قرار هده  اب  نیز  المللیبین  نهادهای  و  هاسازمان  طبیعتاً  ،ها ن

 .اندبوده  ها ن با مبارزه  برای مناسب اجرایی و قانونی سازوکارهای

 پوشش  تحت  مسائل  با   ن  موبوع  البته  که  –پولی  انضباط  و  مالی  مسائل  به  مربوط  المللیبین  پیمان  نخستین

 صررندوق  رابتکررا  برره  و  1945  سررال  در  -  دارد  زیررادی  فاصررله  مالی  ویژه   گروه   نظر  مورد  مالی  هایکنوانسیون

 در توافقنامرره کننررده  امضررا کشررورهای  ن طی و (Simmons, 2000, p. 819) گردید منعقد پول مللیالبین

 ارزهررا سررایر برره خررود ارز تبرردیل برره الررزام و خررود جاری حساب  از  محدودیت  برداشتن  برورت  خصوص

 و  پررول  لرریملالبین  صررندوق  نیررز  تاریخ  این  از  پسگ  گردیدند  صیخا  بوابط  نوعی  نمودن  رعایت  به  موظف

 مررالی و پررولی مؤسسررات سایر و المللیبین بازرگانی اتاق متحد،  ملل  سازمان  به  وابسته  مالی  هایارگان  سایر

 خررود اعضررای امضررای برره  موبرروع  این  با  ارتباط  در  را  متعددی  هایپیمان  و  هااعالمیه  ،هاقطعنامه  المللیبین

 و  جهررانی  دهکررده   مفهرروم  شرردن  ترعینی  با  که  هستیم  ن   شاهد  اخیر  دهه  سه  طی  تنها  حال  این  باگ  انده رساند

 نمررود مررالی مسررائل  در  بیشتر  شفافیت  و  هماهنگی  نظارت،  به  نیاز  یکدیگر،  با  هادولت  بیشتر  تعامل  برورت

 و سررالمت موبرروع بررا مرررتبط متعدد هایقطعنامه تصویب به نیاز،  و  برورت  همین  و  نموده   پیدا  تریجدی

 المللرریبین  هررایپیمان  انعقرراد  و  ایمنطقرره  و  جهررانی  هایسررازمان  ورظه  متحد،  لمل  سازمان  در  مالی  شفافیت

 .است شده  منجر زمینه این در هادولت رویه وحدت و یکپارچگی با مرتبط

 منسجم هایسیاست اخذ به توانمی را مالی شفافیت  و  سالمت  افزایش  راستای  در  جهانی  اقدامات  ترینمهم

 1980 دهرره در اروپررا شررورای اقدامات با واقع در که   ورد  حساب  به  یپولشوی  ه یدپد  با  مبارزه   در  المللیبین
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 – پولشویی با مبارزه  قوانین وبع  به  نسبت  تا  بود  کرده   توصیه  اتحادیه  این اعضای  به که خورد  کلید  میالدی

 تمرسرر م  پیگیررری  و  اروپررا  شررورای  هایتوصرریه  گکنند  اقدام  -  کشورها  این  بانکی  و  مالی  سیستم  برای  ویژه   به

 ایررن دسررتاورد نخسررتین: گردیررد منجررر  مهررم  رویررداد  دو  به  1988  سال  در   ن  اعضای  توسط   ن  هاییهتوص

 هاییمأموریت  نیز   ن  نتیجه  دومین  و  بود؛  متحد  ملل  سازمان  توسط  1988  وین  کنوانسیون  تصویب  هاتالش

 ابررداع بررا  تررا  شررد  تهاشرر گذ  S(BCB  1)  «بررانکی  نظررام  بررر  بیشررتر  نظررارت  رایبرر   بررال  کمیترره»   عهررده   برره  که  بود

 و پولشررویی ابررزار عنوان به ها ن از مجرمین استفاده  برابر در هابانک از را خود  مراقبت  جدید  سازوکارهای

 (Mekpor, 2017, p. 18)گدهند افزایش مجرمانه هایفعالیت پوشش

 نخستین عنوان هب دلیل بدان گردان روان داروهای و مخدر مواد ققاچا با مبارزه  برای وین  1988  کنوانسیون

 بررا مبررارزه  در کشررورها تمرکز امروزه  که گونه همان به  که  شودمی  مطرح  پولشویی  با  مبارزه   المللیبین  سند

 اصررلی دغدغرره  مرریالدی  90  و  80  دهرره  در  ؛باشرردمی  تروریسررم  مررالی  تررأمین  بررا  مبارزه   به  مربوط  مالی  جرائم

 (,Oliveiraگ اسررت برروده  مخرردر مواد ققاچا از لحاص وجوهات به مربوط پولشویی با ارتباط در یالمللبین
2014, p. 20) 

 اشرراره  ذیررل مرروارد به توانمی مالی شفافیت و سالمت مقوله با ارتباط در المللیبین اسناد ترینمهم  میان  از 

 :نمود

 برره موسرروم گررردان، روان داروهررای و مخرردر مررواد قاچرراق با مبارزه  برای متحد ملل سازمان کنوانسیون *

 2(1988) وین ونسیکنوان

 TCF 3کنوانسیو به موسوم( 1999 سال) تروریسم مالی تأمین با مبارزه  المللیبین کنوانسیون *

 4(2000 سال) پالرمو کنوانسیون به موسوم ملی، فرا یافته سازمان جرائم با مبارزه  کنوانسیون *

 5(2003) مریدا کنوانسیون به موسوم فساد، با مبارزه  کنوانسیون *

 (2003) پولشویی با مبارزه  برای مالی اقدام ویژه  گروه  گانه چهل هایهصیتو *

 (2001) تروریسم مالی تأمین با مبارزه  برای مالی اقدام ویژه  گروه  گانه نه هایتوصیه *

________________________________________________________________ 

1 Basel Committee on Banking Supervision  
2 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 
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 مررالی جرررائم و تروریسررم مررالی تررأمین پولشویی، با مبارزه  با ارتباط در پول المللیبین صندوق مصوبات *

 المللیبین

 پولی جرائم با مبارزه  و مالی شفافیت با ارتباط در بال کمیته مقررات *

 

 مالی اقدام  ویژه  گروه معرفی

یک تشکیالت بین الدولی است  -دهدمیتعریفی که خود ارائه موجب به   FATFاگروه ویژه اقدام مالی ی

 هایسررالحترش م، گسرر یسرر ورانی برای مبارزه با پولشررویی، تررأمین مررالی ترکه به منظور تعیین معیارهای جه

حقرروقی و   هایشرریوه و همچنررین تقویررت    المللرریبینمترتب بر نظررام مررالی    های سیبکشتار جمعی و سایر  

وجود  مده استگ ایررن گررروه در اجررالس به سالمت و شفافیت مالی کشورها   اجرایی مؤ ر برای دستیابی به

ا، انگلستان،  لمان، ایتالیا، یکی  مرهاورمتشکل از کش وی هفت قدرت برتر اقتصادی جهاناز س 1989سال 

کرره   ایمنطقهو    المللیبیندر میان  ن دسته از نهادهای    در واقع،  فرانسه، ژاپن و کانادا بنیان گذاری گردیدگ

 یررا «روه ویژه اقدام مررالیگ» که به مانند  شودمیتعداد اعضای معدودی دارند؛ کمتر نهاد یا سازمانی یافت 

FATFحتی برای کشورهای  - ن چنان پیامدهای سختی   ررات وبع شده توسطمقه  ه بوجت  تبعیت و  ، عدم

در پی داشته باشدگ قرار گرفتن نام یک کشور در لیست به اصطالح سیاه گروه ویژه اقرردام مررالی   -غیر عضو

ک باال از نظر کنترل و مبارزه با پولشررویی یک دولت در فهرست کشورهای دارای ریس  یا طبقه بندی شدن

تررأ یر  طبعرراً، نمایدمیماه یک بار منتشر  4هر    المللیبینکه این نهاد    هاییگزارشوریسم در  لی ترین ماأمت  و

تولید ناخالص ملرری و در   بسیار زیادی در تعامل مالی سایر کشورها با دولت غیر همکار و در نتیجه بر روی

 . ن کشور خواهد داشت اقتصادی مردم نهایت بر سطح رفاه 

و  سمیترور یمال نیتأم ،ییشده خود که مبارزه با پولشو نییبه اهداه تع دنیرس یبرا  یالاقدام م  ه ژیگروه و

 نیمربوط به مبارزه با تأم گانه  9و    یگانه کل  40  هایتوصیهاست، به ارائه    یکشتار جمع  هایسالحگسترش  

امور مربوط به  رعد بقوا نیاگ  ورده است یرو - اندشده  المللیبینوق نرم به حق  لیکه تبد  - سمیترور یمال

 ییکشررورها پرداخترره و برره عنرروان سررکو نیو برر  یدر عرصه داخلرر  یمال نیو تأم ینقل و انتقال پول، بانکدار

 ینظررام پررول تیکرره سررالمت و شررفاف  رودمرریبه کار    یداتیکشورها در پاسخ به تهد  یهمکار  یمشتر  برا

 هررایفعالیت قیرر رصررد دق ژه یرر و به و یبانکدار  مبر نظا  قیان نظارت دقیم  نیگ در اکندمی  دیرا تهد  للیالمبین

 مقرردم اسررت؛  یرسررم  ی ن بررر بانکرردار  یخیسررابقه تررار  قررولی  برره  بنررا  کرره  –  ینرر یرزمیز  یبانکدار  موسوم به

(McCusker, 2005, p.1) 1990در سال  یلما ژه یگروه و هایتوصیه گباشدمیبرخوردار  ایویژه  تیاز اهم 
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 دیرر جد  هایشرریوه تحررت پوشررش دادن    یو برررا  یبازنگر  2012و    2003،  2001،  1996  هایسالنوشته و در  

برره  المللرریبینسررازمان  ایرر کشررور  36تنها    اگرچهاستگ امروزه    ده یگرد  یبه روز رسان  المللیبین  یمال  جرائم

صررادره نهرراد مررذکور توسررط  هایصرریهتو کنی؛ لرر انررددر مده  یاقدام مال ژه یگروه و  تیبه عضو  یطور رسم

متقابررل« کرره در  یابیرر گررروه تحررت عنرروان »ارز  نیرر ا  یرریاجرا  یشده و سازوکارها  یرویپ  ورکش  190حدود  

صررادره  ن  یعمرروم هایبیانیرره نی؛ و همچنشودمیگروه به کار گرفته   یبار اعضا  کیچهارماه    هاینشست

را  انجه یکشورها هیکل بلکهعضو،  یکشورها تنهانهن   راتیداشته و دامنه تأ  یلیبد یب المللیبین  تیاهم

 گگیردمیر در ب

  المللیبینمالی   جرائمنخستین وظیفه گروه ویژه اقدام مالی تعیین معیارهای عملی برای پیشگیری و مبارزه با  

برره کرره  گیردمیاجرایی دیگری انجام  هایدستورالعملعام و ویژه و  هایتوصیهاست که این کار با صدور  

 FATFگ مسئولیت دیگر گررروه  گردندمیروز رسانی  به    ح وصالا  المللیبینطور مداوم و به فراخور شرایط  

مرتبط با  ن نظارت بررر عملکرررد کشررورهای عضررو و غیررر عضررو در خصرروص نحرروه   ایمنطقه  هایگروه و  

یررق گ ایررن وظیفرره نظررارتی در خصرروص کشررورهای عضررو از طرباشرردمیرعایررت اسررتانداردهای موبرروعه 

کرره  پررذیردمیمتنوع دیگری تحقررق  هایروشها به کشورایر  س  ردسازوکاری به نام ارزیابی متقابل و در مو

 ایدیررده و  مرروزش    ایحرفررهتهیه شده توسط کارشناسان و ارزیابان    هایگزارشمبنای اولیه کار همه  نها  

 و «یتطررابق فنرر  یدو جنبرره »بررسرر از  یمررال جرائم ریو سا ییدر مبارزه با پولشورا  عملکرد کشورها  است که  

کرره در  نماینرردمی یابیرر ارز در تحقررق اهررداه  نرری یررا اولیرره یررازده گانرره ای "یخشرر ربا  زانیرر م ی»بررسرر 

 گاندشده صادره گروه ویژه به تفصیل معرفی  هایدستورالعمل

برره عرصرره  گروه ویژه اقدام مالی از همان  غاز نه به عنوان یک سازمان، بلکه به عنوان یک گروه بربت پا

برای مرردت  این مأموریت ابتدا متعاقباًادامه یابدگ  فعالیت  ن 2004ل ساا قرار بود ت وجود گذاشت و در ابتدا

مستلزم برخورداری از  FATF تمدید گردیدگ عضویت در 2020تا سال  مجدداًسال دیگر و پس  ن نیز  8

 : عبارتند از ها نشرایطی است که برخی از 

 سییاس گروه در یک دوره سه ساله در سطح هایتوصیه پذیرش عملی کردن •

 پذیرش انجام حداقل دو نوبت ارزیابی متقابل از سوی گروه  •

 FATF وابسته به ایمنطقه هایگروه عضویت فعال در  •

 موبوع فعالیت گروه  جرائمبرخورداری از قوانین داخلی کار مد برای مبارزه با  •

 دقیق مالی هاینظارتلیه بوابط مربوط به الزام مؤسسات مالی به رعایت ک  •
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 کشررور مهمرری باشرردگ  المللیبیننیز در عرصه    از نظر استراتژیکی  بایستمیدرخواست کننده  ور  کش  اًنمب 
(Samavati, 2018, p. 8) 

و انسررجام و   المللرریبینشفافیت و سالمت مررالی    روش به کارگرفته توسط گروه ویژه مالی برای دستیابی به

در  هررا ننخستین نسخه   است که  هایینامهه  صیتوغ  کشورها در این زمینه، اقدام به تهیه و ابالوحدت عمل  

معاهرردات و  جدیرردترین میالدی عربه گردید و از  ن تاریخ تاکنون در چندین نوبت بر اساس  1990سال  

صادر  المللیبین ا امنیتسازمان ملل که در ارتباط با انضباط مالی ی  هایقطعنامهیا    المللیبین  هایکنوانسیون

چهررل  هایتوصرریهبرای هر کرردام از  گاندشده به روزرسانی  د اصالح قرار گرفته وورم  هاهتوصی، این  اندشده 

نیز نوشته  تفسیری توسط گروه ویژه اقدام مالی هاییادداشتنه گانه ویژه  هایتوصیهگانه اصلی و همچنین  

ت موجود، اامبها بمن رفع هر توصیه را تبیین و تفسیر نموده وبه نوبه خود محتوا و مصادیق    شده است که

 .نمایدمیمشخص  هاتوصیهجزئیات بیشتری را در ارتباط با هر کدام از 

عضررو و  هررایدولتمصوبات و اقدامات گروه ویژه اقرردام مررالی عررالوه بررر بهررره وری از تشررریک مسرراعی 

 یهاسازمانی امنیت سازمان ملل متحد، از حمایت  شورا  1373همچنین سایر کشورها در تبعیت از قطعنامه  

 المللیبینگ این دو سازمان بزرگ باشدمینیز برخوردار  و صندوق جهانی پول  نظیر بانک جهانی  لدولین ابی

مشررارکت فعررالی در ایررن   نسبت به موبوع مبارزه با پولشویی،  خاص خود  هاینگرانیکه در ابتدا به خاطر  

حاد رره تروریسررتی  ویژه پس از هب و 2000در سال  ؛(Oliveira, 2014, p. 96) دادندنمیزمینه از خود بروز 

 المللرریبینسنتی خود نقشی فعال را در این زمینه بر عهده گرفتند و صندوق   هایسیاستسپتامبر با تغییر    11

ار را برره پول با درج مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی در اساسنامه خررود الزامررات مربرروط برره ایررن کررارز

 وارد نمودگ المللیبینات مالی ب ت جهانی خود در خصوص تقوی هایسیاست

پیشگیرانه و اقدامات  هایتوصیهرا به دو بخش  ها ن توانمیکه  -گروه ویژه اقدام مالی هایتوصیهاهمیت  

قوانین  ترینمهم  متضمن تبعیت از  هادستورالعملبیشتر از  ن بابت است که اجرای این    -تنبیهی تقسیم نمود  

کشتار جمعی و سررایر  هایسالحبا فساد، تأمین مالی تروریسم، گسترش   ارزه بما  مرتبط ب  المللیبینموبوعه  

و گررروه ویررژه اقرردام مررالی بررا تجمیررع الزامررات و اصررول منرردرج در  گرددمی المللیبینسازمان یافته    جرائم

 یاهمنطق هایکنوانسیون( و سایر 2003، مریدا )CFT (1999) (،2000) (، پالرمو1988وین )  هایکنوانسیون

گانه خررود، سررازوکار اجرایرری مبتنرری بررر   9گانه و    40  هایتوصیهمالی در متن    جرائممربوط به    المللیبینو  

را برره  المللرریبینبرای دستیابی به حداکثر شررفافیت، سررالمت و امنیررت مررالی   فوق الذکر را  المللیبین  قوانین

در مررواد  ها نکار بستن الزامات مندرج در   هب  و  هاکنوانسیونلزوم پیوستن به این    گدهدمیپیشنهاد    هادولت

 به صراحت درج شده استگ FATFچهل گانه  هایتوصیه 4و  3
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 رویکرد متقابل جمهوري اسالمی ایران و گروه ویژه اقدام مالی

اقدام مالی، شایسته است نگاهی به   پیش از پرداختن به موبوع روابط جمهوری اسالمی ایران با گروه ویژه 

 هایکنوانسرریونفعالیت ایررن گررروه و عضررویت ایررن کشررور در  مرتبط با جرائمن در برخورد با ارایاقدامات  

 پرداخته شودگ FATF هایتوصیهکلیدی تأکید شده در 

یون که کشورها باید بدون فوت وقت نسبت به الحرراق برره کنوانسرر  خوانیممی FATF 36در توصیه شماره 

ای مبارزه با فساد سازمان ملل متحد بر  2002کنوانسیون سال    ،موپالر  2000وین، کنوانسیون سال    1988سال  

 اگرچرره .عمررل نماینررد هررا نمبررارزه بررا تررأمین مررالی تروریسررم پیوسررته و برره مفرراد  1999و کنوانسیون سال 

مرررتبط بررا  ن  ایمنطقرره هایروه گجمهوری اسالمی ایران در گروه ویژه اقدام مالی و همچنین هیچکدام از 

 36مطرررح شررده در توصرریه شررماره  المللرریبینار کنوانسرریون ن این کشور از میان چهکیل عضویت ندارد؛

FATF  تاکنون به عضویت کنوانسیون سازمان ملل متحد در باره قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و داروهررای

یدا رمن  )کنوانسیو  ان ملل متحد برای مبارزه با فساد( و کنوانسیون سازم1988روان گردان )کنوانسیون وین  

 جرررائمو مبررارزه بررا (CFT) تأمین مالی تروریسررم هایکنوانسیون( در مده است و علیرغم نپیوستن به 2003

سیاسی، اقتصادی و امنیتی خاصّی که در این موارد دارد؛  هایدغدغهسازمان یافته فراملی )پالرمو( به واسطه  

مذکور از تصویب گذرانده   هایکنوانسیون  عبومو  جرائمکار مد و متقنی را برای مبارزه با  قوانین داخلی  

که در این میان وجود دارد  ن است که لوایحی نیز در ارتباط بررا دوکنوانسرریون فرروق توسررط  اینکته  گاست

اهررد گردیررد اشرراره خو  هررا نبه    ذیالًکه    هاییدلواپسیدولت تهیه و به تصویب مجلس رسیده است؛ لیکن  

 تگگردیده اس ها نو ابالغ و اجرای  شورای نگهبانط وسمانع از تصویب نهایی این لوایح ت

و برررای  اندشررده گروه ویژه جرررم انگرراری   هایتوصیهموبوع    جرائمبا وجود این که در نظام قضایی ایران  

ایررن کشررور قررانون   متناسب با شدت جرم تعیین گردیده اسررت؛ لرریکن در نظررام حقرروقی  هایمجازات  ها ن

قوانین  ترینمعروهخی از بر (Pahlavan et al., 2018) وجود نداردگ لیما مجرائخاصی تحت عنوان قانون 

مالی و اقتصادی عبارتنررد از: قررانون مجررازات اخاللگررران در نظررام اقتصررادی کشررور   جرائمداخلی مرتبط با  

قانون اساسی که بر اساس  ن دولت   49، قانون تجارت الکترونیک، قانون نحوه اجرای اصل  1369مصوب  

هستند کرره از ربررا، ارتشررا ، اخررتالس،   غیر قانونی  هایداراییموظف به توقیف و مصادره    اییضقت  و مقاما

ومعامالت دولترری، سررو  اسررتفاده از  هاکاریدزدی، قمار، سو  استفاده از موقوفات، سو  استفاده از مقاطعه 

اسالمی نیز جرررم  تاازقانون دیگر به دست  مده باشدگ در قانون مج  اموال عمومی و هر گونه اعمال خاله

مررالی کرره موبرروع   جرررائماعمررالی نظیررر ارتشررا ، اخررتالس، کالهبرررداری و سررایر  انگاری و مجازات برای  
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گروه ویژه اقدام مالی هستند، در نظررر گرفترره شررده اسررتگ بررا ایررن  36معرفی شده در توصیه   هایکنوانسیون

 تگزیر اسشرح  هب هاکنوانسیونوری اسالمی ایران با هر یک از حال، ارتباط جمه

 

 وین 1988ایران و موضوع پولشویی و کنوانسیون سال جمهوري اسالمی 

به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مررواد مخرردر و   1370جمهوری اسالمی ایران در سال  

 خودش و یخلت به وارد نمودن مفاد معاهده در قوانین داداروهای روانگردان پیوست و از همان تاریخ نسب

نخستین قانون مبررارزه بررا  مربوط به پولشویی اهتمام ورزیده استگ هایفعالیتجرم انگاری و تعیین مجازات 

برره تصررویب  1381و در سررال  1988پولشویی در جمهوری اسالمی ایران پس ازالحاق برره کنوانسرریون ویررن 

ت متنرری از سرروی شررورای اظرر حکه البته پس از تصویب به دلیل برخرری از مال  مجلس شورای اسالمی رسید

با ایررن حررال قررانون مررذکور پررس از  (Chaloungar, 2015) گسی مورد تأیید قرار نگرفتنگهبان قانون اسا

مراحل تصویب نهایی را گذرانیدگ در این حال، از  نجا که تصویب نهایی   1386اصالحات در سال    ایپاره 

مبررارزه بررا  لی کشور در ارتبرراط برراو مقامات پو تلدوبه درازا کشید و  انون فوق به مدت چند سالو ابالغ ق

را در همین  ایویژه مقررات  1381داشتند؛ شورای پول و اعتبار کشور از سال  ایویژه   هایدغدغهپولشویی  

جمهوری اسالمی ایران از  قانون مبارزه با پولشویی (Chaloungar, 2015) دگراستا وارد سیستم بانکی نمودن

تا تغییرات مورد نیاز در ارتباط بررا  خرررین دین بار مورد بازنگری قرار گرفته است نچن زمان تصویب تاکنو

 دگدر زمینه مبارزه با پولشویی در  ن گنجانده شو المللیبینتحوالت داخلی و 

 

 سازمان دهی شده فراملی رائمجایران و کنوانسیون سازمان ملل متحد براي مبارزه با 

موسوم به   المللیبینسازمان دهی شده  جرائمبارزه با ن ملل متحد برای مامازس  2000کنوانسیون سال    اگرچه

کنوانسیون پالرمو در همان سال به امضای جمهوری اسالمی ایران رسید؛ لیکن ترراکنون توسررط ایررن کشررور 

 هایسررالدر ارتباط بررا الحرراق برره کنوانسرریون مزبررور در  تصویب و قابل اجرا نشده استگ لوایحی که دولت

الیحرره  نهایترراًتنظیم نموده و به مجلس تقدیم کرده بررود بررا مخالفررات پارلمرران روبرررو شررد و   1395  و  1392

به تصویب مجلس شورای اسالمی رسرریدگ در الیحرره تنظرریم شررده از   1396اصالح شده در چهارم بهمن ماه  

شرررط  جنپرر  نیز رسیده است؛ الحاق ایران به کنوانسرریون مررذکور بررا درج سوی دولت که به تصویب مجلس

وانسیون بررر اسرراس قرروانین داخلرری جمهرروری اسررالمی مطرح گردیده که شامل حق تفسیر برخی از مواد کن

بررا مخالفررت شررورای نگهبرران روبرررو و سررپس برررای  نهایترراًالبترره الیحرره مصرروّ ب مجلررس  گباشرردمیایررران 

کنررار هلررت برره م  ایپس از انقض  نهایتاًجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید و  قطعی به م  گیریتصمیم
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شورای نگهبان با پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو مخالفت نموده و   ها نگذاشته شدگ دالیلی که بر اساس 

 گمجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این مورد به اجماع نرسیده است

 

 ون سازمان ملل براي مبارزه با فسادکنوانسی ایران و 

برره  هررادولتدر زمینه سررالمت مررالی و اداری  المللیبیناسناد  ترینممهمریدا یکی از  2003کنوانسیون سال 

به عضویت این کنوانسیون در مده و بر همین مبنا و در   1387شمارمی  یدگ جمهوری اسالمی ایران در سال 

کرره عضررویت در کنوانسرریون برررای وارد نمررودن مفرراد کنوانسرریون در  یالمللبینجهت انجام وظیفه حقوقی 

قررانون ارتقررا  » و تصررویب  نسرربت برره تنظرریم 1390بود، در سررال  ش بر دوش این کشورگذاشتهیلاخقوانین د

قانون مزبور در همان سال به تصویب شورای نگهبان رسید  اقدام نمودگ «سالمت نظام اداری و مبارزه با فساد

ه فسرراد برره لرر ومق (Nazari & Vatankhsh, 2016) به اعتقرراد برخرری از محققرریندگ ابالغ گردی و برای اجرا

عنوان یک جرم در نظام حقوقی ایران وجود ندارد، بلکه برخی از مصادیق این جرم ممکن است به صورت 

توسط ناقص در برخی از احکام حقوقی گنجانده شده باشندگ با این وجود، در پژوهش تطبیقی مبسوطی که 

که علیرغم   یدمیچنین بر  (Nazari Nejad & Esfandiari, 2016)  ؛برخی از حقوقدانان انجام گرفته است

شکلی موجود بین قانون ارتقا  سالمت نظام اداری ایران و کنوانسیون سازمان ملل متحد، قانون   هایتفاوت

ه واحد جلوگیری از وقوع فساد مصوب مجلس شورای اسالمی در تطابق کامل با مفاد کنوانسیون و با هد

که قانون داخلی  اندعقیده ه استگ نامبردگان همچنین بر این شده  و بهبود و ارتقا  سالمت مالی کشور نگاشت

 تشررکیلجمهوری اسالمی ایران حتی در پرداختن به جزئیات دقت بیشتری به خرج داده است و بررا پیشررنهاد 

بلندتری نسبت به کنوانسیون سررازمان ملررل  هایگاموط به فساد، مرب جرائمبرای رسیدگی به   ایویژه دادگاه  

 تگاسه شتمتحد بردا

 

 ایران و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

موقعیت جغرافیایی کشور ایران در خاور میانه و در همسایگی کشورهایی مانند عراق، افغانستان و پاکسررتان 

پذیر تروریستی  سیب  هایفعالیت ن، این کشور را نسبت به    و همچنین ماهیت ایدئولوژیک نظام حاکم بر

گذشته به طور مکرر هده و قربانی جنایات  هایده که جمهوری اسالمی ایران طی    ایگونههب  نموده استگ

صررورت  از سوی برخی کشورهای متخاصررم  بعضاً  ها نکه تأمین مالی    بوده است  المللیبین  هایتروریست

 هررایوه رگ  مجرمانرره  هررایفعالیتسررازی کشررور در مقابررل  منظور ایمررنهمین دلیل، و به  گ بهاست  پذیرفتهمی

، دولت ایران به طور مداوم در تالش بوده است تررا مشررکالت ها نتروریستی ازطریق خشکاندن منابع مالی 
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نررد نوبررت را برطره نماید و به همین منظور ترراکنون در چ  المللیبینموجود بر سر راه الحاق به کنوانسیون  

 نجاکرره اجرایرری شرردن مصرروبات ازگ  ن مذکور برره مجلررس فرسررتاده اسررتلوایحی برای پیوستن به کنوانسیو

مجلس شورای اسالمی مسررتلزم تأییررد  ن مصرروبات توسررط شررورای نگهبرران قررانون اساسرری کشررور اسررت، 

سیاسرری و   مجلس تاکنون نتیجه مطلوب را نداده و لوایح مصوب بنا به برخی مالحظات  دولت و  هایتالش

  ورندگد شورای نگهبان را به دست ییتأ اندنتوانستهپرداخته خواهد شد؛  ها نبه  بعداًامنیتی که 

 

 ایران و گروه ویژه اقدام مالیمروري بر تاریخچه روابط 

یررک   عضررویت  عرردم  یررا  و  عضررویت  "صرررفاً  که  هستند  باور  این  بر  نظران  صاحب  از  برخی  که  این  وجود  با

 دسته ینهم  لیکن  نیست؛ کننده   تعیین  و بسیار حیاتی  موبوعی   ن  ایمنطقه هایگروه   یا FATF در رکشو

 و هاتوصرریه اجرررای تعامل با گروه ویژه اقدام مررالی و نحوه  دارندکه اذعان نکته این به نیز پردازان نظریه از

 عضررو نیررز امررری  غیررر  هایکشررور  برررای اعضررای  ن، بلکرره برررای  تنهانهگروه،    این  پیشنهادی  سازوکارهای

واقع همین موبوع باعررث گردیررده  رد (Alipour, 2016, p. 124) گ یدمی شمار به خطیر و ساز سرنوشت

 2008از سررال    ایررن کشررور  نررام  (MER)  است که علیرغم عدم شمول ایران در دستور کررار ارزیررابی متقابررل

برره  هایفهرسررتدر  FATF خرراص هررایگزارشعمررومی و برخرری  هایدر گزارشمداوم  طورتاکنون به

نوسررانات قابررل ترروجهی را در  ،در حررال تکرررار برروده و همررین وبررعیتخاکستری و گرراهی سرریاه  اصطالح  

 ارتباطات مالی جمهوری اسالمی ایران با سایر کشورها به دنبال داشته باشدگ

 یدارا  یشورهااز ک   یکیبه عنوان    رانیا  یاسالم  یکه در  ن از جمهور  یاقدام مال  ژه یسند گروه و  نینخست

اسررت   2008سال    هیفور  28خ  مور  یعموم  هیانیشده، ب  ادی  یاقدام مال  ژه یباال و تحت مراقبت گروه و  سکیر

اقررداماتش در مبررارزه بررا   بررودو به  یجامعه جهان  باو    FATFبا    شتریبه تعامل ب  رانیا  قی ن بمن تشو  یکه ط

کشررورها خواسررته شررده کرره برره  ریسررا نینو همچ گروه مزبور یاز اعضا سم،یترور یمال نیو تأم ییپولشو

و  ییدر سرراختار مبررارزه بررا پولشررو یه وجود نقائص جرردکه به واسط  ندیتابعه خود اعالم نما  یمؤسسات مال

 نیا  کمال دقت و مراقبت را به عمل  ورندگ  ورکش  نیخود با ا  یدر مبادالت مال  ران،یا  سمیترور  یمال  نیتأم

 به طور مداومو  افتهیادامه  زین 2008ز سال پس ا ژه یگروه و هایارشگزمشابه در  یاخطارها و اظهار نظرها

که   شودمی  هیتوص  گرید  یبه کشورها  2016تا ماه ژوئن    2008  هایسالطی    FATFصادره    هایاعالمیهدر  

 نیرر بررعف ا هیرر کرره از ناح ینسرربت برره خطراترر  ران،یبا ا یتبادالت و تعامالت مال  هیبر کل  قیبمن نظارت دق

امات دسررت برره اقررد ،نمایرردمی  دیرر را تهد  یجامعه جهرران  سمیترور  یمال  نیو تأم  ییپولشو  ارزه باکشور در مب

 گمتقابل متناسب و مؤ ر بزنند
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 یدر کنار نام کررره شررمال رانیا یاسالم یبه مدت چهار سال نام جمهور 2016 یال 2012  هایسالفاصله    در

و  هررابانککشررور بررا  یو پررول ی ن ارتبرراط مررال جهیقرار گرفت و در نت یاقدام مال ژه یگروه و اه یس  ستیدر ل

 یرریبرره دنبررال اجرا 2016 ئررندر مرراه ژو (Alipour, 2016, p 124)گ دیبه حداقل رس المللیبین یمال ینهادها

برخرری از مشررکالت در رفع  رانیا کیپلماتید هایتالش شیبرجام و افزا  ایشدن برنامه جامع اقدام مشتر   

 یبرررا یشررده قبلرر  هیاقدامات متقابررل توصرر   قیگروه بمن تعل  نیا  ،یاقدام مال  ژه یموجود در تعامل با گروه و

 های توصیهو  ابالغ شده  ییاز برنامه اجرا  قیدق  یرویدوره به پ  نیا  ینمود که ط  هیتوص  رانیه، به اما  12مدت  

مهلررت در  نیا گدیراستا  ماده نما نیدر هم یبعد هایگام یرا برا طیادامه داده و شرا  یاقدام مال  ژه یگروه و

بر ورده شدن انتظررارت گررروه، به واسطه عدم در  ن سال   کنیو ل  دیگرد  دیتمد  2019چند نوبت و تا سال  

در  و افررتی  شیافررزا  رانیرر کشورها با ا  یمالارتباط    یبرا  FATF  یدر نظر گرفته شده از سو  هایمحدودیت

 ینررام جمهررور ه ویررژه اقرردام مررالی،روگرر   2020سررال    هیرر ماه فور  منتشر شده بعد از اجالس  هیدر اعالم  ادامه،

اقرردام   ازمندین  سکیپرر  یکشورها"کره در فهرست    خلق  کیدموکرات  یدر کنار نام جمهور  رانیا  یاسالم

 قرار گرفتگ  "یعمل

گررروه ویررژه   هایتوصیهبر روی ایران برای تمکین در برابر    المللیبینتقارن زمانی فشارهای  در حال حابر  

ایاالت متحده که باعث قطع ارتباطات مالی بسرریاری از  هایتحریماقتصادی ناشی از اقدام مالی و تنگناهای  

و  FATF هایتوصیهرها با جمهوری اسالمی ایران گردیده؛ شرایط را برای تصویب نهایی و اجرای کشو

ان ایررر سررویکاز همیشرره کرررده اسررتگ از  ترپیچیررده  المللرریبینبرنامه اجرایی اعالم شده از سوی این گروه 

جذب سرمایه خررارجی ، محدود روابط تجاری و بانکی با کشورهای دیگر  هایکانالنیازمند بازنگاه داشتن  

که در صورت عدم تمکین در برابر   کندمیدریافت    هاییپیام  مرتباًبوده و    و افزایش در مدهای ارزی خود

بررعیف نیررز   ارتباطات مالی  اقلحدگروه ویژه و اجرای برنامه اجرایی دیکته شده توسط  ن، از    هایتوصیه

را وادار   اعتماد غرب، جمهرروری اسررالمی ایررران  از سوی دیگر سابقه رفتار غیر قابل  ؛محروم خواهد گردید

 کندگامنیتی  ن اطمینان حاصل  هایجنبهکه پیش از هر توافقی، از پیامدهای اقتصادی و   سازدمی

 

 FATF هايخواستهایران در تمکین به  هايدغدغه

عررد از و ب شیپرر  یهررادر سررال FATF در تعامررل بررا رانیرر ا یاسالم یجمهور شرفتی ن که با وجود پ لیدل

جستجو کرد که در  یمتعدد هایدغدغهدر  توانمیرا   دیانجام 2020 هیفور  هیکار به اعالم، در نهایت  2016

و    مررده برره وجررود    کررایمتحده  مر  االتیا  یاز سو  یتیامن  یدهایو تهد  یاقتصاد  هایتحریم  شیافزا  طیشرا

 یو نظررارت  یقانونگررذار  یجع عررالنظام و مرا  از بزرگان  یبرخ  یاز سو  هادغدغه  نیگ طرح ااسترشد کرده  
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 هایکنوانسیونجمهوری اسالمی و در راستای پیوستن به  دولت یرا که از سو یحیلوا باعث شده است که

 بیبرره تصررو 1397مهررر  15 خیو در تررار ده یرر س ارائه گردبه مجل گروه ویژه اقدام مالی  هایتوصیهمرتبط با  

 صیتشخ به مجمع اعتراض قرار گرفته و پس از ارجاع نگهبان مورد یاست؛ با ورود به شورا ده یمجلس رس

 دگقابل اجرا باش ریغ یدگیرس یمهلت قانون یمصلحت نظام، با انقضا

 یاز خطراترر  یفهرسررت هیرر و ته FATF امل باوارده به تع راداتیو ا هادغدغهاز  ی گاه یبرا قیتحق نیا در

 ن وجررود دارد؛  یرریو برنامرره اجرا هاوصرریهت از رانیرر ا یاسررالم یجمهور تیتبعدر    -  نیبه زعم مخالف  -  که

عام و ویژه ایررن گررروه،   هایتوصیهصادره گروه ویژه اقدام مالی در باره ایران،    هایبیانیهبمن بررسی متن  

اجرایی گروه ویژه اقدام مالی و گروه   هایدستورالعملمرتبط و کلیه اسناد و    المللیبین  هایکنوانسیونمتن  

است که عمده  نهررا شررامل مرروارد   ده یمراجعه گرد  یمختلف  ی داخلیو خبر  یصوت  ،ینتبه منابع ماگمونت،  

 د:باشمی ریز

 لسمصوب مج حیبر لوا رانیا یاسالم یجمهور ینگهبان قانون اساس یوارده توسط شورا راداتیا •

 CFT پالرمو و هایکنوانسیونمربوط به  حیمخالف لوا ندگانیمشروح سخنان نما •

 صاحب نظر ینهادها از یمنتشره توسط برخ هایکتابت و ، مقاالهابولتن •

 اسررتمدارانیاز سران نظررام و س یبرخ یسو و مقاالت چاپ شده از  یصوت  هایفایل،  هامصاحبه،  هامناظره   •

 رگصاحب نظ دیو حقوقدانان و اسات المللبینابط در عرصه رو رگذاریتأ 

 

 وارده رادات یموجود و ا هايدغدغه يبندطبقه

 یشررورا یوارده از سررو راداتیرر ا ژه یکه مشکالت موجود و به و  گردیدبه عمل  مده مشخص    یبررس  در 

داردگ  یینبه محتواو هم ج یهم جنبه شکل یاقدام مال  ژه یاز الزامات گروه و  تیتبعبهمربوط    حینگهبان به لوا

سررال  رمرراه یت 23محترررم نگهبرران در   یشورا  یسخنان سخنگو  به  توانمی  وارده   یشکل  راداتیدر خصوص ا

 ن:اشاره نمود که به موجب    1397

 ینظام جمهور یکل هایسیاست نییتع رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس 110اصل  2بر اساس بند   الف(

 های سیاستکه به  یدر مورد موبوعات تواندنمیمجلس  ایو نظر دولت  است   یبر عهده رهبر رانیا یاسالم

 دگنننظام ارتباط دارد ورود ک  یکل
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دستگاه قضا به  سیرئ یاز سو بایستمیبوده و   ییقضا  حهیال  کی  سمیترور  یمال  نیمبارزه با تأم  حهیال  ب(

 یجمهررور یقررانون اساسرر  158اصررل  2بررا بنررد  ریدولررت را مغررا یارائه  ن از سو و  گردیدمی  میمجلس تقد

 تگاس رانیا یاسالم

 110اصررل  2و  1 یدرست است که بر اسرراس بنرردها "اوالًگفت که  توانمیفوق  رادیا نیپاسخ به نخست  در

نظررام و  یکلرر  هایسیاست نییتع ،یرهبر اراتیو اخت  فیوظا  نیدر تبب  رانیا  یاسالم  یجمهور  یقانون اساس

 اراتیرر اخت نیررین تعیرر ا  کنیاسررت؛ لرر   ده یدرج گرد  شانیا  اراتیاخت  از  ها ن  ینظارت بر حسن اجرا  نیهمچن

 یاست که رهبر نیندارندگ نکته مهم ا یاریاخت ای فهیارتباط وظ نیدر ا ارکان نظام ریکه سا ستیمعنا ن  نیبد

موبوع   نیخصوص دوم  درتگ  نظارت خواهند داش  نهیزم  نیدر ا  گریبر صحت و سالمت عملکرد ارکان د

محترررم  یشررورا یکرره از سررو ایعدیررده  ییمحترروا راداتیاست که با توجه به ا  نیمهم امطروحه فوق نکته  

و  وارد شده  FATF مورد نظر هایکنوانسیونبه  وستنیپ نیشده مجلس و همچن بیتصو حیبر لوا نگهبان

 هیکدام مرجع ته  یاز سو  حهیموبوع که ال  نیکه ا  رسدنمید شد؛ به نظر  پرداخته خواه  ها نبه    لیبه تفص

مختلف، اساس اطالعات به دست  مده از منابع   بردگ  داشته باش  یچندان  تیو به مجلس ارائه شده باشد؛ اهم

 شررده  یطبقرره بنررد لیرر در چند دسته ذ یاقدام مال ژه یگروه و هایتوصیهاز  تیوارده بر تبع  ییمحتوا  راداتیا

واحررد  قیرر از طر یاسرررار مررال یاز افشررا ینگرانرر  د: پرداخته خواهد شرر  ها ناز  کیبه هر بیترت است که به

 گیریتصررمیماز نحرروه    نررانیعرردم اطم؛  یرریبرنامرره اجرا  عدم اعتماد به مراحل بعد از؛  (FIU)1یاطالعات مال

FATF  هایقطعنامه یالزام به اجرا ؛ نیپالرمو و اصل استرداد مجرم ونیکنوانس ؛ ییپس از انجام برنامه اجرا 

 گخود هیسازمان ملل متحد عل

 
 اي اسرار مالی از طریق واحد اطالعات مالینگرانی از افش

 ن اسررت  در داخل کشور به  ن اشاره شده  FATF که به طور مکرر توسط مخالفان هاییدغدغهیکی از 

 توصیه شررده توسررط گررروه ویررژه، هایویژگیمستقل با  FIU که با به راه انداختن مرکز اطالعات مالی یا

ارز ناشرری از  هررا ندر حال حابر از طریررق  مالی که هایکانال جمهوری اسالمی ایران قادر به پنهان کردن

کرره از مطالعرره   ن چررهالبترره  (Naderi, 2018)گ نخواهد بود ؛کندمیابجا صادرات نفت خود را دریافت و ج

بلکرره اسررناد مررتمم  ن ، هاتوصرریهنه مررتن  در واقع که ،  ن است کهشودمیبرداشت    FATF  هایتوصیهمتن  
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 جررادیفقررط برررورت ا FATF ژه یو ای یاصل هایتوصیهدر     ورده است؛ زیرارا فراهم    یننگرا  نیموجبات ا

FIU گ خوردنمیبه چشم  یادی ن مطلب ز اراتیاخت ای فیحدود وظا  اقرار گرفته و در ارتباط ب  دیأک مورد ت

وه گررر یریتفسرر  ادداشررتیدر    دیرر با  را  یواحد اطالعات ملرر   هایمسئولیتو    فیدر واقع، شرح ساختار، وظا

نام  ها ناز موصوه  هیریکه تفس جستجو کرد یگریاسناد مرتبط د و 29شماره  هیتوص  لیذ یاقدام مال ژه یو

و  اراتیرر در خصرروص اخت یکه در واحد اطالعات مررال  مذکور  مده است  یریتفس  ادداشتیبرده استگ در  

 نیتبررادل اطالعررات برر اصررول "و  "اهداه هیانیب"موسوم به   1دستورالعمل گروه اگمونت  خود از دو  فیوظا

 گنمایدمی تیتبع "سمیترور یلما نیو تأم ییدر ارتباط با موارد مرتبط با پولشو یاطالعات مال یواحدها

 
 گروه ویژه اقدام مالی هايتوصیه گروه اگمونت و اسناد آن در ارتباط با 

ه  ن سیاست واحد اطالعات مالی کشورهای مختلف است که وظیف  160گروه اگمونت متشکل از بیش از  

گاه تبررادل دانررش فنرری و و پای  گذاری و ایجاد ارتباط و هماهنگی بین این واحدها در عرصه بین الملی بوده 

از میرران دو سررند  گ یرردمیاطالعات مالی مورد نیاز برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برره شررمار 

ه چشم اندازها و اهررداه گررروه را تبیررین سندی کلی است ک  "بیانیه هده گروه اگمونت"گروه اگمونت،  

 ن تشررویق واحرردهای اطالعررات   هایاولویتیکی از  به تصویب رسید و    1997گ این بیانیه در سال  نمایدمی

در به اشترا  گذاشتن اطالعات مالی مورد استفاده در مبارزه با پولشویی وتررأمین   مالی کشورهای مختلف

 نیاصول تبررادل اطالعررات برر " سند هده استگ ر راه دستیابی به اینمالی تروریسم و رفع موانع موجود بر س

نیز مشتمل بر اصول   "سمیترور  یمال  نیو تأم  ییباط با موارد مرتبط با پولشودر ارت  یاطالعات مال  یواحدها

با فائق  مرردن بررر  ها نو دستوراتی است که واحدهای اطالعات مالی کشورهای مختلف موظفند بر اساس 

تبادل اطالعات بین واحرردهای اطالعررات  قوانین داخلی کشورها و مشکالت اجرایی موجود،  ازناشی    موانع

را تسهیل نماینرردگ برره موجررب ایررن دسررتورالعمل، واحرردهای اطالعررات مررالی بایررد برره محرر  وصررول مالی  

 منشأ  ن و یا تأمین مالی تروریسم از سوی واحدهای  جرائمجرم پولشویی یا    درخواست اطالعات مرتبط با

فررت مسررتدل و اطالعات مالی قرینه در کشورهای دیگر، نسبت به ارائه اطالعات مورد نیاز اقدام، و یررا مخال

معقول خود را با ارائه اطالعات درخواستی اعالم نمایندگ با این وصف جمهرروری اسررالمی ایررران ماننررد هررر 

طالعررات مررالی برره عنرروان باشررد کرره واحررد ا ایمحرمانهکشور دیگری حق دارد که نگران افشای اطالعات 
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گ حترری در شرررایط گیررردمیر اختیررار  رسمی یا غیر رسمی د  هایکانالارگان مبارزه با پولشویی از    ترینمهم

زیادی در پی داشته باشد   هایهزینهپیامدها و    تواندمیعادی نیز افشای اطالعات یک واحد اطالعات مالی  

وه بر تأ یر گررذاری بررر سرنوشررت اشررخاص، منررافع ملرری و که عال  سو  استفاده قرار بگیرد  و به نحوی مورد

 23گفررت کرره برره موجررب بنررد    ترروانمیفوق    در پاسخ به نگرانی  گامنیت ملی کشورها را نیز به خطر بیندازد

بررا ذکررر دالیررل معقررول از ارائرره اطالعررات مررورد   تواننرردمیدستورالعمل اجرایی گررروه اگمونررت، واحرردها  

نگرانی جمهوری اسالمی ایران از برره اشررترا  گذاشررتن   نمایندگ در واقعدرخواست واحدهای دیگر امتناع  

افراد مشکو  به پولشویی و تأمین مالی تروریسم نبایستی بسیار بزرگتر از  ن چه اطالعات مالی مجرمین و 

در خصوص   ایکننده نگران    هایگزارشدر واقعیت اتفاق می افتد، جلوه کندگ در عالم واقعیت نیز تاکنون  

ه بررر کردن اطالعات مبادله شده توسط این واحدها منتشر نشده استگ نکته قابل ذکر دیگر این است ک   درز

کشور و اصالحات  ن، مرکز اطالعات مالی در کشور تشکیل گردیررده و  1386اساس قانون پولشویی سال 

بنابراین نگرانرری  ؛نمایدمیو مؤسسات مالی نظارت  هابانکدر حال حابر مشغول به کار بوده و بر عملکرد 

 مرتفع گردیده استگ de factoبه صورت  چنین نهادی به خودی خود هایفعالیتموجود در مورد ایجاد و 

 

 برنامه اجرایی عدم اعتماد به مراحل بعد از

برره فرررض پررذیرش کلیرره شررروط است کرره    ن  ،نگرانی دیگری که توسط برخی صاحبنظران اعالم گردیده 

و انجررام دقیررق کلیرره اقرردامات  دیکته شده از سرروی گررروه ویررژه اقرردام مررالی Action Planبرنامه اجرایی یا 

و  هرراتحریمسررط جمهرروری اسررالمی ایررران، چرره اطمینرران و تضررمینی وجررود دارد کرره درخواسررت شررده تو

گفررت کرره از  ترروانمیپرسش فوق   در پاسخ به  اقتصادی تحمیل شده علیه ایران لغو گردد؟  هایمحدودیت

را داردکه خود این گروه کشورها   هاییمحدودیتاقدام مالی فقط توانایی و اختیار لغو    گروه ویژه   سویک

  هایبیانیهدر  FATFگروه   اگرچهترغیب نموده استگ از سوی دیگر، واقعیت این است که   ها نه وبع  را ب

بنررا برره سررببی  که اگر کندمی؛ لیکن منطق حکم دهدنمیرا    ایوعده خود چنین    هایاعالمیهعمومی یا سایر  

ود برره خررود زائررل محدودیتی به وجود بیاید؛ با رفع  ن سرربب، محرردودیت وبررع شررده ناشرری از  ن نیررز خرر 

 ن، گررروه ویررژه اقرردام  هایتوصیهگروه و اجرای  هایاعالمیهیعنی با رفع نقایص مورد اشاره در   ؛گرددمی

وبع شررده لغررو خواهررد شرردگ در واقررع   هایمحدودیتهیچ دلیلی برای ادامه اقدامات متقابل نداشته و    مالی

یهی گروه ویژه اقدام مالی روبرررو گردیررده بررسی وبعیت کشورهای دیگری که برای مدتی با اقدامات تنب

؛ و همچنین تغییر موبررع ایررن گررروه در اندبازگشتهو پس از انجام برنامه اجرایی این گروه به شرایط عادی  

 گباشدمیشاهد این ادعا  2016مقابل ایران در سال 
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 ییپس از انجام برنامه اجرا FATF گیريتصمیماز نحوه  نانیعدم اطم

 ن را برره نرروعی  ترروانمی کرره 2020الرری  2012 هایسررالکار گروه ویژه اقدام مالی برررای  به موجب دستور

در ایررن گررروه بررر عهررده مجمررع عمررومی قرررار دارد کرره شررامل   گیریتصمیماساسنامه گروه دانست؛ وظیفه  

گ در گرررددمیمرراه یررک بررار برگررزار  4عضو گروه بوده و جلسات  ن هر   هایسازمانان کشورها و  نمایندگ

در مجمررع عمررومی بررر اسرراس  گیریتصررمیمند مذکور در شرح وظایف مجمع عمومی قیررد گردیررده کرره س

 در برراره میررزان مطابقررت عملکرررد  گیریتصررمیمقضاوت و    "طبیعتاً  گپذیردمیصورت    consensusاجماع یا  

ی مبتنرری بررر جمهوری اسالمی ایران با برنامه اجرایی ابالغ شده و یررا الزامررات اجرایرر  ازجملهیه کشورها و کل

 گگیردمینیز بر عهده مجمع عمومی بوده و به طریق اجماع انجام  FATF هایتوصیه

 هگروه ویژه اقدام مررالی بایررد گفررت کرر   گیریتصمیماظهار شده در خصوص نحوه    هاینگرانیدر پاسخ به  

هر روش  طریق اجماع و یا رأی گیری یا از FATF گیریتصمیمه وبدون در نظر گرفتن این موبوع که شی

هر عمل مثبت یا منفی از سوی کشور مورد بررسی در راستای اجرای برنامرره اجرایرری   "طبیعتاًدیگری باشد؛  

نسبت برره کشررور مزبررور تررأ یر گروه ویژه اقدام مالی بالفاصله در رویکرد این گروه    هایتوصیهو تمکین به  

و یررا  تحمیررل شررده   هایمحرردودیتع  رفرر   نهایترراًو    گذاشته و باعث اصالح نظرات مجمع عمومی گروه ویژه 

بر علیه  ن کشور خواهد گردیدگ نکته مهم ایررن اسررت کرره برره اسررتناد   و اقدامات تقابلی  هامحدودیتاعمال  

دالیلی همررراه اسررت تررا نشرران دهررد کرره چرره   با ذکر  FATFسوابق موجود، اعالم هر تصمیم مجمع عمومی  

 تگده اسبو دخیل و تأ یرگذار گیریتصمیمدر قضاوت و  عواملی

 
 و اصل استرداد مجرمینکنوانسیون پالرمو 

مبررارزه   ونیدر کنوانس  تیات عضوتبعبه  توانمی  رانیدر ا  یاسیاز رهبران س  ایعده نزد    گرید  هاینگرانیاز  

اسررت اشرراره   FATF  هایتوصیه( که از الزامات  2000پالرمو سال    ونیکنوانس)  یفرامل  افتهیسازمان    جرائمبا  

کشررورها  نیبرر  پررالرمو ونیوانسرر بر اسرراس کن بایستمیکه  ییو قضا  یصل معابدت حقوقنمودگ به موجب ا

ناچار به اجابت درخواسررت  رانیا دیاز صاحبنظران وجود دارد که شا ایعده  نیب ینیبدب  ینوع  رد؛یشکل بگ

 نیرر گردد که در محاکم  ن کشورها با اتهامات مرررتبط بررا موبرروع ا  یاسترداد افراد  یبرا  گرید  یکشورها

 مترتب نباشدگ شانیبر ا یجرم رانیا یاسالم یجمهور نیه از نظر قوانچهستند؛ اگر بیتحت تعق ونیکنوانس

 یوص همکررارپررالرمو در خصرر  ونیمتعرردد کنوانسرر  یمطالعه بنرردها  در پاسخ به این نگرانی باید گفت که از

ور درخواسررت کشرر   یداخلرر   نیبررا قرروان  دیرر معابدت با  ونیکنوانس  نیکه بر اساس ا  شودمیمشخص    یحقوق

 یاز سو نیاسترداد مجرم رخواستد رشیپذ یبرا یاجبار چیعضو ه  یتطابق داشته باشد و کشورها  ه شوند
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 نیدارند و استرداد مجرمهستند، ن ها نبا  ییملزم به معابدت قضا ونیکه بر اساس کنوانس  ییکشورها  ریسا

 تیعضررو  لیرر برره دل  صرررفاًو نرره    -وردو کشرر   نیموبوع ب  نیمرتبط با ا  هایپیماندر صورت وجود    تواندمی

همان گونه کرره از سرروی تعرردادی از حقوقرردانان مجمررع  بمناً گردیصورت پذ  -پالرمو  ونیدر کنوانس  نیطرف

یررز لحرراد گردیررده اسررت؛ پیوسررتن برره تشخیص مصلحت نظام مطرح و در الیحه تنظیم شده توسط دولت ن

 19بررر اسرراس مرراده    صررورت گیرررد؛ چرررا کرره  با استفاده از حق شرررط یررا تحفرر   تواندمیکنوانسیون مزبور  

از  تواننرردمیکلیه کشورها هنگام پیوستن به یررک معاهررده  موسوم به قانون معاهدات، 1969کنوانسیون وین  

برررای مرروارد  صرررفاًستفاده از حررق شرررط را ممنرروع و یررا حق تحف  استفاده کنند؛ مگر  ن که متن معاهده ا

مورد نظر هده و مقصود معاهررده را نقرر  نمایرردگ بررا مررروری بررر و یا شرط  خاص مجاز اعالم کرده باشد؛

ی در فراملرر   افتررهیسررازمان    جرررائممبررارزه بررا  الحاق کشورهای مختلف در پیوستن به کنوانسیون    هایاعالمیه

 گانددر مده ز کشورها با استفاده از حق تحف  به عضویت کنوانسیون مزبور که تعداد زیادی ا یابیممی

 
 خود هیسازمان ملل متحد عل هايقطعنامه يالزام به اجرا

تحریمی الزام  ور شورای امنیت سررازمان ملررل متحررد   هایقطعنامههنگامی که از نگرانی ایران در خصوص  

 از ایررن نخسررتین دسررته گگیررردمیصادره را در بر  هایامهقطعن؛ این موبوع دو دسته از  یدمیسخن به میان  

ایررران برروده و بررا ممنوعیررت   ایهسررته  هررایفعالیتمتحد و در محکومیت  منشور ملل    7ذیل فصل    هاقطعنامه

ایررران در   هررایفعالیت  گسترش تسلیحات کشتار جمعی و اتهامات وارده از سوی کشورهای غربی مبنی بررر

پررس از توافررق  هاقطعنامررهخوشرربختانه همرره ایررن  (Chavoshi & Keramati, 2018) این زمینه ارتباط داردگ

موسرروم برره برنامرره جررامع اقرردام   -عضو شورای امنیت سازمان ملررل برره عررالوه  لمرران  5ران و  بین ای  ایهسته

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

ده بررر وبررع شرر  هررایتحریمهوری اسالمی ایران به تعهداتش بر اساس برنامه جامع اقدام مشتر ، کلیرره جم

 طیشراصادره پیش از تاریخ این قطعنامه کان لم یکن تلقی گرددگ البته چنان چه به دلیل   هایقطعنامهاساس  

شرایط به گونه    تیامن  یوراش  2231قطعنامه  5شماره   وستیپ 18بند  و    2231 شده در متن قطعنامه  ینیب  شیپ

 حقوقی دیگری نیز وجود خواهد داشتگ هایراه دیگری رقم بخورد؛ 

که از سوی مخالفان برنامه اجرایی گروه ویژه اقرردام مررالی برررای ایررران نررامطلوب   هاییقطعنامهدسته دوم از  

 ،گرررددمیشررور برای ک  هاییچالشباعث به وجود  مدن  ها نو بر همین اساس اجرای  تشخیص داده شده 

ایی بر علیه فعالیت برخرری لزوم به کار گیری اقدامات حقوقی و اجر  است که در محکومیت و  هاییقطعنامه

نظرشان  که بالطبع -شبه نظامی صادر شده است که از سوی برخی از اعضای  ابت شورای امنیت  هایگروه 



 1399، پاییز و زمستان 1، شماره 9، سال المللایرانی سیاست بیننامه پژوهش                                      214

 

تروریسررتی شناسررایی  هررایگروه ان تحررت عنررو –این سازمان بسیار تررأ یر گررذار اسررت   هایگیریتصمیمدر  

گروه ویژه اقدام مالی و نیز توصیه شماره  6 صیه شماره در تو هاقطعنامهلزوم پایبندی به این دسته از   گاندشده 

تفسرریری منرردرج در  هاییادداشررت و برخرری دیگررراز 3 و 1تفسرریری شررماره  هاییادداشررتو همچنررین  16

مربرری  رسیدن به یررک راه حررل جررامع االطررراه اگرچهاستگ  گروه ویژه اقدام مالی درج شده   هایتوصیه

؛ لیکن همان گونه که پیشتر نیز مطرررح گردیررد؛ برررورت رسدمینظر  الطرفین در این مورد کمی دشوار به  

که حقوقدانان و فقها با استفاده از احکام و قواعد موجررود، تمهیرردات   نمایدمیمحافظت از منافع ملی اقتضا  

 مناسب به کار برندگ

 

 موافقان هايدیدگاه

 مالی به مجمررع تشررخیص مصررلحت نظررامگروه ویژه اقدام    هایتوصیه  ارجاع لوایح مرتبط با  از زمان  اگرچه

لرریکن نبایررد از نظررر دور داشررت کرره در طرری   گونه اظهار نظر رسمی از سوی  ن مجمع صادر نگردید؛هیچ

شورای نگهبان و مجمع تشررخیص مجلس شورای اسالمی،   که بحث در خصوص لوایح مذکور در  ایدوره 

ضای تأ یر گذار مجمع تشخیص مصلحت و از اع ایعده مصلحت نظام مطرح بود؛ در کنار رؤسای سه قوه، 

 هایتوصرریهموافقت خود را با پذیرفتن این لوایح، و در نهایررت تبعیررت ایررران از   به ویژه اعضای حقوقی  ن

به سررخنرانی  قررای محمرردباقر  توانمیگ از این بین  اندنموده گروه ویژه اقدام مالی و برنامه اجرایی  ن اعالم  

اعالم کرده بود  FATF ناشی از هایچالشبمن اشاره به   ها نه نمود که در قالیباه از اعضای مجمع اشار

 ,Iranian Diplomacy) قابل دنبال کردن هستند هاییشرطکه لوایح ارائه شده توسط دولت با درج حق 

گروه ویژه  هایتوصیههای مرتبط با که به پذیرش کنوانسیون  یر اعضای مجمع تشخیصمیان سا  از    (2018

برره  یررت ات مجتهررد شبسررتری،   توانمی؛  اندورزیده مالی با درج حق تحف  باور داشته و بر  ن تاکید  ام  اقد

مجمررع   بررین اعضررای  بدان معناسررت کرره در  احمد توکلی، محمدربا باهنر و مجید انصاری اشاره نمودگ این

 هایکنوانسیونعضویت  به با استفاده از حق تحف  تواندمیایران تشخیص نظام نیز این باور وجود دارد که 

 با گروه مذکور به تعامل برسدگ نهایتاًباقیمانده از الزامات گروه ویژه اقدام مالی در مده و 

 

 گیريهنتیج

از دو جنبرره  مررالی را جرائمرد کشورها در مبارزه با پولشویی و سایر کارشناسان گروه ویژه اقدام مالی عملک

دقیررق و اسررتانداردهای ابررالغ  هایدسررتورالعملو بر اسرراس   «خشی   رببررسی میزان ا»   و  «تطابق فنی  بررسی» 

ت اهداه یازده گانه  نی یا اولیه صور برای  صرفاًگ با این وجود، ارزیابی دقیق و فنی  نمایندمیشده ارزیابی  
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در دستیابی به اهداه میانی و  ها نو سنجش میزان تبعیت کلی کشورها و همچنین میزان موفقیت   گیردمی

ناشرری از   های سرریباقتصرراد جهررانی از    هده عالی گروه که مصون نگاه داشتن نظام مالی و حوزه   یژه ه وب

شتار جمعی اسررت؛ نرره برره پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش تسلیحات ک   جرائمارتکاب  

است که  وشنگ رگرددمیتعیین  FATF گروه عضو هایدولتوسیله کارشناسان، بلکه توسط نمایندگان 

اولیرره برخرروردار  هررایارزیابیهررای فنرری ژگیکه از وی  –  اعضای گروه در این مرحله و در اعالم نظر نهایی

در ایراد اتهام به کشررور هررده دخالررت  ود رابه راحتی قادر هستند که منافع ملی و مطامع سیاسی خ  -نیست

 المللیبین گاه یبهبود جا ازمندین یرگید یایمانند هر حکومت پو رانیاکه  یطیدر شرا این وصف، با گددهن

 هررایگروه و  هاسررازمانکشررورها اسررت؛ برطررره کررردن مرروارد اخترراه بررا مجررامع،   ریتعامل بررا سررا  خود و

اقرردام  ژه یرر به تعامل سازنده با گررروه و دنیرس  مده و ن به شمار   یاصل  هایاولویتاز    المللیبین  رگذاریتأ 

در عرصه روابررط   رکذاریتأ   اریبس  یاز نهادها  ، ن  یاند  اعضا  تاًنسبجوان بودن و تعداد    رغمیکه عل  یمال

این مقاله سررعی بررر در  گ یدمیکشور به حساب  هایاولویت؛ از باشدمی یاقتصاد نهیدر زم ژه یبه و  المللبین

 ایرانبه سابقه روابط گروه مذکور با  FATF ن بود که بمن اشاره به اصول بنیادین و نحوه عملکرد گروه 

از منابع مختلف، موانع رسیدن به تعامل فیمابین مورد ارزیابی قرار گیردگ در نتیجه   گیریبهره اره شده و با  اش

اغراق  ها نمطروحه واقع گرایانه نبوده و در خصوص  هاینگرانیی از این بررسی مشخص گردید که برخ

 هایحلراه  ها نبرای رفع   که  ذکر شده نیز این نتیجه حاصل شد  هایدغدغهشده استگ در خصوص سایر  

بررا  -فقهررا و حقوقرردانان   توسررط  بایستمیوجود دارد که    المللیبینمبتنی بر فقه اسالمی و حقوق داخلی و  

مورد مداقه و چاره اندیشی قرررار گیرررد تررا در نتیجرره  ن  - یو قانون و حف  منافع مل  عتیاصول شر  تیرعا

که با حف  خطوط قرمز خررود   تعاملی  باو    افتهی  تیمصون  صمتخام  هایدولت  یدر مقابل اقدامات برخ  رانیا

 گابدیدست  المللیبیند در عرصه خو ستهیشا گاه ی ورد؛ به جا واهدبه عمل خ یاقدام مال ژه یبا گروه و
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