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معضالت قوانین کار و بانکداری و نحوه مواجهه با  FATFدر تحلیل دکتر عادل پیغامی

گوییم 16درصد،تازههمین 16درصدراهمخوبنظارتنمیکنیم
وسیستمبانکیبرایخودشخلقپولمیکند،رهاست،میرسیم
به نظام تخصیص و می بینیم به من و شما و تولید کننده که وام نمی
دهند،بهداللمیدهند.بهغیرخودشاننمیدهند،بهخودشانمی
دهند،بانکیراکهذاتایکنهادعمومیاستولوخصوصیتاسیس
شود،داریمبهبدترینشکلادارهمیکنیم.درهیچجایدنیاکشور
بهدردبخوریراپیدانمیکنیدکهاینسیستمبانکیراداشتهباشد
که نه غربی است نه اسالمی و به شکل کامال غیرعادالنه تخصیص
منابعمیکند.

نسخهپیشنهادیبرای مدیریتنقدینگی
خود سیستم بانکی در دهان من و شما می اندازد که بحث ربا را بزرگ کنیم!

▪چهنوعبنگاهداریبرایچهنوعبانکیغلطاست؟

بعد می رسیم به این که می گویند بانک ها بنگاه داری نکنند ،غلط
است ،بانک سرمایه گذاری اساسا کارش بنگاه داری است ،کارش
ساختن است ،بانک تخصصی در حوزه تخصصی خودش کارش
بنگاه داری در تامین و تکمیل زنجیره خلق ارزشش است ،مثال اگر
بانکمسکنیکدفعهببیندکهشرکتمصالحساختمانیماضعیف
است و سیمان ندارد ممکن است ورود کند و زنجیره خلق ارزش را
درآنحوزهتکمیلکند،بایدبرودکارخانهسیمانتاسیسکندیاوام
بدهدیکیتاسیسکندولیاگرکسینباشدخودشواردمیشود،
همهجایدنیااینطوراست،دولتهاخودشانمجبورمیشوندیک
جاهاییواردشوند،بهبانکتجاریکهمیرسیمنبایدبتواندپولخلق
کندوبنگاهداشتهباشد،رستورانهمنبایدداشتهباشد،رهبرانقالب
درستمیفرمایند،میگویندایندیوارمالچیاست،میگویندکه
مالباشگاهفرهنگییارستورانفالنبانکاست،خبنبایدداشته
باشد.رستورانالزمداریبروازیکیاجارهکن.مایابههمهاجازهمی
دهیمبنگاهداریکنندیامیخواهیمببندیمهیچکسیبنگاهداری
نکند،اینهمغلطاست،اینکههیچکسیخلقاعتبارنکندهمغلط
است .بانک سرمایه گذاری اساسا بانک حوزه بازار سرمایه است،
اساسا به یک معنا بانک نیست شما بگویید بانک سرمایه گذاری یا
بگویید شرکت تامین سرمایه ،یک جمله است ،یک کلمه است ،یک
نهاد است،این ها را نفهمیدیم ،االن اغلب بانک های ما کار بانک
سرمایهگذاریمیکنندونهادکارگزاریدارند.

حسین بردبار -دکتر عادل پیغامی ،اقتصاددان و عضو
هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) چهره شناخته شده
ایبرایاقتصادخواندههاوکسانیاستکهمباحثنظری
حوزه اقتصاد را پیگیری می کنند .با این حال آشنایی با
زاویه دید یک اقتصاددان نظریه پرداز درباره حوزه اجرا و
واقعیت های روز اقتصاد ایران خالی از لطف نیست.
پنج شنبه هفته گذشته ،دکتر عــادل پیغامی مهمان
نشست هفتگی جبهه آرمان خواهان واقع بین در مشهد
بود و درباره وضعیت اقتصادی کشور از جمله نظام بانکی،
معضالت پول شویی و کم توجهی به رصد مبادالت مالی در
کشور ،نحوه مواجهه با نهاد  FATFو ضرورت اصالح برخی
قوانین اصلی کشور به ویژه اصالح قانونی بانکداری و
قانون کار سخن گفت .به ویژه تاکید وی بر ضرورت تفکیک
بانک ها به پنج دسته در اصالح نظام بانکی ،آن هم در
شرایطی که هفته گذشته رهبر انقالب در دیدار با سران
قوا ،بار دیگر خواستار انجام اقدامات قاطع و عملیاتی
برای اصالح نظام بانکی شدند و پس از آن نیز در روز شنبه،
شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور با حضور سران
قوا اختیارات الزم را به بانک مرکزی برای اصالح نظام
بانکی اعطا کرد .مشروح سخنان دکتر عادل پیغامی در
ادامه آمده است:
▪دعوتبهمناظره 290نفریکهمدعیفروپاشیهستند

شایدآنچهکهبرایتانداشتهباشممطلبجدیدینیست،مطالب
را شما واقعا بیشتر از من می دانید ،گاهی روایت جدیدی از مسئله
است،زاویهجدیدیاستکهشایدکمککندبحثرابهتربشناسیم
و آن چه به نظر می رسد االن جزو کمبودهای ماست همین روایت
ها و زاویه هاست،روایت های مشهور خیلی وقت ها اتفاقا صورت
مسئلههاراپاکمیکنند،اینشاذبودنهانهبهاینمعناکههرچه
که شاذ و جدید است غلط است ،خیلی وقت ها باید تاکید بر نظر
شاذ باشد ،خیلی اوقات از جنس تلنگر است ،صورت مسئله هایی
راعادتکردهایمهمیشهازیکزاویهببینیم،همینباعثمیشود
که مسئله ها را نشناسیم و اشتباهی را مکرر تکرار کنیم  ،یکی از
مشکالتی که االن با آن مواجه هستیم متاسفانه روایت های بسیار
سخیف و مسخره در کشور دارد پمپاژ می شود به ویژه در چند ماه
اخیر،همیننامه 290نفریکهبهتازگینوشتندیامواردیمشابه
آن .به همین سخافت که یادتان باشد زمانی گفتند که می خواهند
درپیادهروهادیواربکشندوآنقدرشعورمخاطبراموردسوالقرار
ندادند که دیوار کشیدن آخر چقدر مالت و آجر و بلوک می خواهد
ولیبخشیازمخاطبقبولکرد،آنتعابیریکهامروزهستوتقریبا
ترجیعبندهمهآنهاآناستکهمابهانسدادحاکمیتیوحکمرانی
رسیدهایم،نمیگویندکهمابهانسدادمثالنظریههایاقتصادیاین
دولت رسیده ایم  ،نمی گویند که خود ما که شش سال پیش سینه
چاکمیکردیمبرایایندولتومیگفتیماگرایندولتبیایددیگر
دنیایپوپولیستیتماممیشودوتمامنظریاتعلمیوتجربیاتدنیا
واردمیشود،پسببینیدهمهمیگویندبحثحاکمیتاست،حال
کیست که سوال کند ،خلق پول بانک مرکزی کجایش حاکمیت
است؛اجرایینشدنقانونپولشوییکجایشحاکمیتیاستواین
روایت های سخیف هم معموال جایی رشد می کنند که روایت های
درستوحداقلفنیکمتردیدهشود،پسهمهبایدکمککنیمکه
این روایت ها شکل بگیرد .نکته اساسی مهم در شروع بحث اقتدار
اقتصادی ایران است ،چیزی که در همه روایت هایی که انسان از
دوستاننادانداخلییادشمنمیشنودایناستکهاقتصادایران
درحالفروپاشیاستوبهنقطههایغیرقابلبازگشترسیدهاست،
من وقت نکردم دنبال این هستم که ببینم این 290نفر کدام های
شان اقتصاد خوانده اند و شروع کنیم و بگوییم بسم ا ...بیایید باهم
صحبتکنیموببینیمآیااصالمیآیندپایمباحثهومناظره.
▪پیچ های تاریخی که ضعف های ما را بیشتر نشان داده است

واقعیت آن است که اقتصاد ایران واقعا اقتصاد قوی است ،وقتی ما
صحبتازمقاومسازیاقتصادایرانمیکنیمدرمقامایننیستیمکه
تاحاالضعیفبودهایموازاالنبهبعدبایدمقاومسازیراشروعکنیم.
اقتصاد ایران مقاوم بوده است اما باید مقاوم تر شود ،واقعا اقتصاد
ایرانواقتصادجهانیواردمراحلیشدهکهدرجهایازمقاومتیکه
قبالداشتهایموجوابمیدهددیگرممکناستجوابندهد،پس
بحثمانارتقایمقاومتاست،نهبحثاینکهشکنندهایمیاآسیب
پذیر بوده ایم و االن تازه می خواهیم پروژه اش را شروع کنیم ،واقعا
پروسهاست،حتینوساناتیکهشمااالنبیشتراحساسمیکنیدیا
بهچشمتانمیآیداینهابعضیهایشمربوطبهوروداقتصادایران
بهمراحلجدیداست،حاالاینمراحلگاهیاوقاتازجنسموشک
هایجدیدیاستکهدشمنمیزند.دشمنهمواقعاموشکهای
اقتصادی اش رشد کرده است ،حاال مثال هایش را خواهیم زد،
این ها قسمت هایی است که دشمن پیشرفت کرده است و ما عقب
مانده ایم و پیشرفت نکرده ایم ولی آن طرفش را هم ببینید ،همین
پیچ های تاریخی که در اقتصاد ایران پیدا شده است و ضعف های
ما جلوه بیشتری پیدا کرده است ،یک بخشش ناشی از جنبه مثبت
اقتصاد ایران است ،تحلیل عامیانه من این است که اقتصاد ایران
یک خودرویی بود که با سرعت  50کیلومتر حرکت می کرد  ،لرزه
هایپیچهایشلشمعلومنبودولیوقتیباسرعت 140کیلومتر
دارد می رود هم پیچ هایش شل تر شده است و هم وقتی چرخش
دربیاید ،فقط به جدول نمی خورد بلکه چپ می کند ،ما با اقتصاد
ایرانیمواجهیمکهدردودههگذشتهشتابگرفتهاستواینشتاب
اینطوریداردخودشرانشانمیدهد.
▪دالیلرشدآماروارقاماختالسهایبانکی

مثال قانون کار ما از قبل هم می گفتیم که معضالت جدی دارد،
قانونمالیاتیمانمیگفتیممعضالتجدیداردولیاقتصاددهه
 70ایران با همین قانون کار و قانون پولی و بانکی و مالیاتی داشت
کارمیکردولیاالناصالجوابگونیستوحسابیداریمازآنمی
خوریم ،چرا  ،چون اقتصاد ایران رشد کرده است ،پس یک بخش به
خاطر این است که دشمنی عمیق تر و دشمن قوی تر شده است و
بخشی دیگر به خاطر این که ما رشد کرده ایم ،اغلب مواردی که به
عنوان روایت های منفی گفته می شود  ،مثبت هم می شود خواند،
یک زمان 124میلیارد تومان رئیس یک بانکی اختالس می کرد،
االنمیگویندسههزارمیلیارد،خوبمعلوماستکهاقتصادبزرگ
شدهاستکهمیشودسههزارمیلیارد،پسمعلوماستکهماگنده
تر و ثروتمند تر شده ایم ،قسمت های سفید و نیمه پر اقتصاد ایران
را هم باید دید .روایت هایی که از مسئله می شود به شدت آسیب
زاست،انسانناراحتمیشودکهچقدراقتصادایرانمظلوماستو
حتیسیستمهایش،بندهسیاهترینبخشاقتصادایرانرابانکمی
دانم،فاسدترینوسیاهترین،ولیهمینسیستمبانکیوقتیبحث
ازاختالسهامیشودکهمردممیگویندبردندوخوردندوسیستم
بانکی همه اش فاسد است ،چون مردم اعداد بزرگ را خیلی نمی
فهمند ،وقتی به مردم می گویند سه هزار میلیارد تومان و یک خبر

غیررسمی هم باشد که 12هزار میلیارد تومان فالن جا و پنج هزار
میلیاردتومانبهمانجا،میگویند،کلمنابعپولیبانکرفت،نمی
دانند که تمام این اختالس ها را که جمع کنید در مقایسه با گردش
مالی بانکی کشور شاید یک عدد چهار تا پنج درصدی باشد .حاال
راندمان سیستم 95درصد شده است ،آیا این سیستم فاسد است،
همانکهآقامیفرمایندفسادسیستمینداریم،یکمعناازنداشتن
فساد سیستمی بحث گستردگی است .بله ،سرجای خودش ما
قائل به اقتصاد اسالمی هستیم و یک ریال فساد هم خیلی است و
نبایدباشدولیازآنطرفهمنمیشودکلنظامرازیرسوالبرد،ما
با همین سیستم بانکی فاسد سیاه و ناکارآمد در جنگ اقتصادی با
دشمنایستادیم،کشوردرجنگاقتصادیبادشمناست،یاتصوری
ازجنگنداریدیانمیدانیدکهسیستمبانکیواقتصادیماچگونه
دارد در این جنگ خوب یا بد عمل می کند ،ولی یک خبر می رود و
نوعرسانهایکردنمسئلهبهنحویپیشمیرودکهاینذهنیترابه
مردممیدهدکههمهفاسدشدهاندوهمهمیخورندوچیزیباقی
نماندولیوقتیبگوییمکهدربانکچهاردرصدفسادپیداشدهاست
و 96درصدداردکارمیکند،االنبهنقطههاییرسیدهایمکهمردم
فکرمیکنندهمهداریممالحراممیخوریم،همهکارمندانایران
پولرشوهمیگیرند،آیاواقعااینطوریاست؟چراروایتهاییمی
کنیمکهخطادارد.اقتصادایراناقتصادیبسیارقویومعتدلاست
از جهات مختلف ،به تازگی یک کتابی در انتشارات امام صادق(ع)
چاپ شد به اسم عملکرد ایجابی انقالب اسالمی ایران  ،دفتر اول
اقتصاد،آمارهایآنجاگویاستکهاقتصادایرانچهمسیریراطی
کردهاست،حتیمقایسهاستکهمثالمابافالنکشوردنیادرشتاب
یانرخرشدچهوضعیتیداریم.
▪ 3آمار متفاوت درباره مقایسه تولید ناخالص داخلی ایران با
کشورهایدیگر

مثالاگرکرهدردهه 1960شروعکرد 20سالبعدکجابودودراین
 20سال زیرساخت هایش با چه نرخ هایی رشد کرد و ما چگونه
رشد کردیم در  20سال گذشته در برخی از شاخص ها از همین
کرهجنوبیماجلوترهستیم،درنرخ،بله،هنوزبهآنهانرسیدهایم.
آن ها سال  60شروع کردند و ما دیرتر شروع کردیم ولی در نرخ ها
ما جلوتر هستیم و آینده اقتصاد ایران خیلی مثبت تر است ،اقتصاد
ایرانبهدالیلمختلفاقتصادقویاست،اینرادشمنانمیگویند.
گزارشهایجهانیاقتصادایرانراباچهسطحواقتداریمیبیند،
منتهامتاسفانهاشکاالتریزفنیباعثمیشودکهروایتهایغلط
دادهشود،مثالاینکهشماتولیدناخالصداخلی()GDPایرانرابر
اساسدالرمعمولیمحاسبهکنیدیابراساسدالرنرخثابت2001
یاکالبراساسدالربرابریقدرتخرید()PPPمحاسبهکنید،سهتا
آمار از جی دی پی و سرانه اقتصاد ایران پیدا می شود .من در همین
دانشگاه فردوسی مشهد دو روز  16ساعت برای استادان طرح
ضیافتاندیشهاقتصادگفتموآنجاآمارهاراازبانکجهانینشان
می دادم که مثال با یکی از دالرها وقتی نگاه می کنید ،بعد از 40
سال سرانه تولید ناخالص ملی ما یا درآمد سرانه هر ایرانی تازه به
سال 55پهلوی رسیده است،این آمار غلط هم نیست با دالر جاری
است ولی با دالر قدرت برابری خرید نگاه کنید ایرانیان  17برابر
نسبت به سال  57رشد کرده اند .حاال کدامش درست است ،بعد
میگویندکهشماباآمارهابازینکنید،بهرفاهمردمنگاهکنید،اتفاقا
برابری قدرت خرید دالر رفاه مردم است ،آن دالر جاری صرفا یک
عددحسابداریاست.
▪سواد اقتصادی مردم ایران به طور سیستماتیک پایین نگه
داشتهشدهاست

سواداقتصادیمردمایرانبهطورسیستماتیکدرآموزشوپرورش
و رسانه ها پایین نگه داشته شده است ،مردم واقعا اقتصاد را نمی
گیرند ،به طور سیستماتیک مشکل داریــم ،در آمریکا این طوری
نیست،گاهیاوقاتدرروزنامههایماستونهاییمیآیدکهکتاب
هاییدرآنمعرفیمیشوندوچهبساجایچنینستونیدرروزنامه
شما خالی باشد که برخی از کتاب ها درآن جا داخل ستون بیایند،
در این کتاب تعلیم و تربیت اقتصادی روایت کرده ایم که در دنیا به
بچه های شان چه یاد می دهند و مردم چه تصوری از اعداد و ارقام
اقتصادیپیدامیکنندونتیجهاشآنمیشودکهشبهاتاقتصادی
درخارجکارسازنیستولیدرایرانکارسازاستچونتصوردرستی
از عددهای اقتصادی ندارند،خوب ،اما اقتصاد ایران چه مسائلی
داردودرمقابلچهراهکارهاییبرایبرونرفتازآنهاوجوددارد.
اقتصاد ایران یک سری بنیان های زیرساختی مثل هر اقتصادی
داردکهبهآنبنیانهاتوجهالزمدراینچهلسالنکردهایمونداریم
و برایمان اولویت نداشته است ،تا جایی که اقتصاد مسیر را افتان و
خیزان طی می کرد خیلی هم رو نیامده است ولی وقتی که دست
اندازهازیادشوندآنفقدانهاوتزلزلهاخودشرابیشترنشانمی
دهد.منچندتاازاینهارامرورمیکنم:
▪خود سیستم بانکی در دهان من و شما می اندازد که بحث ربا
رابزرگکنیم!

اول نظام بانکی  ،اساسا چه تصویری از مقوله بانک در اقتصاد ایران
دارید  ،روایت من از مقوله بانک این است که مشکل اصلی ما در
سیستمبانکی ،ربویبودننیست،بهجدمعتقدمکسانیکهربوی
بودنرارسانهایمیکنندوسروصدامیکنند،حواسشاننیست،
می افتند در دام بازی رسانه ای خائنان  ،بحث ربا سر جای خودش
بایدتحلیلشودولیاینکهبگوییمسیستمبانکیربویاستباکدام
اجتهاد و کدام معنا و کدام تعریف از ربا و بهره  ،جای بحث دارد و من

▪هیچ کشوری به قدرتمندترین نهاد اقتصادی اش اجازه چنین
بیقیدینمیدهد

معتقدمکهاینراخودسیستمبانکیدردهانمنوشمامیاندازدکه
بایکنوععرقمذهبیودینیبحثربارابزرگکنیم.
▪مشکل قانون بانکداری ما تفکیک نشدن بانک ها به  5دسته
است

اصلمشکلبانککجاست.اصلمشکلبانکاینجاستکهقانون
بانکداری بدون ربای ما از همان ابتدایی که شکل گرفته یک غلط
فاحش و بزرگ دارد و آن تفکیک نشدن بانک ها از یکدیگر است.
ماپنجنوعبانکداریم،بانکتوسعهای،تجاری،تخصصی،سرمایه
گذاری و بانک مرکزی .ما می گوییم قانون بانکی در حالی که یک
نوع بانک با نوع دیگر آن زمین تا آسمان فرق دارد ،تفکیک نشدن
بانک ها ،شتر گاو پلنگی ایجاد کرده است به طوری که به سیستم
بانکیمیگوییمبارببرمیگوید:گاوم،میگوییمشیربده،میگوید:
پلنگم،میگوییمغرشکن،میگوید:شترم،تعریفبانکراهمغلط
فهمیدیم،یعنیپایههایشمشکلداردازنمایندهمجلسبگیریمتا
دیگران.بایکیازنمایندگانمجلسکهانسانمحترمیاستدعوایم
شدسراشتباهاتفاحشوگفتمکهآقانمیدانیبگونمیدانم.
▪مهمترازمیزاننقدینگی،نحوهچرخشآندراقتصاداست

تعریفبانکغلطاست،بانکنهادخلقاعتباریانهادخلقپولاست،
نهاد تخصیص اعتبار است ،یعنی پول و اعتبار را خلق و تخصیص
می کند ،حاال اگر بیش از حد خلق کند یک بحث است ،بین این دو
کارکردخلقوتخصیصهمبایدگفتکهتخصیصمهمتراستاین
جاستکهآقاگفتنداینمقدارپولیکهمیگویندنقدینگیمیتواند
بهجایتهدیدفرصتباشد،ماگفتیمکهدرباره مقدارشبحثنکن،
بحثاساسیو 10برابرمهمترایناستکهاینپولچگونهداردمی
چرخد ،حاال بعد برویم بگوییم که این پول زیاد یا کم است که من
می گویم کم است ولی این کم یا زیاد  ،بد دارد می چرخد  ،به جای
این که به نحوه گردش پول بپردازیم ،همه چسبیده اند به افزایش
مقدار نقدینگی  ،سه دهه است ،این که نقدینگی ایران زیاد است و
بیش از حد دارد خلق می شود یا این که باعث تورم است ،قرائت سه
دهه ماست و حرف جدیدی نیست .اگر مشکل این است ،چرا پس
کنترلشنمیکنید؟
▪خلقپولدرکجااتفاقمیافتد،بانکمرکزییاشعببانکها؟

اصالاینپول،پولدرونزاست.آننقدینگیکهمیشودکنترلکرد
پولبرونزاست،آنرابانکمرکزیخلقمیکند،به مرکزپژوهش
های مجلس سه ،چهار سال پیش نوشتم که پول درون زا یعنی چه
 ،برای اولین بار ،این  450هزار میلیارد تومان که االن شده حدود
 1600هزارمیلیاردتومان،اینهزاروخردهایمیلیاردتومانکجا
خلق شده است ،تو بانک مرکزی خلق شده است ،اگر آن جا خلق
شدهبودکهخوببودمیگفتیمبودجهکمآوردندوپولکارمندانرا
نداشتندپسپولچاپکردهاندودادهاندبهکارمندانپسرانداول
گردش پول یک مشکل را از نظام حل کرد و پول کارمندان را دادند
ولیاگربگوییمکهاینپولدرونسیستمبانکیخلقشدهاست،در
همینشعبسرکوچههایتانخلقشدهاست،سوالاینجاست
کهبهچهکسیتخصیصدادهشدهاست؟

قانون پول شویی
می گوید وقتی که
همهچیزانعکاسی
در پول دارد پس
اگر این جا یقه اش
را بگیرم الزم نیست
هزارجا یقه اش را
بگیرم.این جا یقه
اش را بگیر ،تو را از
همه جاهای دیگر
مستغنیمیکند.

اگر سرانه به هر
ایرانی طی این 6
سال از این پول خلق
شده می خواستند
وام بدهند شما باید
سرانه 14میلیون
تومان پول گرفته
باشید یعنی به اندازه
یک وام ازدواج  ،یک
خانواده چهار نفره
باید 60میلیون
تومان وام بالعوض
می گرفت  ،خیلی
پول است

▪سرانههرایرانیازخلقپولدر 6سالاخیر؛ 14میلیونتومان

اگر سرانه به هر ایرانی طی این شش سال از این پول خلق شده می
خواستند وام بدهند شما باید سرانه  14میلیون تومان پول گرفته
باشید یعنی به اندازه یک وام ازدواج  ،یک خانواده چهار نفره باید
 60میلیون تومان وام بالعوض می گرفت  ،خیلی پول است ،مردم
عادیگاهیبا 15میلیونتومانیککسبوکارراهمیاندازند،این
پول کجا رفته است که دارد مثل یک سونامی روی اقتصاد هوار می
شود.حباب می شود و این طرف و آن طرف می رود و سفته بازی راه
میاندازد،دقیقابرمیگرددبهاینکهچونتعریفبانکراغلطمی
دانستیمنفهمیدیمکهاساساکاربانکخلقپولاست.
▪مقایسهتعدادشعببانکیدرایرانباکاناداوآمریکا

یکشعبهکهسرکوچهماافتتاحمیشود،گویایکدستگاهخلقپول
در کشورمان زیاد می شود .حساس نبودیم ،تعداد شعب بانکی در
کانادا مثال می گویند بابت یک مقدار گردش پولی مشخص هشت
تاست ،درآمریکا  18تاست ،در اسکاندیناوی ،زیر هشت تاست،
درایرانمیشود 58تا.چرا؟بهایندلیلکهرهاست.کجارهاست،
درهمینتعریفوتفکیکبانک.
▪نرخذخیرهقانونیبرایانواعبانکهابایدمتفاوتباشد

نرخ ذخیره قانونی بانک توسعه ای را باید کمترین بگذارید که
هرچقدرمیخواهدبرودبهتعبیرعامیانهپولچاپکندیاپولخلق
کند،بانکتخصصیرابایدبهاندازهتبعیضیبگذاریدکهآنتخصص
میخواهدآنحوزهرافعالکند.مثالبانککشاورزیبایدبهبخش
کشاورزی برسد،مردم می گویند چطور است که در دنیا اگر طرف
بتواند ثابت کند که شغل دارد ،می تواند از بانک مسکن  80تا 90
درصد پول خانه را وام بگیرد ولی در ایران با وام بانک مسکن پنج
درصدخانهراهمنمیشودخرید؛حاالخانهکوچکباشدمیشود
 10درصد،چونبانکتخصصیمسکنکارنمیکند،برایاینکه
بانکتخصصیمسکنبانکتجاریشده،بانکتوسعهایوسرمایه
گذاریشدهاست؛همهبانکهاهمزمانهست،نرخذخیرهقانونی
رابایدتبعیضیبگذارید،شمانرخذخیرهقانونیبانکتجاریملت
و تجارت و ملی را باید صد درصد بگذارید یعنی این که یک ریال هم
نتواندخلقاعتبارکند،مانرخذخیرهقانونیهمهانواعبانکهارامی

این یعنی یک به
همریختگیبسیار
بسیار خطرناک که
شما به نهاد خلق
اعتبار ،حکمرانی
پولی نداشته باشی و
هرچقدر که بخواهد
بتواند پول چاپ
کند و بعد خودش
همزمان بتواند برود
در بازار سرمایه
هرچقدر بخواهد
بازی کند .حاال اگر
بگویم که خودش
بتواند در بازار ارز و
سکه هم بازی کند
که دیگر هیچ  ،یعنی
یلگی آن چنانی.
هیچ اقتصاد دانی
و هیچ کشوری یک
چنین بی قیدی را
نمی دهد.

این یعنی یک به هم ریختگی بسیار بسیار خطرناک که شما به نهاد
خلق اعتبار ،حکمرانی پولی نداشته باشی و هرچقدر که بخواهد
بتواند پول چاپ کند و بعد خودش همزمان بتواند برود در بازار
سرمایههرچقدربخواهدبازیکند.حاالاگربگویمکهخودشبتواند
دربازارارزوسکههمبازیکندکهدیگرهیچ،یعنییلگیآنچنانی،
بهخطرناکترینوقدرتمندتریننهاداقتصادیدردنیابهلحاظکج
کارکردی یک چنین رهایی هم بدهی ،هیچ اقتصاد دانی و هیچ
کشورییکچنینبیقیدیرانمیدهد.
▪چگونگیتبدیلیکبانکتوسعهایبهبانکتجاری

ما زمانی صندوق توسعه تعاون داشتیم  ،وقتی که اسمش صندوق
استدولتبایدپولبگذاردتابتوانددرروستامثالسدبزندولیچرا
صندوق را بانک می کنند چون دولت می گوید پول ندارم ولی یک
قانونی دارم و یک نهادی را اجازه دارم تاسیس کنم که بانک است و
شما می توانی یک تومان را  100تومان بکنی  ،بانک می تواند یک
ریال را یک میلیون تومان بکند ،هرچقدر که بانک مرکزی اجازه
بدهد ،بعد صندوق توسعه تعاون را برای توسعه تعاونی ها در کشور
که آقا فرمودند  25درصد اقتصاد کشور برود دست تعاونی ها که از
سیاست های حضرت آقا بود در سیاست های اصل  ،44حاال آمده
اندصندوقرابانککردهاندتامشکلتامینمالینداشتهباشد،یکی
نپرسید که بانک توسعه تعاون چرا در کشور خودپرداز می زنی؟ من
از مدیرعاملش که از دوستان بود ،پرسیدم خودپرداز مال تو نیست،
توکهبانکتجارینیستی،بانکتوسعهایهستی،اینرافهمیدی،
نبایدمردمبتواننددربانکتوحساببازکنندومثلبانکملیشعبه
داشتهباشد،هیچی،آنهمیکبانکتجاریشدهاست.ولشبکنی
کارسرمایهگذاریهممیکند.همینیکموردبرایاینکهاقتصاد
یککشورراحسابیمتالطمکندکافیاست.سیستمبانکیوپولی
کشورآنقدرمهماست،تنگهاحداست،همهراولکنیدواینیکیرا
بچسبید،رهاست،ازهرجاییولتراست.
▪قانونپولشوییرااجراکنید 95درصدجرایمکنترلمیشود

قانونپولشوییجزوقوانینبنیادیاستکهوقتیولاست،حسابی
از دشمن می خوریم .تنگه احد بزرگی است که رهاست ،قانون پول
شوییمیگویدوقتیکههمهچیزانعکاسیدرپولداردپساگراین
جا یقه اش را بگیرم الزم نیست هزارجا یقه اش را بگیرم.این جا یقه
اشرابگیر،توراازهمهجاهایدیگرمستغنیمیکند،مااقتصاددان
ها معتقدیم که اگر قانون پول شویی را اجرا کنید  95درصد جرایم
کنترلمیشود.برایاینکهبزهکاریرادرمشهدکنترلکنید،چند
تا بازرس باید بگذارید ،چقدر می شود رفت داخل خانه ها را گشت،
ولیهمهاینهاانعکاسپولیدارد،یکیبخواهدکسیرابکشدپول
می دهد ،یکی بخواهد مواد مخدر بخرد ،پول می دهد ،دکتر می
خواهد بد یا خوب عمل کند ،پول می گیرد ،همه چیز انعکاس پولی
دارد پس کافی است من سر بزنگاه پولی بایستم ،زندگی همه را می
توانم تشخیص بدهم .مثل جی پی اس که همه می توانند بفهمند
پیغامی در کشور کجاها رفته است ،عین همین می توانند از طریق
حساببانکیبفهمندمنازچهکسانیپولمیگیرموبهچهکسانی
پولمیدهموچهخریدهام،قانونپولشوییمیگویدکههرمبادله
مالی و پولی تان باید از طریق سیستم بانکی باشد مگر در محدوده
مثال 15میلیون تومان در ایران ،یعنی آفتابه دزد را ولش کن ،انواع
بزههاراداریم،فکرنمیکنمکسیبا 15میلیونتومانآدمبکشد،اگر
با 15میلیونتومانآدممیکشند،بایداینرقمراپایینتربگذارید،
یعنیآفتابهدزدیراولشکنولیبقیهرابچسب،بعداگر 15میلیون
تومان پول در حساب من رفته مورد سوال است ،از کی گرفتی ،چرا
گرفتی ،چه کار کردی؟ قابل رصد است ،به همین یک قانون عمل و
 95درصدکشورراولکن.بهعنوانمثالبگوییمکههرمبادلهپولی
بین ایرانیان باالی 300میلیون تومان باید در سیستم بانکی رصد
شود.بهنظرشماچنددرصدمردمایراندراینرصدقرارنمیگیرند
چوناصالدرسهماهمبادله 300میلیونیندارند،منمیگویم96
درصد.یعنیبهمردممیگوییدکهبهحریمخصوصی 96درصدوارد
نمیشومولی 4درصدگندههاهستند.
▪چرارئیسجمهورگفتنبایدبهحسابهایبانکیسرککشید؟

چرارئیسجمهورمامیگویدکهحسابمردمحریمخصوصیمردم
است و نباید سرک کشید ،کجای دنیا این طوری است ،هیچ جای
دنیااینطورینیست،اتفاقاآنهاییکهخیلیسکوالرهستندومی
گویندکههیچجایزندگیبشرنبایدسرککشیدهیچجاراسرک
نمی کشند چون همین را دارند ،شما از سیستم پولی آمریکا همین
سرک کشیدن را بگیرید مجبور می شود همه جا سرک بکشد چون
عاقل است ،امنیت دارد ،بزه دارد منتها چون حوزه پول را جدی
گرفته اند هیچ جا سرک نمی کشند ،پزش را هم می دهند ولی از
نظر ما اقتصاددان ها دروغ می گویند ،رفیق ما رفته بود کانادا درس
بخواند ،فرم مالی به او داده بودند که پرکند ،نوشته بود که دانشجو
هستم و پولی ندارم بنابراین مالیات هم ندارم چند ماه بعد نامه آمده
بود برایش از اداره مالیاتی و این دفعه دو ،سه هزار دالر کانادا هم
داخلش بود و گفته بودند که دقت کردیم شما درطول سه ماهی که
آمدیدصندلیویخچالبرایخانهتانخریدهایدوخریدهایخردهم
کردهایدوچوندانشجوهستیدمشمولمالیاتنمیشدیدولیبابت
اینها 10درصدمالیاتارزشافزودهکمشدهاستکهشمامشمول
آن نمی شده اید و به شما برگشت داده شده است.عدالت را هم این
طوری اجرایی می کنند .الملک یبقی مع الکفر والیبقی مع الظلم،
چراآمریکادراقتصادمقتدراست؟بهدلیلاینکهعدالترارعایتمی

7
کند،هیچاباندارمازاینکهبگویمعدالتدرآمریکابیشترازعدالتدر
کشورم است .عدالت را چه جوری می توان رعایت کرد ،البته همان
طوریکهآقاگفتندفسادسیستمیدرآنجاهستوجهتشهمکالبر
ظلماستولیجزئیاتآنراکهنگاهمیکنیداقتدارکشوررامیآورد،
چون نظام آماری شفاف در سیستم پولی شان دارند .شما سیستم
بانکی را تفکیک کنید و یک نهضت جدی به وجود آورید ،قانون پول
شوییرابگذارید،هزارویکعاملرایکجاحلمیکند.
▪تشریحمعضالتقانونکار

معضلدیگر،قانونکاراست.بازیگرانعرصهکارسهگروهعمدهاند:
کارگر  ،کارآفرین  ،کارفرما .قانون کار فعلی ما قانون کارآفرینان
نیست چون آن موقع کارآفرین نبود ،قانون کارفرمایان هم نیست
چونکارفرمایبیچارهبااینقانونکاربدبختمیشود،کارگرتکار
نکند،طبقاینقانونهیچکاریبااونمیتوانیبکنی،تازهبایدحقوق
وبیمهاشراهمبدهی،بعدقانونکارگراناست؟نه،قانونکارگرانی
استکهوارداستخراشتغالشدهاند،آنکارگرانیکهاشتغالرسمی
دایمیپیدانکردهاندوبیرونماندهاندبهبدترینوجهدارنداستثمار
می شوند ،می گوید دلت نمی خواهد برو ،با چه حقوقی ،ماهی
 500تومان ،پس قانون کارگران هم نیست ،این قانون کار هزار و
یکاشکالدارد،ذینفوذهاوذینفعاندرآنخوبدیدهنشدهاند،
بازیگرانناقصهستند،میدانیدکهباآبستراکسیونبهزورتصویبش
کردند ،حاال بیا دست بزن .یک جریان رسانه ای از طرف برخی به
راه می افتد که این سرمایه دار زالو صفت است .آن کارگران بیرون
ازشغلیکاتحادیهندارند.درآمریکاشرایطبهچهشکلیاست؟در
دوران رونق می آیند از کارگر و کارفرما درصد برمی دارند ،در دوران
رکودبهشکلبیمهبیکاریپسمیدهند.سپساگرکارفرمابهرکود
اقتصادی برخورد کرد ،اجازه می دهند کارگر را اخراج کند .مثل
بالون هایی که وقتی دارید سقوط می کنید باید اجازه داشته باشید
چمدان طرف را بیرون بیندازید ،وقتی رکود است باید به کارفرما
اجازهبدهیدخودشراسبککندوگرنهورشکستهمیشودبعدحاال
کارگربرودبمیرد؟نخیر!اوبیمهبیکاریمیگیرد،بیمهبیکاریرااز
کجا می دهید ،از آن مخزن ،آن مخزن هم سالم است ،مثل صندوق
تامیناجتماعیمانیست.
▪سونامیبزرگبدهیدرصندوقتامیناجتماعی

صندوق تامین اجتماعی ما ماهانه از کارگران پول می گیرد ،پول
هایی را که از کل کارگران وکارفرمایان کشور می گیرد ،اگر جمع
بزنید،درطول 30سالگذشتهبرایکارگرانوکارفرمایانزنده یک
عددی می شود که این رقم را گرفته اند ،سودش را هم نمی خواهد
درنظر بگیرید ،که بگوییم دراین سال ها باید ارزش پول را حفظ می
کردید،حاالکلداراییهایتامیناجتماعیفعلیرابفروشیدنصف
آن عدد می شود ،یک سونامی بزرگ بدهی در پیش داریم ،چرا باید
اینطورباشد،درآمریکابیمهبیکاریرامفتبهکارگرنمیدهند.اوال
درطولششماهیکهبیمهبیکاریمیدهندمیگویندکهخودت
بگردوکارپیداکن.اگرنتوانستیخودمبرایتپیدامیکنم،درتهران
حسابدارهستیوبیکارشدهای،میگویدباشهبیاثبتنامکنوبیمه
بیکاریهمبگیر،کهنسبتارقمخوبیاستنهمثلایران،بعدمیگوید
دراینششماهبروکارپیداکن،فرضکنیدشماآدمیهستیدکهمی
گوییدپولمفتاستبرایچهبروموکارپیداکنم،امااوبرایتکارپیدا
میکند،کجا،سیستانوبلوچستان،پاشوبروآنجا،اگرنروی،بیمه
بیکاری و هزار مزایای دیگرت قطع می شود .مگر می توانی نروی.
در این شش ماه باید آموزش های مختلف ببینی یعنی دانش افزایی
هممیکند،میگویدکهحسابداریتوقبالباچرتکهبودهاالنبایدبا
نرمافزارکارکنی.دراینسیستمهمعفافوکفافکارگررعایتمی
شود،همکارفرماراحتاست.
▪ماجرایاخراجکارگرانپانامریکنواستخداممجددآنها

درهمین بحران  2007ناگهان درخبرها نوشتند که شرکت پان
امریکن14هزار کارگر خود را اخراج کرد ،می گویند عجب سرمایه
داران زالو صفتی هستند  ،کارگران را بدبخت و بیچاره کردند ،نه
قربان،آنکارگرانراحفظمیکندوکارفرمایشراهمحفظمیکند
ولیماچهکارمیکنیم،مادردوران رکوداجازهنمیدهیمکهکارفرما
کارگر اخراج کند ،کارفرمای بیچاره دو ،سه ماه حقوق می دهد و
چک هایش برگشت می خورد و ورشکسته می شود  ،بقیه پولش را
بر می دارد از کشور خارج می کند ،ذات اقتصاد رکود و رونق است،
اگر کسی فکر کند که اقتصاد همیشه رو به رشد است اشتباه است،
اقتصادباالوپاییندارد،میگویندچراماپایینافتادیم،اقتصادیعنی
پایینافتادن،البتهباالرفتنهمدارد.همهاشپایینهستیم،نه،هیچ
وقت همیشه پایین نبودیم ،اقتصاد پایین و باال دارد ،در دوران رکود
بایداجازهدهیمخودشراسبککندولیوقتیدورانباالرفتنشد
میرویدجبرانمیکنید،شمافکرمیکنیدکارگرانپانامریکنکه
سال2007بهتعداد14هزارنفراخراجشدند،االنکجایند،هیچی،
دارنددرهمانپانامریکنکارمیکنند،دورانرکودکهگذشتپان
امریکن از کجا می خواست خلبان و مهماندار بیاورد ،دوباره همان
ها را آورد .سیستم ها را به اسم دفاع از کارگر به هم ریخته ایم ولی
اصالدفاعازکارگرنیست،قرآنیهمکهبخواهیدعملکنید،آیه32
سورهزخرفمیگوید«:نحنقسمنابینهممعیشتهموفضلنابعضهم
علیبعض».شهیدصدرمیگویدکهفضلنابعضهمعلیبعضرااین
طور معنا نکنید که صرفا کارفرما بر کارگر برتری دارد ،نه ،هردو را بر
همدیگربرترکردهام.یعنیازیکلحاظکارفرماباالیسرکارگراست
چونرئیسکارگراستولیازیکلحاظهمتوباالیسراوهستیو
اگرپیچرابدببندیبرنداوخرابمیشود.
▪ FATFوداستانتبدیلحکمرانیهایعمودیبهافقی

معضل دیگر بر می گردد به دیپلماسی اقتصادی یا مراوده با جهان
بینالمللواتفاقیکهآنجاافتادهاستکهحکمرانیهایعمودی
صریحتبدیلشدهاندبهحکمرانیهایافقیپنهانیعنییکزمانی
شــورای امنیت قطعنامه می گذاشت و می گفت این کار را بکن،
االن اف ای تی اف و  2030آمده است ،االن نهادهای بین المللی
غیرانتفاعی به ظاهر غیرحکومتی آمده اند ،حکمرانی های افقی
داردصورتمیگیرد،یکزمانیفیفانمیتوانستبگویدچهروزی
کدام مسابقه ات را برگزار کن ولی حاال مراجع هم می گویند فالن
شبنبایدمسابقهبرگزاربشودچونشباحیاست،امامسابقهبرگزار
میشودومواردمشابهخیلیزیادداریم.اینهارابایدچهکارکنیم،ما
دردنیایحکمرانیهاینرمافقی،مرزهایملیوجغرافیاییرقیق
شده چگونه باید استقالل مان را حفظ کنیم ،باید تعریف جدید از
استقاللداشتهباشیم،آیاداریم؟ماهمهاشبهدنبالبستنهستیم،
مگربابستنحلمیشود،آقاجلویمجلسبرایافایتیافتجمع
کردنداگرمجلسمیآمدومیگفتکهبایدیکبیانیهبدهیموافای
تیافرادردنیاتخریبکنیموخودمانهمعضوشنشویم،نفهمی
مطلقبودواگراینکاررامیکردندواقعابهجمهوریاسالمیضربه
بزرگیزدهبودند،همهشانهمبگویندکهدنیاستودهکدهجهانی
استوبایدببینیمکهکدخداچهمیگوید،آنهمنفهمیمطلقاست.
▪بهمقدارنقدینگیتوجهبیشتریکنمیامعیشتمردم؟

واقعیت این است که روایت های اقتصادی ایران را وقتی بشنویم
می فهمیم که مسیر غیر از آن چیزی است که گفته می شود ،مقدار
نقدینگیزیاداست،اصالمهمنیست،دراینجراحیاقتصادیشما
یکبارداریدآرامآرامبامریضپیشمیرویدوبهاوتمرینمیدهیدو
میخواهیددرستشکنید،یکبارتصادفوخونریزیکردهوافتاده
است و دارد می میرد و باید جراحی اش کنند ،اگر رسیدیم به نقطه
جراحی دراین جراحی من باید کدام متغیر را به عنوان اقتصاددان
بگذارمجلویچشممونگاهکنم،میزاننقدینگیرایامعیشتمردم
را؟منآنجاگفتمکهاقتصاددان،توبایدمعیشتمردمرانگاهکنی،
مقدارنقدینگیراهزارجورمیشودکنترلکردوبرگرداندسرجایش
ولیمعیشتمردمرانمیشود.
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