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 مقدمه
 یشناسمردم و سیاسی علوم شناسی،جامعه رشته در اساسی مفاهیم از یکی پذیريجامعه

 در یاساس موضوعات از یکی به و شد المللبین سیاست حوزه وارد تدریج به مفهوم این. است
در ذیري پدولت تبدیل شده است. استعاره جامعه ترجیحات و هویت تغییر یا گیريشکل زمینه

ها همانند افراد در داخل یک گروه با الملل بر این امر داللت دارد که دولتحوزه روابط بین
عاتی یکی از موضو. سازندیکدیگر تعامل دارند و الگوهاي رفتاري و انتظارات نقشی را درونی می

 اخصپذیرساز به طور ها مطرح است، نقش کارگزاران جامعهپذیرسازي دولتکه در زمینه جامعه
الملل به طور ها است. جریان اصلی روابط بینپذیرسازي دولتالمللی در جامعهنهادهاي بین

المللی در تسهیل تعامالت و هاي بیناخص لیبرالیسم نهادگرا، اگرچه به نقش نهادها و سازمان
اي از الملل را به عنوان مجموعههاي بینها اذعان دارد اما نهادها و سازمانهمکاري بین دولت

هاي مادي محدود کند که بازیگران دولتی را از طریق مجازاتقواعد و هنجارهایی تلقی می
م نهادگرا پردازان لیبرالیسدهند. نظریهسازند و ترجیحات بازیگران را به طور اساسی تغییر نمیمی
ییر ا تغتواند ترجیحات بازیگران رهاي ناشی از تعامالت اجتماعی میپذیرند که محدودیتمی

 ها اعتقادي ندارند. پذیرسازي دولتدهد اما به نقش نهادها در جامعه
ملل التر به نهادهاي بینشناختی نگاهی جامعانگاري با اتخاذ رویکرد جامعهدر مقابل سازه

ها پذیري دولتالمللی در جامعههاي بیندارد و از منظر هنجاري به بررسی نقش نهادها و سازمان
هادها و کنند نانگاران با تأکید بر رابطه متقابل ساختار و کارگزار استدالل می. سازهپردازدمی

توانند منشأ قدرت گفتمانی باشند که قدرت مادي المللی بعد از تشکیل، میهاي بینسازمان
 دهد.ها را تحت تأثیر قرار میدولت

 د بررسی نقش گروه ویژه اقدامانگاري در صداز این رو مقاله حاضر با استناد به نظریه سازه
مالی  شویی و مقابله با تأمینالمللی هنجارساز در زمینه مبارزه با پولمالی به عنوان یک نهاد بین

به تدریج هنجارهایی در زمینه مقابله با  1989تروریسم است. این نهاد از زمان تأسیس در سال 
یزان یین استانداردهاي رفتاري به ارزیابی مشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین نموده و با تعپول

شود که نهادهاي پردازد. بر این اساس این سؤال مطرح میپیروي کشورها از این هنجارها می
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المللی به طور عام و گروه ویژه اقدام مالی به طور خاص چگونه و با اتخاذ چه راهبردهایی بین
 پردازند؟ ها میپذیري دولتبه جامعه

سازد که ویژگی ساختاري نهادها ر براي پاسخ به سؤال فوق این ایده را مطرح میمقاله حاض
ها را در حین ورود یا در حین مشارکت کند که دولتاي عمل میالمللی به گونههاي بینو سازمان

هاي سازي هنجاريسازد و آنها را به درونیپذیر میها جامعهدر تعامالت درون نهادها و سازمان
المللی و در نتیجه به تغییر رفتارها و ترجیحات ترغیب هاي بینحمایت نهادها و سازمانمورد 

کند نماید. این ویژگی ساختاري (طرد کننده/ دربرگیرنده) به مثابه یک متغیر مستقل عمل میمی
هاي مادي و اجتماعی نهادها و مندي از پاداشها به منظور جلوگیري از مجازات یا بهرهو دولت

ها را درونی دهند و آنالمللی، رفتار و هویت خود را با آن هنجارها تطبیق میهاي بینازمانس
سازند. در این مقاله منظور از ویژگی طرد کنندگی، هنجارهاي تکوینی و تنظیمی است که می

 ها براي عضویت درکنند و دولتالگوهاي رفتاري مناسب در داخل نهاد را تبیین و تنظیم می
سازي آنها هستند. منظور از معیارهاي دربرگیرندگی، هاد ملزم به پذیرش و درونییک ن

ها و هنجارهاي مورد نظر خود را المللی ارزشسازوکارهایی است که از طریق آن، نهادهاي بین
دهند. این مقاله با اتخاذ روش به هنگام تعامل اجتماعی در داخل نهاد به اعضا آموزش می

المللی دادن تأثیررویکردهاي نهادهاي بینبه عنوان روش تحقیق، در صدد نشانتبیینی  –توصیفی
 المللی است.سازي هنجارهاي بینبه طور عام و گروه ویژه اقدام مالی به طور خاص در درونی

 الف) پیشینه تحقیق
توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. یک پذیري دولت را میادبیات موجود در خصوص جامعه

پذیري دولت و رابطه آن با مفاهیم مشابه مانند یادگیري از آثار به بررسی مفهومی جامعهدسته 
 پردازند.پذیري دولت میپذیري یا عدم جامعهسیاست خارجی، پیروي از هنجارها و امکان جامعه

) است. دسته دیگر از منظر نظري به Alderson, 2001مهمترین اثر در این زمینه مقاله الدرسون (
در  توانپردازند. این دسته آثار را میپذیري دولت و عوامل تأثیرگذار بر آن میبررسی جامعه

شناختی مورد بررسی قرار داد. محققان رویکرد خردگرایانه قالب دو رویکرد خردگرایانه و جامعه
 ) به بررسیIkenberry & Kupchan, 1990هژمونی () و Thies, 2010عمدتاً از منظر ساختاري (
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)، فولکارت Checkel, 2005گانی مانند چکل (اند. نویسندپذیري دولت پرداختهجامعه
)Flockhart, 2005 و گیسو ()Gheciu, 2005شناختی با استفاده از رویکرد ) از منظر جامعه

 اند. پذیري کشورهاي اروپاي شرقی پرداختهانگارانه به بررسی جامعهسازه
یرزاده اند. مشپذیري دولت پرداختهبه بررسی موضوع جامعه در زبان فارسی نیز برخی آثار

المللی بر مبناي نظریه هاي بین) به تبیین نظري سازمان1389) و دهقانی و جدیدي (1393(
انگاري المللی در نظریه سازههاي بینپردازند. این آثار بیشتر بر نقش سازمانانگاري میسازه

ها توجه چندانی ندارند. عالوه بر این پذیرسازي دولتپرداخته و به نقش آنها در جامعه
پذیري به بررسی مفهوم جامعه )1393() و مفیدي احمدي 1393زاده و پورآخوندي (چگینی

ه اند. در میان مراکز تحقیقاتی، پژوهشکدالملل پرداختهدولت از منظر نظریات مختلف روابط بین
توجهی را منتشر کرده است: جامعه امن و همسایگان  مطالعات راهبردي در این زمینه آثار درخور

)، فرهنگ امنیت ملی 1385فام و پریسا کریمی (تألیف الکس. جی. بالمی برگردان محمود یزدان
) و قواعد و هنجارهاي 1390تألیف پیتر. جی. کتزنشتاین برگردان محمدهادي سمتی در دو جلد (

) که همگی به نوعی به نقش هنجارهاي 1387فام (زمستان المللی تألیف محمود یزدانبین
المللی الملل اشاره داشته و به نقش نهادهاي بینها در روابط بینشدن دولتالمللی در اجتماعیبین

 پذیرسازي دولت التفاتی ندارند.در جامعه

 پذیري دولت انگاري و جامعهب) سازه
ري و دائمی است که از طریق پذیري یک فرایند شناختی جاانگاري، جامعهاز نظر سازه

ها در شبکه متراکمی از روابط شود. دولتالمللی، هویت و منافع دولت برساخته میتعامل بین
هاي آنها از جهان و نقش آنها در جهان را المللی قرار دارند که برداشتاجتماعی فراملی و بین

ها با پذیرش هنجارهاي مرجح پذیري سازوکاري است که دولتدهد. از این منظر جامعهشکل می
  .)Risse et al, 2007: 11( شوندالمللی به تغییر هویت و منافع خود ترغیب میجامعه بین

پذیري گیرد و جامعهپذیري وجود یک جامعه را مفروض میانگارانه از جامعهتعریف سازه
 ارانانگمنظر، سازه از اینالمللی است. بینهاي اساسی براي عضویت در جامعه یکی از فرایند

 ها و ترجیحاتگیرند که از طریق آن هنجارها بر کنشپذیري را ساز و کار علّی در نظر میجامعه
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آمیز منجر به اتخاذ هنجارهاي جدید و بازتعریف پذیري موفقیتجامعه گذارد.ها تأثیر میدولت
نوان هنجار جدید درونی شود زیرا آنها به عهویت و منافع مطابق با این هنجارهاي جدید می

هند و دانگاران با استناد به نظریه هویت، تغییر هویت را به تغییر رفتار ربط میسازه شدند.
یابند المللی قرار گرفتند، درمیمعتقدند بازیگران بعد از آن که در معرض هنجارهاي نهادهاي بین

بعدي قرار دارد و برخالف آن  که منافع نهادها، هویت اصلی آنها است و منافع ملی در مرحله
 ,Zürn & Checkelکردند بین منافع نهاد با منافع ملی تعارضی وجود ندارد (تصور میچه که قبالً 

2005: 33.(  
المللی و بازیگران را مبتنی بر الگوهاي برساختی انگاران، روابط بین نهادهاي بینسازه 

گر سازد و از سوي دیک سو نهادها را برساخته میدانند. بدین معنی که تعامالت بازیگران از یمی
المللی را نه هاي بینسازمانانگاران نهادها و سازه سازند. بر این اساسنهادها، بازیگران را برمی

راگی  ند.گیرساز نیز در نظر میتنها به عنوان یک نمایندگی جمعی بلکه به مثابه یک نهاد جامعه
گیرند که انتظارات بازیگران را ان نهادهاي اجتماعی در نظر میو کراتوکویل نهادها را به عنو

این است که میزان همگرایی قبل و بعد از ورود » نهاد اجتماعی«سازند. منظور آنها از همگرا می
ون ابتدا باید تعامالتی بین کارگزاران در دربه این دلیل که  به نهاد باید فرق داشته باشد؛ عمدتاً

 ). Martin and Simmons, 1998: 746پذیري صورت گیرد (تا جامعهنهادها روي دهد 
 ها عملکننده فعالیتدهنده و مراقبتانگاران معتقدند نهادها به عنوان یک نهاد آموزشسازه

ها و اهداف نهادها ارزش دهند.هاي غیرعضو ارائه میکنند و هنجارهاي اجتماعی را به دولتمی
دهند آورند، به آنها یاد میها فراهم مینگ سیاسی جهانی را براي دولتشده در فرهسیاسی نهادینه

ند فرایکه از چه هنجارهایی پیروي کنند و چه ترجیحاتی را توسعه دهند. کنشگران از طریق 
وند و شالمللی با انتظارات متقابل یکدیگر آشنا میها و نهادهاي بینیادگیري در داخل سازمان

شدن هنجارها در نظام نهادینهعالوه بر این، نهادها براي  دهند.ایی قرار مییکدیگر را مورد شناس
  نند.کشدن را پایش و ارزیابی میپردازند و میزان نهادینهداخلی به حمایت اطالعاتی و فنی می

ها را ها بر نظام سیاسی دولتانگاران تأثیرات هنجارهاي مورد اشاعه نهادها و سازمانسازه
شدن آنها درونی ).Schimmelfennig, 2005: 10( سنجندشدن هنجارها مییزان درونیبر مبناي م

در  پذیريدهند. تأثیرات جامعههنجارها را معموالً به صورت رسمی، رفتاري و شناختی نشان می
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المللی به قوانین رسمی یا ایجاد نهادهاي توان به صورت انتقال هنجارهاي بینقالب رسمی را می
کنند. پذیرش رفتاري بدین المللی کمک میهایی دید که به اجراي هنجار بینرویهرسمی و 

پذیر متناسب با هنجار تصریح شده از سوي نهادها و صورت است که رفتار دولت جامعه
هاي موردنظر باشد.تأثیرات شناختی این است که هنجارهاي مورد اشاعه بر گفتمان بین سازمان

بر رفتار  لّیعالمللی در این مرحله تأثیر تکوینی و هنجارهاي بینار باشد. بازیگران داخلی تأثیرگذ
افع ها، هویت و منها ضمن کنترل و تنظیم رفتار دولتدولت دارند و با تغییر ترجیحات دولت

 دهند.آنها را شکل می

 پذیرسازيالمللی براي جامعهج) راهبردهاي نهادهاي بین
است که  ايبسته، متعاقب رویکرد گروسیوس، جامعهنظام هم المللی به مثابه یکجامعه بین

هاي موضوعی وفادارند و ها به هنجارها و قواعد مشترك در طیف وسیعی از حوزهدر آن دولت
). 77: 1، ج1390شود (کتزنشتاین، شان در آن نظام محسوب میاین وفاداري شرط مشارکت
 المللی به سوییهاي بینکه اعضاي سازمانکند المللی ایجاب میوضعیت موجود جامعه بین

راي ب حس مسئولیت«و » منافع مشترك«عنوان تئوري  رهنمون شوند که فیلیپ جسوپ آن را به
هاي رداشتترین باین استنباط، یکی از مناسب. معرفی نموده است» نیل به سعادت و رفاه مشترك

د تواناست که میاقدام مالی  گروه ویژه نظیر المللینهادهاي بین موجود از مأموریت و کارکرد
 فبا تئوري معروتوان میرا  . این تعبیرداشته باشد هاپذیرسازي دولتجامعه نقش مؤثري در

 ). 191: 1376(والتیکوس،  راستا دانستهم ژرژسل» عملکرد مضاعف«
ط ا در روابالمللی که از جمله ابزارهاي تأثیرگذار بر رفتار کشورههاي بیننهادها و سازمان

یروي ها به پشوند، براي وادارکردن دولتالمللی محسوب میپذیرساز بینالملل و نظام جامعهبین
از هنجارهاي تکوینی و تنظیمی مورد نظر خود از دو رویکرد ساختاري یا طردکننده و رویکرد 

المللی، فشارهاي بینها نیز در مقابل این کنند. متقابالً، دولتهنجاري یا دربرگیرنده استفاده می
احتماالً سه گونه رفتار از خود بروز دهند: نخست، ایجاد دژي مستحکم و متصلب در مقابل این 
فشارها به مثابه تهدیدي براي هویت خود؛ دوم، دوسوگرایی و عدم تأثیرپذیري روابط دولت 
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رپذیري ري و تأثیپذیتحت فشار از بیرون ضمن حفظ روابط آنها با هم؛ و سوم، همگرایی، انعطاف
 ).29: 1401المللی (بالمی، روابط دولت تحت فشار هنجارهاي بین

 رویکرد طردکننده  )1
پذیري از بیرون داللت دارد. راهبرد اصلی در این رویکرد استفاده رویکرد طردکننده بر جامعه

و  پذیرسازي دولت است. نهادهاالمللی براي جامعهاز شرایط و قواعد عضویت در نهاد بین
هایی براي عضویت مشروع شرطالمللی متناسب با هنجارهاي ارزشی خود، پیشهاي بینسازمان

نمایند. پذیرش آنان هاي خاصی را براي عضویت اعضا مطرح میو کامل مطرح کرده و ویژگی
 المللی است.به عنوان عضو کامل در جامعه منوط به پذیرش هنجاري تکوینی نهادهاي بین

دهند. ا پذیرش این قواعد را مرتباً و به طور منظم مورد ارزیابی قرار میهاین سازمان
هاي مایل به عضویت در سازمان باید این قواعد را بپذیرند و در صدد بسط و تعمیق این دولت
اي را در پیش شدهبنديها معموالً فرایند ادغام درجههاي اساسی برآیند. این گونه سازمانارزش

بندي کشورها به صورت کشور مهمان، کشور عضو ناظر، کاندیدا معنی که به طبقه گیرند بدینمی
کند بندي نوعی منزلت اجتماعی ایجاد میپردازند. این درجهبراي عضویت و نهایتاً عضو کامل می
ها را هایی که این خواستهبخشد. دولتالمللی به اعضا میو میزان متفاوتی از مشروعیت بین

زند یا اصالحات سیاسی را برآورده ننمایند، از عضویت کامل در سازمان محروم برآورده نسا
شوند با ). کشورهایی که بعدها به این سازمان اضافه میSchimmlfennig, 2005: 832شوند (می

شوند، بر مواجه میاي از روندهاي هزینهمعماي اجراي اصالحات در جامعه و اتخاذ مجموعه
ها براي پذیرش عضویت وجود داشته باشد و چه بسا مانند ترکیه براي دههبدون آن که تضمینی 

پشت درهاي عضویت کامل در اتحادیه اروپا باقی بمانند. در نتیجه عضویت فراگیر اصالً در این 
ها معموالً اندك بوده و عضویت در گونه نهادها مطرح نیست و تعداد اعضاي این گونه سازمان

 ها بسیار سخت است.آن
بر این اساس قواعد پذیرش عضویت و ارزیابی سوابق کاندیداها به مثابه ساختارهایی براي 

ساز عمل کند. این شرایط و قواعد به مثابه یک معیار جداساز و هویتپذیري عمل میجامعه
توانند به عضویت نهادها درآیند و از مزایاي عضویت کنند که چه کسانی میکرده و تعیین می
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). ایجاد شرایط محدودکننده براي پذیرش Koremenos and et al, 2001: 763شوند ( مندبهره
عضویت مبتنی بر این فرض است که تبیین و تعمیم معیارهاي پذیرش و عضویت در نهادها بر 

گذارد؛ چراکه هماهنگی ارزشی بین اعضاي جامعه، در ها در درون نهادها تأثیر میهماهنگی
هاي همکاري بسیار مؤثر است. ضا، کاهش عدم قطعیت و کاهش هزینهارتقاي همکاري بین اع

کنند که اعضا متمایل به تعدیالتی این نهادها از طریق این قواعد، هنجارها و شرایط تضمین می
-کننده همکاريهنجارهـا عامـل تـسهیلها و رفتارهاي خود هستند یا نه. این قواعد و در سیاست

 نیز در اختیار هاییتوانمندي ،هامحدودکردن رفتار دولت ضمنو  آمدهالمللی به شمار هاي بین
). عالوه بر این، معیار 763: 1387فام، (یزدان تا منافع ملی خود را تأمین نمایند دهندیقرار م آنها

سازد که از ترجیحات سایر کشورها آگاهی داشته باشند و هاي عضو را قادر میعضویت، دولت
هاي معین بوده و حاضر به تقبل را مورد پذیرش قرار دهند که داراي ویژگیهایی تنها دولت

 هاي ضروري براي حضور در سازمان هستند. هزینه
قوي  المللی، نشانهناتوانی یا عدم تمایل یک دولت در تأمین معیار عضویت در یک نهاد بین

ند زیرا کها در زمینه مشروعیت و مقبولیت دولت متقاضی ارسال میو روشنی براي سایر دولت
د. سازالمللی نیاز یک کشور به تشخص و مشروعیت را برطرف میپذیرش در نهادهاي بین

هاي سیاسی و فکر، هویت دولت و مشروعیت ارزشر گروه کشورهاي همپذیرش عضویت د
کند. از سوي دیگر عدم پذیرش یک دولت در نهادهاي اجتماعی آن دولت را تضمین می

در سطح جهانی خواهد شد و شهرت و اعتبار آنها را » نماشدنانگشت« المللی مهم منجر بهبین
 گرداند.به عنوان شریک خوب مخدوش می

 برگیرندهکرد درروی )2
ها در داخل نهاد بوده و مبتنی بر این فرض پذیرسازي دولتاین رویکرد در صدد جامعه

توان با استفاده از فشار هنجاري موجود در درون است که وقتی اعضا وارد نهادها شدند، آنگاه می
هاد ابتدا پذیر ساخت. از این منظر ننهاد و فشارهاي سایر اعضاي نهاد، عضو جدید را جامعه

گاه قواعد جامعه را به آنها آموزش دهد که کشور غیرعضو به عضویت نهاد درآید و آناجازه می
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سازي دهد همچون سازمان امنیت و همکاري اروپا. نهادها در این رویکرد از دو راهبرد اقناعمی
 کنند.و یادگیري اجتماعی استفاده می

اجبار ذهنی  دونها بات و ایستارها درباره رابطه بین پدیدهسازي به معنی تغییر افکار، اعتقاداقناع
کنند. سازي هستند از زور استفاده نمیاقناعانگاري بازیگرانی که درگیر از منظر سازه است.و مادي 

کنند یک اقدام را به عنوان اقدام درست دهند، بلکه تالش میآنها وعده منافع مادي مستقیم نمی
گیرد که به صورت اجتماعی هایی صورت میاقدامی در چارچوب ایدهمعرفی نمایند. چنین 

 برساخته شدند. 
ناي ها در تعامالت اجتماعی بر مبسازي مبتنی بر کنش ارتباطی هابرماس است. استداللاقناع

هاي فرضگیرد بلکه دربرگیرنده تالش براي رسیدن به پیشزنی راهبردي صورت نمیچانه
روع هاي مشساختار تعامالت بازیگران، منافع مشروع بازیگران و روشاساسی مشترك در مورد 

آمیز است که کنشگران وارد سازي هنگامی موفقیت). اقناعJohnston, 2002: 153( است
چارچوب کنشی مشترك شوند که متشکل از فهم مشترك درباره هنجارهایی است که به عنوان 

ر به تفسیرهاي جمعی مشترك از جهان، هنجارها و . این فرایند منجشودهنجار مشروع تلقی می
آمیز استدالل سازي موفقیت). ابزار اصلی براي اقناعGheciu, 2005: 93(گردد قواعد مشروع می

ونده مستلزم این است که متقاعدش شدن این نوع شیوه استداللیبرتر است. از نظر چکل مؤثر واقع
 متقاعدکننده باشد و متقاعدکننده عضو مشروع و برجستهداراي اعتقاداتی تقریباً نزدیک به پیام 

. بر این )Checkel, 2001: 563گروهی باشد که متقاعدشونده خواهان عضویت در آن است (
دهد که دو طرف به یکدیگر اعتماد داشته باشند و هر یک سازي زمانی روي میاساس اقناع

 ند. صحت شواهد، مفاهیم و استنباطات طرف مقابل را بپذیر
ها است. نفوذ پذیرسازي دولتنفوذ اجتماعی، یکی دیگر از راهبردهاي نهادها براي جامعه

هاي اجتماعی موجب ها و مجازاتاجتماعی به روندي اشاره دارد که از طریق آن توزیع پاداش
از سدر نفوذ اجتماعی، پذیرش هنجار نه به خاطر صالحیت اقناعگردد. رفتار مطابق هنجار می

). پاداش Zürn & Chckel, 2005: 1052هاي اجتماعی است (مجازاتبلکه به خاطر اجتناب از 
تواند آنها را فراهم آورد و تنها تنها گروه می ها به این دلیل اجتماعی هستند کهو مجازات

یکی از ر با ارزش است، داراي این نفوذ خواهند بود. هایی که نگرش آنها براي کنشگگروه
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سازي هاي نفوذ اجتماعی براي مجازات کشورهاي خاطی استفاده از ابزار شرمسارسازوکاري
سازي به معنی افشاي علنی اهداف و رفتار غیرمشروع است. اعضایی که واقعاً به است. شرمسار

اند در مقابل وسوسه رفتار خودخواهانه نتوانسته المللی اعتقاد دارند، اماهنجارهاي جامعه بین
مقاومت کنند، واقعاً احساس شرمساري خواهند کرد و رفتار خود را تغییر خواهند داد 

)Schimmelfennig, 2001: 507.( 

 هاپذیرسازي دولتد) گروه ویژه اقدام مالی و جامعه
شویی در جهان توسط هفت به منظور مقابله با پول 1989گروه ویژه اقدام مالی در سال 

عضو و یک عضو ناظر (اندونزي)  39کشور صنعتی جهان تأسیس شد و در حال حاضر داراي 
اي یعنی کمیسیون اروپا و شوراي همکاري اروپا نیز در آن عضویت بوده و دو سازمان منطقه

از این  اي بخش مهمی از سیاست راهبردي این نهاد است تادارند. همکاري با نهادهاي منطقه
شویی و مقابله با تأمین طریق اطمینان حاصل شود که تمام کشورهاي جهان در مبارزه با پول

قدام گروه ویژه ااي همکاري دارد که به شبهمالی تروریسم فعال هستند. این نهاد با نُه نهاد منطقه
 ند بانک جهانی والمللی مانهاي مالی بینمالی معروف هستند. عالوه بر این، بسیاري از سازمان

 کنند. المللی پول به عنوان عضو ناظر در جلسات این نهاد شرکت میصندوق بین
دستور کار این گروه در طول زمان بسط داده شده است. بعد از حمالت یازدهم سپتامبر، 

کشور برتر اقتصادي  20شد. رهبران موضوع مقابله با تأمین مالی تروریسم به دستور کار آن اضافه 
از گروه ویژه اقدام مالی به عنوان بازیگر جهانی براي  2008جهان در آغاز بحران مالی در سال 

، المللی یاد کردند. عالوه بر اینایجاد ساختار جدید در زمینه تنظیم مبادالت مالی در سطح بین
ت بر یک دستورکار باز، موافق 2019امین اجالس گروه ویژه اقدام مالی در سال ا در سیآنه

ین شویی، مقابله با تأمکردند و اذعان داشتند این گروه از یک مجمع موقتی براي مبارزه با پول
 .کننده استانداردهاي مشروع تبدیل شده استمالی تروریسم و مقابله با اشاعه به یک نهاد تعیین

رهاي والمللی مهم مانند روسیه ، هند و چین در کنار سایر کشحضور بسیاري از بازیگران بین
 :Gathii, 2010صنعتی دنیا به تدریج این نهاد را به یک نهاد حکمرانی جهانی تبدیل کرده است (

2.( 
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هدف اصلی گروه ویژه اقدام مالی، تدوین استانداردها و ارتقا و اجراي کارآمد معیارهاي 
دیدات به هشویی و تأمین مالی تروریسم و سایر تتنطیمی، قانونی و عملیاتی براي مقابله با پول

شویی و توصیه براي مقابله با پول 49المللی است. گروه ویژه اقدام مالی تمامیت نظام مالی بین
شویی و نُه توصیه در توصیه در مورد پول 40مقابله با تأمین مالی تروریسم صادر کرده است که 

در بیش  نهاد را هاي اینخصوص مقابله با تأمین مالی تروریسم است. این گروه پیروي از توصیه
اي، این گروه دهد. معیارها و استانداردهاي توصیهکشور مورد پایش و ارزیابی قرار می 190از 

شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم کننده هنجارها و معیارها در خصوص پولرا به نهاد تدوین
مجموعه  از طریق یک سري است که مبتنی بر هنجار یا قانون نرم است؛ بدین معنی کهتبدیل کرده

 ). Turner, 2015: 550کند (المللی را تنظیم میآور، فرایندهاي بینهنجارهاي غیرالزام
هاي اقتصادي غرب و منافع هاي گروه ویژه اقدام مالی نمایانگر اولویتبندي توصیهصورت

ازیگران ر دیدگاه بها تا حد زیادي مبتنی بویژه اعضاي مؤسس آن است. این توصیهاساسی آنها به
هاي ظریف در کشورهاي در حال توسعه در آن نادیده گرفته اصلی مالی جهان است که تفاوت

اي از سلطه اقتصاد بازار وجود هاي بسیار پیچیدههاي این گروه پویششود. در داخل توصیهمی
است  ه و مشارکتیشدریزيدارد که در صدد کنترل و برتري اقتصاد بازار آزاد بر اقتصاد برنامه

)Ghoshray, 2015: 533هاي این گروه، با پیونددادن توصیه کنند با). این بازیگران تالش می
المللی مانند صندوق هاي نهادهاي مالی بینهاي شوراي امنیت سازمان ملل یا توصیهقطعنامه

هاي صیهتوالمللی پول و بانک جهانی به صورت غیرمستقیم قدرت اجرایی و تأثیرگذاري بین
المللی تبدیل سازند. گروه ویژه اقدام مالی را افزایش دهند و آن را به یک هنجار مشروع بین

 2004در سال  1540هاي مختلف مانند قطعنامه براي مثال شوراي امنیت سازمان ملل در قطعنامه
این نهاد را هاي کند توصیهعلیه ایران، از کشورها درخواست می 2009در سال  1929یا قطعنامه 

به طور  1716با قطعنامه  2005سازمان ملل در سال  به اجرا گذارند. عالوه بر این، شوراي امنیت
 هاي این گروه را اجرا کنند.صریح از دول عضو درخواست نمود که توصیه
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 پذیرسازيرویکردهاي گروه ویژه اقدام مالی براي جامعه) ـه
المللی براي ساز بینگذار و نیز قاعدهنهاد سیاستگروه ویژه اقدام مالی به عنوان یک 

ها و تغییر رفتار و ترجیحات بازیگران از دو رویکرد به صورت ترکیبی پذیرسازي دولتجامعه
حله سازي قانونی و نهادي؛ و مرکند: مرحله اول مبتنی بر رویکرد طردکنندگی و درونیاستفاده می

 هبسازي رفتاري و شناختی است. این تشکیالت رونیدوم مبتنی بر رویکرد دربرگیرندگی و د
المللی، نایجاد استانداردهاي بی از طریق المللیدولتی در عرصه بینبین سیاستگذار نهاد عنوان یک

هاي مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریستی ها و روشالمللی سیاستبین در سطوح ملّی و
 آورد.ترکیبی به اجرا در می و به صورت کندمیو تدوین را تعیین 

 سازي رسمی و نهاديرویکرد طردکنندگی: درونی )1
بر مبناي رویکرد طردکنندگی عضویت در این نهاد، مستلزم انجام اقداماتی مقدماتی در سطح 

کند از طریق اجرایی و قانونی است. گروه ویژه اقدام مالی بر مبناي این رویکرد تالش می
هاي عضو را تغییر دهد. بر این اساس از ي، الگوهاي رفتاري دولتسازي رسمی و نهاددرونی

ر شود. عضویت دگیرانه براي عضویت کشورها در این نهاد استفاده میمعیارهاي بسیار سخت
سازد گیرد و مشخص میاي صورت میمدت و دو مرحلهاین نهاد از طریق یک فرایند طوالنی

م شویی و تأمین مالی تروریسونی و نهادي با مسئله پولکه کشورها چگونه از طریق اقدامات قان
. تعارض شویی بوده استمقابله کنند. اتخاذ این رویه ناشی از تجربیات گذشته در مقابله با پول

داد. از این رو گروه ویژه تالش کرد با قوانین امکان سوء استفاده را در اختیار مجرمان قرار می
 سازي حقوقی ایجاد کندشویی و تأمین مالی تروریسم، همسانلایجاد یک تعریف هماهنگ از پو

 ها را تسهیل نماید.مشیها و خطو اجراي سیاست
کشور متقاضی باید یک تعهد کتبی در سطح سیاسی و وزارتی ارائه دهد که این موارد را  

رژیم  م وها و متدولوژي موجود در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسشامل شود: توصیه
کند؛ در خالل بررسی فرایند عضویت، به منظور ارزیابی شویی را تأیید و حمایت میمبارزه با پول

االنه مشارکت فع ؛نمایدمیزان پیروي از معیارهاي عضویت با اجراي ارزیابی متقابل موافقت می
). عالوه بر www.fatf-gafi.orgهاي این نهاد را اجرا کند (در این نهاد داشته باشد و همه توصیه
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ه ویژه اقدام مالی در صدد پذیرش کشورهایی است که به لحاظ راهبردي داراي اهمیت این گرو
انند هاي کمی مباشند. بر این اساس گروه ویژه اقدام مالی به ارزیابی کشورها بر مبناي شاخص

ور الی کشهاي کیفی مانند اهمیت نسبی بخش مجمعیت، میزان تولید ناخالص ملی و شاخص
اي همتقاضی، میزان پیروي کشور متقاضی از استاندارهاي مالی و مشارکت در سایر سازمان

 پردازد. المللی میبین
در این مرحله بر مبناي تصمیم مجمع عمومی، یک هیئت بلندپایه از متخصصان حقوقی و 

ي منتخب مالی، اعضاکنند. این هیئت شامل رئیس گروه ویژه اقدام مالی به کشور متقاضی سفر می
المللی پول است. هدف این ساالران بانک جهانی یا صندوق بینگروه راهبري عمدتاً از دیوان

هیئت از سفر به کشور متقاضی، تأیید تعهد کتبی وزراي مربوطه، نمایندگان پارلمان و مقامات 
ی قرار شرایطدار است. این هیئت همچنین باید تعیین کند که آیا کشور متقاضی در صالحیت

ل میزان تواند ظرف سه ساآمیز ارزیابی متقابل را اجرا کند و آیا میطور موفقیت دارد که بتواند به
هاي اساسی مربوط به اجراي رژیم مقابله با بخشی از پیروي فنی از جمله توصیهرضایت

را  20 ه، یازده وهاي شماره سه، پنج، دشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم مانند توصیهپول
کشد. اجراي محقق سازد. این ارزیابی طوالنی است و معموالً بیش از یک سال طول می

هاي سه و پنج این نهاد مستلزم تصویب یا الحاق به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه توصیه
اي وین یعنی هبا تأمین مالی تروریسم است. کشورها بر مبناي توصیه شماره سه باید کنوانسیون

کنوانسیون «و » گردانقاچاق مواد مخدر و داروهاي روان«سازمان ملل علیه  1988کنوانسیون سال 
شویی را به همه جرائم شدید تسري دهند. کشورها بر انگاري کنند و جرم پولرا جرم» پالرمو

 نند.انگاري کهاي تروریستی را جرممبناي توصیه شماره پنج باید تأمین مالی سازمان
انگاري تأمین مالی تروریسم بسیار موسع و گسترده است. استلزامات این نهاد براي جرم

انگاري در این ها باید وراي آنچه در کنوانسیون تأمین مالی تروریسم وجود دارد، به جرمدولت
خصوص اقدام کنند. جرم تأمین مالی تروریسم دربرگیرنده هر فردي است که کمک مالی فراهم 

هاي نماید با این نیت که آنها براي عملیات تروریستی توسط سازمانآوري میند یا جمعکمی
 مشی گروه ویژه اقدام مالی، این قوانینتروریستی یا افراد تروریست استفاده شود. مطابق خط

ها واقعاً نباید به هیچ اقدام شده براي تروریستهاي مالی فراهمباید تصریح کنند که کمک
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ی خاص مرتبط شود. حال آنکه قوانین، تأمین مالی تروریسم را زمانی جرم تلقی تروریست
مؤسسات مالی موظف  20کردند که با اقدامات تروریستی مرتبط باشد. بر مبناي توصیه شماره می

هستند که وجوه مشکوك ناشی از عواید فعالیت مجرمانه را فوراً به واحد اطالعات مالی گزارش 
شود. یابی تأمین مالی تروریسم محسوب میر به منزله ایجاد یک نهاد براي حقیقتدهند. این ابتکا

ها و افراد و استفاده از اطالعات مالی در مورد شرکت آوريهدف اصلی از ایجاد این نهاد، جمع
هاي جنایی است هاي مورد استفاده در فعالیتاین اطالعات براي کشف، مسدود و مصادره پول

)Morse, 2019: 18.( 
شود. مجمع عمومی بر در مرحله دوم، این گزارش براي تصویب به مجمع عمومی ارائه می

 گیرد از کشور متقاضی براي شرکت در این نهاد به عنوانمبناي گزارش هیئت بلندپایه تصمیم می
عضو ناظر دعوت به عمل آورد یا خیر. اگر مجمع عمومی بر مبناي گزارش هیئت بلندپایه با 

.  گردداز کشور متقاضی به عنوان عضو ناظر موافقت نکند، یک گروه تماس ایجاد میدعوت 
دار کشور متقاضی وارد تعامل خواهد شد و تعیین خواهد این گروه تماس با مقامات صالحیت

شده در رحهاي مطآمیز ارزیابی متقابل و توصیهکرد که کشور متقاضی چه زمانی به طور موفقیت
شود که ارزیابی حقق خواهد ساخت. عضویت کامل تنها در صورتی اعطا میمرحله اول را م
بخش بخش باشد. اگر کشور متقاضی موارد زیر را رعایت نکند، ارزیابی رضایتمتقابل رضایت

 نخواهد بود:
  فنی (یعنی استلزامات ضروري براي اجراي  پیروهايموارد عدم پیروي آن کشور از

هاي حقوقی و ابزارهاي اجرایی ) هشت یا هاي این نهاد از جمله چارچوبتوصیه
 بیشتر باشد؛

 را  20 و یازده ده، پنج، هاي شماره سه،کشور متقاضی حداقل یکی یا بیشتر از توصیه
 پیروي نکرده باشد یا تا حدودي پیروي کرده باشد؛

  از مجموع یازده توصیه اثربخش، حداقل هفت مورد یا بیشتر را به میزان کشور متقاضی
 اندك یا متوسط اجرا کرده باشد؛

  کشور متقاضی از مجموع یازده توصیه اثربخش حداقل چهار مورد یا بیشتر را به
 صورت اندك اجرا کرده باشد. 
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 و یازده ده، پنج، هاي سه،نکته مهم اینکه تا زمانی که کشور متقاضی حتی یکی از توصیه
 گاه به عضویت گروه ویژه اقدام مالی در نخواهد آمد. را اجرا نکند هیچ 20

 سازي هنجاريدرونی برگیرندهرویکرد در )2
این نهاد براي تأثیرگذاري بر سیاست و رفتار کشورها، از سازوکار ارزیابی پیروي کشورها 

ابل ام پایش مبتنی بر خود ارزیابی و ارزیابی متقکند. این نظگانه استفاده میونُههاي چهلاز توصیه
ها شود. متخصصان این نهاد، اجراي توصیهاست و براي هر عضو انجام می و به صورت دائمی

شویی و مقابله با ها و قوانین داخلی در حوزه پولکنند و تحلیل جامعی از رویهرا بررسی می
قابله شویی و میت کارایی نظام داخلی در زمینه پولآورند و در نهاتأمین مالی تروریسم فراهم می
 سنجند. با تأمین مالی تروریسم را می

با توجه به این که دبیرخانه این نهاد کوچک است، تیم ارزیابی، گروه کوچکی از متخصصان 
المللی پول و بانک مالی و حقوقی هستند که عمدتاً از کشورهاي عضو و مقامات صندوق بین

کیفی  ها را بر مبناي پنج شاخصکننده میزان پیروي از توصیهاند. تیم ارزیابیل شدهجهانی تشکی
بی دهد. این ارزیاپیروي کامل، نسبتاً زیاد، تاحدوي، عدم پیروي و عدم اجرا مورد ارزیابی قرار می

 وردکشد تا هر کشور به طور کامل مفنی و بسیار طوالنی است و تقریباً بیش از یک دهه طول می
اي خود، ارزیابی قرار گیرد. این نهاد در بین هر ارزیابی کامل از طریق نهادها و مجموعه منطقه

 دهد. ارزیابی بسیار هدفمندي در حوزه مسائل خاص انجام می
 سازيو درونی گانهونُههاي چهلاین نهاد براي ترغیب کشورها به پیروي کامل از توصیه

و بر مبناي رویکرد نفوذ اجتماعی از  نمایدسازي استفاده میاعآنها از روش نفوذ اجتماعی و اقن
گیرد. بر مبناي راهبرد یادگیري اجتماعی سازي بهره میدو راهبرد یادگیري اجتماعی و شرمسار

ور هاي ساالنه با حضاي گروه ویژه اقدام مالی به برگزاري نشستنهادهاي منطقه این نهاد با کمک
ها که از آن به عنوان پردازد. این نشستانتظامی از سراسر جهان می متخصصان مالی، حقوقی و

اله کند. مانور تیپولوژي هر سها ایفا میشود، نقش مهمی در پایش ارزیابیمانور تیپولوژي یاد می
ت شویی و تأمین مالی تروریسم صوربراي پایش تغییرات و فهم بهتر سازوکارهاي اساسی پول

داري و عدلیه رها نمایندگان نیروهاي اجراي قانون، نمایندگان وزارت خزانهگیرد. در این مانومی
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شویی و تأمین مالی ها در زمینه پولکشورها حضور دارند و آنها در خصوص آخرین شیوه
ها در این مانورها همچنین شوند. نمایندگان دولتکارهاي مقابله با آن آشنا میتروریسم و راه

 گیرند. مانورها هم تشخیصیدر کشورها و چگونگی مقابله با آن را یاد می هاموانع اجراي توصیه
شویی و پول کنند: مبادله اطالعات در مورد مواردو هم مولد هستند و سه هدف مهم را دنبال می

شویی و شناسایی و تشریح اقدامات مؤثر عملیات موجود، شناسایی و توصیف روندهاي پول
شود. در ها به صورت عموم منتشر مینتایج این نشست 1995ی. از سال شویبراي مقابله با پول

هاي اخیر بر این نوع مانورهاي تیپولوژي تأکید شده است. این اقدامات سبب شده که گروه سال
 هاي مقابله با تأمین مالی تبدیلشویی و شیوهویژه مالی به منبع مهم شناخت در خصوص پول

 ). Nance, 2018: 141(شود 
سازي رژیم مقابله با ترین ابزار گروه ویژه اقدام مالی براي درونیشرمسارسازي مهم

 کند.شویی و تأمین مالی تروریسم است. بدین منظور این نهاد از فهرست سیاه استفاده میپول
د؛ انهاي گروه ویژه اقدام مالی پیروي نکردهاین فهرست شامل کشورهایی است که از توصیه

 اند.د ده یا بیشتر از میان شانزده توصیه بسیار مهم این نهاد نمره قبولی دریافت نکردهدر موریعنی 
به نحوي که این فهرست  ،تدریج کشورهاي داخل در فهرست سیاه را افزایش دادهاین نهاد، به

 شود.در حال حاضر حتی کشورهاي غیرعضو را نیز شامل می
این نهاد فاقد قدرت اجرایی است و توانایی تحریم کشورها را ندارد در فهرست از آنجا که 

ه به کند. با توجالملل ایجاد نمیگونه تعهدي از منظر حقوق بینسیاه قرارگرفتن کشورها هیچ
افته به یالمللی باالیی برخوردار است و از سوي کشورهاي توسعهاینکه این نهاد از اعتبار بین

شود، از طریق فهرست سیاه به المللی شناخته میهاي بینبراي احترام به ارزش عنوان نمادي
ها کند و بدین وسیله منزلت اجتماعی منفی به کشورهایی که از توصیهبندي کشورها اقدام میرتبه

کند. بازیگران بازار از این فهرست به عنوان شاخصی براي ارزیابی و اند، اعطا میپیروي نکرده
 کنند. عملکرد کشورها در سطح جهانی استفاده میتعیین 

کشد چراکه کشورها شدیداً قرارگرفتن در فهرست سیاه، شخصیت کشور را به چالش می
المللی هستند و از این که در ها و نهادهاي مالی بیننگران شهرت و رتبه اعتبار خود نزد سازمان

 ايرو نماینده آرژانتین در سمینار منطقه این فهرست قرار گیرند، بیم و واهمه دارند. از این
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 »امیدوارم که شما این تجربه را نداشته باشید«شویی به نماینده باربادوس اظهار داشت پول
)Sharman, 2008: 646( . .تأثیرگذاري قرارگرفتن در فهرست سیاه همانند کنش کالمی است

ی از جهان باشد که بخشي اقدام مییعنی قرارگرفتن نام یک کشور در فهرست سیاه، سیگنالی برا
را تغییر خواهد داد. اعطاي منزلت اجتماعی منفی از طریق کنش کالمی موجب تأثیرات اقتصادي 

ا مراکز ارتباط بالمللی است و شود زیرا شهرت پایدار یک فاکتور رقابتی مهم در محیط بینمی
 شور به عنوان یک کشور باثبات وشود تصویري از آن کشده موجب میالمللی نهادینهمالی بین

 .)Sharman, 2009: 579(گذاري به جهان مخابره شود مطمئن براي سرمایه
این  21کند اما بر مبناي توصیه شماره گونه تحریم قانونی را تحمیل نمیفهرست سیاه هیچ

ته ارگرفکند که براي تبادالت مالی با کشور قرنهاد، از نهادهاي مالی همه کشورها درخواست می
هاي بیشتري را اتخاذ کنند و از تعامالت جدید با کشور مورد هدف در فهرست سیاه بررسی

اجتناب ورزند. به عبارت دیگر قرارگرفتن در فهرست سیاه این نشانه را براي بازیگران بازار 
کند که تعامالت با نهادهاي مالی در داخل این کشورها نیازمند بررسی بیشتر ارسال می

هایی در مورد کشور قرارگرفته کشورها بر مبناي این فهرست، به سرعت هشدارها و مشاورهاست.
کنند که اقدامات در فهرست سیاه براي نهادهاي مالی خود ارسال کرده و از آنها درخواست می

 الزم را به عمل آورند. 

ند ي مالی مانهاها و واسطهتأثیرات قرارگرفتن در فهرست سیاه از طریق عدم همکاري دولت
ها نشان داده خواهد شد که موجب تحدید جریان مؤسسات بیمه، مؤسسات حسابرسی و بانک

ها خواهد شد. از این رو رئیس یکی از واحد سرمایه در آن کشور و تسریع در فرار سرمایه
اطالعات مالی اظهار داشت که فهرست سیاه براي کشورهاي در حال توسعه شبیه شلیک به 

بینی گیرندگان در دولت هدف پیشتصمیم). از این رو Sharman, 2008: 645(ت شقیقه اس
کنند به دلیل اینکه شهرتشان به خاطر قرارگرفتن در فهرست سیاه آسیب دیده است، متحمل می

 ضررهاي اقتصادي خواهند شد.
هاد ن پذیرسازي کشورها است. اینسازي یکی دیگر از راهبردهاي این نهاد براي جامعهاقناع

ها یا به هنگام ترغیب کشورها براي معموالً به هنگام مذاکره با کشورها براي اجراي توصیه
ر کنندگان دکند. عالوه بر این هنگامی که شرکتها از این راهبرد استفاده میپذیرش توصیه
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نجاري هاي آموزشی مانند مانورهاي تیپولوژي، گروه ویژه اقدام مالی را به عنوان معلم هبرنامه
ازي سقبول نداشته باشند و خود را به عنوان یک نوآموز تلقی نکنند، این نهاد از راهبرد اقناع

 ). Nance, 2018: 141(کند استفاده می
گیرد. در این مرحله این نهاد معموالً از طریق مذاکرات تخصصی صورت می سازياقناع
سیاست خاص را از طریق استدالل برتر تغییر کنندگان در مورد کند ایستارهاي مذاکرهتالش می

کنند. نمایندگان این نهاد هاي ملی و حاکمیتی تأکید میکنندگان بر ویژگیدهد. معموالً مذاکره
ی و مقابله شویاعتماد در مقابل پولبراي تغییر این نگرش ابتدا خود را به عنوان متخصص قابل

د سازند ه را متقاعکنندمذاکرهکنند کشورهاي الش میسازند و تبا تأمین مالی تروریسم معرفی می
هاي آنها قابل پذیرش نیست. راهبرد دیگر آنها براي متقاعدسازي، استفاده از اثبات که ایده

ورها گان از کشکنندمذاکرهشود بدین معنی که اجتماعی است. در این روش، از قیاس استفاده می
ها و جام دهند زیرا سایر بازیگران که داراي ارزشکنند که اصالحات خاص را اندرخواست می

 نداهاز روندها و اقدامات مشابه پیروي کردنیز  ،ه هستندکنندهاي مشابه با کشورهاي مذاکرههویت
)Nance, 2018: 147(اي گروه ویژه اقدام مالی نقش مهمی در . در این مرحله نهادهاي منطقه

اي است که کشورهاي اي به گونهبندي نهادهاي منطقهمکند. تقسیسازي کشورها ایفا میاقناع
گیرند. از این رو اي قرار میهاي مشترك در داخل یک نهاد منطقهها و هویتداراي ارزش

توانند یکدیگر را درك کنند و همدیگر اي بهتر میکننده در این نهادهاي منطقهکشورهاي شرکت
 را قانع سازند. 
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 پذیرسازيه ویژه اقدام مالی براي جامعه: رویکردهاي گرو1جدول 

 نوع رویکرد نوع تاثیرگذاري راهبرد ابزار شاخص تاثیرگذاري

انگاري پولشویی و جرم
تأمین مالی تروریسم مطابق 

هاي مورد حمایتکنوانسیون  

تصویب کنوانسیون پالرمو و 
کنوانسیون مبارزه با تامین 

 مالی تروریسم
گیرانه قواعد سخت
 عضویت

 رسمی
 طرد کنندگی

تبادل اطالعات در خصوص  
 موارد مشکوك

 نهادي ایجاد واحد اطالعات مالی

ارزیابی رفتار کشورها بر 
هاي مبناي توصیه

گانهونهچهل  

 برگزاري مانورهاي تیپولوژي
و   

 فهرست سیاه

 یادگیري اجتماعی
 و

 شرمسارسازي

 رفتاري

 دربرگیرندگی
سازي هنجارهاي مورد درونی

عنوان هنجارهاي  اشاعه به
 بدیهی

معرفی خود به عنوان 
ترین نهاد براي تخصصی

مقابله با پولشویی و مبارزه با 
تامین مالی تروریسم و 

مذاکرات تخصصی در زمینه 
هااجراي توصیه  

سازياقناع  
هنجاري 
 (ارتباطاتی)

 

 پذیرسازيارزیابی عملکرد گروه اقدام در جامعه و)
 نظر هالمللی بسیار پیچیده بمیان محیط داخلی کشورها و محیط بین هالملل رابطدر نظام بین

وازات و به م المللتوان به این واقعیت ملموس اشاره کرد که حقوق بینمی راستارسد. در این می
ند فرای ها در یکحاکم بر روابط بین دولتهاي و سازمانقواعد  عنوان به المللیآن نهادهاي بین

ی المللبینجمعی ضرورت وجود حیات که همگی ناشی از  اندل گرفتهتدریجی شک تاریخی
 ود،در کلیت خ کوهی،شریفی طراز المللی، به تعبیر، قواعد و نهادهاي بیناصولاین ؛ اندبوده

 دنبال اهداف و منافع هاي بهدولت هدنبال منافع فردي را به سوي جامع به هايِدولت اجتماع
 ).20: 1385(شریفی طرازکوهی،  دندهجمعی سوق می

المللی بین هیک جامعوجود ها و منافع مشترك حاکی از ها بر مبناي ارزشاجتماع دولت
المللی از طریق بین ههاي جامعکردن آن، ضمن شناسایی ارزشها در جهت نهادینهدولت است که

در فضاي نیاز متقابل . (Ellis, 2005: 28) کنندالمللی اقدام میالملل و نهادهاي بینبین حقوق
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 مللیالبین هتحکیم نظم جامعجهت در اقدام مالی هاي گروه ویژه قواعد ناشی از توصیه کشورها،
ي توان آنها را نماد همکارمی بسیار مؤثر هستند و هاي با حاکمیت برابرپذیرسازي دولتو جامعه

 صمیماتها و تهر زمان میان حاکمیت دولت .المللی دانستبینه جامع

المللی تعارضی پیش آید، به لحاظ پاسداري از مقتضیات نظم عمومی آور مجامع بینالزام
افت د ینالمللی است که اولویت و قابلیت اجرا خواههاي بیناین تصمیم سازمان المللی،بین

 هاي مشترك والمللی را بر مبناي ارزشها معموالً یک اجتماع بیندولت). 322: 1389، (موثقی
 ها، شرط ضروري برايالمللی دولتدهند. عالوه بر وجود اجتماع بینشکل می اصول کلی رفتار

ر المللی دبین عهي جاماهگیريهاست. جهتالمللی هویت مشترك در میان دولتبینه یک جامع
-پولشویی و تأمین مالی تروریسم ناشی از هویت مشترك دولتچون ی یهاپدیده قبال ظهور

 .ستها
یک منبع مهم علمی در زمینه پولشویی اقدام مالی، در نوع خود و مطالعات گروه ویژه  هایافته

و  در توصیف خودد ها. این ن(Jakobi, 2015: 16) شودمحسوب می و تأمین مالی تروریسم
سی امنظور ایجاد اراده سی به المللی هستیم کهما یک سازمان بین« دارد:ابراز میگونه این اقداماتش

 تأمین مالی تروریسم الزم براي اصالحات قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و
ملیاتی قانونی و ع کنیم. وظیفه ما تعیین استانداردها و گسترش اجراي مؤثر اقداماتفعالیت می

الی گی نظام میکپارچ براي مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریستی و سایر تهدیدهاي مربوط به
است بخش  که توانستهالمللی این نهاد بین )FATF Report, 2002- 2003.» (المللی استبین

نهادهاي غیردولتی را در راستاي اهداف خود  حتی المللی وبین هايکشورها، سازمان اعظم
 . (Jakobi, 2015: 393)شودتلقی می جالب و جذاب بسیار یمدلدر نوع خود، هماهنگ کند، 
پذیرسازي در ترکیبی و هوشمندانه گروه ویژه اقدام مالی از راهبردهاي جامعهاستفاده 

شویی و تأمین مالی تروریسم مرهون یک اقتصاد سازي هنجارهاي مقابله با پولدرونی
ها و شده است به نحوي که بسیاري از کشورها به منظور کسب پاداشداري جهانیسرمایه

هاي این گروه، اقدامات الزم براي پیروي از ات و مجازاتامتیازات الزم یا رهایی از تهدید
سریع در هاي گروه ویژه در واقع تاجراي توصیهاند. هاي این نهاد را آغاز کردهتوصیه
 تلقیالمللی بین حفظ صلح و امنیتهاي الزم براي ها جهت ایجاد زمینهپذیري دولتجامعه
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نظر  کارهاي مشترکی است که بهوصول و سازاز ا ايمجموعهاین نهاد هاي . توصیهشودمی
 ،شود. بر این اساسالمللی کنونی احساس میبین رسد ضرورت وجود آنها در نظام و جامعهمی

ل تعام ،هاي گروه ویژهو رعایت توصیه ها در برخوردها باید برمبناي برابري حاکمیتدولت
 حقوقی متقابل داشته باشند.

 المللی و از مجرايگروه ویژه در برابر نیازهاي جامعه بین يهاگیري قواعد و توصیهشکل 
افق، ها ناشی از توآور این توصیهاست. خصیصه الزام رضایت و توافق کشورها صورت گرفته

اي از پارهالمللی با رویکرد مبارزه با یک نظم بین مساعی کشورها در ایجاد همکاري و تشریک
 شویی و تأمین مالی تروریسم است و در درجه اول متوجهپولالمللی نظیر هاي بینناهنجاري

هاي آمیز میان آنها و درجهت تحکیم امنیت جمعی و ارتقاي همکاريهمزیستی مسالمت
است. وظیفه گروه ویژه در این راستا انتظام و انسجام روابط میان کشورها از طریق  المللیبین

گروه  ،واقع در .در میان تمام کشورهاستشمول و مشروع با عقالنیت جهان هااجراي توصیه
ا و هپذیري دولتو گسترش جامعهالمللی اي عالی از تکنیک تنظیم روابط بینویژه، مرحله

 .آوردمالی تروریسم را به اجرا درمی در امر مبارزه با پولشویی و تأمینها سازمان
ها، ونگی اجراي توصیهاعمال نظارت بر چگگروه ویژه، کردن راهبردهاي ایجاد و نهادینه

تأمینی  اجباري و اقداماتها، تبیین اصول شبهاز توصیه المللی ناشینظارت بر اجراي الزامات بین
اجراهاي گروه ویژه از مواردي  و بررسی ضمانت با رویکرد استحکام اصول و مقررات گروه
ها در پذیرسازي دولتهو جامع المللیدر جامعه بین است که ارتباط مستقیمی با نقش گروه ویژه

که کشورها را ده است شاي تدوین این نهاد به گونهدارد. اقدامات راهبردي  المللینظام بین
در این بین، راهبرد این گروه در بسط فهرست  کند.المللی میهاي بیناز اجراي توصیه ناگزیر

سازي این هنجارها، به پذیرش و درونی آنهاسیاه و تسري آن به همه کشورها در وادارسازي 
بسیاري از کشورهایی که مایل به عضویت در این  شدهنقش بسزایی داشته است. این امر سبب 

ه بودند خیر انداختأنهاد نبودند یا با اتخاذ راهبرد کنش ادعایی فرایند پذیرش این هنجارها را به ت
-جرم 2001مالی از سال به سرعت این هنجارها را درونی سازند. براي مثال، گروه ویژه اقدام 

انگاري تأمین مالی تروریسم را به عنوان یک اولویت مهم تلقی کرد و این امر را به عنوان نشانه 
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روشنی از تغییر سیاست و رفتار در نظر گرفت. روند پذیرش کنوانسیون مقابله با تروریسم از 
  است.افزایش یافته  2009سوي کشورها، خصوصاً بعد از سال 

جرمانه عنوان دو فعالیت م به المللیدر این رژیم بین لشویی و تأمین مالی تروریسماگرچه پو
مکمل یکدیگرند و چهارچوب اساسی آنها در واقع آنها  ، امادر نظر گرفته شده است متمایز

اي پولی هجابجاییبخشیدن به مشروعیتتوجیه و مشابه هم است. در هردو پدیده، طرفین درگیر 
و  جابجاییمورد تأمین مالی تروریسم، این  با این توضیح که در ؛نقدي هستندهاي گردشو 

ل گیرد و درمورد پولشویی، پواستفاده قرار می هاي تروریستی موردنقدي براي فعالیت گردش
این  .دگیراستفاده قرار می کند و در معامالت اقتصادي قانونی موردپیدا می نقد جلوه قانونی

ر تکیه ب هاي مزبور در نظام داخلی کشورها باانگاري پدیدهرند تا به جرمها تالش داتوصیه
 سیستم مجمع عمومی درخصوص سرکوب تأمین مالی تروریسم و همکاري با 1999کنوانسیون 

 . (Wouters & Duquet, 2013: 160)بپردازند هاي شوراي امنیتتحریم
غیب بازیگران به پذیرش روندهاي جایگاه خود و ترمنظور حفظ  به اقدام مالی گروه ویژه

یت رعا اي را براي تضمینکارهاي نظارتی پیچیدهو، سازپذیري سیاسیالمللی و جامعهبین
نقض آن در قبال اي را شدههاي نهادینهها و واکنشتضمین است و نیزمقررات خود ایجاد کرده 

ها بر ولتکنند که دثابت میشده بینیگونه سازکارهاي پیش این«. بینی نموده استپیش مقررات
زمانی و » (المللی وجود داردمشترك مهمی براي کشورها در جامعه بین این باورند که تعهدات

 .باشند بایست همه به آنها پایبندمیکه  )1394حسینی اکبرنژاد، 
هاي بر مبناي راهبرد شرمسارسازي، فهرست کشورهایی که از توصیه 2009این نهاد از سال 

ویژه پیروي نکردند را منتشر نمود. بعد از انتشار این فهرست، تعداد کشورهایی که از گروه 
درصد کشورهایی 90افزوده شد به نحوي که  به مقدار زیادي ،توصیه گروه ویژه پیروي نمودند
در قوانین داخلی خود تأمین مالی تروریسم را جرم تلقی کردند  ،که در فهرست سیاه قرار داشتند

هاي این نهاد، قوانین داخلی در زمینه مقابله با تأمین مالی تروریسم را ظور تأمین خواستهیا به من
 ).Morse, 2019: 22( تقویت نمودند

سارسازي نقش اساسی در تعیین رویکردها در زمینه پذیرش عالوه براین راهبرد شرم
 ،شی از آن هستندهنجارهاي این نهاد داشته است. کشورهایی که نگران شهرت خود و صدمات نا
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). Sharman, 2009: 574(دهند معموالً به دو صورت انفعالی یا پیشگیرانه واکنش نشان می
کشورهایی مانند اتریش که بخش خصوصی قوي دارند یا بخش مالی آنها نگران شهرت و اعتبار 

ها ن بدگمانیبا ای 1990در دهه اتریش کنند. گیرانه را اتخاذ میراهبرد پیش معموالً ،خود هستند
افراد و  از عضیرا به ب نکیافعالیت مخفیانه ب زهاجا آن،قوانین بانکداري  زا برخیروبرو بود که 

وارد پروسه تحقیقاتی شود و در  1999یون اروپا از تا کمیس امر سبب شدد. این هدمی هانهاد
 .درکاساسی  یمحراین نهاد و حتی ت زا قگروه ویژه دولت اتریش را تهدید به تعلی 2000فوریه 

اي بیانیه با صدور 2000در سال گیرانه این تهدیدات مؤثر افتاد و دولت اتریش در یک اقدام پیش
البته، بالفاصله دست به کار شد  و دکر هدمکاري خواهگروه ویژه  ايهکه با استاندارد اعالم کرد

). قبل از اتریش Mugarura, 2016( الزم در این زمینه را به تصویب پارلمان رساند قوانینو 
ا هامی نهادتم زا میعمواي هگروه ویژه با انتشار بیانیه بود. مورد سوءظن قرار گرفتدولت ترکیه 

 . انتشار اینندزترکیه محدود سا اي داخلهاي خود را با افراد و نهادهو افراد خواست تا تراکنش
 تأثیر نبود.بیانیه در تعدیل رفتار ترکیه بی

شان نسبتاً ضعیف است یا کشورهایی که بخش رهایی که بخش خصوصیدر مقابل، کشو
بودن ماهیت مشتریان وابسته است، سیاست واکنشی شان قوي است اما اعتبار آنها به محرمانهمالی

کنند. این دسته از کشورها معموالً بعد از مشاهده صدمات اقتصادي ناشی و انفعالی را انتخاب می
هاي خود به سرعت شروع به اصالح رویه خود و اجراي توصیه از کاهش شهرت و اعتبار

 گانهونهچهلهاي توصیه از توصیه دوتنها  2007نمایند. براي مثال تایلند تا سال گانه مینهوچهل
گرفتن در این . دولت تایلند بعد از قراروارد فهرست سیاه شد 2010و در سال  کردرا رعایت 

انگاري تأمین مالی تروریسم حات در قوانین داخلی و جرمفهرست به سرعت شروع به اصال
از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج شد. عالوه بر این،  2012نمود و سرانجام در اوایل 

فتن گربعد از قرار سالیک ،هاي خدمات مالی استجزایر کیمن که پذیراي صدها بانک و شرکت
سازي اطالعات مالی و مقابله قوانین خود در زمینه شفاف در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی،

هاي این نهاد منطبق نمود. پاکستان نیز از کشورهایی است که با تأمین مالی تروریسم را با توصیه
قدام الن گروه ویژه ائومصرانه درپی جلب اطمینان مس گرفته و البته رمورد توجه گروه ویژه قرا

نه و در این زمی ضدپولشویی، فساد و تأمین مالی تروریسم است مالی درباره اجراي تمهیدات
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شور ک شده است.نکافی تشخیص داده هنوز  این اقدامات هرچندهاي بلندي نیز برداشته است گام
لیل به د که بود امارات متحده عربی ،دیگري که در فهرست خاکستري گروه ویژه قرار گرفت

 هايلی مشکوك زیر تیغ انتقادات کارشناسان و سازمانناکامی در مبارزه مؤثر با مراودات ما
گرفتن نام کشورشان در این فهرست، وعده قامات امارات پس از قرارم .المللی قرار داردبین

  دند.علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم دا» اقدامات قوي«
المللی یناي بدر آفریقا نیز کشورهایی هستند که تحت فشار گروه ویژه براي پذیرش هنجاره

اد کرد. و بوتسوانا ی زیمبابوهتوان از مالی، پذیرانه هستند، از جمله آنها میو بروز رفتارهاي جامعه
پذیرانه، از این فهرست هاي گروه ویژه و اتخاذ رویکرد جامعهبا انجام فشرده توصیه زیمباوه

اي حذف زیمبابوه از یهوزیر دارایی و توسعه اقتصادي این کشور، طی بیان .ه استخارج شد
ت از پیروي و تبعیت و المللی دانسفهرست خاکستري را رأي اعتماد دیگري از سوي جامعه بین

وصیف تیک الزام و اجبار بلکه موضوعی فراتر از آن  ه گروه ویژه را نهگیراناستانداردهاي سخت
د دهمیارتقا را وجهه کشور به عنوان مقصدي براي سرمایه گذاري و تجارت  کرد که

)economic.mfa, 673345.(  از ورود به پس سالسه تقریباً- 2021در اواخر سال همچنین 
 .است حذف شده خاکستريکه بوتسوانا از فهرست  شداعالم  -گروه ویژه خاکستري فهرست

 نه تنها نویسی اعالم داشت کهالمللی، با ارائه پیشپذیري بیندولت این کشور در راستاي جامعه
مقرراتی براي «، بلکه قصد دارند هستند (ارز دیجیتالی) شناختن معامله کریپتوبه دنبال به رسمیت

را در این قانون پیشنهادي » شویی و تأمین مالی تروریسممدیریت، کاهش و جلوگیري از پول
اي هنویس همچنین به دنبال جلوگیري از خطرات تکثیر مرتبط با داراییلحاظ کنند. این پیش

 ت. هاي نوظهور تجاري اسها و فناوريمجازي و شیوه
هاي فوق بیانگر موفقیت این سازمان در کنترل رفتار اقتصادي کشورهاست. اکثر نمونه

شان در فهرست کشورهاي هدف گروه ویژه اقدام مالی، به فاصله اندکی پس از اعالن نام
هاي یهوانین و مقرراتی در راستاي توصخاکستري، تغییر رفتار داده و مبادرت به تدوین و تنظیم ق

پذیري خود را علناً به رخ کشیدند و المللی کردند و دوري از هنجارشکنی و جامعهاین نهاد بین
المللی ابراز خرسندي بسیار نمودند. تغییر رفتار اکثر در هنگام بازگشت به حیات جمعی بین
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زیرا از عواقب ناخوشایند  استه هاي تحت هدف، به بیش از دو یا سه سال نکشیددولت
 .المللی و فشارهاي اقتصادي ناسی از آن بسیار هراسان بودندطردشدگی بین

د، در کنبه تعداد اعضاي آن که با سازمان ملل متحد برابري می توجه جایگاه گروه ویژه با
 یز،ن کشورهاهاي آن توسط المللی از اعتبار ممتازي برخوردار است. اجراي توصیهبین جامعه

کشور و  205المللی بسیار مستحکم کرده است. همکاري را در جامعه بین موقعیت این نهاد
هاي عنوان ناظر در این نهاد و همکاري دیگر سازمان المللی بهبین وجود چندین سازمان

انطباق گروه ویژه با موضوعات مختلف نظام  ، آشکارا حکایت ازجهانی و ايالمللی منطقهبین
یاسی هاي سها و نظامسازي دولتپذیرو نیز موفقیت این نهاد در فرایند جامعهالمللی حقوقی بین

 الملل از اعتبار قانونی، اقدامات گروه ویژه در چارچوب حقوق بیندر جهان دارد. بدین ترتیب
موجب الزامات ناشی از تصمیمات سازمان ملل و شوراي  برخوردار است. عالوه بر این، به

 و وفاق جهانیالمللی بیناجماع  نهآور، گروه ویژه داراي پشتواهاي الزامدر قالب قطعنامه منیتا
 .سازدالمللی نمایان میبین صهمشروعیت گروه ویژه و مصوبات آن را در عر است که خود

یر تدریج در حال س المللی بهروند حرکت نظام بینتوان گفت که در یک ارزیابی کلی می
المللی و همین روند موجب شده که نهادهاي بین محوري است و محوري به قانوناز قدرت 

الملل منطبق سازند هاي حقوق بینضرورت تدریج عملکرد خود را با موازین و ها بهدولت
الملل، قواعد خود را بر کشورها نظام بین تفکر فراملی در ساختار ).241 :1384 (سادات میدانی،

 تعارض منافع، در در عینکه  یابندنیز در یک فضاي تعاملی درمی رهاکند و کشوتحمیل می
 هامؤلفه از ايالمللی، مجموعهنظام بینترتیب، بدیندارند: هم المللی سرنوشت مشترك بین هجامع

عامل ت (تأمین امنیت) با یکدیگر مشترك هاي ملی) است که در راستاي رسیدن به هدف(دولت
در این مسیر راهی جز همکاري و هماهنگی کشورها در  ).65 :1385 زاده،کنند (سیفمی

این نهادهاي وجود ندارد چراکه  مانند گروه ویژه اقدام مالی المللیبین نهادهايچارچوب 
المللی از رهگذر مصوبات و قراردادها، آنها را با ضروریات قواعد بین توانند با تنظیمالمللی میبین

 تري را براي تمام اعضا فراهم نمایند.المللی امنبین و جامعه روز وفق دهند
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 گیرينتیجه
سپتامبر نقش منحصر به فردي در اشاعه هنجارهاي مقابله  یازدهگروه ویژه اقدام مالی بعد از 

تأکید بر  ی والمللشویی و تأمین مالی تروریسم ایفا کرده است. حضور اکثر بازیگران بینبا پول
د شسازي این هنجارها سبب ي اقدامات قهري و تالش براي جهانشمولهنجارهاي نرم به جا

 هدششویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم تبدیل این نهاد به یک بازیگر هنجارساز در زمینه پول
 ند.شوو همه کشورهاي دنیا به صورت مستقیم و غیرمستقیم از اقدامات این نهاد متاثر 

پذیرسازي گروه ویژه اقدام مالی و استفاده هوشمندانه نکته مهم در خصوص شیوه جامعه
کند و اعمال آن از هنجارهاي نرم است. این نهاد تنها به عنوان یک نهاد هنجارساز عمل می

ل، المللی پوقدرت و نفوذ آن از سوي سایر نهادها مانند شوراي امنیت سازمان ملل، صندوق بین
پذیري که این نهاد از انعطافموجب شده ین شیوه گیرد. اتخاذ ابانک جهانی و... صورت می

 المللی برخوردار باشد و درگیر مالحظاتباالیی در زمینه انطباق با شرایط و تحوالت محیط بین
د. این ترکیب شوالمللی نهاي بینهاي سیاسی متعارف در نهادها و سازمانزنیسیاسی و چانه

مستقیم قدرت سخت، فضایی محدودي را براي هوشمندانه از قدرت نرم همراه با اعمال غیر
 ندهاي آن نیستی که حاضر به پیروي از توصیهآورد و کشورهایهاي سیاسی فراهم میزنیچانه

عضو فضاي بسیار محدودي براي بازیگري در اختیار خواهند داشت. این دسته کشورهاي غیریا 
سایر راهبردها از قبیل  از کشورها اگرچه تالش خواهند کرد از طریق کنش ادعایی یا

را  سازي هنجارهاي مورداشاعه این نهاد خودداري کنند یا آناي از درونیسازي، به گونهمشروط
تأکید  از هنجارها بیش از سیاست و قدرت در این نهاد بر پیروي محدود سازند اما از آنجا که

ه اعضاست، تحقق این امر سازي همها، مستلزم اقناعشود و قبوالندن این شروط و محدودیتمی
ه باید گیرند ک. در نتیجه این دسته از کشورها در وضعیتی قرار میاستبسیار سخت و مشکل 

راهبردي در خصوص عضویت در گروه ویژه اقدام مالی و پیروي از هنجارهاي آن یا  تصمیم
 اتخاذ کنند.  را هاي غیرمستقیمعدم عضویت و تحمل مجازات
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