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Abstract 

International legitimacy of the FATF and the validity of its codification in 

international system from the point of view of international custom and documents 

have always been questioned by some scholars with skepticism. They believe that 

the FATF recommendations and Codification are still in the form of soft law and 

cannot be validated and considered binding. It is appearing that the subjective 

perspective of the international community's belief in international documents 

indicates a legal will which has been an influence element in formation of FATF and 

its international legitimacy and the validity of its approvals.The authors, by attention 

to the joining majorityof countries to FATF, seek to prove this hypothesis that The 

FATF in the light of international law, customary international law, international 

documents and State practice caring international legitimacy, and its Ratifications 

legally are binding. 

 

Keywords 
international community, Collective Security, common interest 

FATFrecommendations, international custom. 

 

                                                           
 Corresponding Author, Email: Szarneshah@yahoo.com, Fax:+988138292530 

mailto:habiballah.habibi.96@gmail.com




 مطالعات حقوق تطبیقی
2، شمارۀ 12دورۀ   

1400پاییز و زمستان   

پژوهشی( -)علمی  565تا  545صفحات   

 

 

 (FATF)اقدام مالی  المللی گروه ویژه بررسی مشروعیت بین
 و رویۀ دولت ها یالملل بین اسناد گاهدآن از دی مقرراتو اعتبار 

 
اهللحبیبیحبیب

 ، همدان، ایرانه آزاد همدانالملل، دانشگا آموختۀ دکتری حقوق بین دانش
(Email: habiballah.habibi.96@gmail.com) 

شهرامزرنشان
 دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایرانیار دانش

 
 (26/03/1400 تاریخ پذیرش:، 16/01/1400 تاریخ دریافت:)

 چکیده

مصوبات آن  الملل و اعتبار در نظام حقوق بین (FATF)المللی گروه ویژه اقدام مالی  مشروعیت بین
نظران روبرو  المللی همواره با نگاه تردیدآمیز بعضی از صاحب ها و اسناد بین از منظر رویۀ دولت

توان  های گروه ویژه هنوز در قالب حقوق نرم بوده، نمی بوده است. به زعم اینان مصوبات و توصیه
المللی  ر عینی باور جامعۀ بینرسد تبلو نظر می آور بودن معتبر تلقی نمود. به آنها را از منظر الزام
ای است که در تشکیل این نهاد دخیل بوده، بر  المللی حاکی از ارادۀ حقوقی نسبت به اسناد بین

گذارد. نویسندگان با توجه به پیوستن قابل  المللی و اعتبار مصوبات آن صحه می مشروعیت بین
اند  المللی در پی اثبات این فرضیه بینتوجه و گستردۀ کشورها به گروه ویژه و با استناد به اسناد 

المللی و رویۀ  الملل عرفی، اسناد بین الملل ازجمله حقوق بین که گروه ویژه در چارچوب حقوق بین
 .آور و اعتبار قانونی برخوردارند المللی و مصوبات آن از وصف الزام ها دارای مشروعیت بین دولت

 

 واژگان کلیدی
 ی.الملل نیعرف ب ،یالملل نیجامعه ب ژه،یه وگرو یها هیتوص ،یجمع تیامن
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 مقدمه

الملل از موضوعات بسیار مهمی  مشروعیت گروه ویژه و اعتبار مصوبات آن در نظام حقوق بین
های  برانگیز بوده است. وجود کنوانسیون است که همواره در مجامع علمی و آکادمیک چالش
را تأیید کرده است که گروه ویژه با این متعدد همسو با اهداف گروه ویژه همواره این اصل 

تواند فاقد مشروعیت باشد. باور جامعۀ  المللی نمی پشتوانۀ حقوقی و علمی در سطح بین
ها متبلور شده حاکی از ارادۀ حقوقی است که در تشکیل،  المللی که در این کنوانسیون بین

ساختار جمعی است که  آور بودن مصوبات آن دخیل هستند. مشروعیت یک مشروعیت و الزام
 Gioia and)شود  تفسیرهای فردی از طریق فرایند تبادل افکار و نظریات، در آن نهادینه می

Chittipeddi, 1991: 12). 
گروه  های توصیه های متعدد در امتداد و مطابق مصوبات و نظر به اینکه محتویات کنوانسیون

و از  المللی بوده بین توجه قابل نفوذ ژه دارایگروه وی های توان گفت که توصیه است، لذا می ویژه
 اجرای خواستار عضو کشورهای تمام مشروعیت جامعی برخوردار است. شورای امنیت از

است. تأییدات مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تأکید  شده استانداردها و مصوبات گروه ویژه
ی گروه ویژه در امور بانکی و با اعتقاد المللی پول بر رعایت استانداردها بانک جهانی و صندوق بین

بر ، (Deplano, 2013: 73)« هاست الملل مبتنی بر تراضی دولت قواعد حقوق بین»به اینکه 
تحقق اهداف و حفظ منافع جامعۀ زند.  المللی گروه ویژه نیز مهر تأیید می مشروعیت بین

 و جمعی منافع میان دادن شتیآ برای تالش و»همکاری  انسجام و همبستگی،المللی مستلزم  بین
شویی و  (. تبلور این همبستگی در زمینۀ مبارزه با پول231: 1388)موثقی، « هاست دولت فردی

آور بودن آنها  تأمین مالی تروریسم در چارچوب مصوبات گروه ویژه و با امکان اعتقاد بر الزام
رای مبارزه با ب المللی معۀ بینجامتعددی در  های تالشپس از جنگ جهانی دوم،  پذیر است. امکان

گیری  برای شکل تالشآنها  ۀکه وجه مشترک هممنصۀ ظهور رسید  شویی و تروریسم به پول
. و تداوم این ساختارها و نهادها بوده است ها جانبۀ دولت همهمشارکت  با المللی بینساختار جدید 

 المللی دانست. بۀ بینجان توان یکی از دستاوردهای این مشارکت همه گروه ویژه را می

ممکن  تاحدودی غیر المللی جانبه در جامعۀ بین همه نظران، توافق از نظر بعضی صاحب
وسیعی از  که با کمترین تعداد اعضا دامنۀ ایجاد کرد هایی را رسد، لذا باید سازمان نظر می به

 الزم سیاسی ارادۀ ادایج منظور به گروه ویژه سازمانی است که المللی را دربر گیرد. موضوعات بین

 تروریسم مالی تأمین و شویی پول با مبارزه به های مربوط مقررات و استاندارد قوانین، اصالح برای

 المللی تشکیل شده است. بین مالی سیستم و یکپارچگی
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 المللی . گروه ویژه در قامت یک سازمان بین1

گردد که به  برمی 1980در دهۀ های متعدد کشورهای گروه هفت  پیشینۀ گروه ویژه به اجالس
المللی  منظور ایجاد شفافیت و نظارت بر گردش مالی در نظام بین به 1989تأسیس آن در سال 

 به واکنشی نهاد تحت کنترل در بیاورند. این طورکامل  شویی را به منتهی گردید، تا موضوع پول

 سایۀ جنگ در که بود جهان سراسر در شویی پول و مالی یافتۀ سازمان های بزه کنندۀ خیره افزایش

: 1395پور،  بودند )عالی نموده رخ جنگ از بدتر تهدیدهایی به ها دولت پشتیبانی با گاه و سرد
گرایش کشورها به همکاری برای  المللی در های بین گاه سازمان خاستگاه و تکیهتردید  بی(. 162

طور کلی  بهبوده و هست. ملل ال و منطبق با حقوق بین حفظ مصالح و تأمین اهداف مشترک
ی حاکی سند موجب بهکه داند  می ها تجمعی از دولت را المللی بین  سازمانالملل یک  حقوق بین

های  و ارگانمستمر  یفعالیت، مشترک یاهداف از توافق اعضای سازمان، تشکیل شده و دارای
های  اشکال و گونهالمللی را به  های بین توان سازمان می»تخصصی است. به عبارت دیگر 

الملل ایجاد  موجب حقوق بین المللی تعریف کرد که به نامۀ بین همکاری مبتنی بر یک موافقت
 (37: 1393)زمانی، «. اند شده

عنوان یک سازمان  المللی، گروه ویژه به های بین های سازمان با توجه به تعریف و ویژگی
و چهار رکن اصلی از قرار  1د تأسیسدارای سن»شود، چراکه  المللی واقعی محسوب می بین

مجمع عمومی، ریاست گروه ویژه، گروه مشورتی و نظارتی، دبیرخانه اجرایی و نیز هفت رکن 
از نظر  فعالیت و نیز ، حوزۀیحیث عضوگیر از و (fatf mandate, 2012-2020) فرعی است

فعالیت آن توسعۀ  جهانی است که اهداف و محور باصالحیتهای  شناسی در ردیف سازمان گونه
المللی است؛ دیدگاهی که ارتباط مستقیم با  المللی مبتنی بر نیاز جامعۀ بین یک دیدگاه بین

 المللی دارد.  نظم، صلح و امنیت و نظام مالی بین
المللی ناشی از جنگ دوم جهانی است، چراکه در  ظهور گروه ویژه در امتداد تصمیمات بین

های صرفاً فنی فراتر  المللی پای را از حوزه های بین که سازماندوران پس از جنگ جهانی بود »
)زمانی و حسینی، « نهادند و مأموریت مقابله با جنگ و حفظ صلح نیز به آنها تفویض گردید

ها با یکدیگر و ماهیت  (. به لحاظ تاریخی جایگاه گروه ویژه متأثر از همکاری دولت37: 1394
هایی بود که  کشف راهشویی و تأمین مالی تروریسم و  مخدر، پول مسائلی از قبیل مبارزه با مواد

 . شوند المللی بینهای  دولتی بتوانند مانع از ظهور این پدیده های بین ها و سازمان دولت
المللی است، نظر جدید و قابل  مویسس ضمن تأکید بر اینکه گروه ویژه یک سازمان بین

                                                           
در شهر تورنتو با یک اعالمیۀ سیاسی و در پی آن در اجالس  1988. کشورهای گروه هفت در اجالس سال 1

آشور، طی اعالمیۀ دیگری از همۀ کشورها درخواست کردند تا در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر و  1989
 شویی تالش کنند.  مبارزه با پول
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برد با این توضیح که  کار می را به «Minilateralism»نوان اتکایی دارد. وی در توصیف گروه ویژه ع
گروه ویژه سازمانی است که تأسیس آن با تعداد بسیار کمی از کشورها صورت پذیرفته است، »

یعنی با کمترین تعداد ممکن از کشورهای جهان بیشترین تأثیر را در حل یک مشکل خاص ارائه 
مؤسسات جهانی که در انطباق با تغییرات و پویایی قدرت و  جای تکیه بر المللی به داد. جامعۀ بین

المللی جهان توانایی الزم را نداشته و یا کارایی خود را از دست  ایجاد توافق در سراسر جامعۀ بین
کنند که با کمترین تعداد اعضا دامنۀ وسیعی از موضوعات  هایی را ایجاد می اند، سازمان داده
. ((Moisés, Naim, 2009: 3« رند که مبارزه با تروریسم یکی از آنهاستگی المللی را دربر می بین

 که هستیم دولتی( )بین  1المللی بین نهاد یک دارد: ما گونه بیان می گروه ویژه در توصیف خود این

 و شویی پول با مبارزه به مقررات مربوط و قوانین اصالحات برای الزم سیاسی ارادۀ ایجاد منظور به
 اقدامات مؤثر اجرای گسترش و ها استاندارد تعیین ما وظیفه کنیم. می فعالیت تروریسم یمال تأمین

 مربوط های تهدید سایر و تروریستیاقدامات  مالی تأمین شویی، پول با مبارزه برای عملیاتی و قانونی

  (fatf-gafi.org). المللی است. نبی مالی سیستم یکپارچگی به
 

 وه ویژه المللی گر . مشروعیت بین2
بق قانون بودن اطمبودن یا   معنای قانونی است و به  دائر بر مدار مقبولیت اجتماعی ساختاری مشروعیت

مشروعیت در  ۀبعدها واژ ،کار برد رت بهقد بودن  واژه را برای بیان قانونیاین  Cicero)) سیسرون .است
کار برده شد. پس از آن، عنصر  ها به سنت و انطباق با قانون اساسی های سنتی، اصول اشاره به روش

پایه و اساس فرمانروایی مشروع دانسته شد. در دوران  نیز به معنای آن افزوده شد و رضایت «یترضا»
بیان  «مفهومی عام»رت مفهوم مشروعیت را به صو (Max Weber) ماکس وبر مدرن برای نخستین بار

(. پفر 104: 1390، عالم)طلبد  مبتنی است و از مردم اطاعت می «باور»او، مشروعیت بر  ۀکرد. به عقید
(Peffer) باشد، دارای  اجتماعی های ارزش با متناسب ها اهداف سازمان که اگر کند می گونه استدالل این

ترین  مشروعیت گروه ویژه در پرتو مهموصف،  با این .((Santana, 2012: 25 مشروعیت خواهند بود 
 ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  المللی و رویۀ دولت اسناد بین

 

 المللی های بین . کنوانسیون1. 2
که  هستند شویی و تأمین مالی تروریسم پول ضد های متعددی دارای مقررات کنوانسیون

دهندۀ تالش و باور جامعۀ  ه و همۀ آنها نشانبود گروه ویژه های توصیه محتویات آنها در امتداد
ها و ابزارهای گوناگون برای این منظور  لمللی برای مبارزه با تروریسم و استفاده از روش ا بین

                                                           
1. inter-governmental body 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B3_%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B3_%D9%88%D8%A8%D8%B1
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ها حاکی از یک ارادۀ حقوقی است که  المللی از این کنوانسیون تبلور عینی باور جامعۀ بیناست. 
 .گذارد المللی آن صحه می بر مشروعیت بین

 

  1937. کنوانسیون ممانعت و مجازات تروریسم 1. 1. 2
المللی  توان اولین سند بین ( را می1937کنوانسیون ممانعت و مجازات تروریسم )کنوانسیون ژنو 

در خصوص مبارزه با تروریسم دانست؛ هرچند که مفهوم تروریسم دستخوش تغییرات و 
المللی معاصر مشخصۀ  گرفته است. در نظام بینالمللی شکل فراگیرتری به خود  های بین مکانیسم

آنان است. فراگیر بودن « فراگیر بودن»و « المللی بودن بین»های مقابله با تروریسم  اصلی مکانیسم
به این معناست که اصل در پذیرش و تعهد نسبت به این مکانیسم، رضایت نیست، بلکه عرف 

ساز محسوب شده، در تعیین  وان امری مشروعیتعن شود تا این مکانیسم به  المللی باعث می بین
بر اهمیت این کنوانسیون  .(153: 1390، المللی کشورها مؤثر باشد )خبیری و دربندی جایگاه بین

سال، موضوع آن در روند کار سازمان ملل متحد و دیگر  70همین بس که بعد از قریب به 
. با امعان نظر به ماهیت 1ه آن استناد شده استگذار بوده و تا دهۀ اخیر ب المللی تأثیر نهادهای بین

توان گفت که ایجاد گروه ویژه که در امتداد اهداف این کنوانسیون بوده و  کنوانسیون یادشده می
 المللی قابل درک است. از طرفی با توجه به جهانی بودن این نهاد، مشروعیت آن در جامعۀ بین

 قصد به یا دولت یک علیه مستقیماً را که وریستیملل اقدامات تر ، جامعۀ1937 کنوانسیون در

پذیرد،  می صورت عمومی مقامات یا اشخاص از یا گروهی خاص افراد میان در وحشت و ایجاد ارعاب
در واقع، مبارزه با تروریسم  .(68: 1396، است )زرنشان و شجاعی کرده قلمداد جرم یک عنوان به

را به  انگاری تروریسم ن بوده است؛ یعنی عنصر جرمانگاری آن هدف این کنوانسیو از طریق جرم
ی مختلف اسنادساز تصویب  خود زمینهکه المللی و فرامرزی تبدیل کرده  بینمشروع  ۀیک پدید
 المللی دارد.  . هرگونه اقدام در امتداد این اسناد بدون تردید مشروعیت بینشده است

ای از وحدت ذاتی  ی و منطقهالمللی ضد تروریسم اعم از جهان های بین کنوانسیون
المللی علیه تروریسم و تأمین مالی آن را  اند راه اقدام مشترک جامعۀ بین برخوردارند و توانسته

های  ایجاد نمایند. مشروعیت اقدامات گروه ویژه با توجه به انطباق آن با اهداف کنوانسیون
االطراف  گر، تصمیمات جامعیادشده و در چارچوب اقدام مشترک قابل توجیه است. از طرف دی

شویی و تروریسم پیوند خورده است و از  المللی در مبارزه با پول و فراگیر گروه ویژه با اجماع بین
 رسد. نظر می اجتماعی آن مفروض بههمین رهگذر نیز مشروعیت و اعتبار 

                                                           
هند به سازمان ملل  از سوی 2000المللی که در سال  نویس کنوانسیون جامع تروریسم بین در پیشبرای مثال  .1

د شژنو ذکر  1937گیرد که در کنوانسیون  متحـد ارائـه گردید، تعریف از تروریسم همان ابعادی را دربر می
 (.154: 1390)خبیری و دربندی، 
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 1988. کنوانسیون وین 2. 1. 2
م بر نظم و یآن جراعمیق روانگردان و تأثیر با توجه به روند رو به افزایش قاچاق مواد مخدر و 

م یسایر جرا و یادشدهم یجراخصوص  المللی بر آن شد تا در جامعۀ بین جهانی،امنیت 
عمال اِ وبرخورد قاطع و بازدارنده  منظور به را جنایی مناسب های سیاست ه،یافت سازمان

در دستور کار  میجرااین از های ناشی  حداقل رساندن آسیب به با رویکردهای گسترده  همکاری
با هدف  1988شمول را در سال  آور و جهان المللی الزام اولین سند بینخود قرار دهد و سرانجام 

شویی در قالب کنوانسیون ملل متحد علیه قاچاق غیرقانونی مواد  برخورد جدی با مسئلۀ پول
االجرا  نیز الزم 1990ز نوامبر که ا 1تصویب رساند )کنوانسیون وین( مخدرو داروهای روانگردان به

شویی در  انگاری پول المللی است که ضرورت جرم گردید. کنوانسیون وین نخستین سند بین
 های متعاهد را مورد تأکید قرار داده است.  قوانین ملی دولت

انگاری تطهیر عواید حاصل  کنوانسیون وین، کشورها ملتزم به جرم 3موجب مادۀ  هرچند به
شویی را بنا نهاد،  اد مخدر هستند، اما این کنوانسیون درمجموع بنیاد مبارزه با پولاز فروش مو

المللی با  ها و سایر اسناد بین شویی با گذشت زمان از طریق کنوانسیون طوری که دامنۀ پول به
تر گردید. برای اثبات نقش و تأثیر کنوانسیون وین بر  تأکید بر مفاد کنوانسیون مزبور وسیع

العمل اروپایی  توان به کنوانسیون استراسبورگ و دستور المللی بعدی می یت اقدامات بینمشروع
: 1393اند )عباسی،  پذیری و الهام از کنوانسیون وین تصویب شده اشاره کرد که با تأثیر 1991
توان گفت که ظهور گروه ویژه در مدت  (. با توجه به التزام کشورها در این کنوانسیون می194

آوری و مشروعیتی است که محتویات این  ندان طوالنی بعد از کنوانسیون وین، حاصل الزامچ نه
این کنوانسیون یک چارچوب »تر اینکه  المللی پیدا کرده است. مهم کنوانسیون در جامعه بین

(. در واقع، مشروعیت گروه 194 :1393)عباسی، « کلی را برای گروه ویژه ترسیم نموده است
بینی شده است. تقویت و ارتقای  ر اهدافی است که در کنوانسیون وین نیز پیشویژه مبتنی ب
های تروریستی در  ها در راستای تضعیف قدرت اقتصادی سازمان المللی دولت همکاری بین

 ر امتداد کنوانسیون نامبرده است.المللی هدف بزرگ گروه ویژه د جامعۀ بین
 

 ی تروریسم. کنوانسیون مبارزه با تأمین مال3. 1. 2

 9المللی در امر مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که در  ترین سند بین این کنوانسیون مهم
شد. این  ااالجر الزم 2002 سال ازبه تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و  1999دسامبر 

اعمال  ،2همکارهای وسیع قضایی و تبادل اطالعات و مدارک» هفت محور اصلیِ کنوانسیون

                                                           
1. United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 

Substances,(1988) (Vienna Convention).  
 12 ۀماد. 2



 551 ...(FATF)اقداممالی لیگروهویژهالملبررسیمشروعیتبین

 

انگاری  جرم ،1المللی جهت پیگیری و دستگیری متهمان صالحیت قضایی برای نهادهای بین
 ۀ، استرداد و محاکم3می، توقیف و ضبط اموال مجرمان ارتکاب به جرا2تأمین مالی تروریسم

 کند. می بیانرا « 6های پرداخت جایگزین و نظام 5اقدامات پیشگیرانه ۀ، مجموع4مجرمان
کشورها به  یۀکل تیلزوم عضو مبنی بر تیامن یشورا 1373 ۀامقطعن 3موجب بند  به
آور  و با توجه به الزام 1999دسامبر  9 ونیازجمله کنوانس ،7سمیناظر بر ترور یها ونیکنوانس

پیش مورد  از بیش ونیکنوانسهای شورای امنیت، اهمیت و لزوم اجرای مفاد  بودن قطعنامه
 یادشده ونیدر انطباق با مفاد کنوانس ژهیگروه ومقررات  ناشی ازالزامات تأکید واقع شده است. 

با در چارچوب اهداف خود  ونیکنوانس نیاست. ا تیامن یشورا ماتیاز تصم یناش ماتو الزا
عضو  یها را از دولت یستیاعمال ترور یانگار جرم ،تأکید بر موارد مطروحه در گروه ویژه

 ونیکنوانساین با اهداف سازمان ملل در  ژهیو گروه تیمورأم راستایی همدرخواست نموده است. 
 .محسوب شود یالملل نیب ۀآن در جامع داماتو اق ژهیگروه و تیبر مشروع یقاطع لیدلتواند  می
 

 المللی های بین . قطعنامه2. 2
های مهم مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد در تأیید اعتبار  قطعنامهبرخی

المللی این گروه تلقی شود. عالوه بر  تواند دلیل محکمی بر مشروعیت بین مقررات گروه ویژه می
خصوص شورای امنیت همواره در راستای تحکیم و تأیید اقدامات  این، مواضع سازمان ملل و به

 گروه ویژه بوده است.
 

 2625 شمارۀ . قطعنامۀ1. 2. 2
یا  به عدم سازماندهیموظف  ها همۀ دولت، مجمع عمومی( 1970) 2625 ۀقطعنامبر اساس 
عالوه بر تبیین . این قطعنامه اند دیگر شده تروریستی در کشورهای اعمال ارتکاب به مساعدت

 زمینۀ در ،روابط دوستانه و همکاری بین کشورها مطابقِ منشور ۀالملل در زمین اصول حقوق بین

اقدامات  تیممنوعن ضمقطعنامه موارد مهمی را مطرح نموده است. این  نیزتروریسم  با مبارزه

                                                           
  7 ۀماد .1
  4 ۀماد. 2
 8 ۀماد .3
 9 ۀماد. 4
 18 ۀماد .5
 5 ۀماد. 6
های مربوط به تروریسم  وتکلها و پر تر به کنوانسیون هرچه سریع خواهد که ی امنیت از تمام کشورها میراشو. 7

 .1999دسامبر  9مین مالی تروریسم مصوب أتمقابله با المللی  ون بینسیازجمله کنوان؛ بپیوندند
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 ،یسازماندهاز  م،یرمستقیغ ای میطور مستق به بایدکشورها  همۀکند که  یم ی تأکیدستیترور
 .دیننمااجتناب  یستیترور یها تیفعال قیو تشو مالی نیمأت ک،یکمک، تحر

مقررات منشور  تحکیمو  یالملل نیب ۀمنافع جامع یدر راستا یادشده ۀواضح است که قطعنام
آن  یتدارک و سازمانده ،یستیتوسل به اقدامات ترور ،یالملل نیب تیحفظ صلح و امنراجع به 

 یقطعنامه نوع نیاهداف ا راستایدر  ژهیگروه و یریگ شکلرسد  نظر می به. دینما یرا محکوم م
به  یا اگر قطعنامهبر علیه تروریسم فرض شود. نیک پیداست که  یالملل نیب ۀجامع یسازمانده

 یو اصول اساس یقواعد عرف ۀکنند نیو تدو نیالملل پرداخته و مب نیحقوق ب یعرفاعالم قواعد 
 شک در یبراستا باشند،  و اهداف سازمانی آن با منویات آن قطعنامه همالملل باشد،  نیحقوق ب

است. این وضعیت در خصوص  نادقابل است کامالًآن سازمان و اقدامات آن  تیاثبات مشروع
فعالیت دارد الملل  نیحقوق ب یها و قواعد عرف نوع قطعنامه نیاهداف ا یستادر راگروه ویژه که 

های مجمع عمومی است، اما  ای بودن قطعنامه طور کلی اصل بر توصیه کند. هرچند به صدق می
المللی،  المللی و تأکید بر رعایت مسلّمات حقوقی و عرف بین از دو منظر، ضرورت جامعۀ بین

 آور فرض کرد. ا الزاماهیت آنها رتوان م می
 

  1373. قطعنامۀ 2. 2. 2
 از کرد و تروریسم  تصویب مالی تأمین با مبارزه محوریت ( را با2001)  1373امنیت قطعنامۀ شورای

 ملحق (1999)تروریسم  مالی تأمین با مقابله کنوانسیون به وقت اسرع در خواست تا ها دولت کلیۀ

1شوند
 2015 و 2014 های سال در امنیت فقط کنوانسیون، شورای ینالحاق به ا راستای اهمیت در .

: 1390اسالمی،  ناتری و است )شمس کرده صادر تروریسم مالی تأمین با مقابله برای قطعنامه ده
به مواردی اشاره شده که گویی گروه ویژه دقیقاً در راستای اجرای آن  1373در قطعنامۀ  (.258

های  ها به عضویت در چارچوب قطعنامۀ یادشده و اجرای توصیهترغیب کشور دارد. موارد گام برمی
الملل و از طرف دیگر مؤید  گروه ویژه از طرفی، در راستای حفظ صلح و امنیت و تحکیم نظام بین

های شورای امنیت و سازمان ملل فاقد مشروعیت  این است که این گروه حداقل از نگاه قطعنامه
المللی با مشروعیت  میزان مشروعیت گروه ویژه در جامعۀ بین شود. هرچند المللی تلقی نمی بین

دریافتی از تصمیمات سازمان ملل و شورای امنیت متفاوت است، ولی این امر اصل مشروعیت گروه 
 در خصوص هب ،فلسفۀ حیاتی فصل هشتم منشورکند. ظهور گروه ویژه با  دار نمی ویژه را خدشه

شناسد و نقش  رسمیت می ای را به سازی معاهدات منطقه نهادینه کهمنشور  51 ۀماد چارچوب
 ، نیز قابل توجیه است. کند ای را در راستای تحقق اهداف منشور تبیین می های منطقه سازمان

                                                           
های مربوط به تروریسم  ها و پروتکل تر به کنوانسیون هرچه سریع خواهد که ی امنیت از تمام کشورها میراشو.  1

 .1999دسامبر  9مین مالی تروریسم مصوب أتبله با مقاالمللی  ون بینسیازجمله کنوان؛ بپیوندند
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 1617. قطعنامۀ 3. 2. 2
های  توصیه که است ، از کشورها خواستهموجب بند هفت خود به قطعنامه شورای امنیت این

 ۀبرای محدود کردن دامن بایست میکشورهای عضو سازمان ملل  .1درا اجرا کننگروه ویژه 
در ی گروه ویژه ها . اجرای توصیهکار گیرند بهجدی را  تدابیریم ارتکابی در جامعه خود یجرا

 و ارزیابی است. رصدو قابل  امری قطعی با توجه به محتویات قطعنامۀ یادشدهکشورها 
در راستای حفظ و فصل هفتم منشور در چارچوب ها  ، دولت1617 ۀقطعنام  زمان صدوراز 

له در سایر ئاین مس. 2هستند ها توصیهملزم به رعایت این المللی  تحکیم صلح و امنیت بین
در ( 2017) 2368 ۀازجمله در قطعنام ؛آور شورای امنیت هم تکرار شده است های الزام قطعنامه

3استژه در این زمینه گروه وی مشابه الزاماتکه مین مالی تروریسم أمورد ت
 ۀقطعنامهفتم بند  .

یک  تأکید دارد، حاکی از وجود گروه ویژه ها و مقررات توصیه که بر اجرای کامل 1617
 کند و است که مشروعیت گروه ویژه را تأیید میشورای امنیت  نظر نی برتزیرساخت حقوقی مب

« قانون نظام مبتنی بر»ا بروه ویژه این گروه را مورد تردید قرار داد. گحقوقی  اتالزام توان نمی
در عرصۀ  کالسیک توجیهات از فراتر بسیار که بخشیده المللی بین موجودیت خود مشروعیت به

 .است المللی بین
 

 المللی پول . الزامات اجرایی بانک جهانی و صندوق بین3. 2
ی در امور بانکدار یالملل نیب یها سازمان نیتر پول از مهم یالملل نیو صندوق ب یبانک جهان
 تیظرف جادیامنظور کمک به کشورها به یو متمرکز برا کپارچهی یها همواره برنامه هستند که

 ودو نهاد در قالب روابط دوجانبه  نید. ادارن سمیترور یمال نیمأو ت ییشو اقدامات ضد پولبرای 
 ئتیه 2002 هیژوئدهند. در  یبه کشورها ارائه م یفن یها کمک یا ابتکارات منطقه قیاز طر

 یاستانداردها ستیرا به ل ژهیگروه و یها هیپول توص یالملل نیو صندوق ب یبانک جهان ۀریمد
 یها هیتوص م،یتصم نیپول اضافه کردند و با ا یالملل نیبانک و صندوق ب یاتیمربوط به کار عمل

 یمال نیمأی و تشوی از پول یریشگیپ یبرا یالملل نیاستاندارد ب کیعنوان  را به ژهیگروه و

                                                           
1. 7: Strongly urges all Member States to implement the comprehensive,international standards embodied 

in the Financial Action Task Force’s (FATF) Forty 4 S/RES/1617 (2005) Recommendations on 
Money Laundering and the FATF Nine Special Recommendations on Terrorist Financing; 

2. Reaffirming the need to combat by all means, in accordance with the Charter of the United Nations and 

international law, threats to international peace and security caused by terrorist acts, stressing in this 
regard the important role the United Nations plays in leading and coordinating this effort, 

ـ  یـت صـلح و امن  یدکننـدۀ خـود تهد  اشـکال  تمام در تروریسم قطعنامه آمده است: مقدمۀ در. 3  اسـت،  المللـی ینب

 مطـابق  سـت یبا یمـ  کشـورها  تعهـدات  اجـرای  ،سـت ا یاسیو استقالل س یارض یتتمام تهدیدکنندۀ تروریسم

 منشور باشد.
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 کردیرو ۀپول با ارائ یالملل نیو صندوق ب یبانک جهان 2004 لیدند و در آورنمو یمعرف سمیترور
حضور  سمیترور یمال نیمأشویی و ت مبارزه با پول ۀنیگرفتند در زم میتصم یتر جامع

با هدف  گفتگو یها از کارگاه یا ، مجموعهیفن یها داشته باشند، لذا در قالب کمک یتر گسترده
 برقرار سمیترور یمال نیمأشویی و ت مبارزه با پول یکشورها در خصوص چگونگ یآگاه شیافزا

 یبانک و صندوق مبن ییاجرا استیس دیترد یب .(World Bank Work Book, 2009: 30کردند )
بانک و صندوق  یحقوق تیکشورها، هم به لحاظ شخص از سوی ژهیگروه و یها هیتوص تیبر رعا
کشورها  تیاکثر تیبرخوردارند و هم به لحاظ عضو یالملل نیب ۀدر جامع یمعتبر گاهیجاکه از 

 .کند یرا اثبات م ژهیگروه و تیدو نهاد، مشروع نیدر ا


 ها و عرف  . مشروعیت گروه ویژه در پرتو عملکرد دولت3
قاعده  آوری الملل عرفی را با دو عنصر رویه و اعتقاد به الزام نیک پیداست که حقوق بین

های گروه ویژه  آید که آیا عناصر الزم برای احراز توصیه شناسیم. حال این سؤال پیش می می
الملل عرفی و مشروعیت آنها موجود است؟ در این خصوص،  عنوان جزئی از حقوق بین به

ضروری است که هم عملکرد کشورهای عضو در گروه ویژه مورد بررسی الزم قرار گیرد و هم 
الملل عرفی ارزیابی شود. در این راستا  ربط در قالب حقوق بین آوری اقدامات ذی الزاماعتقاد به 

عنوان بخشی از  های گروه ویژه به آوری توصیه باید به این نکته اشاره شود که آیا اعتقادی به الزام
المللی شکل گرفته است یا خیر و آیا باور و عملکرد  الملل عرفی در جامعۀ بین حقوق بین

الشکل است که بتوان هم مشروعیت  ورها در قبال گروه ویژه به نحوی نسبتاً ثابت و متحدکش
 الملل عرفی آورد؟ آنها را احراز کرد و هم آنها را در جرگۀ حقوق بین

 

 الملل . عرف بین1. 3
توان در چارچوب اعتقاد حقوقی  المللی را همچنین می مشروعیت گروه ویژه بر مبنای عرف بین

 یک ایجادالمللی جستجو کرد، چراکه  الملل به شخصیت گروه ویژه در جامعۀ بین حقوق بینتابعان 

 حقوققواعد  .است اجتماعی واقعیات تأثیر و تحت کشورها قراردادی بر مبنای ارادۀ صریح قاعدۀ

 و شکل در اساسی های تفاوت رغم علی و شوند می خلق حقوقی -سیاسی روند رهگذر از الملل بین
 دیگر یا ارادۀ کشورها هماهنگی یعنی مشترک مبنای از معاهده و عرف ویژه هب و قواعد این صورت،

های  تدریجی توصیه و عملی (. تکامل56: 1375)زمانی،  گیرند می نشئت الملل بین حقوق تابعان
 راهکارهای چراکه است، مشهود المللی جامعۀ بین در مسلم عرف آن به تبدیل جهت گروه ویژه

 سازی قواعد هماهنگ و المللی ثبات نظام مالی بین تقویت هدف با صرفاً گروه این در مطروحه

 شویی، تأمین مالی تروریسم و تکثیر تسلیحات کشتار جمعی است. مبارزه با پول پیرامون
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شویی و تأمین مالی  منظور حمایت از رفتار کشورها در مقابله با پول گروه ویژه اساساً به
تر  سازد و مهم المللی روز را فراهم می های بین و تسهیل انطباق با واقعیت تروریسم تشکیل شده

 توجه با تعامل و صلح و دوستی اساس بر میان کشورها جویانه همکاری روابط موجب تحقق اینکه

انسانی شده  امنیت اجتماعی و با رویکرد حمایت عمومی اجماع و پذیرش نوعی گیری به شکل
 نظر کند. به های گروه ویژه را ثابت می اع عمومی عرفی شدن توصیهاست و این پذیرش و اجم

 اساسی های ارزش و منافع از حمایت در آمره قواعد هدف با موارد این در عمومی رسد اقدام می

 (. 302: 1375است )زمانی،  ضروری و منطبق کامالً المللی بین جامعۀ
صورت حقوقی نیز عمل  دهد که به این قدرت را میگروه ویژه به  (2005) 1617 قطعنامۀ

 نی. با وجود ا2استبا قید فوریت  1«باید» واژۀتکرار  ،ها متن توصیهدر از نکات جالب و  کند
 یمال ،یکشورها با مشکالت بانک یوقت یول رد،یرا نپذ یا هیحق دارد توص یهر کشور ی،ستگیبا

 شود ینکات باعث م نیندارد. ا یچندان کاربرد هیتوص یمعن گرید شوند، یروبرو م ها میو تحر
در  هیکردن توص نهیو نهاد تیدر رعا قاطع کشورها تیاکثر یهمکاربه با توجه  ژهیکه گروه و

استاندارد  کیصورت  بلکه به  ،«یفن ۀبرنام» کینظر برسد و نه  به «یا هیتوص»نه  ی،داخل نیقوان
 هودسن پروفسور ۀچهارگان ۀجه به ادلشود. با تو دهید یالملل نیب تیآور و با مشروع الزام یِحقوق

((Hudson: الف) ب ؛ها از دولت یادیالشکل و هماهنگ تعداد ز متحد یۀرو)  هیتکرار رو ایتداوم 
 (د؛ الملل نیموجب حقوق ب به هیآور بودن رو باور الزام ای ریتصو (ج ؛توجه مدت زمان قابل در
)زرنشان،  است دهیارائه گرد 1950در سال  که گرید یها دولت یاز سو هیرو یعموم رشیپذ

، چراکه محتمل دانسترا  ژهیمصوبات گروه و در مسیر عرفی شدن توان یم ،(38 -39: 1392
 از سویها  هیتوص یعموم رشیها و پذ هیتوص تی، اعتقاد به رعایریکارگ همتحد، تداوم ب یۀرو

 .باشد یالملل نیب یۀعرف در رو ۀکنند تواند منعکس یکشورها، م اغلب
توان در  الملل عرفی در این زمینه نیز می گیری حقوق بین به این ترتیب، از روند شکل

 المللی استفاده کرد. تشخیص میزان مشروعیت گروه ویژه در عرصۀ بین
 

 ها  . رضایت عملی دولت2. 3
است.  المللی بین یک سازمان مشروعیت برای دلیل مهمی ها دولت در امتداد این بحث، رضایت

در واقع، منافع خود را در  دهد، رضایت می کشور به عضویت در سازمان جهانی یک وقتی
بیند. رضایت بیانگر حاکمیت قانونی یک دولت است، به این معنی که با  عضویت آن سازمان می

                                                           
1 .Urge است تیفور دیق با انجام ضرورت از یحاک کلمه نیا مفهوم : 
المللی ناشی از اقـدامات تروریسـتی، مطـابق     منظور مقابله با تهدید صلح و امنیت بین ها به ه، دولتقطعنام این در .2

 اند. ت استانداردهای گروه ویژه شدهفصل هفتم منشور ملل متحد ملزم به رعای
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اقتدار حاکمیتی رضایت خود را اظهار نموده است. از منظر حاکمیت دولت، رضایت دولت نسبت 
لمللی نقطۀ شروعی برای ارزیابی مشروعیت آن سازمان است. همکاری ا به یک سازمان بین

المللی عالوه بر تأیید مشروعیت آن سازمان، برای حکمرانی مؤثر  های بین ها با سازمان دولت
 focalکانونی ) عنوان نقطۀ به تواند می نیز المللی است. مشروعیت ها نیز یک ضرورت بین دولت

pointالمللی جامعۀ بین در را تعادل حل راه یک تا کند کمک استراتژیک نبازیگرا به که ( باشد 
نظران  طور کلی با توجه به عقاید صاحب به  (Meltze, Joshua, 2005: 694-696). کنند انتخاب

شوند، به  ها با یکدیگر وارد انعقاد یک معاهده یا توافقنامه می الملل، همین که دولت حقوق بین
گردند و تحت حاکمیت آن عمل  المللی می رت وارد سیستم حقوق بینصورت خودکار و به ضرو

 (.62: 1391کنند )شمسایی،  می
ها برخاسته از نیاز آنها و مبتنی بر  المللی از سوی دولت های بین تأسیس نهادها و سازمان

در واقع، تأسیس این نهادها شکل قابل قبولی از تعامل  .المللی است تحکیم نظم در عرصۀ بین
المللی مفهومی بسیار عام بوده و دربرگیرندۀ تمامی وجوه و جوانب  تعامل بین .المللی است ینب

(. تأسیس گروه ویژه حاصل مؤثرترین 23: 1389های جهان است )خانی،  روابط میان ملل و دولت
اند.  المللی در آن مشارکت داشته امعۀ بینکشور است که اعضای ج 200المللی بیش از  تعامل بین

ها تاجایی که با اوصاف منطقی و علمی  اقدامات این نهاد با عقالنیت حقوقی سازگار است. سازمان
 ,Scott)های شبه حقوقی مطابقت داشته باشند، مشروعیت دارند  )عقالنی( و حقوقی و چارچوب

 یز و تحکیم نظم مالی جهانی را از طریقآم . ظهور این نهاد که همزیستی مسالمت(152 :2001

 مالی اطالعات ایجاد واحدهای
شویی و تأمین مالی  کشور که در راستای مبارزه با پول هر در1

المللی آن است. این سازمان حاصل یک  در پی داشته، از رهگذر مشروعیت بینتروریسم کشورها 
ها بر اثبات مشروعیت  کنار همکاری دولت المللی در المللی است. آیا اعتقاد جامعۀ بین ضرورت بین

 المللی گروه ویژه و اینکه الزامات آن دارای وصف عرفی هستند، کافی نیست؟ بین
مشترک در امتداد اهداف  های ارزش و ها ضرورت کشورها از درک و نیک پیداست که تلقی

یژه و عرفی بودن داده، همین امر مشروعیت گروه و قرار یکدیگر کنار در را آنها گروه ویژه،
ها ایجاد شده و از  یعنی قانون از سوی خود دولت زند؛ می رقم الملل بین حقوق های آن را در توصیه

                                                           
( و کنوانسیون پالرمو ملزم هستند که در نظام 29های گروه ویژه )توصیۀ شمارۀ  توصیه کشورها در چارچوب .1

شویی را  حقوقی خود مرکزی را با نام واحد اطالعات مالی ایجاد کنند. همۀ کشورهایی که قانون مبارزه با پول

این واحدها از طرف دولت متبوع خود،  اند. بینی کرده ایجاد چنین واحدی را نیز پیش نمایند تصویب نموده یا می

موسوم است. در واقع، اگمونت متشکل از نمایندگان واحدهای اطالعات  1«اگمونت»عضو نهادی هستند که به 

اند. این واحدها  شویی را تصویب کرده مالی کشورهای عضو گروه ویژه و کشورهایی است که قانون مبارزه با پول

شویی و مقابله  با هدف مبارزه با پولخود را های مالی و تجربیات تخصصی  گروه اگمونت دادهدر  یتعضو در قالب

 گذارند.  کنند و به اشتراک می و تکثیر تسلیحات کشتار جمعی تبادل میبا حامیان مالیِ تروریسم 
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ها تجلی  . اراده و همکاری دولت(Steven Reinhold, 2014: 46) شود جانبِ خود آنها نیز اعمال می
 وضع مشترک اهداف به دستیابی و مناسبات ساماندهی هدف عینی عنصر رضایت آنهاست که با

 (.17: 1383ساک،  است )شیاتزری و رسیده ظهور منصۀ به عرفی و المللی بین معاهدات در و شده
جامعۀ  اعضای جانب از تعهدات به التزام دلیل ترین ساده که رضایت تئوری با عنایت به

یجه رسید که توان به این نت می( نیز 1028: 1395)مافی و بذار،  رود می شمار به المللی نبی
 ناشی مشترک منبع یک از ها دولت مشترک ارادۀ به استناد با المللی بین قواعد بودن آمرانه

 حقوق قواعد از بسیاری چرا و چگونه گوید، می Thomas Frank)) توماس فرانک. شود می

 ها ولتد از بسیاری سوی از متعاقباً آنها اجبارکنندۀ قدرت و جهانی قدرت نبود رغم الملل به بین

امینی، داند ) می «مشروعیت» را اطاعت الگوی این عمدۀ رکن وی شوند. می و تبعیت پیروی
 گیرد. ادین مشترک کشورها نشئت میاین تراضی در تبعیت، از درک بنی. (194: 1389

 

 . تحکیم امنیت جمعی3. 3
ملل و سپس ملل الملل از کنگرۀ وین گرفته تا جامعۀ  ها در تاریخ روابط بین پدیداری سازمان

المللی  ها در جامعۀ بین المللی بوده است. همۀ تالش دولت متحد برای ارتقای امنیت جامعۀ بین
المللی با کنار هم قرار  های بین المللی مقابله شود. سازمان این است که با ناامنی در جامعۀ بین

رها کمک کرده، ها و نهادینه ساختن همکاری، به افزایش کارایی همکاری کشو دادن دولت
 جامعۀ عبارت (. امروز15-16: 1394ارمغان آوردند )ذاکریان،  المللی به امنیت را برای جامعۀ بین

 آنها فردی منافع از فراتر که کند می داللت ها دولت جمعی منافع بر موارد اغلب در المللی بین

 .(319: 1394است که با رهیافت کالسیک مطابقت ندارد )زمانی و حسینی، 
بر مبنای پیوند امنیت یک کشور با امنیت جامعۀ « تئوری امنیت»الملل  در حوزۀ روابط بین

تواند تهدیدات علیه صلح را پیگیری  المللی می المللی است و بر پایه این تئوری، جامعۀ بین بین
ای که  ههای منطق ها و پیمان اندازی سازمان و یا با آنها مقابله نماید. تئوری امنیت جمعی در راه

: 1394المللی دارند، عنصر مؤثری بوده است )ذاکریان،  نقش مهمی در حفظ صلح و امنیت بین
رود. با این وصف،  شمار می المللی به ترین منافع مشترک جامعۀ بین (. تحکیم امنیت بزرگ23

ی و شوی ظهور گروه ویژه و نقش آن در تحکیم صلح و مقابله با تهدیدات از طریق مبارزه با پول
های سازمان  تأمین مالی تروریسم و در چارچوب فصل هشتم منشور و اینکه از پشتوانۀ قطعنامه

 ملل و شورای امنیت برخوردار است، کامالً قابل توجیه است.
المللی  های بین امنیت جمعی یکی از مفاهیم بنیادین مرتبط با تأسیس و عملکرد سازمان

المللی در کانون توجه قرار   ی برای حفظ صلح و امنیت بینعنوان سازوکار است و از این منظر به
شویی و تأمین مالی تروریسم  گروه ویژه از رهگذر مبارزه با پول(. 29: 1389گیرد )خانی،  می
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کشورها در این مبارزه جهانی شده است و این اصل را تأیید  قدرت کارکردهای بازسازی موجب
 از جهانی، با رویکرد حفظ و تحکیم امنیت جمعی متأثر حکمرانی فرایند در ها دولت کند که می

با نظام  مؤثر هاى عنوان یکى از سیستم به هستند. گروه ویژه المللی فراگیر بین های سازمان
و این  شود یندهاى کنترلى آن متأثر مىاالملل و فر الملل ارتباط و پیوند دارد و از نظام بین بین

 المللی باشد. وعیت گروه ویژه در جامعۀ بینتواند دلیل محکمی بر مشر نیز می
 

 ها( اعتبار مصوبات گروه ویژه )توصیه .4

در خصوص ماهیت مصوبات گروه ویژه و فرایند عرفی شدن تدریجی آنها در قسمت پیشین 
 رسد، ولی نظر می آور به ظاهراً غیرالزام نکاتی مورد توجه قرار گرفت. مصوبات گروه ویژه اگرچه

حدی است که گریزی از اجرای آنها نیست؛ یعنی تحت تأثیر ضمانت  جه به آنها بهتبعات عدم تو
نظر از این اجبار خیلی از کشورها با رضایت خود  کنند. صرف اجراها، ماهیتی اجباری پیدا می

 های تالش اند. در واقع، این رضایت تمایل آنها به مشارکت در ها را ضروری دانسته اجرای توصیه
را  دهد و این مشارکت المللی را نشان می بین تروریسم لمللی با رویکرد مبارزه باا جامعۀ بین

 بینند.  المللی نیز می ضرورت جامعۀ بین
 

 در پرتو حقوق نرم. 1. 4
روابط دولتها یا بر اساس انعقاد معاهدات »بندی کلی  المللی بر اساس یک تقسیم در جامعۀ بین
رد که با طی تشریفات و شرایط شکلی مندرج در متون گی آور رسمی شکل می و اسناد الزام

شود و یا با استفاده از اسنادی که از نظر  آور قلمداد می قانونی تنظیم شده و از نظر حقوقی الزام
کند. این  آوری ندارند، اعتبار و قوت اجرایی آنها تنها در عمل بروز می حقوقی نیروی الزام

شناخته « حقوق نرم»جب گردید اسناد اخیر با عنوان انعطاف و نبود وصف الزام حقوقی مو
« حقوق سخت»شوند و در مقابل، اسناد رسمی بر اساس وصف جزمیت و لزوم متابعت به عنوان 

 . (252: 1394 )شیروی، «مشهور گردند

الملل از آغاز با چالش مواجه  مفهوم حقوق نرم و بررسی علل تأثیرگذاری آن در حقوق بین
ین وصف، رشد روزافزون استفاده از این نوع اسناد حقوقی در کنار تقویت مبانی بوده است. با ا

 249توان به مادۀ  رسمیت شناخته شود. برای نمونه می تحلیلی آن موجب گردید اعتبار آن به
معاهدۀ اتحادیۀ اروپا اشاره کرد که طبق آن نهادهایی چون کمیسیون و شورای اروپا صالحیت 

 به انعکاس همواره و لزوماً (. این اسناد252: 1394رم را دارند )شیروی، تدوین اسناد حقوق ن

 رایج معضالت در ها حل بهترین راه بیانگر صرفاً موارد بسیاری در بلکه پردازند، نمی واقعی عرف

 قالب در المللی جامعۀ بین شناسایی و مقبولیت از میزان نظر صرف که هستند المللی بین روابط
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آور بودن حقوق نرم  الزام نرم حقوق قواعد ضمنی یا صریح انتخاب .اند درآمده تدوین به نرم اسناد
 یک از آن، و حرکت تکامل تدریجی از حاکی نرم، سند یک به عملی التزام را در پی دارد.

 (.60: 1395بود )عابدیان و احمدی،  خواهد واقعی حقوقیۀ قاعد سمت به صرف استاندارد
 ها، ونیکنوانس ریسخت نظ یثر از اسناد حقوقأکه مت ییها ز جنبها ژهیگروه و یها هیتوص

 یهستند، از الزام قانون تیامن یسازمان ملل و شورا یها متحدالشکل و قطعنامه نیقوان
ها با  هیتوص نیا کینزد وندیبه پ تی. با عناگنجند یحقوق نرم نم ۀدر محدود ،1برخوردار بوده

حقوق نرم و  ۀچه از جنب ژهیگروه و یها هیکه توص دیآ ینظر م به نیچن ،آور الزام یِالملل نیاسناد ب
گروه  یها هیتوص ازآنجا که اهداف ،گریآور هستند. از طرف د الزام ی،الملل نیچه ازنظر حقوق ب

 زین ثیح نیاز الذا منشور ندارد،  یاصول اساس اهداف با یرتیمغا چیهالمللی  در جامعۀ بین ژهیو
 ها نظر داشت.  توصیه یآور موجه الزا توان بر می

االجرا است و اطالق  شویی و تأمین مالی تروریسم در هر محیط جغرافیایی الزم مبارزه با پول
های گروه ویژه به این معناست که این مبارزه )وظیفۀ جهانی( در تمام مناطق اعم از  توصیه

ت ملی )مشترکات ها یا مناطق خارج از حوزۀ صالحی قلمرو تحت صالحیت یا کنترل دولت
ها  المللی با رویکرد تثبیت توصیه مشارکت همۀ کشورها در جامعۀ بین جهانی( قابل اعمال است.

آور بودن  المللی، الزام های بین در سایۀ اعتقاد به حقوق نرم و مفاد بعضی از کنوانسیون
 کند. های گروه ویژه را اثبات می توصیه

 

 شمول . دارای وصف جهان2. 4
همواره المللی  های بین ها و نهاد سازمانالملل بیانگر این حقیقت است که  وق بینتاریخ حق

و این ند، ا هالمللی را تأسیس و اجرا کرد و بسیاری از قواعد و قوانین نظام بینه آفرین بود تحول
که واقعی بر این است  تصور. بخش تحوالت گذشته خواهد بود تداومنیز در آینده نقش سازنده 

های جهانی نقش  رود. بنابراین، نهاد شدن و حاکمیت نظام واحد پیش می سوی جهانیه ب دنیا
 د.شو  المللی برجسته می های بین حاکمیت سازمان ،در نتیجه ،ها داشته دولتمؤثرتری در کنار 

حقایقی هستند که  حاوی المللی، بین های سازمانحقوق در چارچوب های گروه ویژه  توصیه
حقوق قواعد سنتی ۀ بدن ۀمنزل این موارد را به، شمردهم و محتر مشروعآنها را ی الملل جامعۀ بین

جهان، اعم از عضو و ی ها دولت ۀبرای کلیآور  الزامحقوقی  الملل و یا اصول و مشترک بین
کند،  المللی وضع می باید پذیرفت قواعدی را که تعهدات عام در جامعۀ بین. داند غیرعضو می

الشمول تبدیل شود. با نگاه به کمیت اعضای گروه ویژه و آثار ناشی از عدم  ۀ عامتواند به قاعد می

                                                           
: 6: کنوانســیون پــالرمو؛ توصــیۀ شــمارۀ 4ۀ شــمارۀ هــای ویــن و پــالرمو؛ توصــی : کنوانســیون3. توصــیۀ شــمارۀ 1

 : خدمات شبکۀ بانکی.12،13،14های شمارۀ  ؛ توصیه1373و  1267های  قطعنامه
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شود که مصوبات گروه ویژه قواعدی  ای جز این حاصل می های آن، آیا نتیجه اجرای توصیه
 اند؟ شمول شناخته شده ای جهان عنوان قاعده المللی به وسیلۀ جامعۀ بین هستند که به
 را که معاهداتی از دسته آن المللی بین همبستگی ایراست در اند مکلف کشورها

 کنند؛ چراکه اجرا نیت حسن المللی هستند با نبی جامعۀ عالی های ارزش کنندۀ منعکس

 را جدیدی تعهدات واسطه بی و مستقیم صورت به اوقات ای پاره قادرند المللی بین های سازمان

فراهانی،  مقام مقائگذارند ) اجراو به کنند تصویب و تهیه سازمان غیرعضو و عضو های دولت جهت
 بودن آور الزام منشأ اساسی المللی بین معاهدات تنظیم در ها دولتۀ اراد (. البته،37: 1386

 تصمیمات و ها دولت حاکمیت میان زمان هر اما (Henkin, 1986: 46).است المللی بین تعهدات

 المللی، بین عمومی نظم مقتضیات از پاسداری لحاظ به آید، پیش تعارضی المللی بین مجامع آور الزام

: 1388یافت )موثقی،  خواهد اجرا قابلیت و اولویت که است المللی بین های سازمان تصمیم این
المللی  (. در این راستا نباید نیازهای کشورهای خاص، بلکه باید نیازهای عمومی جامعۀ بین322

توانند جنبۀ  مللی در صورت عمومیت و مقبولیت میال درمجموع درنظر گرفته شود. قواعد بین
شویی و  های گروه ویژه در حوزۀ مبارزه با پول المللی داشته باشند. توصیه قانون برای جامعۀ بین

المللی هستند و  تأمین مالی تروریسم و گسترش تسلیحات کشتار جمعی دارای عمومیت بین
قواعد گروه ویژه انعکاسی از  المللی را حفظ کند. تواند منافع برتر کل جامعۀ بین الزامات آن می

تواند به بهانۀ عدم عضویت یا حتی  المللی بوده، به این لحاظ یک کشور نمی منافع جامعۀ بین
عضویت و عدم مخالفت مستمر با قواعد مربوطه از تعهد به رعایت چنین مقرراتی معاف باشد. 

 های گروه ویژه نسبت به آنها ندارد.  یهاالجرا شدن توص عضویت کشورها تأثیری در الزم

از  نباشند، یا باشند آن عضو خواه کشورها، برای و است محور رهنمود ویژه گروه های توصیه
 کشورهای سوی از ویژه گروه اینکه به توجه با گشا خواهد بود. المللی بسیار مفید و راه جنبۀ بین

 المللی معیارهای بین نهادهای همچنین و آن ایاعض و شود می پشتیبانی و ملل متمدن یافته توسعه

 همکاری آن با فراملی نهادهایۀ هم نیز و دارند قبول شویی پول با مبارزه برای را ویژه گروه

 اثر کشورها المللی مالی بین نظام روی بر مستقیم طور به گروه این راهکارهای ناخواه خواه کنند، می
 و است جهانی بانکداری و بازرگانی، قانونی ۀچهر ویژه روهگ گفت توان می رو، این گذارد. از می

توان گفت که  در این راستا می .(164: 1395پور،  شود )عالی می اجرا عمل در آن پیشنهادهای
 شمولی آنها اثبات شود.  تواند از رهگذر جهان های گروه ویژه می حتی عرفی بودن توصیه

 

 المللی های جامعۀ بین . ضرورت3. 4

نظر  المللی بسیار پیچیده به الملل رابطۀ میان محیط داخلی کشورها و محیط بین ظام بیندر ن
عنوان  الملل به توان به این واقعیت ملموس اشاره کرد که حقوق بین رسد. در این گستره می می
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در یک فرایند تاریخی، مشتمل و متکی بر مجموعۀ اصولی  ها قواعد حاکم بر روابط بین دولت
کند؛ اصولی که در کلیت خود،  المللی آنها را ایجاب می ضرورت وجود حیات بیناست که 

دنبال اهداف و منافع  های به دنبال منافع فردی را به سوی جامعۀ دولت های به اجتماعِ دولت
(.20: 1385دهد )شریفی طرازکوهی،  جمعی سوق می

 است که المللی بین جامعۀ یک از حاکی مشترک منافع ها و شارز مبنای بر ها دولت اجتماع

 حقوق طریق از المللی بین جامعۀ های ارزش آن، ضمن شناسایی کردن نهادینه جهت ها در دولت

. در فضای نیاز متقابل کشورها،  (Ellis, 2005: 28)کنند اقدام می المللی بین و نهادهای الملل بین
المللی بسیار مؤثر هستند و  های گروه ویژه در تحکیم نظم جامعۀ بین قواعد ناشی از توصیه

 المللی دانست. توان آنها را نماد همکاری جامعۀ بین می
الملل، یا در جهت شفاف کردن  هر معاهده در نگاه کلی یا در مقام توسعۀ حقوق بین

سازی و بیان قاعدۀ عرفی )اثر  المللی عرفی )اثر تبلوری(، یا نمادین محتوای یک قاعدۀ بین
: 1379)ساعد،  1گیری آن است الملل( و یا تسریع در شکل ین حقوق بیناعالمی یا همان تدو

طور عمده با هدف یادشده در انطباق مقتضی بوده، توسعۀ حقوق  (. مصوبات گروه ویژه به6
 شوند. الملل محسوب می بین

 رفتار کلی اصول و مشترک های ارزش مبنای بر را المللی بین اجتماع یک ها معموالً دولت

 جامعۀ یک برای شرط ضروری ها، دولت المللی بین اجتماع وجود بر عالوه دهند. می شکل

ظهور المللی در قبال  های جامعۀ بین گیری . جهتهاست دولت میان در مشترک هویت المللی بین
نظام  هاست. در ناشی از هویت مشترک دولت شویی و تأمین مالی تروریسم های پول پدیده

 منافع اولویت کند، می متمایز اجزایش از را المللی جامعۀ بین هک عنصری ،الملل حقوق بین
 ها برتری دارد )علیزاده و است؛ یعنی منافعی که بر منافع دولت افراد منافع برابر در عمومی

آوری  المللی است که وصف الزام (. همین اولویت منافع جامعۀ بین28: 1395، رحمانی
 کند. الملل تثبیت می حقوق بین های گروه ویژه را نیز در نظام توصیه

 و است محوری قانون به محوری قدرت از سیر حال در تدریج به المللی بین نظام حرکت روند
 و موازین با را خود عملکرد تدریج به ها دولت و المللی بین نهادهای که است شده موجب روند همین

تفکر فراملی در ساختار  .(241: 1384میدانی،  سازند )سادات منطبق الملل بین حقوق های ضرورت
ها در عین  کشورکند و  المللی تحمیل می الملل، قواعد خود را بر کشورهای جامعۀ بین نظام بین

ای از  المللی، مجموعه نظام بین: »سرنوشت مشترک دارندالمللی  در جامعۀ بینتعارض منافع، 
دف )تأمین امنیت( با یکدیگر های ملی( است که در راستای رسیدن به یک ه ها )دولت مؤلفه

ها در  راهی جز همکاری و هماهنگی کشور. در این مسیر (65: 1382 زاده، )سیف« کنند تعامل می

                                                           
 .1374، 15، مجلۀ تحقیقات حقوقی، ش «المللی تحوالت دادگستری بین»اهلل،  ر.ک. فلسفی، هدایت .1
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با تنظیم  توانند المللی می های بین ، چراکه سازمانالمللی وجود ندارد های بین چارچوب سازمان
 ضروریات روز وفق دهند. المللی از رهگذر مصوبات و قراردادها، آنها را با قواعد بین

 

 نتیجه
بخشی مهم از محدودۀ سرزمینی نظم  المللی شکل گرفته و گروه ویژه در درون نظم حقوقی بین

دهد. سند تأسیس  و در همین چارچوب هم به حیات خویش ادامه می المللی است حقوقی بین
همسو با جامعۀ  المللی است که متناسب با شرایط و این سازمان دارای ویژگیِ معاهدۀ بین

المللی دیگر اصول مسلم حقوق  رود. این سازمان مانند هر سازمان بین المللی پیش می بین
الملل عمومی یک رابطۀ  کند. تعامل میان این سازمان و حقوق بین الملل را رعایت می بین
یگر ها با یکد همین که دولتای متقابل میان این دو جاری است.  طرفه نیست، بلکه رابطه یک

شوند، به صورت خودکار و ضرورتاً وارد نظام حقوق  وارد انعقاد یک معاهده یا توافقنامه می
کنند. همین وضعیت در مورد گروه ویژه کامالً  المللی شده، تحت حاکمیت آن عمل می بین

الملل از اعتبار قانونی  صادق است. با این وصف، اقدامات گروه ویژه در چارچوب حقوق بین
موجب الزامات ناشی از تصمیمات سازمان ملل و شورای امنیت  ر است. عالوه بر این، بهبرخوردا

 آور، گروه ویژه دارای پشتوانۀ اجماع و وفاق جهانی است که خود های الزام در قالب قطعنامه
 سازد. المللی نمایان می مشروعیت گروه ویژه و مصوبات آن را در عرصۀ بین

الملل نشئت  لملل از اجماع و وفاق عمومی تابعان حقوق بینا مشروعیت قواعد حقوق بین
های گروه  ها در فرایند آن بسیار مؤثر است. این واقعیت در توصیه گیرد؛ امری که ارادۀ دولت می

 به ویژه که حاصل وفاق عمومی است نیز کامالً متجلی است. تصمیمات و مصوبات گروه ویژه چه

 با تواند می ،المللی عنوان قاعدۀ بین تبعیت از آنها به چه و سطح ملی در نهادینه کردن صورت

در  آنها رعایت استمرار، گرفته نمودن قواعد، شکل تلقی آور الزام به نسبت ها دولت حقوقی اعتقاد
و دارای  آور الزام سخت، قواعدی به در حوزۀ خاص، هاآن کارگیریو به المللی بین ۀروی پرتو

 جلوگیری و پایدار ایجاد صلحی برای المللی موجود جامعۀ بین رایطش . درشوند تبدیل مشروعیت

است و  جامعۀ جهانی ضرورت مؤثر و ساز وحدت ایجاد قواعد های ناشی از آن، تنش از تروریسم و
المللی در زمینه مبارزه با  بین عرف کنندۀ منعکس تواند باید پذیرفت که مصوبات گروه ویژه می

 حقوقی جامعۀ در آوری الزام تعهدات کلی طور روریسم باشد و بهشویی و تأمین مالی ت پول

دلیل محکمی بر ممکن است آوری مصوبات گروه ویژه  شود. این خصیصۀ الزام تلقی المللی بین
ها و استانداردهای این گروه بخشی از  توصیهمشروعیت گروه ویژه و نشانگر این واقعیت باشد که 

 هستند. لملل ا مجموعۀ گستردۀ حقوق بین
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 منابع و مآخذ
 الف( فارسی
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