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  استفاده از آندر جهانی نوین جایگاه نهادهای  و پولی سالح 

 

 

 چکیده
ها، درک درستی از  نحوه اعمال آنها خواهد داد تا بتوان با یک طراحی صحیح شناخت ماهیت و تحوالت تحریم

های آمریکا شناسی تحریمراهبردهای اقتصادی و سیاسی، به مقابله مقتدرانه با آنها پرداخت. نگاهی به گونه

شود. های بانکی میهای تجاری و تحریمتحریمهای ثانویه )فراسرزمینی( شامل دو دسته نشان میدهد که تحریم

از لحاظ هدف تحریمی،  2010در دو بازه زمانی قبل و بعد از سال در حوزه بانکی، نحوه اجرای این تحریمها، 

ها اعمال تحریممورد تحریم قرار میگرفتند، اما  های کوچک ایرانی ، عموما بانک2010تفاوت دارد. قبل از سال 

بوده ها های جهانی برای اثربخش تر نمودن تحریمگیری از نهادها و رژیمبهرهبا ، 2010سال  در دوره بعد از

و اطمینان از  سازوکارهایی از قبیل شناخت جامع مشتری. در این دوره به وسیله گروه ویژه اقدام مالی، است

نهادهای تحریمی خدمات شود تا به وسیله آنها اطمینان حاصل گردد که به افراد و طراحی می اجرای آن،

در پی ارتقای شفافیت در نظام مالی به منظور اعمال تحریمها، گردد. گروه ویژه اقدام مالی بانکی ارائه نمی

نیز، با ارائه خدماتی برای تطبیق بیشتر با مقررات تحریمی، سوئیفت سامانه پیام رسانی در این بین جهان است. 

ی جهان، برای رعایت قوانین تحریمی است. سه خدمت غربالگری ها و موسسات مالدر پی کمک به بانک

 ها، شناخت مشتری و شناخت مشتری مشتری، نمونه هایی از این خدمات هستند.  تحریم

 ، سوئیفتFATFهای ثانویه بانکی، تحریم، تحریمسالح پولی، : هالیدواژهک
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 مقدمه
رابر زیاده ب، ایستادگی در است یاست که برخاسته از انقالب اسالم رانیا یاسالم یجمهور تیّو هو تیّماه

رجی جمهوری این امر منجر شده است تا سیاست خاطلبی دولتهای استکباری را در دورن خود به همراه دارد. 

بر پذیری باشد. سلطهعدم  سیتزی ولطهسهایی باشد که هدف تمامی آنها اسالمی مبتنی بر اصول و ارزش

ناپذیر شده است. ری اسالمی، اجتنابآنها آمریکا، با جمهو های استکباری و در راسهمین اساس دشمنی دولت

های مخود را به صورت جنگ نظامی نشان داد. سپس تحری ی تشکیل جمهوری اسالمی،این دشمنی در ابتدا

ستفاده ترین انتخاب برای فشار به ایران و تغییر رفتار و سرانجام تغییر حکومت در ایران مورد ااقتصادی، اساسی

های مختلفی اجرا هایی که وجود داشته است، به شیوهتحریمها متناسب با هر دوره و بنابر فرصتفت. قرار گر

نقطه  یکاین دارد که ، نشان از ی ایرانهاطراحی تحریم درنگاهی به چهارچوب فکری و عملی شده است. 

نین و با بررسی قوااین تحقیق سعی دارد ، رخ داده است. 2010عطف در نحوه اعمال آنها در حدود سال 

ییرات راهبردی و سوئیفت، به تغ FATFبا مراجعه به مستندات  ، مقررات تحریم ایران و به روش مطالعه اسنادی

 بپردازد. 2010های ثانویه بانکی به بعد از سال در زمینه نحوه اعمال تحریم

 سازی مالی آمریکاسالحمثلث 
های خارجی، امنیتی و یا برای اهداف مالی یا استفاده از ابزارهای مالی، در راستای اجرای سیاست 1سالح سازی

های ثانویه و فراسرزمینی آمریکا، برای ، که سوئیفت به واسطه تحریم1390غیرمالی مطرح میشود. از سال 

های اولیه و ثانویه آمریکا، گروه تحریمایران، قطع شد، این اصطالح به صورت مکرر، استفاده شد. در این بین، 

که نظام مالی جهانی و یا نظام بانکی هستند سالح سازی مالی مثلث ویژه اقدام مالی و سوئیفت، سه ضلع 

عبارت حکمرانی جهانی که در قرن  یکی از مصادیقشاید بتوان گفت که جهانی را در خود محصور کرده اند. 

در راس این مثلث  باشد.مثلث سالح سازی مالی ، کرده است ، تا حدی به کنترل جهانی تغییر پیدا21

به بعد، شکل جدی تری به خود گرفت.  2001 سپتامبر 11مریکا قرار دارد که بعد از حادثه های بانکی آتحریم

تسلیحاتی،  هایبرنامهمردان آمریکایی قرار داد که عالوه بر سپتامبر بهانه خوبی به دست دولت 11حادثه 

سازی جدی با عنوان مبارزه با پولشوئی و تامین اسر جهان دنبال کرد، یک جریانامنیتی که در سرنظامی و 

 در حوزه پولی بانکی، در جهان دنبال کند. مالی تروریسم 

هایی نیاز فرضبه یک سری پیش برای اجرای با اثربخشی باال،ها، تحریمدولتمردان آمریکایی متوجه شدند که 

حریمی به برای اینکه سیاستهای ت ،FATFهمچون گروه ویژه اقدام مالی، نهادهای استانداردسازد. نقش دار

. ز وجود دارندنی صندوق بین المللی پولالبته نهادهایی همچون خوبی اجرا شود، از این لحاظ برجسته میشود. 

 دارد. ها را تحریمکه نقش مرجعی برای پشتیبانی از مباحث تئوریک 

                                                            
1 WEAPENIZE  
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موانع ایجاد جهانی،  ، در روند کسب و کار تجارتFATFو و متعقاباً، اجرای استانداردهای ها حریمچون اعمال ت

 هاسازیها و روانسازیکند، نیاز به یک سری سادهمی با صعوبت مواجهو جهانی را کند و تعامالت اقتصادی می

مک برطرف کردن این موانع می آید. ، به کجدید و سامانه های تکامل یافتههای ، فناوریدانش نوین .دارند

شود. اما آنچه که ها، وارد عمل میتر تحریماجرای استانداردها و اعمال راحت سازیسوئیفت در تسهیل و ساده

 یارتباطات مال یجامعه جهان) و سوئیفت FATFها آمریکا به واسطه استانداردهای باعث شده است تا تحریم

سالح روا بودن ارز دالر است. مبادالت پولی جهان به واسط جهان آمریکا بر ( اجرایی شود، سیطرهیبانک نیب

 این موضوع است.، به خوبی منعکس کننده 1شکل شماره . 2سازی پولی مبتنی بر منابع قدرت آمریکا است

 

 

 

 

 

 

 

 ، مثلث سالح سازی پولی آمریکا1شکل شماره 

 )مهمترین سالح پولی( آمریکاهای ثانویه بانکی تحریمشناسی گونه
در آمریکا قرار دارد. بانکی های اولیه و ثانویه سازی مالی، تحریمنه که گفته شد، در راس مثلث سالحگوهمان

های ثانویه به دلیل اینکه نظام مالی تمامی کشورها را با خود همراه میکند، از اهمیت ویژه ای این بین تحریم

 شود. های پیشینی و پسینی تقسیم میهای ثانویه بانکی خود به دو بخش تحریمبرخوردار است. تحریم

 سینیهای پتحریمهای نسل اول بانکی، تحریم
های بانکی هستند که نسلی از تحریم شوند،های نسل اول بانک نیز نامیده میتحریمکه  ینیپسهای تحریم

 الب دستور اجرایی دولت آمریکا دنبال میشد.در ق عموماً ها،. این تحریمباشدمی 2010قبل از سال  مربوط به

در  ه ترتیباست که ب 13382و  13224اجرایی سالمی دو دستور ا دستورات اجرایی برای جمهوری مهمترین

 3های کشتار جمعیمقابله با اشاعه و ترویج سالح حوزه مبارزه با تروریسم و تامین مالی تروریسم و حوزهدو 

                                                            
 های تفکر ایران. ، شبکه کانون95گزارش سال 2

3 counter proliferation financing of WMD (weapon of mass destruction) 
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ی ایرانی تحت این دو دستور اجرایی مورد تحریم نهادها عمده توسط روسای جمهور آمریکا صادر شده است.

همچون بانک ملی، بانک توسعه صادرات و نهادهای مالی جمهوری اسالمی  بنابراین، بیشتر [1]. 4قرار گرفتند

 مجموعه ای ازمهای بانکی . این نسل از تحریبانک صادرات، تحت تحریم های نسل اول بانکی قرار گرفتند

که هرکسی  ریف و تحریم میکند )همچون نهادهای تحریمی ایران( و شرط میکندتعاعمال و افراد و نهادهایی را 

به  لیست آمریکا قرار میگیرند. SDN6در تحریم شده و  یا خودارائه دهد  5خدمت مالی نهادهای تحریمی، به

 :میشود اردودو عارضه طبیعی  اعضا و افراد این لیست نیز،

در آمریکا باشند،  و اگر افراد حقیقی کنندقابلیت تردد در خاک آمریکا  پیدا نمیاعضای و افراد این لیست،  .1

 شوند.از این کشور اخراج می

 شود.در آمریکا منجمد و بلوکه میو امول این افراد و شرکتها، دارایی ها  .2

است که نون فوق العاده ای ااساس ق بر های نسل اول بانکی و یا تحریمهای پسینیزیرساخت حقوقی تحریم

صادر و ، این دستورات اجرایی قانون با پشتوانه آندر واقع . تصویب شدمیالدی در آمریکا  90دهه  در ابتدای

است. به این  2008الی  2001در بازه زمانی  تحریمهای نسل اول بانکی، یشود. بازه زمانی اجرایمی اجرایی

جهت،  تحریمهای نسل اول بانکی، از اینشود. گفته مینیز  7های هدفمندیمهای آمریکا تحرنسل از تحریم

ها شناسایی نموده داد آمریکاییرخ میضد مقررات تحریمی های پسینی نام دارد که بعد از اینکه فعلی تحریم

دلیل همکاری شد بانک سپه ایران به کردند. به عنوان مثال گفته میو افراد و اشخاص را وارد لیست تحریم می

 شود. با نهادهای دفاعی، تحریم می

ه نتوانست کبرآورده کند چرا در قبال ایران  خواست آمریکا را مشخصاً های نسل اول بانکی نتوانستتحریم

ان در می 2010و  2009های در سال ایستادگی کند.ای ایران تهی هسمقابل حرکت روبه جلونتوانست 

که اقدامات  شدمطرح میاین موضوع کنند، وزه راهبردی تحریم بحث میسیاستمداران و کسانی که در ح

ی ایران و نفوذ منطقه ای ایران، به چرا که برنامه هسته ا ای در برنداشته استتحریمی آمریکا تاکنون نتیجه

 . [2]شدصورت مداوم تقویت می

 های پیشینیتحریمهای نسل دوم بانکی، تحریم
سوم است های نسل دوم بانکی موهای پیشینی و یا تحریمکه به تحریم های بانکی آمریکا،نسل جدید تحریم

 به بعد دنبال شد.  2010از سال 

 د.عمل کرد را وارکایمتحده آمر االتیکنگره ا بود پشتوانه قانونیها از آنجا که فاقد این نسل از تحریم

                                                            
  شدند. DESIGNATEیا به عبارتی،  4

5 FINANCIAL SERVICE 
 (Specially Designated Nationals) آمریکا ملیلیست تحریمی  6

7 TARGETED SANCTION  
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به منظور اجرای  ، شروع شد. سپس2010در سال  8تصویب قانون جامع تحریم ایران با ها،این نسل از تحریم

در سال  10کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریهقانون  و 9اختیارات دفاع ملیدو قانون  ها،این نسل از تحریم

  . [3]، تصویب شد2013در سال  ،11ایهای اشاعهآزادی ایران و مقابله با فعالیت قانونسپس و  1201

بانکی نظام بر این مبنا است که ، قوانین رویکرد اینها، این است که نکته محوری در اعمال این دسته از تحریم

در این . ( روی ندهدو نقض مقررات تحریمی تعامل با ایران) خلفکه اساساً، تکنترل کند طوری جهانی را 

نباید دارند،  لیست آمریکا قرار SDNکته مد نظر است که به افراد و موسسات ایرانی که در  نتحریمها، این 

 د. خدمات بانکی و پولی داده شود و نظام بانکی جهانی باید از تعامل ابا این افراد اجتناب کن

نسل اول، جریمه و  هایدر تحریمل در این است که های نسل دوم با نسل اووجه بارز تفاوت میان تحریم

ها البته گیرند. این بانککننده تحریم، خود در لیست تحریمی قرار میهای نقضمجازت این است که بانک

به دالر  چرا که  المللی مورد هدف هستندهای بزرگ بینها، بانکهای ایرانی بودند. در نسل دوم تحریمبانک

با بانکهای ایرانی تعامل  ی بزرگهابانکبه عنوان یک نظام پرداخت بین المللی نیاز دارند. در این تحریمها، اگر 

های آمریکایی نها با بانکد و نهادهای غیربانکی ایرانی ارائه دهند، یا روابط کارگزاری آداشته و یا خدماتی به افرا

 شود. شود و یا این روابط محدود میقطع می

و  به صورت فعاالنه ها بایدبانکتاکید میکند که  های نسل دوم بانکی،زمینه تحریمقوانین تحریمی آمریکا در 

بنابر آنچه در قانون ایفکا، تعریف شده است یعنی کت کنند. عبارت آگاهانه، مشارها تحریم، در این 12اگاهانه

 کسب نکرده است. لیو میداشته استآگاهی  شخص باید و یا اینکهانجام شده است فعلی که بر اساس آگاهی 

 . کنندنالف قوانین تحریمی آمریکا عمل عی و تالش را بکنند تا خسهای بزرگ باید نهایت در این رویکرد، بانک

 های نسل دوم بانکینحوه اعمال تحریم
 اتی را برداشت. و در زمینه اجرا چند گام عملی های نسل دوم را با ایجاد قوانین عملیاتی نمودآمریکا تحریم

 های بزرگسفر به سایر کشور برای رایزنی با بانک 

شر نمود، ، منت2013تاریخ فبریه که بازوی نظارتی کنگره است در ( GAOکمیته نظارتی)بنابر گزارشی که 

ن تهیه گزارش تصویب شد، تا زماتحریم ایران،  جامع که قانون 2010وزارت خزانه داری از سال  »آمده است: 

توافقات دو  رها،. نتیجه این دیداکشور دنیا دیدار داشته است 60موسسه و نهاد مالی در  145با ، 2013فبریه 

 اده کنند. را پی ی آمریکاهاتحریم ات و نهادهای مالی را ملزم میکرد تاای بوده است که این موسس جانبه

                                                            
8 Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010 (CISADA) 
9 the National Defense Authorization Act (NDAA) 
1 0Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act (TRA)  
1 1Iran Freedom and Counter Proliferation Ac(IFCA)  
1 2 KNOWINGLY  
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 هایی که قوانین تحریمی را رعایت نکنندجریمه بانک 

بانکی، یکی دیگر از اقدامات، جریمه بانکهایی بود که قوانین تحریمی های برای اعمال و اجرای نسل دوم تحریم

تاکنون به دلیل مسائل تحریمی شده اند، در  2008کها از سال که بان ریمه هاییمجموع جرا رعایت نکنند. 

است. این بدین معنی ژنو تا برجام های بانکی از بازه زمانی توافق  اوج جریمه .میلیارد دالر است 18حدود 

 .مراقبت کند از تحریمهای نسل دوم بانکی خواستکه امریکا میاست که 

 .[4]به نمایش درآمده است 2016الی  2009از سال  هانه بانکهای ساالدر نمودار زیر، جریمه

 

  هارت آمریکا برای اعمال تحریمنبع قدم 
 گردد. های آمریکا، به سهولت پیاده شود، نخست به جهانروایی ارز دالر بازمینچه که باعث شده است تا تحریمآ

آمریکا دوم اینکه دارد  شود.های ارزی، با دالر آمریکا انجام میتراکنش درصد 80بیش از بنابر آمار سوئیفت، 

آمریکا های بزرگ ها و بانکشرکتهای بزرگ با ها و شرکتاکثر بانک بر این اساس، دارد ویک اقتصاد بزرگ 

 تعامل دارند. 

 هاسل دوم تحریمهای بانکی در نچرایی تمرکز بر تحریم
این فهم راهبردی را آدام د. یرسها، در زمینه اعمال تحریمبه یک فهم راهبردی  2001آمریکا از سال کشور 

 یابیرد ،یتجار یهامیاعمال تحر رساختیز»کند: داری آمریکا این گونه بیان میخزانه ، معاون وزیرژوبین

 . «وجود دارد یتراکنش بانک کیخارج،  یایدر دن یهر اقدام تجار یاست. ما به ازا یبانک یهاتراکنش

 . شدشود، پس آن فعالیت، دچار اختالل خواهد اگر تامین مالی یک فعالیت دچار اختالل  بنابراین
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 هانامعادله اثربخشی تحریم
مقامات آمریکایی به این نتیجه رسیده بودند که اشرط اثربخشی تحریمها، رعایت نامعادله فساد است. اگر قرار 

به و تخلفی رخ ندهد، در مجموع باید هزینه انجام آن تخلف است، قوانین تحریمی، به درستی اعمال شود، 

شکل زیر به درستی، نامعادله فساد را . صرفه نداشته باشدتخلف دیگر  ، که فایده حاصل ازرودباال قدری 

 منعکس کرده است.

 

 ، نامعادله فساد2شکل شماره 

کند که برای اینکه قوانین تحریمی به خوبی رخ دهد، باید فایده حاصل از نقض تحریم این نامعادله بیان می

های ارتکاب نقض تحریم، شامل هزینه های انجام تخلف هزینه های ارتکاب نقض تحریم باشد. هزینه کمتر از 

 . [5]و احتمال کشف تخلف است

های آمریکایی است. اما ها و قطع روابط کارگزاری با بانکها، هزینه نقض تحریم، همان جریمهدر مورد تحریم

ای روی آن شد. این جزء عبارت ههای نسل دوم بانکی، تمرکز ویژجزء کشف تخلف، بخشی است که در تحریم

است از اینکه شناخت اهداف تحریمی به دقت صورت گیرد و در این زمینه شفافیت حداکثری وجود داشته 

شناخت دقیق اهداف تحریمی به این منظور است که شناسایی ذینفع واقعی در رابطه با متشریان بانکی  باشد.

 تحریمی ارتباط داشتند، قطع خدمات بانکی به آنها صورت گیرد.  صورت گیرد و اگر ذینفعان، به نوعی با لیست

 هاشناخت ذینفع واقعی، شرط تحقق تحریم
ها باید در زمینه شناخت ذینفع واقعی توجه کنند که مشتریان آنها، به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بانک

شناسایی مشتریان باید به قدری نظام مند با اعضای موجود در لیست تحریمی آمریکا ارتباط ندارند. در واقع 

و ساختاریافته صورت گیرد که ارتباط میان مشتری و اهداف تحریمی مشخص شود. در این صورت به صورت 

 دهد. ها اعمال خواهد شد و پیشگیری از نقض مقررات تحریمی، رخ میخودکار تحریم

 تیموفق» گوید:می 2014ها در سال در یکی از سخنرانی های مالی علیه ایران،آقای دیوید کوهن، معمار تحریم

اطالعات  یآورجمع قیطر ازما باید  دارد. یمقررات خوب مال ،یمال تیبه شفاف قیعم یما بستگ یهامیتحر

از  تیکه در نها یافراد تراکنش و در آن ریدرگ یهاگروهشناسایی  ،یمال یهاتراکنش تیبه ماهراجع یدیکل

 ها،دولت –نامشروع  گرانیباز یفضا را براباید  ما (.یواقع نفعیذشناخت ) را انجام دهیم. برندیم آن بهره

 .[6]«خودشان را در اقتصاد مشروع پنهان کنندنتوانند که  نیمسخت ک اریبس -مجرمان ای هاستتروری
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 است یداروزارت خزانه تیمامور یهسته اصل -آن تتقوی و حفاظت ساخت، – یمال تیشفاف بر همین اساس،

، 14دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا و  13شبکه مقابله با جرائم مالی این وزارتخانه یعنیدو باوزی اصلی و 

 . قرار گرفت

 مقابله با تامین مالی تروریسمو گروه ویژه اقدام مالی 
که با  FATFشود. مشخص می های آمریکاراستای اعمال تحریم، در FATF، 15اهمیت گروه ویژه اقدام مالی

اوم سال یک بار تد 5هر  که بودهموقت الدولی یک نهاد بین تاسیس شده است، 1989در سال شوئی هدف پول

بنابرآنچه که را بر عهده گرفت.  یک ماموریت جدید 2001این نهاد در سال  .کندتمدید میفعالیت خویش را 

در  سمیمبارزه با ترور نهیدر زم یمل یتیدر امور امن کایجمهور آمر سیمعاون مشاور رئ، 16آقای خوآن زاراته

رف مقامات از ط 2001، در سال کندمطرح می 17هاداریجمهور بوش، در کتاب جنگ خزانهدوره رئیس

هایی به توصیهاین نهاد  سپتامبر، رایزنی انجام گرفت تا  11آمریکایی با گروه ویژه اقدام مالی بعد از حادثه 

تنها چند روز پس از حادثه  »: خویش، اضافه کندهای منظور مقابله با تامین مالی تروریسم، به مجموعه توصیه

را فهرست نمود و سپس انتخاب شده خود را  یمرتبط با مبارزه با پولشوئ یگورول نهادها یمیتامبر، جپس 11

مقوله مبارزه با  یبرا یتوجه جهان یبرا ییکرد تا برنامه ها لیحوزه گس نیا یدیکل یهابه سمت سازمان

 یاقدام مال ژهیدر گروه و کایآمر یندگینما اتیه سیگالسر، که آن زمان رئ لیجلب شود. او از دان سمیترور

 نیسوق دهد. به هم سمیترور یمال نیرا به مقوله مبارزه با تام یالملل نیب یبود، خواست تا تمرکز سازمانها

 ژهی، گروه و2001منظور، در اکتبر سال  نیآغاز گشت و به هم یاقدام مال ژهیمنظور مذاکره با نهاد گروه و

 رامونیکارشناسان خبره پ یجلسه تمام نیداد. در ا لیخود تشک یاعضا یبا تمام ژهینشست و کی ،یمال ماقدا

 ،یخزانه دار ریوز 18لیاون یپاول هنر کا،یاز سرتاسر جهان قرار داشتند. از طرف کشور امر یمبارزه با پولشوئ

حضور داشتند.  20رونالد نابل ملل،ال نیب سیپل سیو رئ کایمتحده آمر االتی، دادستان کل وقت ا19جان اشکرافت

جلسه  نیبوده است. در ا 1990سال  یانیدر دهه م کایآمر یخزانه دار ریوز نیبا قوان قیرونالد نابل، معاون تطب

مقابله  یبرا ژهیو هیتوص 8که  رفتیپذ یاقدام مال ژهیشد و سرانجام گروه و جادیاجماع ا یزنیبعد از بحث و را

 .[7]«کند هیته سمیترور یمال نیبا تام

 

                                                            
1 3 Financial Crimes Enforcement Network 
1 4 Office of Foreign Assets Control  
1 5Financial Action Task Force (FATF)  
1 6 Juan C. Zarate 
1 7 Treasury's War. The Unleashing of a New Era of Financial Warfare  
1 8 Paul H. O'Neill 
1 9 John Ashcroft 
2 0 Ronald Noble  
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 ایمین مالی اشاعهمقابله با تا، FATFماموریت سوم 
 پیشین یتماموردو به و ترویج سالحهای کشتار جمعی تامین مالی اشاعه مقابله با ماموریت  2008 سال در

FATF  این امر نیز، بنابه در خواست مقامات آمریکایی صورت گرفت.  میگردد.اضافه 

های خارجی آمریکا رئیس وقت اداره کنترل دارایی 21توسط آدام ژوبین 2007در جلسه استماع کنگره در سال 

رو  تیماه لیبه دل»، بیان گردید: یو اطالعات مال سمیدر امور ترور یدارخزانه ریمعاون وز ،22و دانیل گالسر

 یو حفظ استانداردها جادیا یدر سراسر جهان برا یمراکز مال ریبا سا دیما با ،یالملل نیب یمال ستمیبه رشد س

 یرقانونیغ یهاتیحاصل از فعال دیاز منابع و عوا یالملل نیب یمال ستمیموثر به منظور حفاظت از س یالملل نیب

( و FATF) یاقدام مال ژهیگروه و قیرا از طر کیهدف استراتژ نیا ی. وزارت خزانه دارمیداشته باش یهمکار

 یرقانونیو غ یستیترور یهاتیفعال یمال نیتام نهیدر زم یالمللنیب یمداوم استانداردها شرفتیاز پ نیهمچن

 نیمبارزه با تام یبرا یجهان یاستانداردها هیته تیمسئول ،یاقدام مال ژهیو گروه کند. یدر سازمان ملل دنبال م

ما  یالملل نیب یها یهمکار یمنحصر به فرد برا یرا بر عهده دارد و فرصت ییو مبارزه با پولشو سمیترور یمال

دهد. ما  یم مهادا FATFفعال در  یهمچنان به نقش رهبر یدارکند. وزارت خزانه یفراهم م نهیزم نیدر ا

شود.  انیب ییاجرا یهاوهیش نیها و بهترها، دستورالعمل هیدر قالب توص دیبا  FATF یاستانداردها میمعتقد

 یمال نیو مقابله با تام ییو مقررات مربوط به مبارزه با پولشو نیاستانداردها به کشورها در توسعه قوان نیا

 .[2]«ها محافظت کنددر برابر سوءاستفاده یمللال نیب یمال ستمیتا از س کندیکمک م  سمیترور

، FATF 7 اضافه گشت. در حال حاضر، توصیه شماره FATFبر این اساس این ماموریت، به دو ماموریت پیشین 

های شورای ای است. در این توصیه از کشورها خواسته شده است تا قطعنامهپیرامون مقابله با تامین مالی اشاعه

. بنابه آنچه که امنیت سازمان ملل پیرامون این موضوع را اعمال کنند و تحریمهای این زمینه را اجرایی کنند

ای ا تامین مالی اشاعهبیت که مرتبط های شورای امنقطعنامهت تفسیری این توصیه آمده است، در یادداش

 هستند عبارتند از: 

  (، 2009)1874یعنی  23های پیروراجع به کره شمالی و قطعنامه 2006مصوب سال  1718قطعنامه

2087(2013 ،)2270(2016 ،)2356(2017 .) 

  [8]و اجرای برجام ن ایرانپیرامو 2015مصوب سال  2231قطعنامه. 

داری ، دستیار وزیر خزانه24، گروه ویژه اقدام مالی با ریاست آقای مارشال بلینگسلیا2018در سال پیش رو، سال 

خویش های ، این ماموریت را در اولویت خویش آورده است و در برنامه25آمریکا در امور تامین مالی تروریسم

 یدر راستا یاشاعه ا یمال نیمبارزه موثر با تام ی، تمرکز بر روFATFیکار یهاتیاز اولو یکی »گفته است:

                                                            
2 1Adam Zubin  
2 2 Daniel Glaser  
2 3 Successor resolutions 
2 4Marshall Billings lea  
2 5 Assistant Secretary for Terrorist Financing 
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 یدارند که مطمئن باشند به طرز قابل توجه ازین یو خصوص یعموم یها. بخشاست... 7شماره  هیتوص

. تالش اندودهکنترل نم ،حیصح یهااستیرا به واسطه اتخاذ س یااشاعه یمال نیمربوط به تام یهاسکیر

در دستور کار کشورها قرار  یااشاعه یمال نیاطالعات مرتبط با تام افتیو در یدهاست تا گزارش ازین یشتریب

است  یامر مشابه کار نیرا قرار دهد. ا یااشاعه یمال نیتام یانگاردر دستور کار خود، جرم دیبا FATF. ردیگ

 فیکاهش ط یمختلف برا یهاراه دیقرار داد. با سمیترور یمال نیو تام یوئدو مقوله پولش یبرا FATFکه 

 یمال یهامیتحر میرژ تیامر با رعا نیاز ا یدر نظر گرفته شود. بخش یامخرب اشاعه یهاتیاز فعال یاگسترده

 .[9]«خواهد شد سریسازمان ملل( م تیامن یشورا یها)متناظر با قطعنامه یهدفمند فعل

 نحوه عملکرد گروه ویژه اقدام مالی
 سازی سه ماموریت را بر عهده دارد.اجرای و پیاده اقدام مالی، گروه ویژهدر حال حاضر 

 

 FATFهای گروه ویژه اقدام مالی، موریت، ما3شکل شماره 

FATF دهد:انجام می اقدامات زیر راهای خود، برای تحقق بخشی به ماموریت 

 گانه. 40 26هایو توسعه توصیهتهیه  .1

 هافهم کامل توصیهبه منظور  27تهیه و توسعه یادداشت تفسیری .2

های مقابله با پولشوئی و تامین مالی شناسی ارزیابی تطبیق فنی و اثربخشی رژیمروش»تهیه و توسعه  .3

 .«28تروریسم

 .29در قالب گزارشات اقدامات متقابل توصیه ها پایش و نظارت بر اجرای .4

 .[10]هابرای فهم هرچه بهتر نحوه اجرای توصیه 30تولید اصول راهنما .5

                                                            
2 6 Recommendations 
2 7 Interpretive Note  
2 8 FATF Methodology for assessing compliance with the FATF Recommendations and the effectiveness of 
AML/CFT systems 
2 9 MUTUAL EVALUATION  
3 0 GUIDANCE  

ماموریتهایگروهویژه

مقابلهباتامینمالی
اشاعه

مقابلهباتامینمالی
تروریسم

مقابلهباپولشویی
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 گانه 40استانداردهای تهیه و توسعه 

FATF ،(ییو اجرا یحقوق ریدر کشورها )تداب ییاجرا یو ساز و کارها یحقوق یهارساختیز جادیبه منظور ا  ،

و  گانه به صورت منسجم 49توصیه های  2012در سال تاکنون مبادرت کرده است.  هیتوص 40 هیتهبه 

وصیه های خویش مورد ، ت 9تا کنون، در  2013توصیه تلفیق و ترکیب شد. از تاریخ فبریه  40ساختاریافته در 

ابی با توجه به ، به روزرسانی استانداردها و روش شناسی ارزیFATFرا اصالح و به روزرسانی نموده است. رویه 

 . [11]است امدهای به وجود آمدهو پیشتحوالت 

. دهدیم یشتریب تیاهم هاهیبه دودسته از توصگروه ویژه اقدام مالی، شود که ها، مشخص میبا بررسی توصیه

 هیتوص نیتریاست که اصل تیشفاف جادیناظر به ا شودیم ادی 31یمحور یهاهیتوص عنواندسته اول که از آن به

 ادی 32یدیکل یهاهیها با عنوان توصاست. دسته دوم که از آن یواقع نفعیذ وی مشتر ییآن الزامات شناسا

 است.  تیامن یشورا یهاقطعنامه یاجرا ،آن نیتریکه اصل است یالمللنیبی هایاظر به همکارن شودیم

 شود:دسته تقسیم می 4، به FATFگانه  40در یک تقسیم بندی توصیه های 

وند که قوانین در این توصیه ها، کشورها ملزم میش: یداخل یقانون رساختیزایجاد  رامونیپ ییهاهیتوص. 1

ی بازدارنده( را در مبارزه با پولشوئی و مبارزه با تامین مالی تروریسم )جرم انگاری و در نظر گرفتن جریمه ها

  نظام حقوقی خود تهیه کنند.

ئات درست اجرایی در داخل هر این توصیه ها در پی ایجاد اقتضا: یدر سطح داخل ییاجرا  یهاهیتوص. 2

کشور است. الزم بانکها و موسسات مالی به گزارش دهی معامالت مشکوک به پولشوئی و تامین مالی تروریسم 

به  الزامگزارشات، نمونه هایی از توصیه های فوق هستند. به واحد اطالعات مالی و سپس تجزیه و تحلیل این 

سوابق معامالت  یو نگهدار 34و اعتبار سنجی اطالعات 33مشتریاحراز هویت  در دو حوزه یشناخت مشتر

 . گروه ویژه اقدام مالی ذکر شده است 11و 10است، در توصیه های  اطالعاتثبت دقیق  که همراه با یمشتر

های بین نوانسیونکها، که الحاق به ن توصیهدر ای: یالمللنیب  یمرتبط با تعهدات حقوق یهاهیتوص. 3

ون مقابله با تامین کنوانسی مان یافته فراملی موسوم به پالرمو وکنوانسیون مبارزه با جرائم سازالمللی هم چون 

ه این دلیل اصرار دارد، بها، ، به تصویب و اجرای کنوانسیونFATF، مد نظر است. اینکه چرا مالی تروریسم

در  FATF منجر میشود خواسته های قی وجود دارد کهتعهدات الزام آور حقواست که در متن کنوانسیونها، 

لی و اجرای حوزه همکاری های بین المللی همچون به اشتراک گذاری اطالعات، همکاری واحدهای اطالعاتی ما

 قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل اجرا شود. 

                                                            
3 1 Core recommendation  
3 2 Key recommendation  
3 3 CERTIFY 
3 4 VERIFY 



12 

 

مواردی همچون قطعنامه  : این توصیه ها نیز، ناظر بر اجرای دست. توصیه های اجرایی در سطح خارجی4

و قطعنامه های 1373و  1267به شماره های  سمیترورتامین مالی مبارزه با  یهاقطعنامههای شورای امنیت 

) قطعنامه مویر  2231 مقابله با تامین مالی اشاعه ای مانند قطعنامه های مرتبط با کره شمالی و قطعنامه

 . [8]معاضدت حقوقی نیز تاکید داردبرجام( میابشد. همچنین بر نحوه انجام درست 

 ها، به همراه نکات محوری ذکر شده است.، فهرستی از مهمترین توصیه1در جدول شماره 
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 دسته توصیه ردیف
شماره 

 توصیه
 نکات محوری در توصیه نام توصیه

1 

 اقدامات امتناعی

 شناسایی کافی مشتری 10شماره 

o بودن نام آنها  یکه جعل ییحسابها یبه منع نگه دار یملزم نمودن موسسات مال

 مشخص است.

o یواقع نفعیذ ییشناسا. 

o ریصحت آن، ز ایاطالعات و  تیکه کاف یدر مواقع یالزامات شناخت مشتر یاجرا 

 سوال است.

o کسب و کار. تیاطالع راجع به هدف و ماه کسب 

o بر اساس  از انجام معامالت نانیو موشکافانه معامالت به منظور اطم قیدق یبررس

 .یو سکیکسب و کار و سطح ر ،یشناخت مشتر

 انتقال الکترونیکی وجوهنقل و  16شماره  2

o وجوه. یکیثبت اطالعات مربوط به نقل و انتقاالت الکترون 

o ،بانک  ه،یاشخاص، حواله کننده وجوه، بانک اول یتولد خیتار ،ینام خانوادگ نام

تولد، آدرس، نام و نام  خیوجه، تار رندهیشخص گ نفع،یذ ایو  ییواسط، بانک نها

 وجه. رندهیشخص گ یخانوادگ

 نگهداری اطالعات مشتری 11 شماره 3

o یهاسوابق مربوط به معامالت و تراکنش یتمام یاطالعات: نگه دار ینگه دار 

 مورد استفاده( ی)مبالغ مورد استفاده و ارزهایو خارج یداخل

o انیمشتر ییشناسا ندیشده هنگام فرآ افتیسوابق و مدارک در یتمام یدار نگه. 

o دهیچیو پ یعاد ریو کسب اطالع از معامالت غ نهیشیمربوط به احراز پ یاستعالمها. 

 14شماره  4
خدمات موسسات ارائه دهنده 

 ارزش ایمربوط به انتقال وجوه 

o دهند،یارزش انجام م ایکه خدمات مربوط به انتقال وجوه و یموسسات یثبت تمام 

 .هایهمچون صراف
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o یمال نیو تام یکه الزامات مبارزه با پولشوئ یموسسات ینظر گرفتن مجازات برا در 

 .دهندیانجام نم سمیترور

 20شماره  5
گزارش دهی تراکنشهای 

 مشکوک

o ( واقع ییطرف معامله در مناطق پرخطر )از نظر پولشو یکه اقامتگاه قانون یمعامالت

 شده باشد.

o مورد  تیاز سطح فعال شیمربوط به ارباب رجوع که ب یمال یاتیو عمل معامالت

 باشد.  یانتظار و

o که همان کار را انجام  یگریفرد د تیکه مشابه با فال یفرد اتیو عمل معامالت

 نباشد.  دهد،یم

 24شماره  شفافیت ذینفع واقعی 6
شفافیت مالکیت ذینفعانه افراد 

 و اشخاص حقوقی

o درصد(،  25سهامداران با آستانه مشخص) رامونیو به موقع پ قیدق ،یاطالعات کاف 

o یمال نیتام سکیو نوع کسب و کار و اندازه ر تیهمچون ماه یاساس اطالعات 

 آن کسب و کار سمیترور

o ،عمده شرکت، رانیآدرس شرکت، مد نام 

o مشخص. یهادوره یاطالعات ط یبه روزرسان ییها هیرو داشتن 

o یاتیاطالعات با استفاده از اطالعات موجود در سازمان امور مال یسنج صحت، 

 .10شماره  هیمطابق با توص یو موسسات مال یمقامات ناظر مال

o موجود در بازار سهام. اطالعات 

7 
مقامات و  یتهایمسئول

 صالحیذ ینهادها
 واحد اطالعات مالی 29شماره 

o های مربوط به معامالت مشکوکگزارش لیو تحل هیتجز 

o به موقع  یاز موسسات ارسال کننده گزارشها و دسترس یلیاطالعات تکم افتیدر

 اطالعات  نیبه ا

o صالحیو ارسال به مقامات ذ لیو تحل هیگزارشات مربتط با تجز انتشار. 

o گزارشات در صورت وجود درخواست انتشار 
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8 
همکاری های 

 المللیبین
 40شماره 

قالبهای دیگر همکاری های 

 بین المللی

o انیرهمتایغ انیتبادل اطالعات م 

o قانون یمقامات اجرا انیاطالعات م تبادل 

o یمقامات ناظر مال انیاطالعات م تبادل 

o  یاطالعات مال یواحدهاتبادل اطالعات میان 

 [8]ها به همراه نکات محوری، مهمترین توصیه1جدول شماره 

 .[8]گیرددسته جای می 7، در FATFهای در مجموع، توصیه

 

FATFگانه  40، دسته بندی توصیه های 4شکل شماره 

گانه40توصیه های 

همکاریهای بین 
المللی

توصیه5

مسئولیتهای مقامات و
نهادهای ذیصالح

توصیه10

شفافیت ذینفع
نهایی

توصیه2

انهاقدامات پیشگیر

توصیه15

مبارزه با تامین مالی
تروریسم و اشاعه ای

توصیه4

رهپولشوئی و مصاد

توصیه2

سیاست ها و هماهنگی های 
AML.CFT

توصیه2
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 پایش و نظارت بر اجرای استانداردها

 اتتهیه گزارش .صورت میگیرد 35پایش و ارزیابی توصیه ها و استانداردها، در قالب گزارشات ارزیابی متقابل

هاد دیگر، بانک هستند و سه ن FATFای های منظقهنهاد، سازمان 7. هستنهاد  10 بر عهده ارزیابی مقابل

اتحادیه  های مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسمالمللی پول و کمیته اجرای سیاستجهانی، صندوق بین

 عبارتند از: FATFای های منطقه. سازمان36اروپا است

 ایگروه اوراس (EAG37) 

 ییشوآرام در مبارزه با پول انوسی/ اق ایآس گروه (38APG) 

  بیکارائگروه ویژه اقدام مالی در حوزه کشورهای دریای (CFATF39) 

 قایدر شرق و جنوب آفر ییشومبارزه با پول گروه (40ESAAMLG) 

 نیالت یکایآمر حوزه کشورهای در گروه ویژه اقدام مالی (41GAFILAT) 

 قایدر غرب آفر ییشوپول هیعل یدولتیاقدامات ب گروه (42GIABA) 

  قایو شمال آفر انهیخاورم یمال گروه ویژه اقدام (MENAFATF43) 

 44) یمرکز یقایدر آفر ییشوپول گروه ویژهGABAC( 

گیرد. نخست یک نظام کارآمد مبارزه با پولشوئی و تامین در گزارشات ارزیابی متقابل دو نوع بررسی صورت می

، باید FATFای خروجی فوری، باید پاسخگو باشد. در واقع بعد از اجرای توصیه ه 11مالی تروریسم، در ارائه 

خروجی فوری  11تروریسم، دیده شود. این خروجی فوری، از جانب رژیم مبارزه با پولشوئی و تامین مالی  11

 عبارتند از:

 کجا که الزم شود و هر های مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم به خوبی شناخته میریسک

یافته در سطح داخل برای مبارزه با پولشوئی، تامین مالی تروریسم و تامین است، اقدامات هماهنگ

 .46وجود دارد 45مالی اشاعه ای

                                                            
3 5Mutual Evaluation Reports   
3 6 MONEYVAL 
3 7 The Eurasian Group   
3 8 Asia/Pacific Group on combating money laundering  
3 9 Caribbean Financial Action Task Force  
4 0Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group  
4 1 Financial Action Task Force on Latin America  
4 2 Intergovernmental Action Group against Money-Laundering in West Africa  
4 3 Middle East and North Africa Financial Action Task Force  
4 4 The Task Force on Money Laundering in Central Africa  
4 5financing of proliferation  

 ت،یمالک د،یتول یبرا یخدمات مال ایمنابع و  نیا ،یو کل یاست که به صورت جزئ یفراهم نمودن منابع و خدمات مال یبه معن ،یااشاعه یمال نیتام 46

 یدوگانه برا مو اقال ی)تکنولوژ حاتیو مواد مرتبط با تسل یکیولوژیو ب ییایمیش ،یاهسته حاتیتوسعه، صادرات و حمل و نقل و استفاده از تسل ل،یتحص

 نیبارزه با تاماست . م یالمللنیو تعهدات ب یمل نینقض قوان ،یاوصاف، ارائه خدمات و منابع مال نی. با اردیگی( مورد استفاده قرار مرمشروعیاهداف غ

 .ردیو پرخطر انجام بگ یبه سخت یاهاجناس اشاع نیاز ا یبردارتا نقل و انتقال و سپس بهره شودیدارد که منجر م تیجهت اهم نیاز ا یااشاعه یمال

ه نوع شناسی تامین مالی سالح های کشتار جمعی) اشاعه ای: هسته ای، بیولوژیکی و شیمیایی(، مرکز مطالعات امنیتی آلفا پرجکت، موسسه تابعمنبع: 

  Final.pdf-2017-October-13-FoP/21/2018/05content/uploads/sites/-ps://projectalpha.eu/wphttدانشگاه کینگز لندن: 

https://projectalpha.eu/wp-content/uploads/sites/21/2018/05/FoP-13-October-2017-Final.pdf
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 ه مقابله با جرائم المللی که اطالعات مناسب، اطالعات مالی و دیگر شواهدی را کهای بینیرهمکا

 نماید.هیل میهای حاصل از آنها را، تسو دارایی فوق

 موارد به  مقامات ناظر به طرز مناسبی، موسسات مالی را نظارت، پایش و قاعده گذاری میکنند. این

 متناسب با ریسکهایی که وجود دارد، باید صورت گیرد.، AML.CFTمنظور تطبیق با الزامات 

  موسسات مالی به طرز مکفی، اقدامات امتناعیAML.CFT ض را متناسب با ریسکهایی که در معر

 آن هستند، به کار میگیرند و تراکنشهای مشکوک را گزارش دهی میکنند.

 مالی تروریسم، بازداشته میشوند  اشخاص و ترتیبات حقوقی، از سوءاستفاده به منظور پولشوئی و تامین

 افراد و نهادهای حقوقی، بدون هیچ مانعی، برای مقامات، فراهم است. 47و اطالعات مالک ذینفع

 بررسیهای  اطالعات مالی و دیگر اطالعات مرتبط، به طرز کافی، توسط مقامات ذیصالح و مسئول برای

 ار میگیرد.پولشوئی و تامین مالی تروریسم، مورد استفاده مستمر قر

 رد پیگرد قرار گیرد و متخلفان در این زمینه، موهای پولشویی، مرورد بررسی قرار میاقدامات و فعالیت

 پذیرد.گرفته و اقدامات مناسب، بازدارنده و موثر علیه آنها صورت می

 شوند.عواید حاصله از جرائم و وسائل ارتکاب جرائم، همگی مصادره می 

  گیرد و کسانی که در این مرتبط با تامین مالی تروریسم، مورد بررسی قرار می هایاقدامات و فعالیت

یه آنها صورت زمینه فعالیت میکنند، مورد پیگرد قرار گرفته و اقدامات مناسب، بازدارنده و موثر عل

 پذیرد.می

 ی و افزایش ده، جابه جایهای تروریستی و تامین کنندگان مالی تروریسم، از استفاها، سازمانتروریست

، منع منابع مالی خود و همچنین سوءاستفاده از نهادهای خیریه به منظور تامین مالی تروریسم

 شوند. می

 سازمان  افراد و نهادهای درگیر در اشاعه و ترویج تسلیحات کشتار جمعی، مطابق با قطعنامه های

 ند. ملل، از افزایش، جابه جایی و استفاده از منابع مالی خود، منع میشو

اجرای هر  گیرد. هر کشور بنا بر میزاندر این گزارشات سپس، هر کشور در هر توصیه مورد بررسی قرار می

 گیرد: رده قرار می 5توصیه در 

 48سازگار .1

 49سازگار یبه طور قابل توجه .2

 50سازگار بایتقر .3

                                                            
4 7 beneficial ownership 
4 8 Compliant 
4 9 Largely compliant - There are only minor shortcomings. 
5 0 Partially compliant - There are moderate shortcomings.  
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 51سازگار ریغ .4

 52[12]نامناسب .5

امین مالی تمبارزه با پولشوئی و های هایی است که از لحاظ رژیم، معرفی کشورها و حوزهFATFاقدام دیگر 

 گیرد:های پرخطر در مجموع در سه دسته زیر جای میرند، پرخطر هستند. کشورها و حوزهتروریسم دا

 .53های دارای کمبود استراتژیککشورها و حوزه .1

 شود:کشورها و حوزه های پرخطر و غیرهمکار: این کشورها شامل دو دسته می .2

 های شناخت مشتری به شود ولی رویهنها اعمال نمیم متقابل علیه آکه اقداهایی کشورها و حوزه

ری به شده بر مشتریان و افراد آن کشورها باید اجرا شود. منظور از شناخت مشتصورت تقویت

اکنش صورت تقویت شده، اعمالی همچون جمع آوری بیشتر اطالعات راجع به افراد و موضوع تر

 مشتریان و افراد کشور پرریسک است.  و سپس شناسایی منبع درآمد و ثروت

  کشورها و حوزه هایی که باید علیه آنها اقدام متقابل صورت گیرد. منظور از اقدامات متقابل، نه

های احتیاطی به منظور اطمینان از عدم مداخله در قطع روابط کامل بانکی بلکه اتخاذ سیاست

 ییبازگشا یعدم اجازه برااقدامات متقابل، هایی از و تامین مالی تروریسم است. نمونهپولشوئی 

 54شده تیتقو یشناخت مشتر یها هیگرفتن رو شیپ درکشور پرخطر در داخل کشور و  شعب

 در تعامل با مشتریان کشور پرخطر است.

مذکور، این نهاد، دوره  به پایان رسید و از تاریخ FATFهای متقابل ، دوره سوم ارزیابی2014ژوئن  27در 

خویش، منتشر  است. بنابر آنچه که این نهاد در وبسایت اطالع رسانی را شروع نموده چهارم ارزیابی کشورها

 .[13]ه استدزه قضائی را مورد ارزیابی قرار داکشور و حو 48، 2019نموده است، تا تاریخ ژانویه 

را مطابق با  FATFشالوده ماموریتی تهیه استانداردها و نظارت بر اجرای آنها با مراجعه به  در مجموع میتوان

 نمایش داد. 5شکل شماره 

 

 FATFشالوده ماموریتی  ،5شکل شماره 

                                                            
5 1 Non-compliant - There are major shortcomings. 
5 2 Not applicable - A requirement does not apply, due to the structural, legal or institutional features of the 
country. 
5 3 jurisdictions with strategic deficiencies in their AML/CFT regimes 
5 4 enhanced due diligence (EDD) 

تولید و ثبت 
ا  اطالعات تراکنش ه

و معامالت

نظارت بر به 
اشتراک گذاری  

اطالعات

موثر شدن 
نقطه )تحریم ها 

(زنی و بازدارندگی
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 FATFساختار سازمانی 
از: مجمع، رئیس،  اندعبارتکه  استگروه ویژه اقدام مالی دارای چهار رکن اصلی ساختار سازمانی،  ازلحاظ

دبیرخانه، خود رد. دا ویژه در عملکرد گروه یمؤثردر میان این ارکان، دبیرخانه، نقش گروه راهبری و دبیرخانه. 

 :گروه اجرایی است 5دارای 

o ها فرآیند: وظیفه این گروه ارزیابی و نظارت اعضا، از طریق مرور و دنبال کردن 55گروه ارزیابی و انطباق

م و اشاعه مالی تروریس نیتأم، ییشوپولکشورهای عضو در مبارزه با رژیم بودن  مؤثربرای تعیین میزان 

گروه ویژه  هایتوصیه تکنیکیانطباق مسئولیت رصد  ی است. این گروه همچنین،کشتارجمعهای سالح

 جانب کشورها را بر عهده دارد. اقدام مالی از 

o المللی در مبارزه بین هایو توصیه توسعه و بهبود استانداردها ن گروه: وظیفه ای56گروه توسعه سیاست

 است.ی کشتارجمعهای سالحمالی تروریسم و اشاعه  نیتأم،ییشوپولبا 

o  مالی تروریسم  نیتأم، ییشوپول: وظیفه این گروه شناسایی و تحلیل 57هاروشگروه ریسک، روندها و

 المللی است.و دیگر تهدیدات در مقابل یکپارچگی و انسجام سیستم مالی بین

o گروه بررسی و همکاری بین(المللیICRG)58سکیپررظیفه این گروه مشخص کردن کشورهای : و 

مالی تروریسم و اشاعه  نیتأمو  ییشوپولکه در رژیم مبارزه با است کشورهایی طور همین و غیر همکار و

 هستند.  راهبردی خألدارای 

o های گروه ویژه توصیه مؤثر: وظیفه این گروه پشتیبانی از اجرای کامل و 59گروه هماهنگی شبکه جهانی

های ای گروه ویژه اقدام مالی و سازمانکشورها از طریق شبکه نهادهای منطقه همه لهیوسبهاقدام مالی 

 .[14]60المللی استبین

 هاسوئیفت و تسهیل در اجرای تحریم
شود. این دو مقوله هزینه ، یک مانع در تجارت محسوب میFATFها و اجرای استانداردهای اعمال تحریم

ها و موسسات مالی در صورت عدم اجرای دهد. همچنین، بانکها و موسسات اعتباری را افزایش میبانک

 یجامعه جهان، با جریمه مواجه خواهند شد. برای حل این مشکل، سوئیفت، FATFی ها و استانداردهاتحریم

 برای این مشکل، راهکار ارائه نموده است. ، 61یبانک نیب یارتباطات مال

                                                            
5 5 Evaluations and Compliance Group 
5 6 Policy Development Group 
5 7 Trends and Methods Group 
5 8 International Co-operation Review Group 
5 9 Global Network Co-ordination Group 

 همان  60
6 1 Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)  
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 هااعمال تحریم سازیتسهیل در سوئیفتخدمات 
( ینیراسرزمف تیماه لی)به دل یکیبه صورت نقل و انتقاالت الکترون در جهان عمدتاً ینقل و انتقاالت ارز

قل و انتقاالت ، مسئولیت پیام رسانی این نیبانکنیب یارتباطات مال یجامعه جهانسوئیفت یا  .ردیگیصورت م

های مالی در سوئیفت به عنوان یک شرکت سهامی در راستای تسهیل مبادالت پیامرا برعهده دارد. در واقع 

مات در زمینه کند. عملیات سوئیفت عرضه امن خدها فعالیت میسطح جهان و ایجاد امنیت در انتقال این پیام

 . [15]انتقال پیام و نرم افزارهای واسط ارتباطی است

و  کشور 200از  شیبسوئیفت در انجام ایجاد محیط امن برای پیام رسانی به حدی موفق بوده است که 

در این شبکه مورد  2016در سال   امیپ اردیلیم 6.5حدود  هستند. فتیهزار موسسه عضو سوئ 11همچنین، 

های در سوئیفت مبادله شده است. پیام 2017در سال  یمال امیپ اردیلیم 7حدود استفاده قرار گرفته است. 

های مبادله شده افزایش یافته است. به طور میانگین، هر سال، پیام 2018میلیارد در سال  7.5ارسالی به عدد 

 .[16]62دارد یدرصد 10حدود  رشددر سوئیفت، 

از  یمنبع واحد و منحصر به فردن سامانه، ت، ایهای مبادله شده در سوئیفبر این اساس، با توجه به حجم پیام

 در سطح بین الملل دارد.  یبانک نیب یهاامیپ یاطالعات یهاداده

تحریمی از  برداری از آنها، خدمات جدیدی در حوزه مقرراتسوئیفت با بهرهاین اطالعات سبب شده است تا 

میباشد « لیتطبیق با مقررات جرائم ما  مجموعه خدمات در حوزه»عنوان این خدمات،، ارائه کند. 2013سال 

 باشد.ها میکه البته بیشتر در راستای اعمال موثر تحریم

 به نمایش درآمده است. ،2شماره در جدول گانه  13خدمات 

 [17]های تطبیق با مقررات تحریمی سوئیفت، فعالیت2جدول شماره 

هاکشناسایی مشتری بان تجزیه و تحلیل هاشناسایی تحریم   

Compliance Analytics The KYC Registry Sanctions Screening 

Correspondent Monitoring KYC Adverse Media Name Screening 

Payments Data Quality SWIFT Traffic Profile(KYCC) Sanctions Testing 

Daily Validation Reports  Sanctions List Distribution 

  Expert Consultancy 

  Sanctions List Monitor 

 شود.برخی از این خدمات در بخش بعدی، توضیح داده می

                                                            
6 2  https://www.swift.com/about-us/swift-fin-traffic-figures  

https://www.swift.com/about-us/swift-fin-traffic-figures
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 شرح برخی از خدمات تطبیق با جرائم مالی سوئیفت

 . خدمت شناخت مشتری1

دسته اطالعات از هر بانک گرفته  5شود، به بانک ارائه می، KYC REGISTERYاین خدمت که تحت پلتفرم 

به هایی که قرار است، با هم ارتباط کارگزاری داشته باشند، دهد. بانکهر بانک قرار می 63پروندهو آن را در 

 منظور شناخت اولیه برای شروع روابط کارگزاری از اطالعات فوق استفاده میکنند. 

 این اطالعات عبارت است از:

ل اطالعاتی همچون نام حقوقی شرکت، نوع بانک) فراساحلی یا با : شام64پیرامون بانک. اطالعات هویتی 1

تاریخ شروع به کار، تاریخ تغییر نام، کد منحصر به فرد یک بانک) شماره ثبت(، نام تجاری در فعالیت کامل(، 

 زبان محلی آن بانک، فکس، تلفن و آدرس وبسایت.

ل اطالعاتی همچون، لیست اعضای مدیران : شام65مالکیتی بانکاطالعات پیرامون ساختار مدیریتی و  .2

درصد و برای بانکهای  10بلند پایه بانک، لیست افراد و نهادهای سهامدار) برای بانکهای عادی، حداقل 

درصد(، کد منحصر به فردی یک سازمان بورس به آن بانک داده است، بیانیه ذینفعان  5فراساحلی تا حداقل 

 درصدی در منافع(. 10اعضای ذینفع نهایی) حداقل با تملک نهایی و لیست 

نوع محصوالت و خدمات ارائه شده، نوع مشتریانی که بانک با آنها : 66.  نوع کسب و کار و مشتریان بانک3

سر و کار دارد. نوع صنعتی که فعالیت بانک روی آنها تمرکز دارد و شواهدی از نوع مشتریان و میزان خدمت 

 تریان صنایع عمده ای که بانک به آنها خدمت ارائه میدهد.رسانی به مش

اطالعاتی همچون نام رئیس واحد تطبیق با مقررات جرائم مالی و نام کارکنان این : 67. اطالعات تطبیق4

های های تحریمی به کار رفته در فیلترهای گزارش دهی تراکنشواحد، پاسخ به سواالتی همچون لیست

آوری شده توسط بانک ها و اطالعات جمعهای مشکوک، رویهدهی تراکنشمشکوک، کیفیت فیلترهای گزارش

نحوه مواجهه با مشتریان پرریسک، جزئیات خواهد یک رابطه بانکی با مشتریان برقرار کند، هنگامی که می

ها و فرآیندهای ئیات سیاستهایی که یک بانک تاکنون شده است. جزهای قانونی و جریمهمیزان رسیدگی

 ها.مبارزه با پولشویی و تمهیدات سازمانی برای اجرای این سیاست

                                                            
6 3 Profile  
6 4Identification of the Customer  
6 5 Ownership and Management Structure 
6 6 Type of Business and Client Base 
6 7 Compliance Information 
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را  69و کد هویت مالیاتی FATCA:  اطالعاتی همچون اطالعات وضعیت اجرای قانون 68. اطالعات مالیاتی5

 گیرد.در بر می

نکته شایان ذکر  .70گیردصورت می و با استفاده از سایر منابع سنجی این اطالعات به وسیله سوئیفتصحت

این است که در این خدمت به واسطه اینکه زمان قرار دادن اطالعات معلوم است، میزان به روز بودن اطالعات 

 .[18]گرددمشخص می

 . شناخت مشتری مشتری2

کننده خدمات مشتریان مشتریان یک بانک درخواست، در پی این است که 71خدمت شناخت مشتری مشتری

را در سطح بانک نشان دهد. توضیح دقیقتر این خدمت این است که نشان دهد مشتریان بانک  72کارگزاری

هایی در کدامین کشورها و با چه ارزهایی مراوده بانکی داشته است. در کننده خدمات با چه بانکدرخواست

 ، این موضوع به تصویر کشیده شده است. 6شکل شماره 

 

 مشتری ، خدمت شناخت مشتری6شماره شکل 

گیرد که بانک کارگزار اطمینان حاصل کند که مشتریاین البته این خدمت بیشتر زمانی مورد استفاده قرار می

اطق و یا من FATFمشتریان بانک درخواست کننده خدمات کارگزاری، در مناطق پرریسک تعیین شده توسط 

انی، مشتری مشتری یرتحریم شده توسط ایاالت متحده آمریکا قرار دارد یا ندارد. به عنوان مثال، آیا یک بانک ا

  [19]باشد؟میکننده خدمات کارگزاری بانک درخواست

                                                            
6 8 Tax Information  
6 9 Tax Identification Number 
7 0 CROSS-CHECK 
7 1 KNOW YOUR COSTOMERS COSTOMER (KYCC) 
7 2 RESPONDANT BANK  
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 هاغربالگری تحریم. 3

با  73تشابه اطالعات یک مشتری در زمان انجام تراکنش، ها، یک افزونه است کهسرویس غربالگری تحریم

داری آمریکا را های تحریمی مهم به طور ویژه لیست تحریمی وزارت خزانهلیستهای اطالعات افراد و نهاد

 درصدی باال باشد، تراکنش مورد نظر، مشکوک خواهد بود.  50کند. اگر تشابه از یک حد آستانه بررسی می

 برگ این خدمت پیرامون چرایی عرضه این خدمت، دالیل زیر ذکر شده است:توجیهی گزارهدر مقدمه 

  یمیتحر یهاستیهزار نام فرد و نهاد در ل40وجود 

 شودیاضافه م یمیتحر یهاستیها و افراد در لدرصد به نام 20سال حدود  کی در. 

 2014و  2015، طوری که در دو سال ندهیدر هر سال به صورت فزا میتحر یهامهیجر شیافزا، 

میلیارد دالر  30ها از جانب عدم رعایت قوانین تحریمی شده اند، بالغ بر هایی که بانکمجموع جریمه

 است. 

 های تحریمی معتبر های موجود در لیستها پایگاه داده جامع و به روز شده ای از اعضا و شرکتبانک

 ندارند.

های تحریمی مهم همچون لیست تحریمی وزارت خزانه داری آمریکا و لیست لیستهم تمامی در این خدمت، 

ریمی، به روز تحریمی اتحادیه اروپا، مورد استفاده قرار میگیرد و هم اسامی افراد و نهادهای لیستهای تح

منعکس  آن را میشود. در وافع هر اتفاقی که پیرامون افراد و اعضای ایست تحریمی اتفاق بیفتد، این خدمت،

های تحریمی را در اختیار میکند. در مجموع این خدمت، یک پایگاه داده عظیمی از افراد و اعضای لیست

 . [20]دارد

 گیریبندی و نتیجهجمع
ولت و ...( مورد آمریکا تحریم را به عنوان یک سالح  کارآمد و موثر در مهار بازیگران هدف )اعم از گروه، د

اجرا  های بانکی از لحاظ نحوهباشد. تحریمهای بانکی میاست. مهمترین نوع تحریم، تحریمده قرار داده استفا

 شود. های نسل دوم بانکی تقسیم میهای نسل اول بانکی و تحریمبه دو دسته تحریم

ی کوچک و ، اعمال شد. این تحریمها، معطوف به تحریم بانکها2010های نسل اول بانکی قبل از سال تحریم

همچون نهادهای دها، )ای از اعمال و افراد و نهاجموعههای بانکی ممتوسط ایرانی بود. در این نسل از تحریم

ها، ع از تحریمدر این نو. ه و به لیست تحریمی ملی آمریکا افزوده میشوددشاقع تحریمی ایران( مورد تحریم و

تحریمی لیست  ردتحریم شده و ت مالی ارائه دهد یا خود اکه هرکسی به نهادهای تحریمی، خدمشود گفته می

 د.گیرملی آمریکا قرار می

                                                            
اسپورت و موضوع آدرس، شماره تماس، شماره حساب، شماره پنام تجاری شرکت وی، اطالعات مشتری شامل ملیت، نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد،  73

 کسب و کار طرف است. 
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به بعد دنبال شد. در این  2010های پیشینی موسوم است از سال دوم بانکی، که به تحریمهای نسل تحریم

المللی مورد هدف هستند چرا که  به دالر به عنوان یک نظام پرداخت های بزرگ بینها، بانکنسل از تحریم

امل داشته و یا خدماتی به های ایرانی تعهای بزرگ با بانکها، اگر بانکبین المللی نیاز دارند. در این تحریم

شود و یا های آمریکایی قطع میافراد و نهادهای غیربانکی ایرانی ارائه دهند، یا روابط کارگزاری آنها با بانک

 شود. این روابط محدود می

شود. در و سوئیفت بهره گیری می FATFاز دو نهاد مهم جهانی یعنی  های بانکی،ل نسل دوم تحریمادر اعم

یعنی شناحت افراد و نهادها در دو سطح مشتری و  ،ایفای نقش این دو نهادنحوه مهمترین ،  5ره شکل شما

 نشان داده شده است. بانک

 

 هاو سوئیفت در اعمال تحریم FATFهای ، مسئولیت7شماره شکل 

شود و رهگیری اهداف تحریمی را لمللی میامنجر به شفافیت روابط بانکی بین موارد فوق، در مجموععمل به 

 های نسل دوم بانکی است. امری که مقصود اصلی کشور آمریکا در تحریمکند. به سهولت میسر می

 است. 8در مجموع در تحریمهای نسل دوم بانکی، سازمان اعمال تحریمها، مطابق با شکل شماره 

بانک

روابط کارگزاری

KYCC KYC

مشتری

توصیه های شناخت 
(EDD)مشتریان پرریسک

توصیه های شناخت 
(CDD)مشتری

 خدمات تطبیق سوئیفت

و الزام به  FATFاستانداردگذاری 

 هاتوسط بانک اجرا
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