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مركز پژوهشهاي علوم انساني اسالمي صدرا -مجمع عالي علوم انساني اسالمي

الف -اهميت و ضرورت تطبيق سياستگذاريها با راهبردها در دولت سيزدهم
 -1قبل از انقالب اسالمي راهبردها را كارشناسان آمريكايي و همجنسان اروپايي آنان طراحي ميكردند و از طريق شاه و نخست وزير
به وزرا ديكته ميشد تا سياست هاي متناسب با آن راهبردها را طراحي كرده و به اجرا بگذارند .هدف از راهبردهاي آمريكايي تبديل
كشور ما به حكومتي دستنشاندۀ غرب بود كه جوانان تحصيلكرده و اديبان و هنرمندان و معلمان و استادان و مديران ارشد در
دستگاههاي اجرايي و امنيتي و نظامي و قضايي جملگي از معتقدان قسم خورده به حقانيت ليبراليسم به رهبري آمريكا باشند.
 -2نخستين گام در اجراي راهبرد ليبراليسم براي سلطه بر مقدرات كشور اين بود كه نسل جوان و تحصيلكرده و مديران فكري و
اجرايي كشور را بفريبند و آنان را به اين باور برسانند كه شعارهاي سلطهجويي و سلطهپذيري يا استكبار و استضعاف اساساً مبناي علمي
ندارد و نوعاً ساخته و پرداختۀ ماركسيستها و وطنفروشان است .گام دوم در اجراي راهبرد ليبراليسم اين بود كه بكوشند اين نكته را
در ذهن اقشار تحصيلكرده بهويژه جوانان تزريق كنند كه تعاليم ليبراليسم و دستاوردهاي مدرنيته حاصل رويكرد علمي به مقوالت
اجتماعي و سياسي و اقتصادي و فرهنگي است .نتيجهاي كه از اين دو راهبرد حاصل ميشود اين است كه آندسته از كشورهايي كه
بهدنبال رشد و توسعه و مدرنيتهاند الزاماً بايد از آموزههاي ليبراليسم تبعيت كنند زيرا كه فقط بدين وسيله ميتوان از توسعهنيافتگي
خارج شد و به قافله توسعهيافتهها پيوست و دنياي ارتجاع و خرافات را ترك كرد و به جهان صنعتي و مدرن گام نهاد.

 -1اين مطالب در كتاب سياستهاي اقتصادي پيشنهادي به دولت سيزدهم از نگاه اقتصاد اسالمي صفحات  11تا  31منتشر شده است .انتشارات آفتاب توسعه-
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ب -رئيس جمهور ما وارث چه نظام اقتصادي و سياسي و فرهنگي است؟
 بعد از انقالب اسالمي راه برد غرب ليبرال در كشور ما به شدت ضربه خورد .بعد از پايان جنگ تحميلي و استقرار دولت سازندگيمتأسفانه دو رويداد تعيينكننده موجب شد كه شخصيت انقالبي جمهوري اسالمي ايران تا حدي تضعيف شود.
رويداد اول -آقاي هاشمي رفسنجاني صراحتاً شعار «مانور تجمل» را مطرح كردند .با استمرار اين شعار در دولتهاي اصالحات و
اعتدال كار به جايي رسيده است كه امروزه كاخ نشينيِ مسئوالن ارشد كشور و صاحبان قدرتهاي اقتصادي نهتنها نكوهيده نيست بلكه
پسنديده و موجب مباهات نيز هست .براي ساختن كاخها و داشتن زندگي اشرافي راهي جز دزدي و فساد مالي نبوده و نيست و نخواهد
بود .رئيس جمهور عزيز ما با قدرت و شهامت با مفسدان مالي و دزدان بيتالمال مبارزه كردهاند و انشاءاهلل در مقام رياست جمهوري
علل و ريشههاي آن را ميخشكاند و نابود ميكند.
رويداد دوم -دولت آقاي رفسنجاني از نمايندگان صندوق بينالمللي پول دعوت كرد كه به ايران بيايند و راهبردهاي خويش را براي
سازندگي كشور مطرح كنند .نمايندگان صندوق كه در واقع نمايندگان سرمايهداري ليبرال غربي و از مشاوران ارشد حكومت پهلوي
بودند دقيقاً همان راهبردهايي را تجويز كردند كه قبل از انقالب به متوليان امور توصيه ميكردند .ثمرۀ تبعيت از راهبردهاي غرب
سلطهجو اين بود كه اكثر مديران ارشد در حوزههاي سياسي و اقتصادي كشور در بخشهاي دولتي و خصوصي و نيز اكثر استادان و
صاحبنظران دانشگاهي و كارشناسان دستگاههاي دولتي در خالل دولتهاي گذشته و بهويژه در دولت آقاي روحاني فريفتۀ نظام
فكري و معرفتي سرمايهداري ليبراليسم شدند و تعامل و نهايتاً حل شدن در نظام جهاني سلطه را قلباً پذيرفتند و آن را نسخۀ شفابخش
عقبماندگي تاريخي كشور از قافلۀ تمدن غرب دانستند.
 -2ضروري است كه رئيس جمهور عزيز ما به ويژگيهاي ساختاري دستگاه اداري و سياستگذاري كشور و مباني ليبراليستي آن توجه
كافي داشته باشند و مختصات جايگاه خود را در اين چارچوب شناسايي كنند و ساختارهاي فكري و ارزشهاي انقالبي اطرافيان و
دستياران و مشاوران و مديران و وزرا خويش در ابعاد سياسي و اقتصادي و فرهنگي را به دقت بررسي كنند .در غير اينصورت
حاكميت پنهان و نقابزدۀ ليبراليسم بر مقدرات كشور ما چه بسا رئيس جمهور عزيزمان را در همان جادهاي قرار دهد كه دولتهاي
گذشته آن را ساختند و در دولت آقاي روحاني به بزرگراه تبديل شد.
 -3از آنچه گذشت مي توان نتيجه گرفت كه رئيس جمهور عزيز ما راهي بسيار سخت در پيش دارد .تالش و كوشش شبانهروزي شرط
الزم براي غلبه بر مشكالت است اما مطلقاً شرط كافي نيست .تفكر و تأمل و احتياط و شناخت كامل ايشان از روحيه و تفكر و سوابق
انقالبي اطرافيان و دستياران و مشاوران و هيئت وزيران شرط كافي است.

ج -توصيههاي كاربردي به رئيس جمهور عزيزمان
 -1در بخشهاي الف و ب ضرورت راهبردها را مطرح كرديم .راهبردها را مقام معظم رهبري تعيين كردهاند اما مشكل كار در عدم
اعتقاد و پايبندي بسياري از مسئوالن به اين راهبردهاست .ريشۀ اين مسأله را بايد در آموزههاي ليبراليستي دانست كه در ذهنيت اين دسته
3

از مسئوالن و مديران ارشد نظام و بسياري از صاحبنظران دانشگاهي و كارشناسان دستگاههاي دولتي رسوخ كرده است .همواره
راهبرد مقام معظم رهبري و بهويژه در بيانيه گام دوم اين بوده است كه براي برون رفت از مشكالت و تنگناهاي كشور نيازمند روحيه
انقالبي و تفكر انقالبي و عملكرد جهادي در همۀ زمينهها هستيم.
 -2رئيس جمهور در واقع مديريت مديران ميداني را در دست دارد و لذا مديران ميداني را در مسيري حركت ميدهد كه منطبق با
راهبردهايي باشد كه رهبري معظم تعيين فرمودهاند.
 -3رويكرد اسالمي به مقوالت اقتصادي رويكرد جامع نگري است و تأثير سياستهاي اقتصادي در عرصههاي ديگر از جمله سياسي و
فرهنگي و اجتماعي را نيز به دقت در نظر ميگيرد زيرا كه اسالم كلنگر است و ميخواهد حيات طيبه در جامعۀ توحيدي را در همۀ
ابعاد سياسي و اقتصادي و فرهنگي و در تعادل با يكديگر برپا كند .ميتوان نتيجه گرفت كه سياستهاي اقتصادي در دولت سيزدهم
بايد رويكرد كلنگري داشته باشد و بررسي آثار و ثمرات آن در حوزههاي سياست و فرهنگ نبايد مغفول بماند.
 نظر بهاينكه راهبرد كالن براي سياستگذاري هاي اقتصادي همانا روحيۀ انقالبي و تفكر انقالبي و عملكرد جهادي است پس ضرورياست سياستگذاران اقتصادي كشور و سياستگذاريهاي ايشان براي برون رفت از تنگناهاي موجود از دو ويژگي به شرح ذيل برخوردار
باشند.
ويژگي اول -وزير اقتصاد و رئيس بانك مركزي و ساير مقامات ارشد اقتصادي ضرورتاً بايد راهبردهاي مقام معظم رهبري را عقالً و
قلباً پذيرفته باشند و به اجراي آن وفادار بمانند .كافي است رئيس جمهور عزيزمان از نامزدهاي تصدي مقامات ارشد اقتصادي سؤال كند
كه آيا به رهنمودهاي حضرت آقا با ور قلبي دارند؟ اگر پاسخ مثبت بود كه معموالً هست آنگاه سؤال بفرمايند كه براي ظهور اين
راهبردها در سياستگذاريهاي ذيربط چه طرح و برنامهاي دارند؟ اعتقاد به راهبردهاي مقام معظم رهبري شرط الزم است اما شرط
كافي براي تصدي مديريتهاي ارشد اقتصادي اين است كه نامزدها نشان دهند كه توانايي ظاهر كردن آن راهبردها در
سياستگذاريهاي حوزۀ خويش را دارند.
ويژگي دوم -سياستگذاريها نبايد محدود به «ايجاد تغييرات و تحوالت در درون چارچوبهاي موجود» باشد .چون چارچوبهاي
موجود در ابعاد سياسي و اقتصادي كشور در خالل زمان نوعاً بر مبناي نگرش ليبراليستي و غربگرايي ايجاد شده و به دولت سيزدهم به
ارث رسيده است .پس بايد به دنبال سياستگذاريهايي باشيم كه هدف آن «تغيير دادن چارچوبهاي موجود» باشد.

مثال -بانكداري اسالمي
چارچوب بانكداري موجود در كشور ما در سال هاي قبل از انقالب اسالمي شكل گرفته بود و براي جمهوري اسالمي به ارث رسيد.
متأسفانه رؤساي بانك مركزي و بسياري از وزراي اقتصاد كشور از همان سالهاي نخستين انقالب اسالمي تا كنون كساني بودهاند كه
صراحتاً اعالم ميكردند آنچه از بانكداري و يا اقتصاد ميدانند همان مفهوم «علميِ بانكداري و سياستهاي پولي» و در يك كلمه همان
«علم اقتصاد» است كه از سرمايهداري ليبرال آموختهاند و به آن اعتقاد راسخ دارند .اين دسته از مديران ارشد اقتصادي و مشاوران
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دانشگاهي آنان متأسفانه فريب تبليغات دانشبنيانِ غرب را خوردهاند و مجموعهاي از آموزههاي ارشادي مبتني بر رويكرد فلسفيِ
اصالت ماده و حداكثر سازي مطامع دنيوي را به عنوان مبناي علم اقتصاد و بانكداري علمي پذيرفتهاند و كشور را تا بدينجا به بيراهه
كشاندهاند.
در چنين وضعي چگونه ميتوان انتظار داشت كه دولت سيزدهم بتواند با انتخاب افرادي براي بانك مركزي و وزارت اقتصاد و
جز اينها كه از جنس همان قبليها باشند گامي در پيشرفت اقتصادي كشور برداشته و منافع طبقات محروم و مستضعف را در مقابل
چپاول بانكهاي دولتي و نيمه دولتي و بانكهاي رنگارنگ خصوصي حفظ كند؟ نتيجۀ خطاهاي راهبردي از آغاز انقالب اسالمي تا
كنون اين بوده است كه بانكداري اسالمي به «ايجاد تغيير در چارچوبهاي موجود» محدود شد و از اصطالحات اسالمي سوء استفاده
كرد تا عملكرد بانكهاي ربوي را اسالمي نشان دهد و بدين وسيله دست بانكهاي چپاولگر را بازتر كرد به نحوي كه امروزه خلق پول
توسط بانكهاي خصوصي در كشور ما كه در واقع همان دزدي از بيتالمال است به سطوح افسانهاي رسيده است.
بنده بر اين عقيدهام كه تا چارچوبهاي موجود را در بانكداري متعارف تغيير ندهيم نميتوان به سمت بانكداري اسالمي حركت
كرد .اگر بپذيريم كه ربا در ذات بانكداري غربي است آنگاه صحبت از اصالح عملكرد بانكهاي موجود در ايران بيهوده است زيرا با
اصالح عملكردها منطقاً مبنا تغيير نميكند .با اصالح عملكرد بانكهايي كه ذاتاً ربوي هستند چگونه ميتوان ربا را از آن بانكها حذف
كرد؟
اينجانب معتقدم كه از اقدامات اوليه در تغيير چارچوبها در بانكداري يكي اين است كه جميع بانكهاي خصوصي و دولتي را
در يك بانك بهنام بانك ملي ادغام كنيم .معارضين بنده معموالً چنين ميگويند كه چون در كشورهاي ديگر تعدد بانك هست پس ما
نيز بايد تعدد را بپذيريم .سؤال مي كنم چرا در بارۀ اين پيشنهاد بنده حتي يك پروژۀ مطالعاتي در دانشگاهها و يا مراكز پژوهشي دولتي و
خصوصي انجام نشده است؟ سؤال ميكنم آيا اينهمه بانكهاي متنوع خصوصي كه از دولت سازندگي تا به امروز قارچگونه ظاهر
شدهاند مشكلي از مشكالت پولي كشور را حل كردهاند؟ آيا تعدد و كثرت بانكها به توزيع عادالنه درآمد كمكي كرده است؟ آيا اين
بانكها در رشد توليدات صنعتي و كشاورزي سهيم بودهاند؟ و يا آنكه همين شبكه بانكي موجود در ايجاد تورم و ناعادالنهتر شدن
توزيع درآمد و انتقال سرمايه از بخشهاي مولد به بخش سفتهبازي نقش درجه اول ايفا كرده است؟ اگر بانكهاي خصوصي خدمات
تأثيرگذار به بخش توليد واقعي در اقتصاد ملي داشتهاند چرا گزارش جامعي در اين خصوص ارائه نكردهاند؟ بدون انجام مطالعاتي از
اين جنس دولت سيزدهم نخواهد توانست سياستهاي بهينه طراحي كند و بدان وسيله به آرمانها و اهداف واالي خود دست يابد.
 اطالعات صحيح شرط الزم براي سياستگذاريهاي اقتصادي در راستاي تحقق راهبردهاي گام دوم انقالب است .اينجانب بر اينعقيدهام كه مشكل سياستگذاري هاي اقتصادي در كشور ما عمدتاً فقدان اطالعات صحيح نيست بلكه پنهانكاري در انتقال اطالعات
صحيح به مسؤالن تراز اول نظام سياسي كشور است .اگر رئيس جمهور عزيزمان به اين حقيقت توجه كافي مبذول نكنند آنگاه كشور
عزيزمان در فاصلۀ نه چندان دور چنان مضطر خواهد شد كه چه بسا شخص ايشان براي تعامل با شيطان اكبر جام زهر را
بنوشند.
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مثال -بحران قريبالوقوع انرژي در كشور
نكتۀ اول -هماكنون ميدان گازي پارس جنوبي حدود هشتاد درصد از نياز گاز كشور را تامين ميكند .بديهي است تأمين  21درصد از
گاز كشور فقط از يك ميدان گازي فاجعۀ امنيتي براي جمهوري اسالمي ايران محسوب ميشود .متوليان دستگاه نفت اين وابستگي
خطرناك به يك ميدان گازي را اينگونه توجيه ميكنند كه اگر ما اقدام به برداشت حداكثري از پارس جنوبي نميكرديم آنگاه قطر
ميتوانست گاز موجود در بخش ايراني را برداشت كند .هيچ مهندس مخزني را نميتوان يافت كه چنين توجيهي را تأييد كند.
نكتۀ دوم -هر سياستمدار ارشدي كه از اين حقيقت آگاه شود منطقاً سؤال خواهد كرد كه اين ميدان تا چند سال ديگر ميتواند 21
درصد از نياز داخلي كشور به گاز را تأمين كند؟
نكتۀ سوم -اينجانب بيش از ده سال است كه اين سؤال را در كالسهاي درس و براي نمايندگان و در رسانهها و حتي براي برخي
اعضاي شوراي امنيت ملي مطرح كردهام اما هيچيك از مخاطبان من نهتنها اين سؤال را در محافل رسمي و امنيتي و حتي در مجلس
مطرح نكردند بلكه دريافت پاسخ از وزارت نفت را نيز پيگيري نكردهاند.
نكتۀ چهارم -اينجانب حدود  5سال پيش نتايج حاصل از مطالعات و محاسبات خود را در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در
جلسهاي با حضور مسؤالن ذيربط وزارت نفت و برخي ديگر از مسؤالن مطرح كرده و نشان دادم كه توليد گاز از پارس جنوبي از
نقطه حداكثري يعني حدود  051ميليون مترمكعب در روز در سال  1011به حدود  111ميليون متر مكعب در سال  1011كاهش خواهد
يافت .حدود  051ميليون متر مكعب كمبود گاز كه ازهيچ ميدان گازي ديگري نيز نميتوان آن را تأمين كرد به معناي بزرگترين فاجعه
امنيتي در تاريخ جمهوري اسالمي ايران است.
نكتۀ پنجم -كاهش فوقالعادۀ توليد گاز از اين ميدان فوق عظيم به دليل افت سريع فشار مخزن است كه به نوبۀ خود ناشي از برداشت
غير صيانتي از اين ميدان و مديريت غير صحيح آن در خالل بيش از دو دهۀ گذشته از يك سو و فازبندي غير بهينه اين ميدان از سوي
ديگر بوده است .اينهمه باعث شده كه حجم عظيمي از گاز كشورمان براي هميشه غير قابل برداشت بماند.
نكتۀ ششم -تنها راهكار صحيح و كارا براي جلوگيري از كاهش شديد فشار مخزن اين است كه ايستگاههاي تقويت فشار بر روي هر
فاز اين ميدان نصب شود .محاسبات بنده نشان ميدهد اگر بتوان اين سكوها را كه تا بهحال نظير آن در هيچ ميدان گازي جهان نصب
نشده است بر روي تمام فازهاي پارس جنوبي كار گذاشت آنگاه توليد در سال  1011حداكثر حدود  151ميليون متر مكعب در روز
خواهد بود كه كمبود  011ميليوني نسبت به توليد كنوني را نشان ميدهد .با توجه به كاهش توليد از ساير مخازن گازي و افزايش
مستمر مصرف گاز كشور و نبود ميادين ديگري كه بتوان جايگزين پارس جنوبي كرد وقوع فاجعۀ كمبود گاز قطعي است .به دنبال
كمبود گاز منطقاً توليد برق و توليدات پتروشيمي و توليد فوالد و سيمان و آجر و بسياري ديگر از صنايع گاز سوز نيز به شدت كاهش
خواهد يافت كه بر ابعاد بحران ميافزايد.
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نكتۀ هفتم -عالئم هشدار دهندۀ اوليه براي كاهش توليد از پارس جنوبي هماكنون مالحظه شده است .پيشبيني اينجانب اين است كه
كمبود جدي گاز در اواخر دولت اول رئيس جمهور عزيزمان ظاهر خواهد شد .احتمال قوي ميدهم كه همان كساني كه اين واقعيات
تلخ را در خالل چند سال گذشته از مقام معظم رهبري پنهان كردند و اجازه ندادند فريادهاي بنده به جايي برسد حدود دو يا سه سال
ديگر زمزمۀ تعامل با آمريكا و عقبنشيني از خط قرمزهاي جمهوري اسالمي ايران را سر ميدهند و چه بسا با فريبكاري و دروغپردازي
و نشان دادن ابعاد خطرناك امنيتي كه حاصل كمبود گاز و برق و توليدات صنعتي است رئيس جمهور عزيزمان را تشويق كنند كه در
مسير تعامل تخريب كننده گام بردارد.
نكتۀ هشتم -كمبود قطعي گاز منطقاً در برنامههاي رئيس جمهور محبوب ما در امر ساخت مسكن براي طبقات ضعيف و محرومان تأثير
منفي خواهد داشت .با كمبود مصالح ساختماني چگونه در شرايط بحران جدي انرژي ميتوان ساليانه يك ميليون مسكن ساخت؟

نتيجه
مشكالت فعلي اقتصاد كشور ثمرۀ سياستهاي غلط اقتصادي در دولتهاي ليبرال سازندگي و اصالحات و اعتدال از يكسو و
كونهبيني و تعصب و بيسوادي اقتصاددانان ليبرال از سوي ديگر بوده است .اگر حضرت آيتاهلل رئيسي راجع به اين نكات تأمل كافي
نداشته باشند و به خاطر استفاده حداكثري از نيروهاي متخصص در همۀ جناحهاي فكري از ليبرالها نيز استفاده كنند آنگاه بندۀ معلم
كوچك دانشگاه نسبت به آيندۀ انقالب بزرگ اسالمي بسيار نگران خواهم شد .فراموش نكنيم كه ليبرالها و ليبراليسم ذاتاً با ارزشهاي
الهي و اقامۀ نظام سياسي و اقتصادي اسالمي مخالف هستند .معناي دقيق اما مغفول ليبراليسم آزادي و رهايي از دين و اعتقادات و
ارزش هاي الهي است و لذا هر نظام سياسي و اقتصادي كه بر پايۀ دين و ارزشهاي ديني بنا شود از منظر ليبراليسم دشمن آزادي و آزاد
انديشي است .از كوزه همان برون تراود كه در اوست .التماس دعا دارم .مسعود درخشان
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باسمه تعالي

ادغام و دولتي كردن بانكهاي خصوصي:
گام نخست در خروج از بحران اقتصادي
مسعود درخشان
سخنراني در «دومين نشست سياستهاي اقتصادي پيشنهادي به دولت سيزدهم از نگاه اقتصاد اسالمي»

آبان
مركز پژوهشهاي علوم انساني اسالمي صدرا -مجمع عالي علوم انساني اسالمي

 -1تغيير در چارچوب يا تغيير چارچوبها؟
از آغاز انقالب اسالمي تاكنون تصميمها و اقدامات مديران ارشد نظام فقط و فقط در حوزههايي موفق بوده است كه
چارچوبهاي به ارث رسيده از رژيم سلطنتي و وابسته به نظام سلطه را تغيير دادهاند و در جاهايي شكست خوردهاند كه
در همان چارچوبها بهدنبال اصالحطلبي رفتهاند .راهبرد امام راحل قَدَسَاهلل روحه براي اقامۀ حكومت اسالمي اين نبود
كه اصالحاتي را «در چارچوبِ» نظام سياسيِ شاهنشاهي انجام دهند بلكه ارادۀ ايشان اين بود كه «چارچوبِ» نظام
شاهنشاهي را تغيير دهند و بههمين دليل با عنايات حضرت حق سبحانه و تعالي موفق شدند .اگر ايشان ميخواستند در
همان چارچوب رژيم شاهنشاهيِ وابسته به آمريكا و انگليس اصالحاتي را انجام دهند آنگاه قطعاً سرنوشت دكتر محمد
مصدق را ميداشتند همچنانكه اميركبير نيز سرنوشت مشابهاي داشت.
بعد از پيروزي انقالب اسالمي متأسفانه همۀ اصالحات اقتصادي بدون استثناء در چارچوبهايي انجام شد كه از
نظام شاهنشاهي به جا مانده بود و به همين دليل نه تنها موفقيتي بدست نيامد بلكه روز به روز بر شدت بحرانهاي اقتصادي
افزوده شد .بانكها جز به ظاهر و الفاظ اسالمي نشد و معامالت ربوي در شبكه بانكها همچنان برجاي ماند و گستردهتر
شد زيرا متوليان اقتصاد كشور و رؤساي بانك مركزي و مديران شبكه بانكي اساساً به تغيير دادن چارچوبهاي اقتصادي
اعتقادي نداشتند و هماكنون نيز ندارند.
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دليل بنده براي چنين بيتوجهي از جانب مسؤالن ارشد اقتصادي بهويژه رؤساي بانك مركزي چيست؟ پاسخ
بسيار ساده است .آيا تاكنون ديدهايد حتي يك نفر از رؤساي قبلي بانك مركزي حذف ربا در عمليات بانكي را هدف
اصلي خود قرار داده باشد؟ هر برنامهاي كه براي بانكداري بدون ربا مطرح و پياده كردهاند به تأييد مراجع عظام نرسيده
است .چرا؟ براي اينكه در چارچوب بانكداري سرمايهداري كه ميراث قبل از انقالب است خواستهاند ربا را حذف كنند
غافل از اينكه ربا ستون اصلي بانكداري سرمايهداري است.
تصديق ميكنيم كه دولت مردمي و عدالت محور آقاي رئيسي يقيناً اميد انقالب و مايۀ دلگرمي ملت انقالبي
است اما تعجب هم ميكنيم كه هيچيك از نامزدهاي پيشنهادي براي تصدي مسئوليت وزارتخانههاي مرتبط با حوزههاي
اقتصادي و پولي و مالي اساساً از حذف ربا در برنامههاي پيشهادي خود به مجلس سخني بهميان نياوردند .صد افسوس كه
نمايندگان انقالبي مجلس نيز در مسألۀ خطير بانكداري ربوي به متوليان ذيربط تذكر جدي ندادند گويي ربا را
پذيرفتهاند زيرا كه بيش از چهل سال است نتوانستهاند به حاكميت ربا بر امور پولي و مالي كشور پايان دهند.
علت فراموش شدن حذف ربا در سياستهاي اعالن شده در حوزههاي پولي و مالي در دولت جناب رئيسي اين
است كه كارشناسان اقتصادي و صاحبنظران مسائل پولي و مالي در وزارت اقتصاد و بانك مركزي و شبكۀ بانكي كشور
صحت و اعتبار چارچوبهاي اقتصاديِ بهجا مانده از رژيم شاهنشاهي را پذيرفتهاند و وجود ربا در عمليات بانكي و مالي
را به لحاظ علمي موجه ميدانند زيرا كه منطبق با آموزههاي اقتصادي غرب است .حاصل آنكه اين كارشناسان و
صاحبنظران اعتقاد راسخ دارند كه ربا از اجزاي ذاتي نظام سرمايهداري ليبرال است و نميتوان آن را حذف كرد اما
براي حفظ ظواهر اسالمي ميتوان به جاي واژۀ ربا از اصطالحات جديدي مانند كارمزد و نرخ تسهيالت و سود غيرقطعي
و عليالحساب و نظاير آن استفاده كرد .بدين ترتيب و نام و جلوۀ ربا را تغيير دادهاند اما نقطۀ اثر و ثمرات آن در نظام
پولي و مالي و نقشي كه ربا در تورم و بيكاري و ركود اقتصادي دارد بدون تغيير بر جاي مانده است.
فرضيۀ بنده اين است كه ربا به صورت كامل قابل حذف است به شرط آنكه مديران ارشد نظام با روحيه و
تفكر انقالبي و اقدام جهادي تصميم بگيرند كه در گام نخست همۀ بانكها اعم از خصوصي و دولتي را در يك بانك
فراگير دولتي بهنام «بانك ملي اسالمي» ادغام كنند كه موضوع بحث بنده است.

 -2بانك :خصوصي يا دولتي؟
در عصر انقالب تجاري در اروپا يهوديان براي نخستين بار بانك و بانكداري به سبك نوين را بنيانگذاري كردند .با ظهور
انقالب صنعتي ثروتهاي افسانهاي در دست بانكهاي خصوصي تجميع شد و شكاف طبقاتي در جامعه شكل گرفت.
گسترش فقر و خطر انقالبهاي كارگري كه مستقيماً رژيمهاي حكومتي را تهديد ميكرد نتيجۀ طبيعي چنين وضعي بود.
دولتها به تدريج كوشيدند با تأسيس بانكهاي دولتي مانع عميقتر شدن شكاف طبقاتي شوند اما كاري از پيش نبردند و
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حاكميت بانكهاي خصوصي همچنان پابرجا ماند زيرا كه بانكداران بزرگ هميشه در دولتها و در مجالس قانونگذاري
صاحب نفوذ بودهاند.
بعد از انقالب صنعتي در آستانۀ قرن نوزدهم دو بحران بزرگ اقتصادي در صدر بحرانهاي جهاني تجربه شده
است :اولي بحران بزرگ ركود و بيكاري در دهۀ  0391ميالدي كه از آمريكا شروع شد و سپس انگلستان و اروپا را فرا
گرفت و دومي بحران بزرگ مالي كه در سپتامبر  8112ميالدي در آمريكا شعلهور شد و با سقوط يكي از بزرگترين
بنگاههاي مالي و اعتباري جهان به سرعت به همۀ ك شورهاي پيشرفتۀ صنعتي گسترش يافت و آثار آن براي حدود يك
دهه استمرار داشت .علت پديد آمدن اين دو بحران بزرگ و قريب به اتفاق ساير بحرانهاي كوچك و متوسط اين بود
كه بانكها و شبكههاي اعتباري و ماليِ بخش خصوصي هدفي جز تكاثر ثروت را دنبال نميكردند و نسبت به زندگي و
سرنوشت تودههاي مردم كوچكترين مسؤليتي نداشتند.
دولتهاي غربي بعد از وقوع اين بحرانها به ويژه بحران عظيم مالي  8112ميالدي نه تنها عليه اين بانكها و
مؤسسات مالي اقدامي نكردند بلكه با اعطاي اعتبارات كالن كوشيدند آنها را از ورشكستگيهاي گستردهتر نجات دهند.
تنها توصيۀ دولتهاي استكباري اين بود كه بايد بر عملكرد اين نهادهاي پولي و مالي نظارت بيشتري داشت .اين امر از
يك سو قدرت و نفوذ سياسي بانكها و مؤسسات مالي بزرگ را نشان ميدهد و از سوي ديگر وابستگي دولتها و
نظامهاي سياسي غرب به حاكميت سرمايه بر مقدرات تودههاي مردم را تبيين ميكند.
شايسته است مقامات پولي و مالي كشور و اقتصاددانان جوان و دلسوز ما از اين پديدههاي جهاني درس بگيرند
بهويژه آنكه كشور عزيزمان بعد از پايان جنگ تحميلي و روي كار آمدن دولت سازندگي به سرعت از الگوي بحرانزاي
پولي و مالي غرب تقليد كوركورانه كرد .دولت هاي اصالحات و بهار و تدبير نيز بدون استثناء از سنت دولت سازندگي
پيروي كردند .اقتصاددانان دلباخته به نظام سرمايهداري ليبرال با نظريهپردازيهاي نابخردانۀ خويش در تأييد سياستهاي
دولتي متأسفانه آثار مخرّب چنين سياستهايي را تقويت كردند .اينهمه موجب شد كه كار به جايي برسد كه امروزه
اقتصاد ملي با بحرانهاي جدي دست به گريبان شده است.
كشورهايي كه انقالب كمونيستي كردند مانند روسيه و چين در نخستين گام بانكهاي خصوصي را در يكديگر
ادغام و آنها را دولتي كردند .بي دليل نيست كه دلباختگان به آموزههاي اقتصاد سرمايهداري و معتقدان به اسالم
آمريكايي در كشور شعار ميدهند كه ديدگاه درخشان و راهكارهاي ايشان از جمله ادغام همۀ بانكهاي خصوصي و
دولتي در يك بانك بزرگ با عنوان «بانك مليِ اسالمي» چيزي جز ايدههاي كمونيستي نيست .گاهي فكر ميكنم اگر
ماركس نبود و  079سال قبل ( 0282ميالدي) مصادف با تاجگذاري ناصرالدين شاه قاجار در تهران جزوۀ «مانيفست
كمونيست» را به درخواست دومين كنگرۀ اتحاديۀ كمونيسم در لندن نمينوشت آنگاه اين دلباختگان كوتهفكر با چه
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فريبكاري و استفاده از چه ابزار فكري ميتوانستند از نظام ضد مردميِ سرمايهداري كه هدفي جز حمايت از تكاثر
ثروتهاي ربوي ندارد حمايت كنند؟
تاريخ نشان ميدهد در همان كشورهايي كه انقالب كمونيستي را تجربه كردند نهادهاي پولي و مالي بهجا مانده
از دوران حاكميت سرمايهداري به تدريج فعال شدند تا جايي كه هماكنون در روسيه و چين شاهديم كه بانكها و
مؤسسات مالي بسيار بزرگي از جنس سرمايهداري با همان ويژگيهاي چپاولگري مشغول بكارند .دليل اين امر را بايد در
طرز فكر و شخصيت و جهانبينيِ رهبران فكري و مديران ارشد اين كشورها جستجو كرد .چون اينان معتقد به ارزشهاي
الهي نبوده و نيستند پس عدالت به معناي اقامۀ قسط و تحقق ميزانهاي الهي در جامعه را اساساً نميتوانند درك كنند .از
اين رو با اينكه شعار اين رهبران و مديران خدمت به كارگران و محرومان است جامعه را به سمت رفاهطلبي و مطامع
دنيوي هدايت ميكنند و با سردمداران نظام سلطۀ سرمايهداري كنار ميآيند زيرا كه از منبع واحدي تغديه ميشوند كه
همانا آموزۀ شياطين تعليم ديدۀ غربي است.
سوابق تاريخي نشان ميدهد كه بخش خصوصي با حمايت دربار سلطنتي بهويژه در دورۀ پهلوي دوم در سطح
گسترده وارد حوزههاي پول و بانك شد و شبكههاي بانكي و مالي منسجمي براي چپاولگري ايجاد كرد .با پيروزي
انقالب اسالمي و بر اساس مصوبۀ شوراي انقالب در خرداد  0932همۀ بانكهاي خصوصي و مشترك ايراني و خارجي
ملي شد و ادغام هاي بزرگي صورت گرفت .براي نمونه در مهرماه همان سال بانك تجارت با ادغام يازده بانك تأسيس
شد و دو سال بعد با ادغام ده بانك ديگر بانك ملت شكل گرفت و از مؤسسههاي مالي و اعتباري هم هيچ خبري نبود.
منطقاً صاحبان اين بانكها ثروتهاي عظيم ربوي خويش را كه حاصل چپاول تودههاي مردم بود به خارج منتقل كردند
و بانكهاي ورشكستهاي براي جمهوري اسالمي به ارث گذاشتند.
بعد از جنگ تحميلي و رويكار آمدن دولت سازندگي و بر طبق دستورالعملهاي صندوق بينالمللي پول كه
نمايندگانش به تهران آمدند بانكهاي خصوصي نخست به تدريج و سپس به سرعت شكل گرفتند و تا به امروز همچنان
رشد كرده و تعدادشان از  81بانك هم تجاوز كرده است .نكتۀ جالب اينكه بانك تجارت و بانك ملت كه در سالهاي
نخست انقالب اسالمي با ادغام بيش از  81بانك خصوصي ايجاد شدند هماكنون بار ديگر در زمرۀ بانكهاي خصوصي
قرار گرفتند.

 -3چرا ادغام و ملي كردن بانكها؟
مهمترين نكتهاي كه نبايد مغفول بماند اين است كه هر بنگاه خصوصي اساساً بر مبناي سودآوري شكل ميگيرد و بواسطۀ
تكاثر سود رشد ميكند .از بخش خصوصي به درستي نميتوان انتظار داشت كه تأمين منافع ملي را بر كسب منافع
شخصي خويش مقدم بداند .بانكهاي خصوصي هم بنگاههاي خصوصياند .هر بانك خصوصي بر مبناي ربا شكل
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ميگيرد و جز با تكاثر ثروتهاي ربوي نميتواند رشد كند .به لحاظ قانوني تكاثر ثروت بانكها نه تنها حد و مرزي
ندارد بلكه عرفاً پسنديده نيز هست .تنها كاري كه بانك مركزي ميتواند انجام دهد وضع مقرراتي است كه بدانوسيله
بتواند بر فعاليت اقتصادي بانكهاي خصوصي نظارت بيشتري داشته باشد .اكنون نشان ميدهيم كه نظارت بانك مركزي
توجيه علمي ندارد و عمالً هم از كارايي الزم برخوردار نبوده و نخواهد بود.
اگر از يكسو ربا را از عملكرد بانكهاي خصوصي حذف كنيم و از سوي ديگر از سرمايهگذاريهاي سفتهبازانۀ آنها
جلوگيري كنيم آنگاه بانكهاي خصوصي نميتوانند به حيات خود ادامه دهند .كساني كه معتقدند بايد بانكهاي خصوصي را
حفظ كرد اما نظارت بانك مركزي بر آنها بيشتر و دقيقتر شود چگونه ميتوانند به اين سؤال پاسخ دهند كه آيا از درخت سيب
محصول ديگري مانند پرتقال ميتوان بدست آورد؟ ويژگي ذاتي هر بانك خصوصي اين است كه با استفاده از ربا و خلق پول و
معامالت سفتهبازي براي تكاثر ثروت بتواند به حيات خود ادامه دهد .چگونه نظارت بانك مركزي ميتواند اين خصلت ذاتي را
تغيير دهد؟

مروري بر سوابق رؤساي بانك مركزي در كشور عزيزمان كاشف از اين واقعيت است كه همگي آنان نهتنها
معتقدند بانكهاي خصوصي بايد حفظ شده و با حمايت هاي دولتي رشد كنند بلكه معدود بانكهاي دولتي باقيمانده را
نيز بايد خصوصي سازي كرد تا لوازم رشد و ثبات بازارهاي پولي و مالي كشور فراهم شود .همچنين سوابق رؤساي بانك
مركزي نشان ميدهد كه اكثر آنان براي سالها مديريت برخي بانكهاي خصوصي و مؤسسات بزرگ مالي و بورسها را
عهدهدار بودند و لذا به فضاي حاكم بر بنگاهداري پولي و مالي كه جز به تكاثر ثروت نميانديشند تعلق خاطر دارند.
با توجه به آنچه عرض كردم آيا ميتوان انتظار داشت كه رئيس بانك مركزي و يا مديران ارشد بانكها فرمودۀ
مقام معظم رهبري را اجرايي كنند و «پيوست عدالت» براي تصميمات پولي و مالي خويش تدوين كنند؟ آيا ميتوان
انتظار داشت كه چنين شبكهاي از مديران بتوانند بساط معامالت ربوي و خلق پول و معامالت سفتهبازي براي تكاثر ثروت
را جمع كنند و به زبالهدان قبل از انقالب اسالمي بريزند؟ قطعاً پاسخ منفي است .در چنين شرايط چگونه ميتوان از
بانكداري اسالمي صحبتي بهميان آورد؟ البته مدتي است متوليان سياستهاي پولي و مالي كشور نيز با بانكداري اسالمي
قطع رابطه كردهاند گويي حرمت ربا سوء تفاهمي بود كه رفع شده است!
 آيا بانكهاي دولتي معايب بانكهاي خصوصي را ندارند؟هرگاه به بانكهاي دولتي اجازه داده شود كه بتوانند ساختار و انگيزههايي مشابه بانكهاي خصوصي داشته باشند و بدون
احساس مسئوليت نسبت به محرومان جامعه سياستگذاري كنند آنگاه معايب بانكهاي خصوصي را نيز منطقاً خواهند
داشت .تعدد بانكهاي دولتي و خصوصي تحت عنوان ايجاد رقابت براي افزايش كارايي در خدمات بانكي به تودههاي
مردم سرابي بيش نيست .امروزه رقابت بانكها با يكديگر چه دولتي باشند و چه خصوصي و يا مشترك عمدتاً در سه
محور خالصه ميشود:
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يكم -ميكوشند سپردههاي بيشتري از طريق پرداخت نرخهاي باالتر ربا جذب كنند.
دوم -ميكوشند وامهاي كالن در اختيار كساني قرار دهند كه در زمينههايي سرمايهگذاري ميكنند كه سودآوري آن در
كوتاه مدت قطعي است.
سوم -ميكوشند با تمام توان و بدون توجه به منافع ملي در ميان مدت و بلند مدت وارد بازارهاي سفتهبازي و داللي شوند
تا در رقابت با سفتهبازان و دالالن حرفهاي در بخش خصوصي باالترين سود را عايد خويش كنند.
چنانكه گفتيم آنچه در همۀ اين فعاليتهاي بانكي كه جامع مشترك بانكهاي دولتي و خصوصي است مغفول
ميماند منافع ملي است .متأسفانه بانكهاي دولتي همچون بانكهاي خصوصي در قبال تورم و ركود اقتصادي و بيكاري
كه حاصل عمليات بانكي ربوي و اقدامات سفتهبازي و داللي آنهاست كوچكترين احساس مسئوليتي نداشته و ندارند و
نخواهند داشت.
اكنون معلوم شد كه بانكهاي خصوصي و بانكهاي دولتي با ساختار و انگيزه و هدفي مشابه بانكهاي
خصوصي هر دو از عوامل اصلي در ايجاد و استمرار بحران اقتصادي در كشورند .بيدليل نيست كه در دولتهاي
گذشته دلباختگان به اقتصاد سرمايهداري ليبرال و شيفتگان به دستورالعملهاي صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني كه
دو ابزار سركوب استكبار جهاني براي كشورهاي سلطهپذيرند به سبكها و شيوههاي فريبكارانه كوشيدند تا حد امكان
بانكهاي دولتي را خصوصي كنند تا به فرآيند چپاولگري بانكها شتاب بدهند .اينجانب بر اين عقيدهام كه چنين طرح
شومي كه از دولت سازندگي شروع شد و تا به امروز ادامه دارد قويترين ضربات را بر نظام اقتصادي كشور وارد
كردهاست .متأسفانه مسؤالن ارشد نظام به خطري چنين عظيم كمترين توجهي نداشته و ندارند.

 چه بايد كرد؟چون هر بانكي اعم از دولتي يا خصوصي ابدنبال سودآوري از عمليات بانكي و انجام معامالت سفتهبازي براي تكاثر
است پس نميتواند بدون ربا كار كند .اگر اينگونه بانكهاي ربوي موفق باشند آنگاه با ايجاد ثروتهاي كالن ربوي و
تحكيم معامالت ربوي و افزايش نقدينگي و تورم قطعاً براي اقتصاد ملي مصيبتي بيش نخواهند بود چنانكه امروزه در
كشور عزيزمان شاهد آن هستيم .اگر اين بانكهاي ربوي ورشكسته شوند آنگاه بار سنگين بدهي كه بر اقتصاد ملي
تحميل مي شود مصيبت ديگري خواهد بود چنانكه از ديدگاه بنده وقوع اين پديدۀ شوم در آيندۀ نهچندان دور گريز
ناپذير است .راهكار اجتناب از چنين بحرانهاي جدي را فقط و فقط در دولتي كردن همۀ بانكها و ادغام آنها در
«بانك ملي اسالمي» ميدانم.
نكتۀ مهم اين است كه مديريت بانك ملي اسالمي بايد در دست كساني باشد كه بهجز تأمين منافع ملي هدف
ديگري نداشته باشند و اين انديشه را كامالً كنار گذاشته باشند كه بانك در جمهوري اسالمي ايران همانند بنگاهي است
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كه همچون ساير بنگاههاي مالي و اقتصادي ضرورتاً در پي حداكثر كردن سود است .اگر بانكهاي دولتي و خصوصي
جملگي در يك بانك با شرايطي كه عرض كردم ادغام شود آنگاه ميتوان انتظار داشت نتايجي به شرح ذيل حاصل
شود.
اوالً -زمينۀ حذف كامل ربا از سيستم مالي و بانكي كشور فراهم ميشود زيرا به جاي پرداخت ربا به سپردهگذاران ميتوان
مبلغي در حد هزينۀ نگهداري و انجام خدمات بانكي از سپردهگذاران دريافت كرد.
ثانياً -از دريافتكنندگان وام بانكي ميتوان مبلغي در سطح هزينههاي نظارت بر اجراي طرحهاي سرمايهگذاري و
اطمينان خاطر از پيشرفت كار و جز اينها از سرمايهگذاران دريافت كرد.
ثالثاً -چون هدف بانك ملي اسالمي سودآوري نيست پس مسير اعطاي وام به سرمايهگذاران را ميتوان دقيقاً رصد كرد و
پسانداز تودههاي مردم را به سمتي سوق داد كه متضمن منافع ملي باشد.
رابعاً -در چنين چارچوبي مسألۀ خلق نقدينگي را ميتوان به شكل اساسي حل كرد.
در چنين صورتي مي توان تورم را به نحو صحيح مديريت كرد و نظام پولي كشور را در خدمت رشد و پيشرفت
كشور قرار داد .بديهي است هرگاه بخواهيم چارچوبها را تغيير دهيم مسائل كوچك و بزرگي مطرح خواهد شد .به
خاطر وجود چنين مسائلي نبايد راهكار اصلي را فراموش كرد .كشيدن يك دندان پوسيده چه بسا درد و خونريزي دارد
اما نگهداري آن با تجويز مسكّنهاي ضعيف و قوي سرانجام عفونتهاي بسيار جدي به دنبال خواهد داشت كه ميتواند
حيات بيمار را تهديد كند.

 چند سؤال و پاسخسؤال  -1اگر بانكهاي خصوصي بحرانزا بوده و از عوامل فساد مالي و پولي در اقتصاد ملي محسوب ميشوند پس چرا
در همۀ كشورهاي جهان فعالند و تحت حمايت دولتها نيز قرار دارند؟
پاسخ -بعد از فروپاشي شوروي و برچيده شدن بساط كمونيسم همۀ كشورهاي صنعتي پيشرفته جهان در جبهۀ
سرمايهداري قرار دارند .نظام سرمايه داري بر مبناي حاكميت مطلق سرمايه بر مقدرات اقتصادي و اجتماعي و سياسي و
فرهنگي جامعه استوار است و جز تكاثر ثروت براي بهرهمندي از مطامع دنيوي و لذات مادي هدف ديگري ندارد و در
راستاي تحقق اين هدف ميكوشد تا آنجا كه امكانپذير باشد كشورهاي ديگر را تحت سلطه قرار دهد .بديهي است
بانكهاي خصوصي در كشورهاي سرمايهداري نتيجۀ طبيعي عملكرد اين نظام است و از اركان آن محسوب ميشود.
هيچ كشوري با نظام سرمايهداري نميتوان نام برد كه بانك خصوصي نداشته باشد.
كشورهاي سلطهجو از اوائل قرن بيستم تا كنون با تمام توان كوشيدهاند از راهبرد نفوذ در طرز فكر و سبك
زندگي و در يك كلمه جهانبيني استفاده كنند و كشورهاي سلطهپذير را تحت پوشش انواع تبليغات گسترده قرار دهند
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تا آنان را به اين باور برسانند كه تمدن سرمايهداري كه به تمدن غربي نيز شناخته ميشود در همۀ ابعاد نهتنها بهترين است
بلكه الزمۀ رشد و توسعۀ اقتصادي و اجتماعي و سياسي و فرهنگي تقليد از مظاهر آن تمدن است .كشورهاي سلطهپذير
كه اصطالحاً به كشورهاي در حال توسعه و يا كمتر توسعه يافته معروفاند به داليل مختلف كه خارج از چارچوب بحث
ماست متأسفانه به آن باور رسيدهاند كه تقليد از الگوهاي تمدن غربي تنها راه رسيدن به «قافلۀ تمدن» است.
شواهد تاريخي نشان ميدهد كه از ميانۀ قرن بيستم تا بهامروز برنامههاي توسعۀ اقتصادي و اجتماعي و سياسي و
فرهنگي كشورهاي سلطهپذير دقيقاً مُلهم از آموزهها و توصيهها و دستورالعملهاي نظام استكبار جهاني است .از اين رو
جاي تعجب نيست كه بانكداري خصوصي در قرن بيستم به سرعت در اين كشورها رشد كرد .ويژگي كشورهاي
سلطهپذير اين است مظاهر و جلوههاي تمدن غرب را بدون سؤال و شك و ترديد ميپذيرند و آن را به مرحلۀ اجرا
ميگذارند.
پيشرفت اقتصادي و سياسي و اجتماعي و فرهنگي نيازمند كارشناسان و صاحبنظران و مديراني است كه از
استقالل فكري برخوردار باشند نه آنكه دلباختۀ تعاليم و نظريات ديگران باشند .حدود دو سال قبل در نشستي شركت
كردم .يكي از سخنرانان كه دانشگاهي بود نكتهاي را بدين مضمون مطرح كرد كه بعد از جنگ تحميلي هيئتي از سوي
صندوق بينالمللي پول براي نهايي كردن برنامههاي تعديل اقتصادي و آزاد سازي اقتصادي و اصالحات ساختاري به
بانك مركزي آمدند و از جمله توصيههاي آنان اين بود كه بانكهاي خصوصي را در بازار پول و مؤسسات مالي
خصوصي را در بازار سرمايه بايد به سرعت راهاندازي كرد .دولتمردان با شور و اشتياق براي اجراي اين توصيهها بسيج
شدند .سخنران روي به من كرد و گفت فقط ايشان بودند كه به سختي مقاومت ميكردند .گويي ما مو ميديديم و ايشان
پيچش مو .خوشبختانه آن سخنران هماكنون نماينده مجلس شوراي اسالمي است.
اينجانب در همان زمان به مناسبتي با رئيس وقت بانك مركزي مالقاتي داشتم .ايشان ميگفتند بودجهاي را براي
اجرايي كردن توصيههاي صندوق اختصاص داده اند .به ايشان پيشنهاد كردم نيمي از آن بودجه را به نقد ديدگاه
كارشناسان صندوق به ويژه در امور خصوصي سازي و تأسيس بانكها و شركتهاي بيمه و مؤسسات مالي خصوصي و
جز اينها اختصاص دهيد .پيشنهاد بنده را ايشان نپذيرفتند زيرا احتماالً معتقد بودند توصيههاي اقتصادي صاحبنظران غربي
علمي است و به جاي نقد و بررسي بهتر است آنها ر ا اجرا كنيم .بعد از گذشت حدود سه دهه از آغاز دولت سازندگي
هنوز هم با همين پديدۀ تقليد كوركورانه مواجه هستيم .سؤال ميكنم چند كار پژوهشي سراغ داريد كه پژوهشگران
مستقل در بارۀ مزايا و معايب اصل بانكداري خصوصي در ايران انجام دادهاند؟ بنده كه نديدهام.
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سؤال  -2فرض كنيد ديدگاه شما را در بارۀ انحالل بانكهاي خصوصي و ادغام آنها با بانكهاي دولتي و سپس ادغام همۀ
بانكها در يك بانك تحت عنوان «بانك ملي اسالمي» پذيرفتيم .آيا اساساً ميتوان بانكهاي خصوصي را كه بعضاً به لحاظ مالي و
سياسي بسيار قدرتمندند منحل و در بانكهاي دولتي ادغام كرد؟
پاسخ -اينجا جمهوري اسالمي ايران است كه رهبري انقالبي و فرزانه دارد و از نعمت رئيس جمهوري صديق و مردمي برخوردار
است .محمد مصدق با حمايت جمعي از نمايندگان مجلس شوراي ملي توانست انگليسيها را از صنعت عظيم نفت كشور اخراج
كند و به چندين سال چپاول آنان از ثروت ملي پايان دهد .انحالل و ادغام بانكهاي خصوصي در مقايسه با خلع يد از شركتهاي
نفتي انگليسي امر بسيار ساده و پيشپا افتادهاي است .حضرت امام قُدِسَ سِرُه با قيام الهي خويش حكومت دو هزار و پانصد ساله
شاهنشاهي را واژگون كرد و شوراي انقالب در اوائل سال  0932همۀ بانكهاي خصوصي را منحل و در دو بانك دولتي ادغام
كرد .بنابراين اگر واقعيات پنهان و ابعاد منفي و بحرانزاي بانكهاي خصوصي بر مقامات كشور و نمايندگان مجلس روشن شود
آنگاه مديران انقالبي با عزمي راسخ ميتوانند نظام بانكي كشور را بهصورت اساسي اصالح كنند.
سؤال  -3براي اصالح بنيادين نظام بانكي راهكار عملي چيست؟
پاسخ -در خالل پاسخ به دو سؤال قبل تا حدي به اين سؤال نيز پرداخته شد .نخست بايد صاحبنظران در دانشگاهها و دستگاههاي
دولتي نسبت به معايب و محاسن بانكداري خصوصي بحث و گفتگو كنند تا ديدگاه هيئت كارشناسي كشور در باب بانكداري
خصوصي از جمود فعلي خارج شده و موسع شود و افق هاي جديدي را ببيند .در مرحلۀ دوم بايد دهنيت و طرز فكر نمايندگان
مجلس را نسبت به زواياي تاريك بانكداري خصوصي روشن كرد .بهموازات اجراي هر دو مرحله ضروري است كه برنامههاي
بحث و گفتگو و مناظره منتقدان و مدافعان بانكداري خصوصي در صدا و سيما برگزار شود تا جامعه بتواند آگاهي بيشتري در
جهات مثبت و منفي بانكداري خصوصي بدست آورد .بهنظر مي رسد آگاه سازي جامعه از حقايق بانكداري خصوصي در كشور ما
بسيار سخت باشد.
فرضيهاي مطرح است كه برخي مسئوالن ارشد صدا و سيما ميكوشند تا حد امكان از مطرح شدن مباحث جدي و پايهاي
در بارۀ بانكداري خصوصي جلوگيري كنند .اميدوارم اين فرضيه قابل قبول نباشد اما اين حقيقت كه تاكنون برنامهاي در نقد
عملكرد بانك هاي خصوصي و يا انحالل و ادغام آنها تهيه نشده و يا از صدا و سيما پخش نشده است حكايت از اين ميكند كه
نميتوان فرضيۀ پيشگفته را رد كرد.

 -7نكات پاياني
 -0از دولت جناب آقاي رئيسي كه اميد ملت و انقالب اسالمي است انتظار ميرود راهكارهاي حل مسائل پولي و مالي
كشور را در تغيير چارچوبها ببينند نه آنكه در چارچوب بانكداري ربوي بكوشند مشكالت پايۀ پولي و نقدينگي و
هدايت و مديريت اعتبارات و جز اينها را حل وفصل كنند .اگر بخواهيم مسائل را در چارچوب بانكداري ربوي حل كنيم
آنگاه تكاثر ثروتهاي ربوي براي ثروتمندان و فقر و تنگدستي بيشتر براي محرومان را رقم زدهايم.
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 -8فرآيند تكاثر ثروتهاي ربوي بدون كمترين توجه به آثار شوم آن در افزايش رنج و محروميت مستضعفان از دولت
سازندگي آغاز شد و در دولت اصالحات شتاب گرفت و در دولت تدبير و اميد به سطح فاجعهآميزي رسيد .اين فرآيند
و پيامدهاي خسارتبار آن متأسفانه در دولت آقاي رئيسي عزيزمان تاكنون مغفول مانده است.
 -9بهنظر ميرسد اكثر مشاوران اقتصادي ايشان بر اين باورند كه براي مديريت تورم و ايجاد ثبات اقتصادي بايد به دنبال
الگوبرداري از سياستهاي پولي و بانكي غربي ها بود .متأسفانه اين دسته از مشاوران يا از اين حقيقت غافلند كه دستگاه
نظريهپردازي و سياستگذاريهاي غربي جملگي بر مبناي ربا استوار است و يا آنكه چنان دلباختۀ آموزههاي نظام
سرمايهداري اند كه قلباً ربا را پذيرفته و آن را يكي از محورهاي اصلي و غيرقابل انكار در نظريهپردازيها و
سياستگذاريهاي اقتصاد ميدانند.
 -8به نظر ميرسد برخي مشاوران و كارشناساني كه در بند  9به آنان اشاره شد هماكنون در سطوح ارشد تصميمگيري در
دستگاههاي اجرايي به ويژه در حوزۀ اقتصاد مشغول كارند .علت اين امر را بايد در حسن نيت و رويكرد باز و فراگير
رئيس جمهور عزيزمان جستجو كرد كه بارها تأكيد داشتهاند از همۀ كارشناسان و صاحبنظران جداي از گرايشهاي
سياسي و جناحي آنان بايد در حل و فصل مسائل اقتصادي كشور بهرهمند شد .خاطر مبارك ايشان را به اين نكتۀ جلب
ميكنم كه اقتصاد و طراحيسياستگذاري هاي اقتصادي همچون علوم رياضي و فيزيك و شيمي و مهندسي و پزشكي
نيست .نظريهپردازيها و سياستگذاريهاي اقتصادي بر مباني ارزشي بنا شده است .چگونه از اقتصاد خواندهاي كه معتقد
به جدايي دين از سياست است ميتوان انتظار داشت كه براي حذف ربا از شبكۀ بانكي و خارج كردن بانكها از چتر
بنگاههاي منفعتطلبِ اقتصادي بكوشد و براي پياده كردن احكام حرمت ربا مجاهده كند تا شبكۀ بانكي را در خدمت
رشد محرومان و مستضعفان و در مقابله با ثروتاندوزي ربا خواران قرار دهد؟
 -3وزير علوم در دولت آقاي رئيسي در سخنانش در جمع برگزيدگان رشته رياضي خطاب به جامعۀ دانشجويان چنين
ميگويد« :از خداوند متعال بخواهيد كه علمي به شما بدهد كه از آن علم بتوانيد ثروتمند شويد و در نهايت نيز كشورمان
را آباد كنيد» .آيا از فردي با چنين انديشه و طرز فكري ميتوان انتظار داشت جريان فكري دانشگاه و دانشگاهيان را بر
مبناي ارزشهاي اسالمي و در مسير گام دوم انقالب اسالمي هدايت كند؟ پاسخ منفي است .به ترتيبي مشابه سؤال
ميكنم آيا از اقتصاد خواندههايي كه دلباختۀ اقتصاد غرباند و نه تنها اقتصاد اسالمي را قبول ندارند بلكه براي حرمت ربا
نيز جايگاه تئوريك و علمي قائل نيستند چگونه ميتوان انتظار داشت نظام پولي و مالي كشور را از مبناي تكاثر
ثروتهاي ربوي به سمت مبناي عدالت اسالمي هدايت كنند؟ پاسخ به اين سؤال نيز قطعاً منفي است.
 -6به داليل ذيل به آينده بسيار اميدواريم.
الف -خداوند متعال به بركت خون پاك شهيدان و شفاعت معصومين عليهم صلوات اهلل انقالب اسالمي را از رحمت
واسعه و امدادهاي غيبي خويش محروم نفرموده و نخواهد كرد.
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ب -خداوند سبحان نعمت داشتن رهبري فرزانه و انقالبي و رئيس جمهوري صديق و مؤمن به ارزشهاي انقالبي را به
ملت عزيز ايران مرحمت فرموده است.
ج -به فضل الهي ملت ايران بيدار است و از دولتهاي سازندگي و اصالحات و بهار و تدبير درسها آموخته و در
شرايط مقتضي آنها را بكار خواهد بست.

11

