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پرونده روز

دو شنبه  23مهر 5 .1397صفر .1440شماره 19939

حسین قریبی در نشستی  150دقیقه ای به سواالت فنی خراسان درباره گروه اقدام مالی پاسخ داد

پیداو پنهان FATFبه روایتمسئول پرونده

قریبی:اگربرخالف خطوط قرمزایران به کشور فشاری بیاورند ،کلیه همکاری ها را قطع می کنیم
هادی محمدی–این روزها بی اغراق و بی تردید داغ ترین موضوع حوزه سیاست
خارجی کشور پرونده  FATFو چهار الیحه جنجالی مرتبط با آن است؛ از نقدها و
اعتراض های شدید در قم و مشهد گرفته تا اطراف خانه ملت در تهران که با استدالل
و گاه حتی بی استدالل بر این روند انتقاد وارد می کنند همچنین دفاعیات غیرعلمی
و بیشتر احساسی ناشی از تمایالت سیاسی و بسیار خوش بینانه که برخی دیگر از
سیاسیون در پی آن هستند .از امروز اجالس رسمی اعضای  FATFبه مدت پنج روز
آغاز می شود و براساس دستورکاری که این اجالس اعالم کرده ،پرونده کشورمان
نیز برای تمدید تعلیق یا خروج از فهرست سیاه این نهاد بین المللی مطرح خواهد
شد.هرچند که به نظر می رسد با توجه به نهایی نشدن سه الیحه از چهارالیحه مرتبط
با  FATFخروج از فهرست سیاه تقریبا بعید و تمدید تعلیق ،محتمل تر باشد .در این
میان روزنامه خراسان که همواره سعی داشته تا نگاهی فنی و منطقی به موضوعات
برای شروع لطفا مقدمه ای از  FATFو شرایط
شکل گیری آن بگویید.

قبل از شروع بحث باید چند مفروض را در نظر داشته
باشیم .مفروض اول این است که دنیای امــروز ،یک
دنیای بین المللی است و همه موضوعات ابعاد بین
المللی دارند .مفروض دوم این که روابط بانکی و مالی
هم مستثنی از دیگر انواع روابط نیست .به ویژه از زمانی
که نقل و انتقال پول آسان تر شد ،دولت های عمدتا
صنعتی به این نتیجه رسیدند که اگر کشورها با هم
هماهنگ نباشند افراد یا گروه هایی برای تخلف ،فضای
بازی خواهند یافت .سومین مفروض این که در همه
حوزه ها یک سری رژیم های بین المللی شکل گرفته
که مجموعه ای از هنجارها ،اصول ،قوانین و ابزارهای
کنترلی و رویه های تصمیم گیری هستند و رفتارهایی
را تجویز می کنند .مفروض چهارم این که رعایت نکردن
الزامات رژیم های بین المللی به هر دلیلی باعث یک
سری عواقب می شود بنابراین کشورها باید تبعات
نقض الزامات آن رژیم بین المللی را بپذیرند و در نهایت
پنجمین مفروض این است که در هر رژیم بین المللی
ضمن این که نقش هایی به دولت ها داده می شود و
تکالیفی خواسته می شود ،هر دولتی بسته به مقدورات
خود می تواند بازی سازی و نقش آفرینی کند و انفرادی
یا با همراهی دولت های همفکر خود اثرگذاری داشته
باشد .
از اواخر دهه  80میالدی برخی دولت ها به این نتیجه
رسیدند که نمی توانند با جزیره ای عمل کردن ،جرایم
مالی را کنترل کنند .پول های کثیف با عبور از مرزهای
کشورها قابل ردیابی و کنترل نبودند .ضمنا وجود
معیارهای مختلف در هر کشور باعث پیچیدگی های
قانونی شــده و خألهای قانونی مــورد سوءاستفاده
مجرمان مالی قرار می گرفت .بر این اساس یک گروه
ویــژه شکل گرفت کــه کــارش هماهنگی معیارها و
استانداردسازی قوانین کشورهای عضو در زمینه
مــبــارزه با پــول شویی بــود .ســال  2001که حمالت
11سپتامبر رخ داد و متعاقب آن قطعنامه  1373در
شورای امنیت به تصویب رسید ،موضوع تامین مالی
تروریسم را هم به شرح وظایف اضافه کردند .از سال
 2012هم به صورت ضعیف تر وارد بحث تحریم های
عدم اشاعه سالح های کشتار جمعی شدند ولیFATF
را عمدتا با دو موضوع مبارزه با پول شویی و تامین مالی
تروریسم می شناسند.
 FATFخــودش یــک ســازمــان مستقل بــا دبیرخانه و
تشکیالت عریض و طویل نیست بلکه از دولــت هایی
تشکیل شده که استانداردهای یکسانی را پذیرفته اند
و در روابــط بین بانکی خود اجــرا می کنند .اگر قرار
باشد دولتی یا بانک های دولتی با این مجموعه کار
کند باید با این گروه همراه باشد و استانداردها را در
سیستم خود اعمال کرده باشد .بنابراین ابتدا از طرف
 FATFبررسی اجمالی انجام شده و نواقص مشخص می
شود .اگر برطرف شد ،آن کشور می تواند روابط عادی
بانکی با مجموعه کشورهای شبکه  FATFداشته باشد.
 FATFزمانی مجموعه کوچکی بود ،اما هم اکنون 205
حوزه صالحیتی شامل همه کشورها ،مجموعه های
خودگردان یا سازمان های منطقه ای به این الزامات
پایبند هستند و تقریبا کشوری باقی نمانده که در این
شبکه نباشد.
در این شرایط و در اوایل دولت آقای احمدی نژاد ،در
وزارت اقتصاد به این نتیجه رسیدند که نباید از این
روند عقب بیفتیم و خودمان را دچار محدودیت های
روابط مالی و بانکی کنیم .بانک های ما با هر بانکی که
می خواستند مبادله کنند اولین سؤال آن ها رعایت
استانداردهای FATFبود که پاسخ ما طبعا منفی بود و
این در روابط بانکی ما تاثیر داشت .دولت وقت دست
به کار شد و مطالعات اولیه صورت گرفت تا این که در
سال  1386قانون مبارزه با پول شویی برای اولین بار
به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید ،متعاقب
آن شورای عالی مبارزه با پول شویی شکل گرفت و مرکز
اطالعات مالی ( )FIUایجاد شد .از این جا ما وارد روند
همکاری بــا FATFشدیم .در همان ابتدا و برای شروع
کار ،این نهاد سواالتی داشت از جمله این که آیا پول
شویی و تامین مالی تروریسم در کشور شما جرم انگاری
شده است؟ ما از سال  86می توانستیم بگوییم بله برای
پول شویی جرم انگاری شده و ساختار داریم اما برای
تامین مالی تروریسم متاسفانه روند تهیه و تصویب قانون
خیلی طول کشید .دولــت در این دوره بیشتر درگیر
موضوع هسته ای و تحریم های شورای امنیت ملل متحد
بود و از بحث های  FATFغفلت شد .در این سال ها مدام
مکاتباتهشدارگونهدریافتمیکردیموروابطمامختل
شده بود تا این که در نهایت ایران از فوریه سال  2009در
فهرست کشورهای غیرهمکار(فهرست سیاه) این نهاد
قرار گرفت FATF .به اعضای خود توصیه می کند که
باید در برابر کشوری که در این فهرست قرار می گیرد،
مجموعه ای از اقدامات تقابلی را در نظر بگیرند و با آن
همکاری نداشته باشند .کشوری که به دستورالعمل
های FATFعمل نکند خودش گرفتار اقدامات محدود
شونده می شود و در ارزیابی آن کشور اثر می گذارد .برای
مثال ،امسال سال ارزیابی سیستم بانکی مالی چین
است و به همین دلیل می بینیم که بیشترین سختگیری
ها را علیه اتباع و شرکت های ما داشته اند تا نشان دهند
به الزامات  FATFپایبند هستند .باالخره در اسفند
 1394یعنی هشت سال پس از تصویب قانون مبارزه
با پول شویی ،قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز

مهم سیاست خارجی داشته باشد تصمیم گرفت تا با مسلط ترین کارشناس وزارت
خارجه که از ابتدا مسئول پرونده  FATFبوده و بیش از 30ماه روی آن کار کرده
است ،میزگرد و گفت و گویی فنی داشته باشد .حسین قریبی دستیار وزیر امور
خارجه که  22سال تجربه دیپلماسی در داخل و خارج کشور را در سابقه کاری خود
می بیند ،چند روز قبل با حضور در دفتر مرکزی روزنامه خراسان در مشهد در جمع
مدیر مسئول ،سردبیر و جمعی از اعضای تحریریه خراسان در جلسه ای  150دقیقه
ای به بیان زوایای پیدا و ناپیدای  FATFپرداخت .مطالبی که بخش کوتاهی از آن به
دلیل غیرقابل انتشار بودن به امانت نزد روزنامه خراسان می ماند و متن زیر به عنوان
گفت و گوی فنی خدمت خوانندگان عزیز تقدیم می شود .گفت و گویی که تالش
شده در آن به مهم ترین سواالت این موضوع پرداخته شود و از این حیث نخستین بار
است که برخی نکات آن رسانه ای می شود.

به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید و دومین
قانون مهم هم در ایران الزم االجرا شد .پس از تصویب این
دو ستون اصلی کار ،ضرورت داشت تا تالش دوباره ای
برای عادی سازی وضعیت کشورمان در این نهاد انجام
شود .یک تیم کوچک در وزارت اقتصاد تشکیل شد که
نمایندگان نهادهای نظارتی و وزارت خارجه هم حضور
داشتند .این ها با دبیرخانه این نهاد صحبت کردند تا در
شرایط جدید ،وضعیت ایران در ارزیابی این نهاد اصالح
شود .طبق رویه  ، FATFوقتی کشوری می خواهد روابط
خود را با  FATFعادی سازد یک چک لیست دارد که نگاه
می کند شما چه مواردی را ندارید و نواقص فنی شما چه
هستند .جمع این ها می شود برنامه اقدام(اکشن پلن).
برنامه ایران  41آیتم دارد .این برنامه یک متن مذاکراتی
نیست که در مذاکره شکل بگیرد بلکه کارشناسان دولت
های عضو این نهاد می گویند نواقص شما این موارد
است و باید در مهلت زمانی مشخصی (مثال برای ما 18
ماه) این ها را برطرف کنید .زمان اجرای برنامه اقدام،
اقدامات تقابلی علیه ایران را تعلیق کردند .اگر همه
اقدامات در برنامه اقدام انجام شود ،تعلیق دایمی و روابط
عادی می شود .برنامه اقدام را هم مثل همه کشورها باید
یک مقام سیاسی متعهد شود که آقای دکتر طیب نیا به
عنوان وزیر اقتصاد (دولت یازدهم) متعهد شدند که در
چارچوب قانون اساسی این برنامه را اجرا کنند .دولت از
بهار  1395شروع به اجرای این  41مورد کرد که خیلی
هم مشکل بود .سیستم ما اساسا با برخی مفاهیم آشنا
نبود و بانک های ما برخی موارد را اصال نمی شناختند.
در فاصله  18مــاه 37 ،مــورد که صرفا فنی بودند و با
بانک مرکزی ،وزارت خارجه ،بیمه ها ،گمرکات ،وزارت
اقتصاد ،نهادهای نظارتی و دیگران ارتباط داشتند
انجام و گزارش اقدامات مثبت به گروه ارزیابی FATF
ارسال شد .در طول این مدت هم به طور مستمر جلسات
شــورای عالی مبارزه با پول شویی با شرکت دستگاه
های نظارتی و نیز جلسات در دبیرخانه شورای عالی
امنیت ملی تشکیل و گزارش اقدامات بررسی می شد.
در نهایت چهار موضوع هم در حیطه اختیارات قوه
مقننه بود .دو قانون ما باید اصالح می شدند چون از
نظر خود ما هم اشکاالت جدی داشتند .مثال در قانون
مبارزه با پول شویی مجازات متناسب پیش بینی نشده
بود و باالترین مجازات این بود که یک چهارم مبلغ پول
شویی شده به عنوان جریمه پرداخت شود .در حالی که
پول شویی جرم سنگینی است و باید کیفر داشته باشد.
قانون مبارزه با تروریسم هم نواقصی داشت که باید رفع
و استانداردسازی می شد .همچنین با توجه به این که
عضو مجموعه ای از کنوانسیون های بین المللی بودیم
تنها باید به دو کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با
تامین مالی تروریسم ملحق می شدیم .این چهار مورد
به مهلت زمانی ما نرسید و عمال تنها همان  37مورد را
اجرا کرده بودیم.
فضای کشورها در گروه ویژه اقدام مالی به
لحاظ سیاسی به چه شکل است؟

در این نهاد برای موضوع ایران ،قطب بندی داریم که یک
قطب شامل آمریکا  ،آرژانتین و شورای همکاری خلیج
فارس (به عنوان یک عضو) است که در یک بلوک قرار
دارند و کشورهای دیگر از اروپا  ،آسیا  ،آفریقا ،استرالیا
و کانادا همه در قطب موافق ما هستند .نگاه کشورهای
مخالف حتما سیاسی است و دنبال این هستند تا به هیچ
وجه ابزار  FATFرا برای ادامه فشار بر ما از دست ندهند.
شما در شرایط عــادی نمی توانید مثال به افغانستان
بگویید که حق تعامل عادی بانکی با ایران را ندارد .این
حرف زور و بی منطقی است ولی می توانید با گفتن
این که ایران در فهرست سیاه قرار دارد ،آن ها را مجاب
کنید که با ایران کار نکنند .یعنی به فشارهای خودتان
پوشش مشروع جامعه بین المللی بدهید و بگویید این
تصمیم فنی  FATFاست .آن ها استدالل می کنند که
اگر سیستم دولت الف با این سیستم (ایران) کار کند،
آلوده می شود و دیگر نمی تواند با بقیه بانک های دنیا

کار کند .به هر حال این خیلی مهم است که آمریکا این
ابزار را از دست ندهد تا بتواند مانع عادی شدن وضعیت
ایران در این نهاد شود .بر عکس ،دوستان ما همه تالش
می کنند وضعیت ایران عادی شود که بتوانند مناسبات
را گسترش دهند.
آمریکایی ها به گــزارش جمهوری اسالمی یک ابهام
جدی وارد کردند یعنی از  37مورد ما  13مورد مستقل
و  24مورد وابسته به دو پیش نویس اصالحیه قانون
مجلس بود .مخالفان با این استدالل که اکثریت مواردی
که ما باید انجام می دادیم به دلیل تصویب نشدن این دو
قانوندرمجلسکاملنیستند،جلویخروجقطعیایران
از لیست سیاه را گرفتند و عمال اعضا را مجاب کردند تا
این قوانین پروسه الزم را طی نکند ،عمده فعالیت های
ایــران ناقص است .آمریکایی ها حتی پای این موضع
به صورت قوی آمدند .این را به بقیه القا می کنند که از
آن جایی که ایران اراده ای برای تکمیل اقدامات خود
ندارد ،تعلیق برداشته شود و اقدامات مقابله ای دوباره
وضع شوند ،اما زورشان نرسید و در نهایت تعلیق یک
بار در اسفند  96و یک بار در تیرماه 97تمدید شد و
حاال در آستانه پایان مهلت تعلیق دوم هستیم و جلسات
این نهاد از  23مهر (فردا) شروع می شود .اگر در این
فاصله پیشرفتی در ایران صورت بگیرد ( تصویب CFT
در مجلس سه روز بعد از این گفت و گو انجام شد) می
توان به صورت ایمیل به دبیرخانه فرستاد و دبیرخانه به
صورت شفاهی برای اعضا گزارش کند هرچند تصویب
در صحن علنی به معنای نهایی شدن این پروسه نیست.
قانون تامین مالی تروریسم ما در مردادماه امسال نهایی
شد که قدم بزرگی بود و بخش بزرگی از گزارش جدید ما
همین قانون است .قانون پول شویی به شورای نگهبان
رفت و چهار ایراد گرفتند که بیشتر اشکاالت شکلی و
اتفاقا نکات ارزنده ای هستند که شورا به خوبی تشخیص
داده است.
مــاجــرای نــاظــر بـــودن عــربــســتــان و رژیــم
صهیونیستی چیست؟

 FATFشامل یک صحن تصمیم گیری با  35کشور و
دو سازمان منطقه ای است .این  37مجموعه تصمیم
نهایی را با «اجماع» راجــع به موضوعات می گیرند
البته تعداد اعضا قرار است به تدریج اضافه شود و مثال
اندونزی به احتمال زیاد قبول می شود و اسرائیل هم
احتمالش زیاد است .عربستان هم در نوبت است .اما
غیر از این FATF ،شامل  9گروه منطقه ای نیز هست و
همه کشورها باید عضو یکی از این گروه های منطقه ای
باشند این گروه های منطقه ای مثل صحن اصلی هر
چندماه یک بار جلسه دارند و حفره های جرایم مالی را
بررسی و برای مقابله راه حل تدوین می کنند و این ها در
جلسات عمومی  FATFمطرح و تبدیل به دستورالعمل
های جدید می شوند 40 FATF .استاندارد اصلی دارد
و هر دستورالعمل جدید ذیل یکی از این استانداردها
برای تکمیل سامانه های مقابله با پول شویی و مبارزه
با تروریسم قــرار می گیرد .کره شمالی هم در حال
مذاکره با  FATFاست و از مهر  92تا مهر امسال 37
کشور از فهرست سیاه و خاکستری  FATFخارج شده
اند .در تیرماه گذشته عراق نیز خارج شد و دولت سوریه
هم چند ماهی می شود که آماده خروج از این فهرست
است و فقط یک بازدید میدانی نیاز دارد .ما در FATF
فقط بحث استانداردها را داریم نه مصادیق .یعنی باید
پایه های حقوقی را داشته باشید و ساختارهای الزم
برای مقابله با جرایم ذکر شده ذیل قوانین ملی شکل
گرفته باشد .
آیا ممکن است عضونشدن ما ابزار سیاسی
باشد و بهانه ای برای همکاری نکردن به شمار رود؟

هیچ موضوعی نیست که جنبه های سیاسی نداشته
باشد ولی این جنبه ها باید بر یک سری مــوارد فنی و
حقوقی سوار شوند و به قولی ابزار داشته باشند .اصال
دلیلی نداشت ما به این جا برسیم .اگر این قوانینی که
االن تصویب کرده ایم  10سال قبل انجام شده بود،

االن اینترپل ما به
سامانه مرکزی
مقر اینترپل در
لیون فرانسه وصل
است .اما آیا به هر
درخواستی پاسخ
می دهد؟ حتما
این طور نیست .در
هرسیستمیاعضا
یک سری خطوط
قرمز دارند .اگر بر
خالف آن خواستند
به کشوری فشار
بیاورند،همکاری ها
قطع می شود

مطابق رویه داخلی
ما هیچ تبادل
اطالعاتی بدون
تایید نهادهای
ذی ربط انجام
نمی شود و خط
قرمزهایی دارد که
همه دستگاه ها از
آن با خبر هستند و
درباره همه کشورها
هم صادق است

اصال به این جا نمی رسیدیم .برخی دنبال بهانه
علیه ما هستند و ما بهانه را به راحتی به دست آن
ها می دهیم .در این دنیا یک سری رژیم های بین
المللی مورد وفاق وجود دارند .می شود بدون این
که در مقابل آن ها قرار بگیریم ،با حضور و همکاری
با کشورهای هم سو شرایط را به نفع خود تغییر
دهیم .ما در ده ها سازمان بزرگ و کوچک عضو
هستیم و همه جا همین روش را داریم و همه می
دانند که ایــران یک عضو بسیار فعال و مؤثر در
همه سازمان های بین المللی است .روسیه سال
 2005به شدت در معرض اقدامات مقابله ای
 FATFقرار گرفته بود .روسیه می توانست مقابل
 FATFبایستد و خود را در شرایط انزوا قرار دهد
اما یک برنامه اقدام را به امضای مدودف نخست
وزیرشان رساندند ،نواقص را برطرف کردند و االن
بعد از آمریکا ،بزرگ ترین هیئت را روسیه در FATF
دارد ،بسیار فعال است و گروه منطقه ای اوراسیا را
در اختیار گرفته و به یک ابرقدرت در  FATFتبدیل
شده اســت .روسیه حامی عــادی شدن وضعیت
سوریه ،کوبا ،ونزوئال و البته ایران نیز بوده است.
نحوه ارتــبــاط اطــاعــات داخلی ما با
نهادهای بین المللی در این سازوکار چگونه
است؟

چیزی که FATFاز ما می خواهد این است که ما یک
برج مراقبت برای خود داشته باشیم .می گویدFIU
یا همان مرکز اطالعات مالی داشته باشید که االن
در وزارت اقتصاد مستقر است .در این مرکز ،بانک
مرکزی باید اطالعاتش را با مرکز شما به اشتراک
بــگــذارد همچنین بانک هــای تــجــاری ،سازمان
مالیاتی ،بیمه ،گمرک ،شرکت های بزرگی که
تراکنشهایمالیبزرگدارندوهرکسیوهرجایی
که کار مالی عمده انجام می دهد ،باید تحت نظر
مرکزاطالعاتمالیباشد.بایدمشخصشودپولاز
کجاآمده؟آیامالیاتآنراداده؟چندحساببانکی
دارد؟دراینحسابهاچهمیکند؟چرایکحساب
مثال چهار هزار میلیارد پول وارد آن شده است؟ این
ها را سامانه  FIUکه کامال داخلی است می تواند
شناسایی و موارد تخلف را به دادستانی اعالم کند
تاطبققانونرسیدگیشود .امروز90میلیارددالر
گردشمالیموادمخدرافغانستاناستکهماراهم
درگیر می کند .همه این ها از طریق FIUایران قابل
کنترل است FIU .تحلیل داده می کند و با بخش
مبارزه با پول شویی وزارت اطالعات و دیگر سازمان
هاینظارتیهمکاریداردواگرجرمیاتفاقبیفتد
بهدادستانگزارشمیدهد.کلتبادالتاطالعات
ما این گونه است و همگی هم زیر نظر نهادهای
نظارتیصورتمیگیرد.
یک همکاری بین المللی هم هست که طبق آن
دولت ها باید با یکدیگر همکاری کنند.به عنوان
مثال  FIUایران با  FIUروسیه همکاری می کند.
استاندارد  FATFمی گوید باید همکاری با FIU
دیگری تسهیل شده باشد تا اگر مثال مجرمی فرار
کرد و به روسیه رفت و از شما پرسیدند فالن آدم با
پول زیادی به این جا آمده آیا می توانید منشأ پول او
را تایید کنید؟ پاسخ داشته باشید .برای همکاری
میان این دو باید بین شان یک یادداشت تفاهم
منعقد شود .این یک سند دو صفحه ای است که
در آن نوشته شده دو طرف در چارچوب مقررات
داخلی خود به مبادله اطالعات در حــدودی که
خودشان به مصلحت می دانند ،اقدام می کنند .
می توانیم اطالعات را ندهیم؟

اول این که می توانید با همه کشورها یادداشت
تفاهم نداشته باشید و مهم تر این که ماده اصلی
سند مــی گوید دوط ــرف در چــارچــوب مقررات
داخلی خود با هم همکاری می کنند .همچنین
اطــاعــات مالی و بانکی بــه صــورت انــبــوه داده
نمی شود .در یک مورد خاص شما می توانید اگر
مصلحت دیدید همکاری کنید .همچنین مطابق
رویه داخلی ما هیچ تبادل اطالعاتی بدون تایید
نهادهای ذی ربط انجام نمی شود و خط قرمزهایی
دارد که همه دستگاه ها از آن با خبر هستند و درباره
همه کشورها هم صادق است.
نهادها؟

ایــن اطــاعــات دربـــاره افـــراد اســت یا

بیشتر درباره افراد است .بستگی دارد به این که
موضوع معامله چه باشد .مــوردی داشته ایم که
طرف پول کالنی را غیر قانونی خارج کرده و با

اطالع طرف خارجی متوجه شده ایم .دوستان
بررسی کردند و فهمیدند که اتفاقا مجرم در زندان
است و همین مبلغ را پیگیری می کردند؛ مبارزه
با فساد یعنی همین موارد .ما در این کشور امثال
بابک زنجانی و خاوری و دیگران را داشته ایم .ما
همه را کنار می گذاریم و به یک سری مالحظاتی
می پردازیم که کل روند را تحت الشعاع قرار می
دهد.
 FATFاز همه کشورها می خواهد که یک فهرست
ملی تروریسم داشته باشند .مردم باید بدانند چه
کسی تروریست اســت .مثال امــروز اگر کسی در
بانک پول برای یکی از اعضای مثال جیش العدل
بفرستد کار مجرمانه ای انجام نداده چون نمی
داند این فرد یا گروه ،تروریست است یا خیر .پس
هرکشوریبایدیکفهرستتروریسمداشتهباشد.
البته همه دارند و ما هم قانونش را تصویب کرده
ایم و فهرست هم ان شاء ا ...منتشر خواهد شد.
در این فهرست تروریسم که شورای عالی امنیت
ملی منتشر می کند ،شما بر اساس قانون خود می
گویید چه افراد و سازمان هایی تروریست هستند
و مردم و همه کسانی که با سامانه مرکز اطالعات
مالی کار می کنند باید از هرگونه تبادل مالی با این
افراد و گروه ها خودداری کنند و به محض این که
مالی را پیدا کردند که مربوط به این افراد می شود
باید مسدود کنند و مراتب را به مرکز اطالعات مالی
و دادستانی گزارش دهند .همه چیز در نهایت به
قوه قضاییه ختم می شود.
اصوال تروریست کیست؟

موضع آمریکاواسرائیل درباره تروریسم برای ما
مالک عمل نیست.همان طورکه آمریکا ازفهرست
ما تبعیت نمی کند ومنافقین راحت درآمریکا تردد
دارند ،ماهم به هیچ وجه موظف نیستیم فهرست
آن ها را رعایت کنیم.تعریف تروریست تقریبا مشابه
است ولی درتعیین مصادیق همه اختالف دارند.
تنهایک فهرست بین المللی داریــم که فهرست
شورای امنیت است وطالبان ،القاعده و داعش و
وابستگان آن ها را شامل می شود .این فهرست
هر ماه به روز می شود و خارج از این ها هیچ گروه
دیگری نداریم .

اما آن ها به ما گفتند بــرای گــروه های
تروریستی استثنا نگذارید و این می تواند مشکل
ساز باشد.

استانداردهای  FATFمی گوید شما باید فهرست
را بگویید و این که از نظر شما چه کسی تروریست
است ،نه این که چه کسی تروریست نیست .چون
اگر کشورها بخواهند استثنا بگذارند دیگر چیزی
به نام مقابله با تروریسم باقی نمی ماند.

برخی معتقدند در شرایط خاص فعلی
آمریکا علیه ایــران ،هرگونه اقــدام برای شفاف
سازی اقدامات مالی ما می تواند مسیر دور زدن
تحریم ها را ببندد .ارزیابی شما چیست؟

تا زمانی که اطالعات در  FIUخودمان مبادله می
شود ،چیزی از اطالعات خارج نخواهد شد .دور
زدن تحریم ها کار دولــت است و دولــت خودش
برای خودش مانع نمی گذارد .از طرف دیگر اروپا ،
چین و روسیه هستند که می خواهند با ما کار کنند
از جمله نهاد جدید مالی اروپا که برای ایران ایجاد
کرده اند اما اگر بخواهند عمل کنند یک بانک در
اروپا باید بتواند با ما کار کند .در صورتی که هیچ
بانکی در دنیا حاضر نیست ریسک همکاری با
کشوری را بپذیرد که در فهرست سیاه FATFاست و
با آن تعامل بانکی داشته باشد .ما باید از این مرحله
پرخطر بگذریم و روابط را عادی کنیم تا بتوانیم از
این ابزارها استفاده کنیم .درواقع شما باید گواهی
نامه داشته باشید ،ممکن است ماشین در اختیار
شما باشد یا نباشد .اگر ماشین باشد بدون گواهی
نامه نمی توانید رانندگی کنید مثل وضعیت فعلی
ما که امکان کار کردن با برخی شرکا را داریم ولی
دچــار محدودیت ناشی از این نهاد بین المللی
هستیم .همکاران اصلی ما چین  ،هند  ،اتحادیه
اروپا  ،عراق و افغانستان هستند .این شرکا از ما می
خواهند این گواهی نامه را داشته باشیم.
چرا قبال این مشکل وجود نداشت؟

قبال هم مشکل جدی داشتیم اما تحریم های جدی
شورای امنیت مانع دیده شدن محدودیت های این
نهاد می شد .ضمن این که شرایط روز به روز عوض و
الزامات سخت تر می شود .بدترین سال تروریسم

سال  2014و سال اوج جنایات داعــش بود که
 46هزار نفر در نتیجه تروریسم از بین رفتند .در
این سال بسیاری از الزاماتی که جدی گرفته نمی
شد ،جدی تر شدند .خود ما هم جدی گرفتیم و با
روسیه ،عراق و سوریه ائتالف مقابله با تامین مالی
تروریسم ایجاد کردیم که در چارچوب همکاری
بین چهار FIUایــن کشورها کار می کند و هدف
هم مقابله با تامین مالی داعش بوده و هست .نکته
دیگر این که در بحث تامین مالی تروریسمFATF ،
و استانداردها را داریم اما قطعنامه  1373شورای
امنیت فراتر از این هاست .همه کشورها مطابق
فصل هفتم منشور موظف هستند گزارش دهند
و ما هم گزارش می دهیم بنابراین اگر  FATFهم
نبود در این قالب تعهداتی هست که همه انجام
می دهند .
استانداردهای  FATFاز ما برای همکاری
درباره ذی نفع واقعی تضمین گرفته است .چطور
می توانیم در صورت لزوم همکاری نکنیم؟

ما باید تضمین بدهیم که زیرساخت را داشته
باشیم .ایــن تضمین داخــلــی اســت و همه چیز
باید از کانال  FIUبگذرد .ذی نفع واقعی برای
شناخت خودمان از مشتری های ماست .طرف
هــای خارجی هم سیستمی بــرای شناخت ذی
نفعان واقعی دارند .این از الزامات این نهاد است.
همکاری بین المللی در هر زمینه ای در متن
خودش انجام می شود .یادداشت تفاهم همکاری
این اجازه را می دهد که کشورها در قالب مقررات
داخلی خودشان همکاری کنند .وقتی چنین
بندی هست و سازوکاری برای تشخیص میزان
حساسیت اطالعات مورد مبادله وجود دارد ،دیگر
بقیه نگرانی ها بی مورد است .مضافا این که همان
گونه که عرض کردم سیستم های همکاری برای
مقابله با جرایم مالی و مجرمان است .حساب مجرم
از بقیه موارد جداست.
در بارهMOUهایی که بین  FIUکشورها
امضا می شود ،آیا کشورها می توانند با واسطه،
اطالعات مالی را از همدیگر بگیرند؟

این را معموال کشورها قید می کنند که اطالعاتی
که بین دو کشور دربــاره یک کیس خاص مبادله
می شود نباید بدون اجازه طرف اطالعات دهنده
در اختیار طرف ثالث قرار گیرد .ما هم می توانیم
این شرط را هم در موقع انعقاد یادداشت تفاهم و
هم در زمان مبادله اطالعات بیاوریم .این ها رویه
های معمول در دنیا هستند .باید در مجموع مراقب
باشیم که اطالعات خاص را ندهیم تا طرف های
ثالث بهره برداری سوئی از آن نکنند.
درباره کنوانسیون مقابله با تامین مالی
تروریسم ( )CFTتوضیح بفرمایید.

درباره این کنوانسیون در سال  1999در مجمع
عمومی مذاکره و در نهایت جمع بندی شد .در این
کنوانسیون جاهایی که خواسته صالحیت های
ملی را محدود کند بالفاصله جای فرار هم دارد که
کار مذاکراتی کشورهای عدم تعهد است .اصوال
اکثریت مجمع عمومی با کشورهای مستقل است
و ما هم نقش پررنگی در مجمع داریم .به نظر من
متن کنوانسیون ضعیف ترین حلقه  FATFاست و
اینبرعکسحساسیتهایموجوددرکشوراست.
 FATFکنوانسیونی است که قبل از این جریان ها
کسی حتی اسم اش را هم نشنیده بود و تا حاال ما
در سازمان ملل گزارشی در خصوص اجرای آن
ندیده ایم و اصوال ساختاری برای نظارت بر اجرای
آن و پیگیری اجرای آن نداریم .کنوانسیونی که
برخالفبسیاریازکنوانسیونهایدیگر،دستگاه
ناظر و مجری ندارد .مثال کشور الف از کشور ب می
خواهد طبق اسنادش شخصی را به عنوان متهم
تروریستی مسترد کند .کشور ب معتقد است که
این اسناد مخدوش هستند و مبنای این درخواست
سیاسیاست.الزامیبرایهمکاریازسویکشور
ب نیست مگر این که حل اختالف را به یک مرجع
باالتر سپرده باشد .اگر اختالفی باشد این اختالف
باید طبق ماده  24کنوانسیون حل و فصل شود.
اینمادهمیگویدهرگاهبیندودولتدراجرایاین
سند اختالفی رخ دهد اول با هم مذاکره می کنند و
اگربهنتیجهنرسندبهداوریمیروندواگربهنتیجه
نرسند به دیوان بین المللی دادگستری می روند تا
حکم کند... .
ادامه در صفحه ۹
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