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چکیده
یکی از جدیدترین و مهمترین نظریههای مطرح در دانش خطمشیگذاری نظریة خطمشیگذاری تعاملی
است .خطمشیگذاری تعاملی فرایندی است که بهموجب آن گروههای متعددی فعاالنه ایفای نقش میکنند و
اسالمی ایران ،نیاز به

مشترکاً به یک تصمیم میرسند .با توجه به وضعیت فرایند خطمشیگذاری در جمهوری
شومی همچون پولشویی مقابله کرد .پولشویی یکی از

چنین مکانیزمهایی دوچندان است تا بتوان با پدیدههای
مهمترین مصادیق فساد اداری است که به جرئت میتوان ادعا کرد که در تمام کشورهای دنیا صورت میگیرد.
هدف اصلی این تحقیق این است که الگوی مبارزه با پولشویی را با استفاده از رویکرد خطمشیگذاری تعاملی
به منصة ظهور رساند .با توجه به گستردگی این مبحث ،این الگو در سیستم بانکداری جمهوری اسالمیایران
طراحی شده است .رویکرد پژوهش آمیخته یا ترکیبی با رویکرد متوالی اکتشافی است .در این طرح ابتدا
دادههای کیفی و سپس ک ّمیجمعآوری و تحلیل شدهاند .با توجه به یافتههای تحقیق ،با بررسي مصاحبهها و
ادبيات داخلي و بينالمللي 265 ،شاخص استخراج شدند که از میان این شاخصها 56 ،مضمون سازماندهنده
و  5مضمون فراگير شناسايی شد .براساس نتایج تحقیق ،اهمیت مضمون مسائل اساسی و استراتژیک و عوامل و
شاخصهای آن بهعنوان یکی از اصلیترین و مهمترین عوامل خطمشیگذاری تعاملی در مبارزه با پولشویی
ِ
محوریت
در سیستم بانکداری ج.ا.ا است .همچنین مطلوبترین الگو در مبارزه با پولشویی الگویی است که با
رویکرد خطمشیگذاری تعاملی طراحی شود و با بهرهگیری از مشارکتهای تعامالنه بازیگران مؤثر بتواند در
راستای مبارزه با پولشویی مثمرثمر باشد.
کلیدواژهها :خطمشی ،خطمشیگذاری تعاملی ،پولشویی ،مبارزه با پولشویی.

 . 1مقالة حاضر برگرفته از رسالة دکتری نویسنده مسئولدر رشتة مدیریت دولتی ،گرایش تصمیمگیریوخطمشیگذاری
تاریخ پذیرش1398/03/17 :
عمومی است .تاریخ دریافت1397/07/26 :

 . 2دانشآموختة مدیریت دولتی ،دانشکدة مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایي(نویسندۀ مسئول)؛ رایانامه:

javadmadani000@gmail.com

. 3دانشیارگروهمدیریتدولتی،دانشگاهعالمهطباطبایی،دانشکدةمدیریتوحسابداری؛رایانامهarjim000@gmail.com :
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 .1مقدمه

فرزند ناخواستة برخی از فرایندهای اداری ،یعنی فساد اداری ،بهعنوان یکی از مهمترین و
اصلیترین مشکالتی است که امروزه گریبانگیر بسیاری از سازمانها و جوامع است؛ پدیدهای
که از دیرباز تاکنون وجود داشته و نمیتوان منکر آن شد .این پدیدة شوم دارای مصادیق متفاوتی
است که در یک دستهبندی کامل از مرکز جهانی مبارزه با فساد اداری )2014( 4عبارتاند از رشوه،
حقالتسریع ،اخاذی ،تقلب ،کالهبرداری ،تبانی ،سوءاستفاده از قدرت ،اختالس و پولشویی.
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پولشویی زمانی رخ میدهد که در آن وجوه نقدی یا داراییهای بهدستآمده توسط
فعالیتهای مشکوک ،از یک مکان به مکان دیگر جابهجا شود تا منبع اصلی پول کثیف از بین
برود و مشخص نشود این پول از کدام روش بهدستآمده است ( .)GIACC, 2014: 2این مقوله
دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصههای مختلف اقتصادی و اجتماعی است .آثار و تبعاتی
همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه ،تضعیف بخش دولتی و خصوصی  ،کاهش اعتماد
به بازارهای مالی ،کاهش درآمد دولت ،تقویت منابع و شبکة مالی مجرمان و ...تبعات منفی این
پدیدة شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها ــ همگام با مراجع بینالمللی ــ درصدد مبارزه
با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات الزماالجرا ،از وقوع این جرم در بانکها و مؤسسات
مالی و اعتباری پیشگیری یا در صورت وقوع ،متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.
طبق گزارش سازمان شفافیت بینالملل ( )TIدر سال  ،2017ایران از بین  180کشور مورد بررسی،
4 . Global Infrastructure Anti-Corruption Centre (GIACC).

تدوین الگوی مبارزه با پولشویی با استفاده از رویکرد خطمشیگذاری تعاملی

در رتبة  130قرار دارد ( .)Transparency International, 2017مؤسسه «باسل» 5سوئیس در مِی
 ،2016آماری دربارة ریسک پولشویی در کشورهای گوناگون منتشر کرده که بنابر آن ایران
جزء کشورهایی است که باالترین ریسک پولشویی در جهان را دارد .ریسک باالی پولشویی
در یک کشور به معنای باال بودن احتمال و امکان انجام پولشویی در آن است .همچنین گروه
ویژة اقدام مالی ( 6)FATFدر گزارشی ایران و کرة شمالی را در زمرة کشورهای غیرهمکار یا
لیست سیاه قرار داد و اقدامات متقابل را علیه این کشورها توصیه کرد (Basel AML Index
 .)Report, 2016از سویی دیگر مشاهده میکنیم که نهادهای داخلی مبارزه با پولشویی اهتمام
جدی در مقابله با این پدیدة شوم را ندارند .از نظر بسیاری از صاحبنظران ،علت آن است که این
نهادها داراي خطمشیها و چارچوبهای مشخصی در مبارزه با پولشویی ندارند و حتی برخی از
آنها در ارتباط با تدوین و اجرای خطمشیها فاقد هماهنگی الزم هستند .بهعبارتدیگر ،تازگی
و ابهام در خطمشیهای مبارزه با پولشویی از یکسو و عدم هماهنگی برخی از نهادهای مؤثر در
ش از پیش و نیاز سیستم بانکداری
مبارزه با پولشویی از سویی دیگر ،بینظمیو سردرگمیرا بی 
کشور ما را به یک مکانیزم مؤثر در هماهنگی و اتخاذ راهکارها در مبارزه با پولشویی دوچندان
کرده است.

5. BASEL
)6. Financial Action Task Force (FATF
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از موارد فوق اینگونه برداشت میشود که جمهوری اسالمی ایران برای دستیابی مؤثر به
یک سیستم سالم ،نیازمند تعامل نهادهای خطمشیگذار در زمینة مبارزه با پولشویی است که
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از نظر بسیاری از اندیشمندان ،امروزه ،نوع جدیدی از جنگ در حال آتشافروزی است .در
این جنگ بدون آنکه گلولهای شلیک شود یا بمبها و مواد منفجرهای ساخته شوند ،از تحریمهای
اقتصادی و محدودیتهای بانکی استفاده میشود .این واقعیت جنگ مالی مدرن است .در این نوع
جنگ ،مؤسسات مالی و بانکی هدف هستند و تقریباً همه جوامع در معرض خطر قرار دارند (Lin,
 .)2016: 4در حال حـاضر مقولة پولشویی ــ بهعنوان یکی از مهمترین مصادیق فساد اداری ــ
از اصلیترین و حساسترین موضوعات بانکداری است و هرگونه تخطی در این راستا موجبات
مسائل و مشکالت جبرانناپذیری است و از سـوی دیـگر ،اتخاذ اقـدامات و راهکارهای مناسب
در ایـن زمینه میتواند ریسکها و تهدیدات متعددی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دور
كند .در بعد بینالمللی نیز این مسائل بهطور جدی گریبانگیر کشور ماست که بهراحتی نمیتوان از
آنها چشمپوشی کرد .با توجه به مسائل پیشآمده در پسابرجام« ،بانکداری» از جمله حوزههایی
است که جامعة بینالمللی از طریق آن کشور ما را تحت تأثیر قرار داده است .براساس متن برجام،
استفاده از تمام خدمات بانکی و مؤسسات شرکتهای مالی و اعتباری بینبانکی دنیا برای ایران
ی در سیستم بانکداری جمهوری اسالمی
فراهم خواهد شد و در همین باره باید اقدامات اساس 
ایران اتخاذ شود که همگام با استانداردهای بینالمللی است .از جمله این موارد ،حوزة مبارزه با
پولشویی در سیستم بانکداری است .پدیدة پولشویی ،سالمت مؤسسات پولی و مالی را به خطر
میاندازد و همچنین به اشکال مختلف موجب بیثباتی آنها میشود.

بخش اول :مقـاالت علمـی

در این راستا باید اقدامات مؤثری اتخاذ شود .خطمشیگذاری از اساسیترین و مهمترین این
اقدامات است که اندیشمندان مدیریت ،آن را قوانین و استراتژیهایی میدانند که دولت برای
هدایت و مدیریت برنامههای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و اداری و ...تدوین میکند (Hill
 .)& Hupe, 2014: 23; Dye, 2017: 17; Kettunen, 2008: 9اما با توجه به شرایط خاص
جمهوری اسالمی ایران در عرصة مبارزه با پولشویی به یک رویکرد جامع و چندبعدی نیاز
است تا در مبارزه با آن ثمربخش باشد .یک دیدگاه یاریکننده در مبارزه با پولشویی در سیستم
بانکداری« ،خطمشیگذاری تعاملی» 7است که همواره بر نقش اصلی نهادهای خطمشیگذار
(تصمیمگیرنده) در مقابله با این مسئله تأکید دارد .خطمشیگذاری تعاملی فرایندی است که
بهموجب آن گروههای متعددی فعاالنه ایفای نقش میکنند و مشترکاً به یک تصمیم میرسند.
بهموجب خطمشیگذاری تعاملی ،هیئت حاکمه با سایر مقامات صالحیتدار و نهادها جهت ایجاد
خطمشی همکاری میکند .بهعالوه ،خطمشیگذاری تعاملی مبتنی بر این فرض است که تعامل
سازمانهای تأثیرگذار در فرایند خطمشیگذاری میتواند زمینة بهتری را برای اجرای پیشبینیها
آماده کند .مبارزه با پولشویی با کنترل دسترسي به سیستم مالي و جلوگیري از ورود پول کثیف
به سیستم مالي آغاز میشود و بانکها ،بهعنوان هستة اصلي شبکة حفاظت از سیستم مالي ،وظیفة
بزرگی را بر عهدهدارند .در این راستا با عنایت به تجربیات بینالمللي در زمینة برنامههای مبارزه
با پولشویی ،تمامیبانکهاي خصوصي ،دولتي و مؤسسات اعتباري بهمنظور مبارزه با پولشویی
ي سازمانهاي بینالمللي فعال
ملزم به رعایت برخي اصول هستند؛ اصولي که مورد توافق عموم 
در زمینة مبارزه با پولشویی و تمام کشورهایي است که داراي قانون مبارزه با پولشویی هستند
و برنامههای مبارزه با پولشویی را فعاالنه دنبال میکنند .همچنین نیاز به تدابیر مشارکتجویانه و
مدیریتي و اشراف اطالعاتي با بهرهگیری از روشهای پیشرفته در مقاطع مختلف حیاتی به نظر
میرسد و خطمشیگذاری تعاملی میتواند این مهم را به منصة ظهور و اجرا برساند .هدف اصلی
پژوهش حاضر این است كه الگوی مبارزه با پولشویی را با رویکرد خطمشیگذاری تعاملی
تدوین شود تا در نیل به اهداف مربوطه مثمرثمر باشد.
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 .2مبانی نظری

 .1 .2خطمشیگذاری تعاملی

بديهي است كه در گذشته این مسائل تنها در قلمرو قدرت هیئت حکومتی رخ میداد .مرجع
صالحیتدار باید با سایر افراد حکومتی و بخش خصوصی ــ هم سازمان و همگروههای ذینفع
ــ برای رسیدن به نتایج مطلوب هماهنگ میشد .با توجه به منافع مختلف که موضوع موردبحث
هستند تنها روش جهت ایجاد زمین ه برای حمایت و پشتیبانی توسط گروههای مختلف ،تعامل
سازمانهای تصمیمگیرنده (خطمشیگذار) است .این روش بهترین روش است زیرا هر سازمان
تأثیرگذار امكان دارد منابعی داشته باشد که جهت تصمیمگیریهای عمومیالزم است .این منابع
 .7خطمشیگذاری تعاملی ( )Interactive policy makingاز جدیدترین و آخرین نظریات مطروحه در دانش
خطمشیگذاری است.

تدوین الگوی مبارزه با پولشویی با استفاده از رویکرد خطمشیگذاری تعاملی

عمدتاً منابع قانونی و عامالمنفعه هستند (.)Driessen, Glasbergen & Verdaas, 2001: 11

در فرایند تدوین خطمشیهاي عمومی ،بازیگران (فعاالن) متعددي در عرصههای مختلف،
و در بازه زمانی متغیر بر سر راهحلهای مسائل فراروي جامعه تعامل میکنند .هریک از این
بازیگران ،اهداف ،منافع ،برداشتها و دغدغههای خاص خود را نسبت به حل مسئلة عمومی
دارند (امیری و همکاران .)6 :1390 ،در چند دهة اخیر که بحث خطمشیگذاری مورد مداقه
بسیار واقع شده است ،محققان بهصورت پراکنده بحثهایی را دربارة تعامل سازمانها و نهادهای
مؤثر در خطمشیگذاری مطرح كردهاند .اما در سال  ،1999سی .ون وئرکیوم 8در مقالهای تحت
عنوان «خطمشیگذاری تعاملی :اصول [قواعد کلی]» 9این مبحث را مورد کنکاش قراردادند و
بیان کردند که خطمشیگذاری تعاملی فرایندی است که بهموجب آن گروههای متعددی فعاالنه
ایفای نقش میکنند و مشترکاً به یک تصمیم میرسند .همچنین دریسن و همکاران ( )2001و نيز ِد
وریس )2010( 10ون تاتنهووه ،ادلنبوس و ژان کلوک )2010( 11نیز در ارتباط با این مقوله مطالبی
را مطرح كردهاند .اما این مبحث مهم به دلیل جدید بودن از غنای نظری سرشاری برخوردار نيست
و به عبارتی کلیتر با کمبود مبانی نظری مواجه است.

خطمشیگذاری تعاملی فرایندی است که بهموجب آن هیئت حاکمه با سایر مقامات
صالحیتدار و سازمانها جهت ایجاد خطمشی همکاری میکند .هدف این فرایند تسهیل
اجرای خطمشی و انجام آن بهصورت مؤثرتر است .این مقوله بر این فرض استوار است که وقتی
بخشهای (قوای) سهگانه 12نقش فعالی را در ایجاد خطمشی ایفا میکنند ،احتمال بیشتری خواهد
داشت كه نتایج آن را بپذیرند .بهعالوه ،خطمشیگذاری تعاملی مبتنی بر این فرض است که تعامل
سازمانهای تأثیرگذار در فرایند خطمشیگذاری میتواند زمینة بهتری را برای اجرای پیشبینیها
آماده کند .خطمشیگذاری تعاملی فرصتی را برای ایجاد خطمشی از طریق بحث و گفتگو
فراهم میکند .بهعبارتدیگر خطمشیگذاری تعاملی به مشارکت و هممدیریتی دعوت میکند
( .)Driessen, Glasbergen & Verdaas, 2001: 23این نوع خطمشیگذاری بر همکاری و
مشارکت همهجانبة نهادهای دولتی و خصوصی و ...و آحاد مردم تأکید دارد که با همکاری
یکدیگر خطمشیهایی را تدوین و اجرا میکنند که توافق و رضایت جمعی را در پیدارند (Hill

8. C. van Woerkum
9. Interactive Policy-Making: The Principles
10. De Vries
11. VAN Tatenhove, Edelenbos & Jan klok

 .12منظور از بخشهای (قوای) سهگانه ،همان قوای مقننه ،مجریه و قضائیه است.
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 .2 .2مراحل خطمشیگذاری تعاملی
ن حال رویههایی از تکنیک
رویههای از قبل تعیینشده برای خطمشیگذاری تعاملی وجود ندارد .با ای 
مربوط به خطمشیگذاری تعاملی در سازمانهایی بهدست میآید که میتوان آنها را بهعنوان مراحل
معینی برای مسیر خطمشی در نظر گرفت .در ادامه ،این مراحل بهعنوان مراحلی در خطمشیگذاری
ِ
ارتباط بین مراحل را
تعاملی بیان خواهند شد .این مراحل بهطور خطی به هم متصل نیستند و بهتر است
بهعنوان روابط دایرهای توصیف کرد .در طول مدت فرایند خطمشی ،بازخورد را میتوان از مراحل
قبلی به دست آورد ،همچنین فرایند خطمشی را از چندین موقعیت آغاز کرد .هنگامیکه مرحلهای
به پایان میرسد ،مرحلة دیگر آغاز میشود .ولی در عمل همیشه مرز مراحل بهآسانی قابلتشخیص
نخواهد بود .اما این مراحل را باید بهعنوان ارکان تعیینکنندة موجود در فرایند خطمشیگذاری
تعاملی تعبیر و تفسیر کرد .اجرای واقعی این مراحل از موردی به مورد دیگر متفاوت خواهد بود .این
دلیلی است برای اینکه چرا ما نمیتوانیم ادعا کنیم قادر به ارائة رویهای استاندارد هستیم (Driessen,
.)Glasbergen & Verdaas, 2001: 29

مرحلة اول) شناسایی 13.در این مرحلة مقدماتی ،فرایند را باید برحسب پیچیدگی و وابستگی
مشخص کرد .نمودار ویژگیهای فرایند باید به کمک تحلیلگران موقعیت رسم شود و بر مبنای آن
نمودار میتوان برآوردهای اولیه از فرصتها و ریسکهای فرایند را انجام داد.
مرحلة دوم) ابتکار عمل 14.این مرحلهای است که در آن فرایند رسماً آغاز میشود.
مشارکتکنندگان به یکدیگر میگویند که انتظار بهدست آوردن چه چیزی را دارند و چه چیزی
را میتوانند عرضه کنند .در این هنگام باید تأیید و پشتیبانی از روشی که مورداستفاده قرار خواهد
گرفت ،بهدست آید.
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مرحلة سوم) تدوین چشمانداز مشترک 15.در این مرحله باید تعیین شود که آیا میتوان
اجماع را میان بخشها بهدست آورد یا نه؟ .از مشارکتکنندگان انتظار میرود که بر سر یک تعریف
مشترک از مسائل و اهداف پروژه توافق کنند.

مرکز بررسـیهای اســتراتژیک ریاســت جمهوری

مرحلة چهارم) حل مسئلة مشترک [بررسی ایدهها] 16.در این مرحله ،نظرات و ایدههای
هریک از شرکتکنندگان ،قبل از اقدام موردبررسی قرار میگیرد.

مرحلة پنجم) تصمیمگیری 17.در این مرحله تصمیم رسمیآغاز میشود و میزان حمایت از
تصمیم میان تعداد زیادی از بخشها تعیین میشود.
مرحله ششم) اجرا و ارزیابی 18.در این مرحله ،اقداماتی که مورد توافق قرارگرفتهاند وارد فاز
13 . Exploration
14 . Initiative
15 . Common perception
16. Joint problem-solving
17. Decision-making
18 . Implementation and evaluation

تدوین الگوی مبارزه با پولشویی با استفاده از رویکرد خطمشیگذاری تعاملی

اجرایی میشوند .همچنین تا اندازهای «کنترل» پیشرفت کار باید انجام شو د (�Driessen, Glasber
.)gen & Verdaas, 2001: 31

 .3پولشویی
نخستین بار فردی به نام آل کاپون 19گروهی مخفی را که هر یک متخلف حرفهای بودند به نام
آل کاپونها تشکیل داد .این گروه كه اقدام به اخاذی و زورگیری از مردم میكردند و برای
پنهانسازی شیوة عمل و جرم خود ،رختشویخانهای را راهاندازی کردند .آنها وانمود میکردند
درآمد خویش را از طریق کار کردن در این رختشویخانه به دست میآورند .بدین شکل بود که
اصطالح پولشویی به وجود آمد .پولشویی فعالیتی غیرقانونی است که طی انجام آن ،عواید و
درآمدهای ناشی از اعمال خالف قانون مشروعیت مییابد .بهعبارتدیگر ،پولهای کثیف ناشی از
اعمال خالف به پولهای بهظاهر تمیز تبدیل میشوند و در بدنة اقتصاد جایگزین میشود (Hamin
 .)et al, 2015, P: 790عمل پولشویی میزان جرم و جنایت ،فساد ،رشوه و تروریسم را چند برابر
میکند؛ بنابراین هزینة کلی قابلتوجهی برای جامعه دربردارد (Gnutzmann et al, 2010, p.
.)245

 .1 .3مراحل فرایند پولشویی
پولشویی فرایندی پیچیده ،مستمر ،درازمدت و گروهی است که بهطور معمول در مقیاسی بزرگ
انجام میشود و میتواند از محدودة جغرافیایی ـ سیاسی یک کشور فراتر برود .براساس این فرایند
عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه با گذر از مراحل مختلف وارد نظام مالی و فعالیتهای قانونی
میشود و با پنهان ماندن منشأ غیرقانونی آن ،ظاهری قانونی مییابد .بهطورکلی فرایند پولشویی
دارای سه مرحله بهصورت زیر است (:)Srinagar, 2016; p. 1-2

19 . Al Capone
20 . Placement
21 . Layering
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ب .الیهبندی 21:انفصال /جدا کردن عملکرد و فعالیتهای تبهکارانه از منبع اصلی از طریق
الیههای تراکنشهای مالی است .این الیهها برای ایجاد مانع حسابرسی و پنهان کردن منشأ سرمایه
و فاش نشدن نام آنها طراحی شدند .به عبارت کلیتر ،این مرحله درواقع جداسازی عواید
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الف .جایگذاری 20 :اولین مرحله از فرایند پولشویی ،جایگذاری یا تزریق عواید
[دفع فیزیکی پول نقدی حاصل از فعالیتهای تبهکارانه است] از فعالیتهای مجرمانه به شبکه
مالی رسمی با هدف تبدیل عواید از حالت نقدی به ابزارها و داراییهای مالی است که برای
غیررسمی در مؤسسات مالی

سپردهگذاری در بانکهای داخلی یا دیگر مؤسسات مالی رسمیو
خارجی یا برای خرید کاالهای باارزش مانند آثار هنری ،هواپیما ،فلزات و سنگهای قیمتی به
بیرون از مرزها انتقال داده میشود.

بخش اول :مقـاالت علمـی

حاصل از فعالیتهای مجرمانه از منشأ یا فعالیتهای موجود آن است که از طریق ایجاد الیههای
پیچیدهای معامالت یافتن و انتقال مالی چندگانه با هدف مبهم ساختن فرایند حسابرسی و مجهول
گذاشتن هویت طرفهای اصلی معامله و ناممکن کردن ردگیری منشأ عواید مزبور صورت
میگیرد.

ج .یکپارچهسازی 22:آخرین مرحله در فرایند پولشویی یکپارچهسازی یا فراهم کردن
پوشش ظاهری مشروع و توجیه قانونی برای عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه است .چنانچه
مرحلة الیهچینی با موفقیت انجام شود عواید شسته شده با استفاده از طرحهای یکپارچهسازی ،به
نحوی وارد جریان اصلی اقتصادی میشود که بازگشت به سیستم مالی ،وجوه شکل و ظاهری
قانونی یافته است (.)Srinagar, 2016; p. 1-2

ذکر این نکته ضروری است که فرایند پولشویی ممکن است بهصورت جداگانه و متمایز یا
بهطور همزمان اتفاق افتد .چگونگی استفاده از این مراحل به سازوکارهای موجود برای پولشویی
و شرایط سازمانهای مجرم بستگی دارد.
 .2 .3کنوانسیونهای بینالمللی
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کنوانسیون  1990شورای اروپا و همچنین دستورالعمل اروپایی  1991نیز چنین تفسیری از
پولشویی را پذیرفتند و آن را به عواید حاصل از جرم کیفری گسترش دادند .در سال 1992
سازمان ملل متحد نیز چنین تفسیری را تأیید كرد .امروزه نظام کیفری بیشتر کشورهایی که
پولشویی را جرم ميدانند نیز از این تفسیر پیروی ميكنند .مادة  6کنوانسیون  2000پالرمو در
خصوص مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی به عنوان مهمترین سند بینالمللی که پولشویی را
به عنوان یک جرم مستقل موردتوجه قرار داده است تعریف زیر را از پولشویی ارائه میدهد
(:)Shroeder, 2001, P: 19

مرکز بررسـیهای اســتراتژیک ریاســت جمهوری

 .1تبدیل یا انتقال دارایی ،با علم بر اینکه دارایی مزبور از عواید حاصله از جرم است بهمنظور
مخفی کردن یا تغییر دادن منشأ غیرقانونی این دارایی با کمک به شخصی که در ارتکاب جرم
اصلی مشارکت دارد برای فرار از عواقب قانونی اعمال خود.
 .2اخفا یا کتمان ماهیت حقیقی یا منشأ یا محل یا کیفیت تصرف در آن یا نقلوانتقال یا
مالکیت یا حقوق متعلق به آن با علم به اینکه این دارایی عواید حاصله از جرم است.
 .3تحصیل دارایی یا تصرف در آن یا استفاده از آن با علم بر اینکه این دارایی از عواید جرم
است در هنگام دریافت آن.

22 . Integration

تدوین الگوی مبارزه با پولشویی با استفاده از رویکرد خطمشیگذاری تعاملی

 .3 .3قوانین و اسناد باالدستی مرتبط با حوزة مبارزه با پولشویی
ـ قانون کنترل پولشویی مصوب  :1986این قانون  BSAرا برای بهبود اثربخشی آن و تقویت
توانایی دولت برای مبارزه با پولشوییبا اعالن آن به عنوان یک جرم فدرال و از طریق ساختارمند
کردن معامالت برای جلوگیری از گزارشهای موردنیاز  BSAاز یک جرم جنایی اصالح کرد.

ـ بخش  2532قانون کنترل جرائم مصوب :1990این قانون جایگاه اقدام سازمانهای بانکی
فدرال را توسط اعطای قدرت به آنها برای کار با مسئوالن بانکی خارجی در حوزههای تحقیقات،
بررسیها یا انجام اقداماتی در ارتباط با تخلفات احتمالی مربوط به معامالت ارزی یا بانکی توسعه داد.

ـ بخش 206قانون بهبود شرکتهای بیمة سپرده فدرال ( 23)FDICIAمصوب  :1991این
قانون به  OCCو دیگر مقامات نظارتی بانک برای برخی آزادی عملها در افشای اطالعات
بهدستآمده از مقامات قانونی و نظارتی بانکهای خارجی در طول نقش نظارتی خود اجازه
داد .چنین افشاگری باید مناسب و بدون تعصب به منافع ایاالتمتحده و تحت اقدامات مناسبی از
محرمانه بودن فعالیتهای بانکی باشد.

ـ قانون ضد پولشویی انونزیو ـ وایلی 24مصوب  :1992این قانون مجازاتی را برای مؤسسات
سپردهپذیر که متهم به جرم پولشویی بودند تشدید كرد .همچنین این قانون چند مفاد قابلتوجه را
به  BSAازجمله گزارش معامالت مشکوک افزود .ضمن اينكه به نحوة عملکرد یک کسبوکار
مجرمانه در انتقال غیرقانونی پول اشاره و ملزم میکند که سازمانهای نظارتی بانکی رسماً لغو
امتیاز هر موسسة سپردهگذاری متهم به جرم پولشویی را در نظر بگیرند.

ـ قانون مبارزه با فعالیتهای پولشویی مصوب  :1994این قانون نیازمند تنظیمکنندگانی است
که روشهای بررسی و آموزش بازرس را به جهت تسهیل شناسایی برنامههای پولشویی در
مؤسسات مالی توسعه بدهند.

نکاتی در  40توصیة نخست  FATFمطرح شده است .این توصیهها الزامی برای کلیة کشورها
ازجمله کشورهای دارای معیارهای ضعیف برای مقابله با پولشویی همچنین کشورهای دارای
معیارهای پولشویی قوی است؛ بهطوریکه در توصیههای  36تا 40بر بهبود همکاریهای متقابل
درمورد مسائل پولشویی تأکید شده است.
23 . The Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act
24 . Annunzio-Wylie
)25 . Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF
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 .4 .3توصیههای گروه ویژة اقدام مالي ()FATF
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ـ قانون استراتژی پولشویی و جرائم مالی مصوب  :1998این قانون نیازمند رایزنی وزیر
خزانهداری با دادستان کل و دیگر مؤسسات مربوط ازجمله مؤسسات ایالتی و والیتی برای
هماهنگ کردن و اجرای یک راهبرد ملی برای رسیدگی به پولشویی است.

بخش اول :مقـاالت علمـی

 .4روششناسی تحقیق
طرح کلی تحقیق در این پژوهش ،با توجه به اهداف ،موضوع و رویکرد پژوهش آمیخته 26با
یجمعآوری و
رویکرد متوالی اکتشافی 27است .در این طرح ،ابتدا دادههای کیفی و سپس ک ّم 
تحلیل میشوند .اولویت معموالً با فاز کیفی است و دادههای ک ّمیبرای تقویت دادههای کیفی
استفاده میشود (سجادی و همکاران.)55 :1392 ،

در بخش کیفی ،ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانهای و بررسی اسناد باالدستی در حوزة
مبارزه با پولشویی و همچنین مصاحبههای نیمه ساختاریافته ،مضامین مربوط استخراج و با استفاده
از روشهای کيفي همچون تحليل مضمون به الگو تبديل شدند .سپس الگوی حاصل از نظر
خبرگان بررسی و برای سنجش اجزای آن ،درمورد روايی آن اعالم نظر شد.
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 .1آشنایی با دادهها؛  .2ایجاد کدهای اولیه؛  .3جستجوی تمها؛  .4بازبینی تمها؛  .5تعریف و
نامگذاری تمها و  .6تهیه گزارش.
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برای توضیح بیشتر در این باره ابتدا در فاز کیفی مضامین مربوط استخراج و با استفاده از
روشهای کيفي همچون «تحلیل مضمون» 28به الگو تبديل شدند .روش تحلیل مضمون ،فرایندي
براي تحلیل دادههاي متنی است و دادههاي پراکنده متنوع را به دادههایی غنی و تفصیلی تبدیل
میکند ( .)Braun & Clarke, 2006: 85بنابراین ،تحلیل مضمون برخالف برخی از روشهای
کیفی به چارچوبی نظري –که از قبل وجود داشته باشد -وابسته نیست و از آن میتوان در
چارچوبهای نظري متفاوت و براي امور مختلف استفاده کرد .همچنین تحلیل مضمون روشی
است که هم براي بیان واقعیت و هم براي تبیین آن به کار میرود (عابدی جعفری و همکاران،
.)152 :1390
مراحل «ششگانه» تحلیل تِم در ادامه توضیح داد ه شد ه است .تحلیل تم فراگردی بازگشتی
است که در آن حرکت به عقب و جلو بین مراحل ذکرشده وجود دارد (Braun & Clarke,
 .)2006: 86بهعالوه ،تحلیل تم فراگردی است که در طول زمان انجام میپذیرد .مراحل ششگانه
بدين شرح است:

ِ
نهادهای خطمشی گذار داخلی کشور
جامعة آماری تحقیق حاضر شامل کلیة بازیگران مؤثر
در مبارزه با پولشویی و همچنین نمایندگان نهادهای همکاری بینالمللی در حوزة مبارزه با
پولشویی در سیستم بانکداری است که با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند (از روشهای
نمونهگیری کیفی) مورد شناسایی و مصاحبه قرار میگیرند .البته واضح است که تعداد نمونهها

در این پژوهش ،دادههای بهدستآمده از اسناد باالدستی و مصاحبههای نیمه ساختاریافته با
استفاده از روش تحلیل مضمون ،گردآوری و تحلیل شدند و همانطور که بیان شد در اختتام کار،
الگوی حاصله از منظر خبرگان موردبررسی قرار میگیرد تا اجزای آن تأیید شود [فاز ک ّمی].

26. Mixed Method.
27. Sequential Exploratory Strategy
28. Thematic Analysis

تدوین الگوی مبارزه با پولشویی با استفاده از رویکرد خطمشیگذاری تعاملی

با توجه به دستیابی به اشباع نظری تعیین میشود .در این پژوهش از نمونهگیری هدفمند روش
متوالي يا متواتر استفاده میكنيم .در اين روشها بهجای انتخاب يك نمونة ثابت حجم نمونه
آنقدر افزايش مییابد تا وقتي که ديگر كافي باشد ( .)Banning, 2002: 123الزم به ذکر است
که در انتخاب خبرگان از افرادی در پژوهش استفاده خواهد شد که دارای تجربة چندین ساله در
این حوزه هستند و همچنین با توجه به ماهیت مقولة خطمشیگذاری باید جزء بازیگران تقنینی یا
اجرایی باشند .زيرا با توجه به اقتضائات ماهیتی رشته خطمشیگذاری و بهویژه خطمشیگذاری
تعاملی در ایران ،حوزة بازیگران و گروههای ذینفع مربوط در داخل کشور کام ً
ال متنوع و متکثر
است .بنابراين پژوهشگر در تدوین الگوی موردنظر ناگزیر به در نظر گرفتن بازیگران اصلی
(خبرگان مشارکتکننده در پژوهش) در تدوین الگوی خطمشیگذاری تعاملی در حوزة مبارزه
با پولشویی است که این بازیگران عبارتند از ادارة مبارزه با پولشویی بانک مرکزی؛ هیئت
نظارت بانک مرکزی؛ رؤسای ادارات مبارزه با پولشویی بانکهای دولتی ،خصوصی ،مؤسسات
مالی و اعتباری ،بانکهای مشترک و خارجی در ایران؛ اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی
(مرکز اطالعات مالی و مبارزه با پولشویی)؛ اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
و ریاست مرکز پژوهشهای مجلس؛ نهاد رهبری (مجمع تشخیص مصلحت نظام)؛ ستاد هماهنگی
مبارزه با مفاسد اقتصادی (ریاست جمهوری)؛ وزارت اطالعات جمهوری اسالمیایران؛ سازمان
بازرسی کل کشور؛ رؤسای دفاتر مبارزه با پولشویی سازمانها از جمله سازمان مالیات ،بیمة
مرکزی ،سازمان بورس و اوراق بهادار و)...؛ اعضای شورای پول و اعتبار ،افراد باتجربه و متخصص
هیئت دولت و کمیسیون اقتصادی دولت در رابطه با پولشویی ،و واحدها و گروههای همکاری
بینالمللی فعال در جمهوری اسالمیایران در مبارزه با پولشویی.
جدول  .1جامعة آماري تحقيق
شرح

تعداد منتخبين

مجمع تشخیص مصلحت نظام

1

شورای پول و اعتبار
افراد باتجربه و متخصص هیئت دولت و کمیسیون اقتصادی دولت در رابطه با پولشویی
شورای عالی مبارزه با پولشویی (مرکز اطالعات مالی و مبارزه با پولشویی)

1
3
1

واحدهاوگروههایهمکاریبینالمللیفعالدرجمهوریاسالمیایراندرمبارزهباپولشویی

1

بيمة مرکزی و سازمان مالیات و امور دارایی

2

خبرگان دانشگاهي

4

سازمان بازرسي کل کشور

2
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بانکهای دولتی و خصوصی

5
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بانک مرکزی

1

بخش اول :مقـاالت علمـی

 .5یافتههای تحقیق
همانطور که در روششناسی تحقیق توضیح داده شد ،رویکرد پژوهش آمیخته یا ترکیبی با
رویکرد متوالی اکتشافی است .در این طرح ابتدا دادههای کیفی و سپس ک ّمی جمعآوری و
ی برای تقویت دادههای کیفی
تحلیل میشوند .اولویت معموالً با فاز کیفی است و دادههای ک ّم 
استفاده میشود .در فاز کیفی ،با استفاده از روش تحلیل مضمون ،مضامین مربوطه استخراج
میشوند و در نهایت به یک الگوی مطلوب تبدیل میشوند.
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فاز اول [فاز کیفی] :پس از بررسی مطالعات کتابخانهای و اسناد باالدستی در حوزة مبارزه
با پولشویی ،مصاحبههای نیمه ساختاریافته موردبررسی قرار میگیرند .انجام مصاحبهها بهمنظور
ط شده بهطور دقيق تايپ شد.
استخراج تمهای(مضامین) اصلي در مرحلة اول و دوم ،نوار ضب 
سپس تمهای مربوط به گزارههای هر مصاحبه استخراج و در جداول مربوطه درج شدند .نتيجة
اين مرحله استخراج  265گزاره بود كه براي هريك مفهوميبهعنوان كد تعريف شد .در مرحلة
بعد (مرحلة  )3جستجوی تمها مورد اقدام قرار میگیرند .این مرحله شامل دستهبندی کدهای
مختلف در قالب تمهای بالقوه و مرتب کردن همه خالصه دادههای کدگذاری شده در قالب
تمهای مشخص شده است .درواقع تحلیل کدها را شروع ميكنيم و در نظر میگیریم که چگونه
ی ترکیب شوند .به دلیل اینکه حجم گزارههای
کدهای مختلف میتوانند برای ایجاد یک تم کل 
بهدستآمده از مراحل اول و دوم ،بسیار زیاد بوده ،دستهبندی کدهای مختلف در قالب تمهای
بالقوه و مرتب کردن همه خالصه دادههای کدگذاری شده در قالب تمهای مشخص شده انجام
میگیرند (مرحلة سوم) .سپس در مرحلة بعد (مرحلة چهار) بازبینی تمها انجام میشود .این مرحله
زمانی شروع میشود که مجموعهای از تمها را ایجاد ميكنيم و مورد بازبینی قرار دهیم .این
مرحله شامل دو مرحلة بازبینی و تصفیه تمهاست .مرحلة اول شامل بازبینی در سطح خالصههای
کدگذاری شده است .در مرحلة دوم اعتبار تمها در ارتباط با مجموعة دادهها در نظر گرفته
میشود .در مرحلة بعد (مرحلة پنج) تعریف و نامگذاری تمها صورت میگیرد .این مرحله زمانی
شروع میشود که یک نقشة رضایتبخش از تمها وجود داشته باشد .در این مرحله ،تمهایی که
برای تحلیل ارائهشدهاند ،تعریف ميشوند و مورد بازبینی مجدد قرار میگیرند ،سپس دادههای
داخل آنها تحلیل میشوند .توسط تعریف و بازبینی ،ماهیت آنچه یک تم درمورد آن بحث
میکند مشخص و تعیین میشود و اينکه هر تم کدام جنبه از دادهها را در خود دارد (Braun
 .)& Clarke, 2006, P: 92نتایج این مراحل در جدول  1مرقوم شدهاند .سپس در مرحلة آخر
[مرحلة شش] ،تحلیل پایانی و تدوین الگو صورت میگیرد که هریک از مراحل مطابق با مراحل
خطمشیگذاری تعاملی در دیاگرام  ،1در نمودارهای  1تا  5نمایه شدهاند.
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جدول .2مضامین فراگیر و سازمان دهنده
رديف

مضامین فراگیر

1

مسائل اساسی و
استراتژیک

2

نوع دستورکار

3

4

توجه به سیاستهای کلی نظام؛ وضعیت قوانين و خطمشیهای مبارزه با
پولشـویی و فـساد؛ تصمیمگیری کـامل و جـامع؛ نحوة تعـامل نهـادهای
خطمشیگذار در مبارزه با پولشویی؛ کارآمدی دستگاههای مؤثر در مبارزه
با پولشویی؛ مدیریت دستگاهها و نهادها؛ پاسخگویی مدیران و سازمانها؛
آسیبشناسی گلوگاههای مبارزه با فساد؛ احصای تجربیات خارجی؛ سیاست
پژوهی خطمشی؛ دانشبنیانسازی نهادهای مؤثر؛ همسوسازی اقدامات
با ظرفیتها و فرصتهای موجود؛ توجه به مسائل مهم بینالمللی ازجمله
تحریمها؛ برقراری ارتباطات مستقیم میان نهادهای خطمشیگذار و مؤثر
دسـتورکارگـذاری متــعادل؛ دسـتورکارگـذاری صـحیح و بهموقع؛ مـدل
«ترکیبی» مدل مناسب خطمشیگذاری؛ مدل فرایند محور نه سیاست محور؛
دستورکارگذاری همراه با ایدئولوژی؛ شبکهمحور بودن؛ اهداف و برنامههای
دستگاههای خطمشیگذار؛ مرجعیت دستگاههای خطمشیگذار؛ عدم
شکاف میان تدوین و اجرای خطمشی؛ بررسی روشمند مسائل در نهادهای
خطمشیگذار؛ توجه به شفافیت برنامهها

توپولوژی منطقه؛ زمینههای سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و...؛ میزان مشارکت
و تعامل نهادهای داخلی با نهادهای بینالمللی؛ هماهنگی دستگاهها و نهادها؛
ارتباط میان نهادهای مؤثر در مبارزه با پولشویی با یکدیگر و مردم؛ نقش
بازدارندگی مردم؛ مشارکت عمومیدر خطمشیگذاری؛ اطالعرسانی و
زمینههای محیطی آگاهسازی عموم مردم؛ آزادی عمل نهادهای مجری و مجریان؛ سازگاری
حاکم
قوانین و خطمشیهای مبارزه با پولشویی؛ جریان ارتباطی نهادهای
خطمشیگذار با سایر بخشها و اقشار
بازیگران
تأثیرگذار

رویکرد دینی و ارزشی؛ حفظ ارزشها و فرهنگ اسالمیایرانی؛ همراستایی
و يکپارچگي خطمشیها؛ انسجام خطمشیهای مبارزه با پولشویی؛ جامعیت
ارزشهای محوری خطمشیها؛ رعایت اصول حرفهای در خطمشیگذاری؛ تبادل اطالعات،
حاکم
استانداردها و قوانین بینالمللی؛ حفظ استقالل ملی؛ توجه به مسائل منطقهای
و فرامنطقهای؛ برنامهریزی راهبردی

همانطور که توضیح داده شد ،در این مرحله نیاز به بازبینی تمهاست .بدین منظور ،ابتدا
الگوی مفهوميرا ترسیم میكنیم .این الگو مبنايي است که طرح کلي پژوهش بر آن استوار است.
ی دیگر ،اين الگو شبکهاي از روابط بين متغيرهايي است که براساس نتايج مصاحبهها،
بهعبارت 
مشاهدات يا بررسي پيشينة پژوهش شناسايي شدهاند .درواقع بررسي پيشينة تحقيق مبناي منسجمي
براي تدوين يک الگوی مفهوميرا بيان ميدارد .الگوی مفهوميروابط بين متغيرها را برقرار و
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ارگانها و نهادهای خطمشیگذار؛ گروههای ذینفوذ؛ تأثیر جریانهای
سیاسی-اجتماعی-فرهنگی؛ نهادهای نظارتی و بازرسی؛ نهادهای بینالمللی؛
تعاونیها ،اصناف و اتحادیهها؛ صندوقهای سرمایهگذاری؛ بانکها و
مؤسسات پولی و مالی و اعتباری؛ بازارهای سرمایه و بنگاهها؛ ظرفیتهای
عموم مردم
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5

مضامین سازماندهنده

بخش اول :مقـاالت علمـی

نوع تئوريهايي را که اين نوع روابط را تأیید کردهاند مشخص و ماهيت و جهت روابط را تبيين
ميکند (داناییفرد و همکاران .)1390 ،در اين تحقيق با بررسي مصاحبهها و ادبيات داخلي و
بينالمللي 265 ،شاخص شناسايي شدند و از  265شاخص استخراجشده  56مضمون سازماندهنده
و  5مضمون فراگير استخراج شد.

براي سنجش الگوی حاصله از  40نفر از استادان در خصوص الگو و رابطة صحيح مضامين
سؤال شد که روايي آن مجددا ً توسط اين خبرگان تأیید شد .همچنين قابليت الگو در هر بعد
مورد سؤال قرارگرفته است .الزم به ذکر است مضامين فراگير ،ابعاد الگو ،مضامين سازماندهنده،
متغيرهاي الگو و مضامين اساسي شاخصهاي الگو هستند که تشريح الگو در شکلهای  1تا
 5ارائه خواهد شد .الزم به ذکر است که برای تدوین الگوي موردنظر ،تنها به روند پژوهش
اکتفا نشده بلکه سعی شده است با استفاده از مراحل خطمشیگذاری تعاملی که در مطالب قبلی
ی شدهاند ،فرایند تدوین الگو را تنظیم و مطابق با مراحل آن ترسیم كرد .از همین رو ،مطابق
بررس 
با هریک از مراحل فرایند خطمشیگذاری تعاملی ،الگوی خطمشیگذاری تعاملی برای مبارزه
اسالمی ایران را تدوین میكنيم .همچنین با توجه به

با پولشویی در سیستم بانکداری جمهوری
اینکه محدودة موضوعی این تحقیق در راستای «تدوین» است ،بنابراين مرحلة ششم ــ اجرا و
ارزیابی ــ فرایند خطمشیگذاری تعاملی در تدوین الگو در نظر گرفته نمیشود و الگوها مطابق با
هر پنج مرحلة اصلی ترسیم میشوند.
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شکل  .1نمودار مرحلۀ اول :شناسایی [تعیین فرایند و روابط هریک از مشاركتكنندگان]

بخش اول :مقـاالت علمـی
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شکل  .2نمودار مرحلۀ دوم :ابتکار عمل (آغاز فرایند بهصورت رسمی)
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شکل  .3نمودار مرحلۀ سوم :تدوین چشمانداز مشترک (تعریف مشترک اهداف و مسائل)

بخش اول :مقـاالت علمـی
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شکل  .4نمودار مرحلۀ چهارم :حل مسئلۀ مشترک (بررسی ایدهها و نظرات هریک از
مشاركتكنندگان فرایند)
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شکل  .5نمودار مرحلۀ پنجم :تصمیمگیری (آغاز تصمیم رسمی و تعیین میزان حمایت از
تصمیم میان بخشها)

بخش اول :مقـاالت علمـی

کمی] :در این مرحله از پژوهش ،مضامین احصا شده با راهنمایی استادان راهنما
فاز دوم [فاز ّ
و مشاور و نیز نظر چند تن از خبرگان امر بهصورت پرسشنامه درآمد و با استفاده از پرسشنامة
طراحیشده ،و توزیع آن میان خبرگان منتخب نتایج حاصل بررسی شد که مقادیر مربوط در جداول
 2و  3مرقوم شده است .ویژگیها و شاخصهای الگوی مبارزه با پولشویی در خطمشیگذاری
تعاملی از طریق روش تحلیل مضمون استخراج و احصا شدهاند .در این قسمت ،ابتدا اهمیت و وزن
هریک از شاخصها تعیین و شاخصهای هر عامل مشخص میشود .سپس ضریب اهمیت و میانگین
مجموعه عوامل هریک از مضامین مورد تفکیک قرار میگیرد که در اینجا در قالب یک جدول
عرضه میشود :با توجه به جدول  2نتایج نشان میدهند که اهمیت مسائل اساسی و استراتژیک و
عوامل و شاخصهای آن بهعنوان یکی از اصلیترین و مهمترین عوامل خطمشیگذاری تعاملی
در مبارزه با پولشویی در سیستم بانکداری ج.ا.ا موردمطالعه و تأیید قاطع خبرگان قرارگرفته است.
بدین معنی که اعتبار شاخصهای این مضمون را  38نفر ( 93/3درصد) در حد خیلی زیاد 1 ،نفر
( 3/3درصد) در حد متوسط و  1نفر ( 3/3درصد) در حد کم ارزیابی کردهاند.
جدول .3میانگین و انحراف معیار خطمشیگذاری تعاملی در مبارزه با پولشویی
در سیستم بانکداری ج.ا.ا
شاخصها

میانگین

تعداد

/000

انحراف معیار

درجه
آزادی

مسائل اساسی و استراتژیک

40

4/8265

/57085

39

17/356

نو ِع دستورکار

40

4/5365

/63540

39

6/568

/000

زمینههای محیطی حاکم

40

4/3459

/66254

39

2/235

/012

بازیگران تأثیرگذار

40

4/2568

/59530

39

5/668

/002

40

4/7302

/61022

39

7/362

/000

مضامین

ارزشهای محوری حاکم
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جدول .4میانگین و انحراف معیار شاخصهای خطمشیگذاری تعاملی در مبارزه با
پولشویی در سیستم بانکداری ج.ا.ا
شاخصها

X

SD

هماهنگی دستگاهها و
نهادها

4/33

0/467
0/613
0/723

ردیف

شاخصها

X

SD

1

توجه به سیاستهای
کلی نظام  

4/59

0/495

30

2

وضعیت قوانين و
خطمشیهای مبارزه با
پولشویی و فساد

4/42

0/502

31

ارتباط میان نهادهای مؤثر 4/42
در مبارزه با پولشویی با
یکدیگر و مردم

3

تصمیمگیری کامل و جامع

4/65

0/467

32

4/37

ردیف

62

t

سطح
معناداری

نقش بازدارندگی مردم
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6

مدیریت دستگاهها و نهادها

4/65

0/512

35

آزادی عمل نهادهای
مجری و مجریان

4/63

0/602

7

پاسخگویی مدیران و
سازمانها

4/32

0/462

36

سازگاری قوانین و
خطمشیهای مبارزه با
پولشویی

4/36

0/436

8

آسیبشناسی گلوگاههای
مبارزه با فساد

4/58

0/621

37

جریان ارتباطی نهادهای
خطمشی گذار با سایر
بخشها و اقشار

4/54

0/512

9

احصای تجربیات خارجی

4/39

0/578

38

ارگانها و نهادهای
خطمشی گذار

4/49

0/701

10

سیاست پژوهی خطمشی

4/23

0/486

39

گروههای ذینفوذ

4/23

0/592

11

دانشبنیانسازی نهادهای
مؤثر  

4/56

0/524

40

تأثیر جریانهای سیاسی-
اجتماعی-فرهنگی

4/36

0/603

12

همسوسازی اقدامات با
ظرفیتها و فرصتهای
موجود  

4/23

0/439

41

نهادهای نظارتی و بازرسی 4/54

0/521

13

توجه به مسائل مهم
بینالمللی از جمله
تحریمها

4/69

0/512

42

نهادهای بینالمللی

4/42

0/701

14

برقراری ارتباطات
مستقیم میان نهادهای
خطمشیگذار و مؤثر

4/54

0/475

43

تعاونیها ،اصناف و
اتحادیهها

4/35

0/442

15

دستورکارگذاری متعادل

4/36

0/554

 44صندوقهای سرمایهگذاری 4/21

0/568

16

دستورکارگذاری صحیح و
بهموقع

4/11

0/522

45

بانکها و مؤسسات پولی و 4/24
مالی و اعتباری

0/462

17

مدل «ترکیبی» مدل
مناسب خطمشیگذاری

4/02

0/511

46

4/04

0/432

18

مدل فرایند محور نه
سیاست محور

4/29

0/412

47

ظرفیتهای عموم مردم   4/20

0/452

19

دستورکارگذاری همراه با
ایدئولوژی

4/32

0/402

48

رویکرد دینی و ارزشی

4/44

0/531

20

شبکهمحور بودن

4/12

0/432

49

حفظ ارزشها و فرهنگ
اسالمیایرانی

4/79

0/567

بازارهای سرمایه و بنگاهها
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5

کارآمدی دستگاههای مؤثر
در مبارزه با پولشویی

4/35

0/503

34

اطالعرسانی و آگاهسازی
عموم مردم

4/39

0/534

فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاست گذاریعمومی

4

نحوة تعامل نهادهای
خطمشی گذار در مبارزه با
پولشویی  

4/57

0/435

33

مشارکت عمومی در
خطمشی گذاری

4/35

0/570
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21

اهداف و برنامههای
دستگاههای خطمشی گذار

4/21

0/510

50

همراستایی و يکپارچگي
خطمشیها

4/07

0/452

22

مرجعیت دستگاههای
خطمشی گذار

4/43

0/422

51

انسجام خطمشیهای
مبارزه با پولشویی

4/11

0/532

23

عدم شکاف میان تدوین و
اجرای خطمشی

4/10

0/402

52

جامعیت خطمشیها

4/26

0/492

24

بررسی روشمند مسائل در
نهادهای خطمشیگذار

3/69

0/509

53

رعایت اصول حرفهای در
خطمشیگذاری

4/66

0/576

25

توجه به شفافیت برنامهها

4/67

0/402

54

تبادل اطالعات

4/08

0/490

26

توپولوژی منطقه

4/90

0/532

55

استانداردها و قوانین
بینالمللی

4/13

0/491

27

زمینههای سیاسی،
اقتصادی ،فرهنگی و...

4/23

0/442

56

حفظ استقالل ملی

4/81

0/498

28

میزان مشارکت و تعامل
نهادهای داخلی با نهادهای
بینالمللی

4/03

0/472

29

هماهنگی دستگاهها و
نهادها

4/70

0/532

همانطور که در جدولهای  2و  3یعنی جدولهای میانگین و انحراف استاندارد و شاخصها
مشاهده میشود ،میانگین همه شاخصها از  4بزرگتر هستند و این موضوع نمایانگر تأکید
پاسخدهندگان بر شاخصهای گفتهشده است .در ادامه به نتیجهگیری و ارائة توصیههای سیاستی
میپردازیم.
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پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی مبارزه با پولشویی با رویکرد خطمشیگذاری تعاملی
انجام شده است .سیستم بانکی مهمترین بخش از سیستم مالی محسوب میشود .نظام مبارزه با
پولشویی یک کشور باید از بانکها شروع شود .با توجه به نقش حیاتی بانکها در سیستم مالی
نهتنها الزم است هر بانک بهمنظور مقابله با خطرات پولشویی ،برنامة مؤثر ضد پولشویی داشته
باشد؛ بلکه بهمنظور حفظ سالمت و امنیت سیستم مالی ،هر کشور باید دارای یک نظام مؤثر ضد
پولشویی باشد که استانداردهای بینالمللی در آن لحاظ شده باشد .این مهم نیازمند یک الگوی
کامل است تا بر مشکالت ناشی از نبود آن فائق آید .از همین رو در این مقاله سعی شد تا با استفاده
از روش ترکیبی ،الگوی حاصل تدوین شود .فرایند کار این پژوهش براساس مطالعة پیشینه و
مباحث مربوط به خطمشیگذاری تعاملی و مبارزه با پولشویی در سیستم بانکداری و نظرسنجی
از خبرگان بوده است که با توجه به مطالعة ادبیات پژوهش و مصاحبههای نیمه ساختاریافته265 ،
شاخص استخراجشده که  56مضمون سازماندهنده و  5مضمون فراگير مورد شناسایی قرار

تدوین الگوی مبارزه با پولشویی با استفاده از رویکرد خطمشیگذاری تعاملی

گرفت که با استفاده از نمودارها ،بازیگران اصلی و روابط بین آنها نمایه شدند.

از نتایج مهم در این تحقیق میتوان به این مقوله اشاره کرد که خطمشیگذاری تعاملی
بهعنوان ریلگذاری برای حرکت قطار توسعه و پیشرفت کشور است .قب ً
ال نیز اشاره شد که اکثر
کشورهای توسعهیافته و پیشرفته دنیا نیز از آن به منزلة مکانیزم اصلی فرایند توسعه استفاده میكنند.
اسالمی ایران نیز در راستای

از همین رو الزم است کشورهای درحال توسعهای همچون جمهوری
بهرهگیری از این چنین مکانیزمهایی تالش كنند.

از دیگر نتایج این تحقیق میتوان به نقش «تعاملی» و «مشارکتی» مردم و سایر اقشار جامعه اشاره
کرد که برای نخستین بار نقش مستقیم و سازندهای را در فرایند خطمشیگذاری خواهند داشت.
در متون علمیتأکید شده که از اولین و اصلیترین پیششرطهای تحقق دموکراسی در جامعه،
مشارکت و تعامل مردم در امور قانونگذاری و تصمیمگیری است .خطمشیگذاری تعاملی که
از جدیدترین و مهمترین نظریههای دانش خطمشیگذاری است ،این پیششرط اساسی را مورد
مداقه قرار داده و فرصتی را برای ایجاد خطمشی از طریق بحث و گفتگو و مشارکت فراهم
میکند .با توجه به شرایط خاص جمهوری اسالمیایران در عرصة مبارزه با پولشویی ،به یک
رویکرد جامع و چندبعدی نیاز است تا در مبارزه با آن مثمرثمر باشد .الگوی خطمشیگذاری
تعاملی در مبارزه با پولشویی در سیستم بانکداری ج.ا.ا موجب میشود که راهبردهای مؤثری
اتخاذ شود تا عالوه بر نهادهای مجری در مبارزه با پولشویی ،سایر آحاد جامعه نیز مثمرثمر
باشند .این مقوله بر این فرض استوار است که وقتی بخشهای (قوای) سهگانه با سایر نهادهای
خطمشیگذار مؤثر نقش فعالی را در ایجاد خطمشی ایفا میکنند ،احتمال بیشتری خواهد داشت
تا نتایج آن را بپذیرند .به عبارتی کلیتر ،الگوی خطمشیگذاری تعاملی در مبارزه با پولشویی در
ی است که با اشراف اطالعاتي
سیستم بانکداری ج.ا.ا ،فراهمکنندة تدابیر مشارکتجویانه و مدیریت 
و با بهرهگیری از مشارکتهای تعامالنه بازیگران مؤثر در راستای نیل به اهداف مربوطه مثمرثمر
خواهد بود .در راستای این نتایج پیشنهادهاي ذیل مطرح میشود:

 .1الگوی حاصل و روابط مربوط به آن باید در حوزة عمل بررسی و اجرا شوند تا مالحظات
و ارزشیابیهای الزم صورت گیرند.

 .4پیشنهاد میشود نهادهای باالدستی و خطمشیگذار ترتیباتی را اتخاذ كنند كه مکانیزمهای
مشارکت مردم در فرایند خطمشیگذاری در مبارزه با پولشویی فراهم شوند.
 .5بهمنظور بهکارگیری و اجرایی كردن الگوی حاصله توصیه میشود میزان تعامل بخشهای
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 .3ازجمله مهمترین و حیاتیترین مضامین مطروحه ،مضامین حفظ استقالل و ارزشهای ملی
است که در این تحقیق نیز به آنها اشاره شد .به دلیل ماهیت چندجانبهای پدیدة «پولشویی»
توصیه میشود مسئوالن امر همواره در خطمشیها و تصمیمات کالن ملی و فراملی به این مقوله
توجه ویژهای داشته باشند.

فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاست گذاریعمومی

 .2استفاده از ظرفیتهای نخبگان برای کاربردی شدن الگو بسیار مهم و ضروری است .از
ش از پیش به این مقوله توجه كنند.
همین رو توصیه میشود مسئوالن امر بی 
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حاکمیتی ،دولتی ،خصوصی ،بینالملل ،مردمنهاد مشخص و معیّن شوند.

 .6با توجه به اینکه نظریه خطمشیگذاری تعاملی از جدیدترین نظریههای دانش خطمشیگذاری
است ،توصیه میشود از تجربیات کشورهایی همچون هلند -که پایهگذار این نظریه هستند -بهرهگیری
شود تا بتوان از این نظریه در سایر موضوعات مشارکتی نیز استفاده كرد.

 .7با توجه به اهمیت موضوع مبارزه با پولشویی در داخل و خارج از کشور الزم است
با همکاری دستگاهها و نهادها کارگروههای تحقیقاتی تشکیل شوند تا بتوانند با دستاوردهای
پژوهشی معتبر در راستای مقابلة همهجانبه با این پدیدة شوم مثمرثمر باشند.
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تدوین الگوی مبارزه با پولشویی با استفاده از رویکرد خطمشیگذاری تعاملی
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