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موضوع ۷۷

سپاه پاسداران دشمن "اعتماد" در اقتصاد ایران
رئیس جمهور ایران "اعتماد" را در قلب نطق ساالنه نوروزیش قرار داد .اعتماد در بانک ها ،در تجارت و سیاست
گذاران برای سرمایه گذاران داخل و خارج کشور حیاتی است .اما نقش غالب سپاه پاسداران و نهاد های دیگر نظامی
در بخش تجارت و مالی باعث تضعیف اعتماد شده است .نقش گستاخانه سپاه پاسداران در فعا لیت های جنایتکارانه،
مانند چاپ کالن اسکناس های تقلبی یمنی ،نمونه ای از مشکالت واقعی میباشد که تجار ایرانی در ایجاد شهرت و
اعتبار در خارج با آن کلنجار میروند.
آقای روحانی رسیدن نوروز را با یک نطق خود تجلیالنه تبریک گفت که در آن "اعتماد" را به عنوان کلید موفقیت
ایران در سال های آینده وصف کرد .با اشاره مستقیم اندک به تظاهرات گسترده ای که مشخص کننده نیمه دوم سال
بود ،آقای روحانی بر روی مسائل اقتصادی تمرکز کرد که دلیل اصلی برای آن وقایع بود .آقای روحانی توجهات را به
سوی "موفقیت های اقتصادی" دولت خود جلب کرد که دو میلیون کار ایجاد کرده است (هر چند بدون کاهش عملی
بیکاری یا زیر اشتغال) ،که باعث رشد اقتصاد شد (هر چند با نرخ کند تر) و دستیابی به سال دوم متوالی تورم تک
رقمی پیدا کرد.
اظهارات رئیس جمهور میتواند به عنوان انتقادی تا حدی پوشیده در مورد دخالت سپاه پاسداران و بازیگران دیگر نظامی در
اقتصاد دیده شود .دست سنگین نظامیان ایران  -و مخصوصا ً سپاه
شکل .١نرخ تولید ناخالص ملی واقعی (آی ام اف)
پاسداران – باعث صدمه درازمدت به چشم انداز اقتصادی ایران
(سال به سال  ۲۰۰۵تا )۲۰۱۵
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شده است .بواسطه فساد ،پارتی بازی ،سرمایه گذاری های نادرست
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و ناکار آمدی ،وجود آنها در بسیاری از بخش ها رقابت و نوآوری
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را تضعیف میکند ،و بنابراین بازدارنده پویایی تشکیالت اقتصادی
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میباشد .به نوبه ،توانایی دولت در ایجاد کار در درازمدت را فرو
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نقش گستاخانه سپاه قدس در چاپ صد ها میلیون دالر اسکناس
تقلبی یمنی نشان دهنده این مورد است.
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بررسی خزانه داری آمریکا در نوامبر نشان داد که یک شبکه افراد
و شرکت های پوششی تحت دستور سپ اه قدس سردار قاسم سلیمانی در کشور های اروپایی برای تسهیل این تقلب فعالیت میکنند.
مقیم آلمان رضا حیدری مدیر عامل شرکت پردازش تصویر رایان است ،که متعلق به شرکت تجارت الماس مبین بود ،و
مسئولیت دستیابی به تجهیزات و مواد مورد نیاز از تامین کننده گان ناخواسته اروپایی میباشد .محمود سیف مدیر عامل شرکت
-8.0%

contactus@verityiran.com
Page 1 of 3

@VerityIran

مارس

First published: ۲۰۱۸

www.VerityIran.com

تجارت الماس مبین است .طبق بیانیه خزانه داری آمریکا سیف قبال
برای سپاه پاسداران تسلیحات فراهم کرده بود.

شکل  .۲نرخ تورم (آی ام اف)
(تغییر سال به سال در سطح قیمت مصرف کننده)
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این نوع رفتار از دید نهاد های مالی و سرمایه گذاران بین المللی
بسیار زیان آور است .اوال این پروژه با برنامه ریزی بد سپاه قدس،
25%
مخصوصا در استفاده از فردی که در گذشته در فراهم کردن غیر
20%
قانونی تسلیحات به سپاه پاسداران مشهور بوده که بطور مستقیم بر
15%
روی تمایل شرکای همکاری با نهاد های غیر نظامی سی بی آی
10%
5%
تأثیرگذار بوده و کارهای آقای روحانی را به چالش میکشد .آن به
0%
عنوان این دیده میشود که یک نهاد دولتی درگیر فعالیت بسیار
جنایتکارانه میباشد که حاکمیت مالی بین المللی که سایر کشورها به
آن پایبند هستند را تضعیف میکند .دوم اینکه همچنین فریب شرکای
تجاری اروپایی میباشد که میتواند به ورود آنها به لیست سیاه منجر شود ،که در نزدیکی حضور تنظیم کننده های اروپایی
میتواند صورت بگیرد .این تجربیات باعث ایجاد ترس در شرکت های بین المللی و ساختارهای حاکم آن در تعامالت با ایران
میشود .آنها فرصت های رونق در بازارهای خارجی را برای شرکت های مشروع ایرانی زهر آلود میکنند.
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بانک مرکزی ایران (سی بی آی) برنامه ادغام "بانک های
نظامی" تا نوروز آینده را اعالن کرد .طبق سی بی آی برنامه
ای برای رسمی نمودن دو موسسه اعتباری بدون مجوز
صورت گرفته ،موسسه اعتباری ثامن متعلق به سپاه پاسداران و
بانک مهر اقتصاد متعلق به بسیج و زیر چتر بانک انصار که
از سوی بنیاد تعاون سپاه پاسداران اداره میشود .بعد از آن سی
بی آی این نهاد را با بانک های مجوز داری که از طرف
ارتش ،نیروهای انتظامی و وزارت دفاع کنترل میشوند ادغام
خواهد کرد .واضح نیست در عمل این چه معنایی خواهد
داشت .چه کاهش تسلط نظامیان بر روی بخش خدمات مالی
ایران ،یا در نهایت تحکیم قدرت در دست کمتر افرادی که
خطر مالی مربوط به آن را باال میبرد ،بستگی به آن دارد که
این نهاد های جدید تا چه حدی خوب تنظیم و کنترل بشوند.
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در چار چوب سخت شدن موضع آمریکا در مورد برجام که بر روی موقعیت اروپا نسبت به ایران تاثیرگذار است که بانکها را
به میدان جنگ برای بقای اقتصادی ایران تبدیل کرده است .در نطق نوروزی ایشان آقای روحانی درخواست خود را به بانک
های ایران در مورد پاکسازی و رساندن آنها به رقابت بین المللی تجدید کرد .ایشان ادعا کرد در سال های اخیر میزان اطمینان
در نظام بانکداری افزایش یافته است – به دلیل اینکه بعضی از "سلول های سرطانی" برداشته شده و کفایت سرمایه بهبود یافته
بود .ولی این بخش احتیاج به انضباط و شفافیت دارد که در محور قواعد و شیوه های بین المللی استوار باعث ایجاد اعتماد
شود .در حال حاضر سه الیحه در مجلس در انتظار تصویب میباشند که به منظور نشانه گیری برضد پولشویی ،اعتبار
تروریسم و همچنین اصالحات شیوه های بانکداری میباشند ،که سه گام در جهت درست است .آقای روحانی همچنین از سی بی
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آی درخواست کرد نظارت بر بخش مالی را افزایش دهد و این
کار را به نحو شفاف انجام دهد .شفافیت به معنی فرق بین بازده
های کوتاه مدت و سود درازمدت میباشد.

شکل  .٤شاخص سهام (کلیه سهام) تدپیکس
 ۱سپتامبر  ۲۰۱۷تا کنون
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پاکسازی بخش مالی ایران به معنی برخورد با "رفتار بد" در
باالترین سطح است .قواعد وشیوه های سازمانی ،به اضافه طمع،
80,000
در باالترین سطوح اجرایی میباشد که به گسترش و تسهیل گسترده
75,000
تر فساد منجر میشود .برای مثال ،بانک مرکزی به تازگی مبلغ
 ۲۰تریلیون تومان (تقریبا  ٦میلیارد دالر) خط اعتبار ترخیص
کرد تا بتوان در بخش بانکداری غیر رسمی حفظ نقدینگی کند.
اگر این دست در دست رسمی سازی اقدامات بانکی صورت گیرد آنگاه گامی به پیش خواهد بود .اگر فقط تخصیص نادرست یا
تاراج مالی بدست سرمایه داران با نفوذ را یارانه دهد آنوقت منجر به نادیده گرفتن مشکالت و شعله ور کردن آتش چالش ها
خواهد شد .صاحبان مؤسسات اعتباری بدون مجوز ورشکسته مانند ثامن الحج ،افضل طوس ،فرشتگان ،ایرانیان البرز و
آرمان آسام بعد از برداشت مقدا ر هنگفتی پول نقد و واریز کردن آن به حساب های شخصی و معامالت ملکی مشکوک دچار
مشکالت نقدینگی شدند .نادیده گرفتن این اقدامات از طرف تنظیم کننده گان میتواند همان اندازه مضر باشد که فرصت طلبی
مشتاقانه یک کالهبردار میتواند آسیب آور باشد و دستیابی به یک بخش بانکداری شفاف تر هر دو این مشکالت را حل میکند.
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