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چکیده
در تحقیق حاضر به بررسی گروه ویژه اقدام مالی و جایگاه نهاد مذکورر در مبذارهه بذی المللذی بذا
جرایم اقتصادی پرداخته شده است .گروه ویژه اقدام مالی یکی اه نهادهای مهم بی المللی است وه تاثیر
هیادی بر شفافیت نظام بانکی وشررهای در سطح جهانی دارد .سرال اساسی وه در ای خصرص مطرح
و مررد بررسی قرار گرفته ،ای است وه گروه ویژه اقذدام مذالی هذه دسذتررال م هذایی داشذته و ایذ
دستررال م ها هه جایگاهی در مبارهه با جرایم اقتصادی بی المللی دارد؟ اه طرفی پیرست ایران به ای
نهاد بی المللی داری هه منافع و مضراتی است؟ یافتههای تحقیق بیانگر ای امر اسذت وذه گذروه ویذژه
اقدام مالی اه طریق ونترل انتقال وجره مشکرک و مبارهه با تذامی مذالی گذرههذای تروریتذتی و الذ ام
دولتها به همکاری در ای خصرص تاثیر هیادی بر مبارهه با جرم پرلشریی در سطح بی المللذی دارد.
همچنی نتایج تحقیق حاویتت ،پیرست ایران به ای ونرانتیرن میتراند بذا ایجذاد شذفافیت در انتقذال
وجره در شبکه بانکی همینه الهم برای تتهی سرمایهگکاری خارجی فراهم نماید.تحقیق حاضر تحلیلی
ترصیفی برده و اه روش وتابخانهای استفاده شده است.
واژگان کلیدی :گروه ویژه اقدام مالی ،سرئیفت ،بانک مرو ی ،تحریم ،حقرق بشر.

1. Financial Action Task Force – FATF

*استادیار و م اون دانشکده حقرق و علرم سیاسی دانشگاه آهاد اسالمی واحد ورج (نریتنده متئرل)
**دانشجری دوره دوتری حقرق ج ا و جرم شناسی دانشگاه آهاد اسالمی واحد دامغان
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مقدمه
پس اه اجماع بر ای وذه مؤستذا

مذذالی وسذذیل اصذلی پرلشذذریی هذذتتند ،در

نذشتت رؤسای وشررهای گروه هذفت در سال  1989در پاریس ،تصذمیم گرفتذه شذد
تا گروه اقدام مالی ایجاد و راههای سرءاستفاده اه مؤستا

مذالی مذتدود گردد .اولذی

مجمرعه اه تذرصیههای گذروه اقدام مالی (ترصذیه هذای ههذ گانذه) در سذال  1990در
مررد مبذارهه بذا پرلشذریی صذادر و در سذالهذای  1996و 2003مذررد اصذالح قذذرار
گذرفت 1.واونش گروه اقدام مالی به حمال
شذد ،خیلذی سذریع بذرد بذه ایذ ترتیذ

تروریتتی وه در  11سذتتامبر  2001واقذع
وذه در تذاری  29و  30اوتبذر  ،2001جلتذه

عمرمیفرقال اده گروه در واشنگت تشکی و تصمیم گرفته شد تذا اختیذارا
مبارهه با پرلشریی فراتر رفته و تذممی مذالی تروریتذم را نیذ شذام

گذروه اه

گذردد .در همذان

جلتا

برد وه مت ترصیههای ویژه هشتگانه مبذارهه بذا تذممی مذالی تروریتذم مذررد

تصری

قرار گرفت .گروه اه اعضای خرد خراست تا اولذی گذ ارش خذرد در مذررد

اجذرای ترصذیههذای ویذذژش هشذتگانه را تذا اول مذه  2002ارائذذه نماینذد .سذتس همذذی
درخراست اه بقیه وشررهای غیرعضر نی به عم آمد 2.در سذتتامبر سذال  ،2002گذروه
اقدام مالی اعالم نمرد وه بیش اه 120وشرر به درخراست گروه مبنی بذر گذ ارشدهذی
پاس دادهاند .با ترجه بذه تحذرال

اخیذر ،ترصذیههذای ههذ گانذه بذه گرنذهای مذررد

تجدیدنظر قرار گرفت تا عالوه بر پرلشریی ،مرضرع تممی مالی تروریتم را نیذ شذام
شرد و با ادغام ترصیههای هه گانه و ترصیههای ویژش هشتگانه ،میتران گفت مقررا
جام ی در مررد مبارهه با تممی مالی تروریتم ایجذاد شذده اسذت .بذه طررخالصذه ،در

 .1طیبی فرد ،امیرحتی  ،مبارهه با تامی مالی تروریتم در اسناد بی المللی ،مجله حقرقی ،نشذریه دفتذر
خدما حقرقی بی المللی جمهرری اسالمی ایران ،شماره سی و دوم ،1384 ،صص 278-277
2. FATF Secretariat, Self-Assessment Questionnaire: FATF Special
Recommendations on Terrorist Financing (Jan. 31, 2002). http://www.fatfgafi.org/TerFinance_en.htm
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مررد ترصیههای ویژش هشتگانه میتران گفت پنج ترصیه اول متضم مقرراتی مشابه بذا
«ونرانتیرن» و قط نامه  1373شررای امنیت است ولی سذه ترصذیه آخذر سذه مرضذرع
جدید را مطرح میساهند .بر اساس آنچه گفته شذد ،سذرالی وذه در ایذ تحقیذق مذررد
بررسی قرار میگیرد ای است وه جایگاه نهاد پیشنهادهای گذروه ویذژه اقذدام مذالی در
مبارهه بی المللی با جرایم اقتصادی هیتت؟ در راستای بررسی و پاس به سذرال مذررد
اشاره ،ابتدا پیشینه و ساختار نهاد گروه ویژه اقدام مالی بررسی میشرد و در ادامه ،تذاثیر
ای نهاد بر جرایم اقتصادی (پرلشریی) تبیی شده و در نهایت م ایای پیرسذت بذه ایذ
نهاد بررسی و به بتترهای قانرنی مررد نیاه الحاق به ای نهاد پرداخته شده است.

 -2پیشینه گروه ویژه اقدام مالی (اف ،ای ،تی ،اف)
گروه واری اقدام مالی ،یک قرارداد نیتت بلکه یک نهاد مالی بی المللی است وذه اه
سال  1989به ابتکار و هیر نظر گروه ( G7متشک اه وشر های آمریکا ،انگلیس ،آلمان،
ایتالیا ،فرانته ،ژاپ و وانادا) ایجاد شد .مامرریت ای گروه مقابله با پرلشذریی و تذامی
مالی تروریتم در نظام مالی جهذانی اسذت .گذروه هفذت وشذرر صذن تی در پاسذ بذه
نگرانیهای مرجرد در همینه پرلشریی ،گروه وذاری اقذدام مذالی را در نشتذت پذاریس
 1989تشکی دادند .سران جی  7در بیانیه خرد ضرور
یکتان وردن مقررا

تشذکی هنذی نهذادی بذرای

بانکی و مبارهه با پرلشذریی را بیذان وردنذد .مقذررا

مبذارهه بذا

پرلشریی شام قرانینی است وه اشخاص و شروتها را مرظف میوند در مذررد نحذره
وت

درآمدشان به دولتها ترضیح دهند ،اه ای راه ،پرلهایی وه اه راههای نامشذروع،

مانند قاهاق ،رشره و تخلفهای مالی به دست آمده است ،برای ورود به باهارهای مالی
با دشراری بیشتری روبهرو میشرد و سالمت نظام مذالی و اقتصذادی قابذ تضذمی تذر
خراهد برد.

1

 .1عباسی ،اصغر ،م رفی گروه ضربت اقدام مالی علیه پرلشریی ،شماره  ،5تابتتان  ،1386ص 151
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وارشناسان اف.ای.تی.اف بر اساس گ ارشهای رسمیوشررهای مختلف ،اه جملذه
در مررد شفافیت مالی ،قرانی مالیاتی و مانند آن ،نظرا

مشررتی خردشان را در مذررد

می ان ریتک سرمایه گکاری در آن وشررها اعالم میونند وه مررد استناد سرمایهگذکاران
بی المللی قرار میگیرد .ف الیت ای گروه نامحدود نبرده و ف الیذت ایذ گذروه در یذک
باهه همانی مشخص است و برای تمدید آن نیاه به تصمیم ویژه وهرای وشررهای عضذر
دارد .برای دوره ف لی وه اه  2012شروع شده است ،تصمیم گرفته شده تذا سذال 2020
ف الیتهای ای گروه ادامه یابد.

1

ای گروه وارویژه خرد را پیگیری شفافیت مبادال
خصرص در قال

م امال

مالی برای مبارهه با پرلشریی بذه

مراد مخدر و مقابله با تامی مالی تروریتم در سطح ملی و

بی المللی اعالم ورده است و نتیایج حاص اه نظار

بذر وشذررها را در جلتذا

هذر

ههار ماه یکبار خرد به اطالع وشررهای عضر میرساند تا ای وشررها بتراننذد ریتذک
سرمایه گکاری در باهارهای مالی هدف را بررسی و در مذررد سذرمایهگذکارانی «وذه بذه
وشررهای مشکرک» میروند احتیاط ونند .ای گروه ،ترصیههذایی در ایذ رابطذه تهیذه
ورده است .یکتال ب د اه ایجاد شدن 40 ،ترصیه ترسط ای گروه ،ترلید و منتشذر شذد.
 2001در سال نی  ،ب د اه حمال

تروریتتی  11ستتامبر بذه بذرجهذای مروذ تجذار

جهانی در نیریررک ،یک وظیفه دیگر هم به عهده وارشناسان ساهمان گکاشته شذد و آن
ای «وه باهارهذای هذدف بذرای سذرمایهگذکاری را اه نظذر وجذرد امکذان تذامی مذالی
تروریتم» بررسی ونند.
در اوتبر  ، 2001گروه ویژه اقدام مالی  8ترصیه ویژه برای مراجهذه بذا تذامی مذالی
تروریتم مطرح ورد .در سال  ،2004ای گروه با اف ودن یک ترصیه دیگر ترصذیههذای
نهگانه ویژه را منتشر ورد .در مجمرع ای گروه  40+9ترصیه برای مقابله با پرلشذریی و
مبارهه با تامی مالی تروریتم منتشر ورده است.

2

 .1همان ،ص152
2. Schott, , Paul Allan, Reference Guide to Anti-Money Laundering and
Combating the Financing of Terrorism, World Bank Institute, 2006, p. 57
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در سال  ،2003گروه ویژه اقدام مالی ترصیههای خرد را اصذالح وذرد وحرفذههذا و
و وارهای غیرمالی را نیذ در برگرفذت .وتذ

وت

تاجران سنگها و فل ا

و وارهذایی اه قبیذ  ،واهینرهذا،

گرانبها ،ووال و دفترداران رسمی .در متیر همان ،ف الیذتهذای

ای گروه گتتردهتر شد و در نتیجه در سال ،2012مقابلذه بذا تذامی مذالی ف الیذتهذای
اشاعهای نی به مامرریذت ایذ گذروه اضذافه شذد و در همذی سذال آخذری ویذرایش
ترصیه های خرد را برای مقابله بذا جذرایم مذالی (تذامی مذالی تروریتذم ،تذامی مذالی
ف الیتهای اشاعهای ،پرلشریی و  )...منتشر ورد .عنران ای ترصیهنامذه« ،اسذتانداردهای
بی المللی در مبارهه با پرلشریی و تامی مالی تروریتم و اشذاعهگذری» اسذت .متذاعی
بی المللی برای مبارهه با پرلشریی به طرر جدی اه اواخر دهذهی هشذتاد مذیالدی آغذاه
گردیده است .اه جمله اقداما

و ابتکارا

بی المللذی بذرای جلذرگیری و مقابلذذه بذذا

پرلشذریی ،تشذکی و راه انذداهی یذک نهذاد بی المللی مرسرم به «گروه ضربت اقذدام
مالی علیه پرلشریی» است .ایذ نهاد محصرل ابتکار وشررهای عضر گذروه هفذت (-7
 )Gاسذت و اندیشذه تمسیس آن در عم اه سال  1988میالدی مطرح گردید.

1

گروه هفت ( ،)G-7در اجالسیهی سال  1988وذه در شذهر تررنتذذر برگذذ ار شذد،
اقدام به تصری
ضرور

یک اعالمیذهی سیاسذی وذرد .در بنذد  16ایذذ اعالمیذذه سیاسذی بذر

ونترل پرلشریی تموید گردیذده اسذذت .گذذروه مذذکورر مت اقبذا در اجالسذذیه
2

آرشذرر وذه در سذال  1989تشذکی گردید ،اعالمیه دیگذری را تصذری
مرج

وذرد وذه بذه

آن اه همهی وشذررها درخراست شد تا با تالشهای مشذترک گذروه هفذت در

امر مبارهه با قاهذاق مراد مخدر و مبارهه با پرلشریی همراه شرند .اعضای گذروه هفذت
در همی جلته راجع به تمسیس یک گروه ضربت برای مقابله بذا پرلشذریی بذه ترافذق
رسیدند .باالخره در پان دهمی اجالسیه اقتصادی سالیانه گروه هفت وه در ژوئذ سذال
 .1میرهاوند ،فض اهلل ،پیشنهادهای گروه وار ،اقدام مالی برای مباره با پرلشریی،مجله :مجلس و راهبرد،
شماره  ،37بهار  ،1382ص148
2. ARSHOR
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 1989در شهر پاریس تشکی شد ،اعضاء گذروه مذکورر بذه منظرر مقابلذه بذا پدیذدهی
پرلشریی« ،گروه ضربت اقدام مالی» مرسذرم بذه اف.ای.تی.اف را تشکی دادند.

1

 -3ساختار گروه ویژه اقدام مالی (اف ،ای ،تی ،اف)
اف.ای.تی.اف در درون سذاهمان ترسذ ه و همکذاری اقتصذادی 2شذک گرفذت24 .
وشرر عضر ساهمان ترس ه و همکاری اقتصذادی ،در نهذاد اف.ای.تی.اف هذم عضریت
دارند .و دبیرخانه آن نی در ساهمان ترس ه و همکاری اقتصذادی متتقر مذیباشذد .ایذ
دبیرخانهی ورهک ،ریاست اف.ای.تی.اف را در انجام وظایفش ومک میوند.
اگر هه دبیرخانه اف.ای.تی.اف در شهر پاریس و در مقر ساهمان ترس ه و همکذاری
اقتصادی متتقر است ،با وجرد ای اف.ای.تی.اف یک نهاد بی المللذی متذتق اسذت و
ج ئی اه ساهمان ترس ه و همکذاری اقتصذادی نمذیباشذد .نهذاد اف.ای.تذی.اف ،یذذک
ساهمان بی المللی دائمی و مادامال مر نیتت و بر مبنای یک ونرانتذیرن الهماالجرا هذم
تمسیس نشده است .ای نهاد ترسذط وشذررهای گذروه هفذذت بذه عنذران یذک «گذروه
ضربت» 3تمسذیس شذد .بذه همذی دلی یک ساهمان بی المللذی بذه مفهذرم رسذمی آن
محتذرب نمیشذرد .اه ای رو مث بیشتر گروههای ضذذربت ظذذرف همذذانی خذذاص
دارد .در همذان تمسیس اف.ای.تی.اف ،قرار بر ای برده اسذت وذه ف الیذت آن تذا سذال
 2004میالدی ادامذه پیذدا ونذذد و پذذس آن اه در صذذرر

صذذالحدید دول عضذذر،

وماوذان ف الیت خرد را استمرار بخشد .ای نهاد هم اونرن نیذ ومذذا فذیالتذذابق بذذه
حیا

خرد ادامه میدهد هرا وه طبق ترافق به عمذ آمذده در اجالسذیه مذاه مذه سذال

 2004میالدی ،ف الیت اف.ای.تذی.اف در همینذهی مبذارهه بذا پرلشذریی و تذممی مذالی
1. L. PAP, ANDRÁS, "Constitutional Ambiguities Regarding Anti-Terrorist
Financial Enforcement Measures–The Case of Hungary," ACTA JURIDICA
HUNGARICA ,47, No. 4,
(2006), p. 409
2. OECD
3. Task Force
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تروریتم برای هشت سال دیگر تمدید شد .بذه عذالوه دورهی ریاسذت اف.ای.تذی.اف
یکتاله است و یذک مقذام دولتذی بلندپایذذه اه بذذی وشذذررهای عضذر آن را برعهذده
میگیرد وه با رأی اوثر اعضاء اف.ای.تذی.اف برگ یذده مذیشذرد .بذذا وجذذرد ایذنکذذه
ونرانتذیرن ویذ اولذی ونرانتذیرن و مرافقتنامذهی بی المللی مهم در همی سه مبذارهه
با پرلشریی است و بذه همذی دلیذ نقذش مذرثری در ایجذاد و گتذترش تذدابیر ضذد
پرلشذذذریی در سراسذذذر گیتذذذی داشذذته اسذذت ،مذذع الرصذذف اه همذذان شذذک گیذذری
اف.ای.تی.اف در سذال  1989مذیالدی ای نهاد جهان را به سذمت گتذترش و اجذرای
تدابیر مبذارهه بذا پرلشذریی هدایت و رهبری ورده است .وشررهای عضر گذروه هفذت
عمدتا در پاس به ونرانتیرن وی و مشخصا به منظذرر انجذام اقذذداما
همینذهی مبارهه با پرلشریی ترسط وشذررها و مؤستذا
تمسذیس وردند.

ضذذروری در

مذالی ،نهذاد اف.ای.تذی.اف را

1

اعضای اف.ای.تی.اف در ابتدا فقط شام وشررهای گروه هفت ،ومیتذیرن اروپذا و
هفت وشرر دیگر برد .اما در طرل سذالهذای  1991و  1992مجمذرع اعضذاء آن اه 16
عضر به  26عضر رسذید و در سذال  2000مذذیالدی بذذا پذذکیرش تقاضذای عضذریت
وشررهای برهی  ،مک یک و آرژانتی ت داد اعضاء آن بذاه هم اف ایش یافت و نهایتذا در
اجالسیهی  20ژوئ سال  2003مذیالدی بذا قبرل عضریت روسیه و آفریقذای جنذذربی
مجمذرع اعضذاء آن بذه  33عضذر رسید.
در حذذال حاضذذر وشذذررهای عضذذر اف.ای.تذذی.اف عبارتنذذد اه :آرژانتذذی  ،اسذذترالیا،
اتذریش ،بلژیک ،برهی  ،وانادا ،دانمارک ،فنالند ،فرانتذه ،آلمذان ،یرنذان ،هنذگ ونذذگ،
ایتلند ،ایرلند ،ایتالیا ،ژاپ  ،لرو امبذرر ،،مک یذک ،هلنذد ،نیرهیلنذذد ،نذذروژ ،پرتغذال،
روسذیه ،سذنگاپرر ،آفریقذای جنذربی ،اسذتانیا ،سذردان ،سذذرئیس ،ترویذه ،انگلتذتان و
ایاال

متحده آمریکا ،عالوه بر ای سذی و یذک وشذرر ،دو سذاهمان بذی المللذی ی نذی

 .1مهجرریان ،فاطمه ،استانداردهای بی المللی مبارهه با پرلشذریی و تذامی مذالی تروریتذم ،آتیذهنگذر،
 ،1395ص 76
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شررای همکذاری خلذیج فذارس و ومیتذیرن اروپا هم عضر اف.ای.تی.اف هتذتند .بذه
ای ترتی

مالحظه میشرد وه اعضذا اف.ای.تی.اف مجمرعا مراوذ اقتصذذادی بذذ ر،

دنیذا را در آمریکذای شذمالی ،آمریکذای جنذربی ،اروپذا ،آفریفذذا ،آسذذیا و اقیانرسذذیه
نماینذدگی میوننذد .بذه عذالوه عضذریت در اف.ای.تذی.اف بذرای سذایر وشذررها نیذ
مفترح است.
« حداق شرایط الهم برای اینکه یک وشرر به عضریت اف.ای.تی.اف درآیذد بذذدی
شرح است -1 :در سطح سیاسی وامال ت هد نماید وه ترصذیههذای اف.ای.تذی.اف را در
هارهرب همانی مت ارف (سه ساله) اجذرا مذیونذد و سیتذتم خذرد ارهیذابی سذالیانه و
حداق دو نربت ارهیابی متقاب را تقب مینماید؛  -2عضر ف ذذال «نهادهذای منطقذهای
شبه اف.ای.تی.اف» 1باشد یا در مذراردی وذذه هنذذی نهادهذذایی وجذرد نذدارد بذرای
تمسیس آن آمادگی داشته باشد؛  -3اه لحاظ استراتژیکی وشرر مهمی باشد؛  -4قذبال در
حقرق داخلی خرد تطهیذر عرایذد ناشذی اه قاهاق مراد مخدر و سایر جنایا
بذه عنذران یذک جذرم ج ایذی لحاظ نمذرده باشذد؛  -5قذبال مؤستذا
بذه احذراه هریذت مشتریان و ایضا گ ارش م ذامال
وذرده باشد.

شدید را

مذالی خذرد را

مشذکرک یذا غیرمت ذارف ملذذ م

2

نهاد اف.ای.تی.اف در ابتدا صرفا به منظرر ایجاد یک شبکهی جهانی برای مبارهه بذا
پرلشریی تمسیس شد ولی مت اقبا بدنبال بذروه واق ذه یذاهدهم سذتتامبر ،حذرهه ف الیذت
خرد را عالوه بر پرلشریی ،به مبارهه با تممی مالی تروریتم هم ت مذیم و ترسذ ه داد و
امروهه به طرر مشخصر در ای دو حرهه ف الیذت دارد .طبق تصمیمی وذه در اجالسذیه
سال  1994اتخذاذ شذده اسذت نهذاد اف.ای.تی.اف به طذرر ولذی سذه هذدف اصذلی را
دنبال میوند .ای اهداف عبارتند اه:

 .2طیبی فرد ،سید امیر حتی  ،پیشی  ،ص.270

1. FATF – Style Regional Bodies

پیشنهادهای گروه ویژه اقدام مالی و جایگاه نهاد مذکور در مبارزه با جرایم اقتصادی9 .............

 -1نظار

بر اجرای وام ترصیههای صادر شده ترسط وشررهای عضذر ،نیذ بذه

ای هدف اه طریق یک فرآیند دو مرحلهای ی نذی مکانیتذم خذرد ارهیذابی و مکانتذیم
ارهیابی متقابذ میتذر میگردد.
 -2بررسی و گ ارش روشها و فنذرن پرلشذریی و متقذابال اتخذاذ جهذت نیذ بذذه
ایذ هذدف 2 ،تدابیر مقتضی برای مقابله بذا آنهذا اف.ای.تذی.اف بذر مبنذای گذذ ارش
تیترلذرژی ،در خصذرص راههذذای نذذری پرلشذریی گذ ارشهذای سذالیانهی خذرد را
منتشذر میونذد .ایذ گ ارش برای تمام وشررهای جهان (اعم اه عضر یذا غیذر عضذذر
اف.ای.تی.اف) بتیار مفید است هذرا وذه آنهذا را بذا ایجذذاد و ترسذذ هی روشهذا و
فنرن نری پرلشریی آشنا میوند .ناگفته نماند وذه اف.ای.تی.اف در ایذ همینذه هذذر اه
هنذد گذاهی در پرتذر آنچذه وذه بذه «اسذتراتژی نذری پرلشذریی» 1م ذروف اسذت بذا
صدور «یادداشتهای تفتیری» 2نتبت بذه روهآمذد وذردن ترصذیههای صذذادره اقذدام
میوند.
 -3تشریق به قبرل و اجرای ترصیههای هه گانه اف.ای.تذی.اف در سراسذذرجهان.
در ای همینه اف.ای.تی.اف وشذررهای غیرعضذر را بذه قبذذرل و اجذرای ترصذیههذای
هه گانه تشریق میوند .به ای ترتی

میتران گفت وه رسذالت اف.ای.تذی.اف فقذذط

بذه وشذررهای عضذر محذدود نمیشرد بلکه عذالوه بذر آن ،وشذذررهای غیرعضذذر را
هذم در بذر میگیرد .به همذی منظذذرر اف.ای.تذی.اف بذذه منظذذرر تشذذریق همذذهی
وشررها به اتخاذ و قبرل تدابیر الهم برای پیشذگیری ،وشذذف و ت قیذ

تطهیروننذدگان

پرل (ی نی اجذرای ترصذیههای ههذ گانه) ،اقدام به شناسایی وشررهایی میوند وه بذه
عنران مان ی برای همکاری بذی المللذی در ایذ همینذه عمذ مذینماینذد .پذذس اه آن،
وشررهای مکورر را تحذت عنذران وشذررهایی وذه در امذر مبارهه با پرلشریی همکاری

.1ای گ ارش م مرال گ ارش تیترلرژی  Typologies Reportنامیده میشرد.
2. Interpretative Notes
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نمیونند» 1.در لیتت سذیاه خذرد قرار دهد .در قراری ضم نهاد اف.ای.تذی.اف بذرای
نیذ بذذه هذذدف اخیرالذذذکور ،بذذا برنامذذههذذای امذذدادی و م اضذذدتی همینذذذهی اجذذذرای
ترصذیههای هه گانه ترسط دول غیرعضر را فراهم میوند و در صذرر
ای وشررها آمرهش و ومک الهم را به آنها ارائه میدهد.

در خراسذت

2

 -4نقش گرروه ویرژه اقردام مرالی در مبرارزه برا جررایم اقتصرادی
(پولشویی)
اف.ای.تی.اف به عنران تنها نهاد فرامنطقهای وه مشخصا به منظذرر ونتذرل و مبذارهه
با پرلشریی در سراسر گیتی تمسیس شده است ،در مبارهه و مقابله با پرلشریی بیشذتری
مرفقیت را در وارنامه ف الیتهای خرد دارد 3.مهمتری اقدام و ابتکار اف.ای.تذی.اف در
پیشگیری و مبارهه بذا پرلشذریی را بایذد در تدوی و انتشار ترصیههای هه گانذه ایذ
نهاد خالصه ورد .به عالوه ،نهذاد مکورر تنها به تدوی و صدور ای ترصذذیههذا اوتفذذا
نمیونذد و بذر اجذرای وام ای ترصیهها ترسط وشررهای عضر نظار

دارد و سذذایر

وشذررهای غیرعضر را نی به اجرای آن تشریق مینماید .وجه تمای اصلی تالشهذذای
م مرله ترسط اف.ای.تی.اف در همینهی مبارهه بذا پرلشذریی ،بذا ورشذشهذذای سذذایر
نهادهای بی المللی مث ساهمان مل متحد و اتحادیهی اروپا ،به تموید اف.ای.تذی.اف بذر
روی جنبههای عملی مبارهه با پرلشریی برمیگردد .در حالی وه ساهمانهای بی المللذی
مث ساهمان ملذ متحذد عمذدتا بذر روی اعالمیذه هذا و م اهذدا

تمویذد دارنذد ،نهذاد

اف.ای.تی.اف غالبا بر روی جنبههای عملی ای پدیده تموید میورهد .راهکارها و تدابیر
مربرط به ارهیابی وشررهای عضذر و ت یذی وشذررهایی وذه بتذا سیاسذتهذای ضذد
)1. Non – Cooperative Countries and Territories (NCCTs
 .2باقرهاده ،احد ،مطا ل ه تطبیقی بر پرلشریی در حقرق ایران و انگلتتان و اسذناد بذی المللذی ،میذ ان،
 ،1386ص45
3. Clunan, Anne L. The Fight against Terrorist Financing, The Academy of
Political Science, Vol. 121, No. 4 ,Winter, 2006/2007 .P 30
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پرلشریی همکاری نمیونند ،اه جملذه اقذداما

عملذی نهذاد اف.ای.تذی.اف محتذرب

میشرد .اف.ای.تی.اف اه طریق مکانیتم ارهیابی سیتتمهای حقرقی ممالذک عضذر نذه
فقط تصری

قرانی مبارهه با پرلشریی بلکه همچنی وارآیی عملذی ایذ سیتذتمهذای

حقرقی را در خصرص مبارهه با پرلشریی مررد ارهیابی قرار میدهد.

 -1-4شناسایی ،بررسی ومقابله با ریسکهای مربوط به پولشویی 1و
تأمین مالی تروریسم2در نظام بانکی
در ترصی شماره  1وشررها باید ریتکهایی را وه در ارتباط بذا پرلشذریی و تذممی
مالی تروریتم با آنها مراجه هتتند ،شناسذایی ،ارهیذابی و بررسذی نماینذد و اقذداماتی
مانند ت یی

یک مرجع یا ساهِوار مناس

برای هماهنگ وردن ف الیذتهذای مربذرط بذه

ارهیابی ریتک انجام دهند و نی به منظرر حصرل اطمینان اه واهش مذرثر ریتذکهذای
مرجرد ،منابع الهم را به وذار گیرنذد .براسذاس اینگرنذه ارهیذابیهذا ،وشذررها بایذد بذا
بکارگیری رویکرد مبتنی بر ریتک ،اطمینان پیدا ونند اقداماتی را وه برای جلذرگیری اه
پرلشریی و تممی مالی تروریتم یا واهش می ان وقرع ایذ جذرایم انجذام مذیدهنذد بذا
ریتکهای شناسایی شده ،تناسذ

داشذته باشذند .رویکذرد م بذرر بایذد مبنذای اصذلی

تخصیص مرثر منابع برای نظام مبارهه با پرلشذریی و تذممی

مذالی تروریتذم و اجذرای

تدابیر ریتک محرر مبتنی بر ترصیههذای گذروه ویذژه باشذد .در مذراردی وذه وشذررها
ریتکهای بیشتری را شناسایی میوننذد بایذد مطمذئ شذرند وذه در نظذام مبذارهه بذا
پرلشریی و تممی مالی تروریتم آنها ،به حد وافی اینگرنه ریتکها مررد ترجذه قذرار
گرفته است .وشررها در مراردی وه ریتکهای ومتری را شناسایی میونند ،مذیتراننذد

1. Anti-Money Laundering (AML).
2. Combating Financing Terrorism (CFT).
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در ارتباط با برخی اهترصیههای گروه ویژه ،اتخاذ تدابیری سذاده تذر را تحذت شذرایطی
خاص مجاه شمرند.

1

وشررها باید مرستا

مالی و نی مشاغ و حرفههای غیرمالی م ی  2را ملذ م وننذد

ریتکهای خرد در ارتباط با پرلشریی و تممی مالی تروریتذم را شناسذایی و ارهیذابی
ورده و برای واهش آنها ،اقداما

مرثری انجام دهند.

مطابق ترصیه شذماره  2وشذررها بایذد بذا آگذاهی اه ریتذکهذای شناسذایی شذده،
سیاستهای ملی خرد در همینه مبارهه با پرلشریی و تذممی مذالی تروریتذم را تذدوی
ونند .ای سیاستها باید به طرر منظم ،باهنگری شرند و نی وشررها باید بذرای اجذرای
آنها ،مرج ی را ت یی ورده و یا اه یک سذاهوار بذرای همذاهنگی یذا سذاهوار مناسذ
دیگری در ای همینه برخرردار باشند.
براساس ترصیه شماره  3وشررها باید بر مبنذای ونرانتذیرنهذای ویذ

3

4

و پذالرمر ،

پرلشریی را جرم انگاری ونند .وشررها باید جذرم پرلشذریی را بذه همذه جذرایم شذدید
تتری دهند با ای هدف وه دامنه وسیعتری اه جرایم منشم 5را در بر گیرد.
مطابق ترصیه شماره  4وشررها باید اقداماتی ماننذد آن هذه وذه در ونرانتذیرنهذای
«وی » « ،پالرمر» و «تممی مالی تروریتم» مقرر شده است اه جمله ،اقذداماتی در همینذه
قانرنگکاری انجام دهند تا به مرجذ

ذیصذالح آن وشذررها بتراننذد بذدون

آن ،مقامذا
6

تضییع حقرق اشخاص ثالث دارای حت نیذت ،امذرال و درآمذدهای هیذر را متذدود،
ترقیف و مصادره ونند:الف .امرال تطهیر شده (اه طریق پرلشریی)؛ب .عراید حاصذ اه

مذالی جمهذرری اسذالمی ایذران ،گذروه

 .1ترصیههای هه گانه گروه واری اقدام مالی ،مرو اطالعا
همکاریهای بی المل  ،1391 ،ص 1
2. Designated Non-Financial Businesses and Professions(DNFBPs).
3. United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and
)Psychotropic Substances, 1988 (the Vienna Convention
4. United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000
)(the Palermo Convention
5. Predicate Offences.
6. bona fide third parties
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پرلشریی و یا جرایم منشم و امکاناتی وه در ارتکاب ای جرایم استفاده مذیشذرند و یذا
قصد هنی استفادهای اه آنها وجرد دارد؛ پ .امرالی وه حاص تممی مذالی تروریتذم،
اقداما

تروریتتی یا ساهمان های تروریتتی هتتند یا در ارتکذاب ایذ جذرایم مذررد

استفاده قرار میگیرند و یا قصد استفاده یا تخصیص آنها بذرای انجذام هنذی جرایمذی
وجرد دارد؛

 .امرال دارای ارهش م ادل.

1

همچنی  ،براساس ترصیه شماره  5وشررها باید عالوه بر جرمانگذاری تذممی مذالی
تروریتم بر مبنای ونرانتیرن تممی مالی تروریتم ،الهم است تممی مالی سذاهمانهذای
تروریتتی و افراد تروریتت را حتی در صرر
مجمرعه اقداما

عذدم ارتبذاط آنهذا بذا یذک اقذدام یذا

تروریتتی خاص ،جرمانگاری ونند .وشررها باید اطمینان دهند وه در

قرانی داخلی آنها ،اینگرنه جرایم به عنران جرایم منشم پرلشریی م ی شدهاند.
مطابق ترصیه شماره  7در اجرای قط نامههای شررای امنیت ساهمان ملذ متحذد در
ارتباط با جلرگیری ،سرورب و ترقف اشاعه سالحهای وشتار جم ی و تممی مذالی آن،
وشررها باید تحریمهای مالی هدفمند را به اجرا گکارند .قط نامههای یاد شده ،وشذررها
را مل م میونند برای اطمینان اه اینکه هیچگرنه وجه یا دارایی دیگری ،به طذرر متذتقیم
یا غیر متتقیم ،در اختیار شخص یا نهادی قرار نگیرد وه ترسط یا به مرجذ

اختیذارا

شررای امنیت ساهمان مل متحد تحت فص هفتم منشرر مل متحد م ی شدهانذد و یذا
اشخاص م برر اه آن وجذره یذا دارایذیهذا بهذره منذد نشذرند ،بذدون تذاخیر ،وجذره و
داراییهای آنها را متدود ونند.

2

1. Property of Corresponding Value
2. FATF Secretariat, Self-Assessment Questionnaire: FATF Special
Recommendations on Terrorist Financing (Jan. 31, 2002). http://www.fatfgafi.org/TerFinance_en.htm
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 -2-4کنترل و نظارت بر انتقال وجوه از سوی اشخاص خاص
مطابق ترصیه شماره  13مرستا

مالی باید مل م شرند در روابط وذارگ اری بذانکی

برون مرهی و سایر روابذط مشذابه ،افذ ون بذر اجذرای تذدابیر م مذرل شناسذایی وذافی
مشتریان ،اقداما

هیر را انجام دهند:

الذذف .جمذذع آوری اطالعذذا

وذذافی دربذذاره مرستذذه «درخراسذذت وننذذده خذذدما

وارگ اری »1با هدف شناخت وام ماهیت وت
نظار

بر مؤسته مکورر بر مبنای اطالعا

آیا آن مؤسته تاونرن مشمرل تحقیقا

و وار و شهر

مؤسته و نیذ ویفیذت

مرجرد در دسترس عمذرم ،اه جملذه اینکذه

قضایی یا سایر اقذداما

نظذارتی در ارتبذاط بذا

پرلشریی و تممی مالی تروریتم شده است یا خیذر؛ ب .ارهیذابی اقذداما
ترسط مرسته درخراست وننده خذدما

ونترلذی وذه

وذارگ اری ،در همینذه مبذارهه بذا پرلشذریی و

تممی مالی تروریتم انجام میشرد؛ پ .اخک تاییدیذه مذدیریت ارشذد قبذ اه برقذراری
روابط وارگ اری جدید؛

 .شناخت دقیق متئرلیتهای مربرط به هر مرستذه؛ ث .در

ارتباط با «حتابهای وارگ اری مررد استفاده متتقیم اشخاص ثالذث ،»2مرستذه مذالی
باید اطمینان یابد ،بانک درخراست وننده خدما

وارگ اری ،تدابیر مربرط به شناسذایی

وافی مشتریان در مررد آن مشتریانی وه دسترسی متتقیم به حتابهای بانک وذارگ ار،
دارند را اعمال ورده و قادر است در صرر

درخراست بانک وارگ ار ،اطالعا

اخک شده در فرآیند شناسایی وافی مشتریان را در اختیار آن بانک قرار دهد.

مربرط

3

طبق ترصیه شماره  14وشررها باید با اتخاذ تدابیری اطمینان حاص وننذد اشذخاص
حقیقی یا حقرقی وه خدما

مربرط به انتقال پرل یذا ارهش 4را ارایذه مذیدهنذد ،دارای

مجره برده و یا به ثبت رسیدهاند و نی مشمرل نظامهای مذرثر بذرای پذایش و اطمینذان
بخشی به لحاظ رعایت تدابیر مقذرر در ترصذیههذای گذروه ویذژه اقذدام مذالی هتذتند.
1. Respondent Institution
2. Payable-through accounts.

 – 3ترصیههای هه گانه گروه واری اقدام مالی ،پیشی  ،ص 8
4. Money or Value Transfer Services (MVTS).

پیشنهادهای گروه ویژه اقدام مالی و جایگاه نهاد مذکور در مبارزه با جرایم اقتصادی15 .............

وشررها باید برای شناسایی آن دسته اه اشخاص حقیقذی و حقذرقی وذه بذدون داشذت
مربرط به انتقال پرل یا ارهش میوننذد ،تذدابیری را

مجره یا ثبت ،اقدام به ارائه خدما

اتخاذ ورده و مجاها های مناسبی را نتبت به آنها اعمال ونند.
مطابق ترصیه شماره  16نق و انتقاال
دهند وه مرستا

مالی ،اطالعا

الکترونیکی وجره 1وشذررها بایذد اطمینذان

ضروری و دقیق در مررد فرستنده وجره و اطالعذا

ضروری مربرط به ذینفع (دریافت وننده وجره) را در فرآیند نق و انتقاال
و پیامهای مربرط ،درج ورده و ای اطالعا

الکترونیکی

در سراسر هنجیذره پرداخذت و در فرآینذد

نق و انتقال و پیامهای مرتبط باقی میمانند.
وشررها باید اطمینان حاص ونند مرستا
انتقاال

الکترونیکی وه فاقد اطالعذا

هتتند ،تمامی نق و انتقاال

مالی به منظرر وشف آن دسته اه نقذ و

ضذروری مربذرط بذه فرسذتنده و ذینفذع وجذره

را مذررد پذایش قذرار داده و اقذداما

مناسذبی بذه عمذ

میآورند.
 -3-4گزارش معامالت مشکوک
براساس ترصیه شماره  20اگر یک مرسته مالی مشکرک شرد یا دالی منطقی برای
مشکرک شدن داشته باشد مبنی بر اینکه وجره مررد نظر ،عراید یک ف الیت مجرمانذه و
یا مرتبط با تممی مالی تروریتم است ،در آن صرر
قانرن مل م شرد فررا مرات

مرستذه م بذرر بایذد بذر اسذاس

شک خرد را به واحد اطالعا

ترصیه شماره  21تصریح میونذد وذه مرستذا

مالی ،گ ارش دهد.

مذالی ،مذدیران ،وارونذان ارشذد و

تمامیوارمندان آنها :الف .اگر مرارد مشکرک را با حت نیت به واحد اطالعذا

مذالی

گ ارش ونند حتی در صررتی وه درباره ف الیت مجرمانه منشذاء ،اطذالع دقیقذی نداشذته
باشند و صرفنظر اه وقرع یا عدم وقرع ف الیت غیرقانرنی به صرر

واق ذی بایذد طبذق

قانرن اه متئرلیت ویفری و مدنی ناشی اه نقض هرگرنه محدودیت قراردادی یا قانرنی،
1. Wire Transfers.
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مقرراتی و یا اجرایی ناظر بر افشای اطالعذا
افشای ای امر وه «گ ارش م امال
اطالعا

م ذاف باشذند.ب .بذه مرجذ

مشکرک »1و یا سایر اطالعا

مالی تهیه و ارسال شده است ،منع شرند.

قذانرن ،اه

مربرط ،برای واحذد

2

 -4-4همکاریهای بینالمللی
براساس ترصیه شماره  36وشررها باید برای پیرست بذه ونرانتذیرن ویذ (،)1988
ونرانتذذیرن پذذالرمر ( ،)2000ونرانتذذیرن سذذاهمان مل ذ متحذذد علی ذه فتذذاد ( )2003و
ونرانتیرن مبارهه با تامی مالی تروریتم ( )1999و اجرای وام آنها ،اقذداما
انجام دهند .همچنی حت

مررد ،وشررها ترغیذ

فذرری

مذیشذرند ،سذایر ونرانتذیرنهذای

بی المللذی مذرتبط ماننذد ونرانتذیرن شذررای اروپذا دربذاره جذرایم سذایبری (،)2001
ونرانتیرن وشررهای امریکایی علیه تروریتم ( )2002و ونرانتیرن شررای اروپذا علیذه
پرلشریی ،تجتس ،ترقیف و مصادره عراید حاصذ اه جذرم و تذامی مذالی تروریتذم
( )2005را تصری

و اجرا ونند.

3

مطابق ترصیه شماره  37وشررها باید به سذرعت ،بذه صذرر

سذاهنده و مذرثر ،در

ارتباط با انجام تحقیقا  ،پیگرد قضایی و دادرسی در خصرص پرلشریی ،جذرایم منشذم
مرتبط و تامی مالی تروریتم ،گتتردهتری سطح ممک اه م اضذد
ونند .وشررها باید اه مبانی و بتترهای حقرقی وافی برای م اضد
برده و نی حت

قضذایی را اجذرا
قضذایی برخذرردار

مررد؛ دارای م اهدا  ،ساختارها یا سایر سذاهِوارهای مناسذ

بذرای

اف ایش همکاریها باشند.
وشررها هنگام دریافت درخراست م اضد
انجام دهند تا اطالعا

قضایی ،بایذد حذداوثر تذالش خذرد را

حقرقی و شرح ماوقع مربرط را بذه طذرر وامذ بذه وشذررهای

1. Suspicious Transaction Report(STR).
 .2ترصیههای هه گانه گروه واری اقدام مالی ،پیشی  ،ص 13
 .3هارع قاجاری ،فردوس؛ قائم مقامی ،علی؛ استانداردهای بی المللی مبارهه با پرلشریی و تذممی مذالی
تروریتم (ترصیههای هه گان گروه ویژش اقدام مالی /)FATFهیرنظر عبدالمهدی ارجمندنژاد .تهران:
نشر تاش ،1392 ،ص.45

پیشنهادهای گروه ویژه اقدام مالی و جایگاه نهاد مذکور در مبارزه با جرایم اقتصادی17 .............

درخراست وننده ارائه ونند .ای امر سب

مذیشذرد وشذررها بتراننذد درخراسذتهذای

دریافتی را به ویژه در مراقع اضطراری به مرقع و به طرر مرثر پاسذ بدهنذد .همچنذی ،
وشررها باید در خراستهای خرد را با استفاده اه سریعتری اب ارهای ارتبذاطی ،ارسذال
ونند .وشررها باید پیش اه ارسال درخراست خرد ،نتبت به ال اما
الهم برای دریافت م اضد

قانرنی

و تشریفا

قضایی آگاهی پیدا ونند.

مراجع متئرل م اضذد هذای قضذایی بایذد اه منذابع مذالی ،انتذانی و فنذی وذافی
برخرردار باشند .وشررها باید فرآیندهایی را تدوی ونند تا اه طریق آنها مطمئ شذرند
وارونان اینگرنه مراجع اه باالتری سطرح استانداردهای حرفهای اه جمله اسذتانداردهای
مربرط به راهداری و نی اه سالمت اخالقی و تخصص متناس  ،برخرردار باشند.
براساس ترصیه شذماره  39وشذررها بایذد بذه صذرر

سذاهنده و بذه نحذر مذرثری

درخراستهای استرداد مرتبط با پرلشریی و تممی مالی تروریتم را بذدون هذیچ تذمخیر
غیر مرجهی اجابت ونند.
همچنی وشررها باید تمامی اقداما

ممک را بذه عمذ آورنذد تذا اطمینذان یابنذد

بهشت امنی برای افراد متهم به تممی مالی تروریتم ،اقداما

تروریتتی یا ساهمانهذای

تروریتتی نیتتند .به طرر اخص ،وشذررها بایذد :الذف .اطمینذان یابنذد وذه در قذرانی
وشررشان ،پرلشریی و تممی مالی تروریتم اه جرایم قاب استراداد بذه شذمار مذیآینذد؛
ب .اطمینان یایند وه برای اجرای به مرقع درخراسذت اسذترداد و در صذرر

لذ وم بذر

اساس اولریت بندی ،اه فرآینذدهای شذفاف و مذرثری برخرردارنذد؛ پ .بذرای اجذرای
درخراست استرداد ،شروط محدود وننده غیر م قرل یا غیر مرجه اعمال نمذیوننذد؛

.

اطمینان یابند وه اه یک هارهرب قانرنی در همینه استرداد برخرردارند.
هر وشرری باید تب ه خرد را یا متترد وند و یا اگر صرفاً بذه دلیذ متذئله تاب یذت
هنی نکند ،آن وشرر باید بنا به درخراست وشرر خراهان استرداد ،پرونده مررد نظذر را
بدون تمخیر غیرمرجه و به قصد رسیدگی قضذایی بذه جذرایم مطروحذه در درخراسذت
استرداد ،به مقاما

ذیصالح خرد ارجاع دهد.
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مقاما

ذیصالح باید به مانند سایر جرایم جدی و طبق قذرانی داخلذی ،بذه جذرایم

مرضرع استرداد رسیدگی و اقدام به صدور رای ونند .وشررهای ذیذربط بایذد بذریژه در
همینه اب اد مرتبط با فرآیند دادرسی و ارائه ادله ،با یکدیگر همکاری داشذته باشذند تذا اه
مرثر بردن اینگرنه رسیدگیهای قضایی ،اطمینان حاص ونند.
 -5-4اقدامات پیشگیرانه

1

2

براساس ترصیه شماره  9در مرستا

مالی وشررها بایذد اطمینذان ایجذاد وننذد وذه

قرانی داخلی آنها در همینه راهداری در مرستا

مذالی ،مذانع اه اجذرای ترصذیههذای

گروه ویژه نمیشرند .همچنی مطابق ترصیه شماره  10مرستا
حتابهای بینام و حتابهایی وه ج لی بردن نام صذاح
شرند .مؤستا

مالی باید اه نگهداری

آنهذا محذره اسذت ،منذع

مالی باید مل م شرند وه در مرارد هیر نتبت به شناسایی وافی مشتریان

اقدام ونند )1 :برقراری روابط واری؛  )2انجام م امال
مقرر ( 15000دالر یا یررو) ،یاب .نق و انتقاال

مذرردی :الذف .بذیش اه سذقف

الکترونیکی 3مشمرل شذرایط منذدرج

در یادداشت تفتیری ترصیه شماره 16؛  )3در مراردی وه ظ به پرلشریی و یذا تذممی
مالی تروریتم وجرد داشته باشد؛  )4همانی وه مرستذه مذالی نتذبت بذه صذحت و یذا
وفایت اطالعا

اخک شده قبلی درباره هریت مشتری ،تردید داشته باشذد .اصذ «لذ وم

شناسایی وافی مشتریان ترسط مرستا

مالی» باید در قرانی

وشرری میتراند هگرنگی ایجاد ال اما

خاص مربرط به شناسذایی وذافی مشذتریان را

در قال

وشذررها درج شذرد .هذر

قانرن یا اب ارهای اجرایی مشخص وند.

اقداماتی وه باید به منظرر شناسایی وافی مشتریان انجام شرند ،به شرح هیر هتذتند:
الف .شناسایی مشتری و احراه هریت وی بذا اسذتفاده اه اطالعذا  ،متذتندا

 .1هارع قاجاری ،پیشی  ،ص .50
 .3هارع قاجاری ،پیشی  ،ص 51

و منذابع

2. Preventive Measures

پیشنهادهای گروه ویژه اقدام مالی و جایگاه نهاد مذکور در مبارزه با جرایم اقتصادی19 .............

متتق و م تبر؛ ب .شناسایی مالک ذینفع 1و اتخاذ تذدابیر م قذرل بذرای احذراه هریذت
مالک ذینفع ،به نحری وه مرسته مالی اطمینان یابد مالک ذینفع را میشناسذد .در مذررد
اشخاص و ترتیبا

حقرقی ،شناسایی باید به صررتی باشد وه مرستا

مالی نتبت بذه

مالکیت و ساختار ونترلی مشتری) شخص حقرقی (آگذاهی پیذدا وننذد؛ پ .شذناخت و
مررد ،وت

حت

اطالعا

درباره هدف و ماهیت روابط واری مررد نظر؛

 .اجرای

متتمر فرایند شناسایی وافی مشتریان در مررد روابط واری و بررسی دقیق و مرشکافانه
م امال

انجام شده در طرل دوره روابط واری ،تا به ای وسیله اطمینان حاص شرد وه

م امال

و وذار و وضذ یت

م برر بر اساس شناخت مرسته نتبت به مشذتری ،وتذ

ریتک وی اه جمله در صرر

ل وم نتبت به منشم وجره مربرط ،انجام میشرند.

 -5مزایای پیوستن به قواعد گروه ویژه اقدام مالی (اف ،ای ،تی ،اف)
در ای مبحث تالش شده است م ایا و م ای

پیرست به قراعذد گذروه ویذژه اقذدام

مالی (اف ،ای ،تی ،اف) مررد بررسی قرار گیرد.
 -1-5عدم ارائه اطالعات نظام مالی ایران به گروه اقدام مالی
گروه اقدام مالی به سیاستها ،رویهها ،قرانی و مقررا

میپرداهد .برای گروه اقدام

مالی مهم است وه در وشررها قرانی ملی وارا و اثر بخشی برای مبارهه بذا پرلشذریی و
تامی مالی تروریتم وجرد داشته باشد؛ مقاما
نظار

بر اجرای ای قرانی و مقررا

قضایی و اجرایی ،اختیارا

وافی بذرای

داشذته باشذند؛ شناسذایی مشذتری در مرستذا
مشخصی نگهداری شرد و نظایر آن .گذروه

مالی انجام شرد؛ سرابق م امال

برای مد

اقدام مالی به جمعآوری اطالعا

تراونشها و م امال

خاصی نمیپرداهد .ایذ گذروه،

1. Beneficial Owner
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هیچ مکانی می برای دریافت اطالعا

اه بانکها و وشررها ندارد و اساساً وذارورد ایذ

گروه ،بررسی سیاستها و رویههاست نه دادهها ،م امال

و تراونشها.

1

 -2-5عدم ارائه اطالعات نظام مالی ایران به سایر کشورها
واق یت ای است وه هیچ یک اه اعضای گروه اقدام مالی به دلی عضذریت در ایذ
گروه ،مت هد نیتت وه اطالعا

مشتریان نظام مالی خرد را در اختیار سایر اعضاء قذرار

دهد و هرگرنه تبادل اطالعاتی میان اعضاء بر اساس م اهذدا
میان آنها و پس اه تصری
عبار

دوجانبذه یذا هندجانبذه

مجالس و سایر مراجع ذیصالح داخلی آنها خراهد برد .به

دیگر ،اگر میان دو وشرر عضر ،م اهده م اضد

قضایی وجرد داشذته باشذد و

در آن م اهده قید شده باشد وه اطالعاتی در همینه مبذارهه بذا پرلشذریی و تذامی مذالی
تروریتم میان مقاما

قضایی و اجرایی آنها مبادله خراهد شد ،آنگاه بر همان اساس و

در هارهرب همان م اهده مبادله اطالعا

انجام خراهد شد .اما اگذر هنذی م اهذده و

ترتیباتی وجرد نداشته باشد ،صرف عضریت در گروه اقدام مالی و اجذرای ترصذیههذای
گروه م برر باعث نخراهد شد وه تبادل دوجانبه اطالعا
در م اهدا

م اضد

شدهاند و تماماً به تصری

صرر

گیذرد .روشذ اسذت

قضایی وه میان جمهرری اسالمی ایران و سایر وشذررها من قذد
و تایید شررای نگهبان رسیده و یا خراهند رسید دغدغههذای

وشرر در رابطه با انتقال اطالعا

حتاس در نظر گرفته شده و تحفظهای الهم صذرر

گرفته و خراهد گرفت.
 -3-5حق شرط در خصوص تعریف تروریسم
گروه اقدام مالی هیچ ت ریفی اه تروریتم ارائه نداده و به م رفی مشاغ و اب ارهایی
وه ممک است مررد سرءاستفاده تامی ونندگان مالی تروریتم قذرار گیرنذد پرداختذه و
1. Julie Walters, Carolyn Budd, Russell G Smith, Kim-Kwang, Raymond
Choo, Rob McCusker and David Rees (2011) Anti-money laundering and
counter-terrorism financing across the globe: A comparative study of
regulatory action, Australian Institute of Criminology 2011.P.78
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ترصیههای الهم را در ای خصرص ارائه نمرده است .ت ریف تروریتم امری اسذت وذه
مررد اختالف وشررهای مختلف قرار دارد .با ای حال ،در ونرانتیرن مبذارهه بذا تذامی
مالی تروریتم ( ،)1999ت ریفی اه تروریتم پکیرفته شده است وه در قذانرن مبذارهه بذا
تامی مالی تروریتم مصرب  1394درجمهرری اسالمی ایذران نیذ بذا انذدوی تغییذر در
عبارا  ،مررد قبرل قرار گرفته است .به مرجذ

قذانرن م بذرر ،ایذران نیذ ماننذد اوثذر

وشررها اعمال خشذرنت بذاری را وذه اه طریذق ارعذاب مذردم ،قصذد تاثیرگذکاری بذر
سیاستها و رویههای دولتها را دارند اعمال تروریتذتی محتذرب وذرده اسذت و بذه
بخش قاب ترجهی اه ونرانتیرنهای ساهمان مل متحد وذه بذرای مقابلذه بذا تروریتذم
تدوی شدهاند پیرسته است .بنابرای اه جهت مفهرمی ،ایذران در ت ریذف تروریتذم بذا
جام ه بی المللی همتر میباشد .در رابطه با مصادیق ساهمانها و گروههای تروریتذتی،
ایران مانند هر وشرر دیگری حق دارد وه در قرانی

خرد ،نهادهای ذیصالح برای ت یی

مصادیق ساهمانها و گروههای تروریتتی را مشخص وند و ای مصادیق را به اشخاص
حقیقی و حقرقی ابالغ نماید .هیچ هی در ترصیههای گروه اقدام مالی وجرد ندارد وذه
ایران را مل م نماید اه فهرست آمریکا یا هر وشرر دیگذری در خصذرص سذاهمانهذا و
نهادهای تروریتتی تب یت وند .ایذران ماننذد بتذیاری اه وشذررها مذیترانذد در هنگذام
پیرست به هر ونرانتیرنی ،اعمال حق شرط وند.
 -4-5عدم الزام به اجرای قطعنامههای سازمان ملل متحد
یکی اه انتقادا

وارد شده بر ت ام با گروه اقدام مالی ای است وه ایران ،با اجذرای

استانداردهای گروه اقدام مالی مکلف خراهد شد وه قط نامههای تحریمی ساهمان ملذ
متحد علیه خرد را اجرا نماید .مبنای ای انتقاد ترصیه شماره  7گروه اقذدام مذالی اسذت
وه مقرر میدارد" :در اجرای قط نامههای شررای امنیت ساهمان مل متحد در ارتباط بذا
جلرگیری ،سرورب و ترقف اشاعه سالحهای وشتار جم ی و تامی مالی آن ،وشذررها
باید تحریمهای مالی هدفمند را به اجرا گکارند" .قط نامههای یادشده وشذررها را ملذ م
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میونند برای اطمینان اه ای وه هیچگرنه وجه یا دارایی دیگذری ،بذه طذرر متذتقیم یذا
غیرمتتقیم در اختیار شخص یا نهادی قرار نگیرد وه ترسذط یذا بذه مرجذ

اختیذارا

شررای امنیت ساهمان مل متحد  -تحت فص هفتم منشرر ساهمان مل متحد – م ذی
شدهاند و یا اشخاص م برر اه آن وجره یا داراییها بهرهمند نشرند ،بدون تاخیر ،وجذره
و داراییهای آنها را متدود ونند.

1

منتقدان ت ام با گروه اقدام مالی اظهار میدارند اجرای ایذ ترصذیه باعذث خراهذد
شد وه ایران مکلف به اجرای قط نامه 1929و سایر قط نامذههذای تحریمذی علیذه خذرد
شرد .در پاس باید گفت اصرالً اجرای ترصیه هفتم گروه مکورر در برنامه اقذدام مذررد
ترافق ذور نشده است .همچنی مشابه بتیاری اه وشررها ،اجرای تمامی ترصیههذای40
گانه ال امآور نبرده و اه ای بابذت ت هذدی مترجذه وشذرر نخراهذد بذرد .در رابطذه بذا
قط نامه( 1267مرضرع ترصیه ششم گروه اقدام مالی) نی باید اشاره نمرد ایذ قط نامذه
مرتبط بذا القاعذده ،طالبذان ،داعذش ،اسذامه بذ الدن و سذایر اشذخاص و سذاهمانهذای
تروریتتی مرتبط با آنهاست وه اقداما

مت ددی را علیه جمهرری اسالمی ایران انجذام

دادهاند و ایران نی همانند برخی دیگر اه وشررها قربانی عملیا

تروریتتی ایذ گذروه

برده است .اه ای رو مفاد ای قط نامه اه سالها پیش در بانکهای وشرر اجرا میشذرد.
حتی در صرر

اضافه شدن اسامی دیگر بذه ایذ فهرسذت در قط نامذههذای آتذی نیذ

هیچگرنه تحمیلی نمیتراند بر وشرر صرر

گیرد هرا وذه در قذانرن مجلذس شذررای

اسالمی تصریح شده است وه تشخیص مصادیق تروریتذم تنهذا ترسذط شذررای عذالی
امنیت ملی وشرر صرر

میگیرد.

 -5-5عدم اجبار به قطع روابط با اشخاص مشمول تحریمهای آمریکا
به لحاظ فنی و تخصصی هیچ امری در استانداردهای گروه اقدام مالی وجذرد نذدارد
وه ایران یا هیچ وشرر دیگری را مکلف به تب یت اه تحریم هذای آمریکذا نمایذد .رژیذم
 .1ببری ،سکینه ،مبارهه قانرنمند ایران با تامی مالی تروریتم و اتهام پرلشذریی ،پژوهشذکده مطال ذا
استراتژیک خاورمیانه ،ماه  ،1390ص78
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تحریمهای آمریکا متتق اه گروه اقدام مالی است .عالوه بر ایذ  ،در مذت برجذام ایذ
نکته مررد اذعان قرار گرفته است وه ولیه اشخاص ایرانی ،میترانند بذا یکذدیگر روابذط
مالی و اقتصادی داشته باشند دولت پس اه پاس دادن به منتقدان نی تاوید وذرده اسذت
وه ت ام با گروه اقدام مالی اه سالها قب در همره برنامههای شذررای عذالی مبذارهه بذا
پرلشریی قرارداشته است و اقداماتی وه منجر به ت لیذق اقذداما

مقابلذهای علیذه ایذران

شدهاند نی منحصر به دولت ف لی نیتت و ت ام با گروه ویذژه اقذدام مذالی ،ضذرورتی
است وه متتق اه بحث برجام و دولت ونرنی است و آخر اینکذه درحذال حاضذر 198
وشرر ،پکیرفتهاند وه ترصذیههذای گذروه اقذدام مذالی را اجذرا نماینذد .بنذابرای ت ذداد
وشررهایی وه با گروه ویژه اقدام مالی همکاری مینماینذد اه ت ذداد دولذتهذای عضذر
ساهمان مل متحد ( 193عضر) نی بیشتر است.
افذذراد ممکذ اسذذت بذذرای سذذفر وذذردن ،ترصذذیههذذای دیگذذران را جذذدی نگیرنذذد و
تصریرساهی رسانهها اه ایران را به عنران وشرری ناام و نامناسذ

بذرای سذفر وذردن

ونار بگکارند ،اما سرمایه و پرل ذاتا محافظه وارند ،حتی ب د اه ای وه محذدودیتهذای
بی المللی برای سرمایهگکاری در ایران ،اه منظر قانرنی بذه طذرر وامذ برطذرف شذرد،
برهیده شدن تک تک ترصیههای منفی در مررد ایران ،و باه شدن درهای باهارهای مالی
به روی سرمایه خارجی نیاهمند همان بیشتر است.

 -6بسترهای قانونی
عضر نبردن ایران در گروه ویژه یا دیگر گذروههذای منطقذهای آن ،مذیترانذد بذرای
همکاریهای مالی و بانکی وشررمان با دیگر وشررها و نیذ سذاهمانهذای بذی المللذی
تنگناهایی ایجاد وند .وم ترجهی ایران باعث شده است ای گروه اه سذال  ،2008خطذر
پرلشریی و تامی مالی تروریتم را در ایران هشدار داده و اه سال 2010ایران را به بهانه
برنامه هتته ای ،در لیتت سذیاه وشذررهایی وذه خطذر بذاالی پرلشذریی و تذامی مذالی
تروریتم در نظام بذانکی آنهذا وجذرد دارد ،قذرار داد و اقذداما

متقابذ را علیذه ایذ
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وشررها ترصیه ورد .در ای لیتت ،تنها ایران و وره شمالی قرار دارند .اه سال 2012تا
سال  ، 2016برای ههار سال پیاپی ،دو وشرر ایران و وره شمالی در فهرست سیاه گذروه
ویژه جای گرفتند.

1

در یکذذی اه گ ارش ذا  ،ای ،تذذی ،اف دربذذاره ایذذران در فرریذذه سذذال( 2016بهم ذ
،)1394آمده است« :اف ،ای ،تی ،اف نگرانی های ویژه و فرق ال ادهای دربذاره شکتذت
ایران در رسیدگی به واهش ریتک تامی مالی تروریتم و در نتیجه تهدید جذدی علیذه
یکتارهگی سیتتم مالی بی المللی دارد .ما بذه همذه اعضذاء و نهادهذای تصذمیمگیذری
مجددا تاوید میونیم وه به همه مرستههای مالیشان ترصیه ونند وذه ترجذه ویذژهای بذه
روابط تجاری و م امله با ایران و شروتهای تجاری و مرستههای مالی ایرانذی داشذته
باشند» .عالوه بر گتترش اقداما

امنیتذی،اف ،ای ،تذی ،اف بیانیذه سذال 2009را مذررد

تاوید مجدد قرار میدهد وه بر اساس آن اه اعضذاء و نهادهذای تصذمیمگیذری خراسذته
شده برد وه اقداما

مقابلهای مرثری را در پیش بگیرند تا بخشهذای مذالی خذرد را اه

ریتک پرلشریی و تامی مالی ترورسیم در ایران حفظ ونند.
اف ،ای ،تی ،اف نهادهای تصمیمگیذری را بذه محافظذت اه خذرد در برابذر روابذط
نمایندگیها وه برای دور هدن یذا فذرار اه ایذ اقذداما
همچنی اقداما

مقابلذهای صذرر

مذیگیذرد،

در خصرص شیرههای واهش ریتذک فذرا مذیخرانذد و مذیخراهذد

هنگامی وه نهادهای مالی ایران خراستار ایجاد ش به در وشررهای دیگر هتتند احتمذال
وجرد تامی مالی تروریتم مررد ترجه قرار گیرد .با ترجه بذه ادامذه خطذر تذامی مذالی
تروریتم در ایران ،نهادهای تصمیمگیری باید عالوه برگامهایی وه پیش اه ای برداشذته
شده ،تدابیر اضافی و تشدید اقداما

مرجذرد را در نظذر بگیرنذد» .اف ،ای ،تذی ،اف اه

ایران درخراست میوند تا نقصهای قرانی خرد در همینه مقابله بذا پرلشذریی و تذامی
مالی تروریتم را به شک فرری و م نیدار برطرف وند و به طرر خذاص ،تذامی مذالی
 .1عالی پرر ،حت  ،اهمیت روابط با گروه ویژه اقدام مالی در پس برجام ،فصلنامه مطال ا
شماره  ،72تابتتان  ،1395ص 164

راهبذردی،
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تروریتم و انجام م املههای مشکرک را در قرانی خرد به عنران جرم تلقی وند .اه ای
رو ،ایران در سالهای گکشته تالش ورده است با تصری
پرداخت مالیا ها را بیشتر وند ،هم فضای وت

قرانی جدید ،هم نظار

بذر

و وار را بهبرد بخشد و هذم شذبهههذا
1

در مررد تامی مالی تروریتم اه طریق باهارهای غیرشفاف مالی را واهش دهد .اه سری
دیگر ،برای عضریت در گروه اقدام مالی ،در ابتدا باید قرانینی در جهت مبارهه با تذامی
مالی تروریتم و مبارهه با پرلشریی در وشرری وه میخراهد وارد گروه اقدام مالی شرد
به تصری

برسد یا اگر ای قرانی در آن وشررها وجرد دارد باید دارای اسذتانداردهای

گروه اقدام مالی باشد .تصری
وه هیرساختهای مناس

یا استاندارساهی ای دسته اه قرانی به ای علذت اسذت

برای انجام ترصیههای گروه اقدام مالی در وشرر عضر فراهم

شرد.
یکی اه اقداماتی وه برای ای منظرر انجام شده است ،تصری
مالی تروریتم برده است وه ابتذدا بذه صذرر

قانرن مبارهه با تذامی

الیحذه درتذاری  ،1389 / 4/ 26تقذدیم

مجلس شد و در نهایت درتاری  1394/10 /13به تصری

مجلس رسید و در تذاری 22

 ،1394 / 12 /اه سری ریس جمهرر برای اجرا ابالغ شد .ای قانرن تالش وذرده اسذت
ف الیت های تروریتتی را ردهبندی وند و البته به صراحت اعالم ورده است وه «اعمذالی
وه افراد ،ملتها ،یا گروهها و یا ساهمانهای آهادیبخش برای مقابله با امذرری اه قبیذ
سلطه ،اشغال خارجی ،است مار و نژادپرستی انجام میدهند ،اه مصادیق اقدام تروریتذتی
مرضرع ای قانرن نیتت و ت یی مصداق گروههای تروریتتی و ساهمانهذای مشذمرل
ای تبصره برعهده شررای عالی امنیت ملی اسذت» .قذانرن مبذارهه بذا پرلشذریی نیذ در
تاری  ،1386 / 11 / 02به تصری

مجلس رسید و شررای نگهبان نی  17بهم همذی

سال آن را تایید ورد و در نهایت ترسط رئیس جمهرر وقت برای اجرا ،ابالغ شد .عالوه
بر ای  ،اه سال 1388به ب د ،آئی نامههای مت ددی در راسذتای مبذارهه بذا پرلشذریی بذه
تصری

رسیده است .ای قانرن وه شام  17ماده و پنج تبصذره اسذت ،جذرم حمایذت

 .1عالیپرر ،پیشی  ،ص 165
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مالی اه تروریتم را دقیقا ت ریف و مصادیق آن را بیان و مجاها های مربرط به جرم را
نی در نظر گرفته است .براساس اسذتانداردهای جهذانی گذ ارش تخلفذا

پرلشذریی و

تامی مالی تروریتم به مراجع ذیربط مشمرل قرانی افشای اسرار نمیشرد.

نتیجهگیری و پیشنهادها
نهاد مکورر مهمتری نهاد بی المللی ف ال در مبارهه متتمر و همه جانبه برای مبارهه
با پرلشریی است« .ای گروه در سال  1989ترسط  7وشرر صن تی آن همان مرسذرم بذه
« G7وه هم اونرن به  G20تغییر یافتذه اسذت ».تمسذیس شذده اسذت .هذدف اولیذه اه
تشکی ای گروه ایجاد هماهنگی بی وشررهای صن تی در همینه مبارهه بذا پرلشذریی و
ستس تممی مالی تروریتم گردید .ایذ گذروه در اصذطالح دیتلماتیذک دارای سذاختار
بی الدولی برده و به صرر

یک ساهمان بی المللی نمیباشد .امذا بیانیذههذای آن مذررد

استناد تمامی وشررهای عضر و نی سایر نهادها و مراجع بی المللی قرار میگیذرد« .ایذ
گروه هم اونرن دارای  36وشرر عضر رسمی وه شام  34وشرر و  2ساهمان منطقذهای
است و 144وشرر عضر در ساهمان منطقهای و نی عضر ناظر میباشد .وه بانک جهانی،
صندوق بی المللی پرل ،ومیته نظار

بانکی بال ،ساهمان همکاری و ترسذ ه اقتصذادی،

بانک مرو ی اروپا ،ساهمان بی المللی ومیتیرن اوراق بهادار ،پلیس بی المل (اینترپذ )،
دفتر مبارهه با مراد مخدر و جرایم ساهمان مل  ،ومیته ضد تروریتذم شذررای امنیذت اه
جمله اعضای ناظر گروه ویژه هتتند ».ای گروه صادر وننذده پیشذنهادهای  40+9گانذه
می باشد .وه مرجع رسمی ارهیابی وشررهای مختلف در همینه پرلشریی و تذممی مذالی
تروریتم میباشد.
اه جمله ای اقداما
تصری

مراد هه گانه ترصیه ای گروه برده است وذه در سذال 1990

شده و در سالهای ب د دستخرش اصالحاتی شد .بطرر ولذی بایذد گفذت ایذ

گروه ،س ی میونند وه در رابطذه بذا ایذ جذرم راهکارهذایی را ارائذه داده و همچنذی
دولتها را به همکاری در ای همینه فرا میخرانند .گروه  FATFوابتته بذه سذاهمان
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همکاری اقتصادی و ترس ه است .همانگرنه وذه اه عنذران ایذ سذند پیداسذت ،تذدابیر
پیشگیرانه اتخاذی ترسط وشررها ،در قال

«ترصیه» پیشبینی شده است .ای ترصیههذا

شام اشخاص حقرقی اعذم اه مرستذا

مذالی و غیرمذالی سذایر مشذاغ و اشذخاص

حقیقی مرتبط با مبادال
مرستا

مالی می شرد .بند  Bای ترصیهها به اقداما

اتخاذی ترسذط

مالی و غیرمالی تجاری و مشاغ برای جلرگیری اه پرلشذریی و تذامی مذالی

تروریتذذم اختصذذاص دارد .براسذذاس ترصذذیه شذذماره 5؛ مرستذذا

مذذالی نبایذذد

«حتابهای بینام» یا حتابهای وه آشکارا اسامی ساختگی دارند ،نگهداری ونند.
مرستا

مالی باید بذه اتخذاذ تذدابیر «مراقبذت الهم مشذتری» و شناسذایی و احذراه

هریت مشتریانشان به هنگام برقراری روابط تجاری و انجام مبادال
نصاب ت یی شده یا نق و انتقاال

اتفاقی باالتر اه حد

تلگرافی یذا هنگذامی وذه نتذبت بذه پرلشذریی یذا

حمایت مالی تروریتذت شذک وجذرد دارد ،ملذ م شذرند .براسذاس ترصذیه شذماره22
«باهنگری در  16فرریه سال ،»2012مشاغلی اه قبی ؛ واهینرها ،بنگاههای م امالتی امرال
غیرمنقرل دالالن فل ا

و سنگهای گرانبها ،ووالء ،دفاتر اسناد رسمی و حتابداران نی

مل م به احراه هریت مشتریان میباشند .بر مبنای «یادداشتهای تفتیری» ترصیه شذماره
10بند الف «باهنگری در  16فرریه سال  »2012حد نصاب ت یی شده بذرای مرستذا
مالی  15.000دالر یا یررو میباشد« .در راستای گ ارشدهذی اجبذاری ت ذدی راهداری
بانکی ،م افیت اه متئرلیت در خصرص افشاء سّر ،ممنرعیذت اطذالعرسذانی نهذانی ،و
ایجاد واحد اطالعا

مالی پیشبینی شده است .جذایی وذه مذیخذرانیم ،وشذررها بایذد

تضمی نمایند وه قانرن راهداری مرستا

مانع اجرا وردن ترصیههای  FATFنیتت».

و در نهایت در ترصیه شماره « 21باهنگری در  16فرریه سال  »2012در خصرص ارائذه
اطالعا

محرمانه و راهداری اعالم میدارد مرستا

مذالی ،مذدیران ،وارونذان ارشذد و

تمامی وارمندان آنها  -1 :اگر مرارد مشکرک را با حت نیت به واحذد اطالعذا

مذالی

گ ارش ونند – حتی در صررتی وه در باره ف الیت مجرمانه منشاء ،اطالع دقیقی نداشذته
باشند و صرفنظر اه وقرع یا عدم وقرع ف الیت غیرقانرنی به صرر

واق ی – باید طبذق
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قانرن اه متئرلیت ویفری و مدنی ناشی اه نقض هرگرنه محدودیت قراردادی یا قانرنی،
مقرراتی و یا اجرایی ناظر بر افشای اطالعا
افشای ای امر وه «گ ارش م امال
اطالعا

م ذاف باشذند -2 .بذه مرجذ

مشکرک» و یا سایر اطالعا

قذانرن ،اه

مربرط ،بذرای واحذد

مالی تهیه و ارسال شده است ،منع شرند.

پیرست ایران به گروه ویژه مالی اقذدام مذیترانذد تذاثیرا

مثبتذی بذر ف الیذتهذای

بانکهای ایرانی در سطح جهانی و شفافیت نظام بذانکی و لذکا تتذهی سذرمایهگذکاری
خارجی داشته و بانک های جهانی می ترانند با رعایت مجمرعهای اه مقررا

احتیاطی با

بانکهای ایرانی ارتباط برقرار ونند.
در خصرص بتترهای قانرنی الهم در داخ نی قانرن مبارهه بذا پرلشذریی در سذال
 1386تصری

شده و آیی نامههای آن نی تهیه و در اختیار بنگاههای مالی قذرار گرفتذه

برد .پس اه تدوی مقررا

مبارهه با پرلشریی مطابق استانداردهای بذی المللذی ،الیحذه

تامی مالی تروریتم نی تهیه و ترسط مجلذس تصذری

شذد و در  13اسذفند مذاه سذال

 1394به تایید شررای نگهبان نی رسید.
پیشنهادها:
 .1بذا عذنایت بذه اینکه وارآیی و مرفقیت یک نظام ضد پرلشریی ،به میذ ان هیذادی
به برنامه و عملکرد مشمرلی قذانرن مذبارهه با پرلشریی در طراحذی یذک برنامذه مذؤثر
برای ای امر بتتگی دارد  ،تمهید تدابیر الهم اه سری دولت جمهرری اسذالمی ایذران و
همچنی باهنگری ،تکمی و روهآمدساهی قذرانی و مقذررا
درک صذحیح و اجذرای مؤثر ال اما

مربرطذه و مت اقبذا همینذ

و ضرابط مبارهه بذا پرلشذریی اه سذری نهادهذای

مشمرل به جهت جذلرگیری اه آثذار و تذب ا

احتمالی ،ضروری میباشد.

 .2ترصیه میشرد همینههای پیرست ایذران بذه ونرانتذیرن اف ،ای ،تذی ،اف فذراهم
شرد .در غیر ای صرر

پیامدهای منفی عدم پیرست به ای ونرانتیرن اه جملذه قذرار

گرفت در لیتت سیاه ای ونرانتیرن آ ثار مخرب اقتصادی مت ددی بذر سذرمایهگذکاری
در وشرر دارد.
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