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 چکیده
بدین سو با کاربست  3222از سال  .های اقتصادی در سطح جهانی استپیشگام استفاده از تحریم آمریکا

دیده درصدد واکاوی این پ این مقالهدر سیاست تحریم هستیم. « تغییر پارادایم»شاهد « های مالیتحریم»

الت های مالی ایاهای تحریمبنیان»اصلی و کانونی است که  سؤالپیچیده و چندوجهی و پاسخ به این 

یشگامی است که پ اصلیمبتنی بر دو بنیان  های مالییمتحر فرضیه مقاله این است که« کدامند؟ متحده

 راین کشوهای مالی را برای سیاست خارجی در آنها، امکان استفاده انحصاری از تحریم متحدهایاالت 

 ،مدو و شدن آنآمریکا و جهانی شوییپولفراهم آورده است: نخست، تکوین رژیم حقوقی مبارزه با 

مالی از چه جایگاهی در  تحریم»است که  ایندوم مقاله  سؤالانی. مرکزیت دالر در نظام مالی جه

ان ارگذسیاستکه درک  ده این استننویساستدالل « برخوردار است؟ متحدهسیاست خارجی ایاالت 

ارتقاء این ابزار در میان ابزارهای سیاست خارجی و  به منجرهای مالی تحریم کارآمدیآمریکایی از 

ای به نهادی مرکزی در هدایت سیاست خارجی و امنیتی ایاالت نهادی حاشیهداری از تبدیل خزانه

 شده است. متحده

  تروریسم، دالر، آمریکا.، شوییپول های اقتصادی،تحریم های مالی،تحریم :واژگان کلیدی

                                                                                                   
 عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه v.noori@hotmail.com 
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 مقدمه
ی خارجمنظور هدایت سیاست توانند از طیف متنوعی از ابزارها و سازوکارها بهمی 1های بزرگقدرت

تحریم  های خارجی وو پاسخ به تهدیدات امنیتی خود استفاده کنند؛ گزینه نظامی، دیپلماسی، کمک

روند. از پایان جنگ سرد به این سو، به شمار می متحدهابزارهای هدایت سیاست خارجی ایاالت 

« المللیتهدیدات بین» واشینگتنفرض آمریکا در پاسخ به آنچه به گزینه نخست و پیش« تحریم»

؛ دایره این تهدیدات متأثر از تعارض روزافزون منافع و (Selden, 1999: 3)نامد، بدل شده استمی

یافته، مانساز جرائمزایش است و مسائل حقوق بشری، روز در حال افهای تکنولوژیک، روزبهپیشرفت

های کشتارجمعی، تهدیدات سایبری، اختالفات ژئوپلیتیک و غیره را شامل تروریسم، اشاعه سالح

مان نیز در گذر ز متحدهشود؛ در پاسخ به این طیف گسترده موضوعی، سیاست تحریم ایاالت می

و « های مالیتحریم»استفاده از  واشینگتن، 3226و  3225های تکوین و تکامل یافته است. از سال

های ریمتر تحجزئی از سیاست گسترده عنوانبهاعمال محدودیت در استفاده از شبکه مالی جهانی را 

  .(23: 1238اقتصادی در دستورکار قرار داده است )نفیو، 

ر سیاست های آن دنیانهای مالی و بمقاله پیش روی درصدد تبیین فرایند تکوین و تکامل تحریم

قوقی، امنیتی، ح -ای چندوجهی و پیچیده که از یک سو دارای ابعاد سیاسیخارجی آمریکاست؛ پدیده

کی، های مختلف بانلحاظ موضوعی حوزهتکنولوژیک است و از سوی دیگر به -بانکی و فنی -مالی

های دالری، المللی، تسویه حسابهای بینگذاری، تأمین مالی، پرداختانرژی، کشتیرانی، بیمه، سرمایه

های انبنی»اصلی و کانونی مقاله آن است که  سؤالسازد. از این روی تبدیل ارزها و غیره را متأثر می

« تقلمتغیر مس» عنوانبههای مالی شود که تحریماستدالل می« کدامند؟ متحدههای مالی ایاالت تحریم

در  تحدهماست که پیشگامی ایاالت « متغیرهای میانجی» نوانعبهاین پژوهش، مبتنی بر دو بنیان عمده 

متغیر » عنوانبه، واشینگتنهای مالی را برای سیاست خارجی آنها، امکان استفاده انحصاری از تحریم

 و متحدهایاالت  شوییپولفراهم نموده است: نخست، تکوین رژیم حقوقی مبارزه با « وابسته

 شدن آن؛ دوم مرکزیت دالر در نظام مالی جهانی. جهانی

                                                                                                   
1. Great Powers 
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سیاست »پس از واکاوی متغیر اصلی و متغیرهای میانجی، به تأثیرات تکوینی این متغیرها بر 

های تحریم»شود که گونه پردازش می ه اینمقاله ب دوم سؤالبنابراین  .پردازیممی« خارجی آمریکا

ها شود که برداشتاستدالل می«. یکا برخوردار است؟مالی از چه جایگاهی در سیاست خارجی آمر

ده است که ش متحدهدر سیاست تحریم ایاالت « تغییر پارادایمی» منجربههای مالی از موفقیت تحریم

ته است؛ ارتقا یاف متحدهدر هدایت سیاست خارجی ایاالت « مالی تحریم»در نتیجه آن، استفاده از ابزار 

ی گذارسیاستای به نهادی مرکزی در از یک نهاد عادی و حتی حاشیهداری همچنین وزارت خزانه

  بدل شده است. واشینگتنخارجی و امنیت ملی 

 

 متحدههای مالی ایاالت های تحریمبنیان الف.

اعمال محدودیت یا ممنوعیت برای افراد، نهادها یا »مالی عبارت است از  از منظر نگارنده، تحریم
های مالی آمریکا . تحریم«دسترسی به خدمات، منابع، اعتبارات و بازارهای مالیهای خاص در دولت

 1های اجرایی کنگره و دولت مرکزی است و اداره کنترل اموال خارجی )اوفک(مبتنی بر قوانین و فرمان

های داری در تعامل و مشورت با وزارت خارجه مسئولیت اولیه در اجرای تحریمدر وزارت خزانه

 های مالی در سطح جهانیفرد در استفاده از تحریمهقدرت منحصرب متحدهمالی را برعهده دارد. ایاالت 
است و هیچ کشور دیگری در مقایسه با آن، قابلیت استفاده از این ابزار در سیاست خارجی خود را 

ژیم رارآمدی کندارد. چنین انحصاری نتیجه پیشگامی آمریکا در دو عرصه است: نخست تکامل و 
، مرکزیت دالر در نظام مالی جهانی. دومشدن آن؛ ایاالت متحده و جهانی شوییپولحقوقی مبارزه با 

 پردازیم:در ادامه به واکاوی هریک از این دو عنوان می

 

 متحدهایاالت  شوییپولشدن رژیم حقوقی مبارزه با جهانی .1

و تأمین مالی تروریسم و  شوییپولرژیم حقوقی مبارزه با »آنچه امروزه در سطح جهانی با عنوان 

از  شود، رژیمی است متشکل( شناخته میشوییپول)در این مقاله به اختصار رژیم مبارزه با « 3اشاعه

 انداردها. هدفدر راستای اجرای آن است ملیو قانونگذاری  شوییپولاستانداردهای جهانی مبارزه با 

                                                                                                   
1. Office of Foreign Assets Control (OFAC) 

2. international anti-money laundering and combating the financing of terrorism and proliferation 

(AML/CFT) 
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تارجمعی، های کشو تأمین مالی تروریسم و اشاعه سالح شوییپولمبنایی این رژیم حقوقی، مقابله با 

ن المللی در ایهای بیناشاعه، همکاری -و تأمین مالی تروریسم شوییپولو موارد  جرائمتحقیق از 

 ,Boister) است جرائمگونه های مورد استفاده در اینخصوص و تعقیب و مصادره اموال و دارایی

های این رژیم بنیان آن است که ناپذیرت انکاریرغم ماهیت جهانی این رژیم، واقعبه .(186 :2012

از این  .(Leslie, 2014: 119)و تحوالت آن ریشه دارد  شوییپولحقوقی در قوانین آمریکایی مبارزه با 

فارغ از تحوالت و فرایندهای  شوییپولروی هر تالشی در ارائه مختصات رژیم کنونی مبارزه با 

آمریکا  شوییپولتصویری غیرکامل خواهد بود؛ اما رژیم حقوقی مبارزه با ، متحدهقانونگذاری ایاالت 

در حال تکامل که در قریب به نیم قرن گذشته در پاسخ به انواع  رژیمی است گسترده و دائماً

اقتصادی تکوین یافته و در گذر زمان به حوزه مسائل سیاسی و امنیتی بسط  -های اجتماعیناهنجاری

 م:پردازیمی متحدهایاالت  شوییپولترین قوانین مبارزه با امه به معرفی مهمیافته است. در اد

 

 قانون رازداری بانکی. 1-1

 ,Reuter)ت در آمریکا مبارزه با مواد مخدر بوده اس شوییپولخاستگاه اوّلیه رژیم حقوقی مبارزه با 

ها تالش و موفقیت محدود در مبارزه با توزیع و تجارت مواد مخدر در آمریکا، سال (.105 :2005

ای تمرکز جان این کشور را به بازبینی در استراتژی خود واداشت؛ آنان دریافتند که بهگذارسیاست

های مواد مخدر، ردگیری عواید حاصل از تجارت مواد ها بر صرف ردیابی مجرمین و محمولهتالش

خصوص تصویب  ز در کانون حمالت خود قرار دهند. نخستین اقدام قانونگذارانه در اینرا نی مخدر

 تربود که البته با عنوان غیررسمی و رایج 1«1382های خارجی قانون گردش پول و گزارش تراکنش»

های بعدی آن با طراحی یک شود. این قانون و اصالحیهشناخته می 3«1382قانون رازداری بانکی »

های مورد تراکنش، ابزارهای امکان شناسایی حجم پول 4«حفظ سوابق»و  2«دهیگزارش»جامع نظام 

های ها را فراهم ساخت. در واقع گزارشگونه پولتر از همه، منابع اینپولیِ مورد استفاده و مهم

قادر ساخت که انواع   ، نهادهای قانونی و نظارتی آمریکا را2مذکور با ایجاد سرنخ یا رد ممیزی

                                                                                                   
1. The Currency and Foreign Transactions Reporting Act 

2. Bank Secrecy Act 1970 

3. Reporting 

4. Recordkeeping 

5. Audit trail 
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منظور از نهاد مالی در این قانون  های نهادهای مالی را تحت رصد و بازرسی قرار دهند.تراکنش

ای ههای تلگراف، کازینوها، کالبها، کارگزاری، شرکتهای اوراق بهادارها، کارگزاریها، صرافیبانک

 .  US AML, 2017: 61)(Guide toاست 3گران قراردادهای آتیو معامله 1معرف کاال

تنها نهادهای مالی آمریکایی، بلکه نهادهای مالی خارجی را نیز ملزم قانون رازداری بانکی نه

 هایی که از مجرای نظامهای مالی خود در داخل خاک آمریکا یا تراکنشسازد تا نسبت به تراکنشمی

ها را حفظ نمایند. در این قانون و دهی نموده و سوابق تراکنشکنند، گزارشمالی آمریکایی عبور می

ترین بینی شده است که مهمهای مالی مختلف پیشگونه گزارش از تراکنش نههای بعدی آن، اصالحیه

 آنها به شرح زیر است:

 
  3گزارش تراکنش پولی. 1-1-1

 «گزارش تراکنش پولی»هزار دالر در یک روز کاری، نیازمند یک  دهباالی « تراکنش پولی نقدی»هر 

ی، گذاری نقدیا سی.تی.آر است. تراکنش پولی نقدی شامل هرگونه برداشت وجوه نقدی، سپرده

شود. نهادهای مالی تبدیل ارز، نقدکردن چک، پرداخت نقدی و پرداخت نقدی از طریق خودپرداز می

 4های مربوطه در واحد اطالعات مالی آمریکابا پرکردن فرم موظفند ظرف پانزده روز تقویمی،

سال  5های مزبور را به مدت های مذکور را به آن واحد گزارش نمایند و رونوشت گزارشتراکنش

 .(Guide to US AML, 2017:65-71)د.نگهداری کنن
 

 8گزارش فعالیت مشکوک. 1-1-2

های مشکوک توسط نهادهای مالی گزارش فعالیت، ارائه 6قانون رازداری بانکی 1333در اصالحیه 

را از هرگونه فعالیت مشکوک به میزان  صالحذیآر، گزارشی است که مقامات اِیالزامی گشت؛ اس

مذکور  هایکند. فرمهزار دالر یا بیشتر با هدف نقض یا دورزدن قوانین جزایی فدرال مطلع می پنج

                                                                                                   
1. Introducing broker in commodities 

2. Futures commission merchants (FCM) 

3. Currency Transaction Report (CTR) 

4. Fincen 

5. Suspicious Activity Reports (SAR) 

 Annunzio-Wylie Anti-Money Laundering Act . با قانون 6
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اطالعات مالی قرار گیرد. قانونگذار آمریکایی در روز تقویمی در اختیار واحد  سیباید ظرف 

حتی قبل از گزارش موارد  است مواردی نظیر تأمین مالی تروریسم نهادهای مالی را موظف نموده

ط سال توس پنجها نیز باید حداقل به مدت مشکوک، مقامات مرتبط را مطلع سازند. این گزارش

 . (Guide to US AML, 2017: 98-106)نهادهای مالی بایگانی شوند

 

 1های مالی و بانکی خارجیگزارش حساب. 1-1-3

گزارشی است که پرکردن و ارائه آن به مقامات « گزارش حساب مالی و بانکی خارجی»

دارای منافع یا حق امضا در یک حساب مالی خارجی  3«شخص آمریکایی»، برای هر صالحذی

آوریل هر سال  12هزار دالر الزامی است. گزارش مزبور باید تا قبل از  دهبا ارزش فراتر از 

ها نیز باید به مدت حداقل این گزارش .داری بارگذاری شودمیالدی پر شده و نزد وزارت خزانه

 .(Guide to US AML, 2017:131-136)د سال نگهداری شون پنج

 

  3پولیالمللی پول یا ابزارهای گزارش انتقال بین. 1-1-8

ارائه این گزارش به واحد اطالعات مالی آمریکا در دو صورت الزامی است: نخست، پول نقد یا 

هزار دالر، به صورت فیزیکی و به هر طریق  دهبا ارزش بیش از  ابزارهای پولی نظیر انواع چک

« تقالان»ونقل دریایی و هوایی و غیره از آمریکا به خارج از کشور یا بالعکس نظیر پست، حمل

هزار دالر از هر مکانی خارج  ده، هرگاه ارز آمریکا یا ابزارهای پولی به ارزش بیش از دومیابد؛ 

شود. در فرض نخست، گزارش باید در زمان ورود یا خروج از کشور و در « دریافت»از آمریکا 

روز تقویمی از زمان دریافت در ادارات گمرکی به ثبت برسند؛ این  پانزده، باید ظرف دومفرض 

 ,Guide to US AML)سال از تاریخ ثبت، بایگانی شوند پنجبایست به مدّت ها نیز میگزارش

2017:142-146). 

 

                                                                                                   
1. Report of Foreign Bank and Financial Account (FBAR) 

2. U.S. Person 

3. International Transportation of currency or Monetary Instruments (CMIR) 
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 61941 شوییپولقانون کنترل . 2-1

به دغدغه عمده اجتماعی در ایاالت  مخدر، قاچاق کوکائین و دیگر مواد 1382در پایان دهه 

 مدسازی هرچه بیشتر قوانینن فضا مقامات آمریکایی درصدد کارآبدل گشته بود؛ در ای متحده

گسترده  رغم ایجاد سیستمبرآمدند. واقعیت آن بود که قانون رازداری بانکی به شوییپولمبارزه با 

عواید حاصل  شوییپولو  مخدره مواد دهی کارایی الزم را جهت مبارزه با قاچاق گستردگزارش

نواقص عمده قانون رازداری  1316 شوییپول؛ قانون کنترل (Richards, 1998: 135)از آن نداشت

یک جرم فدرال معرفی کرد و  عنوانبهرا  شوییپولبانکی را مرتفع نمود؛ نخست، این قانون 

برحذر داشت؛  3«های غیرقانونی مشخصفعالیت»های مالی حاصل از افراد را از ورود به تراکنش

ی مانند رشوه، اخاذی، قمار، فرار مالیاتی، جرائم، «های غیرقانونی مشخصفعالیت»منظور از 

، قانون جدید امکان مصادره اموال موضوع دوماختالس، فروش غیرقانونی اسلحه و غیره است. 

، قانون رازداری عبور از آستانه ده هزار دالر را برای سومرا برای دولت فراهم ساخت؛  شوییپول

عدد کمتر های متضروری دانسته بود و پولشویان عمالً با تراکنش« نش مالیگزارش تراک»پرکردن 

 زدند. از ده هزار دالر الزام مزبور را دور می

انگاری شود که این قانون آن را جرمها یا اسمورفینگ نامیده میاین عمل ساختاربندی تراکنش

المللی وانتقال پول در سطح بیننقلالمللی، به معنای هرگونه در سطح بین شوییپولنمود. چهارم، 

. پنجم، نهادهای مالی (Gurule,1995: 827) های غیرقانونی را ممنوع ساختبا هدف انجام فعالیت

سسات ؤم 2«ات را بشناسمشتری»های شناسایی مشتری نمود؛ نیسمرا موظف به کاربست مکا

 های مالیان نهایی تراکنشنفعذیهای ناشناس و مالی را ملزم ساخت تا مالکین واقعی حساب

 وییشپولها، یکی از نقاط ابهام این قانون، آن بود که آیا را شناسایی کنند. در کنار این مزیت

ز جرم است یا خیر؟. چنین ابهامی نهایتا با تصویب قانون پاتریوت های خارجی نیواسطه بانکبه

 پردازیم.که در ادامه به آن می (Hopton, 2012: 33)به پاسخ مطلوب رسید

                                                                                                   
1. Money Laundering Control Act of 1986 

2. Specified Unlawful Activity (SUAs) 

3. know your customer (KYC) 
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به سوی دستورکارهای  قانون پاتریوت و مبارزه با تأمین مالی تروریسم؛ .3-1

 امنیتی -سیاسی

نقطه عطف شگرفی در فرایند تکوین و تکامل  3221سپتامبر  11حمالت تروریستی القاعده در 

آمریکا بوده است. برخی این حمالت را به حمله ژاپن به بندر  شوییپولرژیم حقوقی مبارزه با 

 3338؛  (Cyr, 2017) کنندپرل هاربر در جنگ دوم جهانی و ورود آمریکا به این جنگ، مقایسه می

میلیارد دالر بالغ  12ها به نفر کشته و بیش از شش هزار نفر مجروح شدند و برآورد خسارت

مدهای آمریکا بر ردیابی درآ شوییپولمرکز مبنایی رژیم مبارزه با تا پیش از این زمان، ت .شودمی

مالی بود و مبارزه با تأمین مالی تروریسم  جرائمحاصل از قاچاق مواد مخدر، فرار مالیاتی و دیگر 

توسط  1«جنگ علیه تروریسم»در حاشیه قرار داشت. متعاقب عملیات مذکور، سیاست  کامالً

چون  هایینها به اشغال کشورهای افغانستان، عراق و تشکیل زندانتجرج بوش اعالم گشت و نه

ری آمریکا داگوانتانامو و ابوقریب منجر گشت، بلکه نظام مالی جهانی را نیز به عرصه نبرد خزانه

 و نهادهای تابعه آن نظیر اوفک و فینسن در ردیابی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم بدل کرد. 

ق حادثه یازده سپتامبر بیانگر آن است که مجموعه عملیات مزبور از گزارش کمیسیون تحقی

هزار دالر برای القاعده هزینه داشته است. گزارش تأمین  پانصدتا  چهارصدابتدا تا پایان بین 

انتقال »توسط عاملین تروریستی یا  3«انتقال نقدی»مالی عملیات را از یکی از دو طریق 

های خارجی و دسترسی به آنها در داخل آمریکا گذاری در حساباز طریق سپرده 2«الکترونیکی

از این روی نویسندگان گزارش معتقدند:  .(The 9/11 Commission Report, n.d.: 172) کندعنوان می

سم های آمریکا در مقابله با تروریتعقیب تأمین مالی تروریسم باید در خط مقدم و کانون تالش»

متحدسازی و تحکیم ». در این راستا قانون (The 9/11 Commission Report, n.d., 382) «باشد

که به اختصار قانون  4«منظور رهگیری و مسدودسازی تروریسمآمریکا با تأمین ابزارهای الزم به

 به تصویب رسید. -روز پس از یازده سپتامبر 42 – 3221اکتبر  36شود در پاتریوت نامیده می

                                                                                                   
1. War on Terror 

2. Cash 

3. Wire Transfer 

4 . Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct 

Terrorism Act of 2001(PATRIOT ACT) 
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های آمریکا در راستای تالش»، چنین آمده است: «هایافته»این قانون با عنوان  223در بخش  

با مانع قوانین ناکافی و منسوخ مواجه است که بازجویی، تعقیب و مجازات  شوییپولمبارزه با 

ها و کشورهای دربرگیرنده افراد، بانک شوییپولدر مواردی که  صوصاًسازد؛ خرا دشوار می

که عنوان سوم آن به اصالح رژیم مبارزه با  استعنوان  دهاین قانون دارای « .خارجی است

 ترین محورهای آن به شرح زیر است: آمریکا پرداخته و مهم شوییپول

 

 1«شوییپولعمده  دغدغه»: اتخاذ اقدامات ویژه علیه 311بخش . 3-1-1

سازد را قادر می متحدهداری ایاالت از ابتکارات مبنایی قانون پاتریوت آن است که وزارت خزانه

های ها یا حسابتراکنش»و « نهادهای مالی خارجی»، «های جغرافیاییکشورها یا حوزه»برخی 

 «اقدام ویژه»ک یا چند معرفی نماید و ی« شوییپولدغدغه عمده » عنوانبهخاص را « المللیبین

. اقدام ویژه پنجم، دشوارترین و (congress.gov, 2001) را علیه آنها اعمال نماید

سازترین اقدام است که نهادهای مالی را ملزم به قطع روابط کارگزاری با کشور یا نهاد محدودیت

از مفاهیم « شوییپولدغدغه عمده »کند. می شوییپولدغدغه عمده  عنوانبهشده مالی معرفی

ی تروریسم و تأمین مال شوییپولکانونی قانون پاتریوت و دال مفهومی پرداللتی در نظام مبارزه با 

دغدغه عمده »رود. هنگامی که یک نهاد مالی یا حوزه جغرافیایی با برچسب به شمار می

عنای وجود شود، این برای بخش خصوصی و دیگر نهادهای مالی به ممعرفی می« شوییپول

های مالی و ریسک اعتباری در تعامل با بانک یا حوزه جغرافیایی مزبور است. ریسک مجازات

های خارجی در آمریکا و همچنین شعبات بانک متحدههمه نهادهای مالی در داخل ایاالت 

موظف به رعایت این اقدامات ویژه علیه کشور یا نهاد مالی هدف هستند. لیست این کشورها و 

 3گیری آنها در سایت واحد اطالعات مالی آمریکا )فینسن(دهای مالی و همچنین علل هدفنها

 درج شده است. 

( سه کشوری هستند که در 3216( و کره شمالی )3211(، ایران )3222در حال حاضر برمه )

این لیست قرار دارند. در بیانیه واحد اطالعات مالی آمریکا در خصوص علل درج ایران ذیل 

                                                                                                   
1. Primary Money Laundering Concern 

2. Financial Crimes Enforcement Network (Fincen) 



 99بهار  48 شماره راهبردی، مطالعات فصلنامه   92

و اعمال اقدام ویژه پنجم بر آن، اتهاماتی نظیر حمایت از « شوییپولدغدغه عمده »عنوان 

تارجمعی های کشای و بالستیک، اشاعه سالحهای هستهتروریسم، تالش برای دستیابی به سالح

(WMD) ت ها عنوان شده اسمنظور فرار از تحریمو استفاده از ابزارهای مالی به(www.gpo.gov).1 

به علت  3سسات مالی نظیر بانک چینی داندونگؤها و مدر کنار این کشورها، نام شماری از بانک

 شود.کمک به کره شمالی در دستیابی به نهادهای مالی آمریکا دیده می

 

 «و تأمین مالی تروریسم شوییپولبرنامه مبارزه با »: الزام به ایجاد یک 382بخش . 3-2-1

 در نهادهای مالی

 برنامه منسجم مبارزه»قانون پاتریوت نهادهای مالی آمریکایی را ملزم به داشتن یک  223بخش 

ازبینی و پیوسته مورد بکند؛ این برنامه باید باید به طور می« و تأمین مالی تروریسم 2شوییپولبا 

های نوظهور را داشته باشد. الزم جهت مواجهه با ریسک کارآمدیروزرسانی قرار گیرد تا به

باشند که، مسئول  4«کارشناس متصدی تطبیق قوانین»همچنین همه نهادهای مالی باید دارای 

 الزام برجسته در دیگر در نهادهای مالی است. شوییپولحفظ، اجرا و ارتقای برنامه مبارزه با 

برای »و تأمین مالی تروریسم  شوییپول، برخورداری از یک برنامه آموزشی مبارزه با 223بخش 

 .(congress.gov, 2001)ت اس« کارکنان نهادهای مالی

 

در حسابهای کارگزاری و بانکی  2«المراعاتارزیابی ویژه شرایط الزم: »312بخش . 3-3-1

 خصوصی

های کارگزاری را برای حساب« ارزیابی ویژه شرایط الزم المراعات»پاتریوت قانون  213بخش 

این ارزیابی بخشی از برنامه مبارزه با  سازد.می های بانکی افراد خارجی الزامیو حساب

ها باشد: نخست، شناسایی صاحبان اسمی لفهؤنهادهای مالی است که باید شامل این م شوییپول

 ان واقعینفعذی، بررسی اینکه آیا هریک از صاحبان اسمی یا دومها؛ حسابان واقعی نفعذیو 

                                                                                                   
1. https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-11-25/pdf/2011-30332.pdf 

2. Bank of Dandong 

3. AML program 

4. Compliance officer 

5. Special Due Diligence؛ 
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ها، مقاصد و ، شناسایی منبع وجوه در حسابسومهستند یا خیر؟؛ « سیاسی»از مقامات ارشد 

مالی حساب موردنظر؛ پنجم، ارزیابی  های مورد انتظار از آنها؛ چهارم، ارزیابی از گردشاستفاده

تأمین مالی تروریسم از سوی حساب کارگزاری؛ ششم، تشخیص آنکه آیا و  شوییپول ریسک

 . (congress.gov, 2001)حساب کارگزاری نیاز به ارزیابی ویژه پیشرفته دارد یا خیر؟

 

 OFACهای اوفک و تحریم شوییپول: پیوند قوانین مبارزه با 326بخش . 3-8-1

سازد که در زمان افتتاح حساب را ملزم می، نهادهای مالی 1«وارسی هویتی»با عنوان  623بخش 

شده توسط نهادهای حکومتی های تروریستی ارائهافراد و سازمان برای مشتریان جدید، لیست

)اوفک( را بررسی کنند. این برنامه باید بر همه شهروندان جدید یا افراد خارجی که متقاضی 

 .(congress.gov, 2001) شودهستند، اعمال « حساب جدید»افتتاح 

 

سوی دستورکارهای ؛ به2و مبارزه با تأمین مالی اشاعه 13342فرمان اجرایی . 8-1

 امنیتی  -سیاسی

ر سطح ای دهسته از سالح« استفاده»نخستین کشور در توسعه، آزمایش و  متحدهاگرچه ایاالت 

را از  (WMD)«های کشتار جمعیسالح»جهانی است، با این حال جلوگیری از اشاعه 

در  واشینگتنهای داند. واکاوی سیاستو سیاست خارجی خود می ملیهای امنیت رسالت

محوری است؛ در واقع این دهنده دولت، نشان3225ای تا پیش از سال عدم اشاعه هسته

 2المللی بودند که باید در ابتکارات آمریکا نظیر ابتکار امنیت اشاعههای عضو جامعه بیندولت

یماهای ها و هواپونقل هوایی، بازرسی کشتیالمللی و حملبیشتر بر دریانوردی بینو نظارت 

، 3225کردند. از سال می ای مشارکتهای مرتبط با اشاعه هستهمشکوک و توقیف محموله

رکز جای تمای را نیز آغاز کرد و بههای مالی علیه اشاعه هستهاستفاده از تحریم متحدهایاالت 

نیز در  را« های مالیها و شبکهسیستم»گیری ، هدف«مبنا-کشور»های تحریمی برنامهصرف بر 

 ان آمریکاییگذارسیاست. پارادایم جدید مبتنی بر درک (Zarate, 2013: 211) دستورکار قرار داد

                                                                                                   
1. Verification of Identification 

2. Combating proliferation financing (CPF) 

3. Proliferation Security Initiative (PSI) 
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 است. به بیان متحدهایاالت  ملیدر تهدیدات امنیت « تأمین مالی»و « بانک»، «پول»از نقش 

المللی های مالی در سطح بینهای خود در رصد تراکنشکوشد از قابلیتمی واشینگتندیگر، 

ی و بلوکه رای را شناسایی، ردگیوانتقال مالی مرتبط با اشاعه هستهاستفاده نماید و هرگونه نقل

ها فاصله محوری در هدایت تحریمنماید؛ در پارادایم جدید آمریکا از رویکرد سنتی دولت

مالی خود و تهدید منافع بخش -های اقتصادیگیری از مزیتکوشد با بهرهگرفته و می

خصوصی در صنعت بانکداری و نهادهای مالی، آنها را به عدم ارائه خدمات مالی به 

 .کندای وادار های هستهسالحدهندگان اشاعه

های مالی آمریکا علیه اشاعه ، سرآغاز تحریم3225ژوئن  33در  12213فرمان اجرایی 

، نخست :شود، دو بخش عمده داردست. این فرمان اجرایی که توسط اوفک هدایت میا ایهسته

های اشاعه سالح مرتبط با« ها یا معامالتفعالیت»های درگیر در بلوکه اموال افراد و سازمان

ه این ب...« خدمات مالی، تکنولوژیک و »کنندگان های پرتابی آنها و تأمینکشتارجمعی و سالح

 های پرتابی آنها به نظامهای کشتار جمعی و سالحدهندگان سالح، منع دسترسی اشاعهدومافراد؛ 

 2ری تانگون کره، شرکت تجا3، بانک تجارت خارجی1. بانک کوآنگسان کرهمتحدهمالی ایاالت 

ای کره شمالی هستند که تجاری مرتبط با برنامه هسته -از جمله نهادهای مالی 4و نامچونگانگ

 لیم، ملت، کارگشایی، شعبه مسکو و لندن بانک ملیهای اند. بانکداری قرار گرفتههدف خزانه

(PLC)الی ز جمله نهادهای مالمللی پرشیا نیز ا، آریان بانک، شعبه ایروان بانک ملّت و بانک بین

 انددرای اضافه شدهخزانه SDNبه لیست  12213ایرانی هستند که متعاقب دستور اجرایی 

federalregister.gov, 2007))2 . 

 

                                                                                                   
1. Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC) 

2. Foreign Trade Bank (FTB) 

3. Korea Tangun Trading Corporation 

4. Namchongang Trading Corporation 

 آمیز بوده است و ذکر ادعاهایای ایران در پی مقاصد صلحالمللی انرژی اتمی، برنامه هستهمتعدد آژانس بین هایبدیهی است طبق گزارش . 2

 یید آنها نیست.أمقامات آمریکایی به معنای ت
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 شوییپولکردن رژیم حقوقی مبارزه با المللیو بین FATFفراتر از مرزها؛ . 8-1

 وییشپولمنظور مقابله با های دولت و کنگره آمریکا به، عمده تالش1312های پایانی دهه تا سال

الزم برخوردار نبود؛ حاشیه سود باال از  کارآمدیبعد داخلی داشت و در نتیجه از  مخدرمواد 

از سوی دیگر نابودی این تجارت را ناممکن ساخته  مخدریک سو و تقاضای روزافزون مواد 

 لیمان آمریکایی دریافتند که اتخاذ یک استراتژی جامع در سطح فراگذارسیاستبود. از این روی 

الزم است. بر این مبنا برخی تحلیلگران معتقدند پیدایش  مخدرمنظور مقابله با تجارت مواد به

های آمریکا و باالخص در آنچه رونالد ریگان بر سیاست شوییپولمبارزه با « المللیرژیم بین»

کنوانسیون سازمان . »(Rose, 2015: 1)د نامیده بود، ریشه دار 1312جنگ علیه مواد مخدر در دهه

(، 1311 ین،)کنوانسیون و 1«گردانو داروهای روان مخدرمواد  ملل متحد برای مبارزه با قاچاق

ی از نظام مالی جهان مخدرالمللی در مسیر جلوگیری قاچاقچیان مواد نخستین گام و تالش بین

ل از عواید حاص شوییپولعلیه  یبود. کنوانسیون تدابیر جامعی را با هدف قانونگذاری اعضا

المللی، استرداد مجرمین و غیره های قضایی بین، مصادره اموال، همکاریمخدرتجارت مواد 

 سازد. ضروری می

کنوانسیون وین به دالیل مختلف در رسیدن به اهداف خود موفقیت چندانی  ،با این حال

نداشت؛ نخست آنکه کنوانسیون وظایف روشنی را برای نهادهای مالی در پیشبرد مبارزه با 

 های سنگیندلیل هزینهآنکه بانکداران جهانی به دوماعمال نکرد.  مخدرتجارت مواد  شوییپول

ی، های بانکدر عملیات« محرمانگی»تر، مطلوبیت و از آن مهم شوییولپاجرای قوانین مبارزه با 

های . با این حال نگرانی(Boister, 2012: 188)گونه قوانین پرداختند به مقاومت در برابر این

از یک سو و ارزیابی غیرمثبت از نقش پیشگامانه سازمان ملل  شوییپولروزافزون از گسترش 

زرگ موسوم به گروه هفت متشکل از دیگر سو، هفت کشور صنعتی ب 1311و کنوانسوین وین 

از ایاالت متحده، فرانسه، آلمان، کانادا، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا را بر آن داشت تا تالش دیگری را 

یژه گروه و»بار محدود به هفت کشور مزبور آغاز نمایند؛ در این راستا ولی این ملیدر سطح فرا

ترین سازمان هنجارآفرین مبارزه با همکه تاکنون م شدتشکیل  1313در سال  3«اقدام مالی

                                                                                                   
1. United Nations Convention Against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 

2. Financial Action Task Force (FATF) 
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ی لکمتر از یک سال پس از پیدایش، گروه ویژه با رویکردی حداقدر سطح جهانی است.  شوییپول

نمود؛  1332گانه خود در آوریل های چهل، اقدام به انتشار توصیهو هدف مبناییِ جلب اجماع اعضا

مللی و الهای بینساختاری غیررسمی در مقایسه با سازمان عنوانبهماهیت بینادولتی گروه ویژه 

پذیری های آن مزایای مثبتی در بر دارد؛ چنین سرشتی به انطباقآور توصیههمچنین ماهیت غیرالزام

و  شوییپولهای نوین در مواجهه با رشد روزافزون تکنولوژی و پیدایش شیوه FATFفزاینده 

 .  (Rose, 2015: 185)استالمللی منجر گشته تهدیدات بین

های خود را مورد بازبینی قرار داده است؛ در این راستا، گروه ویژه تاکنون سه مرتبه توصیه

 3221ین بازبینی پس از حوادث تروریسی یازده سپتامبر دومو  1336نخستین بازبینی در سال 

تأمین »منظور مقابله با به )کمتر از دوماه پس از حادثه( انجام شد. گروه ویژه هشت توصیه مجزا را

در واقع  FATFاضافه گردید. ابتکار جدید  3225ارائه نمود. توصیه نهم نیز در سال « مالی تروریسم

 برای گروه ویژه به موازات مأموریت« امنیتی -مأموریتی جدید با ماهیت سیاسی»معنای تعریف به

ثبیت هرچه منظور تپیشگام گروه ویژه بههای بود. از سوی دیگر دولت شوییپولپیشین مبارزه با 

ان ملل، در شورای امنیت سازم 1618، با تصویب قطعنامه FATFهای سازی توصیهبیشتر و جهانی

در   S/RES/1617 (2005).FATF))گانه نمودند  3+42های را موظف به کاربست توصیه تمامی اعضا

 بار مبارزه با تأمین مالیرداخت و اینهای خود پبار به بازبینی توصیهینسومبرای  3221سال 

 های کشتار جمعی را در دستورکار قرار داد.سالح

شمولی ندارد بلکه گرایش به سمت عضویت ، رویکرد جهانFATFسیاست عضویت در 

آن است که تنها کشورهای استراتژیک و بسیار مهم از نظر وسعت،  FATFمحدود است؛ هدف 

جمعیت، تولید ناخالص داخلی و حجم نظام بانکی را در بر گیرد؛ همچنین تالش بر این است 

ای که گروه ویژه نتواند گونهکه اقتصادهای نوظهور، همگی عضو این نهاد باشند اما نه به

نظارت بر حسن اجرای  .(Herik, 2017: 183)ذ کند تصمیمات مهم را به نحو اجماعی اتخا

المللی خارج از ظرفیت دبیرخانه کوچک گروه ویژه در پاریس در سطح بین FATFهای توصیه

اعضای  عنوانبه FATF»1ی به سبک انهادهای منطقه»در این مسیر از پتانسیل  FATFاست؛ 

                                                                                                   
1. FATF Style Regional Bodies (FSRBs) 
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 FATFهای ای به ارزیابی اجرای توصیهنهاد منطقه نهبرد؛ در واقع هر یک از خود بهره می 1وابسته

  .پردازددر کشورهای عضو خود می

سازی ، گروه ویژه درخصوص گسترش و جهانیFATFبرخالف سیاست عضویت محدود در 

های پناهگاه»کند. هدف نهایی این سازمان حذف می استانداردهای خود بسیار تهاجمی عمل

هویج و »واقعیت آن است که گروه ویژه از یک مکانیسم  در سراسر جهان است.« شوییپول

کند؛ ده میهای خود استفاسازی توصیهمنظور پیادهمنظور تشویق یا فشار بر کشورها بهبه 3«چماق

شود؛ چرا که این دو نهاد المللی پول ارائه میاز سوی بانک جهانی و صندوق بین« هویج»عنصر 

از نظام مبارزه  FATFموفق « هایارزیابی»های فنی و اقتصادی خود را مشروط به المللی کمکبین

کار اما از سازو« چماق»اند. عنصر و تأمین مالی تروریسم در کشور متقاضی کرده شوییپولبا 

برد و نتیجه قدرت گفتمانی بهره می nd Arner(Buckley, Avgouleas, a, 2016: 13) 2«سارسازیشرم»

های مهم است؛ در این سازوکار، گروه ویژه نام کشوری را که دارای کاستی FATFو معناسازی 

قرار داده  «لیست سیاه»یا « لیست کشورهای با ریسک باال»است در  شوییپولدر نظام مبارزه با 

باری ها، ریسک اعتآن کشور و کاربست برخی تحریم المللینمودن تصویر بینو ضمن مخدوش

 .(Booysen and Neo, 2017: 123)بخشد کننده با آن فزونی میرا برای نهادهای مالی همکاری
 

 مرکزیت دالر در نظام مالی جهانی. 2

المللی متشکل از نهادهای مختلف مالی، بازیگران اقتصادی و ای بیننظام مالی جهانی شبکه

گذاری وانتقال وجوه به منظور سرمایهتوافقات حقوقی میان آنهاست که در تعامل با یکدیگر، نقل

های اوراق بهادار، ها، بورسسازند. انواع خصوصی و دولتی بانکو تأمین مالی را ممکن می

 های مالی و غیره از بازیگران این شبکهرسانها، پیامهای تأمین سرمایه، کارگزاریها، شرکتبیمه

ای جموعهم عنوانهباست که « المللینظام پولی بین»المللی هستند. در مرکز نظام مالی جهانی، بین

بین ارزهای مختلف را برای نهادهای مالی « پرداخت»وانتقال وجوه و از نهادهای مالی امکان نقل

 لیمسازد؛ این نظام پولی که در گذر زمان تکامل یافته است، بازیگران و اقتصادهای فراهم می

                                                                                                   
1. Associate members 

2. carrot and stick 

3. Shaming process 
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29/84یورو؛ 81/98دالر آمریکا؛ 

1/49یوان چین؛ 

8/94ین ژاپن؛ 
8/89پوند انگلیس؛ 

1/89دالر استرالیا؛  1/98دالر کانادا؛  1/98دیگر ارزها؛ 9/18فرانک سوئس؛ 

ای که امروزه گونه. به(Isard, 2005: 13)به هم پیوند داده است« شبکه مالی»پراکنده را در قالب یک 

ممکن نیست. در بیش از هفت دهه گذشته، دالر  ملیبدون این شبکه، امکان فعالیت اقتصادی فرا

الملل بوده و کارکردهای اصلی این شبکه بر مبنای آمریکا ارز مسلّط در نظام مالی و پولی بین

دالر انجام شده است. این مرکزیت دالر چنان مهم است که برخی هژمونی آمریکا بر نظام  ارز

. (Clark, 2005: 27–28)داننداستوار می« مرکزیت دالر»و « قدرت نظامی»الملل را بر دو رکن بین

 های این مرکزیت دالر چیست؟ مؤلفهاما 

 

 تسلّط بر ذخایر ارزی جهانی. 1-2

کشورهای جهان، جایگاه اصلی در اختیار دالر آمریکاست. این ذخایر ارزی در سبد ذخایر ارزی 

نابر گیرد. بها مورد استفاده قرار میالمللی دولتگذاری بینها و سرمایهمنظور انجام تراکنشبه

 1112، کشورهای مختلف جهان معادل بیش از 3211 سومالمللی پول در فصل آمار صندوق بین

 ستدرصد دالر آمریکا 61134تریلیون دالر ذخایر ارزی )به دالر آمریکا( دارند که از این رقم، 

ای ارزهای مختلف در سبد ارزی کشورهای تریلیون دالر است. نمودار مقایسه 616که برابر با 

  شود:جهان در زیر دیده می

 

 
 

 

 

 

 

 

 تنوع سندهای ارزی کشورهای جهان. 1شکل
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 های تجاری مالی جهانیتسلّط بر تراکنش. 2-2

کنندگان کاال و مالی جهانی است. بسیاری از عرضه -های تجاریترین ارز در تراکنشدالر مهم

زمان شبکه مشتریان خود از دالر مایل به استفاده از این دلیل استفاده همخدمات در سراسر دنیا به

های غیرآمریکایی که به ارزهای محلی مانند فرانک سوئیس هستند. حتّی بسیاری از بانکارز 

. (Eichengreen, 2011: 3) کنندهای خارجی خود را به دالر عرضه میکنند وامپذیری میسپرده

مالی جهانی از مجرای این  -های تجاریشرکت سوئیفت از جریان تراکنش 3214گزارش سال 

المللی با دالر انجام شده است؛ یورو با های بیندرصد از پرداخت 5/83دهد که شبکه نشان می

درصد و دیگر  312 درصد، دالر کانادا با 213درصد، پوند انگلیس با  2/2درصد، ین ژاپن با  3/5

نکته جالب توجّه در این  .(SWIFT, 2015: 8)د های بعدی قرار دارندرصد در رتبه 211ارزها با 

 المللی پول است؛ او با تمرکز بر، اقتصاددان صندوق بین1های پژوهش گیتا گوپیناثمیان یافته

که سهم شود درحالیدرصد تجارت جهانی با دالر انجام می42روندهای تجاری جهانی دریافته 

نتیجه  .(Zumbrun, 2018)ایاالت متحده از تجارت جهانی در حدود یک چهارم این مقدار است

ضمنی این روند آن است که صادرکنندگان غیرآمریکایی که در ازای کاال یا خدمات خود، دالر 

ظور هرگونه پرداخت به سهامداران و کارکنان خود دالر کنند از سوی دیگر باید به مندریافت می

ه های گریزناپذیر از سوی دیگر به تقویت هرچدریافتی را به ارز محلی تبدیل کنند؛ این تبدیل

 انجامد.بیشتر جایگاه دالر در بازار مبادالت ارزی می

 

 یمبادالت ارز یدالر بر بازارها یتحاکم. 3-2

حاکمیت دالر بر مبادالت ارزی را رسمیت بخشید؛ تا پیش از  1344در سال  3توافق برتون وودز

دولت از  44شد. در برتون وودز اما  نمایندگان این زمان، ارزش ارزها بر پایه طال تعیین می

گذاری میان ارزهای جهانی، دالر آمریکا را واسطه ارزش دومهای پیروز در جنگ جمله قدرت

و  شدوپنجم انس طال ارزشگذاری در این توافق هر دالر یک سی خود و طال قرار دادند؛

اقع کردند. در ودالر تعیین می هبایست نرخ برابری ارزهای خود را نسبت بکشورهای دیگر می

                                                                                                   
1. Gita Gopinath 

2. Bretton Woods agreement 
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های دیگر کشورها قرار گرفت و بانک ملیان ارزهای بپشتی عنوانبهدرنتیجه این توافق دالر 

راجعه به فدرال رزرو آمریکا، ذخایر دالری خود را به طال توانستد با ممرکزی آن کشورها می

تبدیل کنند. این نظام مبادالت ارزی با نرخ ثابت، قریب به سه دهه برقرار بود اما درنهایت ایاالت 

 ,DeRosaت )با خروج از آن زمینه شناورشدن ارزها در مقابل دالر را فراهم ساخ 1382متحده در 

یابی همچنان دالر ارز غالب در  قیمتاین رغم فروپاشی نظام برتون وودز، با وجود . به(7–6 :2011

 درصد11دهد که نشان می 1المللیو مبادله ارزهای دیگر است؛ نتایج تحقیقات بانک تسویه بین

 . (bis.org, 2016) به ارز دالر انجام شده است 3216مبادالت ارزی در 

مشاهده  3211از ده ارز پیشگام مبادالت ارزی  Group MJتوان در گزارش شابه را مینتایج م

 4/43المللی در این سال، روزانه حدود هان آن، حجم مبادالت ارزی بیننمود که براساس داده

تریلیون دالر( دالر در یک  45ها )به ارزش درصد این تبدیل32تریلیون دالر بوده است که در 

 شود:دیده می 3سمت مبادله بوده است. در نمودار زیر ده ارز پیشگام این گزارش
 

 

 3211. سهم هر یک از ارزها در مبادالت ارزی روزانه سال 1نمودار 

 (https://bullmarketz.com/the-10-most-traded-currencies-in-2018) 

                                                                                                   
1. Bank for International Settlements 

 شود.درصد؛ زیرا هر مبادله ارزی، شامل دو ارز می 122درصد خواهد بود نه  322حجم کل،  .3
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 دالرگذاری کاالها با ارزش .8-2

انرژی  نظیر فلزات )طال، نقره، مس، ...(، 1دالر معیار ارزشگذاری و معامالت در بازارهای کاال

ترین بازارهای کاالهای ...( و کاالهای معدنی است. از سوی دیگر مهم)انواع نفت، بنزین، گاز و

، 2ی نیویورک، مبادالت تجار3ایقارهواقع شده است. شرکت مبادالت بین متحدهمزبور در ایاالت 

المللی کاال هستند. این بازارها با ارائه از جمله این بازارهای بین 4مبادالت تجاری شیکاگو

، سرمایه و نقدینگی الزم را در اختیار صاحبان 2ابزارهای مالی مختلف نظیر قراردادهای آتی

ترین همم عنوانبهکنند. نفت، کنندگان قرار داده و فعالیت آنها را تسهیل میوکار و مصرفکسب

ای بر مبن گذاری بر مبنای سبدی از ارزها، صرفاًجای قیمتتا کنون به 1382این کاالها از سال 

شود. این سیاست امتیازات شگرفی را برای اقتصاد آمریکا در بر دارد؛ گذاری میدالر قیمت

 منظور پرداختبهدرواقع، افزایش نیاز به نفت مترادف است با افزایش نیاز جهانی به دالر 

شود دولت آمریکا محدودیتی بر انتشار دالر نداشته باشد؛ از سوی خریدهای نفتی که سبب می

خاطر الزم در آینده تواند اطمینانکنندگان نیز هیچ ارزی به اندازه دالر نمیدیگر، برای مصرف

دالیل  نیز از برای دسترسی به نفت و گاز را تضمین کند. بر این مبنا گردش دالرهای نفتی

 .(Clark, 2005:30- 34) هژمونی دالر است

 

 های مالی ی تحریمنهای آمریکایی، بستر فهای کارگزاری دالری در بانکحساب. 8-2-1

کی عملیاتی بانهای پیشگامی دالر که در عناوین پیشین بیان شد، در یک بستر فنّی بینمؤلفه

ها و در واقع دروازه ورود به نظام بانکداری بین بانککانال ارتباطی « حساب کارگزاری»شود؛ می

و تبدیل ارز نیازمند  ملیهای فرامنظور پرداختالمللی بههای بینالمللی است. بانکبین

های آمریکایی هستند؛ دولت و قانونگذاران آمریکایی برخورداری از حساب کارگزاری نزد بانک

مالی خود، به بهترین نحو در راستای الزام نهادهای مالی از این نیاز و کانال ارتباطی به نظام 

                                                                                                   
1. Commodity market 

2. Intercontinental Exchange Inc (ICE) 

3. New York Mercantile Exchange (NYMEX) 

4. Chicago Board of Trade (CBOT) 

5. Futures 
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های حساب»ای که اینک گونههاند بهای خود استفاده کردهالمللی به تبعیت از قوانین و تحریمبین

منظور المللی در نظام قضایی آمریکا بدل شده است.  بههای بینبه پاشنیه آشیل بانک« کارگزاری

و  3«های پرداختسیستم»، 1«انتقال ارزش»های آشنایی با شیوهدرک بهتر این سازوکار، 

 ضروری است. « های بین بانکیتسویه»

فرد »به حساب  2«صادرکننده» عنوانبه« فرد الف»در نظام بانکداری انتقال وجه از حساب 

دستور  شود. در این فرایند،، انتقال ارزش نامیده می2«نفعذی»یا  4«کنندهدریافت» عنوانبه، «ب

حساب « بستانکارنمودن»حساب صادرکننده از یک سو و « بدهکارکردن»پرداخت از طریق 

است  6«دفتری انتقال»ترین نوع انتقال، شود. سادهاز سوی دیگر، به همان میزان، انجام می نفعذی

؛ در این هستنددر یک بانک واحد دارای حساب  نفعذیکه در آن، هر دو فرد صادرکننده و 

صورت بستانکارنمودن یک حساب به نفع حساب دیگر، از مجرای کاستن از یک حساب و 

دلیل متمرکز بودن تمام عملیات در یک هشود. این روش بافزایش اعتبار حساب دیگر ممکن می

 شود. بانک، بسیار سریع انجام می

 ب بوده ودر دو بانک مختلف دارای حسا نفعذیحالتی است که صادرکننده و  دوموضعیت 

نزد یکدیگر برخوردار باشند. در این صورت، عملیات انتقال  8«حساب کارگزاری»آن دو بانک از 

ین شود؛ بدکارگزاری نزد بانک دیگر، انجام می وجه یا انتقال ارزش از طریق یکی از آن دو حساب

حساب »ر وترتیب که پس از صدور دستور پرداخت توسط فرد الف، بانک عامل وی، به میزان دست

 .کندنزد خود را شارژ می« حساب کارگزاری بانک مقصد»را بدهکار نموده و در مقابل، « فرد الف

گر ، نزد یکدینفعذیدهنده خدمات به صادرکننده و حالتی است که دو بانک ارائه سوموضعیت 

دارای حساب  1«بانک میانجی» عنوانبه« بانک ثالث»حساب کارگزاری ندارند بلکه هر دو نزد یک 

ساب ح»کارگزاری باشند. در این صورت، با صدور دستور پرداخت توسط الف، بانک میانجی 

حساب کارگزاری بانک »را بدهکار نموده و به همان میزان، به « کارگزاری بانک عامل فرد الف

                                                                                                   
1. Value transfer  

2. Payment systems 

3  . Originator  

4. Recipient  

5. Beneficiary 

6. Book transfer 

7. Correspondent account 

8. Intermediary bank 
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آید. یمکند. در واقع انتقال اعتبار از محل وجوه موجود نزد بانک ثالث به عمل اضافه می« فرد ب

شود که تعریف مختصر و ساده آن نامیده می« حساب 1تسویه»این فرایند در نظام بانکداری 

 است.  (Lee, 2006: 57) «های بین بانکیترازکردن حساب»

گیرد. البته در دنیای واقعی، شود انجام مینامیده می 3عملیات مزبور در آنچه اتاق تسویه

س از پ گیرد و عملیات تسویه معموالًروزانه صدها هزار تراکنش بین دو بانک بزرگ صورت می

ها ها را از مجموع دریافتشود. اتاق تسویه مجموع پرداختییک روز یا هفته کاری انجام می

ر کند. شکل زیاب کارگزاری بانک طلبکار منتقل مینهایی را به حسکسر نموده و باقیمانده

دهنده فرایند ظاهری انتقال ارزش )خط چین( در مقایسه با شیوه واقعی این تواند توضیحمی

 فرایند باشد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . فرایند انتقال اعتبار در اتاق تسویه1شکل 

                                                                                                   
1 - Clearing 

2 - Clearinghouse 

 فرد الف

صادرکننده دستور  

 فرد ب

 ندهکننفع یا دریافتذی

 بانک عامل فرد ب بانک عامل فرد الف

 بانک میانجی )اتاق تسویه(

 حساب کارگزاری بانک عامل فرد الف  

 

 حساب کارگزاری بانک عامل فرد ب  
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المللی و تبدیل ارز نیازمند های بینمنظور پرداختها بهگونه که بیان شد، بانکهمان

های آمریکایی های آمریکایی هستند. در واقع بانکاز حساب کارگزاری نزد بانکبرخورداری 

نها های آبانکی و تسویه حساب های دالری بینهای میانجی عمل کرده و پرداختبانک عنوانبه

 بانکی از یک سو کنند. پس از حادثه یازده سپتامبر و اصالحات در قانون رازداریرا ممکن می

ها پذیری بانکحقوقی الزم برای مسئولیت در محاکم قضایی آمریکا، زمینه راو صدور برخی آ

ساله در نظام قضایی آمریکا بر های کارگزاری پدید آمد. رویه بیش از چهلدر خصوص حساب

های تواند مبنای صالحیت قضایی دادگاهنمی« حساب کارگزاری»آن بود که برخورداری صرف از 

. (Al Rushaid v. Pictet & Cie, 68 N.E.3d 1 | Casetext, 2012) رجی باشدهای خاآمریکا بر بانک

، دادگاه تجدیدنظر 3213در سال  1«لیکسی علیه بانک کانادایی لبنانی»نخستین بار اما در دعوی 

های این دعوا شماری از شهروندان آمریکایی، نیویورک از این رویه سنتی فراتر رفت؛ خواهان

ان شان در جریخانوادههای اشغالی بودند که خود یا اعضای کانادایی و اسرائیلی ساکن سرزمین

 آسیب دیده یا کشته شده بوند.  3226اهلل در تابستان حزب-جنگ اسرائیل

خود نزد بانک آمریکایی « های کارگزاریحساب»ها مدعی بودند که بانک مدنظر از خواهان

لی شبکه ما عنوانبه، 2«بنیاد شهید»ها دالر به منظور پرداخت میلیونواقع در نیویورک به 3اکسپرس

های ، تراکنش4اهلل استفاده کرده است. آنان با استناد به قانون مبارزه با تروریسم آمریکاحامی حزب

های مالی در واقع حمالت این کمک»مزبور را تأمین مالی تروریسم دانسته و مدعی بودند که 

ادایی ست که بانک لبنانی کانا این درحالی« .اهلل علیه اسرائیل را تسهیل نموده استموشکی حزب

بود و تنها نقطه تماس آن با این کشور،  متحدهفاقد هرگونه شعبه، نمایندگی و کارمند در ایاالت 

دالل این مبنا، بانک کانادایی لبنایی با است کارگزاری نزد بانک آمریکایی اکسپرس بود. برحساب

، درخواست 3212گردید که در مارس به عدم صالحیت دادگاه آمریکایی، خواستار رد این دعوا 

مزبور مورد پذیرش دادگاه بدوی نیویورک قرار گرفت. درنهایت دادگاه تجدیدنظر نیویورک در 

منظور ، رأی دادگاه بدوی را نقض و برخورداری صرف از حساب کارگزاری را به3213نوامبر 

                                                                                                   
1. Licci v. Lebanese Canadian Bank, (2012) 

2. American express bank 

 جمهوری اسالمی ایران است.« بنیاد شهید و امور ایثارگران»این نهاد متفاوت از  .2
4. Anti–Terrorism Act, 18 U.S.C. § 2333 



 198  های مالی در سیاست خارجی آمریکا  تکوین و تکامل تحریم

 Licci v. Lebanese Canadian Bank, SAL, 984“)های آمریکا کافی دانستاعمال صالحیت دادگاه

N.E.2d 893 | Casetext” 2012) . 

 متحدههای مالی ایاالت بسترهای فنی کاربست تحریم .8-2-2

دیگر گرانیگاه و مرکز ثقل « های دالریحسابامکان تسویه»در کنار حساب کارگزاری، 

های دالری غیرقانونی )از است. در این سازوکار، معموالً پرداخت متحدههای مالی ایاالت تحریم

گیرد اما تراکنش مزبور بین دو بانک، صورت می متحدهمنظر آمریکا( خارج از نظام مالی ایاالت 

بانک  عنوانبه 1«سیستم فدرال رزرو»شود. توضیح آنکه از مجرای نظام مالی آمریکا تسویه می

دو بخش اصلی آن  3«هابدهی»و « هادارایی»، دارای یک ترازنامه است که متحدهمرکزی ایاالت 

های دهد. درنتیجه تمامی ذخایر دالری سراسر دنیا نهایتاً در یکی از حسابرا تشکیل می

. 2و در یکی از دو قالب دارایی یا بدهی ثبت شده است« سیستم فدرال رزرو»کارگزاری 

های مجرای بانکطور مستقیم یا غیرمستقیم از به المللی عمدتاًهای بینهای دالری بانکحساب

 ها متصل هستند. بزرگ دیگر به این حساب

دهند، انتقال های دالری انجام میهای مزبور پرداختهنگامی که مشتریان بانک ،بنابراین

گیرد ها نزد فدرال رزرو انجام میهای کارگزاری آن بانک( در حساب1واقعی وجوه )مطابق شکل

های دو بانک به یکدیگر، تسویه روزانه( پرداخت و پس از یک بازه زمانی مشخص )معموالً

 شود؛ سیستم فدرال رزرو مشتملانجام می« سیستم فدرال رزرو»شود. عملیات تسویه نیز در می

 .پوشش دارد زیربر دوازده بانک فدرال رزرو است که هریک بخشی از جغرافیای آمریکا را 

های آن، ترین عملیاترود که یکی از مهممیترین آنها به شمار مهم 4بانک فدرال رزرو نیویورک

ویه اتاق تس»بانکی است. این تسویه توسط المللی بینهای داخلی و بینتسویه تراکنش

طور شود؛ در حال حاضر بهانجام می (CHIPS)یا به اختصار، چیپس  2«بانکیهای بینپرداخت

                                                                                                   
1. Federal Reserve System 

2. liabilities 

 به منظور آگاهی از ترازنامه سیستم فدرال رزرو، بنگرید به:. 2
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_fedsbalancesheet.htm 

4. Federal Reserve Bank of New York 

5. Clearing House Interbank Payments System  
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تریلیون دالر در این سیستم  2/1هزار پرداخت بین بانکی به ارزش  442متوسط روزانه بیش از 

درصد از تمامی 32بنابر برخی تحقیقات،  .(Chips-Public-Disclosure,2018: 4) شودتسویه می

 شودالملل، از مجرای سیستم چیپس تسویه میهای دالری بین بانکی در سطح بینتراکنش

(Madinger, 2011: 171)همتحدهایی است که از خارج ایاالت چهارم این حجم، تراکنش؛ تقریباً سه 

 نزد فدرال رزرو نیویورکهای کارگزاری گیرد و سازوکار فنی تسویه آن، همین حسابت میئنش

 .(Chips-Public-Disclosure,2018: 4“) است

المللی دسترسی به فدرال رزرو و برخورداری از حساب کارگزاری و در فضای بانکداری بین

حساب دالری نزد آن اهمیت فراوانی دارد؛ نخست آنکه چنین امکانی در صنعت بانکداری تسویه

ارهای وکصورت بانک مدنظر برخی از کسب برند بانک است؛ در غیر این یموجب اعتبار و ارتقا

های مرتبط با خریدوفروش نفت، طال، تبدیل ارز و مانند آن را از دست خواهد پرسود نظیر تراکنش

ها را در بر دارد؛ در صورتی آنکه دسترسی مستقیم به تسویه فدرال رزرو، کاهش هزینه دومداد؛ 

ای به ین منظور باید کارمزد جداگانهه ام دهد، بکه بانکی با واسطه بانک دیگری تسویه دالری انجا

المللی همگی درصدد دسترسی مستقیم به فدرال های بزرگ بینآن بانک بپردازد؛ از این روی بانک

، بر این فرض استوار است که استفاده از «تسویه دالری»های مالی مبتنی بر تحریم رزرو هستند.

منظور انتقال وجوه و عملیات تسویه نوعی خدمات بههای آمریکایی حساب کارگزاری نزد بانک

نمونه درخصوص ایران،  عنوانبهمالی است که ارائه آن به برخی کشورها یا افراد ممنوع است. 

معامالت ایرانی و قوانین »با عنوان  متحدهقانون ایاالت  4213256ممنوعیت مزبور در بخش 

صادرات، صادرات مجدّد، فروش یا تأمین مستقیم » دارد:درج شده است و چنین مقرر می1«هاتحریم

از ایاالت متحده یا توسط اشخاص آمریکایی، « خدمات»یا غیرمستقیم هرگونه کاال، تکنولوژی یا 

 .(ecfr.gov) «هرکجا که واقع شده باشند، به دولت ایران ممنوع است

توافق جامع در مقرره فوق، در راهنمای پرسش و پاسخ اوفک درخصوص « خدمات»مفهوم 

نیز از نگاه « خدمات مالی»تعریف شده است. « خدمات مالی»ای )برجام( به کرات اعم از هسته

های کارگزاری(، ها )از جمله حسابقانونگذار آمریکایی شامل انواع وام، انتقال وجوه، حساب

دی و معامالت ها، مبادالت ارزی، اعتبارات اسنانامهگذاری، اوراق بهادار، ضمانتبیمه، سرمایه

                                                                                                   
1. Iranian Transactions and Sanctions Regulations 
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. راهنمای پرسش و پاسخ اوفک، پس از استناد به 1(law.cornell.edu) شودها میآتی کاال یا آپشن

(، به طور 6 سؤالدر  الذکر و تأکید بر ممنوعیت ارائه خدمات مالی به ایران )مثالًمقرره فوق

های وعیتممن» کند:چنین بیان می 14 سؤالخاص در خصوص عملیات تسویه، در پاسخ به 

آن.... همچنان  2621324از جمله بخش « هامعامالت ایرانی و قوانین تحریم»مقرر در قانون 

های غیردالری از مجرای نظام مالی ایاالت متحده برقرار است... درنتیجه تسویه دالری یا تراکنش

 . 3(reasury.govT) «های دربرگیرنده اشخاص آمریکایی، همچنان ممنوع استیا تراکنش

واسطه عملیات تسویه، بدین گونه است که های مالی بههای معمول نقض تحریمنمونه

مالی، یا حداقل یکی از آن دو بانک، نزد یکی از -یک رابطه تجاری 2های عامل طرفینِبانک

جایی وجوه هو از مجرای آن حساب، جابهستند های آمریکایی دارای حساب کارگزاری بانک

هایی است که مجموع آنها در پایان روز، میان تراکنش مزبور در میان تراکنشگیرد یا صورت می

ای جدید که مورد در رویه این شود. با وجوددو بانک و از مجرای سیستم چیپس تسویه می

از  است که تفسیر بسیار موسعی نظران قرار گرفته است، اوفک نشان دادهانتقاد برخی صاحب

ای اسنمونه اوفک دو شرکت سی عنوانبهخود دارد؛ « داف تحریمیارائه خدمات مالی به اه»

میلیون دالر جریمه کرد؛ این  دوازدهدلیل معامله با ایران را به 2ای ترنستلاسو سی 4گلوبال

ست که مبادالت دالری این دو شرکت با ایران در خارج از آمریکا و حوزه قضایی آن ا درحالی

های های سنگاپوری انجام شده بود. عملیات تسویه تراکنشانکهای دالری بو از طریق حساب

صورت گرفته و درنتیجه هیچ بانک آمریکایی در این  6مزبور نیز به طور فراساحلی یا آفشور

اه بندی رسانده است که از دیدگفرایند درگیر نبوده است. این رویکرد جدید برخی را به این جمع

و  متحدههای مالی ایاالت فرد موردنظر را مشمول تحریماوفک، هرگونه تماس صرف با دالر 

 . (Burns, 2017)د کنهای متعاقب آن میمجازات

                                                                                                   
1. https: //www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width =840&height=800&iframe =true&def_id 

=7da10d24666959b73d087aba47d13112&term_occur=4&term_src=Title:31:Subtitle:B:Chapter:V:Part:5

61:Subpart:D:561.404 

2. https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/jcpoa_faqs.pdf 

 .ذکر شده است SDNهای اوفک که حداقل نام یکی از طرفین در لیست تحریم .2

4. CSE Global 

5. CSE Transtel 

6. Offshore 
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 های مالی و سیاست خارجی آمریکاتحریم ب.
های یستمس»های اقتصادی یعنی فعالیت ترین زیرساختهای مالی مبناییدر تحریم متحدهایاالت 

های مزبور . تحریم(Carter and Farha, 2013) کندرا مسدود می« وانتقال وجوهپرداخت و نقل

در عین  دهند بلکههای مالی را دستخوش تأثیر قرار میها و تراکنشمستقیم داراییطور تنها بهنه

سازند. چراکه اصوالً ارائه طور غیرمستقیم، خدمات دیگر را نیز با چالش مواجه میحال و به

گذاری و غیره نیازمند هرگونه خدمات نظیر صادرات، واردات، بیمه، کشتیرانی، سرمایه

 است. این ویژگی، وجه تمایز برجسته« های مالیپرداخت»عبارت بهتر، لی یا بهانتقاالت ماونقل

های تجاری است که موجب تغییر های کالسیک مبتنی بر ممنوعیتهای مالی از نمونهتحریم

 تواند به درک این تغییر پارادایمیپارادایمی در سیاست تحریم شده است. پردازش یک مثال می

کننده به مانند ناظر گمرک، عبور کاالیی خاص یم اقتصادی، کشور تحریمکمک کند؛ اگر در تحر

قطع  معنایمالی اساساً به کند، تحریمشده را ممنوع میاز مسیری خاص به سمت بازیگر تحریم

 آن مسیر است. 

علیه جمهوری اسالمی ایران نمونه کاملی از کاربست این  متحدههای مالی ایاالت تحریم

رود. شاید امروز، پذیرش این ابزار در سیاست خارجی آمریکا در یک دهه اخیر به شمار می

صورت کلی یک کشور معمولی در نظام ، ایران به3228واقعیت دشوار به نظر برسد که تا سال 

الملل و های آن دسترسی کاملی به بانکداری بیننک( و با52: 1238)نفیو،  المللی بودمالی بین

ین ابزار نو متحدههای دالری )البته در قالب یوترن( داشتند. از این زمان ایاالت حتی تراکنش

ای ایران به کار بست و در کمتر از پنج سال تا آغاز سیاست خارجی خود را علیه برنامه هسته

های مالی ایران در الملل قطع کرد. تحریمنظام مالی بین ، ارتباط نهادهای مالی ایران را از3213

( نهادهای 3212) CISADAدرج شده است. در قانون  متحدهقانون ایاالت  21از عنوان  561بخش 

ای و سپاه پاسداران جمهوری المللی از همکاری با دولت ایران درخصوص برنامه هستهمالی بین

 هایهای آن، قطع دسترسی به حساب کارگزاری در بانکاسالمی منع شدند که از جمله مجازات

کلیت جغرافیایی ایران  3211آمریکایی است. واحد اطالعات مالی آمریکا )فینسن( نیز در نوامبر 

المللی را از تعامل با نهادهای معرفی و نهادهای مالی بین« شوییپولدغدغه عمده » عنوانبهرا 

وجه الزامی یافت که  NDAA 2012. این توصیه در قانون (fincen, 2011)ت ایرانی برحذر داش
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درنتیجه آن، هرگونه تعامل نهادهای مالی با بانک مرکزی و نهادهای مالی ایران به مجازات قطع 

 .561.203§ گشتهای آمریکایی منجر میهای کارگزاری در بانکدسترسی به حساب

ای هران تحمیل کرد؛ ارزیابی از هزینههای شدیدی را بر اقتصاد ایهای مذکور دشواریتحریم

ها خارج از رسالت و ظرفیت این مقاله است و نگارنده تنها به برخی آمارهای این دور از تحریم

تنها صادرات  3215تا  3213کند. براساس ارزیابی مقامات آمریکایی، از سال ذکرشده بسنده می

ناشی از تحریم خرید نفت ایران و از  درصد کاهش یافت که از یک سو 62نفت ایران به میزان 

سوی دیگر ناشی از ممنوعیت ارائه خدمات بانکی به درامدهای حاصل از فروش نفت بود؛ این 

النفع( از این زمان تا مدهای نفتی )عدمآمیلیارد دالر کاهش در 82درصدی به معنای 66کاهش 

 تولید 3215ها تا سال است. همچنین درنتیجه این تحریم 3215توافق جامع هسته ای در سال 

داری آمریکا در تفسیر درصد تقلیل یافت. جک لو، وزیر خزانه32ناخالص داخلی ایران به میزان 

، 3213رشد اقتصادی قبل از میزان درصد با فرض بازگشت 32گزاره معتقد است که جبران این این 

ان آمریکایی به وضوح برداشت گذارسیاست .(Lew, 2015)به طول خواهد انجامید  3232تا سال 

ثال، م عنوانبههای آن به نظام اقتصادی ایران دارند؛ ها و آسیبآمیزی از کاربست تحریمموفقیت

 (.Obama, 2015)ها جمهوری اسالمی را به میز مذاکره باز گردانداوباما مدعی است که فشار تحریم

تحریم  در سیاست« تغییر پارادایمی» منجربههای مالی تحریمهایی از موفقیت چنین برداشت

در  تحدهمهای تقابلی ایاالت ای که اینک گزینه نخست سیاستگونهشده است به متحدهایاالت 

ت. ریچارد های مالی اسبرابر ایران، کره شمالی و حتی روسیه )البته با شدت بسیار کمتر( تحریم

الی های متحریم های این سه کشور، خصوصاًبا اشاره به تحریم «هاهنر تحریم»نفیو در کتاب 

 ها به ابزاری ممتاز در سیاستدر پایان دولت اوباما، تحریم»کند که ایران و کره شمالی، بیان می

های مالی (. خوآن زاراته این تحریم113: 1238)نفیو،  «آمریکا تبدیل شد ملیخارجی و امنیت 

کنیم؛ های مالی زندگی میما در عصر جدیدی از جنگ»و معتقد است: نامد می« جنگ مالی»را 

های مالی دشمنان ما، ابزار استراتژیک متفاوتی را در ها و شبکهتوانایی اختالل و قطع جریان

توسعه خواهند یافت و اینک بخش  های مالی سریعاًقرار داده است... جنگ متحدهاختیار ایاالت 

 ها به تحریم مالی واینک تغییر نگاه« .اندالملل را شکل دادهیت بینهای امنمرکزی استراتژی

ایاالت  ملیهای فردی رفته و جای خود را در اسناد امنیت نوشتهآن، فراتر از دست کارآمدی
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مقابله با تروریسم آمریکا چنین آمده  ملینمونه در استراتژی  براینیز باز کرده است؛  متحده

)شعار سیاسی ترامپ(، راهنمای قدرت آمریکا خواهد بود که از هر « آمریکااول »رویکرد » است:

 های اطالعاتی، دیپلماسی ومنظور مقابله با تروریسم از جمله، گزینه نظامی، عملیاتابزاری به

ابزارهای مالی، در داخل و خارج آمریکا و همچنین در فضای سایبر استفاده خواهد کرد )منوچین، 

 1ی مقابله با تروریسم(.؛ استراتژی مل3

ابزارهای اقتصادی نظیر »نیز چنین آمده است:  متحدهایاالت  3218 ملیدر استراتژی امنیت 

توانند و مقابله با فساد و همچنین اجراسازی قوانین می شوییپولها، تمهیدات مبارزه با تحریم

رقبای ما باشد.... ما منظور بازدارندگی، فشار و مهار ها بههای مهمی از استراتژیبخش

های کشتارجمعی و دیگر بازیگران نامشروع را از درآمدهای دهندگان سالحها، اشاعهتروریست

تغییر پارادایم در سیاست . (US national Security strategy, 2017: 34 )« .کنیمخود محروم می

ابعه آن نظیر اداره کنترل های تداری و آژانسها و ابتکارات وزارت خزانهتحریم نتیجه نوآوری

و غیره 3اموال خارجی )اوفک(، واحد اطالعات مالی )فینسن(، اداره تروریسم و اطالعات مالی

، ایداری را از نهادی حاشیهدر یک دهه گذشته توانسته است خزانه کارآمدیاست. اثبات این 

های لاگر تا سابدل کند؛  واشینگتنروکراسی مرکزی در سیاست خارجی و امنیتی وبه یک ب

، لیمآغازین این قرن، سیاست خارجی آمریکا در حصار چهارضلعی کاخ سفید و شورای امنیت 

داری به ضلع پنجم این حصار بدل شده وزارت خارجه، وزارت دفاع و سیا بود، اینک خزانه

عتقدند می که برخی ته تا جایاست. این تحول بنیادین مورد غفلت بسیاری از ناظرین قرار گرف

 کارآمدیهای مالی، قدرت آن و در جنگ اریدحتی در داخل دولت آمریکا، نقش خزانه

 . (Zarate, 2013: xii)ای آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است هژیاسترات

د: گویهای ایران چنین میتحریم داری و معمار اصلیدیوید کوهن، معاون دستیار وزیر خزانه

زافزونی در ترسیم و عینیت بخشیدن به قدرت آمریکا در راستای طیف داری به نحو روخزانه»

داری کند... اکنون پس از یک دهه توانایی خزانهنقش مرکزی ایفا می ملیمتنوعی از اهداف امنیت 

 . 2(reasury.govT)« ما نهادینه شده است ملیدر اثرگذاری بر اهداف، در استراتژی امنیت 

                                                                                                   
1. https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/10/NSCT.pdf 

2. office of terrorism and financial intelligence 

3. https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2415.aspx 
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 گیری نتیجه

ده پدیده جدید و پیچی عنوانبههای مالی تالشی بود در راستای واکاوی ماهیت تحریماین مقاله 

های در قریب به یک دهه گذشته؛ نویسنده بر آن است که تحریم متحدهسیاست خارجی ایاالت 

در این دو عامل،  متحدهمبتنی بر دو عامل عمده است که پیشگامی ایاالت  متحدهمالی ایاالت 

های مالی در سیاست خارجی آمریکا را فراهم آورده است؛ انحصاری از تحریمامکان استفاده 

های منظور رصد جریان,در نیم قرن گذشته که به شوییپولتکوین رژیم حقوقی مبارزه با  ،نخست

گیری از نهادهای مالی را فراهم آورده است؛ این رژیم حقوقی مالی، یک ساختار گسترده گزارش

شوه، ، رمخدراجتماعی نظیر تجارت مواد  -در ابتدا ماهیت داخلی داشته و بر تهدیدات اقتصادی

منیتی ا -اما در گذر زمان، تهدیدات سیاسی .فرار مالیاتی، قاچاق انسان و غیره متمرکز بوده است

و  را نیز در دستورکار قرار داده« های کشتارجمعیسالح»و « تروریسم»نظیر مبارزه با تأمین مالی 

، مرکزیت دالر در نظام مالی که نتیجه تسلّط دالر بر ذخایر ارزی دومیافته است.  ملیماهیت فرا

 مالی، مبادالت ارزی و کاالهای اساسی است.  -های تجاریجهانی، تراکنش

زاری و فرایندهای تسویه دالری به نظام مالی های کارگاین مرکزیت دالر از مجرای حساب

ضمیمه شده و زمینه اعمال صالحیت نهادهای قضایی آمریکا بر نظام پولی  متحدهایاالت 

المللی و نهادهای مالی دیگر کشورها را فراهم آورده است. نتیجه این امر، تبعیت نظام مالی بین

یک های کالسگرفی در مقایسه با تحریمل شداری است که تحوجهانی از قوانین تحریمی خزانه

نظام آمریکا مدیران های جدید، پیادهمنظور اجرای این تحریمرود. در واقع بهتجاری به شمار می

 ایها و نهادهای مالی هستند که جز به منافع خود و سهامدارانشان، تعهد حرفهو کارکنان بانک

اری در دهای مالی و وزارت خزانهجایگاه تحریمدیگری ندارند. نتیجه تبعی این وضعیت ارتقای 

 است.  متحدهطراحی سیاست خارجی و امنیتی ایاالت 
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