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مقدمه
از زمــان امضــای توافــق هســته ای بــا کشــورهای  ۵+۱در ســال ،۲۰۱۵

دولــت ایــران بســیار تــاش کــرد تــا از لیســت ســیاه گــروه ویــژه اقــدام
مالــی ( )FATFخــارج شــود و از امتیــازات مالــی آن ســود ببــردFATF .

یــک ســازمان تکنوکــرات ضدپولشــویی ( )AMLو مبــارزه بــا تامیــن
مالــی تروریســم ( )CFTمــی باشــد.

بــا توجــه بــه مصالحــات و ابتــکار عمــل هــای مثبتــی کــه ایــران بــرای

رســیدن بــه یــک توافــق هســته ای رضایتبخــش انجــام داده بــود،

 FATFدر ســال  ۲۰۱۶تصمیــم گرفــت تــا ایــران را بــه طــور موقــت از
لیســت ســیاه خــود خــارج کنــد ،بــا ایــن امیــد کــه انجــام ایــن کار ایــران

را تشــویق خواهــد کــرد تــا مقــررات مربوطــه بــرای مبــارزه بــا جرائــم

مالــی را بپذیــرد.

بــا ایــن همــه ،موضــع حکومــت ایــران بــه مــراوده بــا جامعه بیــن المللی

و پایبنــدی بــه قوانیــن آن ،بــه دلیــل موضــع سرســختانه شــورای
نگهبــان حاکــم – کــه از تاییــد ایــن مقــررات بــه رغــم تصویــب آن از
ســوی مجلــس ایــران ســرباز زد – تضعیــف شــد .شــورای نگهبــان اصــرار
داشــت کــه قوانیــن  FATFعلیــه اصــول شــریعت اســامی و قانــون

اساســی ایــران اســت .بــه دلیــل ایــن اختــاف ،موضــوع بــه مجمــع
تشــخیص مصلحــت نظــام – کــه یکــی از وظایفــش حــل اختالفــات بیــن
مجلــس و شــورای نگهبــان اســت – ارجــاع شــد .بــه رغــم ایــن موضــوع،
اختالفــات همچنــان ادامــه یافتــه اســت و مجمــع تشــخیص مصلحــت
نظــام نتوانســته اســت آن را حــل و فصــل کنــد.
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اگرچــه تصویــب مقــررات  FATFاز ســوی مجلــس ایــران متضمــن حــل و
فصــل همــه مشــکالت اقتصــادی و بانکــداری کــه ایــران بــا آن مواجــه

اســت نبــود ،امــا مبــادالت مالــی کشــور بــا ســایر کشــورها را تســهیل
مــی کــرد .ایــن امــر همچنیــن ســابقه بســیار بــد ایــران را در ارتبــاط بــا
تامیــن مالــی تروریســم و پولشــویی و همچنیــن فــرار از تحریــم هــای

اضافــی  FATFبــا توجــه بــه تحریــم هــای اعمــال شــده بــر ایران از ســوی

ایــاالت متحــده بهبــود مــی بخشــید.

از منظــر جامعــه بیــن المللــی ،اجــرای معیارهــای مالــی بیــن المللــی

از ســوی ایــران بــدان معنــا بــود کــه مبــادالت و حســاب هــای مالــی –
حتــی در درون ایــران – مــورد نظــارت بیــن المللــی قــرار خواهــد گرفــت.
ایــن امــر دولــت ایــران را وادار مــی کــرد تــا هنــگام انجــام مبــادالت
مالــی ،سیاســتی شــفاف اتخــاذ کنــد؛ امــری کــه مــورد پســند جامعــه
بیــن المللــی بــه شــمار مــی رود.

توافــق ایــران بــا معاهــدات موجــود در خصــوص پولشــویی و تامیــن
مالــی تروریســم باعــث مــی شــد تــا ایــن کشــور تحــت نظــارت نظــام
مالــی و پولــی بیــن المللــی قــرار گیــرد و همچنیــن بــه ایــاالت متحــده
کمــک مــی کــرد تــا تــاش هــای ایــران بــرای دور زدن تحریــم هــای وضــع

شــده بــر ایــن کشــور را آشــکار کنــد.

بــه دلیــل شــکاف موجــود در میــان نهادهــای ایــران در خصــوص قوانیــن

مبــارزه بــا تامیــن مالــی تروریســم و پولشــویی FATF ،چنــد بــار مهلــت
داده شــده بــه دولــت ایــران را تمدیــد کــرد تــا الیحــه موجــود بــرای
همــکاری بــا ایــن ســازمان را تصویــب کنــد .پیــش از آخریــن ضــرب االجــل

کــه فوریــه گذشــته بــه پایــان رســید FATF ،صریحــاً هشــدار داد کــه
مجــددا اقدامــات پیشــگیرانه ای را علیــه ایــران  -از قبیــل افزایــش
مکانیــزم هــای موجــود بــرای ارائــه گــزارش دربــاره تعامــات مالــی
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ایــران و همچنیــن افزایــش تحقیــق و تفحــص در خصــوص شــاخه هــا یــا
شــرکت هــای وابســته بــه نهادهــای مالــی خارجی که در ایــران فعالیت
دارنــد  -در پیــش خواهــد گرفــت .قــرار گرفتــن ایــران در لیســت ســیاه

کشــورهایی کــه از تروریســم حمایــت مالــی مــی کننــد ،بــه دارایــی
هــای ایــران در بانــک هــای خارجــی صدمــه خواهــد زد ،زیــرا اگــر مقــررات

مربــوط بــه مبــارزه بــا تامیــن مالــی تروریســم و پولشــویی تــا مــاه اکتبر
تصویــب نشــوند ،ایــن بانــک هــا مــی تواننــد مبــادالت مالــی خــود را بــا

بانــک هــا و نهادهــای مالــی ایــران بــه حالــت تعویــق در آورنــد.
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یک – موضع دولت ایران در حمایت از تایید این مقررات

در اثــر تحریــم هــای ایــاالت متحــده علیــه ایــران ،دولــت ایــران تــاش
کــرد تــا کشــورهای اروپایــی را متقاعــد کنــد کــه الزم اســت بــه شــرکت

هــای اروپایــی اجــازه دهنــد تــا همچنــان بــه مبــادالت خــود بــا تهــران
ادامــه دهنــد .بــا ایــن همــه ،کشــورهای اروپایــی  -بویــژه آلمــان و

فرانســه  -اصــرار کردنــد کــه موافقــت بــا دو معاهــده  FATFشــرط
اصلــی بــرای ادامــه فعالیــت کانــال مالــی اروپــا بــا ایــران اســت.

طــی ســال گذشــته ،حســن روحانــی ،رییــس جمهــور ایــران ،بــه طــور
مکــرر در خصــوص پیامدهــای تصویــب نکــردن ایــن دو معاهــده
هشــدار داده و گفتــه اســت کــه توانایــی ایــران در خصــوص ایجــاد

روابــط بانکــی بــا کشــورهای دیگــر بــه تاییــد مجمــع تشــخیص مصلحــت
بســتگی دارد .او همچنیــن گفتــه اســت کــه دولــت او ،مقصــر بدتــر
شــدن اوضــاع اقتصــادی یــا هرگونــه تحریــم در آینــده کــه متوجــه بانــک

هــای ایــران شــود نیســت .غالمرضــا انصــاری ،معــاون وزیــر امــور خارجه

در امــور اقتصــادی ،هشــدار داده اســت کــه عــدم تصویــب مقــررات

 FATFدر خصــوص مبــارزه بــا پولشــویی و حمایــت مالــی از تروریســم،
تیــر خالصــی اســت بــه بخــش بانکــداری کــه بــه شــدت از تحریــم هــای
ایــاالت متحــده ضربــه خــورده اســت.

بــه رغــم ایــن هشــدارها ،بخــش تنــدرو حاکمیــت در ایــران همچنــان از

تصویــب ایــن مقــررات خــودداری کــرد و آخریــن مهلــت داده شــده
بــه تهــران نیــز تمــام شــد بــی آنکــه حتــی گامــی کوچــک در ایــن مســیر
برداشــته شــود.
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در نتیجــه ،طــی جلســه عــادی کــه در  ۲۱فوریــه  ۲۰۲۰در پاریــس

برگــزار شــد FATF ،تصمیــم گرفــت تــا ایــران را بــه دلیــل عــدم پیــروی از
مقــررات خــود در خصــوص مبــارزه بــا تامیــن مالــی تروریســم ،در لیســت
ســیاه خــود قــرار دهــد .افــزون بــر ایــن FATF ،تصمیــم گرفــت تــا بــه

تعلیــق موقــت همــه تحریــم هــا علیــه ایــران (از ســال  )۲۰۱۶خاتمــه
داده و همــه تحریــم هــا را مجــددا وضــع کنــد .ایــن نهــاد از کشــورهای

عضــو خواســت تــا ایــن تحریــم هــا را بــه طــور موثــر اجــرا کننــد.

بــا قــرار گرفتــن ایــران در لیســت ســیاه  ،FATFتندروهــای ایــران

مشــکالت رو بــه روی دولــت ایــران را چنــد برابــر کــرده انــد و بــه همــه
تــاش هــای دولــت در ســال هــای اخیــر در جهــت یافتــن راهــی بــرای
خــروج از فشــارهای اقتصــادی موجــود در ایــران خاتمــه دادنــد.
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دو – چرا تندروها با موافقت ایران با  FATFمخالفند؟
کســانی کــه بــا موافقــت ایــران بــا  FATFمخالفنــد ،بــر ایــن باورنــد کــه

مقــررات  FATFبرخــاف اصــول شــریعت اســامی و قانــون اساســی
ایــران اســت .از لحــاظ عملــی ،آنهــا از آن واهمــه دارنــد کــه چنیــن
قوانینــی ایــران را در قبــال حمایــت از گروههایــی از قبیــل حــزب اللــه
لبنــان و حوثــی هــا در یمــن  -کــه در لیســت گــروه هــای تروریســتی
قــرار گرفتــه انــد  -در ســطح بیــن المللــی پاســخگو مــی کنــد.

همچنیــن ،تصویــب مقــررات  FATFاز ســوی ایــران منجــر بــه اعمــال

کنتــرل شــدیدتری بــر فعالیــت هــای مشــکوک ســپاه پاســداران خواهد
شــد کــه شــامل جرائــم ســازمان یافتــه و فرامــرزی ســپاه ماننــد

پولشــویی و حمایــت از گروهــای تروریســتی مــی شــود.

افــزون بــر ایــن ،بســیاری از چهــره هــای مهــم در ایــران از بــی ثباتــی
مالــی و عــدم شــفافیتی کــه در حــال حاضــر در ایــن کشــور متــداول

اســت بهــره مــی برنــد و ایــن شــرایط ،فرصــت طالیــی بــرای آنهــا بــه
وجــود آورده اســت تــا ثــروت خــود را افزایــش دهنــد .امضــای مقــررات

 FATFقطعــا بــه نفــع ایــن افــراد نخواهــد بــود.

برخــی از تندروهایــی کــه بــا ایــن معاهــدات مخالفــت مــی کننــد،

ذهنیــت ایدئولوژیــک دارنــد و منافــع ایدئولوژیــک را بــر منافــع ملــی
ترجیــح مــی دهنــد .در عیــن حــال ،برخــی نیــز اســتدالل هــای متفاوتــی
را بــرای تصویــب نکــردن مقــررات  FATFمطــرح کردنــد ،از قبیــل دفــاع

از حاکمیــت ملــی ،مقابلــه بــا ســلطه غــرب ،یــا مقابلــه بــا محدودیــت
هــای احتمالــی کــه پــس از تصویــب مقــررات  FATFبــر ایــران تحمیــل
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خواهــد شــد.

تندروهــای موجــود در نظــام سیاســی ایــران بــر ایــن باورنــد کــه FATF
از معیارهــا و موازیــن ایــاالت متحــده در قوانیــن و فعالیــت هــای
خــود اســتفاده مــی کنــد؛ از نظــر آنهــا ،تصویــب مقــررات  FATFبــدان
معناســت کــه قوانیــن آمریــکا و قانــون اساســی ایــاالت متحــده بــه
طــور غیــر مســتقیم در ایــران بــه اجــرا گذاشــته خواهــد شــد.

مخالفــان ایــن معاهــدات تاکیــد مــی کننــد کــه ایــران از قــرارداد خــود

(در ســال  )۲۰۱۵بــا کشــورهای  ۵+۱نفعــی نبــرده اســت زیــرا طــرف
هــای غربــی کــه آن را امضــا کردنــد  -بویــژه ایــاالت متحــده آمریــکا  -بــه

آن متعهــد نبودنــد .بنابرایــن ،آنهــا اینگونــه اســتدالل مــی کننــد کــه
ایــران نبایــد وارد تعهــدات جدیــدی بــا قــدرت هــای غربــی شــود.

توجیــه دیگــری نیــز ارائــه مــی شــود :اینکه ایران اگر بــه  FATFبپیوندد،

آنــگاه مجبــور مــی شــود تــا همــه حســاب هــای بانکــی مقاماتــی را
کــه نامشــان در تحریــم هــای ایــاالت متحــده ذکــر شــده افشــا کنــد .بــا
توجــه بــه اینکــه ایــران اکنــون تحــت تحریــم هــای دولــت آمریــکا اســت
و بــا دشــواری هــای متعــددی در بــرآوردن نیازهــای مــردم خــود مواجه

اســت ،و بــا توجــه بــه اینکــه تجــار ایرانــی نمــی تواننــد از بانــک هــای
رســمی بــرای دور زدن تحریــم هــا اســتفاده کننــد و مجبورنــد تحریــم
هــا را از کانــال هــای غیررســمی دور بزننــد؛ تصویــب ایــن توافقنامــه
ایــران را مجبــور خواهــد کــرد تــا از تحریــم هــای ایــاالت متحــده پیــروی
کنــد و نــام همــه تاجرانــی را کــه در حــال حاضــر ایــن تحریــم هــا را دور
مــی زننــد افشــا کنــد.
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سه – پیامدهای اقتصادی قرار دادن ایران در
در لیست سیاه FATF
عبدالناصــر همتــی ،رییــس بانــک مرکــزی ایــران ،همــواره خواســتار
تصویــب مقــررات  FATFشــده اســت تــا بــه ایــن ترتیــب از پیامدهــای

خطرناکــی کــه در صــورت بازگشــت ایــران بــه لیســت ســیاه ،FATF
متوجــه بانــک هــای ایرانــی و نهادهــای مالــی خواهــد شــد ،جلوگیــری

کنــد.

امــا پــس از تصمیــم  FATFدر مــاه فوریــه ،او موضــع خــود را تغییــر داد

و از ایرانیــان خواســت تــا دلواپــس پیوســتن ایــران بــه لیســت ســیاه
 FATFنباشــند ،زیــرا ایــران در ســال هــای اخیــر شــبکه قــوی از روابــط

خــارج از چارچــوب عمومــی  FATFبــه وجــود آورده اســت.

بــا ایــن همــه ،واکنــش ایرانیــان خشــمگین پــس از قــرار گرفتــن ایــران در

لیســت ســیاه و هشــدارهای مکــرر دولــت نســبت بــه رد کــردن مقررات

 ،FATFثابــت مــی کنــد کــه اظهــارات همتــی چیــزی نیســت مگــر تــاش
بیهــوده رهبــری ایــران بــرای کــم اهمیــت جلــوه دادن تصمیــم  FATFو

شــانه خالــی کــردن از مســئولیت پیامدهــای اقتصــادی مخــرب آن کــه

احتمــاال بــه شــدت در آینــده نزدیــک ظاهــر خواهــد شــد.

شــکی نیســت کــه قــرار دادن ایــران در لیســت ســیاه  ،FATFپاشــیدن

نمــک بــه زخــم عمیقــی اســت کــه بــر اقتصــاد ایــران وارد شــده اســت.

ایــن امــر همچنیــن باعــث خواهــد شــد تــا نهادهــای مالــی بیــن المللــی
بیشــتری مبــادالت خــود را بــا بانــک هــای ایــران متوقــف کننــد؛ شــرکت
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هــای ملــی نیــز فعالیــت هــای خــود را در خــارج از کشــور پایــان خواهنــد
داد؛ و ســرمایه گــذاری هــای خارجــی نیــز احتمــاال بــه صفــر خواهــد
رســید.

ایــن تصمیــم همچنیــن مــی توانــد موجــب شــود تــا کشــورهایی ماننــد
چیــن کــه از روابــط خوبــی بــا ایــران برخوردارنــد نیــز از انجــام مبــادالت
بــا ایــن کشــور خــودداری کننــد؛ پکــن پیشــتر بــه دولــت ایــران هشــدار

داده بــود کــه در صــورت تصویــب نکــردن مقــررات  ،FATFبیــش از ایــن

نخواهــد توانســت بــا ایــران مبــادالت بانکــی انجــام دهــد.

عــاوه بــر ایــن ،تهــران ممکــن اســت در معــرض تحریــم هــای مالــی

جدیــدی افــزون بــر تحریــم هــای ایــاالت متحــده قــرار بگیــرد؛ از قبیــل
اعمــال محدودیــت بــر ارتباطــات مالــی ســایر شــرکت هــا بــا شــرکت

هــای ایرانــی ،تحقیــق و تفحــص بیشــتر در خصــوص مبــادالت مالــی
شــرکت های ایرانی ،و ارائه گزارش های بیشــتر به  FATFدر خصوص

مبــادالت مالــی ایــران .از ایجــاد شــعب جدیــد بانــک هــای ایرانــی در

خــارج از کشــور نیــز جلوگیــری خواهــد شــد.

بــا توجــه بــه ایــن موقعیــت و کاهــش منابــع درآمــدی دولــت در اثــر
تحریــم هــا ،کمبــود بودجــه ،و کاهــش میــزان تجــارت خارجــی و فــروش
نفــت؛ دولــت ایــران ممکــن اســت مجبــور شــود اقدامــات جــدی از

قبیــل افزایــش قیمــت خدمــات دولتــی ،افزایــش مالیــات ،و افزایــش
قیمــت ســوخت – کــه همگــی بــه احتمــال زیــاد موجــب خشــم عمــوم

مــردم خواهــد شــد – انجــام دهــد.
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نتیجه گیری

بــا توجــه بــه بازگشــت ایــران به لیســت ســیاه  FATFو ادامــه اختالفات
چنــد ماهــه میــان نهادهــای ایــران بــر ســر مقــررات  ،FATFهمچنــان

نامشــخص اســت کــه آیــا ایــن کشــور در پایــان مجبــور خواهــد شــد کــه
مقــررات  FATFرا تصویــب کنــد یــا خیــر.

بــا ایــن همــه ،نشــانه هــای موجــود دال بــر آن اســت کــه بــا توجــه بــه

تحریــم هــای ایــاالت متحــده ،تعلیــق همــکاری بیــن ایــران و بانــک هــای

بیــن المللــی ،تحریــم هــای موجــود علیــه بخــش هــای مهــم اقتصــادی
ماننــد نفــت ،پتروشــیمی ،و معــادن ،و همچنیــن اســتفاده ایــران از

برخــی مکانیــزم هــا بــرای دور زدن تحریــم هــا؛ بعیــد بــه نظــر مــی رســد

کــه ایــران حتــی در کوتــاه مــدت مقــررات  FATFرا در خصــوص مبــارزه
بــا تامیــن مالــی تروریســم و پولشــویی تصویــب کنــد .خــودداری ایــران

از پذیرفتــن شــرایط  FATFبــر مبنــای ایــن اســتدالل تندروهــا می باشــد
کــه تحــت تحریــم هــای کنونــی آمریــکا ،توافــق ایــران بــا معاهــدات

 FATFچنــدان تفاوتــی بــه وجــود نخواهــد آورد.
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