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چکیده
گروه ویژه اقدام مالی به عنوان یک سازمان نسبتا نو بنیاد که در عرصه مبارزه با پولشویی و بررسی بازار های هدف از نظر تامین
مالی تروریسم فعالیت می کند در سالهای اخیر گزارشات فراوانی را در خصوص جمهوری اسالمی ایران منتشر کرده است .این
سازمان از سال  9002میالدی ایران را در لیست کشورهای غیر همکاری کننده 1که باید علیه آنها اقدامات مقابله ایی انجام
شود قرار داده است که تا کنون نیز پس از گذشت نزدیک به یک دهه این مشکل هنوز برطرف نشده است .در این مقاله
نگارنده به دنبال آن است تا ضمن توصیف گروه ویژه اقدام مالی و بیان نمودن تاریخچه ،وظایف و اعضاء ی آن به تجزیه و
تحلیل مهمترین پیامدهای مثبت و منفی عضویت ایران در آن بپردازد .یافته های مقاله حاکی از آن است گروه ویژه اقدام مالی
به صورت ذاتی سازمان مطلوبی است که می تواند در حوزه شفافیت اقتصادی در سطح بین المللی فعالیت نماید ،قوانین
مناسبی را در این حوزه به وجود آورد و پیامدهای مثبت فراوانی در پی داشته باشد و عضویت ایران در این سازمان نیز می
تواند امکان برداشته شدن برخی موانع در حوزه تبادالت مالی را برای آن فراهم نماید ،جذب سرمایه گذاری را باال ببرد و به
ارتقای شفافیت در حوزه گردش های مالی در داخل و خارج از ایران کمک موثری نماید .اما این عضویت پیامدهای منفی
احتمالی دیگری نیز دارد که ممک ن است برای ایران مشکل ساز شود؛ عضویت در این گروه ممکن است باعث فرو افتادن ایران
در دام قوانین دست و پا گیر مالی شود که زیر ساخت های اجرای آن در ایران هنوز فراهم نیست ،قوانینی که از لحاظ اجر
دارای ابهامات فراوانی نیز می باشند که همین ابهامات ممکن است سبب ساز بسیاری از اقدامات گزینشی از طرف اعضای با
نفوذ این سازمان که با ایران خصومت های دیرینه ایی دارند شود.
واژههای كلیدی :گروه ویژه اقدام مالی( ،)FATFایران ،پیامدهای مثبت ،پیامدهای منفی ،لیست سیاه
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مدتی است بحث از یک سازمان بین دولتی به نام گروه ویژه اقدام مالی و عضویت ایران در آن بر سر زبانها افتاده است .در این
میان عده ایی از طرفداران این طرح به مزیت های عضویت ایران می پردازند و عنوان میکنند فعالیت های اقتصادی ما در عصر
حاضر نیازمند زیرساخ ت های جهانی می باشد که این زیر ساخت ها نیز با همکاری های بین المللی مانند عضویت در گروه
ویژه اقدام مالی به دست می آید .همچنین آنان می گویند راه خروج ایران از مشکالت اقتصادی حرکت به سمت اقتصاد جهانی
و به عضویت در آمدن در اینگونه سازمانهای سیاسی  -اقتصادی اس ت .از طرفی دیگر برخی از منتقدان مخالف ،گروه ویژه اقدام
مالی را ابزار بیگانگان ،توطئه ایی دیگر و ترکمنچای دوم میخوانند .مخالفان همچنین عضویت در این گروه را مخالف اصول
 159و  151قانون اساسی می دانند که از تحت سلطه قرار گرفتن کشور توسط بیگانگان جلوگیری می نماید .گذشته از جهت
گیری گروه های مختلف سیاسی در داخل کشور و نکته نظرات مخالف و موافق فراوان آنان در این زمینه نگارنده برآن است تا
در این نوشتار با نگاهی متناسب به این پرسش پاسخ دهد که عضویت جمهوری اسالمی ایران در گروه ویژه اقدام مالی چه
پیامدهایی مثبت و منفی را برای آن می تواند در پی داشته باشد و نیز ضمن پاسخ گویی به این پرسش می کوشد تا اطالعات
الزم در خصوص این سازمان را در اختیار خوانندگان قرار دهد.
تاریخچه و وظایف گروه ویژه اقدام مالی
گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار  FATFیک قرارداد یا کنوانسیون نمی باشد بلکه یک سازمان بین دولتی است .در تعریف
سازمان بین دولتی باید گفت سازمانهایی هستند که اساساً از کشورهای مستقل یا سازمانهای بین دولتی دیگر تشکیل شده اند
و بین المللی هستند .این سازمانها جنبه بسیار مهمی از قوانین عمومی بین المللی هستند که در جهان به وجود آمده اند.
 FATFدر ابتدا به ابتکار کشورهای عضو گروه موسوم به جی  8در سال  1272تشکیل شده و اولین وظیفه آن بررسی وضعیت
قوانین مبارزه با پولشویی بازارهای مختلف مالی در جهان به صورت عام و در کشورها به صورت خاص و موردی بود (عباسی،
اصغر .)147 :78 ،پس از حمله به برج های دوقلوی ایاالت متحده آمریکا در  11سپتامبر  9001وظیفه دیگری نیز در خصوص
بررسی بازارهای هدف برای سرمایه گذاری از نظر تامین مالی تروریسم را بر عهده گرفت ( Normah and Zulaikha,
 .)9014: 919گفتنی است دیدگاه غالب در گروه ویژه اقدام مالی در خصوص فعالیت های تروریستی این است که گروه های
تروریستی دنباله رو ایدئولوژی نیستند بلکه آنان به دنبال سود های کالن این حوزه می باشند و به همین دلیل است که
که  FATFبه دنبال آن است تا با نظارت مداوم فعالیت آنها را کمتر نماید ( .)Martuscello, 9011: 187در درگاه اصلی
اینترنتی پایگاه  FATFجمله ایی با این مضمون آمده است؛ ما که هستیم :1این گروه در ادامه این جمله و معرفی خود بیان
میکنند « ما یک سازمان سیاسی بین المللی هستیم که به منظور ایجاد اراده سیاسی الزم برای اصالحات قوانین و مقررات
مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت میکنیم .وظیفه ما تعیین استاندارد ها و گسترش اجرای موثر
اقدامات قانونی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی ،تامین مالی تروریستی و سایر تهدید های مربوط به یکپارچه گی سیستم
مالی بین المللی می باشد» (  .) FATF reportsبا توجه به موارد گفته شده باید عنوان کرد که  FATFبا اختیارات و دامنه
وسیع وظایفی که دارد میتواند لیست ها و گزارش هایی را ارائه نماید که میزان ریسک سرمایه گذاری را در کشورهای مورد
بررسی اعالم کند که قطعا این اقدامات میتواند تبعات سیاسی را هم در پی داشته باشد .در ادامه ضروری مینماید به این نکته
پرداخ ته شود که تمامی گزارش های گروه ویژه اقدام مالی مورد استناد موسسات مالی و سرمایه گذاران بین المللی قرار می
گیرد که به نظر می رسد دلیل این مورد استناد قرار گرفتن از دوجنبه میباشد -1 :استفاده از توصیه های یک سازمان تخصصی
جهت پایین آوردن ریسک سرمایه گذاری ( -9 (FATF Guidance: 98در امان ماندن از اقدامات تنبیهی گروه ویژه اقدام
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مالی در خصوص غیر عمل کنندگان به توصیه های این سازمان (زارع قاجاری و قائم مقامی .)98 :1129 ،به طور کلی در پایان
و قبل از بیان نمودن اعضای آن میتوان گفت که گروه ویژه اقدام مالی بیشتر در خصوص شفافیت گردش های مالی در سرتاسر
جهان فعالیت می کند و یک سازمان تخصصی و تاثیر گذار در امور مالی بین المللی است.
اعضای گروه ویژه اقدام مالی
اعضای گروه ویژه اقدام مالی  15کشور و  9نهاد می باشد که  9عضو ناظر را نیز همراه خود دارد .کشورهای عضو گروه ویژه
اقدام م الی عبارتند از :آلمان ،آرژانتین ،آفریقای جنوبی ،انگلستان ،ایاالت متحده آمریکا ،اسپانیا ،استرالیا ،اتریش ،ایسلند ،ایرلند،
ایتالیا ،بلژیک ،برزیل ،هلند،کانادا ،چین ،دانمارک ،فنالند ،فرانسه ،ترکیه ،هندوستان ،هنگ کنگ ،ژاپن ،کره جنوبی،
لوکزامبورگ ،مالزی ،مکزیک ،نیوزیلند ،نروژ ،پرتقال ،روسیه ،سنگاپور ،سوئد ،سویس ،یونان و دو نهاد آن که اتحادیه اروپا به
همراه شورای همکاری خلیج فارس می باشند و در مجموع  18حوزه ی قضایی را برای گروه ویژه اقدام مالی تشکیل می دهند.
عالوه بر این کشورها عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی نیز ب ه عنوان عضو ناضر در این سازمان حضور دارند .در ضمن
گفتنی است که گروه ها و نهاد های فراوانی نیز در این سازمان دارای نماینده ناظر هستند که از مهمترین آنها میتوان به
سازمان ملل متحد ،صندوق بین المللی پول ( )IMFو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ( )OECDاشاره کرد (FATF
).reports
موافقان و مخالفان عضویت ایران
موافقان؛ موافقان عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی یک نگاه کلی به این ماجرا دارند ،آنها بیان میکنند که این اقدام نیز در
راستای طرح بزرگ جهانی شدن است و هیچ کشوری نمی تواند مقابل آن بایستد مگر با تحمل خسارت و هزینه های فراوان.
آنان نهیبی به مخالفان این طرح میزنند و بیان می کنند که ایران خود قربانی اقدامات تروریستی است .ایران بارها توسط گروه
های تروریستی مورد تهدید قرار گرفته و از این راه متحمل خسارات فراوانی شده است پس قطع ًا باید از این روند حمایت صد
درصدی نماید .آنان همچنین از ضرورت تعامل با  FATFبه منظور ساماندهی معامالت مالی بین المللی و ارتباط بهتر با بانک
های بین المللی سخن می گویند .عالوه بر موارد گفته شده موافقان عضویت بیان می کنند برای در امان ماندن از اقدامات
تنبیهی  FATFکه از لحاظ اقتصادی به جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین مبادالت بانکی ما در حوزه صادرات و واردات
ضربه میزند باید به عضویت این سازمان درآمد و همکاری الزم را در این راستا با آن بعمل آورد.
مخالفان؛ در مقابل مخالفان این طرح از عدم شفافیت گروه ویژه اقدام مالی گالیه مند هستند و عنوان می کنند پذیرش
 FATFنوعی خود تحریمی بزرگ است با پذیرش این طرح ما باید گوش به فرمان قوانین گروهی خاص باشیم که برخی از
اعضای اصلی آن از دشمنان سرسخت ما در عرصه بین المللی هستند و گذشته از این بحث ،اطالعات فراوانی در خصوص
تبادالت مالی ما در اختیار این گروه قرار می گیرد که آنها میتوانند با تجزیه و تحلیل این اطالعات به نقاط قوت و ضعف ما پی
ببرند و علیه ما به برنامه ریزی بپردازند ،برنامه ریزی ایی که داده های آن اطالعات ارسالی و درست خود ما است .کما اینکه در
برخی مواقع و در گذشته ضربات جبران ناپذیری از این رسوخ اطالعاتی خورده ایم (بسیج دانشجویی دانشگاه تهران:1125 ،
 .) 14آنان دغدغه های خود را درخصوص مسائل امنیتی کشور و پشتیبانی از محور مقاومت بیان می کنند و عنوان می کنند
که تروریست در دیدگاه گروه ویژه اقدام مالی تعریفی دارد که با واقعیت و آن چیزی که ما در عمل می بینیم متفاوت است.
دیدگاه میانه؛ در این بین برخی نیز دیدگاه بینابینی داشته اند و عنوان می کنند که همکاری و تعامل با  FATFحاوی نکات
مثبت و منفی زیادی برای جمهوری اسالمی ایران است که دولت و مجلس باید به بررسی دقیق آن بپردازند .هرچند که
طراحان گروه ویژه اقدام مالی در دستور العمل  40ماده ایی خود به نکات فراوانی اشاره داشته اند و تالش کرده اند که منافع
کشورهای عضو شونده و همکاری کننده را حفظ کنند اما ما میدانیم که شرایط هر کشور برای پیوستن به یک گروه یا سازمان
با کشور دیگر متفاوت است (میرسالمی ،سیدکامیار .(1125 ،بنابراین هرکدام از کشورها باید در صورت برطرف شدن دغدغه
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های اصلی خود به عضویت این گونه سازمانها درآیند .در ادامه به مهمترین پیامدهای مثبت و منفی مشخص در این حوزه می
پردازیم.
پیامدهای عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی
همانطور که پیشتر اشاره شد پیامدهای عضویت در  FATFبصورت طیفی می باشد که میتواند بطور همزمان چند پیامد مثبت
و منفی را برای ما به همراه داشته باشد اما با در نظر گرفتن منافع کلی جمهوری اسالمی ایران در داخل کشور و در سطح
منطقه ایی و جهانی مواردی که در ادامه می آید میتواند به عنوان مهمترین پیامدهای مثبت و منفی این اقدام شمرده شود.
الف)پیامدهای مثبت
الف)1-خروج از لیست سیاه:
از مهمترین پیامدهای مثبت عضویت ایران در  FATFبیرون آمدن آن از لیست سیاه این سازمان و جلوگیری از اقدامات
تنبیهی و مقابله ایی آن است .ایران از سال  9002در لیست سیاه  FATFقرار گرفته و جزء کشورهایی است که باید اقدامات
مقابله ایی علیه آن صورت پذیرد .هرچند که بصورت موقت این اقدامات تعلیق شده اند اما با عضویت ایران و اجرای قوانین و
انتظارات این گروه ،قاعدت ًا باید این اقدامات خنثی شوند و ایران از لیست سیاه خارج گردد.
الف )9-جذب سرمایه گذاری خارجی
از دیگر پیامدها ی مثبت عضویت در این سازمان افزایش امکان جذب سرمایه گذاری خارجی می باشد زیرا گزارشات FATF
برای سرمایه گذاران کالن اقتصاد بین المللی یک شاخص بسیار مهم و اساسی می باشد که به آن توجه دارند .عضویت در این
سازمان امکان جذب سرمایه خارجی را برای کشور ایران باال می برد.
الف )1-جلوگیری از انزوای اقتصادی ایران
یکی دیگر پیامدهای مثبت و مشخص عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی افزایش امکان حضور فعال ایران در عرصه بین
المللی و جلوگیری از انزوای سیاسی  -اقتصادی آن در سطح منطقه ایی و بین المللی می باشد.
الف )4-سهولت در انجام معامالت اقتصادی
با عضویت در این مجموعه ایران می تواند با سهولت بیشتری به انجام معامالت و تعامالت بین المللی بویژه در خصوص
صادرات و واردات بپردازد (عالی پور ،حسن .)185 :25 ،گفتنی است در برخی حوزه ها الزمه انجام این تعامالت استفاده از زیر
ساخت های بین المللی است که با موافقت این سازمان در اختیار گروه ها و کشورها قرار می گیرد.
الف )5-افزایش شفافیت در خصوص نقل و انتقاالت مالی
به نظر بسیاری از اقتصاد دان ها و سیاسیون عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی باعث افزایش شفافیت در عرصه مبادالت
داخلی و خارجی بویژه جهت موسسات و بنگاه های مالی آن می شود(مرکز کنکاش .)92 :28 ،همچنین استفاده از نظر
کارشناسان و متخصصان این سازمان در حوزه مالی می تواند موجب ارتقای سیستم مالی داخل و بروز شدن آن شود .بنابراین
میتوان امیدوار بود که با عضویت در این سازمان جهشی بزرگ در بحث شفافیت های مالی بوجود آید.
ب)پیامدهای منفی
ب )1-دشواری اجرای قوانین FATF
در صورت عضویت در گروه ویژه اقدام مالی ،ایران باید بسیاری از قوانین ابالغی آن در حوزه ی مبادالت مالی بین المللی و
داخلی را دریافت و اجرا نماید که اجرای این قوان ین حتی برای کشورهای پیشرفته سرمایه داری که خاستگاه این سازمان
هستند با دشواری هایی همراه است )  (IRIFIU: 2چه رسد به کشورهای تازه به عضویت درآمده که زیرساخت های اجرای
این قوانین و فرامین به طور کامل برای آنها فراهم نیست .در این خصوص میتوان به این نکته اشاره داشت که این ظرفیت برای
اینکه گروه ویژه اقدام مالی ایران را به مجموعه ایی از قوانین دشوار برای اجرا بکشاند وجود دارد .همچنین این امکان وجود
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دارد که ما شاهد دخالت های فراوان و دست و پاگیر در امور داخلی بویژه امور بانکداری باشیم .به عنوان مثال امکان و ظرفیت
آن وجود دارد  FATFاز ایران بخواهد که با برخی از گروه ها و سازمانهای داخلی تعامل بانکی نداشته باشد و در کار آنها خلل
ایجاد کند.
ب )9-ابهامات در حوزه اجرا
در اساسنامه گروه ویژه اقدام مالی آمده است که نحوه تعامل و برخورد با کشورهای تازه به عضویت این سازمان درآمده با
رعایت شرایط آنان می باشد و اجرای قوانین برای آنان بصورت تدریجی است (سمیعی اصفهانی و دیگران )111 :24 ،اما آنچه
که در روابط بین الملل بسیار مهم می نماید اصل حسن نیت در روابط و تعامالت و اجرای این گونه قوانین و مقررات است.
گروه ویژه اقدام مالی تضمینی جهت برخورد همراه با حسن نیت به کشور جمهوری اسالمی ایران نمی دهد و چنانچه فعالیت
ها با حسن نیت دنبال نشود می تواند برای ایران دردسر ساز شود.
ب )1-تناقض با قانون اساسی و قاعده نفی سبیل در اسالم
با توجه به آیه ی  141سوره مبارکه نساء خداوند راهی برای تسلط سای رین بر مسلمانان قرار نداده است .این قاعده که به قاعده
ی نفی سبیل معروف است بیان می دارد هرگونه قرارداد و پیمانی که موجب برتری و تسلط سایرین بر منابع طبیعی ،اقتصادی،
فرهنگی و سایر شئون ممالک اسالمی گردد باطل است .در واقع قاعده ی نفی سبیل یک نوع حق وتو می باشد که به
کشورهای غیر اسالمی اجازه نمی دهد که بر مسلمانان برتری یابند .در ادامه میتوان به دو اصل  159و  151قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران هم اشاره کرد که ممنوعیت هرگونه قراردادی که موجب سلطه بیگانه بر کشور شود را اعالم می کند که
این قانون نیز منبعث از همین قاعده اسالمی می باشد (کردنائیج و شمیری .)188 :21،در پایان میتوان گفت به نظر می رسد
این عضویت با بخشی از قانون اساسی ما در تناقض است و باید به این مساله توجه ویژه داشت.
ب )4-امکان برخورد گزینشی با ایران
نکته دیگر در این خصوص وجود امکان برخورد گزینشی با ایران در این حوزه می باشد .به عنوان مثال ما میدانیم که دو کشور
عربستان و قطر از تامین کنندگان اصلی منابع مالی تروریست های داعش و جبهه النصره و طالبان در خاورماینه بویژه در
سالهای اخیر بودند (زاهدی و پور قره خان )109 :1128 ،اما تا کنون نه تنها اقدام تنبیهی علیه آنها مشاهده نگردیده بلکه نام
کشور عربستان بعنوان عضو ناظر به چشم می خورد .ایران نباید به این مساله با خوشبینی نگاه کند ،بلکه باید از آنها نقشه
شفاف روند اجرای فعالیت ها را طلب کند چونکه اعضای اصلی و تصمیم ساز این سازمان از دشمنان اصلی ایران هستند و
امکان برخورد گزینشی در این سازمان با ایران باال می باشد .در ادامه به نظر می رسد آنچه که از اساسنامه سازمانهای بین
المللی مهم تر است امکان سنجی اجرای آن اساسنامه و نگاه کردن به سابقه ی آن سازمان در حوزه ی مربوطه است .واقعیت
ماجرا آن است در اکثر مباحث موجود در نظ ام بین الملل با ایران برخورد گزینشی شده است که دلیل اصلی آن هم دشمنی
اعضای متنفذ سازمانهای بین المللی با جمهوری اسالمی ایران است .در پایان میتوان گفت به نظر اکثر اندیشمندان حوزه
حقوق و روابط بین الملل کارنامه ی سازمانهای بین المللی در خصوص برخورد با کشورهای مختلف و رعایت عدالت برای آنها
در سطح جهان کارنامه ی قابل قبولی نمی باشد.

نتیجه گیری
به نظر می رسد گروه ویژه اقدام مالی به صورت ذاتی سازمان مطلوبی است که میتواند در حوزه شفافیت اقتصادی در سطح بین
الملل فعالیت نماید ،قوانین مناسبی را در این حوزه به وجود آورد و پیامدهای مثبت فراوانی در پی داشته باشد .عضویت در این
سازمان می تواند امکان برداشته شدن برخی موانع در حوزه تبادالت مالی را برای ایران فراهم نماید ،جذب سرمایه گذاری را
باال ببرد و به ارتقای شفافیت در حوزه گردش های مالی در داخل و خارج از ایران کمک موثری نماید .اما این عضویت لبه ی
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دیگری نیز دارد که ممکن است برای ایران بسیار تیز و برنده باشد؛ عضویت در این گروه ممکن است باعث فرو افتادن ایران در
دام قوانین دست و پا گیر مالی شود که زیر ساخت های اجرای آن در ایران هنوز فراهم نیست ،قوانینی که از لحاظ اجر دارای
ابهامات فراوانی نیز می باشد که همین ابهامات ممکن است سبب ساز بسیاری از اقدامات گزینشی از طرف اعضای با نفوذ این
سازمان که با ایران خصومت های دیرینه ایی دارند شود .گذشته از اینکه عضویت در این سازمان چه پیامدهای احتمالی ممکن
است برای ایران در پی داشته باشد با ید عنوان شود که ایران در این حوزه باید به تصمیم گیری بپردازد و اقدامات مناسب خود
را در این زمینه به منصه ی ظهور برساند .در پایان میتوان گفت عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی زمانی میتواند برای آن
مطلوب تلقی گردد که -1 :منافع قطعی این عضویت بر مضرات احتمالی آن به نحو چشمگیری فائق آید -9 .راهکارهای اجرایی
یا همان نقشه راه جهت همکاری آنهم بصورت غیر قابل تغییر از جانب طرفین بویژه  FATFمشخص شود -1 .این حق برای
ایران در نظر گرفته شود که در صورت تامین نشدن منافع ابزار های مناسب برای رسیدگی و احقاق حق خود در دسترس
داشته باشد -4 .و در آخر مسائل فعلی و مورد اختالف نیز به بحث گذاشته شوند و به فهم مشترکی در خصوص تعاریف و
مفاهیم بویژه تعریف تروریسم برسند.
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