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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

سفير ايران در انگلستان مطرح كرد: فشار سرويس هاى اطالعاتى غرب بر دو تابعيتى ها براى انتقال اطالعات  فارس: حميد بعيدى نژاد گفت: متأسفانه سرويس هاى اطالعاتى در غرب بويژه 
به شيوه هاى غيرمستقيم برخى اتباع دوتابعيتى ايران را براى انتقال داده ها و اطالعات خاصى تحت فشار قرار مى دهند. اتباع ايران به كشور خود عشق مى ورزند، اما ممكن است برخى اوقات به تصور اينكه چنين 

داده هايى محرمانه نيستند، به اين امر اقدام كنند. كشورهاى غربى بايد اين فشارها عليه برخى اتباع ايران بويژه سالمندان و زنان را متوقف كنند.

چرا بايد آخرين اليحه مرتبط با FATF همچنان مسكوت بماند؟ 
وقتى هنوز اروپا اقدامى نكرده...

در تاريــخ 18 ارديبهشــت، آمريكا از برجام خارج شــد و علــى رغم اينكه 
مســئوالن كشورمان اعالم كرده بودند كه در صورت خروج آمريكا از برجام، 
از اين توافق و حتى از معاهده ان پى تى خارج مى شويم، اما دولت به برجام 

اروپايى اميد بست تا زخم خروج آمريكا از آن را تسكين دهد. 
در روزهــاى ابتدايى برجام بدون آمريكا، ســخن از تضمين هاى اروپا براى 
حفظ منافع ايران در برجام بود، اما با گذشــت زمان، مشخص شد كه اروپا 
نمى خواهد تضمين مشخصى براى حفظ منافع ايران بدهد و حتى با خروج 
يك به يك شــركت ها و بانك هاى اروپايى از فضــاى اقتصادى ايران، هيچ 
اقدامى از اروپايى ها مشــاهده نشــد. پس از آن نيز خريد نفت خود از ايران 

را بشدت كاهش داد.

 اجراى برنامه اقدام FATF درازاى دريافت كدام امتياز است؟
در اين ســو اما دولت به جاى تهديد عملى براى خروج از برجام، دســت به 

اقدامى عجيب زد. 
دولت بــه جاى گرفتن امتياز از اروپا براى باقى مانــدن ايران در برجام، به 
اعطاى امتياز در قالب اجراى اســتانداردهاى FATF روى آورد. فشارى كه 
آمريــكا و اروپا براى تصويب لوايح مربوط به FATF به ايران وارد مى كنند، 
نشــان مى دهد كه تصويب اين لوايح امتيازى اســت كه ايــران مى تواند به 

غرب دهد. 
حال سؤالى كه وجود دارد، اين است كه ما به ازاى اين امتياز داده شده، چه 
چيزى خواهد بود؟ اروپا قرار اســت در برابر تصويب FATF در مجلس چه 
امتيازى را به ايران بدهد؟ حقيقت اين اســت كه اروپا باقى ماندن خود در 
برجام را منوط به تصويب لوايح مربوط به FATF در مجلس كرده اســت؛ 
يعنــى به جاى اينكه ايــران از اروپا ما به ازاى «خــروج آمريكا از برجام» را 
دريافــت كند، اروپا مى خواهد ما بــه ازاى «باقى ماندن خود در برجام» را از 
ايران بگيرد و اين ما به ازا، چيزى جز FATF نخواهد بود. اين نشان دهنده 

ديپلماسى بسيار ضعيف دولت در برابر اروپا است.

TF تصويب كنوانسيون 
 بدون مشخص شدن تكليف مذاكرات برجام

دولت فشار بســيارى بر مجلس آورد تا لوايح مربوط به FATF در مجلس 
تصويب شود. 

دقيقاً در اواسط ارديبهشت كه آمريكا مشغول تهديد ايران و در حال خروج 
از برجام بود، لوايح مربوط به FATF وارد صحن مجلس شــد و سه اليحه 
بــه تصويب مجلس رســيد، اما خطرناك ترين بخــش FATF يعنى اليحه 
الحاق به كنوانسيون مقابله با تأمين مالى تروريسم (TF) به دليل گسترش 
اعتراضات، براى مدت دو ماه مســكوت ماند تــا تكليف مذاكرات برجامى با 
اروپا مشــخص شــود؛ اما اكنون دوباره اين اليحه وارد دستور مجلس شده 

است. 
ســؤال مهمى كه وجود دارد، اين اســت كه آيا تكليف مذاكرات برجامى با 
اروپا مشخص شده كه اين اليحه دوباره در دستور مجلس قرار گرفته است؟

TF لزوم مسكوت ماندن مجدد بررسى كنوانسيون 
در شــرايطى كه آمريكا زير عهد خود زده و از برجام خارج شــده اســت و 
از ســوى ديگر اروپا تاكنون حاضر نشــده براى حفظ منافع اقتصادى ايران 
تضميــن بدهد، چه معنايى دارد كه دولت و مجلس، به جاى اينكه با آمريكا 
و اروپا مقابله به مثل كرده و از برجام خارج شوند، به اروپا و آمريكا امتيازات 

جديد در قالب FATF بدهند؟
قاعدتاً در وضعيتى كه مشــخص نيســت اروپا مى خواهد با برجام چه كند، 
حداقل انتظار منطقى از دولت و مجلس اين اســت كه دســت نگه دارد و تا 
14 آبان ماه صبر كند تا وضعيت مذاكرات برجامى اروپا روشــن شود و بعد 
به فكر تصويب يا عدم تصويب كنوانســيون مقابله با تأمين مالى تروريســم 

(TF) باشد.

 سياست  در هفته هاى اخير، مقامات ارشد دولتى و رسانه هاى 
حامى دولت به صورت مداوم بيان مى كنند كه براى ارتقاى ارتباط 
بانكى با خارج، كشــور نيازمند تعامل بيشتر با كارگروه ويژه اقدام 
مالى (FATF) و بخصوص تصويب لوايح چهارگانه درخواستى اين 

نهاد بين الدولى است.

 براى حل مشكالت بانكى كشور
بايد لوايح مرتبط با FATF تصويب شود

چنين ادعايى را حسن روحانى، رئيس جمهور در جلسه سؤال در 
صحن علنى مجلس شوراى اسالمى در تاريخ 6 شهريور مطرح كرد 
و گفت: «در زمينه بانك ما چهار اليحه تقديم مجلس كرديم، اين 
چهار اليحه نه تنها براى روابط بانكى كه براى حيثيت ايران اساسى 
اســت، ما كشورى هستيم ضد تروريسم و ضد پولشويى، بنابراين 
براى ما مهم اســت. در نتيجه لوايح شما مى تواند در زمينه روابط 

بانكى بسيار به ما كمك كند».
همچنين حسينعلى اميرى، معاون پارلمانى رئيس جمهور در تاريخ 
26 شــهريور گفت: «اليحه الحاق به كنوانسيون منع تأمين مالى 
تروريســم از ضرورت هاى غيرقابل اجتناب كشور است كه ما براى 
رفع بخشــى از مشكالت بانكى به پيوستن به آن نياز داريم. همه 
مشكالت بانكى به تحريم ها ربطى ندارد. براى ساماندهى بانك ها 
و مراودات بانكى، شفاف سازى و ارتباط گيرى با بانك هاى بزرگ به 
قوانينى از اين جنس نياز داريم». اين معاون رئيس جمهور در تاريخ 
5 مهرماه با اشــاره به اينكه لوايح الحاق ايران به كنوانسيون هاى 
پالرمــو و TF با هدف استانداردســازى نظام بانكــى و مراوده با 
مؤسسات مالى دنيا مورد نياز كشور است، گفت: «لوايح چهارگانه در 
راستاى استانداردسازى و ارتقاى نظام بانكى است. طبيعتاً تصويب 
نشدن لوايح، ضررهاى غيرقابل جبرانى به اقتصاد كشور خواهد زد. 
ايران براى ارتباط مالى با بانك هاى دنيا نياز به تصويب اين لوايح 
بويژه «اليحه الحاق به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالى تروريسم» 
دارد». از طرف ديگر، مسعود پزشكيان، نايب رئيس مجلس و عضو 
فراكسيون اميد در جلسه بررسى استيضاح وزير اقتصاد در صحن 
علنى مجلس در تاريخ 4 شهريور، گفت: «مسئوليت بيكارى ها تنها 
برعهده دولت نيست، تصور مى كنيم اگر دولت را برداريم و دولت 
ديگرى را روى كار بياوريم، مشكالت برطرف مى شود، قصد داريم 
FATF (لوايــح مرتبط با FATF) را قبول نكنيم، در اين صورت 
هيچ بانكى با ما معامله نمى كند. اين را مى توان از تمام اقتصاددانان، 

كارخانه داران و توليدكنندگان پرسيد».
همچنيــن جريان هاى حامى دولت هم ديدگاه مشــابهى دارند. 
به عنوان مثــال، اعضاى هيئت نمايندگان اتــاق بازرگانى، صنايع، 
معادن و كشــاورزى ايران با صدور بيانيه اى در تاريخ 28 مردادماه 
بر ضــرورت اجراى كامل برنامه اقــدام FATF تأكيد كردند. در 
بخشى از بيانيه اتاق ايران آمده بود: «پايبندى به اصول گروه ويژه 
اقدام مالى FATF و پذيرفته شدن در آن، اين تضمين را به ساير 

كشورها مى دهد كه مراودات مالى با ايران، پرخطر 
نيست. در صورت عدم پايبندى ايران به رعايت 
توصيه هاى چهل گانه،  انزواى مالى كشور قطعى 
خواهد بود. از آنجا كه تحريم عليه ايران، تبادالت 
مالى بين المللى را براى كشورمان بشدت متأثر 
مى سازد، ايجاد آمادگى براى پذيرفته شدن در اين 
گــروه كارى مى تواند تا حدودى محدوديت هاى 
پيش رو را تعديل كند و روابط بانكى كشــور را 
بهبود بخشــد». در بخش پايانى اين بيانيه آمده 
بود: «به عنوان پارلمان بخش خصوصى كشــور، 
ضمن خشنودى از مصوبه اخير مجلس محترم 
شوراى اســالمى در پذيرش بخشى از مقررات 

مبارزه با پولشــويى، اميدواراســت هرچه زودتر 
نسبت به بررسى و تصويب ساير بندهاى باقيمانده 
FATF اقــدام مقتضى معمــول دارند تا روابط 
بانكى كشــور بيش از اين دچار مشكل نشود».

 جريمه تحريم ها بيشتر است يا رعايت 
FATF نكردن استانداردهاى

در حالى حل مشــكالت بانكى كشور به مسئله 
تصويب لوايح FATF نســبت داده مى شــود 
كه ادعاى بهبود روابط بانكى كشــور در صورت 
تصويــب اين لوايــح، ادعايى غيرواقعى اســت. 
در واقــع، نگاهى به روابط بانكى در ســطح دنيا 

نشان مى دهد كه برخالف فضاسازى هاى صورت گرفته در داخل 
كشورمان، رعايت مسائل تحريمى براى بانك ها بيشتر اهميت دارد، 
زيــرا بانك هاى دنيا به دليل نقض تحريم جريمه هاى به نســبت 
باالترى در مقايسه با نقض قوانين پولشويى و تأمين مالى تروريسم 
داشته اند. به عنوان مثال، بانك HSBC انگلستان در سال 2012، 
به دليل مشخص شــدن انجام تراكنش هايى براى ايران، سودان 
 BNP و ســوريه، 1/9 ميليارد دالر جريمه شد و بانك فرانسوى
PARIBUS نيز به دليل اينكه نتوانسته بود رابطه خود را همزمان 
با شروع تحريم ها، به صورت كامل با ايران قطع كند، در حدود 8/9 
 AGP Commerzbank ميليارد دالر جريمه شــد. همچنين
آلمان نيز به دليل ارتباط با ايران در دوران تحريم، در سال 2015 

در حدود 1/45 ميليارد دالر جريمه شد.
بنا بر آمار سوئيفت، بانك ها در سال 2014، در مجموع در حدود 
14/1 ميليارد دالر و در سال 2015، در حدود 15/6 ميليارد دالر 
جريمه شــده اند؛ اما جريمه هايى كه بانك ها بابت رعايت نكردن 
 FATF مقررات پولشويى و يا همكارى با بانكى كه در ناحيه پرخطر
شــده اند، بسيار كمتر از اين ميزان است. در جدول زير، مهم ترين 
مواردى كه بانك ها در طول دو سال اخير، به دليل آن مورد جريمه 

قرارگرفته اند، همراه با علت جريمه، مشاهده مى شود.
همان طور كه مالحظه مى شــود ميــزان جريمه بانك ها بابت 
رعايت نكردن قوانين پولشــويى و تأمين مالى تروريسم بشدت 
پايين تر از جريمه هايى است كه بانك ها به دليل رعايت نكردن 
تحريم شــده اند.عالوه بر اين، رعايت مقررات تحريمى به قدرى 
براى بانك ها مهم بوده است كه سوئيفت از حدود سال 2013، 
 SANCTION) ســرويس هايى همچون غربالگرى تحريم ها
SCREENING) ارائه كرده اســت تــا بانك ها در برقرارى 
ارتباطات خود، قوانين تحريمى را مدنظر قرار دهند و از ارتباط 
با افراد و نهادهاى تحريم شده، خوددارى كنند. مقامات دولتى 
بايد مدنظر داشته باشــند با توجه به اعمال مجدد تحريم هاى 
ثانويــه (فراســرزمينى) آمريكا عليه ايران از اواســط آبان ماه، 
بايد برنامه مشــخصى مانند تصويب و اجراى پيمان هاى پولى 
بــراى مقابله با اين تحريم ها و كاهش اثرات آن بر روابط بانكى 
كشــور داشته باشــند و نه اينكه در پى تصويب لوايحى باشند 
كه با وجود تحريم ها عليــه ايران، تأثير خاصى بر بهبود روابط 
بانكى كشورمان با ساير كشورها نخواهد داشت. البته الزم است 
 FATF خاطرنشان گردد كه تصويب لوايح باقى مانده مرتبط با
بخصوص اليحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالى 
تروريســم (TF)، عواقب منفى متعددى از لحاظ امنيتى مانند 
خودتحريمى خواهد داشــت كه تاكنون بارها بيان شده است. 
در نتيجــه، انتظار مى رود نمايندگان مجلس دهم درباره اليحه 
الحاق ايران به كنوانســيون TF دچار تحليل هاى اشتباه دولت 
نشــوند و بررســى اين اليحه را تا زمان مشخص شدن نتيجه 

مذاكرات با اروپا مجدد مسكوت بگذارند. 

بانك هاى خارجى بيشتر به خاطر تحريم  جريمه شده اند يا FATF؟

آدرس اشتباه براى حل مشكالت بانكى

 رعايت مسائل 
تحريمى براى بانك ها 

بيشتر اهميت دارد، 
زيرا بانك هاى دنيا 

به دليل نقض تحريم 
جريمه هاى به نسبت 
باالترى در مقايسه با 
 FATF نقض قوانين

داشته اند
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ميزان جريمهعلت جريمهسال جريمهنام بانك

629 ميليون دالرانجام تراكنش هاى مورددار مشكوك به پولشويى براى شهروندان روسىژانويه 2017دويچه بانك آلمان

534 ميليون دالرپولشويى- گزارش  ندادن به موقع 53 هزار تراكنش مشكوكژوئن 2018كامان ويت بانك استراليا

عدم محافظت كافى برابر پولشويان در تراكنش هايى كه از نظام مالى آمريكا 31 مى 2017دويچه بانك آلمان
41 ميليون دالرمى گذرد

10 ميليون دالرنيروى انسانى نامناسب و روش هاى نامؤثر براى كشف عمليات غيرمعمول31 ژوئن 2017پاريباس بانك فرانسه

شعبه بانك استانداردچارترد 
4 ميليون دالرنواقص موجود در نظام پولشويىمارس 2018بانك انگلستان در سنگاپور

30 مارس بانك بين المللى ريفيژن اتريش
2018

نبود اقدامات كافى در حوزه چك كــردن ذى نفع نهايى و عدم موفقيت در به روز 
كردن مرتب و منظم اسناد، اطالعات و داده هاى الزم در مالكيت و ساختار كنترلى 

براى مشتريان پرريسك در حاالت ويژه و منحصر به فرد
2/7 ميليون يورو

1/15 ميليون دالرعدم استوارى سيستم ها و كنترل مبارزه با پولشويى8 ژوئن 2018كانارا بانك

مهم ترين جريمه بانك ها بابت رعايت نكردن قوانين پولشويى و تأمين مالى تروريسم ومبلغ ناچيز آن نسبت به جريمه تحريم


