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داری مافیایی درایران بپردازم باید بین موارد فساد پیش از آن که به بررسی سرمایه

چه ها در بیرون از ایران تفکیک قائل بشوم. آنهای ساکن ایران و ایرانیایرانیدرمیان 

گیرد، یا اختلاس از اموال گذرد که متأسفانه موارد زیادی را دربرمیدر داخل ایران می

چند  واگذاری اموال عمومی و در موارد متعددِ خواری و فساد درعمومی است یا رشوه

ارزهای دولتی برای واردات کالاها و بعد فروختن همان ارزها  توان دریافتمی .سال اخیر

ارد مو های مقیم خارج، اگرچه دردر بازار سیاه را هم به آن اضافه کرد. در پیوند با ایرانی

اغلب اسناد و  توانند درگیر فساد مالی و اقتصادی باشند ولی درزیادی آنها هم می

« اماته»ی فساد مالی این اشخاص با من، مقولهداریم، به نظر  زمینهشواهدی که در این 

های شورای امنیت سازمان ملل شود. اگر با تحریمکمک به دور زدن تحریم مخلوط می

توان با اندکی تسامح، آن را بزهکاری مالی و اقتصادی دانست. ولی در روبرو باشیم، می

های امنیت و تحریم های شورایها، تحریمخصوص در پیوند با تحریممورد ایران و به

است. یک وقتی است که وقتی از فساد مالی  درآمیختهامریکا با یک دیگر  یجانبهیک

ته نیافگوییم، طرف که دولتمرد کژدستی در یکی از این کشورهای توسعهسخن می

اموال عمومی  ی کمبودهایی که در این کشورها وجود دارد بخشی ازاست با وجود همه

کند و بعد در بازارهای طور غیرقانونی تصاحب میخود به یخانواده را به نفع خود و

قیمت و در مواردی به خرید هوایپمای غربی به خرید ویلای لوکس یا اتوموبیل گران

بار چنین سرانجامی برای آمدهای مصیبتتوان در پیوند با پیپردازد. میشخصی می

ی دورزدن تی به شواهدی دربارهاما وق، های درازدامنی نوشتاین کشورها روایت

، و هزمینهمین  رسیم باید با دقت و ظرافت بیشتری به آنها پرداخت. درها میتحریم

عنوان مثال، به نظر من کسانی چون بابک زنجانی به این دلیل مفسد اقتصادی نیستند به

روشند بف گیر امریکا در بازارهاهای نفستا نفت ایران را برخلاف محدودیت که کوشیدند

کشیده  الااند بی از پول نفتی را که فروختههنگفتبلکه فسادشان در این است که بخش 

ی . همین روایت است دربارهاندانداختهداری به جریان در همین جوامع سرمایه و اتفاقا  

رضا ضراب، فساد رضا ضراب به گمان من، این نیست که به دورزدن تحریم کمک کرده 

طور که در نوشته دیگری نشان خواهیم داد، کوشش برای دورزدن  است، بلکه همان

 -طور عمده مردم ایرانبه –ای شده بود تا از جیب دیگران ها درواقع بهانهتحریم

نظام بانکداری ایران  خواهم از فساد مالی دراندوزی بکند. اما در این نوشته، میثروت
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خاوری، رییس فراری بانک ملی ایران، تر، ببینیم محمود رضا بنویسم و اندکی مشخص

 ازکجا آمد و چه کرد؟

قبل از هرچیز بگویم که برای من باورش دشوار است که مقامات امنیتی در ایران 

به صورت  0831که او ابتدا در سال  داریم خبرکند. دانستند که خاوری چه مینمی

همان زمان شرکتی  هزار دلار در تورنتو خریداری کرد و در 506ی ملکی به ارزش رهن

ه وجود این ک سال بعد، با چهار .هم در کانادا به ثبت رساند که دفتر آن در تورنتو بود

د، ولی پاسپورت کانادایی گرفت. رکرا درایران زندگی می اوقات یخاوری بخش عمده

 چون به آنها باز خواهیم گشت.  ،ه باشیدها را به خاطر داشتاین تاریخ

در دانشگاه تهران و  ،آباد به دنیا آمدخرم در 0880 سال درمحمودرضا خاوری 

 بانک صنعت و معدن به کارگرفته در( درس خواند و ابتدا کنونی دانشگاه ملی )بهشتی

خاتمی به  یبانک سپه شد و در دوره یرفسنجانی جزو هیئت مدیره یشد. در دوره

یعنی تنها چند ماه پس از ریاست جمهوری  0831آبان  ریاست بانک سپه رسید. ولی در

یع فردانیم ولی باتوجه به تاش را نمینژاد، خاوری را برکنار کردند. اگرچه علتاحمدی

 کاملا   ،شودعنوان رییس بانک ملی ایران منصوب میگیرد و بهمقامی که اندکی بعد می

 ندهرچدر کانادا باشد.  ویهای تواند فعالیتعلت برکناری ایشان نمی روشن است که

دانیم از چه زمانی برای دریافت پاسپورت کانادایی اقدام کرد، ولی روشن است نمی

زمانی که هنوز رییس بانک سپه بود، پاسپورت کانادایی به ایشان داده شد. نظر به این 

کن کانادا نبوده به احتمال قریب به یقین، که به میزانی که طبق قانون لازم است سا

 یگذاری پول و احتمال خرید اوراق قرضهباید از آن مواردی بوده باشد که با ودیعه

دولتی و یا مستغلات، خاوری موفق به دریافت پاسپورت کانادایی شده باشد. اگر این 

، صلاحیت ادعا راست باشد، در آن صورت، روشن نیست چگونه وزارت اطلاعات ایران

گونه کرد، آن« تأیید» ترین بانک کشورچنین شخصی را برای رسیدن به ریاست مهم

کند. البته در کنار این ادعا، دبیرکل که شمس الدین حسینی وزیر وقت اقتصاد ادعا می

با انتصاب خاوری  ها مدعی است که نهادهای نظارتی رسما مجمع اسلامی کارکنان بانک

 برای ریاست ولی همان دولتی که او را ملی مخالفت کرده بودند ی بانکمدیر عاملبه 

 را به ریاست دانست، به این هشدارها توجه نکرد و اوبانک سپه صاحب صلاحیت نمی

https://aftabnews.ir/fa/news/136409/
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ها تر منصوب کرد. دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانکتر و اساسیمراتب مهمبانکی به

 نسبت که حتی دری نجف آبادی دادستان وقت کل کشور رسما  استمدعی چنین هم

پیشین و آوردن خاوری هشدار داد ولی روشن نیست چرا وزارت  مدیر عاملبه جابجایی 

اقتصاد و دولت به هشدار دادستان کل کشور هم توجه نکردند. دراین زمان نه فقط از 

رسد که حتی از دو تابعیتی بودن میایران نبود بلکه به نظر  خاوری کسی در یخانواده

 او هم خبر داشتند.

تاریک کل  نکات کاملا  خاوری از ایران کمک کردند از این که چه کسانی به فرار

 عامل اصلی فرار در آن زمان،دادستان کل کشور  اندبرخی مدعی شدهاین ماجراست. 

 اند کسانی دردعینژاد و قاضی سراج هم اگرچه م. احمدیبوده استایران  خاوری از

جهرمی در  0835دهند. حتی در سال ولی اطلاع بیشتری نمی اندداشتهدست  این فرار

اگرچه بدون دهد دهد به این سؤال پاسخ نمیانجام می ای که با اعتماد آنلاینمصاحبه

 .را مسئول دانست دادستان وقت کل کشوراین که اسمی اعلام کند او هم 

ی روایت جالب ی خاوریدرباره حسنعلی قنبری مدیر عامل پیشین بانک سپه ولی

 تصمیم به دلایلی که چندان روشن نیست نژاداحمدی ریاستاول  یاواخر دوره دارد. در

است به ری کرده بودند، اوایل کار از ریاست بانک سپه برکنار که در گیرند خاوری رامی

خواستند خاوری را انتخاب کنند، وی هنگامی که میبانک ملی منصوب نمایند. 

وابق خواهد که سقنبری میجمهور از بازنشسته بود. داوودی، معاون اول وقت رییس

یم تصمرده گزارشی تنظیم کند تا برآن اساس کاری خاوری را در بانک سپه پیدا ک

 .بانک ملی انتخاب کنند یا خیر املمدیر ععنوان بگیرند که وی را به

خواهد و بعد پس از انجام جمهور چند روزی مهلت میقنبری از معاون اول رییس

 مانده از وی، خیلی کدر و غیرتصویر باقیرسد که تحقیقات خود به این نتیجه می

و گیرد، اجمهور با قنبری تماس میاز قرار وقتی که معاون اول رییس .استاعتماد قابل

کند که براساس برد و اعلام میها را به کار میهمین عبارت بیان نظریات خود در

کند. قنبری ادعا نمی تأییدی بانک ملی مدیر عاملخاوری را برای او  ،های خودوارسی

مینان داد که حکم مدیر عاملی خاوری را جمهور به او اطکند که معاون اول رییسمی

 دانم داوودیخبریم ولی به دلایلی که نمیپرده بی امضا نخواهد کرد. از جریانات پس

شود و بلافاصله هم عنوان معاون اول منصوب میی بهیمبرکنار شده و محمدرضا رح

mshrgh.ir/71093
https://etemadonline.com/content/148666/
https://etemadonline.com/content/148666/
https://etemadonline.com/content/148666/
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شاهدش را  -کندنژاد ادعا میکند. این که احمدیی خاوری را امضا میمدیر عاملحکم 

 از یاند همانند بسیاردولتش در این انتصاب نقشی نداشته او و -به دست خواهم داد

ت گریزی او اسمسئولیت یادعاهای دیگر او پایه و اساس محکمی ندارد و بیشتر نشانه

 ها آن گونه که اتفاق افتاد.تا بیان واقعیت

که در زمانی که  این واقعیت استکند چه که قضیه را اندکی پیچیده میآن

همان زمان تحت تعقیب  شود درعنوان معاون اول منصوب میرحیمی بهمحمدرضا 

اطلاعات قضاییه هم بوده و به همین خاطر از بانک مرکزی خواسته شد تا  یقوه

 عنوانبهاده وی را به این نهاد اعلام کند. های بانکی آقای رحیمی و اعضای خانوحساب

ها، هیچ بانکی استعلام نظام بانکی در این سال بخشی از نهادینه شدن فساد در

بانک سپه و بعد اگراین داستان راست باشد،  به غیر از انجام نداد های بانکی راحساب

که این کار را ا رخواهد که دو تن از همکاران بانک بانک سپه می مدیر عاملرحیمی از 

نکند خود او را برکنار خواهند کرد  انجام داده بودند از بانک اخراج کند واگراین کاررا

 .که این چنین هم شد

تر هم اشاره کرده بودم داستان خاوری این نیست طور که پیشبه این ترتیب، همان

کی مدیریت امور بان در« درخشان» ییک سابقه ناگهان از جایی پیدا شد و باکه انگار به

دور  درنژاد احمدیشد. حالا بماند که وقتی « فاسد»باره و بعد بدون هیچ زمینه به یک

 ینامهکند، خاوری را به مدیر عاملی بانک ملی ایران منصوب می ،دوم ریاست خود

عملکرد و فعالیت » ه بریرا هم داریم که با تک مجلس ینماینده 071تشکر و قدردانی 

 او را یکی از« برانگیز جناب آقای دکتر محمودرضا خاوریو مدیریت مطلوب و تحسین

حالا بماند که به بازهم خواندند. « خدمتگزاران راستین و مردمی نظام بانکی کشور»

« اداعتمقابل خیلی کدر و غیر»خاوری  یمدیر عامل بعدی بانک سپه، سابقه یگفته

 ینیهسال پس از انتشار این بیا اشتباه نکنم تنها اندکی بیش از دو تر اگربود و از آن مهم

به سرقت برد به  المالبیتنمایندگان پرت مجلس، خاوری با اموالی که از  بارفاجعه

 ای از فعالیت خاوری درایران به دست بدهم.کانادا گریخت. ولی اجازه بدهید سابقه

 0865 یهاسال یط و کارشناس دانشگاه تهران بود 0865تا  0866در سال  ریخاو

 0851تا  0850 یهاسال یط بعد شود.میکارشناس بانک صنعت و معدن  زین 0850تا 

http://shooshan.ir/fa/print/93832
http://shooshan.ir/fa/print/93832
http://banki.ir/akhbar/1-news/8787
http://banki.ir/akhbar/1-news/8787
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عضو  زین 0876تا  0870و از سال  دیبانک صنعت و معدن رس یدعاو یاداره استیبه ر

و  رهیعضو هیأت مد 0831تا  0873 یهااو در سال .بانک سپه شد یهریهیأت مد

 عامل بانک سپه شد. ریمد زین 0831تا  0831عامل بانک سپه بود و از  ریمقام مدقائم

په که از مدیریت بانک س تر ارایه کردم روشن است تازمانیبا توجه به شواهدی که پیش

ده بود و هزار دلار در کانادا مستغلات خری 506سو، با صرف یک د، خاوری ازبرکنار ش

دانیم که درهمین سالها برای دریافت پاسپورت کانادایی هم اقدام کرده چنین میهم

 به او داده شد.  0831است که در

برای این که این مباحث در چارچوب منطقی خویش قرار بگیرد، باید اضافه کنم 

به  فروش پاسپورت یبرنامه 0856داریم که کانادا از سال  که از منابع دیگر خبر

 یم که کانادا برخلاف ادعا دردانمی« اسناد پاناما» چنین ازثروتمندان را شروع کرد و هم

دیگر  یشدههای مالیاتی شناختهبهشت تسهیل فساد مالی واقتصادی هیچ تفاونی با

ن شود که درواقع به ایاستفاده می« شوییبرف» یندارد. البته در پیوند با کانادا از واژه

های توان هم چون برفکانادا می« نامینیک»و « شهرت»با استفاده از معناست که 

از سویی کانادا بیش از هر کشوری با دیگر  0کرد.« پاک»های کثیف را شمال کانادا پول

های مالیاتی امضا کرده است که به مفسدان مالی امکانات مخفی کشورهای جهان توافق

کمپانی در کانادا دقیقا  شبیه به وضعیتی  دهد و از سوی دیگر، فرایند ثبتکاری می

هایی رجین انگلیسی وجود دارد. مالکان کمپانییپاناما، باهاماس و یا جزایر و است که در

ار دتوانند با پرداخت وجه از یک وکیل یا یک سهامخواهند شناخته شوند میکه نمی

از اسناد پاناما خبر داریم  اسناد عمومی را پر کنند. یای بخواهند به جای آنها همهکرایه

وب عنوان یک بهشت مالیاتی مطلطور صریح از کانادا بهبه «موساک فونسکا»که کمپانی 

 یگذاران خارجی بسیار جذاب است مقولهچه که برای سرمایهنام برده است. آن

مشارکت با مسئولیت محدود در کاناداست، یعنی یک ساختار شرکتی که هیچ نیازی 

                                                      
1 Cribb, R and Chown Oved, M (2017), Snow washing: Canada is 
the world’s newest tax haven, available at: 
https://projects.thestar.com/panama-papers/canada-is-the-worlds-
newest-tax-haven/ 

 

https://projects.thestar.com/panama-papers/canada-is-the-worlds-newest-tax-haven/
https://projects.thestar.com/panama-papers/canada-is-the-worlds-newest-tax-haven/
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ی مالیات ندارد. تنها شرکایی که درمالکیت با مسئولیت اطلاعاتی درباره یبه ارایه

و تازه اگر آنها ساکن  شان ذکر شده باید مشخصات خود را به دست بدهندمحدود نام

پردازند. یکی از دلایلی که این شرایط کانادا نباشند، در آن صورت هیچ مالیاتی هم نمی

ی امکانات یک بهشت مالیات یکه اگرچه همه است بسیار مطلوب نخبگان مالی است این

رسد که در یک بهشت مالیاتی نیستند. نکته این ظاهر به نظر میدهد ولی بهرا ارایه می

ی ها و دیگر نهادهای مالکنید، بانکاست وقتی شما از این امکانات در کانادا استفاده می

رود و همه چیز قانون پیش میکنند که همه چیز مطابق این گمان نادرست عمل می بر

های شمال کانادا پاک و تمیز است. البته که این باورها واقعیت ندارد و به سفیدی برف

ست که به جای خویش ایتسهیل فساد مالی و اقتصادی مقوله در روایت نقش کانادا

دا یک توان در کانادلار هم می 1111گفته شود. تنها اضافه کنم که تنها با صرف باید باز

 د. ام به ثبت رسانکمپانی با مشخصاتی که در بالا به دست داده

 شود و دربه ریاست بانک ملی ایران منصوب می 0833فروردین  باری، خاوری در

 کنید وقتی به مدیرگریزد. مشاهده میدهد و به کانادا میهم استعفا می 0831مرداد 

انادا خانه خریده است و هم این که شود، هم در کایران منصوب می یلبانک م یعامل

 پاسپورت کانادایی دارد.

م که تر بررسی کنیپیش از آن که به این مورد خاص بپردازم بد نیست اندکی کلی

ایم؟ ایران با موارد متعدد فساد مالی و اقتصادی روبرو شده چه شد و چه پیش آمد که در

ترده ستانی گسس بزرگ و یا رشوهای نبود که یک اختلاچند سال گذشته روز و هفته در

 ایران کشف نشده باشد. و فساد مالی در

خوانیم، ی چند روز مییک سایت داخلی و در فاصله سال گذشته، تنها در در

بازداشت یکی ازمدیران کل خراسان شمالی، بازداشت چند تن از کارکنان شهرداری 

نهادهای دامی، بازداشت مدیر کل دلال و محتکر  08قزوین به جرم اختلاس، بازداشت 

، دستگیری 0833مدیر و مسئول استان در سال  11امور اقتصادی کرمان، بازداشت 

 نفر در 11یک ارومیه، بازداشت یک مدیر دولتی درفارس، بازداشت  یشهردار منطقه

 یمدیر و مسئول دولتی در این پرونده 11اراضی در نظرآباد البرز، اعلام این که  یپرونده

اختلاس بزرگ در البرز مشارکت دارند و سرانجام بازداشت یک مدیر سابق دولتی در 
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 ی دو شهروند ایرانی دررجهرم، بازداشت رییس شورای شهر قزوین و سرانجام دستگی

  0کردند.خود حمل می یمعده گرم مواد مخدر را در 311ترکیه که 

ایران نهادینه و  دی دراما پرسش اصلی این است که چرا فساد مالی و اقتصا

دارتر از همیشه شده است و از سوی دیگر برای مبارزه با این فساد گسترده چه ریشه

 توان کرد؟باید کرد و یا چه می

 کنم.شود اشاره میهایی که به این پرسش داده میبه پاسخ

 

 اقتصاد نفتی: -

دانند ن میایراناپذیری از اقتصاد نفتی کم نیستند کسانی که فساد را بخش جدایی

ن معنا بین این دو است تا ایوجود یک همبستگی بی ینشانه که به گمان من، بیشتر

ه نشان داد کوتاه ینوشته یکواقع، یکی معلول دیگری باشد. حجت قندی در که به

 .شود، مبنای منطقی نداردایران به نفت وصل می بی که دریاست که بسیاری از مصا

مالی  کسانی که فسادبه پاسخ  استفاده بکنم، در ایشاناستدلال  یبخواهم از شیوه گرا

دار دهند، باید بگویم که اگر این رابطه معنیو اقتصادی ایران را به پول نفت نسبت می

آن به  در آن صورت، در نروژ که درآمدهای نفت در - گمان من نیست که به - است

که  اقتصادی بیشتری باشیم نسبت ایران اهمیت بیشتری دارد، باید شاهد فساد مالی و

چه درایران شاهدیم نه فقط گستردگی این معضل بلکه عدم برخورد نیستیم. باری، آن

ایران  اقتصادی در ی فساد مالی وهاقاطع و دقیق مقامات مسئول با نمودها و ریشه

 سال پیش، فرمان مفصلی درچندین ه بد نیست اشاره کنم که زمیناست. در همین 

ت دوم ریاس یسال مصادف بود با دوره چندیند. این شمبارزه با مفاسد اقتصادی صادر 

سال  هشتنژاد و اکنون هم سال ریاست آقای احمدی هشتجمهوری آقای خاتمی و 

                                                      
1 https://www.asriran.com/003FdZ, 
https://www.asriran.com/003FYa, https://www.asriran.com/003FSI, 
https://www.asriran.com/003FQe, https://www.asriran.com/003Fd6, 
https://www.asriran.com/003FHV, https://www.asriran.com/003F9a, 
https://www.asriran.com/003F77, https://www.asriran.com/003F6a, 
https://www.asriran.com/003FiD, https://www.asriran.com/003Flc, 

http://eghtesadaneh.blogspot.com/2008/05/blog-post_10.html
https://www.asriran.com/003FdZ
https://www.asriran.com/003FYa
https://www.asriran.com/003FSI
https://www.asriran.com/003FQe
https://www.asriran.com/003Fd6
https://www.asriran.com/003FHV
https://www.asriran.com/003F9a
https://www.asriran.com/003F77
https://www.asriran.com/003F6a
https://www.asriran.com/003FiD
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ی مضار فساد این بزرگواران درباره یها همهآقای روحانی و در تمام این سالریاست 

لس مج چندین دوره نمایندگی . همین طوربودندرانی نکرده کم سخناقتصادی  مالی و

انی رباره زیاد سخناین قضاییه، در یقوه ایسؤنیز رسالها و در تمام این است هم سرآمده 

شواهد موجود مفاسد  یصادق باشیم، براساس همه. ولی اگر با خودمان نداکرده

ت سؤال اول این اس اقتصادی به احتمال زیاد افزایش یافته که با آن مبارزه نشده است.

ترین مقام مملکت تا به این از سوی عالی یبرخورد به دستورالعمل مهم که چرا در

 گیرد؟ کاری و غفلت صورت میدرجه کم

 ایران.  علل گسترش فساد مالی درها و اما برگردم به ریشه

 

 ساختار اقتصادی -

هم  این .مانده استالبته درست است که ساختار اقتصادی ایران، پیشامدرن و عقب

درست است که به درآمدهای نفتی وابسته است و نقش دولت هم در اقتصاد برجسته 

 ماندگیبودن و عقبها، احتمالا به غیر ازپیشامدرن است. به گمان من هیچ کدام از این

های دولتی، خصوص شرکت فساد بیشتر باشد. در یتواند زمینهخودی خود نمیهب

ها خبر ندارد و بعد واقعیت این است که به دلایل گوناگون دولت از تعداد این شرکت

سال از  11بیش از  سازمان بازرسی و یا حسابرسی کارآمد هم نداریم و الان اگرچه 

های دولتی خبر نداریم. گذشته است ولی هنوز از تعداد واقعی شرکتسقوط سلطنت 

دهند و توجهی از آنها نه به کسی حساب پس میچه که هست، حداقل شمار قابلو آن

گیرد. به نظر من، مشکل اصلی فقدان یک نظام شان صورت میکارهای نه نظارتی بر

ی واقع علت اصلی باشد. یعنن بهکارآمد است نه این که صرف دولتی بود و نظارتی مؤثر

« 11اصل »خواهم بگویم اگر این مشکل فقدان نظام نظارتی رفع نشود، حتی اگر می

هایی که قرار آن چه ییعنی همه - که به میزان زیادی شد - طور کلی اجرایی شودبه

در نبود این نظام نظارتی فساد مالی  ،شود، واگذار بشود است به بخش خصوصی واگذار

 ی. البته در همهکما این که متأسفانه ادامه یافته است .اقتصادی ادامه خواهد یافت و

هی توجهای دولتی خبر نداشتیم، بعد تعداد قابلها، از سویی از شمار شرکتاین سال



 ی محمودرضا خاورینمونه –داری مافیایی ایران و سرمایه 01 

این  ایجاد کردیم و از آن گذشته، بسیاری از« نه خصوصی -نه دولتی»مؤسسات 

زخی که در آن دوایم به این رسیده احتمالا   کردند وها هم دردرون خود زادوولد شرکت

 هستیم.

 

 مداری:مشکل قانون -

دس عدم تق»دوست، البته مشکل ساختار اقتصادی فساد یهمراه با مقوله کنار و در

نه  کنند وایران عزیز، نه مقامات دولتی به قانون رفتار می را هم داریم. یعنی در« قانون

قوانین نیست، بلکه مشکل « بدی»خواهم بگویم مشکل ما درایران تنها می .مردم عادی

ما قدمتی طولانی  یجامعه ما و در عدم توجه به قانون است که در اساسی، اصولا  اصلی و

 0136قبل از  ما بعد یادم آمد که ما در خواستم بگویم قدمتی به قد تاریخ خوددارد. می

ن آاش متهم باشد. ولی از ا قدرتی به نادیده گرفتنقانون مدونی نداشتیم که کسی ی

ی ایران« ترعی»یا « شهروندان»شدیم، نه مای  داراصطلاح قانونبه این سو که به سال

ه و جامع درقانون اساسی وقتی  کنیم و نه دولتمردان ما ورد میبرای این قوانین تره خ

آجر روی آجر بند  دیگر گاهآنباشد، « ستیزیقانون»و « گریزیقانون»فرهنگی، 

 شود.نمی

 

 ایران جدایی دولت، ملت در -

دار، این را هم داریم که دولت از نظر تأمین مالی باری، درکنار این مشکل ریشه 

اش هم خطور هایی که دارد به مردم نیازی ندارد، و به همین خاطر، حتی به ذهنهزینه

 ای حق و حقوقنیز که در هیچ دوره باشد. مردم گوکند که باید به این مردم پاسخنمی

از  ایم وداری هم که هیچ گاه نداشتهاند و ندارند. انتخابات معنیای نداشتهشدهتعریف

 بدون حتی اگر -آن گذشته ساختار سیاست در این جامعه طوری است که انتخابات

 ازگذشته، یعنی قبل  تغییری جدی ایجاد نخواهد کرد. در -دخالت هم انجام بگیرد

ت مهم نیسواقعیت زندگی  درتارک این نظام نشسته بود و اکنون هم،  ، شاه بر0867

های شود یا حسین، سیاست مملکت در وجوه عمده در حوزهمی جمهورحسن رییس
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رکنار ی ندارد. دچندان یاین دو رابطه از میان با انتخاب شود که اتقافا دیگری تعیین می

 یایران بخش خصوصی نه مدعی دولت بلکه زائده اقتصادی، درامور  دولت بر یغلبه

 تواند رانت به جیبتا می ،ناسالم استفاده کرده یکوشد از این رابطهدولت است و می

 یهکند، به کار بیندازد. علاقهای دیگر که احساس امنیت بیشتری میسرزمین و در بزند

ر دوبی و قطر و حتی در اروپا و کانادا نه گذاری گسترده داندوزان ایرانی به سرمایهمال

گیرد که متأسفانه نه درایران تصادف است و نه دروغ، از این نیاز به امنیت ریشه می

کفایت هست و نه این که عواقب نبودنش را صاحبان قدرت به رسمیت  قدربه

اش یکوشند. نتیجه این که اقتصاد ایران به صورت کنوناش میشناسند و برای رفعمی

یابد، و اگرچه مزدی که به کارگرش شود که اگرچه فقر در آن گسترش میاقتصادی می

قایسه نیست ولی مپردازد با مزدهای پرداختی در بسیاری از جوامع مشابه قابلمی

 های فساد مالی واش، قادر به رقابت نیست. چون به هزینهکنندهدرعین حال، تولید

افتند که لابد مزدها در این می هراهیجه، به این بیکنند، درنتاقتصادی توجه نمی

بخش  مدافعانپاگیر است و به خصوص ومملکت بالاست و یا قانون کارش دست

زرده ی دوهاگذارد ما تخمنمی قانون کار شوند که مثلا  خوارش مدعی میخصوصی رانت

خودشان هم درآمده  آورند که حتی دادبگذاریم و درنهایت، شرایط را به صورتی درمی

است که بخش چشمگیری از جمعیت زیر خط فقر قرار دارند و از سوی دیگر، یکی از 

ش هایکنندگان و بانکو در عین حال، اغلب تولید یمهای دنیا را هم داربالاترین تورم

ائب بسیاری از مص یایران به گمان من ریشه چه دراند. یعنی آننزدیک به ورشکستگی

گذرد سیختگی تاریخی بین دولت و ملت است که هرچه که بیشتر میماست، این گ

 شود. هم می ترعمیق

ما قانون شده است،  یستیزی در این جامعهگریزی و قانونگویم قانونوقتی می

حتی از وزارت  مورد اشارهای ماده هشتکنم. مجسم کنید، در همان فرمان اغراق نمی

فخیمه که خوب  یخانهلت کمک کند و این وزارتکه به دو شودخواسته میاطلاعات 

زنان یا مسایل دانشجویی و یا کارگری را به غل و  حقوقفلان فعال  هر لحظهداند می

شکنی علنی و قاچاق از جان آدم تا شیر مرغ و این زنجیر بکشد ولی از این همه قانون
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خودش را به  خبر است و یاشدت مشکوک و ناسالم اقتصادی بیهمه ارتباطات به

 زند. علی چپ می یکوچه

عنوان حقوقی ما به بی حق و ایران و ساختار غیر دموکراتیک سیاست در

بهترین زمینه برای تولیدگریزی مای ایرانی و تداوم همین ساختار « شهروندان»

دهیم مازاد شود. یعنی حتی وقتی مازادی هم داریم، ترجیح میمخدوش اقتصادی می

و دلالی  -واردات، چون به غیر از نفت چیزی برای صادرات نداریم عمدتا  -را در تجارت

هزینه کنیم که هم گردش کار  های اخیر برای خرید دلارو در سال و یا زمین و مسکن

مان چال درقدیم درباغچه خانه -سازی استاش قابل دفینهتر است و هم نتایجسریع

سان اقتصاد ایران یک هردو بر آمدکنیم. پیهای فرنگ چال میکردیم و حالا در بانکمی

توزیع متمرکز بشود،  یهای اقتصادی در عرصهاصلی فعالیت یاست. وقتی چرخه

خودی خود برای ایجاد ه، بوجه افزایی، همینخصوص با غفلت از تولید و از ارزشهب

د اشاره صاتر به دولتی بودن اقتکند. پیشخواری کفایت میرانت یهای گستردهزمینه

ین ب ایشود، مصاکردم، ولی اضافه کنم که وقتی دولت و ساختار دولت غیرکارآمد می

راسر س اقتصاد دولتی دو صد چندان خواهد شد. نه فقط در شرایط امروز، بلکه تقریبا  در

 شد وایران غیرکارآمد بوده و در آن کار به کاردان سپرده نمی مان، نهاد دولت درتاریخ

رسید، سالاری حاکم بود. یعنی وقتی کسی به مقامی میسطوح آن رابطه یهمه در

ته گذش در های فردی نداشت، اگرای با قابلیترسیدن به آن مقام تقریبا  هیچ رابطه

ها را که معلوم را داریم و یا دیگر نورچشمی« هاآقازاده»هم  داشتیم، امروز« هزارفامیل»

سبی و نهای سببی به غیر از رابطه ،قامات دارندنیست چه صلاحیتی برای رسیدن به م

عدم پاسخگویی دولت را هم اضافه  ب در این شرایط، اگرکه با قدرتمندان دارند. خ

شود. یعنی نه فقط بوروکراسی گسترده داریم بلکه این کنید، تصویر تکمیل می

سات ستر به پیدایش مؤبوروکراسی تا مغز استخوانش فاسد است و مشوق فساد. پیش

 ،عنوان نمونهبه -ی این مؤسسات اشاره کردم ولی درباره« نه خصوصی و نه دولتی»

امداد امام خمینی، بنیاد  یآستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و جانبازان، کمیته

هایی هستند واقع ارگانباید گفت که به - خرداد، برخی نهادهای نظامی و امنیتی 06

ایران را در کنترل خویش دارند. وضعیت این مؤسسات  ای از اقتصادکه بخش عمده

« دولتی»رسیم، این مؤسسات فرد است یعنی وقتی به دریافت بودجه میبهمنحصر
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ب اند. جال«خصوصی»شود، این مؤسسات شوند ولی وقتی صحبت از حسابرسی میمی

 نعی ای که در این مؤسسات شده است، درگسترده یهامیلواین که گذشته ازحیف

 اند.های خصوصی تنگ کردهها راه را برای ورود بنگاهبسیاری از حوزه حال، در

 

 آزاد هایرسانهفقدان آزادی و  -

طور کلی عدم شفافیت آزاد و به هایرسانهیکی دیگر از عوامل مشوق فساد، فقدان 

ند گذاریعنی نمی -چالشگر نداریم یجریان اطلاعاتی است. نه فقط روزنامه و نشریه

 ری ازبسیا بر« امنیت ملی»های دولتی هم در پوشش بلکه حتی ارگان -داشته باشیم

زنند و آنها را از ی عملکرد اقتصادی دولت مهر محرمانه میها دربارهآمارها و گزارش

ی لتهای دودارند. این مسئله بخصوص درجریان مناقصهدسترس مردم به دور نگاه می

ای های گستردهکند و به همان میزان مهم، درجریان واگذاریاهمیت خاصی پیدا می

 شود. اش دو چندان می، اهمیتبه اجرادرآمده اندکه 

 

 مالی: های اقتصادی وثباتی سیاستبی -

زند. های فساد دامن میها یکی از عواملی است که به زمینهثباتی سیاستبی

های های صادراتی یا وارداتی، وامتعرفه یبارهیا کاهش یک عنوان مثال، افزایش وبه

کند. البته رانت اطلاعاتی ایجاد می یبندی بنزین زمینهبانکی، و یا اعلام ناگهانی سهمیه

گذرم و درقسمت بعدی سعی شان میاز وارسیدن عوامل دیگری هم هست که فعلا  

 نظام بانکداری ایران سخن بگویم.  طور مشخص از فساد دربهکنم می

*** 

ی درباره 0831مرداد  دربا این مقدمه برگردیم به بررسی اختلاس بزرگ بانکی. 

آن موقع رییس شورای عالی  شویم و خاوری که دراختلاس در بانک ملی باخبر می

ها برای یکی دو این پرونده»گوید که های دولتی بود میهماهنگی مدیران عامل بانک

همکاری  ازاو «. سال قبل کشف و طرح دعوی شده است 5-6اخیر نیست بلکه  یههفت

بانک ملی ایران تیم مجهز حقوقی دارد که »کند که اضافه می قضاییه تشکر و یقوه
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استعفای  یزمزمه 0831 ماهمهر پنجمدر «. کنندها را رصد و پیگیری میپرونده دائما 

 تأییدوزارت اقتصاد آن را  ن بانک مرکزی وشود که اگرچه مسئولاخاوری مطرح می

خواند. البته در این زمان وزیر گوی بانک ملی خبر را نادرست میکنند ولی سخنمی

دیگری در همین روز  خبر ایران نبود. در الدین حسینی دراقتصاد وقت، شمس

 هم ازاقتصاد با استعفای خاوری موافقت کرده است. فرزاد احمدی  خوانیم که وزیرمی

خاوری به خاطر اختلاس سه هزار  ،بانک ملی عزل شده است. از قرار یهیئت مدیره

رسد با استعفای خاوری، برخی دیگر از به نظر می»تومانی استعفا داده بود.  میلیارد

 یهزار میلیارد تومانی از شبکه 8مدیران بانکی کشور به دلیل اختلاس بزرگ مالی 

 «.کرد بانکی کشور استعفا خواهند

گذاری امیرمنصور آریا و ی استعفای خود به وزیر اقتصاد، سرمایهخاوری در نامه

کند گناه را به دیگران نسبت داده و بانک صادرات را مقصر اصلی قلمداد و سعی می

کند و از د. در همین نامه است که از رهبری و مردم عذرخواهی میکنتبرئه  خود را

ی فساد مال یمتهم ردیف اول پرونده خسرویآفرید امیرالبته مهدهد. عفا میمقامش است

میلیون  8که  اعتراف کردرسیدگی به اتهاماتش  یسه هزار میلیاردی در اولین جلسه

خاوری گویی آشکار به این ترتیب، دروغ .هزار دلار به خاوری رشوه داده است 013و 

 1بود  گوید که قراردادگاه می رشود همین متهم دنامه هم روشن میمتن استعفا در

ک بان قیاز طر یمجوز سقف اعتبار شرکت را در بانک مل»میلیون دلار رشوه بدهد تا 

«. هزار دلار بوده است 013و  ونیلیم 8 یزیپول وار دمیبالا ببرد که بعد فهم یمرکز

 0830در مرداد شود. مشارکت خاوری در فساد تنها به همین یک مورد محدود نمی

ی و محمود خاور داد خبرسازمان بازرسی کل کشور از فساد بانکی صد میلیون یورویی 

یون یورو درحال بازگردانده میل 70را یکی از مجرمین این پرونده دانست. از این میزان 

میلیون یورو هم که به ریال تبدیل شد وثیقه دارد و به این  7شدن به بانک است. 

عامل سابق بانک ملی  مدیرکه  دانیممیمیلیون یورو گم شده است. البته  11ترتیب 

تخلف بانکی بزرگ چندین ساعت بازجویی  یایران قبل از رفتن به خارج، در پرونده

که  مدعی شد -رییس معزول بانک صادرات -همان زمان محمد جهرمی در شده است.

سراج، قاضی پرونده  ناصر«. اندهایی در دولت باعث فرار خاوری از کشور شدهدست»

 یرا فرار یدر کار بوده تا خاور ییقطعا دستها»که  گفتخاوری از ایران  هم پس از فرار

https://aftabnews.ir/fa/news/157128/
https://aftabnews.ir/fa/news/157128/
https://aftabnews.ir/fa/news/166665/
mshrgh.ir/69699
mshrgh.ir/69699
https://aftabnews.ir/fa/news/229441/
https://aftabnews.ir/fa/news/229441/
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 در 0837جمهور سابق در سال نژاد رییسترین داستان را احمدیعجیب«. دهند

پرسند پاسخ ی خاوری میبارهکند. وقتی از او درمطرح می شرق یروزنامهای با مصاحبه

قانون اساسی ما »دهد که و اندکی بعد ادامه می« جرم آقای خاوری چیست؟»دهد می

توانید کسی را متهم کنید. گوید جرم باید در دادگاه صالحه اثبات شود وگرنه نمیمی

 و وقتی «آیا دادگاه صالحی برای ایشان برگزار شده؟ ایشان چطور از کشور خارج شد؟

کننده واقع گیجنژاد بهپرسند که خاوری چگونه دررفت، جواب احمدیدوباره از او می

ر ای دگویم، مستند است و اسنادش پیش من است. ایشان پروندهاینها که می»است 

خوزستان داشت. حکم جلبش هم صادر شده بود. از تهران به خوزستان گفتند پرونده 

« !نده را به تهران آوردند، بعد مجوز دادند و از کشور خارج شدرا به تهران بفرستید. پرو

کند که چه کسی چیست چون روشن نمی واقعا نژاد و روشن نیست که منظور احمدی

خاوری را آدم  من شخصا »گوید که بدیع را می یمجوز داد که از ایران برود. و این نکته

جمهور ولی در این مورد رییس ی او نبودممدیر عاملدانستم اما موافق بدی نمی

با این وصف اندکی بعد در همین مصاحبه به قول معروف بند را «. گیر نیستتصمیم

ترین فرد از نظر بانکداری در ایران وزیر اقتصاد نظرش این بود که قوی»دهد که آب می

 و مسلط طور بود، یعنی به بانکداری تجاری کاملا  همین خاوری است و واقعا  هم همین

مورد است و یا ادعای دیگر او چون اگر خاوری نفر ها بییا این ادعا«. نفر اول ایران بود

 ی او نبود!مدیر عاملنژاد موافق اول ایران بود، در آن صورت چرا احمدی

جا این نژاد درگویم اگر ادعا کنم که آقای احمدیای نمیالبته داستان تازه

اش راست و ناراست را مخلوط کرده سال ریاست هشتکند و به روال پردازی میداستان

ان دولت هیچ ارگ یاست. نکته این است که خاوری بازنشسته شده بود و طبق مصوبه

ترین یکه عال رانیهیأت وز کهنیمگر ا»نشسته را ندارد باز یروین کارگیریدولتی حق به

اص خ یمصوبه رویمجدد ن یریکارگبه به نسبت ر استکشو ییدستگاه اجرا یشورا

 وزارت هخطاب ب یمیمحمدرضا رح یبه امضا یگریبعدها سند دبعلاوه «. داشته باشد

ه است ک یو کارکنان دولت رانیاز معدود مد یداد خاوراقتصاد منتشر شد که نشان می

جمهور به کار معاون اول رییس یرغم اتمام سنوات خدمت با امضاو به ژهیبا نگاه و

آید می ترواقعیت نزدیک . به این ترتیب، این روایت جهرمی به نظر بهمشغول شده است

khabaronline.ir/news/1239426
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اکنون عوامل مرتبط با محمودرضا خاوری در بانک مرکزی و دولت درصدد رفع و »که 

ته نک. «رجوع این فرار که با کمک و پشتیبانی برخی از آنان انجام گرفته است، هستند

نژاد قبول نداشت که خاوری جرمی مرتکب شده و این همان این بود که دولت احمدی

نژاد در سال بعد که همه چیز روشن شده است احمدی هفتای است که حتی نکته

کند. این درحالی است که مصطفی پورمحمدی در ی خود با شرق مطرح میمصاحبه

ی تخلفات خاوری سخن گفت و درباره خبرآنلاینگویی با وگفت در 0830نوروز سال 

 یخاور یدارد و اسم آقا یپرونده مشکلات نیکه ا دانستیوزارت اطلاعات م»افزود که 

و ادامه داد که دلیل عدم بازداشت خاوری هم فشارهای دولت بود « هم مطرح است

وک ش کیشود،  ریدستگ کدفعهیبود و اگر بنا باشد  یبانک مل سریی یخاور»چون 

 کهنیا یبرا کردیمقاومت م یدولت هم حساس بود، دولت کل کند،یم جادیبزرگ ا

 و اگر پورمحمدی« نشود یجد یریگیپ جورنینشود، ا یلناصلا  پرونده مطرح نشود، ع

 یگرید یهااز قبل پرونده یخاور»کند که وقتی به تخلفات قبلی خاوری اشاره می

ی مدیر عاملواقعیت را بگوید در آن صورت معمای انتصاب چنین فردی به « داشت

 شود که در آن نقش اساسی را هیأتترین بانک کشور با ابهامات بیشتری روبرو میبزرگ

 نژاد بود ایفا کرده بود.اش با احمدیوزیران که ریاست

ای یا به گفته اژه -میلیارد تومانی 8111اختلاس  با این تفاصیل بپردازیم به بررسی

ترین اختلاس تاریخ ایران بود. پیش که در زمان خود بزرگ -هزار میلیارد تومانی 1711

ایران و ساختمان فاطمی را داشتیم که  یاز آن البته روایت اختلاس در شرکت بیمه

میلیون یورویی را  011ام برداری وجمهور درآن درگیر بود و بعد کلاهمعاون اول رییس

ها چندین اختلاس شد و درکنار این داریم که با موافقت و دستور خاوری این وام اعطا

 ریز و درشت دیگر را.

 واقعیت این است مبررسی و ارزیابی که از وضعیت اقتصادی ایران داشته باشی هر

 گیر کرد.که اختلاس بزرگ همه را غافل

 اش دررانینژاد به غیر از اشاراتی گذرا درسخنی، آقای احمد0831درهمان سال 

خصوص وزیر اقتصاد و یا مقامات بانک به -وزرا هم اردبیل، حب سکوت خورده بود و

 تر در این باره سخن بگویند. بارنژاد ترجیح دادند کممرکزی هم به تبعیت از احمدی

khabaronline.ir/news/205084
khabaronline.ir/news/205084
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ن ور مسئولیت بررسی ایدادستانی کل کش ای افتاد که علاوه براصلی ماجرا به دوش اژه

 اختلاش را هم به او سپرده بودند. 

اما پرسش اصلی این است که چرا فساد مالی و اقتصادی درایران نهادینه و 

دارتر از همیشه شده است و از سوی دیگر برای مبارزه با این فساد گسترده چه ریشه

 ی، این است اختلاسسؤال پرسش اساس توان کرد؟ در کنار این دوباید کرد و یا چه می

ترین اختلاس درتاریخ بانکداری جهان است چگونه انجام گرفت؟ بزرگ گویابزرگ که 

 میلیارد 8111 – ماه 5تا  6بین  –یک مدت کوتاه  کار گرفتند تا درههایی بچه شیوه

میزان اختلاس از این هم فراتر رفته  ترین ادعاتازهتومان به جیب بزنند. البته براساس 

بلکه  اندداشتهاز این کارهای خلاف خبر  0833است. نه فقط مدعی شده اند که از 

اولین «. تومان است هزار میلیارد 8حدود  حجم تعهدات این گروه به بانک ملی در»

چرا برای مقابله با  اندداشتهاز این کارهای خلاف خبر 0833این است که اگر از  پرسش

ه اساس است و یا این کآن کاری نکرده بودند؟ نتیجه این که یا ادعای اطلاع داشتن بی

 اندداشتهاین فساد گسترده مشارکت  واقع در های مختلف درموقعیت دیگرانی هم در

 ملا  ی این فساد عظیم را عادن خاوری، تفحص بیشتر دربارهو بعد کوشیدند تا با فراری د

  ند.سازناممکن 

تر گونه که پیشایران، همان وارسی علل گستردگی و نهادینه شدن فساد مالی در در

عاملی قابل توضیح نیست. عوامل متعددی ترکیب بحث شد، این وضیعت با هیچ تک

مادام که این عوامل برقرار بمانند با زندانی آورده است و  بارای بهشده و چنین نتیجه

 - اندکه شماری درایران خواستار آن -کردن و یا حتی اعدام یک یا چند مفسد مالی

بانک صادرات  یمیلیارد تومان 018جریان اختلاس  ای حل نخواهد شد. مگر درمسئله

ین اختلاس مگر درمورد هم ؟چند سال پیش متهم ردیف اول را اعدام نکرده بودند در

بزرگ، متهم ردیف اول اعدام نشد؟ ولی واقعیت تلخ این است که موارد اختلاس و فساد 

 مالی ادامه یافت.

 باری بگذریم و بپردازیم به وارسیدن این اختلاس بزرگ.

ی هایی دربارهبود که زمزمه 0858یا  0851سال  دانم اولین بار درتاجایی که می

دولتمردان جمهوری اسلامی درگرفت. به گمان من با میان  گستردگی فساد مالی در

http://www.shafaf.ir/fa/pages/?cid=77103
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شدت مخرب و به میزان زیادی فاقد دقت و ظرافت تصمیم گرفتند برداشتی سخیف و به

خواستند نظام را نپردازند، چون نمی - بود گونه که سزاوارآن – که به این موارد

ارزه رای مبهوشمندانه، چون کوشش بگویم برداشت سخیف و غیرکنند. می« تضعیف»

رد که موجب کها نظام را تضعیف نمیتنبا فساد مالی و کوشش برای شفافیت بیشتر نه 

شد. متأسفانه این چنین نکرده بودند. حتی گزارش شده است زمانی که تقویت آن می

شواهدی از آیت الله مهدوی کنی خواست که برای  یهئرجایی خراسانی با ارا سعید

یریم، نی را بخواهیم بگبهمامبارزه با فساد مالی اقدام کند، پاسخ شنید که اگر فلانی و 

 تقدیر متأسفانه این گونه نکردند. هر هباید همه را دستگیر کنیم ]نقل به مضمون[. ب

اش راست باشد، به احبهمص در ،رییس وقت سازمان بازرسی ،ادعاهای پورمحمدی اگر

کار گرفته هآید که در برخورد به این جریان فساد هم همان دیدگاه معیوب بنظر می

 هم در« بورژوازی کوپنی»عراق باعث شد که  -ایران شد. اقتصاد کوپنی زمان جنگ 

ایران به وجود آید و همراه با آن با انحصار بیشتر قدرت از سوی مسئولان غیر انتخابی، 

هم شکل گرفت و این دو گروه، اگروجه مشترکی داشته باشند، « هاژوازی آقازادهبور»

خواری هم اول و طلبی است و رانتجویی و باجنامحدودشان به رانت یعشق و علاقه

 مفاسد اقتصادی است. آخر

ها با تکیه به رانت بورژوازی کوپنی به پشتیبانی توان مالی و بورژوازی آقازاده

 عملکرد قانون خارج شدند. بر یحوزه ابستگی سببی و نسبی خود ازو پیوستگی و

ها پیش آمد و جریان واگذاری دانیم بیشترین فساد مالی درهمین زمینه بود که می

شد، کاری که  تأییدها هم این مفاسد که از سوی دولتی انداریم که دربرخورد ب خبر

 اینهریک از بگویم که اگرچه کاری بوده باشد صورت گرفته باشد. باری همین جا 

 دوره آقای تاریخ ایران بود ولی در ترین اختلاس درزمان خود بزرگ در هااختلاس

 یدوره ی بانک صادرات روبرو شده بودیم و درمیلیارد تومان 018هاشمی با اختلاس 

میلیارد تومان بود. این اختلاس تازه هم از  31ترین اختلاس، آقای خاتمی هم بزرگ

ای ادعا نظر حجم آن ویژگی دارد و هم از نظر سرعتی که انجام گرفته است. اگرچه اژه

از اختلاس خبر داشته، ولی به ظن غالب، بخش اصلی این  0833کرده است که از سال 

 بالا کشیدند.  ماهه 5یا  6 ییک فاصله را در میلیارد تومان 8111
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تنها که نه بودی این اختلاس، اگرچه برای حفظ نظام بانکداری ایران ضروری درباره

. رفتگمیآن صورت بگیرد بلکه، این برخورد باید دراسرع وقت صورت  ابرخورد قاطع ب

رسانی ها موجب شده است که با اطلاعجنگ قدرت درمیان بالاییاما رسد، به نظر می

ال، عنوان مثشود. بههای جدیدی اضافه مییم یعنی هرروزه نکتهباش وبروچکانی رقطره

تومان  میلیارد 1111تر از تومان به کم میلیارد 8111اگرچه کوشیدند رقم اختلاس را از 

روشن شد که بدهی این  دادستان وقتهای رسانیتخفیف بدهند ولی دریکی از اطلاع

ها را هم به بانک دیگر تومان است و اگر یاردمیل 8111تنهایی گروه به بانک ملی به

چه تاکنون گفته بودند آن ست اضافه کنیم، مبلغ کل اختلاس به احتمال زیاد ازفهر

 بیشتر خواهد شد. احتمالا 

 و اما این اختلاس چگونه اجرایی شد؟

 

  Letter of Credit یا ال سی اعتبار اسنادی

ارد آلمان جنس و ایرانی برای مثال از یواردکنندهی وقتی یک المللبینمبادلات  در

شده را به طرف آلمانی کند باید با استفاده از نهادهای مالی بهای کالای خریداریمی

ست. سی ابداع شده ای اعتبار اسنادی یا الالمللبینخود بپردازد. برای تسهیل مبادلات 

د کند باید مطمئن شوآلمانی وقتی سفارش کالا را دریافت می یاز یک طرف، فروشنده

کند و از سوی ارسال کالا و دریافت آن از سوی خریدار، پولش را دریافت می که پس از

دیگر، خریدار ایرانی هم باید اطمینان خاطر داشته باشد که وقتی بها را پرداخت، درازای 

وافق آن تسر کند که برایی را دریافت میکند بلکه کالآن نه فقط کالا را دریافت می

 رد.گیدو بانک صورت می یوسیلههمالی ب یتنظیم این مبادله صورت گرفته است.

طرف ایرانی با مراجعه به یک بانک ایرانی تقاضای ایجاد اعتبار اسنادی به مبلغ 

را به اش معادل ریالی و معمولا   کندوجه طرف تجارتی خود درآلمان را می معلوم در

ن ای شود. معمولا پردازد. ولی دراین مرحله پولی از ایران به آلمان ارسال نمیبانک می

 زمان کند که درازای پرداخت معادل ریالی بانک هم تعهد می شود که درگونه عمل می

مقتضی این مبلغ را به آلمان منتقل کند. درضمن به بانک طرف آلمانی درآلمان خبر 

شده و دراختیار بانک ایرانی است. طرف  ارزی موردتوافق صادر یدهد که حوالهمی
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ی فرستد. وقتآلمانی با اعتماد به الی سی صادرشده کالای مورد تقاضا را به ایران می

ا شود و اگر بی ایرانی ترخیص میشود، از سوی واردکنندهکالا به گمرگ ایران وارد می

ی ایرانی از بانک عامل خود دکنندهخوان باشد وارچه که سفارش داده شد همآن

د. بانک آلمانی هم این مبلغ را کنخواهد که ارز مورد توافق را به بانک آلمان حواله می

ی مللالبین یکند و به این ترتیب، یک مبادلهی آلمانی کارسازی میدر وجه فروشنده

 رسد.به سرانجام می

ام، کاریکاتوری از همین اعتبار ادهسی به شکلی که دربالا توضیح داما علاوه بر ال

 های ریالیسیاند و همین الکار گرفتههایران ب سی ریالی دراسنادی را تحت عنوان ال

 اصلی این اختلاس تاریخی شده است. یاست که وسیله

 دارم در ایران ابداع شد و تا جایی که خبر این ابزار مالی تازه چند سال پیش در

 اند:های ریالی دو نوعسیی ندارد. باری، الادیگر کشورها سابقه

 های دیداریسیال -

 یت باید پرداخت شود.ؤکه وجه آن به محض ر

 دار یا یوزانسهای مدتسیال -

 گیردها پس از گذشت مدت زمان معینی که از قبل مورد توافق قرار میسیاین ال

 بازارپولی ایران منجر ای درتازههای یوزانس به ابداع بازار سیشود. القابل پرداخت می

تر از ارزش اسمی آن قبل از موعد ها را به بهایی کمسیشده است که در آن این ال

ند. اشدن« تنزیل»دار قابل های مدتسیکنند. به سخن دیگر، المی« نقد»سررسید 

ه عبدالل»یا رانت این « سود»تفاوت بین بهای اسمی و قیمت نقدی پرداخت شده هم 

ش دایاند. علت پیبانکداری ایران به طور رسمی پیدا شده است که در« شرخرهای مدرن

کاران و حسابی دولت بود. یعنی دولت اگرچه از مقاطعهواقع بدهای ریالی بهسیال

هنوز  ا و احتمال - حسابی بودگرفت ولی مشتری بدکار و کالا میکنندگان داخلی تولید

کرد. بدحسابی مالی دولت برای موقع عمل نمیبه و به تعهدات مالی خود - هست

های ریالی هم سیپیش آورد و استفاده از ال گردش مؤسسات درگیر بحران سرمایه در

ها بود ولی طولی نکشید که استفاده از آن همگانی ای برای تخفیف این گرفتاریوسیله

 سی به جریان افتاد.شد. یعنی دربخش خصوصی هم این ال



 

 
 

 احمد سیف 20

من روشن نیست ولی  ها درایران به چه میزان است برسیستفاده از این الاین که ا

این که این اختلاس عظیم با استفاده از آن صورت گرفته است بدیهی است و ابهامی 

ندارد. اگرچه گزارش رسمی از ماجرا نداریم ولی تکرار و گستردگی عدم رعایت قانون، 

ت پیشرفت کارها برای به سامان رساندن نادیده گرفتن قانون، سرع یو شکل و شیوه

 توضیح خواهم داد. ادامه باره دراین انگیز و باورنکردنی است. درواقع حیرتاختلاس به

د آفرید ولی از قرار نقش اول را مهننفر دراین ماجرا دستگیرشد 11اگرچه نزدیک به 

ونه که از قرائن ایفا کرد. آن گ« منصور آریاگروه امیر»ی امیر خسروی صاحب مجموعه

هایش پس از پایان خدمت در سربازی بود و از فعالیت 0871آید امیر خسروی در برمی

نژاد با استفاده دانیم درسال اول ریاست جمهوری احمدیفقط می ،سربازی خبر نداریم

 0836سال  داری ایجاد کرد که دربا برادرانش یک گاو« رح زودبازدهط»از تسهیلات 

رساند. این شرکت مین سال یک شرکت خانوادگی هم به ثبت میتأسیس شد. دره

با  0836خرداد  13در « منصور آریاگذاری امیری سرمایهشرکت توسعه»تحت عنوان 

 ولی - خبریمرسد. اگرچه از جزییات بیمیلیون تومان به ثبت می 61اولیه  یسرمایه

آمد ارتباطاتی که با قدرتمندان برقرار پی رکه د - توان به ظن غالب حدس زدمی

میلیارد  11برابر افزایش به  111شرکت با  یماه بعد، سرمایه 3سال و  شود، دومی

های اقماری هم سرعت آور ایجاد شرکترسد. همراه با این افزایش حیرتتومان می

ه معدن و هم در صنایع فلزی. هم ب کنندمیگیرد. هم در صنایع غذایی فعالیت می

کند و هم صاحب پردازد و هم به تولید مواد شیمیایی. هم خدمات مهندسی ارایه میمی

که  –میلیون تومان  61با  0836شود. صاحب شرکتی که در خرداد باشگاه ورزشی می

به جایی  -بازده استفاده شدههای زودچه میزان از آن از تسهیلات طرحدانیم تازه نمی

سازمان بازرسی وقت رییس  ادعایشود و اگر کت مختلف میشر 87رسد که صاحب می

 نویسد.میهم به وی تهدیدآمیز  یها نامهدرآن سالدرست باشد، کل کشور 

ز شرکت ا00گیری از عناوین که با بهره بود افتد اینآن چه دراین فرایند اتفاق می

فولاد اهواز از سوی یک شرکت  یاین مجموعه، امیرخسروی در بانک صادرات شعبه

 های ریالیسیبرای خودش ال و برای یک شرکت دیگر متعلق به خود متعلق به خود

های ریالی است و هم سیی الکند. بعد امیرخسروی که هم بازکنندهدار باز میمدت

http://jahannews.com/vdcefo8zfjh8vni.b9bj.html
http://jahannews.com/vdcefo8zfjh8vni.b9bj.html
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 تملک گروه اوست در شرکت متفاوت که هردو ولی تحت نام دو - آن یکنندهدریافت

این  تاریخ در زنطکند. می« نقد»گانه ارایه داده و  7های ها را به بانکسیاین ال -

ای به بانک ی قابل توجههای باز شده نه وثیقهسیاست که به قرار اطلاع، در ازای ال

گر خوشبین باشیم، یک پردازد. ادهد و نه بهای آن را به صورت پول نقد میارایه می

برای خود ایجاد  -بدون بهره و کارمزد -«الحسنهقرض»تسهیلات اعتباری نامحدود و 

گیرد. بدون بهره می« وام»را از بانکداری کشور  میلیارد تومان 8111کند و این می

ایی هاستفاده از پول شباهت نیست ولی بابی یهالیوود هایاگرچه کل ماجرا به فیلم

جیب  رود، به همت دولتمردانی که دراین صورت از اموال عمومی به سرقت میکه به 

خرد. زعمای دولتی هم مشوق او هستند. متن خود دارد، واحدهای بیشتری را می

 بد و یهم که با همه نژادبخوانید. احمدی جااین در زمینهاین  های مشایی را درنامه

ن اجرای ای دهد، ولی درداری و نئولیبرالیسم میبیراهی که به لیبرالیسم و سرمایه

وال واگذاری و با شتاب این امرفتار تر ایران از خانم تاچر هم تاچریستی ها درسیاست

 کند. خسروی واگذار میرا به اقساط به امیر

منصور آریا اطلاعات دست اول ندارم ولی گذاری امیری شرکت سرمایهالبته درباره

شامل ش امجموعه آورام روایتی از رشد حیرتیها خواندهبراساس آن چه که درسایت

 دهم.به دست میها زیر شرکت

 شرکت آب معدنی داماش گیلان -

 باشگاه ورزشی داماش ایرانیان -

با  0833این دو شرکت در -ایمن ترابر آریاو  شرکت داماش ترابر ایرانیان -

 اند.یک میلیون تومان ایجاد شده یسرمایه

 تأسیس شد. 0836شرکت آهن و فولاد لوشان که درسال  -

میلیون  011با سرمایه  0835شرکت پخش امیرمنصور ایرانیان که درسال  -

 تومان ایجاد شد.

 شرکت خدمات مهندسی کشاورزی میثاق گیلان -

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/66440/
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شد ولی تأسیس  0831شرکت شفاف شیمی پلاست. شرکتی است که در -

 611شرکت از یک میلیون تومان به  یخریداری شد. سرمایه0836درسال 

 میلیون تومان افزایش یافت.

 0836 یبا سرمایه 0836رستان، درل گهر یشرکت صنایع غذایی دریاچه -

میلیون  131اش به میلیون تومانی تأسیس شد و طولی نکشید که سرمایه

 افزایش یافت. تومانمیلیارد  030به  0837 تومان رسید و در

تأسیس شد. مدتی بعد  0830منصور گیلان، در یگروه صنعتی نمونه -

به  0833 پس درسو  میلیارد تومانمیلیون تومان به یک  61اش از سرمایه

 تومان افزایش یافت. میلیارد 76

 0811 ایران: این یک شرکت قدیمی است که در گروه ملی صنعتی فولاد در -

بود به دلایلی  میلیارد تومان 038اش بیش از سرمایه 0831 تأسیس شد و در

یافت.  کاهش میلیارد تومان 61به  0835اش در که از آن بی خبرم، سرمایه

 این شرکت هم به تملک شرکت امیرمنصور آریا در آمد که در 0833 مهر در

اند که مدتی بعد به برآورد کرده میلیارد تومان 018آن موقع سرمایه اش را 

 181اسمی شرکت به  یکاهش یافت و مدتی بعد سرمایه میلیارد تومان 831

 تومان افزایش یافت. میلیارد

با  0835 درخشان درفک که در یشرکت گردشگری و جهانگردی ستاره -

 میلیون تومان سرمایه تأسیس شد. 011

 تأسیس شد. 0836 شرکت مشاوره و مدیریت تدبیر منصور، در -

میلیون تومان  01 یبا سرمایه 0836 ه درشرکت معدن شکافان تهران ک -

میلیون تومان و سپس  611شرکت ابتدا به  یپس سرمایهستأسیس شد و 

 تومان افزایش یافت. میلیارد 8به 

 تأسیس شد. 0833مدیریت پردازش زمان که در یشرکت مهندسین مشاوره -
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یا یک میلیون تومان  0835شرکت نوآوران صنعت الکترونیک قم که در  -

 شده به یک میلیارد اش هزار برابرایه تأسیس شد و مدتی بعد سرمایهسرم

 تومان افزایش یافت.

میلیون تومان سرمایه  81ا ب 0836 شرکت تجارت گستران منصور، در -

 01میلیون تومان و بعد  011شرکت  یمدتی بعد سرمایه تأسیس شد.

 .تومان افزایش یافت میلیارد 61نهایت به  تومان و در میلیارد

میلیون  01 یبا سرمایه 0836 ریزی منابع کرانه درهای برنامهشرکت سامانه -

 تومانی تأسیس شد.

با  0838سازان لوشان که یک شرکت سهامی خاص است در شرکت سبک -

 033شرکت سپس به  یهزار تومان سرمایه تأسیس شد و سرمایه 011

 تومان افزایش یافت. میلیارد

 تأسیس شد. 0833در  شرکت کیمه طرح ایرانیان که -

 به وجود آمد.  0833 سازی لرستان که درشرکت ماشین -

 111 یشد و قرار بود با سرمایه و بالاخره، بانک آریا که جوازش هم صادر -

این سرمایه  %61تومان تأسیس شود و به بانک اجازه داده بودند که  میلیارد

 لغو شد. بعدا به صورت اموال غیرمنقول و املاک باشد. این جواز 

شروع شد ولی  0835های قلابی هم از سال سیاستفاده از الءاین استفاده و یا سو

 مدتی بعد میزانش افزایش یافت.

تومان  میلیارد 311هم  0833 تومان و در میلیارد 31درکل  0833یم که در دانمی

 تومان رسید. میلیارد 1311سی به هم میزان این ال 0831و بالاخره در 

های قلابی را بانک ملی ایران پرداخته است ولی سیکنون بخش اعظم این التا

باخت و بانک سپه  میلیارد تومان 818دیگران هم درگیرند. بانک سامان دراین میان 

تر هم گفته بودم تنزیل این طور که پیشتومان پرداخت کرد. همان میلیارد 71هم 

ین ا بعدآ ها درآمده بود که توجه درآمد برای این بانکها به صورت یک منبع قابلسیال
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ن ای یاند ولی بانک صادرکننده. یعنی پولی پرداخت کردهبودصوری  صرفا  درآمدها 

باید به وعده وفا کرده و سرموعد این وجوه را به  که قاعدتا  - بانک صادرات - هاسیال

حکم مرجع قضایی هیچ گونه  های تنزیل کننده بپردازد مدعی شد که تا صدوربانک

 تعهدی نسبت به پرداخت آنها ندارد. 

ماه شرکت امیرمنصور آریا با صدور و  03طول  خوانیم که درجای دیگر می در

دست یافته است و درازای صدور این  میلیارد تومان 1311سی به مبلغ ال 016تنزیل 

رکننده ارایه داده است. به وثیقه ملکی به بانک صاد میلیارد تومان 311اسناد هم فقط 

 ای ندارند.های صادره هیچ گونه وثیقهسیال %71عبارت دیگر، 

این است که تنها سه روز پیش از افشای این اختلاس عظیم و  عمق فاجعه در

به . از سوی دیگر باز شده استسی میلیون دلار ال 51دستگیری امیرخسروی، برای او 

موارد مشابهی نظیر اختلاس سه هزار میلیارد »، یکی از وکلای مجلس تابش یگفته

م. کننظر میاند سخنی نگوییم از بیان آنها صرفتومانی وجود دارد، ولی چون گفته

هزار میلیارد تومانی باز هم وجود دارد، اما عزمی برای رسیدگی به شبیه به تخلف سه 

 «.آنها وجود ندارد

 آید:ام، چند پرسش پیش میصفحات پیش نوشته چه دراما با توجه به آن

که به احتمال زیاد  - هااین شرکت یآور سرمایهگونه بود که این افزایش حیرتهچ

یچ توجه ه -های مختلف اخذ شده استبا ترفتد هاوجوهی است که از بانکبیان بیرونی 

آقای اهمیت دارد که  روآناین نکته از ؟ایران جلب نکرده است مقام مسئولی را در

افزایش » گفت: ایران یای با روزنامهمصاحبه در 0831خرداد  00 نژاد دراحمدی

 یمیلیارد تومان در یک دوره 111میلیارد تومان به  06یک بانک از  یسرمایه

نژاد هم . یعنی آقای احمدی«؟چهارساله، آیا بیانگر یک اقتصاد سالم است یا بیمار

 فساد مالی و یسالار ایران نشانهاقتصاد رانت ها درداند که افزایش سریع سرمایهمی

 08سال بیش از  1یک بانک در طول  یزند سرمایهمیاو مثالی که  است. در اقتصادی

نژاد است که چنین افزایشی از جا حق به جانب احمدیاین برابر افزایش یافته و در

گیرد. ولی حالا چه شده است که فقط صورت نمی« حلال»اصطلاح های قانونی و بهراه

یک  ییک مورد سرمایه زمانی، در یصلهسال پس از آن، و تقریبا  درهمان فا شش

http://www.shafaf.ir/fa/pages/?cid=77351
http://www.shafaf.ir/fa/pages/?cid=77351
http://www.khabaronline.ir/news-174060.aspx
http://www.khabaronline.ir/news-174060.aspx
http://www.khabaronline.ir/news-174060.aspx
http://www.iran-newspaper.com/1384/840311/html/politic.htm#s472806
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 برابر هزار03یک مورد هم  برابر و حتی در 611مورد دیگر  برابر، و در 811شرکت 

اش را استشمام کرده نژاد نه فساد را دیده و نه بوی تعفنشده است، ولی آقای احمدی

ایم، بودهبرابری سرمایه هم  0557و  0611و  0111چند مورد شاهد افزایش  است؟ در

نه فقط چشمهایش را بسته است بلکه حالا که چنین کارهای خلاف قانون و عرف 

خواهی خشک و خالی ذرعظیمی هم صورت گرفته است حتی نتوانسته خود را به یک ع

 این است که چنین نژاداحمدیناگفته روشن است که منظور . کندهم از مردم راضی 

نظور م زمان بیان چنین نظری، در وجه دارید کهت و فاسد و البته اقتصادی بیمار است

. حالا بد نیست بوددوم ریاست جمهوری آقای خاتمی  یایشان هم اقتصاد ایران در دوره

 مؤسساتی درایران به صورتی که در ینژاد جواب بدهند که وقتی سرمایهآقای احمدی

ک لت سالم است یا ییک دو یکند آیا این تغییر نشانهتغییر می امدادهبه دست  بالا

ولی  -دانمنمی که فعلا  -نه خود سارق  گویم اگردولت کلاش و متقلب و حتی می

 !یقین همدست سارقانبه

 یکی در که اندشده مدعی مجلس 31 اصل کمیسیون مسئولان که این آموزعبرت

 رفاه و صادرات و ملی ازجمله مختلف هایبانک و مرکزی بانک به گذشته سال دو

 ادهد هشدار آریا امیرمنصور اقتصادی تحرکات به نسبت» اند که:نوشته نامه کارگران

 میلیارد 311 کلان مبالغ متفاوت شگردهای با آریا آقای که شد ذکر هانامه این در. شد

 هاهشدار این به مذکور هایبانک متأسفانه اما است کرده دریافت هابانک از را تومان

 رد که گویدمی هم کشور کل بازرسی سازمان یسئر پورمحمدی آقای .«نکردند توجه

 بود. ولی داده تذکر بانکی ی تخلفاتدرباره نژاداحمدی به نامه 08 در گذشته سال سه

آن چه کرده است؟ تا جایی که خبر داریم، هیچ. و حتی  ابرخورد ب نژاد دراحمدی آقای

خواهند این اختلاس از پرده برون افتاده با هزار و یک ترفند می اکنون هم که رازها

 مالی کنند. بزرگ را ماست

مالی کردن اگرچه آغاز شده است ولی بعید است موفق شود. ماست یاین برنامه

ممکن است این »مجلس ادعا کرده است که  – 31رییس کمیسیون اصل  - نکونام

میلیارد 0781نامیده را هم « تخلف بانکی»و رقم آن چه که او « پرونده اختلاس نباشد

ای که مسئول رسیدگی به این پرونده است این رقم عنوان کرد درحالی که اژه تومان

 از آن اعلام کرده است.و بعد حتی بیشتر  میلیارد تومان 8111را ابتدا 

http://www.shafaf.ir/fa/pages/?cid=75413
http://30mail.net/news/2011/oct/07/fri/11854
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تر هم گفته شد، مشارکت خاوری را نباید تنها به همین مورد طور که پیشهمان

هایی است که پس از فرار به دلیل من هم درواقع حجم فعالیت اختلاس محدود کرد و

وضیح باره تپایانی این مقاله اندکی در این بخش ت. درسآنها مشارکت داشته ا کانادا در

 اد. خواهیم د

که اتهامات خاوری در هیچ دادگاهی مقطعی دولت کانادا اعلام کرد که نظر به این در

این چنین شود، آنها هم  نشده است، قصد استرداد او به ایران را ندارد و اگر تأیید

 العمل مقتضی را نشان خواهند داد. عکس

 یابغیطور به یمحمودرضا خاوردانیم که چند سالی است که اکنون ولی می

محکوم  هم سال زندان 11به  یداخل یمحاکمه شد و به اتهام اختلال در نظام اقتصاد

سال حبس محکوم شد و  01رشوه هم به  افتیبه خاطر در گرید ی. از سوه استشد

با این وصف، دولت  به همراه دارد. مهیدلار جر ونیلیم 8اتهامات هم  نیهرکدام از ا

او به ایران ندارد.  یاسترداد خاوری یا اموال به سرقت بردهای برای برنامه کانادا ظاهرا 

جمله به این خاطر باشد که با دولت ایران ن است این تصمیم دولت کانادا، ازاگرچه ممک

های های غربی، علل و انگیزهگمان من، این رفتار دولتولی به ،روابط خوبی ندارد

 ا  ایم، تسهیل فساد و طبیعتگر نشان دادههای دیگونه که در نوشتهناگوارتری دارد. همان

اقتصادی یکی از اصول اساسی حفظ و تداوم  حمایت عملی از مفسدان مالی و

اس باشد براس این جوامع شده است. اگر قرار در« کثیف»های اقتصادهای وابسته به پول

لت پرتغال دهند، کانادا، خاوری را به ایران بازگرداند، دوهایی که بر روی کاغذ میوعده

ت آنگولا را تحویل بدهد. مالتا و قبرس هم باید شماری از سهم باید دیکتاتور کژد

شان و روسیه را به کشورهای مرکزیاقتصادی کشورهای آسیای  مفسدان مالی و

 گردانند.باز

که اختلاس  نیپس از ا 1100سال  در پاسپورت کانادایی گرفت و 1116در  یخاور

ترداد اس یاز کانادا برا رانی. اگرچه اختیبه کانادا گر رانیا شد از یعلن دلار اردیلیم 135

 را رد کرده است.  رانیا یکانادا تقاضا یاو کمک خواست ول
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او پس  را از یخاور یاست که شهروند نیفکر ا گزارش شد که کانادا در 1100 در

 روز پس از ورود به تورنتو پس از فرار 3گونه نشده است.  نیکه ا میدار خبر یول ردیبگ

پرداختند  جایک را خود یدلار ونیلیم 8و همسرش کل وام مسکن  یتهران، خاور از

فروختند  ،یخاور سیدلار به دخترشان، پرند 1 یاسم یخانه را به بها نیو بعد ا

 اردیلیم 135 ساختلا کی ی متهم است درخاوراگرچه . (را به او منتقل کردند تیمالک)

دهد که پیش از آن هم خاوری ولی شواهد نشان می مشارکت فعال داشته است. یدلار

میلیون دلار را  8های دیگری بوده است که به او امکان داد تا بتواند درگیر اختلاس

ال در س یمسکون یخانه نیدهد ااسناد نشان میجا به بانک طلبکار خود بپردازد. یک

سپه برکنار شده بود ولی ی بانک مدیر عاملاین زمان خاوری از  در شد. یداریخر 1117

نواده خا نیکه ا ودشگفته میعاملی بانک ملی ایران منصوب نشده بود.  هنوز به مدیر

هزار دلار  551ای هستند که هم صاحب خانه ورکی شمال شهر در وودیهال ابانیدر خ

آن بود در  سریی یکه خاور یدر زمان یکه بانک مل نیجالب ا یآن است. نکته یبها

اطلاعات  یشود که خاورگفته می .شده بود میداشت و تحر قرار کانادا اهیس ستیل

 اریسب به همین دلیل دارد و رانیا یرقانونیو غ ینیرزمیز یهاتیالی فعدرباره یفراوان

ع به نف نیکند که امنبع گزارش می نیغرب قرار دارد. ا یتیامن یهامورد توجه سازمان

رار ق بیآن تحت تعق یازاکند و به یهمکار یغرب یتیامن یهااست که با نظام یخاور

 نهایت خاوری دانم که درام ولی بعید نمیاگرچه شاهدی از این همکاری نیافته .ردینگ

 یروشود خاشود تا جایی که به غرب مربوط میگفته میبه این کار رضایت داده باشد. 

 انیبه پول نقد و به جر یابیدست یبرا رانیا یهاتیی فعالدرباره« معدن طلا» کی

 1118شود که کانادا در سال انداختن آن است که به دست غرب افتاده است. گفته می

که  یخاور یداد ول جواب رد جاای در آنشعبه جادیا یبرا یبانک مل یبه تقاضانامه

 1116بود، بانک سپه، در سال  میتحر که در کردکار می رانیا گریبانک د کی یبرا

تورنتو مالک خانه  در 1110او از سال  لیفام ی. اعضاردیپاسپورت کانادایی بگتوانست 

https://www.theglobeandmail.com/news/national/iranian-banker-gives-3-million-toronto-house-to-daughter/article554924
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ست شده ا لیکه الان تعط یشرکت خدمات مسافرت کیاند و پسرش در و آپارتمان بوده

 .کردکار می

ربط داده شد و  یخاور انیپروفسور هما هودفر به جر فیتوق 1105در  یگزارش در

از  رانیشد دولت ا هودفر یشود که درجواب دولت کانادا که خواستار آزادگفته می

 کار نگرفتهشویی را باتهام پول رانیسخن گفته است. اگرچه دولت ا یاسترداد خاور

دا و به کانا ختیگر رانیا از یکرد. خاور یدگیبلکه تنها به وجه اختلاس بودن آن رس

او  درتهران به یبا وجود زندگ ستیای که چندان روشن نوهیآن به ش از شیپ یرفت ول

کرد نمی یکه در کانادا زندگ نینظر به ا گریکانادایی داده شد. به سخن د اسپورتپ

 با وضعیت خاوری دارد وجود تیتابع یمربوط به اهدا نیکه درقوان یطیشرا عتایطب

  0.ناهمخوان است

 ردمو کیتورنتو دست زد. در  در یگذارسرقت برده به سرمایهبه یهابا پول یخاور

با  یشد. درضمن خاور ریدرگ یسازخانه یپروژهدو  دلار در ونیلیم 0131 با پرداخت

 چیسرقت شد ه رانیکه از ا یدلار اردیلیم 135به کانادا رفت.  «یلیخل»نام مستعار 

 در یکه خاور یزمان آن چه رفته است. در و معلوم نشد که بر امدیوقت به دست ن

گزارش کردند که او در  رسما  رانیمقامات کانادایی به دولت ا ،کردمی یتورنتو زندگ

 در کانادا دولت دیبود با یبانک معتبر دولت کی سکه ریی یعنوان کسست. بهیکانادا ن

نکرده بودند.  نیچن نیکرد که اازمعمول دقت می شیب یخاور یتقاضا دنیوارس

جا در و بعد از آن کنندمنتقل می یها را ابتدا به دوبپول میمقابله با تحر یها برایرانیا

ا باعث جو بعد ارسال از آن ی. ارسال پول به دوبتدافمی انیبه جر یالمللبین ینظام مال

 یعنی. میطرف هست« جرم یآمدهاپی»با  جانیا و در رکندییپول تغ تیماه تاشود می

                                                      
1 https://www.antimoneylaunderinglaw.com/2016/06/iran-renews-
calls-for-the-deportation-of-khavari.html 

https://www.antimoneylaunderinglaw.com/2016/06/iran-renews-calls-for-the-deportation-of-khavari.html
https://www.antimoneylaunderinglaw.com/2016/06/iran-renews-calls-for-the-deportation-of-khavari.html
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جا نیا در یفساد مال لیکانادا نقش خود را در تسه دولت، دیبه هر طرف که چرخ بخور

 .کرده است فایا

 از یکیکه  یسام مزراه .منتشرشد هینشر نیا در یگریجالب د خبر 1105 در

دو مجموعه آپارتمان در تورنتو ست درحال ساختن کانادا یهاوبفروشبساز نیترمعروف

کرد  دیها دلار باج خواست و تهدونیلیبه او تلفن زد و از او م یکس 1106بود که در 

در  یرا هم خواهد برد. مزراه شیاش را آتش خواهد زد بلکه آبروکه نه فقط خانه

 یکه به او تلفن زده بود محمودرضا خاور یکرد نوشت کس میکه به دادگاه تسل یتیشکا

ال شده و از س یبود که با سرقت اموال به کانادا متوار ملی ایرانبانک  نیشیپ سریی

 یهمزرا کیشر یپسر خاور ایاست که گو قرار نیاز ا انیاست. جر بیتحت تعق 1100

ت. شده اس گرفته کارهبکار  نیا یای است که براهیسرما یمنبع اصل نیچناست و هم

 یزراهم نیکه انجام گرفت ب یاز قرار توافق یول دیدانم سرانجام دادگاه به کجا کشنمی

 در یخاور اریآمد. خشا شیبود که اختلاف پ یرضا خاورپسر محمود یخاور اریو خشا

ساله است  58اش تلفن نزده چون پدرش که کیشر هاسناد دادگاه ادعا کرد که پدرش ب

گزارشگر ادامه نکرده است.  دیکس را تاکنون تهدچیاست که ه یرحمدل اریآدم بس

و  هالیمیممکن نشد و به ا یرضا خاورتماس با محمود یگرید قیطر چیبه هدهد می

کار  سئولم رانیعنوان مدبه یمزراه یو دامادش در کمپان اریتلفن پاسخ نداد. خشا

ا را بال یسرشان کلاه گذاشته است و اموال کمپان یهاند که مزرایکردند. آنها مدعمی

 016او طلب دارد و خواستار پرداخت حداقل  از شد که یمدع اریاست. خشا دهیکش

است  انیجر هایی که دربرنامه گرید در دیطور با نیدلار خسارت شد و هم ونیلیم

ها وژهپر نیاز ا یکی یو پدرش فقط برا اریکه خشا تدردادگاه گف یباشد. مزراه کیشر

از سود است.  %61شان تنها سهم که کار تمام شود یوقت جهیاند و درنتگذاشته هیسرما

اند او هم به نوبه نداشته یمشارکت چیه گریدر پروژه د یاو خانواده خاور یبه ادعا

 کرده است. یدلار خسارت از خانواده خاور ونیلیم 61 یتقاضا

https://financialpost.com/personal-finance/mortgages-real-estate/an-iranian-fugitive-toronto-property-mogul-and-a-deal-gone-awry
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 یهردو قبول دارند که مزراه ینظر دارند ولاختلاف اتی جزییچه دربارهاگر آنها

 نشایبرا تاآشنا شده است که او را استخدام کرده  یخاور اریبا خشا شیسال پ شش

سالش بود به کانادا مهاجرت کردند. او  5 یوقت 0377در  یمزراه یخانوادهکار کند. 

 نیداستان اشویی داشت. خشک کی 1117را تمام نکرد و تا سال  رستانیدب یدوره

هم  یکنند و مزراه یگذارخواستند در مستغلات سرمایهمی یخاور یاست که خانواده

را  هیسرما یخاور یشد که خانواده نیا بر راه انداخته بود. قرار یبفروشبسازو یکمپان

 تیالککند و بعد ممی تیریعنوان کارشناس کارها را مدهم به یکند و مزراهتأمین می

 0131حداقل  یکه خاور شودیشود. گفته م میشان تقسنیب یطور مساوو سود هم به

ست صورت ا نیتورنتو به ا کار در یهویپرداخته است. ش نیزم دیخر یدلار برا ونیلیم

کند یم شرفتیپ یکه کارها اندک یوقت لازم است و هیاول یهیسرما نیزم دیخر یکه برا

ها به فروش از آپارتمان %51 دیآن وام مسکن گرفت. با لیتکم یتوان از بانک برامی

 شفاف معلوم باشد.  طوربه نیشیپ یباشد و منابع مال دهیرس

وعده دادند  یخاور یبود که خانواده نیدو ا نیا نیب یهمکار یهاتیاز جذاب یکی

 یواهدش از بانک وام گرفته شود. در ستیکنند و لازم نمی یتأمین مال که کل پروژه را

 را در هیسرما به کمک خانواده اریشد که خشا یمدع یشد مزراه هئکه به دادگاه ارا

ها به او یگفت که خاور مصاحبه کیدر  یمزراه. دیمراحل تدارک خواهد د یهمه

 د. کنن یتوانند کل پروژه راتأمین مالدارند که می یمیعظ یاند که منابع مالگفته

به او گفته  یاست که مزراه یمدع اری. خشاندیگومی یگریداستان د یها ولیخاور

 تمام کند.  پروژه را یستاندارد که بدون وام سرمایه یکاف یاست که او به اندازه

شان خواستند از پروژهمی 1100سپتامبر  در یخاور اریو خشا یکه مزراه یحال در

 انیبرنامه را به هم زد و جرتر کل آن طرف لیهزار ما نیرونمایی کنند، تحولات در چند

شد.  یعلن یدر سرقت از اموال عموم یو نقش محمودرضا خاور یاختلاس از بانک مل

رفتن به کانادا ترک  یرا برا رانیسرعت ابه و داز مقامش استعفا دا یمحمودرضا خاور
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 یالمللینباز مجامع  رانیپاسپورت آن کشور را گرفته بود. ا شیپکرد که بعد معلوم شد از

 میدانکمک کنند که می رانیبه ا یرضا خاورو استرداد محمود یریخواست در دستگ

تا راس نیا ای درهیعلامهم ا یالمللبین سیندارند بکنند. پل الینکردند و هنوز هم خ

 نینکردن ا یهمکار یدولت کانادا برا یبعد آن را حذف کردند. بهانه یمنتشر کرد ول

هند. بد لیاعدام کند تحو را که ممکن است او یمظنون را به کشور تواننداست که نمی

 یترسد کساننکته اشاره کرد که او می نیدادگاه به ا اسناد در یحت یخاور اریخشا

ابله با مق یکه کانادا قانون سازمان ملل متحد برا نیاو صدمه بزنند. با ا بخواهند به پدر

که  نیکند. پس از انمی یهمکار رانیمورد با دولت ا نیدرا یاست ول رفتهیفساد را پذ

تورنتو ملاقات کرد.  در یخاور یبا خانواده یشد مزراه یاخبار مربوط به اختلاس علن

 در یخاور یهاکه حساب نیشد چون پس از ا ردادکه او خواهان فسخ قرا دیگویم او

 نیا یول یخاور اریتوانست به وعده عمل کند. خشانمی گریها مسدود شد او دبانک

نها آ یهابود و حساب یلینشست فام کیملاقات تنها  دیگوکند و میداستان را رد می

 مسدود نشده است. 

را حل  اختلافات خود یورخا اریو خشا یکه مزراه میدار براساس اسناد دادگاه خبر

 %61هم  یخاور یو خانواده ردیدست بگ ا درکنترل کامل ر یاند و قرار شد مزراهکرده

 نیدهد که درمواجهه با ارا نشان می یگریاسناد ابعاد د یاز سود را خواهد داشت. ول

درصد  11به نسبت بالا،  یدلار با بهره ونیلیم 33ها مجبور شد از بانک یمزراه تیوضع

 تورنتو ادامه دارد و در مسکن در ی. چون رشد بهاافتیوکار ادامه و کسب ردیوام بگ

 1101سال  فروش شد. در و دیتورنتو خر در یواحد مسکونهزار  13حداقل  1100سال 

چنان جزو و دامادش هم یخاور اریآغاز شد. البته خشا گریواحد د 11833ساختن 

که  دیگومی یمزراه یکنند ولجلسات هم شرکت می هستند و در هریمد ئتیه

 چیه و رندیبگ ادیمستغلات را  وکارکسبمنظور است که  نیبه ا مشارکت آنها صرفا 

 یشد که او مدت یمدع یخاور اریاسناد دادگاه خشا ندارند. در هیدر تأمین سرما ینقش
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شاهد مبادلات مشکوک بوده است. به  نیچنگم شده و هم یبود که متوجه شد منابع

 اریخود شدند و خشا یهیپس گرفتن سرماو دامادش خواستار باز یخاور ،خاطر نیهم

از مواقع خوب عمل  یاگرچه اعتراف کرده که دربعض یاست که مزراه یمدع یخاور

د که جا بونیراه نداد و با آنها قطع رابطه کرد. ا گریبه شرکت د را آنها یول ،نکرده است

د ش یاسناد دادگاه مدع در یخاور اریخشا لیکرد. وک تیبه دادگاه شکا یخاور اریخشا

و  دهیخر یجت شخص کیخود  یبرداشته است برا یکه از کمپان یبا پول یهکه مزرا

 یدلار برا ونیلیم 033با صرف  نیچندانشگاه فرزندش را پرداخت کرده و هم یهیشهر

اتهامات را رد  نیا یهمه یاسناد دادگاه مزراه است. در دهیخر ییلایو یخانه کیخود 

 یشد پژوهشگر یبه اطلاع او برسد و مدع یشد که اطلاعات آمار نیخواستار ا و ردک

 ترشیادعاها ب نیی اطرف نبوده است و درباره یب دهیها را به سرانجام رسانادعا نیکه ا

 نگفت. 

اه دادگ شهادت دادن در انیجر کی گفت. او در یگریداستان د گر،یزمان د البته در

به او تلفن کرده و  یشد که محمود خاور یمدع رفتسوگند انجام گ یکه پس از ادا

ها او چک یخانواده یاش را آتش خواهد زد اگر اجازه ندهم اعضاکرد که خانه دیتهد

 اریخود را عوض کرده است. خشا یاو قفل محل کار و خانه لیدل نیرا نقد کنند. به هم

شان اند و به علل اختلافاساسیاتهامات ب نیا یاسناد دادگاه گفت همه هم در یخاور

 یقاض کیکه  ندک عیرا تسر اناتیدادگاه خواست که جر از نیچنندارند. او هم یربط

روال معمول خود را  اناتیگرفت که جر میتقاضا را رد کرد و تصم نیا وینتارا التیا در

ها به فروش از پروژه یکیچنان ادامه دارد دو طرف هم نیا یکه دعوا یحال . درندک یط

ای که طبقه 31ساختمان  یبرا یمزراه ،ضمن در حال اتمام است. در یدوم ورفت 

نفر  1111شود که آن است و گفته می یابیبازار یبرا یزیرحال برنامه سازد دردارد می

دلار  ونیلیم 81پنتهاوس هم هست که  کیمجموعه  نیدرا .در صف انتظار آن هستند

 .شده است یگذارمتیق

https://aftabnews.ir/fa/news/375498
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اختصار بیان کردیم برگردیم و بعضی از شواهد را مرور چه که بهاما با توجه به آن

 نیالدشمس بانک ملی ایران، مدیر عاملعنوان خاوری به یزمان معارفه درکنیم. 

از دو حال  در نظر گرفته شد. یتیجوانب امن یوقت اقتصاد گفت همه ریوز ینیحس

 نیا ای گفتدروغ می علنا   مجلس فعلی، یوزیر اقتصاد پیشین و نماینده ای ستین خارج

او پاسپورت کانادایی  1116ادعا داشت. ازسال  ینداشت ول خبر واقعاز چیزی به که ابله

 یواحد مسکون کی دیخر یشروع شد که برا 1110 زاش با کانادا امناسبات یداشت ول

چه حفظ آن یبرا یهزار دلار وام مسکن گرفت. خاور 506 ،ورکیشهر  یبخش شمال در

خود را به پسرانش  یهاای از داراییبخش عمده به سرقت برد، رانیکه از اموال دولت ا

 منتقل کرد و رشاش را به دخت یدلار ونیلیو اردوان منتقل کرد و خانه سه م اریخشا

. دیکه درکانادا دارد را به اسم همسرش به ثبت رسان یگریطور سه خانه د نیهم

 شیب دیو پسرانش علاوه بر خر یدهد که محمود رضا خاورنشان می موجود یهاگزارش

 00وام مسکن هم حدود  یدهندهوام 01دلار مستغلات در تورنتو، از  ونیلیم 01از 

ن ادعای وزیر پیشی دانم برسربه این ترتیب، نمی .اندگرفتهدلار وام مسکن  ونیلیم

 حداقل خبر یولایم! نظر گرفته را در« جوانب امنیتی یهمه»آید که اقتصاد چه می

نزده است. جالب  یکار چیدست به ه یبا خاور وندیپ دولت کانادا در 1105که تا  میدار

  .خود حذف کرده است تیسا را از ینام خاور 1105نترپول در اکتبر یکه ا نیا

درکانادا به قتل  یپخش شد که خاور یمجاز یای در فضاعهیشا 0835 آذر در

رسد که خود او در گسترش نکرد و به نظر می تأییداست. دولت کانادا قتل را  دهیرس

 یاز سو عهیشا نیپخش ا رسدیبه نظر م ،نیا دست داشته است. با وجود عهیشا نیا

 یو هم کسان یو یبرا ندیخوشا یموجود باشد و هم خبر یزنگمانه نیترساده یخاور

 ی. بدون شک اگر خاورکردندیمهره استفاده م کیعنوان به یپرده از خاور که در پشت

اد سه فس یممکن است پرونده ردیقرار بگ ییمراجع قضا ییشود و مورد بازجو ریدستگ

ود. باز ش وندهبه پر یاریبس یمواجه شود و پا یادهیچیو پ دیبا ابعاد جد یاردیلیهزار م

https://en.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Reza_Khavari
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در داخل کشور حضور دارند که به دنبال حذف  زین یاعده ،یجز خاوربه جهینتدر

 یاحتمال که خاور نیا همه، نیکردن پرونده هستند. با او مختومه یخاور یکیزیف

به  است. تریقو باشددر کشور  یفساد اقتصاد یپرده ر پشتتوجه عناصهمچنان مورد

وجود دارند که با  ییهاگروه ایافراد و  رانیا قتصادا یپرده در پشت رسدینظر م

 ایو  ییشناسا یکیکه در نزد یو در مقاطع مکندیگسترده، اقتصاد کشور را م یهارانت

تا  دهندیجلوه م یعنوان مقصر اصلرا به یمختلف برخ یهاهستند با ترفند یریدستگ

بمانند و به منافع خود فکر  یپرده همچنان باق برخورد کند و آنها در پشت یقانون با و

و به  گذاردیم یاز خود برجا یادیمهر زسربه یرازها یکنند. بدون شک قتل خاور

 کهنیقتل برسد تا ا یو دهندیم حیپرده ترج افراد حاضر در پشت یبرخ لیدل نیهم

 .ردیمورد محاکمه قرار بگ یبه صورت قانون

کند خبر ندارم. متأسفانه هرچه در اینترنت این که در شرایط کنونی خاوری چه می

فته گام. تنها موردی که قابل ذکر است این که، گشتم مطالب تازه و بدیعی نیافته

 رستوران هستند. پنجتورنتو مالک  خاوری در شهر یکه خانواده شودمی

 بین نیستم. از سوییفساد مالی در ایران خوش یدر پیوند با سرانجام این پرونده

ای برای تحویل این مفسد مالی به ایران داشته باشد کانادا ارادهدانم که دولت بعید می

چنان و با عدم دسترسی به بازیگر اصلی این مفاسد، متأسفانه بعضی از ابعاد آن هم

 ناشناخته باقی خواهند ماند. 

https://aftabnews.ir/fa/news/494899/
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