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 حیمحمن الرّبسم اهلل الرّ

 

 گزارش کاربردی پیامدهای حقوقی الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم

 پژوهشکده حقوق بین الملل سازمان بسیج حقوق دانان

 مقدمه

در نشست چهارم مجمع عموومی   1999دسامبر  9در تاريخ  مقابله با تأمین مالی تروريسمالمللی  کنوانسیون بین

 2002آوريول   10به تصويب رسیده اسوت  کنوانسویون موبوور در     109/54سازمان ملل متحد در قالب قطعنامه 

طورف متعاهود از    63طرف متعاهد است  برخی از اين اطراف ) 188الزم االجرا شده است  اين کنوانسیون واجد 

جمهوري اسالمی ايوران در  دولت اند   هاي تفسیري نموده درت به انشاي شروط و اعالمیهطرف متعاهد( مبا 188

و متعاقب تعامل با گروه اقدام مالی و درخواستهاي اين گروه از کشور و فشوارهاي ايون گوروه     15/8/1396تاريخ 

تروريسم، اليحه الحاق به  مبنی بر اتخاذ اقداماتی چند از جمله تصويب و اجراي کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی

تصوويب ايون   ، مجلس تقديم و مجلوس شووراي اسوالمی    به ماده و يك پیوست 28اين کنوانسیون را مشتمل بر 

 ايون امور،  نكته حايو اهمیت در مسیر ارزيابی کنوانسیون آن است که   است ن را در دستور کار قرار دادهکنوانسیو

تورين   است  در ادامه بعد از معرفی کلیاتی از کنوانسویون، مهوم   ی بودهمتعاقب مطالبات و فشارهاي گروه اقدام مال

مالحظه کشور در خصوص کنوانسیون يعنوی تعريوت تروريسوم بررسوی خواهود شود و منوافع و مروار پو ير           

 شود     کنوانسیون، ارزيابی می

 

 تبیین

ي راجع بوه پو ير  يوا عودم     گیر ترين موضوع در مسیر تصمیم ترين موضوعات کنوانسیون و بلكه کلیدي از مهم

)ناظر بر تعريوت تروريسم(اسوت  بوه     2ماده  1پ ير  کنوانسیون، تعريت تروريسم، به نحو مقرر زيربند)ب( بند 

هواي مردموی علیوه     اعموا  نهروت  »واقع مسئله آن است که تعريت تروريسم به نحو مقرر در کنوانسیون، شامل 

به طور کلی در ايون زمینوه دو ديودگاه در میوان     باشد يا خیر   می،  «استعمار و     در اعما  حق تعیین سرنوشت

ما  حق تعیوین سرنوشوت، ممنووع اسوت     بار در راستاي اع ها وجود دارد: ديدگاه او ، اينكه اعما  خشونت دولت

بر اساس حقوق بشردوستانه مجاز باشد)رويكرد کشورهاي غربی(؛ دوم اينكه اعموا  خشوونت بوار در     اين کهمگر

راستاي اعما  حق تعیین سرنوشت، مجاز هستند)رويكرد برخی کشورهاي اسالمی(  بر همین اساس، از آنجا کوه  

هواي متعاهود، در هموین     در اين رابطه حكم روشونی نودارد دولوت    2ماده  1مفاد کنوانسیون در زيربند)ب( بند 

 هاي متعوددي کشور اعالم شرط يا اعالمیه تفسیري نمووده و کشوور    چنديناند   خصوص، دو موضع اتخاذ نموده

تعیین موضع کشور و نحوه ابراز آن نسبت به مفاد کنوانسیون و استفاده از فنوون   ل ا اند  اعتراض نموده به آن هم

مرتبط با کنوانسیون يكی از مسائل مهم و اساسی کنوانسیون  حقوقی مقتری و متناسب در خصوص اين موضوع

و منوافع و مروار احتموالی     )تعريت تروريسم(اعما  شرط بر کنوانسیون در اين خصوص در ادامه امكان ل ا است 
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پ ير  کنوانسیون و در پرتو آن، سیاست کشور در مواجهه با گروه اقدام مالی)اف اي توی اف(، ارزيوابی خواهود    

 شد 

 

 مکان اعمال شرط و پیامدهای آنا

مواده  « المللی مقابله با توأمین موالی تروريسوم    الحاق دولت جمهوري اسالمی ايران به کنوانسیون بین»در اليحه 

بنود   3شده است که ذيل آن سه تبصره)به عنوان شرط( و يك اعالمیه تفسویري مشوتمل بور     اي گنجانده واحده

 است   گنجانده شده

دولت جمهوري اسالمی ايران اعالم »است،  اعالمیه تفسیري دولت آمده 1در خصوص موضوع مورد بحث، در بند 

دارد مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماري و اشغا  خارجی در راستاي اعما  حق تعیین سرنوشت  می

ارچوب مصاديق اعما  شود، در چ الملل عمومی به رسمیت شناخته می که به عنوان يك اصل حقوق بین

 « ( کنوانسیون نخواهد بود 2( ماده )1تروريستی مندرج در جو )ب( بند )

اعما  ، ، شروط يا مجاز هستند يا غیرمجاز  بنا بر فرض اولیهالمللی شرط بر معاهدات بین اعما  رژيم از نظر

معاهده مطلقاً ممنوع  وضع شرط به موجب-1حالت:  4شرط)و اعتراض بدان( بر معاهدات مجاز است مگر در 

موارد معین مجاز ء نسیون ممنوع باشد و شرط مدنظر جوجو در موارد معین، اعما  شرط بر کنوا-2باشد؛   شده

شرط ناظر بر مفادي از معاهده باشد که -4شرط خالف موضوع و هدف معاهده باشد؛ -3شده نباشد؛   شمرده

 500صفحه –حقوق بین الملل  از نظر کمیسیونته باشد؛ مترمن قواعد خاص نظیر قواعد برتر يا تعهدات وابس

، وضع شرط بنا بر فرض 2011گوار  کمیسیون در خصوص رژيم حق شرط بر معاهدات بین المللی در سا  

 حالت مطرح، ممنوع باشد  4از  یاولیه مجاز است مگر اينكه ذيل يك

کنوانسیون مبارزه با تأمین  ندارد؛ به واقع حالت او  و دوم ود اي مترمن مقرره مفاد کنوانسیون در اين زمینه

مالی تروريسم مفادي راجع به ممنوعیت اعما  شرط به صورت کلی يا جوئی ندارد  در عین حا  در خصوص دو 

بنابراين در خصوص انشاي شرط (  24 ماده و 2 ماده 2بند است ) بینی نموده ماده نیو امكان اعما  شرط را پیش

  يعنی حاالت سوم و چهارم صحبت کرد  دو حالت ديگر ، بايد ازکنوانسیون 2ماده  1بند ريت تروريسم در تعبر 

مشخصاً زيربند)ب(  و (،24 ماده و 2 ماده 2)غیر از بند ساير مفاد کنوانسیون راعما  شرط ب امكاندر خصوص 

شرطی که به منظور  -اند ادعاي آن را داشته همانگونه که برخی اطراف متعاهد–رسد  به نظر می، 2ماده  1 دبن

خالف موضوع و هدف معاهده به اين بهانه که شود،  رفع مالحظه کشور در خصوص تعريت تروريسم انشا می

در اين صورت معلوم نیست که شرط چه وضعیت   خواهد گرفتقرار برخی کشورها  باشد، مورد اعتراض  می

شرط فاقد اثر شده و کنوانسیون بین  ر زياد است که در اين حالتحقوقی خواهد داشت  اين احتما  بسیا

شود و اين بدين معناست که در صورت انشاي شرط توسط يك  معترض بدون اثرگ اري شرط، محقق مشترط و 

به کنوانسیون بدون اثرگ اري شرط ملحق خواهد شد   ،کشور و اعتراض بدان توسط کشور ديگر، کشور مشترط

هر کشور عرو در صورت »دارد  ه مقرر میک استناد شود کنوانسیون 6مفاد ماده توان به  میيدگاه داين در تأيید 

لووم اقداماتی را از جمله در صورت اقترا از طريق قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نمايد 
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فلسفی، عقیدتی،  اعما  کیفري در حیطه شمو  اين کنوانسیون تحت هیچ شرايطی با مالحظات سیاسی،

 " ]نباشد[ ماهیت مشابه قابل توجیه نیست نژادي، قومی، م هبی و يا ساير مالحظات با

امكان اعما  شرط بر است ل ا  شبههمحل  اثر حقوقی اعتراض بدان، و امكان اعما  شرط معتبر اين وضعیت، در

 ف کشور محقق شود، مورد ترديد است کنوانسیون به نحوي که هد

عالوه بر آن بايد توجه داشت که طرح اين موضوع در چارچوب اعالمیه تفسویري)چنانكه در اليحوه تقوديمی بوه     

الملل تمايو شرط با اعالمیه تفسویري   است( فاقد هرگونه منفعت حقوقی خواهد بود  از نظر حقوق بین دولت آمده

المللوی انشوا    ناموه بوین   د يك موافقتآن است که شرط به منظور تحديد حدود قلمرو حق و تكالیت طرف متعاه

اي است که يك طورف   شود در حالیكه اعالمیه تفسیري فقط به دنبا  تعیین يا روشن ساختن مفهوم يا دامنه می

فهمد  اين در حالی است که کلیه مفاد سه بند اعالمیه تفسیري مواده   اي خاص از آن معاهده می متعاهد از مقرره

نظور   ربط در کنوانسیون را داراسوت لو ا از نقطوه    تحديد حدود تعهدات و حقوق ذيواحده مدنظر دولت، کارکرد 

الملل اين موارد بايد ذيل عنوان شرط مطرح شوند  گو اينكوه درج ايون سوه بنود بوه عنووان اعالمیوه         حقوق بین

وه بور آن  نمايود و عوال   تفسیري، مادامی که مرمون و ماهیت شرط دارند، آنها را به اعالمیه تفسیري مبد  نموی 

است که اين چنین مواردي را به مثابوه يوك شورط     مواجهه ساير دولتهاي عرو نیو با اين قبیل موارد آنگونه بوده

اند  اين امر در خصوص برخی ديگر از کشورها کوه مفواد مودنظر خوود را ذيول       تلقی نموده و با آن برخورد نموده

 سیون صادق است  اند در خصوص همین کنوان نموده  اعالمیه تفسیري مطرح

 

 

 و مضار احتمالی کنوانسیون منافع

که از  است تابع تحلیل و ارزيابی ،االجرا المللی الزم ها و اسناد بین اتخاذ تصمیم راجع به پ ير  کنوانسیون

اين هوينه و فرصت از دو منظر حقوقی و سیاسی در دو شود   اسناد محقق می فرصت ناشی از پ ير  اين-هوينه

متمايو که يكی ناظر بر ديدگاه موافقان پ ير  و ديگري ناظر بر ديدگاه مخالفان پ ير  است، جدو  

 است  آمده

 

 

 هاي مخالفین با پیوستن جدو  ديدگاه

 

 

 ردیف

 

 حقوقی سیاسی

 مضار مضار

 پاسخ احتمالی ضرر پاسخ احتمالی ضرر

       بخش هاي آزاديدربرگرفتن گروه  1    اين کنوانسیون نه تنها هیچ 1 
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 ردیف

 

 حقوقی سیاسی

 مضار مضار

 پاسخ احتمالی ضرر پاسخ احتمالی ضرر

 

 

 

 

 

 

 

 

مخالفت با 

 پیوستن

منفعت عینی براي کشور ندارد 

مورد نظر  احتمالیبلكه منافع 

موافقان را نیو تامین نمی نمايد  

چه آنكه در صورت الحاق به اين 

کنوانسیون ) بر اساس برنامه اقدام 

FATF تنها پرونده ايران به )

مراحل نامعلوم بعدي که نتايج آن 

رجاع می قابل پیش بینی نیست ا

دهد  اين در حالی است که از بعد  

سیاسی،اين کنوانسیون به همراه 

کنوانسیونهاي پالرمو و ساير برنامه 

حلقه فشار هاي   FATAاقدام 

اقتصادي براي عملیاتی شدن 

 تحريم ها را تكمیل می نمايد   

 

  ترمینی نیست که تفاسیري که 2

آيد در از کنوانسیون به عمل می

 کشور باشد  راستاي منافع

 

 اکنون در حالی بر تصويب 3

کنوانسیون مبارزه با تآمین مالی 

شود که پیش  تروريسم اصرار می

که  یاز اين به جهت مشكالت

به همراه  کنوانسیون براي کشور

قانون مبارزه با تآمین مالی  دارد،

تروريسم به منظور عدم نیاز به 

تصويب کنوانسیون و در عین حا  

قنونی کشور در  پر کردن خالهاي

 اين حوزه تصويب شده بود 

 

  2ماده  1مطابق با بند ب زير بند   

 

با ج  ا ا   FATFآنچه در رويه تقابل   2

در قبا  کنوانسیون تامین مالی تروريسم 

 2و تعريت و استثناء موجود در تبصره 

ماده يك قانون تامین مالی تروريسم قابل 

توجه است آن است که اين نهاد متعرض 

استثناء مندرج در تبصره فوق ال کر می 

شود؛ حا  چنانچه کشورهاي عرو 

کنوانسیون حق شرط ج ا ا را نپ يرند و به 

آن اعتراض کنند، اثر حقوقی آن ابطا  

شرط و ابقاي تعهدات عام کنوانسیون 

بدون رعايت مالحظات جمهوري اسالمی 

ين همه ناشی از ايران می گردد  و ا

اختالف مبنايی ج ا ا با نظام سلطه در 

تعريت و مصداق تروريسم می باشد   

ضمن آنكه با الحاق ج ا ا به اين کنوانسیون 

عالوه بر تعهد عام به منشور سازمان ملل 

متحد مبنی بر پ ير  قطعنامه ها ، تعهد 

خاص مبنی بر پ ير  هر قطعنامه اي در 

بین المللی را  زمینه تروريسم در جامعه

ايجاد می نمايد  با لحاظ نكته پیش گفته  

در صورت عدم پ ير  قطعنامه هاي 

محتمل با موضوع تروريسم، تقابل کشور 

ما با جامعه بین المللی محتمل و دور از 

 انتظار نیست   

  

با عنايت به اينكه میتوان در اين   3

کنوانسیون حق شرط وضع کرد بايستی 

 "2بند ب بند يك ماده "حق شرط در 



   5 

 

 

 

 ردیف

 

 حقوقی سیاسی

 مضار مضار

 پاسخ احتمالی ضرر پاسخ احتمالی ضرر

کنوانسیون را از اين حیث که آيا شرط 

م کور شرط باطل است يا مجاز بررسی 

کنوانسیون  19کرد  بنابر بند ج ماده 

معاهدات وين شرط خالف مقتراي 

اينكه ماهیت باطل است   با توجه به 

تمامی مواد کنوانسیون تامین مالی 

تروريسم بر پايه اين بند از ماده يك می 

باشد وضع هر گونه شرطی بر خالف 

مقتری ماهیت کنوانسیون موجب ابطا  

ن می شرط و برقراري مفاد کنوانسیو

نباشد، در  گردد  گواينكه حتی اگر چنین

صورت اعتراض وضعیت حقوقی 

 ماند  کنوانسیون مبهم می

امكان طرح ادعا علیه مقامات عالی   4

رتبه نظام با توجه به اظهارات آنها در 

هاي آزادي خصوص حمايت از برخی گروه

بخش که به زعم اعراي ديگر، تروريست 

 شوند محسوب می

عدم اجراي برخی از تكالیت ناظر بر   5

همكاري و در نتیجه ناقض تلقی شدن 

ظور ج ا ا  و اعما  فشار بر کشور به من

 اجراي کنوانسیون 
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 جدو  موافین با پیوستن

 

 

 ردیف

 

 حقوقی سیاسی

 منافع منافع

 پاسخ احتمالی منفعت پاسخ احتمالی منفعت

 

 

 

 

  قرار نگرفتن نام ايران 1

اي در کنار کشورهاي ذره

که کنوانسیون را تصويب 

 نكرده اند 

 

هر کشوري مطابق منافع خود عمل  

می کند و اين موضوع، توجیه پ ير 

نیست  ارز  ها و مصالح کشور 

است که تعیین کننده مشی رفتاري 

 آن کشور می باشد 

  خووووروج از فهرسووووت سوووویاه 1

FATF  يوووا عووودم بازگشوووت

 اقدامات متقابل

 

چنین ترمینی وجود 

مبتنی مري ندارد و تنها ا

مقامات  حتما  است ابر 

تصمیم گیر در اين نهاد 

هیچ ترمینی براي 
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 ردیف

 

 حقوقی سیاسی

 منافع منافع

 پاسخ احتمالی منفعت پاسخ احتمالی منفعت

 

 

 

 

 موافق با پیوستن

 

تغییر   کمك به بهبود 2

نگاه به ايران از يك 

کشور حامی تروريسم به 

کشوري که قربانی آن 

بوده است و با تصويب 

کنوانسیون در صدد 

 مقابله با اين پديده است 

 

 

  تقويت توان 3

ديپلماسی ايران به 

عنوان کشوري که به 

المللی اسناد مهم بین

 پیوسته و پايبند است 

 

 

 

  عدم اجازه به تشكیل 4

ه کشور در اجماع علی

المللی و  سطح بین

پیگیري سناريوهاي 

 جديد 

  

تواند با تمسك اين امكان می

-هاي ديگر بینبه ظرفیت

المللی نیو محقق شود  ضمن 

كه هیچ ترمینی براي اين

 چنین تغییري وجود ندارد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تواند با رويه و اوال: اين امر می

عملكرد بعدي ايران در پاسخ 

ها به درخواست همكاري

کاهش پیدا کند يا از میان 

 برود  ثانیا: قدرت هاي

استعمارگر بهانه هاي متعددي 

جمله موضوعات مختلت از 

حقوق بشري و مباحث )

موشكی( را براي دستاويو 

قراردادن در مراحل بعدي 

 

 

از ظرفیت همكاري و   بهرمندي 2

معاضدت قرايی براي مصاديق مد 

 نظر جمهوري اسالمی ايران 

 

 

 

 

 

 

 

  نقش آفرينی در مجامع و 3

المللی پیرامون هاي بینکنفرانس

 کنوانسیون 

 

 

 

  امكان استیفاي حقوق مالی و 4

اقتصادي از کشورهاي مقروض به 

ايران با خروج از فهرست سیاه 

FATF  که با گشايش در

تم بانكی کشور ايجاد سیس

 شود  می

خروج از لیست ارائه 

 نمی دهند 

اين امكان ممكن است 

به واسطه امیا  سیاسی 

به صورت کامل اجرا 

نشود  به ويژه اينكه 

ممكن است به واسطه 

عدم همكاري ايران، 

کشورهاي ديگر نیو 

موضع مشابه اتخاذ 

نمايند  ضمن اينكه می 

توان اين موضوع را با 

انعقاد معاهده هاي 

دوجانبه تا حد زيادي 

 مرتفع نمود 

 

 

 

 

 

 

 

نهاد ويژه اطالعات مالی 

چنین تعهدي در مقابل 

ايران نداده است که 

ج ا ا  را از فهرست خارج 

 نمايد و زمینه

هاي بانكی و  همكاري

هم نمايد و مالی را  فرا

ضمناً حتی در صورت 

انجام اين مهم، نقش و 
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 ردیف

 

 حقوقی سیاسی

 منافع منافع

 پاسخ احتمالی منفعت پاسخ احتمالی منفعت

جهت تشكیل اجماع علیه 

جمهوري اسالمی ايران در 

نظر دارند  عقب نشینی در 

اين مرحله عالوه بر از میان 

برداشتن يك مرحله براي آن 

ها، مسیر را براي تشكیل 

اجماع در موضوعات بعدي 

 بسیار هموارتر می می سازد  

میوان اثرگ اري سیاست 

هاي ثانويه اياالت  تحريم

متحده آمريكا در نیل به 

اين گشايش ارزيابی 

 است  نشده

ضرورت بازاندیشی دستگاه حاکمه کشور در استمرار تعامل با اف ای تی اف بعد از خروج آمریکا از 

 برجام
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 4شد، همواره  طی چند سا  اخیر هرگاه صحبت از  عملكرد و کارآمدي سیستم بانكی و اقتصادي کشور می

 شد: عامل بیرونی به مثابه موانع اين از  عملكرد و کارآمدي احصا می

 هاي شوراي امنیت سازمان ملل متحد( اي کشور)تحريم در حوزه فعالیتهاي هسته المللی بینهاي  تحريم-1

 اي کشور در حوزه فعالیتهاي هسته يكجانبه و چندجانبه آمريكا و اروپاهاي  تحريم-2

م، حقوق بشر، اي کشور)تروريس در حوزه فعالیتهاي غیرهسته يكجانبه و چندجانبه آمريكا و اروپاهاي  تحريم-3

 اي، موشكی و    ( و سازي منطقه ثبات بی

 فقدان استانداردهاي سیستم بانكی و مالی)که در تعامل با گروه اقدام مالی برجسته شد(-4

هاي چندسا  اخیر در کشور تال  شد که اين موانع به تدريج و در تعامل با عوامل ايجاد اين  طبق سیاست

هايی که دور از واقع هم نبود، مهمترين عوامل مانع عملكرد و کارآمدي  موانع برطرف شود  بر اساس ارزيابی

اي  در حوزه فعالیتهاي هسته المللی بینهاي  سیستم بانكی و اقتصادي کشور دو دسته او  تحريم يعنی تحريم

در حوزه  يكجانبه و چندجانبه آمريكا و اروپاهاي  هاي شوراي امنیت سازمان ملل متحد( و تحريم کشور)تحريم

اي کشور بود  بنابراين اولین قدم در اين مسیر، برداشتن اين دو نوع تحريم بود که در چارچوب  فعالیتهاي هسته

 ها برداشته شود  به برجام منتهی شد که با توسل به آن تال  شد دو قسم او  تحريم اي دنبا  و م اکرات هسته

، انتظارات کشور در حوزه رفع تحريم برآورده نشد  با اهاي مطرح شدهها و ادع رغم وعده بعد از انعقاد برجام، علی 

محقق مقام عمل  درها،  رفع تحريم ادعاي اين وضع طی اين مدت همواره اين سوا  مطرح بود که چرا

اجراي ماه يكبار در زمینه  6که هر - هاي وزارت خارجه است  در پاسخ به اين سوا ، اين گواره در گوار  نشده

د که برجام در حد خود عمل نموده و علت برآورده نشدن انتظارات در مطرح گردي -شد برجام به مجلس ارائه می

در حوزه  يكجانبه و چندجانبه آمريكا و اروپاهاي  زمینه ديگر تحريم است يعنی تحريم 2حوزه رفع تحريم، 

اي، حقوق بشر و    ( و فقدان  سازي منطقه ثبات اي کشور)تروريسم، حقوق بشر، بی فعالیتهاي غیرهسته

 اردهاي سیستم بانكی و مالی)که در تعامل با گروه اقدام مالی برجسته شد( استاند

که به دنبا  رفع موانع تحريمی کشور بود، از میان اين دو زمینه و  دستگاه محاسباتی اجرايیهمان  مواضعبنا به 

قابل اي کشور،  لیتهاي غیرهستههاي يكجانبه و چندجانبه در حوزه فعا هاي دسته سوم يعنی تحريم مانع، تحريم

ودن استانداردهاي اف اي تی برآورده نم چهارم از طريقرفع زمینه  م اکره نیست ل ا قدم بعد، حرکت به سمت

شده توسط اف اي تی اف در تعامل با سیستم  متقابل توصیه تا آن قسمت از تحريمها که به جهت اقدام اف بود

ديگري از مشكالت عملكرد سیستم اقتصادي کشور رفع و گشايش تصادي کشور است، برطرف و ل ا بخش اق

بیشتري در اين زمینه حاصل شود  به واقع متعاقب انعقاد برجام، مأموريت بعدي در حوزه رفع تحريم، تعامل با 

ها رفع  آن بود که تا دو دسته او  از تحريم منطقاف اي تی اف بود  در اين نوع مديريت رفع عوامل تحريم، 

تسهیل عملكرد سیستم اقتصادي تواند به  ، اساساً تعامل با اف اي تی اف و رعايت استانداردهاي آن، نمینشود

المللی در حوزه  هاي بین هاي دو دسته او )تحريم تا تحريم کمك قابل توجهی نمايد  به عبارت ديگر کشور

اي کشور( به موجب  یتهاي هستههاي يكجانبه و چندجانبه در حوزه فعال اي کشور و تحريم فعالیتهاي هسته
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ها، تعامل با  و البته با رفع اين دو دسته از تحريم معنا است از اف اي تی اف، بی د، اساساً صحبتوبرجام رفع نش

 نمود  اف اي تی اف، در نگاه اين قوه عاقله منطقی می

با اف اي تی اف به منظور هاي دو دسته او  و بعدتعامل  گفته)لووم برطرف شدن تحريم پیش منطقبا توجه به 

از  بخشیتسهیل عملكرد سیستم اقتصادي کشور(، و با نظر به خروج آمريكا از برجام و آغاز فرآيند بازگشت 

اي کشور]تكلیت اروپا معلوم نیست و  هاي يكجانبه آمريكا در حوزه فعالیتهاي هسته هاي دسته دوم)تحريم تحريم

میم اروپا، ايران و آمريكا بعد از خروج آمريكا از برجام است[(، سوا  آن المللی نیو تابعی از تص هاي بین تحريم

باشد و به خروج ايران  تعامل با اف اي تی اف حتی اگر رضايت کامل اين نهاد را در بر داشته در صورت است که

ر اساس شود؟؛ ب از فهرست سیاه اين نهاد منجر شود، زمینه تسهیل عملكرد سیستم اقتصادي کشور فراهم می

، فايده تعامل با اف اي تی اف)تعاملی که منجر به تسهیل عملكرد و کارامدي سیستم اقتصادي منطقهمان 

هاي دو دسته او  است  بنابراين پاسخ به اين سوا  مستلوم پاسخ  کشور در عمل شود( در گرو بازنگشتن تحريم

هاي ثانويه اين کشور علیه ايران  كا در اجراي تحريمبه چند سوا  ديگر است: اوال آيا اروپا و روسیه و چین با امري

نمايند يا از ايران حمايت خواهند نمود؟ ثانیاً اين همراهی به میوانی خواهد بود که انتظارات کشور  همراهی می

 در حوزه رفع تحريم برآورده شود؟؛ ثالثاً کشور در فروض مختلت در رابطه با برجام چه تصمیمی خواهد گرفت؟

گفته، چنانچه  پیش  منطقه تك تك اين اين سواالت، سرنوشت آتی برجام را رقم خواهد زد و بنا بر پاسخ ب

برجام  اختتام يابد و در نتیجه دو دسته تحريم او  که مانع عملكرد و کارايی سیستم اقتصادي کشور 

چندجانبه آمريكا و اروپا در  هاي يكجانبه و ريماي کشور وتح حوزه فعالیتهاي هستهالمللی در  هاي بین بود)تحريم

شود و  هاي اقتصادي کشور، محدوديت يا انسداد حاصل می اي کشور( باز گردد، در فعالیت حوزه فعالیتهاي هسته

 ديگر تعامل با اف اي تی اف در مسیر عملكرد و کارآمدي سیستم اقتصادي کشور، چه فايده و ضرورتی دارد؟ 

المللی در حوزه فعالیتهاي  هاي دو دسته او )يعنی بین گفته در فرض بازگشت تحريم پیش  منطقبر اساس 

اي کشور(، حتی اگر  هاي يكجانبه و چندجانبه آمريكا و اروپا در حوزه فعالیتهاي هسته اي کشور و تحريم هسته

ه بر اساس استانداردهاي کشور کلیه استانداردهاي گروه اقدام مالی را رعايت نمايد، سیستم اقتصادي کشور ک

اي کشور اعاده  هاي هسته اف اي تی اف ارتقا يافته است، به جهت تحريم نهادهاي اقتصادي که به سبب فعالیت

المللی وارد شود و به اهداف خود نايل آيد؛ البته تا اينجا مسئله  هاي اقتصادي بین تواند در فعالیت است، نمی شده

، پاسخ احتمالی آن است که خوب هرچند نتوان از سیستم اقتصادي در تعامل ان بغرنج و بدون پاسخ نیستدچن

 هاي بهانه يافتن اين سیستم فی حد نفسه مطلوب است؛ ثانیاً، حداقل زمینه المللی بهره برد اما اوالً ارتقا بین

لیه کشور کمتر هاي اطراف متخاصم را به منظور اعما  فشار بر کشور و ايجاد اجماع بیشتر و شديدتر ع تراشی 

 بخشد  المللی ارتقا می نمايد و جايگاه کشور را در نگاه جامعه بین می

بازد و آن اينكه  اين دو پاسخ تحت تأثیر يك موضوع مهم رنگ می شود و اعتبار لب به همین جا ختم نمیاما مط

ت]که برخی موارد آن ونه، هوينه و خطري نداشتی اف براي کشور از منظر محتوا مؤاگر استانداردهاي اف اي 

رسید اما نكته آنجاست که برخی از استانداردهاي  گفته وارد و قاطع به نظر می اينگونه است[، دو پاسخ پیش

گفته و بلكه مهمترين اين استانداردها براي کشور خطرات قطعی و غیرقابل دفعی را به همراه دارد]خالصه  پیش
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شود  اين  استاندردها، سیستم حقوقی کشور اصالح میو سرجمع اين خطرات آن است که بر اساس اين 

اصالحات، از تعريت تروريسم بر اساس مالك غربی تا شناسايی ذينفع واقعی و تباد  اطالعات و       را در همین 

تواند در خدمت  گیرد  يعنی در نتیجه اعما  آن، سیستم کشور از منظر مبانی قانونی ديگر نمی رابطه در بر می

 اصو  کشور باشد مگر آنكه در عمل سیستم حقوقی کشور، اجرا نشود[  اهداف و

ر مسیر اعما  اين استانداردها دو راه بیشتر براي کشور وجود ندارد که راه او ، اعما  استانداردها به صورت اد 

 دومبیند )اجراي جوئی(؛ و راه حل  میصالح ف خود که کشور در چارچوب اصو  و اهدااست جوئی و تا جايی 

و از آنجا که اجراي جوئی، مورد قبو  اف اي تی اف نبوده و اجراي کامل نیو براي کشور خطر است اجراي کامل 

تعامل با اف اي تی اف، بازي دو سر باخت است مگر حد وسطی طراحی و غیرقابل دفع دارد؛ بنابراين،  قطعی و

است و اين نهاد در مواجهه با رويكرد  دنبا  شود که اين راهكار تا کنون در تعامل با اف اي تی اف میسر نشده

اجراي جوئی کشور در اجراي استانداردهاي مطلوب اين نهاد، تنها مواعیدي را به منظور اجراي کامل 

 است    انداردها تدارك ديدهاست

هاي دو دسته او  و دو سر باخت بودن  تعامل با اف اي  در اين حالت و با اين دو مقدمه )يعنی بازگشت تحريم

گفته و با نظر به اينكه حتی در صورت اجراي کامل استانداردهاي اف اي تی اف و  پیش منطقتی اف( در پرتو 

شود که  شت است، نتیجه آن میهاي دو دسته او  در مسیر بازگ حريمت خروج کشور از فهرست سیاه اين نهاد،

ندارد بلكه با خود خطرات اي هم  در اين برهه فايده نه تنها ضرورت نداشته وتعامل کشور با اف اي تی اف 

 شی و برطرف نمودن قطعی نیست پو  و غیرقابل دفعی را به همراه دارد که قابل چشمقطعی 

دولت و مجلس شوراي اسالمی براي تصويب برخی استانداردها، به  یلکه تعج  آن است سوابا اين وضعیت، 

ويژه اصالح برخی مفاد دو قانون مبارزه با پولشويی و مبارزه با تأمین مالی تروريسم و تصويب کنوانسیون پالرمو 

هاي دو  حا  که تحريم اي در مسیر تسهیل عملكرد اقتصادي کشور دارد؟ ، چه فايده  و مبارزه با تأمین مالی

تقدم رفع تحريمهاي دودسته او  بر رفع عوامل  منطقدسته او  در مسیر بازگردانده شدن هستند، و در پرتو 

داخلی ر ا فراهم ي تی اف که بستر قانونی خودتحريمی تحريمی سوم و چهارم، چرا بايد استانداردهاي اف ا

اي هم بر آن مترتب  شود بلكه فايده نمايند را تصويب نمود؟ اساساً در اين مسیر نه تنها ضرورتی احساس نمی می

 نبوده و بلكه حصو  ضرر قطعی است  

شود که بدانیم اوالً در صورت اجراي تام و تمام استانداردهاي اين گروه، اين  اهمیت اين مسئله زمانی بیشتر می

وه ترمینی براي خروج نام کشور از فهرست سیاه نداده و تنها به لووم اتخاذ اقدامات آتی در اين خصوص گر

اي خروج کشورها از فهرست سیاه، وجود گیري در اف اي تی اف بر است و ثانیاً سازوکار تصمیم اشاره نموده

هايی که اين کشور در  و با سیاست ماع است  اين در حالی است که اياالت متحده آمريكا عرو اين گروه استاج

رسد که  است( بعید به نظر می المللی خارج شده رغم فشارهاي بین است )و از برجام علی دوره ترامپ اتخاذ نموده

 رسد، حتی در فرض گیري اجماع به منظور خروج ايران از فهرست سیاه را بدهد  بنابراين به نظر می اجازه شكل

 کشور از فهرست سیاه خارج نخواهد شد ي تی اف، اجراي کامل مطالبات اف ا
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هايی غیر از آمريكا در خصوص استمرار برجام بدون آمريكا  م اکراتی با طرف نی وضعیتی، چنان چهنظر به چنی 

د در اين مرحله با شتاب انجام داد بلكه در چارچوب فنون ديپلماسی، باشد، اجراي اين اقدامات را نباي در میان

زنی و  به جهت ضرورت، کشور الجرم از پ ير  اين استانداردها شد، بايد اين پ ير  را ابوار چانه در صورتی که

 امتیازگیري از طرف مقابل قرار دهد 

به هر روي تعجیل جاري در مجلس شوراي اسالمی به منظور پ ير  اين استانداردها شايد قبل از خروج آمريكا 

داشت اما در اين مقطع و با توجه به اينكه عامل اصلی مانع  می گفته محمل پیش منطق از برجام بر اساس

، در مسیر بازگشت است، اقدامی شتابوده و انديشیده نشده -دولت به زعم -عملكرد سیستم اقتصادي کشور

 :گفته پیش منطق بر اساس نتیجه آنکه است و زمینه خسران عطیمی را براي کشور فراهم خواهد اورد  

 6برجام با سایر طرفها و مشخص شدن نیت واقعی تمام اطراف برجام)پایان دوره  تا تعیین تکلیف»

 «آمیز اف ای تی اف را در مجلس تصویب نمود. ماهه(، قطعاً نباید استانداردهای مخاطره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بندی جمع

اي از اقدامات ديگر،  اليحه، عالوه بر مجموعه 4و برنامه اقدام کشور و اين گروه،  پیرو مطالبات گروه اقدام مالی

اليحه عبارتند از: اليحه الحاق به کنوانسیون پالرمو؛ اليحه الحاق به کنوانسیون  4در دستور کار قرار دارد  اين 

ه اصالح قانون مبارزه با تأمین مالی مبارزه با تأمین مالی تروريسم؛ اليحه اصالح قانون مبارزه با پولشويی و اليح

اليحه مشخصاً به دلیل مطالبه گروه اقدام مالی موسوم به اف اي تی اف در دستور کار قرار  4تروريسم اين 

 است   گرفته

اليحه  4بحث کنونی عرويت در اف اي تی اف نیست بلكه انجام اقداماتی در تعامل با اين نهاد است که 

و هرچه که خطر و تهديد براي کشور در اين فرآيند متصور است، در همین لوايح و گفته اهم آنهاست  پیش

 برخی اقدامات ديگر است  

اليجه مرتبط با  2المللی و  کنوانسیون بین 2اليحه مرتبط با پ ير   2اليحه،  4چنانكه مشخص است از  اين 

انداردهاي حقوقی و فنی سیستم مالی اليحه، انطباق است 4اصالح قوانین داخلی هستند  کارکرد اصلی اين 
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شود   ريوي و اجرا می المللی پی کشور با استانداردهايی است که به واسطه گروه اقدام مالی در تعامالت مالی بین

 مهم در سیستم حقوقی ملی هر کشور بايد رقم بخورد: سه مبناي حقوقیبر اساس اين استانداردها 

کلیه تبادالت شبكه مالی شناسايی شود؛  ذينفعی بايد تا آنجا پیش رود که شفافیت تبادالت در سیستم مال اوالً

ش نیو ندارند، بخ هاي آزادي نظیر نهرت هیچ استثنايیهاي تروريستی که  در اين تبادالت افراد و سازمان ثانیاً

رزه با تأمین مالی ممنوع از فعالیت شده و     )اين امر با توجه به اطالق تعريت کنوانسیون مبا بايد شناسايی و

همین کنوانسیون  6از اعما  تروريستی و نیو استثناناپ يري مقرر در ماده  2ماده  1تروريسم در زيربند ب بند 

گفته بايد رقم بخورد)دو کنوانسیون(  بر  در دو مورد پیش المللی هاي بین سازوکار همكاري ثالثاًمشهود است(؛ 

دو قانون داخلی، عمدتاً مشتمل بر تدارك ترتیباتی با هدف تحقق  ي مربوط به اصالحِ اين اساس، دو اليحه

هاي مربوط به دو  ي مربوط به دو کنوانسیون، مترمن وارد کردن سازوکارها و زمینه مبناي او  است و دو اليحه

در اين میان کنوانسیون رويكرد دوم و سوم به سیستم حقوقی کشورها از جمله جمهوري اسالمی ايران است  

 بارزه با تأمین مالی تروريسم جايگاهی ويژه و اهمیتی دو چندان دارد م

در اين فرآيند چند نكته مهم وجود دارد که موجبات نگرانی در مسیر نیل به استانداردهاي سه رويكرد 

 اينكه سطح استانداردهاي مطالبه شده از کشور اولکند:  گفته را براي جمهوري اسالمی ايران را بیشتر می پیش

ين ان بايد ا  به ديگر بیان ايربه صورت کامل اين استانداردها را رعايت و اجرا کندبه نحوي است که ايران بايد 

استانداردها را به صورت کامل به نحو تام و تمامی پیاده کند و اعما  اين استانداردها به صورت جوئی میسر 

اينكه چارچوب  دوماست(؛  ا در نظر گرفته نشدهنیست)اين در حالی است که چنینی الوامی براي تمام کشوره

دارد به  استانداردهاي مدنظر و مورد قبو  کشور مغايرتبرخی از استانداردهاي مهم مطالبه شده با حدود 

که به محض ورود اين استانداردها به نحو مطالبه شده توسط گروه اقدام مالی به سیستم حقوقی کشور،  نحوي

اي  همچون فعالیت کشور و به ويژه سپاه در عرصه منطقهشور وفق اين استانداردها )هاي ک یتبسیاري از فعال

حمايت از جريان مقاومت و    (، به موجب قوانین داخلی، غیرقانونی و ممنوع قلمداد خواهد شد و تنها عدم 

قدام منعقده بین وزارت اينكه، در برنامه ا سومساز اين اقدامات خواهد بود   ها، زمینه اجراي قوانین و کنوانسیون

ترمینی در اين خصوص که با انجام کامل اين اقدامات، کشور از فهرست سیاه اين اقتصاد و گروه اقدام مالی، 

   است شود نیو، مقرر نگرديده گروه خارج می

تامین مالی بهتر است گفته شود تقابل گروه اقدام مالی با ج  ا ا در قبا  کنوانسیون شايد آنچه در رويه تعامل و 

ماده يك قانون تامین مالی تروريسم قابل توجه است آن است  2تروريسم و تعريت و استثناء موجود در تبصره 

شود)که مربوط به تعريت تروريسم  قانون داخلی کشور می که نهادي که متعرض استثناء مندرج در تبصره

بی شك بدان  يرفته و به آن اعتراض نكنند،حتی چنانچه کشورهاي عرو کنوانسیون حق شرط ج ا ا را پ  است(،

پ يرد و بر سر پس گرفتن اين شرط نیو به کشور فشار خواهد آورد و تا بر  اعتراض خواهد نمود و آن را نمی

اورده شدن اين مالحظه اجازه خروج کشور را از فهرست سیاه نخواهد داد و اين يعنی آنكه کلیه اقداات انجام 
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د مگر تعريت تروريسم را به همان صورت مدنظر برخی کشورها و اين نهاد بپ يريم و در شده بی فايده خواهد بو

 خصوص تدبیري داشته با خیر؟ورزان در کشور در اين  نیست سیاستاينجاست که معلوم 

 نظر به اين مالحظات و ضرورت بازانديشی در نحوه تعامل با گروه اقدام مالی بعد از اقدام اياالت متحده در خروج

، تا تنظیم سیاست درست و از برجام، پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروريسم در شرايط کنونی

 رسد  به هیچ وجه منطقی و درست به نظر نمی با گروه اقدام مالی، جهت تعامل مشخصی

 

 


