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مقدمه .1

 اجارا،  روز باه  دی 26 برجاام  ،94 ساال  مهرمااه  26 در آن پذیرش و 94 سال تیرماه در برجام بندی جمع از پس

 اجارای  از ساال  یاک  گذشات  باا . رسید مقابل های طرف تعهدات آغاز و آژانس تائید با ایران تعهدات پایان یعنی

 تااثیرات  و ایاران  اساالمی  جمهاوری  علیاه  آمریکا بانکی ثانویه یها تحریمبررسی وضعیت  گزارش به این ،برجام

 .می پردازد آن بر برجام

100۵یبانکیازسالهاتحریمتمرکزآمریکابر .2

در حوزه سیاسی و نظامی، با  هایی فعالیتو پس از حوادث یازده سپتامبر عالوه بر انجام  2001آمریکا از سال 

مالی خارجی که قواعد نظام  مؤسساتداری داد تا با  به وزارت خزانه این اختیار را پرستی وطنتصویب قانون 

این  اقتصادی کند. بیهتنرا کنند تحت عنوان مبارزه با پولشویی، برخورد کرده و آنها  بانکی آمریکا را رعایت نمی

به این فهم از واقعیت رسیده آمریکا  دولتمردان .بودی ثانویه آمریکا علیه سایر کشورها ها تحریماقدام سنگ بنای 

با افزایش توان نظارت و  لذا می توان ،بودند که هر اتفاق در صحنه جهان یک مابه ازی تراکنش بانکی دارد

آمریکا . هستند مقابله کرد سیاست آمریکاهدف و کشورهایی که  ها گروهرهگیری مبادالت پولی و بانکی، با افراد، 

قدرت بالمنازعه ای در نظام ، در تجارت جهانی خود در اقتصاد جهانی و همچنین جایگاه دالر جایگاهبه پشتوانه 

 تایید علیه سایر کشورها بدون نیاز به ی ثانویه بانکیها تحریمعمال قادر به ابانکی جهان به دست آورده است، لذا 

آمریکا و  داری خزانهمعاونت اطالعات مالی و تروریسم وزارت  سابقدیوید کوهن مسئول  .استشورای امنیت 

 مشتریان به خدمت برای دالر به نیاز جا همه در مالی مؤسسات :»گوید میی ایران در این زمینه ها تحریممعمار 

 که معناست بدان این. دندار خود مشتریان برای متحده ایاالت در ها بانک به دسترسی به نیاز نتیجه در و خود،

ی کشور هدف ها بانکبا قراردادن نام افراد، نهادها و  آمریکا1«هماهنگ هستند. ما یها تحریم با خارجی یها بانک

 غیرمستقیممالی را از ارائه خدمات بانکی مستقیم و  مؤسساتو  ها بانک، سایر  2(SDN listلیست تحریمی ) در

های بزرگ جهان فارغ از اینکه متعلق به کدام کشور هستند، از این  تمامی بانکو  ندک میبه این نهادها منع 

های متخلف از قواعد نظام بانکی آمریکا را جریمه  بانک ،آمریکا در صحنه عمل دولتکنند.  قواعد تبعیت می

های  با اداره کنترل دارایی دوجانبه نامه موافقتسنگین نقدی کرده و از آنها تعهد عدم تکرار تخلف در قالب 

 روابط گشایش ها اجازه کند. در صورت تکرار تخلف، این بانک )اوفک( اخذ می داری خارجی وزارت خزانه

                                                           
1
 ۴۱۰۲ ،«آمریکا مالی قدرت تکامل سیر» کوهن، دیوید 
۴
 SDN listلیست این در شده مشخصو نهادهای ایرانی  افراد به اه بانک در صورتیکه و کند می مشخص را شده تحریم نهادهای و افراد آن در آمریکا که است : لیستی 

 بدهند، مجازات می شوند.  خدمات
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های آمریکایی را نخواهند داشت و اسامی آنها در لیست تحریمی  بانک میان در کارگزاری های حساب و کارگزاری

(SDN listقرار می )  .بانک را  15علیه ایران، تا کنون آمریکا بیش از  ها تحریمبه طور مثال در مورد گیرد

 ه است.میلیارد دالر جریمه کرده است و بانک کونلن چین را نیز در لیست تحریم قرار داد 16مجموعا حدود 

 هاتحریمواقعیشرطموفقیتنفعذیشناسایی .3

دقیق اجرا شود، باید سیستم بانکی آمریکا امکان ه و ثانویه اعم از اولیی بانکی آمریکا ها تحریمبرای آنکه 

 ها بانکانجام شده از سوی اهداف تحریمی را داشته باشد تا ضمن برخورد با  های تراکنش و رهگیری   شناسایی

که به  افرادیو آنها یا نماید ، بتواند اهداف تحریمی را مشخص افرادارائه دهنده خدمات بانکی به این  مؤسساتو 

 3«نفع واقعی شناسایی ذی»در ادبیات بانکداری به این موضوع  را تحریم کند. کنند مینیابت از آنها عمل 

وضع  بانکی و تیبه شفاف قیعم یما بستگ یها میتحر تیموفق:» گوید می در این زمینهد کوهن یدیو گویند. می

 ،بانکی یها تراکنش تیبه ماه  راجع یدیاطالعات کل یآور جمع قیطر از. تا دارددر این بخش  قواعد خوب

 یفضا را برا مای( شناسایی شوند. واقع نفع ی)ذ برند یم بهرهاز آن  تیکه در نها یدر آن، افراد ریدرگ یها گروه

خودشان را در اقتصاد  تا نتوانند میا سخت کرده اریبس -مجرمان ای ها ستتروری ها، دولت –نامشروع  گرانیباز

وزارت  مأموریت یهسته اصل -آن تتقوی و حفاظت ساخت، – بانکی تیشفاف . به این دلیلمشروع پنهان کنند

و  گذاری سیاستمراکز تحقیقاتی در حوزه  مؤثرترینهمچنین موسسه رند یکی از  4.«است یدار خزانه

در مورد نیاز  بانکیبا استفاده از ابزار در گزارش خود در مورد راهبرد مقابله با ایران  سفید کاخ گیری تصمیم

 برابر چند را هایشان تالش باید دوستانش بهترین و متحده ایاالت :»گوید میرهگیری جریانات پولی توسط آمریکا 

وی همچنین گروه هفت را « .کنند پاالیش مالی جریانات و ها دارایی رهگیری برای را خود  توانمندی و نموده

 همکاری توانند می G7 گروهکشورهای :»گوید میو  داند میهمراه و همکار آمریکا در رهگیری جریانات پولی 

واقعی باعث  نفع ذیشناسایی ر واقع، د 5«کنند. پشتیبانی و تائید هدف، این راستای در را شان اصلی یها بانک

در  غیرمستقیماحتمال درگیری مستقیم یا ، تنبیه یا ی بزرگ از ترس شناساییها بانکتا بسیاری از  شود می

 ی به کشور تحت تحریم پرهیز کنند. تراکنش با نهادهای تحریمی، از ارائه خدمات بانک

 

 

                                                           
3
 -beneficial owner 

۲
 ۴۱۰۲ ،«آمریکا مالی قدرت تکامل سیر» کوهن، دیوید- 

5
 ۴۱۰5 ،«فشار اعمال قدرت» آریو، مرکز رند، موسسه -   
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 قبلازاجرایبرجامثانویهبانکییهاتحریم .4

های ثانویه بانکی قرارداد.  ترین هدف اعمال تحریم اصلیای ایران، آمریکا ایران را  پس از اوج گرفتن پرونده هسته

قانون »تحریم چرخه دالر وضع و در  ،2008با تحریم بانک سپه آغاز شد، در سال  2006ها از سال  این تحریم

با ممنوعیت ارائه خدمات بانکی به (« CISADA,2010گذاری ) جامع تحریم ایران، پاسخگویی و کاهش سرمایه

طی  ایرانهای بعدی بانک مرکزی ایران و خرید نفت خام از  گسترش یافت. در گامتحریمی،  اینهاده وافراد 

قانون آزادی و مقابله با »تحریم شد و در (« NDAA,2012) 2012قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی »

تری بر همکاری با نظام بانکی ایران، افراد و نهادهای تحریم شده ایرانی  شرایط سخت(« IFCA, 2013ایران )

آمریکا در  ی آمریکا قرار گرفت وها تحریمفرد، نهاد و بانک ایرانی در لیست  600در این مدت حدود  شد. ایجاد

از جمله استاندارد دنیا ی بزرگ ها بانکطول این مدت، براساس سازوکار شرح داده شده در باال، بسیاری از 

جریمه کرد. میلیارد دالر  1.9میلیون تا  500با مبالغی بین را چارترد و اچ بی سی انگلیس یا ان جی او هلند 

مثال بانک پاریباس برای در فاصله بین توافق ژنو و اجرای برجام نیز با شدت بیشتری اتخاذ شد،  جرائماین 

داچ بانک، بانک کامرز آلمان، بانک میتسوبیشی ژاپن، بانک رویال اسکاتلند  .شد جریمه میلیارد دالر 8.9فرانسه 

این روند  .6به دولت آمریکا پرداخت کردند ارائه خدمات به نهادهای تحریمیو... نیز مبالغ زیادی بابت جریمه 

کانادا پس از  دومینتون و تورنتو ایتالیا پائولی سن پس از اجرای برجام نیز متوقف نشده است و دو بانک اینستا

 اجرای برجام شامل این جریمه ها شده اند.

بانکهایجریمهشدهقبلاز

توافقژنو

تاریخجریمهمبلغجریمه

 1388سال دالر میلیون 536سوئیسبانککریدت

 1389 اردیبهشت دالر میلیون 500هلندآرموانبیای

 1391 خرداد دالر میلیون619هلنداوجیان

 1391 مرداد  دالر میلیون 667انگلیسچارترداستاندارد

 1391دی  میلیون دالر1.9انگلیسسیبیاساچ

بانکهایجریمهشدهبعداز

توافقژنووقبلازاجرایبرجام

 تاریخ جریمه مبلغ جریمه

 1392 آذر دالر میلیون100اسکاتلندبانکرویال

                                                           
6
 http://www.farsnews.com/printable.php?nn=۰.1.۱5۱0۱۱۰۰.۰: المللی بین بانک ۴۴ جریمه از آمریکا دالری میلیارد ۰.31 درآمد  
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 1392بهمن  دالر میلیون 152آلماناستریمکلیر

 1392 بهمن دالر میلیون 9.4مسکوبانک

 1393 تیر دالر میلیارد 8.97فرانسهپاریباسبانک

 1393 آبان دالر میلیون 315ژاپنشیمیتسوبیبانک

 1393 آذر دالر میلیون 650آلمانبانککامرز

 1394 آبان دالر میلیون 258آلمانبانکداچ

شدهبعدازبانکهایجریمه

اجرایبرجام

 تاریخ جریمه مبلغ جریمه

 1395 آذر میلیون دالر 235ایتالیاپائولیسناینستا

 1395دی  هزار دالر500کانادادومینتونتورنتو

 

 هایبزرگدرپسابرجامودالیلعدمهمکاریبانکدربرجامیثانویهبانکیهاتحریموضعیت .5

تحاریم هاای ثانویاه    در برجاام سااختار   . ایجااد نکارد  ی ثانویاه آمریکاا   هاا  تحاریم برجام تغییاری در وضاعیت   

اجارای  کامالً حفظ شده است. یعنی قاوانین و ساازوکارهای   های حقوقی و سازوکارهای اعمال(  )زیرساختبانکی

در کم شاده اسات. در برجاام و     تحریم ها لغو یا متوقف نشده است بلکه تنها مصادیق اعمال ثانویه بانکی تحریم

ها تنها برای افراد و نهادهای خارج شاده از لیسات تحریمای     های بانکی بیان شده است که تراکنش تحریم بخش

شاامل  شاده اسات کاه ایان آثاار       یاد تأک هاا  نوشت مربوط به آثار رفع تحریم است. همچنین در پی مجازآمریکا 

معناای ایان حارف بااقی مانادن       7شاود.  نمای  در لیست تحریم مانده یباق یو نهادها های مرتبط با افراد تراکنش

بارای توقاف اجارای    آمریکاا  ان کری در نامه خاود باه کنگاره    جنیز،  94مهرماه سال  26 هاست. ساختار تحریم

، شامل افاراد و  ها تحریمکه توقف اجرای  کند می یدتأکبر این نکته که بخشی از آن در زیر آورده شده،  ها تحریم

 کامالً. بنابراین زیرساخت حقوقی و سازوکار اجرای برجام نمی شودلیست تحریم آمریکا  قرار گرفته در  نهادهای

فرد و نهاد کاهش پیدا کارده اسات. ایان     182فرد و نهاد به  600مصادیق آن از حدود  صرفاًحفظ شده است و 

، وزارت اطالعاات، وزارت دفااع، ساپاه    صداوسایما در تحریم شاامل نهادهاایی مانناد     مانده باقیفرد و نهاد  182

 .شود میو.... ، بانک انصارصادرات کپاسداران، بان

                                                           
7
 ۰۲نوشت  ، پی۲7، متن انگلیسی، ص ۴۴.۰قطعنامه  - 

 بانک هایی که به علت تخلف از تحریم های ثانویه بانکی آمریکا علیه ایران جریمه پرداخت کردند 
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در پرساش و   قواعد بسیاری برای برقراری روابط بانکی وضع کارده اسات.  آمریکا،  داری خزانهوزارت عالوه بر این 

ی خارجی این وزارت خاناه  ها داراییی ایران که توسط اداره کنترل ها تحریممنتشر شده در مورد رفع  های پاسخ

واقعای   نفاع  ذیتا الزامات شناسایی دقیق مشتری را به عمل آورند تا  یت دارندمسئول ها بانک، 8منتشر شده است

البته بالفاصله بعد از توافق نیز آدام ژوباین معااون اطالعاات     9نباشند. SDN LISTحاضر در نهادهای تحریمی 

ی هاا  تحاریم آمریکا در کمیته بانکداری سنا این نکته را متذکر شده باود کاه    داری خزانهمالی و تروریسم وزارت 

 .شود میاجرا  یریگ سختدر لیست تحریم، با  مانده باقیبرای افراد و نهادهای  بانکی ثانویه

در ایاران شاده اسات و    یش ریسک همکاری باا  بانکی عامل افزا یها جریمهذهنی همه این موارد در کنار سابقه 

 چارلی اولیویر، ساخنگوی داچ باناک   به طور مثال است.شده عدم برقراری روابط کارگزاری بانکی  نتیجه، موجب

 همچناان  غیرتحریمای  هاای  محادودیت  و ایاران  علیاه  آمریکاا  و اروپاا  اتحادیه یها تحریم از برخی» اعالم کرد:

رویاال باناک   10«.کرد خواهد محدود را ایران با مرتبط تجارت کلی طور به همچنان بانک داچ بنابراین. پابرجاست

مانند اچ اس بی سی انگلستان  اروپایی بزرگ یها بانکاز دیگر و بسیاری  11کردت مجدد امتناع اسکاتلند از فعالی

  12.اند شدهحاضر به ایجاد روابط کارگزاری نی آمریکا ها تحریمنیز به دلیل ترس از نقض سایر و کامرز آلمان 

                                                           
8
 :مربوط به رفع تحریم ها ذیل برنامه جامع اقدام مشترک پرسش و پاسخ های متدوال  

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/jcpoa_faqs.pdf 
9
 داری آمریکا وزارت خزانه M.۴پرسش  

10
 http://tn.ai/۰۱7.750 بانک: داچ سخنگوی اولیویر، چارلی 

  433346bj.html?9xxi.b8epjh8http://alef.ir/vdceefایران با همکاری به ها بانک ترغیب برای انگلیس تالش11
  7http://fna.ir/PIQSWدهد می کاهش تحریم از ترس دلیل به را فارس خلیج حاشیه در خود های فعالیت بانک کامرز12

 http://www.hamshahrionline.ir/details/..5.۲1/world/internationalorganizationکنند:  می احتیاط چرا ایران؛ با خارجی های بانک رفتار

تحریم هانامه جان کری به کنگره برای توقف   

http://alef.ir/vdceef8epjh8xxi.b9bj.html?437346
http://fna.ir/PIQSW7
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 سط حاضر به همکاری با ایران شادند، ی کوچک و متوها بانکعالوه بر این، حتی پس از اینکه تعداد محدودی از 

از جریمه بانکی استفاده کرد و بانک سن پائولی ایتالیاا را باه علات حضاور در      مجدداً 95آمریکا در آذرماه سال 

میلیون دالر جریمه کرد و عزم جدی خود را در استفاده از این راهبرد بارای بااال    235ممنوع ایران  های فعالیت

نگه داشتن ریسک همکاری با ایران نشان داد و اکنون با گذشت بیش از یکسال از اجرای برجام، همچنان مسئله 

این مشکالت را الین اقتصادی نیز ی بزرگ وجود دارد. فعها بانکتوسط  خصوص بهعدم برقراری روابط کارگزاری 

شاامل   صارفاً باانکی   المللای  بینروابط گفته است،  ایران و عراق. به طور مثال رئیس اتاق بازرگانی بیان کرده اند

چین در مورد رواباط باانکی باا     المللی بین بازرگانی اتاق رئیس گئو یان وانگ ینهمچن 13است.ی کوچک ها بانک

 تحریم لغو خوش خبر منتظر هنوز ما برقرار شده و دنیا بانک دو یکی با منحصراً ایران بانکی ارتباط »ایران گفت:

                                                           
13

 http://tn.ai/1299983 کنند نمی سی ال گشایش ایران برای هنوز دنیا بزرگ های بانک 

عدم تمایل بانک 
ها به همکاری با 

ایران پس از 
 برجام

حفظ زیر ساخت 
حقوقی و سازوکار 

اجرای تحریم 
 های ثانویه بانکی

قواعد وزارت  
خزانه داری 
آمریکا در 

 ارتباطات بانکی

سابقه ذهنی 
 جریمه بانک ها

رجامایران پس از بعلل عدم تمایل بانک ها به همکاری با   
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در گزارش های خود از اجرای برجام به باقی ماندن مشکل همکاری بانک ها نیز  روحانی دکتر 14.«.هستیم بانکی

ی وزارت خارجه و مجلس در روند اجرای برجام نیز ها گزارشمشکلی که صراحتا مورد اشاره  15اذعان کرده است.

 حاضر، حال در»مثال مجلس شورای اسالمی در گزارش خود این چنین بیان می کند که:برای  16است. قرارگرفته

 های هزینه و ها خسارت اعمال موجب مالی، و بانکی مشکالت برجام و تداوم شدن اجرایی از ها ماه گذشت علیرغم

 یکی»شدن قیمت ارز گفت: ینرخ تکدکتر سیف با اشاره به عدم  همچنین «است. شده کشور اقتصاد بر هنگفت

 پایادار  تصامیم  یاک  عنوان به و باشد داشته استمرار بتواند که ارز نرخ سازی یکسان برای قطعی نیازهای پیش از

 به نیاز فعلی شرایط کنیم می فکر ما که بیاید وجود به نیاز حد در المللی بین بانکی روابط که است این کند، عمل

 17«است. پیشرفت

عدمدسترسیآزادانهبهپولنفت،مهمتریناثرباقیماندنتحریمهایثانویهبانکی .6

ی ثانویه ها تحریمبانکی که حاصل باقی ماندن زیرساخت حقوقی و سازوکار اجرای  المللی بینروابط  برقرار نشدن

 اثار  تارین  مهم نفت، پول به آزادانه دسترسی اثر گذاشته است. عدمی رفع شده نیز ها تحریمسایر  بر رویاست، 

علی رغم افزایش فروش نفت و  شدن روابط بین المللی بانکی است.نبانکی و برقرار  ثانویه های تحریم ماندن باقی

آزاداناه مصارف شاود. سرلشاکر بااقری، رئایس        تواناد  نمیقرار گرفتن این پول توسط ایران، این پول  یاردر اخت

 مشاکل  و نفات  فاروش  تحاریم،  گرفتاار  کشور »گفت: در این زمینه 95 ماه سالستادکل نیروهای مسلح در آذر

 انجام بیشتری سهولت و سرعت با نفت پول پرداخت که بود این دولت مسئوالن است، برداشت نفت پول دریافت

 همچناان  مسالح  نیروهای بودجه بخش در ما مشکالت دلیل همین به و نیفتاده اتفاق این متاسفانه اما گیرد، می

رواباط باین المللای     و اعالم نیاز به افازایش  ، رئیس کل بانک مرکزیهمچنین سخنان دکتر سیف18«.دارد ادامه

درآمادهای ارزی  باه  بانکی به عنوان پیش نیاز تک نرخی شدن قیمت ارز نیز نشان دهنده عدم دسترسی آزادانه 

حاصل از فروش نفت است. این درآمدها اکنون در اختیار ایران است، اما با توجه به وجاود تحاریم هاای ثانویاه     

قاد  و تنها راه قطعی برای ن در هر فعالیتی استفاده شودبانکی و عدم برقراری روابط بین المللی بانکی، نمی تواند 

های اخیر دولت به منظور تسهیل واردات را در همین  های ماه میمتوان تص . میشدن پول های نفت وارادات است

                                                           
14

 .http://tn.ai/۰.۱۱۲۱است ایران بانکی تحریم لغو منتظر هنوز هم چین 
15

 /http://www.irna.ir/fa/News/82391125 است اخالق در ایران ملت پیروزی برجام: روحانی 
 http://tn.ai/۰۰.۰7۴۴ گزارش وزارت خارجه16

   http://www.isna.ir/news/15۱  اسالمیاسالمی  گزارش مجلس شورای
 http://fna.ir/۲E۱KHE است المللی بین بانکی روابط به نیاز ارز شدن نرخی تک13

18
 http://tn.ai/۰۴5۱5۲7 نشده کشور وارد نفت پول از زیادی بخش برجام از بعد 
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 تاا  5 راکشااورزی   کاالی 8 واردات تعرفه ای مصوبه در ،1395 بهمن 25 جلسه در وزیران هیئت راستا دانست. 

کااالی   23 ، تعرفاه واردات 1395دی  26در بخاش ناماه   نیز سازمان توسعه و تجارت  19. داد کاهش درصد 50

معااون اول  1395دی مااه   12همچناین طای دساتورالعمل    20درصد کاهش داد. 10از ترکیه را بیش از وارداتی 

 ( برای واردات اختصاص یابد. 3600رئیس جمهور، ارز حاصل از صادرات باید با قیمت کمتر از قیمت آزاد ارز)

 تحریمهایثانویهبانکیدردورانترامپ .7

پس از انتخاب وی به عنوان رئیس جمهور آمریکا، نشان مای دهاد کاه     اظهارات و اقدامات دونالد ترامپ بررسی

علی رغم اظهارنظرهای ترامپ در رقابت های انتخاباتی، رئیس جمهور آمریکا در عمل در اجرای برجام و وضعیت 

 مکالماه تلفنای خاود باا پادشااه      رئیس جمهور آمریکا درآمریکا تغییر ایجاد نمی کند. بانکی تحریم های ثانویه 

 اتحادیاه  خاارجی  سیاسات  همچنین فدریکا موگرینی، مسئول 21بر اجرای موشکافانه برجام تاکید کرد.عربستان 

 توافق که داد خاطر اطمینان ترامپ دولت »گفت: آمریکا خارجه جدید وزیر تیلرسون، رکس اروپا پس از دیدار با

ترامپ، از آدام ژوبین، معاون اطالعاات ماالی و   در عمل نیز دونالد 22«.شد خواهد اجرا صد در صد ایران ای هسته

تروریسم وزارت خزانه داری آمریکا و مجری تحریم های آمریکا در دولت اوباما خواست که در پست خاود بااقی   

لیست تحریم های آمریکا قرار داد کاه باا ماتن برجاام در تنااقض       فرد و نهاد جدید را به گونه ای 25و  23بماند

فرد و نهاد را به همین شیوه در لیست تحاریم هاا    11نیز دولت قبلی آمریکا،  1394سال  دی ماه 27در نباشد. 

 تغییر نخواهد داد.را های ثانویه بانکی  ساختار تحریمبنابراین دولت جدید آمریکا  قرار داده بود.

 وموثرواقعشدنتحریمهایثانویهبانکیواقعینفعذیییدرشناساFATFنقش .8

الدولی که بنابر خواست و اراده سران کشاورهای صانعتی جهاان     ( نهادی است بینFATFاقدام مالی )گروه ویژه 

(G7 در سال )و گساترش ماوج مباارزه باا      2001شاد. پاس از    تأسایس مقابله با پولشاویی   مأموریتبا  1989

مالی تروریسم  تأمینقبلی خود پیدا کرد و مبارزه با  مأموریتبا  جنس همتازه و البته  مأموریتی FATFتروریسم، 

به دنبال حداکثرسازی شفافیت باانکی در کشاورهای جهاان اسات. همچناین       FATFافزوده شد.  مأموریتشبه 

FATF المللی در زمینه تبادل اطالعات قائل است. چرا که این اقدام سابب   های بین اهمیت زیادی برای همکاری

                                                           
 http://tn.ai/۰.۱۲۲۴1 یافت کاهش اساسی کاالی 1 واردات تعرفه19

20
 http://fna.ir/PFZI1A ترکیه از واردات تخفیف مشمول کاالهای جدید فهرست 

21
 http://tn.ai/۰.۰۴۰1۴ گرفت؟ پس را برجام کردن پاره برای خود حرف ترامپ 

22
 http://tn.ai/۰.۴۲1۱۲ داد خاطر اطمینان برجام کامل اجرای درباره ترامپ دولت: موگرینی 

-http://www.politico.com/blogs/donald-trump-administration/۴۱۰71۱۰/adam-szubin: ترامپ خواهان باقی ماندن آدام ژوبین شد23

trump-administration-۴..1۲۲ 
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خود به ایان مسااله    FATFشود.  می FATFها و نهادهای نامشروع از نظر  کار برای گروه افزایش هزینه و سختی

 المللی است. های بین آن دو مساله شفافیت و همکاری مأموریتاذعان کرده است که هسته اصلی 

خود، به تمامی کشورهای عضو سازمان ملل قویا  1617شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه  2005در سال 

ای ایران و صدور دو  گیری پرونده هسته های این گروه را اجرا کنند. از طرف دیگر با اوج صرار کرد که توصیها

های اشاعه دهنده  مأموریت مقابله با تأمین مالی فعالیت FATF؛ مجمع 2008در سال  1835و  1803قطعنامه 

 د. های کشتارجمعی نیز به عنوان مأموریت جدید این نهاد مصوب کر سالح

 FATF  دساته اول کاه از آن باه عناوان     دهاد  مای ها اهمیت بیشاتری   از توصیه دودستهدر بررسی کشورها به .

ترین توصیه آن الزامات شناسایی مشتری  شود ناظر به ایجاد شفافیت است که اصلی یاد می 24های محوری  توصیه

هاای   نااظر باه همکااری    26شود یاد می25های کلیدی  واقعی است. دسته دوم که از آنها با عنوان توصیه نفع ذیو 

گاروه ویاژه اقادام ماالی باه دنباال       های شورای امنیت اسات.   ترین آن اجرای قطعنامه المللی است که اصلی بین

گذاری اطالعات آن با ساایر   م بانکی کشورها و به اشتراکنفع واقعی در نظا سازی سازوکارهای شناسایی ذی پیاده

 کشورهاست.

 ،شاده  انجاام  ارزیابی در .اند نداده انجام را کلیدی و محوری های توصیه کشورها همه ، FATF های گزارش طبق بر

 کاه شناساایی   5اجرای توصیه شماره  در متحده امارات یا عمان مانند کشورها از بسیاری که است شده مشخص

 عضو که عربستان و آمریکا سوئیس، مانند کشورهایی حتی .اند بوده  (NC)منطبق غیر کامالً نفع واقعی است، ذی

 اند. کرده غیرقابل قبول دریافت  (PC)نمره پایین شاخصه این در نیز هستند FATF ناظر عضو یا

 گروه این خواست با برخورد در کشورها نیز( یک شماره ویژه توصیه) ملل سازمان های قطعنامه پذیرش زمینه در

 حالت بدترین در ملل سازمان های قطعنامه و اسناد پذیرش در که است عربستان کشور .اند نکرده عمل یکسان

 دارد. قرار( NC)غیرمنطبق یعنی

FATFهمکاریایرانبا .9

FATF نظاام  وضاعیت  باه  نسابت  2007 سال در ملل، سازمان امنیت شورای در ایران پرونده بررسی با همزمان 

 غیرهمکاار  کشاور  عناوان  باه  ایاران   ،FATF عماومی  بیانیاه  در و 2008 ساال  در. کرد هشدار اعالم ایران بانکی

 در کاه  گرفات  قارار  نهااد  این سیاه لیست در کشور اولین عنوان به ایران 2009 یعنی بعد درسال. شد شناسایی

                                                           
24

)Core Recommendations( 
25

 )Key Recommendations( 
26

 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/۰0۰7(۴۱۱5)شورای امنیت سازمان ملل متحد ۰0۰7قطعنامه  
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 سال تا وضعیت این 27.کردند می اجرا را  «متقابل اقدام» به مربوط قواعد باید ایران با تعامل در کشورها آن نتیجه

 . داشت ادامه 2016

 سایاه  لیسات  درناام ایاران،    داشتن قرار رای خارجی با ایران ها بانکعلت عدم همکاری  مسئولینپس از برجام، 

FATF یها بانک و ایران روابط که این دالیل از یکی:» گوید میدر این زمینه  سیف دکتر برای مثال. کردند اعالم 

بر اساس همین تحلیل ایران روابط خود  28«.کند می اشتباه که است  FATF ،یابد نمی گسترش سرعت به جهانی

 در ،«جهانی مالی جامعه به ایران مجدد اتصال» اجالس دربانک مرکزی  کل رئیس. دهد میرا گسترش  FATFبا 

 گروه معیارهای اساس بر را خود ارزیابی کردیم درخواست پول المللی بین صندوق از ما:» گوید می 95 اردیبهشت

 تروریسام  مالی تأمین و شویی پول با مبارزه اوراسیایی گروه به داریم قصد و دهد انجام( FATF) مالی اقدام ویژه

 شرح کامل طور به را خود نظارت نظام بار اولین برای و کردیم دیدار FATF هیئت با اخیراً ما همچنین. بپیوندیم

 .«دهیم می ادامه را ها تالش این و کردیم دریافت نیز مثبتی بسیار بازخوردهای. دادیم

وضعیت ایاران   ، این گروهFATFپیشنهادی از سوی  «برنامه اقدام»پس از تعهد ایران به اجرای  1395در تیرماه 

 ماه به حالت تعلیق درآورد.  12در لیست سیاه را برای مدت 

برنامه اقدام  31و21شود. اما بندهای  بند اجرایی است، موارد متنوعی را شامل می 41دارای که « برنامه اقدام»

جدی امنیت ملی  تهدیدکنندهه واقعی است، ک نفع ذیاطالعات مربوط به  گذاری اشتراکمربوط به شناسایی و به 

:باشند میاست. این دو بند به شرح زیر 

 جمله از موارد تمامی در واقعی ذینفع هویت احراز یا شناسایی به مربوط الزامات تمامی اجرای : تضمین21بند

 .باشد حقوقی اشخاص مشتریان که زمانی

                                                           
توان  ت میاز بیانیه هایی عمومی که گروه اقدام مالی در مورد کشورهایی که در لیست سیاه قرار دارند و با توجه به شرایط آن کشور، منتشر کرده اس 23

 :مجموعه اقدام را به عنوان اقدام متقابل دسته بندی کرد

 .دقت کشورها در ایجاد رابطه با کشور قرار گرفته در لیست سیاه و همچنین افراد و کمپانی های وابسته به آن کشور 

 .ایجاد محدودیت در رابطه با کشور قرار گرفته  کشورها باید سیستم مالی خود را در مقابل سیستم مالی کشور قرار گرفته در لیست سیاه محافظت کنند(

 شرکت ها و افراد وابسته به آن(درلیست سیاه و 

  گرفته در حفاظت از سیستم مالی در برابر دور زدن و انجام اقدامات پر ریسک در زمینه پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه گری توسط کشور قرار

 لیست سیاه یا موسسات و شرکت های وابسته به آن کشور.

 نامه های شورای امنیت علیه کشور قرار گرفته در لیست سیاه برای حفاظت سیستم مالی کشورها از مالی هدفمند ذکر شده در قطع های یمانجام تحر

 ری.)بر حسب مورد این نکته قید شده است(گخطر پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه 

 
۴1

 ۰.15 فروردین ۴7 کا،یآمر یخارج روابط یشورا در فیس دکتر 
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 .واقعی نفع ذی به مربوط اطالعات گذاری اشتراک به و تبادل زمینه در المللی بین همکاری ارائه : تضمین31بند

 بانکی ی ثانویهها تحریمشرط اعمال موفقیت  ترین مهم آن، مربوط به واقعی و تبادل اطالعات نفع ذیشناسایی 

از افسران سابق سازمان سیا در  ،29مودل اسکات محقق می شود.« برنامه اقدام»که با اجرای این دو بند از است، 

 انجام به اتمی انرژی آژانس آفرینی نقش با ای هسته توافق» که: نویسد می چنین اینبنیاد دفاع از دموکراسی 

به نظر می 30«است. FATF قالب تحت جدید اقدامات ریزی طرح و مالی سازی شفاف بر اصرار بعد مرحله و رسید

 در اجرای تحریم های بانکی واقف هستند. FATFرسد تحلیل گران و تصمیم گیران آمریکایی نسبت به اهمیت 

 واقعینفعذیخودتحریمی،هزینهشناسایی .11

برنامه اقدام به صورت کامل توسط ایران اجرا شود، بستر مناسب برای اجرای  31و 21بند  که درصورتی

 اند عبارتشود که دالیل آن  های اقتصادی دولت آمریکا در خاک ایران توسط نظام بانکی ایران فراهم می تحریم

 از:

بانکی آمریکا قارار دارناد و   های ثانویه  فرد، نهاد و موسسه ایرانی در لیست تحریم 182با توجه به اینکه  .۰

شورای امنیت ساازمان ملال    2231فرد و نهاد ایرانی کماکان در لیست تحریمی قطعنامه  87همچنین 

هاا از   اطالعات آن، شاهد اعمال تحاریم  گذاری اشتراکواقعی و به  نفع ذیقرار دارد؛ در صورت شناسایی 

اقتصادی ایرانی که در لیست تحریم قرار ندارند، علیه افراد و نهادهاای ایرانای    مؤسساتها و  سوی بانک

بازیگران اقتصادی ایرانی باید یکی از این دو گزینه را  چراکهکه در لیست تحریم قرار دارند، خواهیم بود. 

خارجی و  های انتخاب کنند. یا با نهادهای تحریمی ایرانی همکاری کنند و در مقابل عدم همکاری بانک

قرار گرفتن مجدد در لیست تحریم را تحمل کنند و یا نهادهاای تحریمای ایرانای را تحاریم کارده و از      

در مواجه با این وضعیت  در پسابرجام استفاده کنند. طبیعی است که برخی از بازیگران ایجادشدهفضای 

بادیل باه مواجهاه اقتصاادی     آمریکاا ت  –گزینه دوم را انتخاب کنند. در نتیجه مواجهه اقتصادی ایاران  

باا صادور    95واحد ارزی شعبه مستقل مرکزی بانک ملت در خارداد  . برای نمونه شود میایرانی -ایرانی

با اشااره   های آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل در لیست تحریم مانده باقییکی از نهادهای ای به  نامه

کناد کاه کارساازی     اعاالم مای   نهااد به این « رجامشرایط دوره پساتحریم، و با توجه به مفاد سند ب» به

 باناک  الملل بین امور مدیرکل یعقوبی، حسینهمچنین 31.نیست یرپذ امکاناین نهاد خدمات ارزی برای 

                                                           
29

 Scott Modell 
 www.defenddemocracy.org/content/uploads/documents/Iran_DPRK.pdf دل در بنیاد دفاع دموکراسیواسکات مسخنان 30

31
 ، موضوع: نقل و انتقاالت به ارز درهم امارات15خرداد ۰۱مورخ  ۰۱۰۱1نامه شماره  
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« نظاارت برتحاریم  »موافقت های الزم برای خرید نرم افزار » گفته است که: 95ماه سال  آذر در مرکزی

 خدمات ازیکی  ،«تحریم بر نظارت» افزار نرم32«.مجهز خواهند شدانجام شده و بانک ها به این سیستم 

 باانکی  شبکه دهی خدمات از آن جلوگیری وظیفه و است« 33تحریم غربالگری»عنوان با سوئیفت، شبکه

در عمل آمریکا ایران را در وضعیتی قارار داده  34.تحریمی است های لیست در موجود نهادهای و افراد به

مناد نشادن از مزایاای برجاام باه ویاژه در حاوزه         است که باید یکی از دو گزینه خودتحریمی یاا بهاره  

ها در متن برجام و نقش  ریشه این وضعیت به مهندسی نانوشته آمریکاییهای بانکی انتخاب کند.  تحریم

  گردد. زمیبا FATFو  G7آمریکا در راهبری گروه 

های ثانویه بانکی را حفظ کرده است و  آمریکا در برجام زیرساخت قانونی و سازوکار اجرایی تحریم .۴

از قبیل موشکی، تروریسم و حقوق بشر، افراد و نهادهای  ای غیرهستههای  تواند هر زمان به بهانه می

اداره اطالعات مالی و  معاونهای ثانویه اضافه کند و بنا به گفته آدام ژوبین،  ریمجدیدی را به لیست تح

مورد مناقشه با آمریکا تغییر  های حوزهتا زمانی که ایران در سایر »آمریکا،  داری خزانهتروریسم وزارت 

در لیست تحریم با  مانده باقیی خدمات دهنده به افراد و نهادهای ها بانکعلیه  ها تحریمرفتار ندهد، این 

، فارغ از اینکه جمهوری اسالمی FATFهای  نتیجه با اجرای کامل توصیهدر  35«شدت اجرا خواهد شد.

آنها را در  عمالًاز سوی آمریکا باشد،  شده مشخصها، اهداف و مصادیق  ایران موافق یا مخالف سیاست

 کند. داخل اجرا می

خالصهوجمعبندی .11

 وزارت باه  را اختیاار  ایان  پرساتی  وطان  قاانون  تصاویب  با سپتامبر یازده حوادث از پس و 2001 سال از آمریکا

 با مبارزه عنوان تحت کنند نمی رعایت را آمریکا بانکی نظام قواعد که خارجی مالی مؤسسات با تا داد داری خزانه

 علیاه  آمریکاا  بانکی ثانویه های تحریم بنای سنگ اقدام این. کند اقتصادی تنبیه را آنها و کرده برخورد پولشویی،

 جهاانی،  تجاارت  در دالر جایگااه  همچناین  و جهانی اقتصاد در خود جایگاه پشتوانه به آمریکا. بود کشورها سایر

 آنکاه  بارای . اسات  امنیات  شاورای  تاییاد  به نیاز بدون کشورها سایر علیه بانکی ثانویه های تحریم اعمال به قادر

 شاده  انجام های تراکنش رهگیری و شناسایی امکان آمریکا بانکی سیستم باید شود، اجرا دقیق بانکی های تحریم

 ایان  باه  بانکی خدمات دهنده ارائه مؤسسات و ها بانک با برخورد ضمن تا باشد داشته را تحریمی اهداف سوی از

                                                           
 .http://yon.ir/Ue۲ ایران شده بلوکه های پول آزادسازی جدید جزئیات32

33
 SANCTION SCREENING 

34
 (، تحریم های شورای امنیت و اتحادیه اروپا است.SDN LISTلیست های پایه این نرم افزار، شامل لیست تحریم های آمریکا)  

35
 https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl۱5۱۱.aspxآدام ژوبین در کنفرانس جهانی پروژه ترومن 
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 در. کناد  تحاریم  را کنناد  مای  عمال  آنها از نیابت به که افرادی یا آنها و مشخص را تحریمی اهداف بتواند افراد،

 .گویند می «واقعی نفع ذی شناسایی» موضوع این به بانکداری ادبیات

 ایان . قرارداد بانکی ثانویه های تحریم اعمال هدف ترین اصلی را ایران آمریکا ایران، ای هسته پرونده گرفتن اوج با

 ایرانای  باناک  و نهاد فرد، 600 حدود مدت این در. کرد پیدا ادامه 2013 سال تا و شد شروع 2006 سال از روند

 در جارائم  ایان . کارد  جریماه  را دنیا بزرگ های بانک از بسیاری آمریکا و گرفت قرار آمریکا های تحریم لیست در

 های تحریم وضعیت در تغییری برجام. داشت ادامه نیز برجام اجرای از پس و برجام اجرای و ژنو توافق بین فاصله

( اعمال سازوکارهای و حقوقی های زیرساخت)بانکی ثانویه های تحریم ساختار برجام در. نکرد ایجاد آمریکا ثانویه

 آمریکاا،  داری خزانه وزارت این بر عالوه. است کرده پیدا کاهش آن اعمال مصادیق صرفا و است شده حفظ کامالً

 حاضار  تحریمی نهادهای واقعی نفع ذی تا آورند عمل به را مشتری دقیق شناسایی الزامات تا خواسته ها بانک از

 ایاران  با همکاری ریسک افزایش عامل بانکی های جریمه ذهنی سابقه کنار در موارد این. نباشند SDN LIST در

 رفاع  بار  که است، شده برجام اجرای از پس بانکی، کارگزاری روابط برقراری عدم موجب نتیجه، در و است شده

 هاای  تحاریم  مانادن  بااقی  اثر ترین مهم نفت، پول به آزادانه دسترسی عدم. است اثرگذاشته نیز ها تحریم سایر

 گارفتن  قارار  اختیار در و نفت فروش افزایش رغم علی. است بانکی المللی بین روابط نشدن برقرار و بانکی ثانویه

 نفات  هاای  پاول  شادن  نقاد  بارای  قطعی راه تنها و شود مصرف آزادانه تواند نمی پول این ایران، توسط پول این

  .است وارادات

 اعاالم  FATF سایاه  لیسات  در ایاران،  ناام  داشتن قرار را ایران با خارجی های بانک همکاری عدم علت مسئولین

 ایاران  تعهد از پس 95 سال تیرماه در. داد گسترش را FATF با خود روابط ایران تحلیل همین اساس بر. کردند

 ماه 12 مدت برای را سیاه لیست در ایران وضعیت گروه این ،FATF سوی از پیشنهادی «اقدام برنامه» اجرای به

 باه  مرباوط  اطالعات گذاری اشتراک به و شناسایی به مربوط اقدام برنامه 31و21 بندهای. درآورد تعلیق حالت به

 برناماه » 31و21 بنادهای  کامال  اجارای  درصاورت . است ملی امنیت جدی تهدیدکننده که است، واقعی نفع ذی

 عادم  مقابال  در و کنناد  همکاری ایرانی تحریمی نهادهای با باید یا غیرتحریمی ایرانی اقتصادی بازیگران ،«اقدام

 را ایرانای  تحریمای  نهادهای یا و کنند تحمل را تحریم لیست در مجدد گرفتن قرار و خارجی های بانک همکاری

 مواجاه  در باازیگران  از برخی که است طبیعی. کنند می استفاده پسابرجام در ایجادشده فضای از و کرده تحریم

 .کنند می خودتحریمی به اقدام دوم گزینه انتخاب با وضعیت این با


