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 سال25با  FATFرابطه قرارداد 
 دربرجام آزمايي راستي

  حقوقدان -اميرفيض

شوئی با ــــنترل پولـــھمانطور که استحضارداريد موضوع پيوستن جمھوری اسالمی به قرارد داد ک
ده است نکه به مفاسد اين قرارداد اشارات زيادی شآمخالفت ھا وموافقتھائی مواجه است ودراين ميان با 

اجرای برجام است وجمھوری اسالمی  که پيوستن جمھوری اسالمی از ابزار اين توجه غفلت شده ولی از
  .ن قرارداد قرارنگيردآ نميتواند زير

ساله بتواند تمام  ٢۵ آزمايیبا کسب حق راستی  آمريکاھمگان فکرميکرديم که چگونه ممکن است که 
 نچه مربوط به فعاليت ھای ھسته ای جمھوری اسالمی است وآ فعاليت ھای مورد نظرش درايران اعم از

به اين  ن فعاليت ھاست درايرانِ آنگران  آمريکايا ديگرفعاليت ھائی که درمحدوده برجام نيست ولی 
  ؟کنترل کند ،وسعت

گاه نبوديم  که با ورود جمھوری اسالمی به آاقل خود بنده) ازعھدنامه کنترل پولشوئی درحاليکه ما (حد
ن قرارداد که درواقع ھمه کشورھا ھستند آ، ھم خود جمھوری اسالمی وھم کشورھای عضو ن قراردادآ

  .انجام خواھند داد  آمريکابرای  دربرجام را آزمايیمسئله راستی 

   ي اسالميتاثيرقرارداد پول شوئي برجمهور

مالی دربانکھا اعم ازحسابھای دولتی  تبا ورود ايران به عضويت قرارداد مزبور ھمه نقل وانتقاال **

مد وھرنوع فعاليتی که نيازبه سرمايه گذاری آشخصی تحت کنترل دفترنظارت براجرای قرارداد درخواھد  و
دفترکنترل نظارت بدور نخواھد ماند، ھرنوع فعاليت قانونی ويا غيرقانونی  بازرسی د ازــه باشـــداشت

، ھرنوع فعاليت ھای اقتصادی وبطورکلی ھرکاری که پای پول درميان ، ھرنوع فعاليت ھا نظامیھسته ای
وانجام اين نظارت اول برعھده خود جمھوری اسالمی است وسپس  ؛باشد  تحت نظارت وکنترل خواھد بود

وازھمه مھمترکشورھای طرف  پولشوئی با ايران شريک مسئوليت  توامان برعھده دفترنظارت است يا  و
  .خواھند بود

با پيوستن جمھوری اسالمی به قرارداد مزبور برنامه کمک به فعاليت ھای تروريستی بنابراين  **

 زديد بازرسی وبسادگی قابل فاش شدن است يعنی ھرفعاليتی که ھمراه با صرف پول باشد نميتواند ا
   .وبطور اتوماتيکی خود نماميشود تشخيص دفترنظارت به دورماند

 جمھوری اسالمی را از نآ ا  تعريف تازه ای ازتروريسم واستفاده ازجمھوری اسالمی تالش دارد ب **

ھن سردکوبيدن است  جمھوری اسالمی يابايد قبول عضويت آ شمول قانون مزبور مستثنی نمايد  واين کار
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نقدرکه جمھوری آبااين تفاوت که کره شمالی  د ھمه کشورھا ويا عقب بکشد مانند کره شمالیکند مانن
  .اسالمی نيازبه گردش مالی با باکھای کشورھای اروپائی دارد نيست

ھرنوع سرمايه گذاری برای فعاليت ھای صنعتی وبرنامه ريزی ھای عمرانی درزيرچشم   ازانجا که  **

معامالت با کشورھای خارجی ودرنھايت فعاليت ھای جاسوسان افشای  تفدفترنظارت قرارخواھد گر
     .اقتصادی تسھيل خواھد شد

  

درست مانند ھمان بی عالقگی  ؛نداردرا به مجلس   جمھوری اسالمی تمايلی به ارسال قرارداد مزبور **

ه ای کافی ت خامنقومعتقد است که تصويب  شورای عالی امنيت ومواف ادعا ميشد ھا که درمورد برجام 
   .است

  هاين مخالفت ھا ھمه ظاھرسازی است ديديد که برجام چگونه با استفاده ازروش تصويب امري **

برجام ھمه مسئوليتھا  . دروتمام خط قرمزھا ھم بلوف بود نرا تائيد کرد آتصويب شد وشورای نگھبان ھم 
وقضيه که ھمه گفتگوھاشده <اند  به گردن سيد علی گذاشته شد واکنون ھم برای قرارداد پول شوئی  گفته

 شورای امنيت ملی و ،يب قرارداد پول شوئیوجای تص< > ونوبخت ھم گفته کهروی ميزرھبری است
   .بالطبع مجلس اسالمی و >رھبری است نه نمازجمعه

مھوری جباشند مانند  آمريکامخالفت با ماھيت اين قرارداد سالحی است عليه کشورھائی که درقطب  **

را ميتوان به يک جمھوری اسالمی واستفاده ازاين قانون عليه کشورھا ازجمله  یکره شمال و اسالمی
   .بمب اتمی مالی تشبيه کرد
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اقا فھمه کشورھای جھان درقرارداد پول شوئی حضوردارند به غيرازکره شمالی وجمھوری اسالمی وات
 تنھا جمھوری اسالمی است که درد زيرا جمھوری اسالمی درمقام اول قراردار ،رديف اين دو کشور در

   .ھای تروريستی معرفی شده استه بعنوان مادرگرو  آمريکامحور 

 و حتم براستقالل ن بطورآ د وتاثيرروشنی استقالل مالی کشوررا ازبين ميبره اجرای اين قرارداد ب **

   .ھم کشيده خواھد شدتماميت ارضی ايران 

 با استقالل ايران ميداند که مشاورعالینرا آوتضاد  رقرارداد مزبومنفی  دولت جمھوری اسالمی دقيقا تاثير
   :شيخ حسن گفته است دولت 

  عصر ھائی دره وچنين واژ عراب ندارداِ  حلی ازمَ  ،درعصرکنونی چيزی بنام استقالل<         

  نچه درحقيقت وجود دارد تعامالت کشورھاآ کنونی تنھا درلغت نامه ھا يافت ميشود و          

  . دراين تعامالت يک قدرت برترمعموال نقش پيشروو تعيين سياست را عھدهباھم است         

  >.است دار        

ب پاکی روی دست کسانی است که نسبت به استقالل وتماميت آدولت شيخ حسن  اين اظھارات مشاور
  .ارضی ومالی کشور حساسيت بحق دارند

نجا که بنده دقت کردم مورد آ اظھارات مزبور که نفی وبی اعتباردانستن استقالل ايران است تا =حاشيه

نگرفته است وھمچنين حدود سه  صلواتی ھای محکمه صحرائی اعليحضرت قرار اعتراض ھيچيک از

استقالل را امری رمانتکی  ،فلسفی اعليحضرت ھم با تبعيت ازنظريه بعضی مفسرين سياسی ،پيشسال 

صلواتی ھا اعتراض نکردند  ن مورد ھم ھيچيک ازآ ميدند که مورد اعتراض تحريرات قرارگرفت ولی درنا

ولی اکنون  دراينکه اعليحضرت درمصاحبه ای درمقابل کلمه خليج ساکت بوده اند  محکمه صحرائی 

توجه به  اين امر با ؛ميگردنددشمنی با موجوديت ايران ھم محکوم  برای ايشان ترتيب داده ميشود وبه

روال   بشرح موارد بيان شده، نسبت به مسائل اساسی وحقوق ملت سياق عمل ايرانيان خارج ازکشور

باری شخص اعليحضرت را تقرير معمولی شناخته نميشود وحکايت ازيک برنامه تنظيم شده برای بی اعت

  )پايان حاشيه(  ميکند

  وردها Ĥدست

د زيرا بپذير امی عضويت قرارداد مزبور رمھوری اسالبانکھای اروپائی بسيارتمايل دارند که ج **

نھا به منافع بسياری دست آ و نھا با جمھوری اسالمی است رفع ميشودآمشکل کنونی که مانع معامالت 
مشکل معامله  اواين چيزی است که دراظھارات مسئولين بانک جھانی خوانده ميشود  زير خواھند يافت 
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ازاقدام تنبيھی  ھا ن بانکآنچه که ادعا شده وحشت آمی برخالف بانک ھای خارجی با جمھوری اسال
   .نيست آمريکا

نگرانی ازفعاليت ھای پول شوئی درسيستم مالی ايران ودشواری رد پای پولھائی است که به اين کشور < 
  >از موانع حضوربانکھا درمعامالت مالی با ايران است منتقل ميشود يکی ديگر

  ازگزارش مالی .........)(                                                                                           

بانکھای خارجی بواسطه درھم بودن نظام مالی جمھوری اسالمی که مقدمه ورشکستی مالی  بنابراين
   .ميروند کھای ايران طفره نست ازمعامله با بابانکھا 

 ين اجتماعی مقابل بانک پارسيان اجتماع کرده ودريک خبر، صاحبان سپرده ھای نقدی به موسسه تام 
  .دورشکستگی بانک را ميدادن رشعا

بخش بزرگی ازبازارپولی براساس گزارش مرکز پزوھشھای مجلس درباره وضعيت نظام بانکی کشور <
موسسه  ۶٠٣٣موسسه مالی  ٧٣٣٣خارج ازمحدوه تنظيم ونظارت مقام پولی کشورقراردارد و از، کشور
ھزارميليارد  ١٢٣موسسه اعتباری غيرمجازحدود  ۶٠٠٠ھمان منبع اضافه کرده که  –ندارند  مجوز

وھشھای ژمرکزپبانکی مجازوغيرمجاز نقديندگی دارند درصد کل ازدارائيھای سيستم  ۶تومان حدود 
 نھا به نھادھای مختلف غيرآ دليل فعاليت ھای موسسات مالی غيرمجازرا وابستگی برخی از مجلس

  )٩۴شھريورماه  ٢٣تاريخ گزارش (                               >مرکزی دانسته است پاسخگو به بانک

موسسات وابسته به سپاه وشخص  )نھا به نھاد ھای مختلفآ ی برخی ازمقصود (ازموسسات وابستگ
   .خامنه ای است

ميليون حساب بانکی مخدوش  ۵٠م کرده است کهوزيردادگستری جمھوری اسالمی اعالپور محمد ی  **

سيب اقتصادی  سالمت نظام بانکی راھم آ نظام بانکی کشور وجود داردکه عالوه بردر باھويت نامشخص
    .به خطرمياندزد

شرکت جمھوری اسالمی درقرارداد پولشوئی سبب ميشود که جمھوری اسالمی نتواند به فعاليت  **

نقد انجام اگرھم نقل وانتقاالت مالی  و زادی عمل دارد ادامه دھدآتروريستی خودش چنان که اکنون ھای 
   .ن پول ازبانک خودرانشان ميدھدآحرک که اکنون رايج  است  شود

شرکت جمھوری اسالمی درقرارداد مزبور فعاليت ھای پول شوئی ايرانيان را درداخل وخارج مسدود  **

   .يا الاقل مشکل خواھد ساخت و

ميليارد دالر  ٩۵ن آحجم فعاليت  لی واقتصادی وابسته به خامنه ای کهازھمه مھمترموسسات ما **

ازھرگونه ماليات ويا نظارت ووبصورت شرکتھا وسازمان ھا فعاليت وسيع اقتصادی دارد گزارش شده 
   .)٢٠١٣-١١-١١-رويترزرفت (گذره بين اجرای قرارداد مزبور قرارخواھد  زير ،مالی دولت معاف است
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است که  ماه بررسی خبرگزاری رويترز ۶نتيجه ميليارد دالر ثروت زيرکليد خامه ای  ٩۵= خبر حاشيه

منتشرشده است فراموش نکنيد که خانم نازنين زاغری که ھنگام  ورود به  ٢٠١٣-١١-١١تاريخ  در
ن آه بوی انتقام کسال زندان ھم محکوم گرديد کارمند ھمان رويترز بوده  ۵تھران بازداشت شد وبه 

  . بمشام ميرسدن خانم کامالآ یگزارش رويترز درپرونده اتھام

  . وفقط گفتند عضويت دراقدام عليه امينت ملیاتھام خانم نازنين زاغری ھيچگاه تشريح وتوضيح نشد 
ثروت بخوانيد غارت خامنه ای اشاره ای داشته  نميتوانست به گزارش رويترز دربارهجمھوری اسالمی 

   پايان حاشيه)( .باشد

نده ھای پولشوئی مانند بابک زنجانی وضراب وثروتھای حضورجمھوری اسالمی بسياری ازپرو **

شکارميسازد واين نکته گفتنی است که افراد بسياری درخارج وداخل کشور آمالھا را دربانکھای خارج 
وارد صحنه ومچ گيری بشوند وازاين  به قرارداد يادشده درکمين نشسته اند که با ورود جمھوری اسالمی

ولی  ه قبول نکرد ن قرارداد راآجمھوری اسالمی عضويت که  نانکه ھنوزطريق ھم به منافعی برسند چ
" ازيک فعاليت وسيع پول ھافينگتون پست"نشريه  .ن ديده ميشود کسانی دست بکارشده اندآاحتمال 
رشوه به شرکت ھای نفتی دررابطه با ايران خبرداده ونوشته است که يک خانواده ايرانی بنام  شوئی و

> سالھا به اين قسم يونا اويلنھا تحت نام شرکت <آ  اين برنامه را عھده داربوده اند. احسنی مديريت
   .پول شوئی وپرداخت رشوه فعال بوده اند

ی ورشوه وفرارازماليات وبيشترکمکھای مالی به سازمان ھای تروريستی با لبخش اعظم فساد ما **

متوقف ميشود ودرنھايت ممکن است که  نآورود جمھوری اسالمی به قرارداد مزبور فاش ويا ادامه 
زدن تحريم ھا نشان ميدھد که جمھوری  سابقه دور ه. گرچقدری چپاول ايران با کندی صورت گيرد

   .دزدی منصرف شود ازديوار باال خواھد رفت ن دزدانی نيست که بادربسته ازآ اسالمی از

  مهلت جمهوري اسالمي

ا برای مدت يکسال تحريم ھای مالی خودرا معلق ساخت تا بعد از تاريخ اجرائی برجام  اتحاديه اروپ از
جمھوری اسالمی به قرارداد پول شوئی ملحق شود بنابراين جمھوری اسالمی فرصت چندانی ندارد که يا 

   .عضويت قرارداد رابه پذيرد ويا عدم ھمکاری ھای بانکھا وانزوای مالی را بپذيرد

  روي ديگرقضيه 

پول شوئی اين است که ممکن است منع قرارداد  يعنی الحاق جمھوری اسالمی به روی ديگرقضيه
 گرفته است  ن قرارآکه اکنون درخط قرمز  انزوای مالی وغلطيدن درورشکستگی  جمھوری اسالمی را از

نھا به آبا جمھوری اسالمی است که  لفان بنيادیِ واين چيزی است که مشکل موافقت مخا ودشحفظ 
عی جمھوری قرارداد مزبور ممکن است راه سقوط طبي و ؛ی اسالمی راضی نيستندکمترازسقوط جمھور

  .اسالمی را طوالنی  کند
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حساسيت اين موضوع يعنی حمايت ازعضويت جمھوری اسالمی درقرارداد مزبور ويا مخالفت با الحاق 

 زندگی وبا اھميت است زيرا پيوستن ايران ممکن است سبب بھبود وضع  بسيار ن قراردادآايران به 

مخالفين  ،کاربرای مردم بشود  که مخالفت با پيوستن جمھوری اسالمی به قرارداد مزبورايجاد  معيشت و

قرارميدھد وبرعکس موافقت با پيوستن جمھوری بی عالقگی به مشکالت مردم  مقابل انگشت اتھام را در

 .خدمتی به بقای جمھوری اسالمی تلقی ميگردد ،اسالمی غاصب به قرارداد

   تصميم گيري

تصميم گيری درمورد مشکل پيش گفته برای اپوزيسيوِن متشکل ودارای رھبری ومشاورين ومتخصين  
وجود رابطه تبعيت ازتصميمات رھبری کاری معمولی وبسيارعادی است وبرعکس برای اپوزيسون  و

رائت جمھوری اسالمی که ھرفردی حرف خودش را ميزند  کاری است بسيارمشکل  درحدی که کسی ج
   .ارائه يک راه معقول را ندارد

  

  

  

  

 


