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  حقوقدان -اميرفيض

 شوئی اظھارقت نامه مالی مبارزه با پولرابطه با مواف مجلسيان در از یان احدقای نبويآاينکه  به اختصار
ليمانی تحويل قاسم س خواستار ھا درمقابل رفع تحريم ھای بانکی ازجمھوری اسالمی مريکائیآداشته که 

را تکذيب کرده است.  ن خبرآ ،فرقه تبھکار وسخنگوی وزارت خارجه فرمانده سپاه قدس شده است 
پياده  شده و نظربه اينکه  ١ ٢٠١۶/٩/١٩درتحرير مورخ  موضوع موافقت مالی  نجا که آاز

ذا حالت معارضه وناسازگاری را دارد  لفرقه تبھکار قای نبويان وسخنگوی وزارت خارجهآاظھارات 
    .تحرير حاضرتکليف ورود را احساس مينمايد

  اظهارنظر

  صالحيت شمول 

ازبرجام به موافقت ن است وبعد آکه جمھوری اسالمی نيز يکی ازامضا کنندگان  موافقت مالی 
   .ن برجمھوری اسالمی استآجمھوری اسالمی رسيده است  سند صالحيت وشمول 

  محدوده صالحيت

محدوده صالحيت  موافقت مالی که درواقع درماھيت يک عھد نامه بين کشورھاست دررابطه با پول شوئی 
 ۴ و درسه يا چھاراصلن اگرچه آن بسياروسيع واختيارات آه دمحدوايه ريزی شده است پ ؛يسمروترو

   .ن قرارداد  بسياردست باالی نامحدودی داردآاھداف  ،منتشرشده است ولی درعمل وتفسير وصيه ت

نظارت  –مده است <مطالعه روندھای پول شوئی آازباب مثال دربيان محدوده صالحيت موافقت مالی 
ا با محدوده نامشخص ووسيعی قانونی واجرای قوانين مالی درسطح ملی وبين المللی> که درتفسيرواجر

خاصه واژه نظارت قانونی درسطح ملی وبين المللی شمولی بسياروسيع وحساس رانشان  ،روبروست
  .ميدھد

ھنگی آنکه ازقطعنامه ھای شورای امنيت سازمان ملل پشتيبانی نميشود ولی ھمآبا  موافقت مالی
   .بسيارسنگين قابل اعتمادی بين ھمه کشورھای جھان ميباشد
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  موقعيت جمهوري اسالمي 

درشاخص ترين وخطرناک ترين موضع شناخته شده است   موقعيت جمھوری اسالمی درقرارداد 
  کشورديکردرشاخص خطرقرارگرفته  ١١جمھوری اسالمی به ھمراه   بطوريکه درليست رسمی 

   .کشورمزبور تنھا جمھوری اسالمی وکره شمالی با عالمت قرمز معرفی شده اند ١١بين  در و

درانجام معامالت با کشورھای  است که کشورھای جھان بنا برقرارداد  اثرتشکيل ليست مزبور اين
برجام نتوانست  يکی ازعللی که جمھوری اسالمی ازبعد از و احتياط کامل مينمايند درليست منفی 
بود که ناچارگرديد  زاد با کشورھای ديگر استفاده کند عدم حضورش درقرارداد آازروابط مالی 

   .ويکسال ھم تحريم ھای بانکی عليه جمھوری اسالمی تعليق شد کند  نرا امضاآ

چنانکه  .نتوانست مانع رفع مشکالت بانکی جمھوری اسالمی بشود امضای قرارداد  باز ھم ولی
دوره پسا برجام تغييری  تعامل با ايران در <ريسک :مريکا درجلسه سنا  گفتآری معاون وزارت خزانه دا

قانون پاتريوت  ٣١١نکرده است. بانک مرکزی وبانکھای ايران ھمچنان درليست منطقه پول شوئی ماده 
  شورھایـــــريسکترين ک ست پرــــمريکا ھستند. ايران ھمچنان به ھمراه کره شمالی درليآ

تصريح ميکند که ايران دارای ريسک تامين مالی تروريسم است  فوريه  ١٩قراردارند  بيانيه 
  .الی کشورھارا تھديد ميکند>ونظام م

  وردĤدست

بانک مرکزی وسايربانکھای جمھوری   جود موافقت مالی عليرغم وجود برجام به مناسبت و **
   .درتحريم قراردارند اسالمی 

) ندارد عنوان کرده رابطه مستقيم با موضوع موافقت مالی (قرارداد نبويان مسئله ای که اقای  **
بلکه جريان ازاين  که دفتران موافقت مالی حق جلب افراد  رادارد  گفته نشده   يعنی  درقرارداد

  :که قرارميتواند باشد 

داد نھم ھمان قرارآتحريم ھای بانکی برداشته شود ومانع  تانجا که جمھوری اسالمی درتقالست آ از
درمقابل اصراربرداشتن تحريم ھای بانکی وحذف   قسمت اجرائی دفتر اخته ميشود،شن 

معامله روی  ،ممکن است درگفتکو ینام جمھوری اسالمی ازليست سياه کشورھای تروريستی وپول شوي
ذاکره برای انجام م .شده باشد ، مطرح مريکاستآقاسم سليمانی که نامش درليست تروريست وتحريم 

 موضوع تحويل قاسم سليمانی درعوض تخفيف در کالمی روشن  در و ی حکم تفاوت داردمعامله با اجرا
   .موقعيت جمھوری اسالمی درليست سياه برمبنای توافق مطرح شده نه الزام

با جمھوری  با جمھوری اسالمی ارائه داد  توافق  نمونه ای که ميتوان ازباب معامله 
ازسوی جمھوری اسالمی  اسالمی درمورد تعليق تحريمات بمدت يکسال بشرط قبول عضويت 

فق ھم عمل شد  درحاليکه می دانيم که انجام چنين توافقی که يک تصميم اجرائی است  که به ھمان توا
   .نيست است درحد وظائف 


