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 مقدمه
با خارج  مالی و بانکی ایران گسترش روابطهای گشایش اقتصادی در پسابرجام، یکی از زمینه

بر پایه  مند و قانونیهای پولی ضابطهتراکنش امکان سازیفراهم است، که این نیز مستلزم

ضرورتی  گروه ویژه اقدام مالی در این راستا، همکاری با است. استانداردهای جهانی

 هایزنجیره از ایزنجیره عنوانبه نه مالی اقدام ویژه گروه رهنمودهای .انکارناپذیر اشت

 با نکردن همکاری برای باختری کشورهای بهانه عنوان به یا و پسابرجام در ایران تعهدات

 و ایهسته توافق از جدا ایران که هستند هاییبایسته( سیاسی نه و) حقوقی دید از که ایران،

 و پسابرجام اقتصادی گشایش . به هر حال،بگیرد کاربه را هاآن باید زمان، عنصر از جدا

 در خارجی گذاریسرمایه انجام نیز و کشورها دیگر با ایران بانکی و مالی عادی پیوند برقراری

ی مالی و بانک روابط پاسداشت قواعد و استانداردهای جهانی در زمینه گرو در همگی ایران،

 است.

                                                                                                                                        
 تهران دانشگاه فارابی پردیس علمی هیئت عضو  

 

 15شماره مسلسل   5931بهار  شماره اول  سال نوزدهم  فصلنامه مطالعات راهبردی 
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 گروه ویژه اقدام مالی
است که معیارهایی را  دولتیبین المللیسازمان بین 5شوییپول برضدگروه ویژه اقدام مالی 

هایی را کند و اقدامات و سیاستو تأمین مالی تروریسم تعیین می شوییبرای مبارزه با پول

 ایندهد. شویی و مبارزه با آن پیشنهاد میبرای شفافیت نظام بانکی و مالی، پیشگیری از پول

)هفت کشور پیشرفته شامل فرانسه، ایاالت  1کشورهای عضو گروه  از سوی الدولینهاد بین

لستان، ایتالیا و کانادا( و با همکاری هشت کشور دیگر و نیز متحده آمریکا، آلمان، ژاپن، انگ

های کننده بزهاین نهاد، واکنشی به افزایش خیره بنیاد نهاده شد. 53۹3در سال  کمیسیون اروپا

که در سایه جنگ سرد و گاه با پشتیبانی  ،شویی در سراسر جهان بودیافته مالی و پولسازمان

، از جنگ رخ نموده بودند. یک ماه پس از رخداد یازدهم سپتامبرها به تهدیدهایی بدتر دولت

در دستورکار گروه ویژه قرار  هایی برای پیکار با تأمین مالی تروریسم نیزپیشنهاد و توصیه

از طریق زیر  و تأمین مالی تروریسم شویی، مقابله با پولگروه ویژهوظیفه گرفت. در مجموع، 

اجرای این قوانین و  شیوهو  گوناگونشویی در کشورهای پولنظرگرفتن قوانین و مقررات ضد

 شویی است. ارائه پیشنهاد برای بهبود مبارزه با پول

خواه عضو آن باشند یا نباشند،  ،، رهنمودمحور است و برای کشورهاپیشنهادهای گروه ویژه

از سوی کشورهای پیشرفته و  گروه ویژه اقدام مالی اینکهبا توجه به  ولیآور نیست، الزام

سازمان »و کشورهای عضو آن و همچنین نهادهایی مانند  شودقدرتمند جهان پشتیبانی می

و نیز  شویی قبول دارندمعیارهای گروه ویژه را برای مبارزه با پول «همکاری و توسعه اقتصادی

 کنند،ویژه همکاری می شویی و تأمین مالی تروریسم با گروههمه نهادهای فراملی پیکار با پول

اثر روی نظام بانکی کشورها  طور مستقیم بربه پاسداشت یا ناپاسداشت راهکارهای این گروه

این سازمان در طول بیش از دو دهه فعالیت خود تبدیل به  ،هاجدا از دولت ،همچنین .گذاردمی

های اری و همکاریگذها و افراد برای درک میزان مخاطرات سرمایهمرجعی معتبر برای شرکت

توان گفت گروه ویژه اقدام مالی، چهره قانونی از این رو، میمالی و تجاری در جهان شده است. 

بازرگانی و بانکداری جهانی است و پیشنهادهای آن، به جهت اعتبار اعضای آن، در عمل اجرا 

گذاری در دنبال ارزیابی میزان مخاطرات احتمالی سرمایهگذاران در اولین گام بهسرمایهشود. می

                                                                                                                                        
1. FATF = Financial Action Task Force on Money Laundering 
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مناطق مورد نظر هستند و گروه ویژه اقدام مالی به سازمانی معتبر در تعیین میزان مخاطرات 

ای قرار ها تبدیل شده است. اگر کشوری در فهرست این گروه در موقعیت پرمخاطرهدولت

 خواهد داد.ت با دیگران را از دست گذاری و مشارکهای سرمایهبگیرد، عمالً فرصت

فهرستی را از کشورهایی که وضعیت نامناسبی از لحاظ  ، هر سالگروه ویژهدبیرخانه 

منتشر  شود،انجام  هاآنبرای رویارویی با شویی و تأمین مالی تروریسم دارند و باید اقداماتی پول

 بودند این گروه در فهرست سیاهایران و کره شمالی تا پیش از توافق ایران و گروه ویژه،  کند.می

 بودند؛شویی و تأمین مالی تروریسم در جهان را دارا بدترین وضعیت از جهت پولو از نظر آن، 

 شود.ای قوی دانسته میبازدارندهبانکی و مالی پس از برجام  هایبرای همکاری ای کهمسئله

 

 ایران در فهرست سیاه گروه ویژه
عضونبودن در این گروه، پیامد چندانی ندارد؛ . عضو گروه ویژه اقدام مالی نیستایران 

اند. به سخن دیگر، گروه ویژه اقدام مالی، که تنها سی و پنج کشور جهان عضو این گروهچندان

تشکیالتی و سازمانی نیست که عضویت در آن دارای اهمیت باشد، بلکه این نهاد، چهره  ینهاد

اجرای پیشنهادها و راهکارهای گروه ویژه از  ،از این رو و و مشورتی داردمحور باندیده

دیگر گروه ویژه یا عضونبودن ایران در  ،تر است. با این حالعضویت در خود گروه مهم

با دیگر کشورها و  های مالی و بانکی کشورمانهمکاری برای تواندمی آن، ایهای منطقهگروه

گروه ویژه شده است که توجهی ایران باعث کم. ایجاد کند تنگناهاییالمللی ی بینهانانیز سازم

از  ،های سالیانه خود نسبت به وضعیت ایرانهمه ساله در گزارش ،۸۰۰۹اقدام مالی از سال 

شویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داده و از کشورهای عضو خواسته ریسک باالی پول حیث

شویی های پولفعالیت تهدیدالمللی از تا نظام مالی بین ،است تدابیری را علیه ایران اتخاد کنند

، برای چهار سال پیاپی، دو کشور ۸۰52تا سال  ۸۰5۸سال  از و تأمین تروریسم در امان بماند.

در فوریه ای و پس از توافق هسته. جای گرفتند گروه ویژه ان و کره شمالی در فهرست سیاهایر

شویی و تأمین های پولفعالیت ی خود را ازنگران «طور استثنایی و ویژهبه»گروه ویژه  نیز ۸۰52

ایران به  برضداقدامات احتیاطی را  خواست تاو از کشورها  براز کردمالی تروریسم در ایران ا

  اجرا بگذارند.



 59تابستان  27فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 466

و یا  لی از همکاری با ایران سرباز زدهها و نهادهای ما، بسیاری از بانکدر چنین شرایطی

با تعهد ایران به اجرای  اعالم کرد، گروه ویژه 31. در آغاز تابستان هستنددر این راه مردد 

اقدامات محدودکننده  ،در عین رعایت احتیاط در معامالت با ایران ،برخی اقدامات این گروه

ناظر در گروه  یتعضوایران در همین زمان به  کند.علیه ایران را به مدت یک سال معلق می

اعضای گروه  ین حال،با ا درآمد. شویی و تأمین مالی تروریسمآسیایی مبارزه با پول -اروپایی

های نگرانیدر پاریس، بار دیگر  5931مهر  9۰در  در نخستین نشست واپسین خود ،ویژه

، ایران همچنان در این نشستدر بیانیه عمومی را تکرار کردند.  گذشته خود در رابطه با ایران

برطرف را شمار کشورهایی است که تهدید باالی پولشویی و تامین مالی تروریسم کنار انگشت

. گروه است توجهکمهای قضایی در زمینه رویارویی با این دو پدیده همکاری به و نساخته

که در پیوندهای مالی خود  عضو سفارش کرده استویژه همچنان به نهادهای مالی کشورهای 

 .کنند یدوراندیشبا اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی 

 

 تروریسم مالی تأمینمبارزه با پولشویی و ایران در  هایبایسته
قانون مبارزه با . استدر قوانین ایران فراهم  ایران با گروه ویژه اقدام مالی زمینه همکاری

همچنین قانون مبارزه با تأمین مالی مجلس شورای اسالمی و  59۹2سال  شویی مصوبپول

با مبارزه ی هاناتبادل تجارب و اطالعات با سازم، امکان 59/55/5931تروریسم مصوب 

را فراهم  مبادله اطالعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورهاو در سایر کشورها  پولشویی

گروه ویژه  خاصطور المللی و بهی بینهانمابه همکاری با ساز این قوانین هرچنداند. کرده

ند، ولی همکاری با دیگر کشورها با همکاری با گروه ویژه پیوستگی نکاشاره نمی ،اقدام مالی

شویی پیکار با پول درتوان یافت که ایران بخواهد با آن کمتر کشوری می ،د. به سخن دیگردار

های ویژه اقدام مالی و تأمین مالی تروریسم همکاری کند و آن کشور عضو یکی از گروه

برجام و گسترش روابط مالی و پسا فضای هایدر راستای استفاده از فرصتبه هر حال، نباشد. 

 ایران. ناپذیر استاجتناب جهان کشورهای و المللیبین نهادهای با همکاریبانکی با خارج، 

 و فراگیر واکنش برای بایسته هایفرصت از ،مانده ۸۰51 ژوئن تا که اندکی زمان از تواندمی

 . بگیرد بهره تروریسم مالی تامین و پولشویی ضد بر جدی
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