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 باسمه تعالي

 

 ضرورت تغيير رويكرد راهبردي در دولت سيزدهم

 

 مسعود درخشان

 

 1«اسالمي اقتصاد نگاه از سيزدهم دولت به پيشنهادي اقتصادي هايسياست نشست» سخنراني در

 

 مجمع عالي علوم انساني اسالمي -صدراهاي علوم انساني اسالمي مركز پژوهش

 

 

  در دولت سيزدهمها با راهبردها و ضرورت تطبيق سياستگذارياهميت  -الف

از طريق شاه و نخست وزير كردند و جنسان اروپايي آنان طراحي ميردها را كارشناسان آمريكايي و همقبل از انقالب اسالمي راهب -1

. هدف از راهبردهاي آمريكايي تبديل هاي متناسب با آن راهبردها را طراحي كرده و به اجرا بگذارندتا سياست شدديكته مي به وزرا

در معلمان و استادان و مديران ارشد و  مندانو هنر انبيادكرده و جوانان تحصيل بود كهغرب  نشاندۀدستكشور ما به حكومتي 

 باشند. به رهبري آمريكا  يسمليبرالحقانيت  به خورده قسمعتقدان از مجملگي  ياجرايي و امنيتي و نظامي و قضايهاي دستگاه

كرده و مديران فكري و راهبرد ليبراليسم براي سلطه بر مقدرات كشور اين بود كه نسل جوان و تحصيلاجراي گام در نخستين  -2

مبناي علمي اساساً يا استكبار و استضعاف  يپذيرو سلطه ييجوسلطهشعارهاي د كه ند و آنان را به اين باور برسانناجرايي كشور را بفريب

راهبرد ليبراليسم اين بود كه بكوشند اين نكته را اجراي ست. گام دوم در فروشان او وطن هانوعاً ساخته و پرداختۀ ماركسيست ندارد و

حاصل رويكرد علمي به مقوالت مدرنيته دستاوردهاي و ليبراليسم كه تعاليم  تزريق كنند ويژه جوانانكرده بهدر ذهن اقشار تحصيل

كشورهايي كه دسته از آنشود اين است كه راهبرد حاصل ميدو اي كه از اين . نتيجهستااجتماعي و سياسي و اقتصادي و فرهنگي 

نيافتگي از توسعهتوان تبعيت كنند زيرا كه فقط بدين وسيله مي ي ليبراليسمهاآموزهالزاماً بايد از  انددنبال رشد و توسعه و مدرنيتهبه

  ن گام نهاد.ربه جهان صنعتي و مدو را ترك كرد و دنياي ارتجاع و خرافات پيوست ها يافتهو به قافله توسعهخارج شد 

                                                           
 -منتشر شده است. انتشارات آفتاب توسعه 31تا  11صفحات هاي اقتصادي پيشنهادي به دولت سيزدهم از نگاه اقتصاد اسالمي سياستاين مطالب در كتاب  - 1

 صفحه   312 -1011تابستان  -علوم انسانيِ اسالمي صدرا هايمركز پژوهش
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 رئيس جمهور ما وارث چه نظام اقتصادي و سياسي و فرهنگي است؟ -ب

دولت سازندگي  استقراربرد غرب ليبرال در كشور ما به شدت ضربه خورد. بعد از پايان جنگ تحميلي و بعد از انقالب اسالمي راه -

 تضعيف شود.  تا حديموجب شد كه شخصيت انقالبي جمهوري اسالمي ايران كننده دو رويداد تعيينمتأسفانه 

هاي اصالحات و . با استمرار اين شعار در دولتكردندرا مطرح « مانور تجمل»آقاي هاشمي رفسنجاني صراحتاً شعار  -رويداد اول

تنها نكوهيده نيست بلكه هاي اقتصادي نهكشور و صاحبان قدرتارشد مسئوالن  كه امروزه كاخ نشينيِ ه استكار به جايي رسيد اعتدال

اد مالي نبوده و نيست و نخواهد ها و داشتن زندگي اشرافي راهي جز دزدي و فس. براي ساختن كاخهستنيز پسنديده و موجب مباهات 

شاءاهلل در مقام رياست جمهوري و ان اندالمال مبارزه كردهبود. رئيس جمهور عزيز ما با قدرت و شهامت با مفسدان مالي و دزدان بيت

 كند. خشكاند و نابود ميرا ميهاي آن علل و ريشه

را براي  و راهبردهاي خويش بيايندد كه به ايران كرلمللي پول دعوت ااز نمايندگان صندوق بيندولت آقاي رفسنجاني  -رويداد دوم

و از مشاوران ارشد حكومت پهلوي داري ليبرال غربي نمايندگان صندوق كه در واقع نمايندگان سرمايه سازندگي كشور مطرح كنند.

ثمرۀ تبعيت از راهبردهاي غرب  .كردندوصيه ميتقبل از انقالب به متوليان امور بودند دقيقاً همان راهبردهايي را تجويز كردند كه 

اكثر استادان و نيز هاي دولتي و خصوصي و سياسي و اقتصادي كشور در بخش هايدر حوزه جو اين بود كه اكثر مديران ارشدسلطه

نظام فريفتۀ دولت آقاي روحاني در ويژه بهو هاي گذشته در خالل دولتهاي دولتي نظران دانشگاهي و كارشناسان دستگاهصاحب

را قلباً پذيرفتند و آن را نسخۀ شفابخش تعامل و نهايتاً حل شدن در نظام جهاني سلطه و شدند داري ليبراليسم سرمايهفكري و معرفتي 

  ماندگي تاريخي كشور از  قافلۀ تمدن غرب دانستند.عقب

و مباني ليبراليستي آن توجه كشور  اداري و سياستگذارياري دستگاه هاي ساختويژگيبه رئيس جمهور عزيز ما  ضروري است كه -2

اطرافيان و هاي انقالبي و ارزشند و ساختارهاي فكري نكشناسايي و مختصات جايگاه خود را در اين چارچوب كافي داشته باشند 

صورت دقت بررسي كنند. در غير اينرا به خويش در ابعاد سياسي و اقتصادي و فرهنگي  مشاوران و مديران و وزرادستياران و 

هاي كه دولت قرار دهداي در همان جادهرئيس جمهور عزيزمان را چه بسا زدۀ ليبراليسم بر مقدرات كشور ما حاكميت پنهان و نقاب

  .شدتبديل و در دولت آقاي روحاني به بزرگراه آن را  ساختند  گذشته

روزي شرط توان نتيجه گرفت كه رئيس جمهور عزيز ما راهي بسيار سخت در پيش دارد. تالش و كوشش شبانهاز آنچه گذشت مي -3

از روحيه و تفكر و سوابق ايشان الزم براي غلبه بر مشكالت است اما مطلقاً شرط كافي نيست. تفكر و تأمل و احتياط و شناخت كامل 

 شرط كافي است.     و هيئت وزيران و مشاوران انقالبي اطرافيان و دستياران 

 

 هاي كاربردي به رئيس جمهور عزيزمانتوصيه -ج

عدم  دركار  مشكل  امااند كرده تعيين رهبري معظم مقام را راهبردهاهاي الف و ب ضرورت راهبردها را مطرح كرديم. در بخش -1

در ذهنيت اين دسته دانست كه هاي ليبراليستي ريشۀ اين مسأله را بايد در آموزه. راهبردهاست اين بهبسياري از مسئوالن  پايبندياعتقاد و 
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همواره .  رسوخ كرده استهاي دولتي نظران دانشگاهي و كارشناسان دستگاهو بسياري از صاحباز مسئوالن و مديران ارشد نظام 

 روحيه نيازمند كشورو تنگناهاي  مشكالت رفت از براي برون كه اين بوده است دوم گام بيانيه درويژه مقام معظم رهبري و بهراهبرد 

 .هستيمها در همۀ زمينه جهادي عملكرد و انقالبي تفكر انقالبي و

 دهد كه منطبق بامسيري حركت مي در را ميداني مديرانلذا  و را در دست دارد ميداني مديران يتمديردر واقع  جمهور ئيسر -2

 . اندفرموده تعيين معظم رهبري كهباشد  يراهبردهاي

ديگر از جمله سياسي و  هايعرصههاي اقتصادي در تأثير سياست و است نگريجامع  رويكرد اقتصادي مقوالت به اسالمي رويكرد -3

را در همۀ در جامعۀ توحيدي خواهد حيات طيبه مي و است نگركل اسالمگيرد زيرا كه در نظر مينيز به دقت فرهنگي و اجتماعي را 

 سيزدهم دولت در اقتصادي هايسياستتوان نتيجه گرفت كه ابعاد سياسي و اقتصادي و فرهنگي و در تعادل با يكديگر برپا كند. مي

  هاي سياست و فرهنگ نبايد مغفول بماند.در حوزهو بررسي آثار و ثمرات آن  باشد داشته نگريكل رويكرد بايد

هاي اقتصادي همانا روحيۀ انقالبي و تفكر انقالبي و عملكرد جهادي است پس ضروري اينكه راهبرد كالن براي سياستگذارينظر به -

از دو ويژگي به شرح ذيل برخوردار براي برون رفت از تنگناهاي موجود  ايشانهاي سياستگذاريسياستگذاران اقتصادي كشور و است 

 باشند. 

و اقتصاد و رئيس بانك مركزي و ساير مقامات ارشد اقتصادي ضرورتاً بايد راهبردهاي مقام معظم رهبري را عقالً وزير  -ويژگي اول

پذيرفته باشند و به اجراي آن وفادار بمانند. كافي است رئيس جمهور عزيزمان از نامزدهاي تصدي مقامات ارشد اقتصادي سؤال كند قلباً 

ور قلبي دارند؟ اگر پاسخ مثبت بود كه معموالً هست آنگاه سؤال بفرمايند كه براي ظهور اين كه آيا به رهنمودهاي حضرت آقا با

دارند؟ اعتقاد به راهبردهاي مقام معظم رهبري شرط الزم است اما شرط اي چه طرح و برنامهربط هاي ذيراهبردها در سياستگذاري

كه توانايي ظاهر كردن آن راهبردها در  نشان دهنددها ارشد اقتصادي اين است كه نامزهاي كافي براي تصدي مديريت

 هاي حوزۀ خويش را دارند.سياستگذاري

هاي باشد. چون چارچوب« هاي موجوددر درون چارچوب ات و تحوالتايجاد تغيير»ها نبايد محدود به سياستگذاري -ويژگي دوم

گرايي ايجاد شده و به دولت سيزدهم به و غرب مبناي نگرش ليبراليستيدر خالل زمان نوعاً بر در ابعاد سياسي و اقتصادي كشور ود موج

 باشد. « هاي موجودتغيير دادن چارچوب»هايي باشيم كه هدف آن پس بايد به دنبال سياستگذاري .ارث رسيده است

 

 بانكداري اسالمي -مثال

هاي قبل از انقالب اسالمي شكل گرفته بود و براي جمهوري اسالمي به ارث رسيد. چارچوب بانكداري موجود در كشور ما در سال

اند كه هاي نخستين انقالب اسالمي تا كنون كساني بودهكشور از همان سالرؤساي بانك مركزي و بسياري از وزراي اقتصاد متأسفانه 

همان در يك كلمه و « هاي پوليبانكداري و سياست علميِ»همان مفهوم دانند ميو يا اقتصاد آنچه از بانكداري  كردنداعالم ميصراحتاً 

و مشاوران  اند و به آن اعتقاد راسخ دارند. اين دسته از مديران ارشد اقتصاديداري ليبرال آموختهاست كه از سرمايه« علم اقتصاد»
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مبتني بر رويكرد فلسفيِ هاي ارشادي اي از آموزهمجموعه واند غرب را خورده بنيانِغات دانشفريب تبلي دانشگاهي آنان متأسفانه

جا به بيراهه اند و كشور را تا بدينعلم اقتصاد و بانكداري علمي پذيرفتهمبناي را به عنوان و حداكثر سازي مطامع دنيوي اصالت ماده 

 .اندكشانده

وزارت اقتصاد و  افرادي براي بانك مركزي ودولت سيزدهم بتواند با انتخاب ار داشت كه توان انتظدر چنين وضعي چگونه مي

برداشته و منافع طبقات محروم و مستضعف را در مقابل در پيشرفت اقتصادي كشور گامي  ها باشندقبلي همان از جنس جز اينها كه

نتيجۀ خطاهاي راهبردي از آغاز انقالب اسالمي تا  كند؟ ظحفهاي رنگارنگ خصوصي و بانكو نيمه دولتي هاي دولتي بانكچپاول 

سوء استفاده اصطالحات اسالمي  ازمحدود شد و « هاي موجودايجاد تغيير در چارچوب»به كنون اين بوده است كه بانكداري اسالمي 

خلق پول  امروزه بازتر كرد به نحوي كهچپاولگر را هاي بانكدست بدين وسيله و  را اسالمي نشان دهدهاي ربوي عملكرد بانك كرد تا

 اي رسيده است. المال است به سطوح افسانههمان دزدي از بيتدر واقع كه در كشور ما هاي خصوصي توسط بانك

حركت به سمت بانكداري اسالمي توان هاي موجود را در بانكداري متعارف تغيير ندهيم نميام كه تا چارچوببنده بر اين عقيده 

با  زيرا است بيهوده ايران در موجود هايبانك عملكرد اصالح از صحبت آنگاه استغربي  بانكداري ذات در ربا كهاگر بپذيريم  .كرد

ها حذف توان ربا را از آن بانكهايي كه ذاتاً ربوي هستند چگونه ميبا اصالح عملكرد بانك كند.اصالح عملكردها منطقاً مبنا تغيير نمي

  ؟كرد

هاي خصوصي و دولتي را اين است كه جميع بانكيكي ها در بانكداري از اقدامات اوليه در تغيير چارچوباينجانب معتقدم كه  

كه چون در كشورهاي ديگر تعدد بانك هست پس ما  گويندميمعموالً چنين  معارضين بنده م.نينام بانك ملي ادغام كدر يك بانك به

ها و يا مراكز پژوهشي دولتي و كنم چرا در بارۀ اين پيشنهاد بنده حتي يك پروژۀ مطالعاتي در دانشگاهسؤال مي .تعدد را بپذيريمبايد نيز 

گونه ظاهر قارچاز دولت سازندگي تا به امروز هاي متنوع خصوصي كه كنم آيا اينهمه بانكخصوصي انجام نشده است؟ سؤال مي

اين ؟ آيا است به توزيع عادالنه درآمد كمكي كردهها تعدد و كثرت بانك؟ آيا اندكردهمشكالت پولي كشور را حل  اند مشكلي ازشده

تر شدن در ايجاد تورم و ناعادالنهموجود  شبكه بانكيهمين اند؟ و يا آنكه در رشد توليدات صنعتي و كشاورزي سهيم بودهها بانك

خدمات خصوصي هاي بانكاگر  ؟است ايفا كردهنقش درجه اول بازي مولد به بخش سفته هايتوزيع درآمد و انتقال سرمايه از بخش

بدون انجام مطالعاتي از ؟ اندنكردهارائه در اين خصوص گزارش جامعي اند چرا داشتهاقتصاد ملي  درواقعي توليد به بخش تأثيرگذار 

 دست يابد. خود ها و اهداف وااليآرمان بهطراحي كند و بدان وسيله هاي بهينه سياستدولت سيزدهم نخواهد توانست اين جنس 

اينجانب بر اين  هاي اقتصادي در راستاي تحقق راهبردهاي گام دوم انقالب است.سياستگذارياطالعات صحيح شرط الزم براي  -

كاري در انتقال اطالعات هاي اقتصادي در كشور ما عمدتاً فقدان اطالعات صحيح نيست بلكه پنهانام كه مشكل سياستگذاريعقيده

آنگاه كشور صحيح به مسؤالن تراز اول نظام سياسي كشور است. اگر رئيس جمهور عزيزمان به اين حقيقت توجه كافي مبذول نكنند 

شخص ايشان براي تعامل با شيطان اكبر جام زهر را چه بسا فاصلۀ نه چندان دور چنان مضطر خواهد شد كه  عزيزمان در

  .بنوشند
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  وع انرژي در كشورالوقبحران قريب -مثال

درصد از  21تأمين  است. بديهي كندمي تامين را كشور گازنياز  از درصد هشتاد حدود جنوبي پارس اكنون ميدان گازيهم -نكتۀ اول

وابستگي  اين. متوليان دستگاه نفت شودمحسوب ميفاجعۀ امنيتي براي جمهوري اسالمي ايران گاز كشور فقط از يك ميدان گازي 

كرديم آنگاه قطر كنند كه اگر ما اقدام به برداشت حداكثري از پارس جنوبي  نميرا اينگونه توجيه ميگازي خطرناك به يك ميدان 

  را تأييد كند.چنين توجيهي  توان يافت كهي را نميمهندس مخزن هيچتوانست گاز موجود در بخش ايراني را برداشت كند. مي

 21تواند اين ميدان تا چند سال ديگر ميشود منطقاً سؤال خواهد كرد كه كه از اين حقيقت آگاه  يهر سياستمدار ارشد -نكتۀ دوم

 درصد از نياز داخلي كشور به گاز را تأمين كند؟ 

ها و حتي براي برخي هاي درس و براي نمايندگان و در رسانهاينجانب بيش از ده سال است كه اين سؤال را در كالس -سومنكتۀ 

تنها اين سؤال را در محافل رسمي و امنيتي و حتي در مجلس نهيك از مخاطبان من ام اما هيچدهاعضاي شوراي امنيت ملي مطرح كر

 اند.مطرح نكردند بلكه دريافت پاسخ از وزارت نفت را نيز پيگيري نكرده

سال پيش نتايج حاصل از مطالعات و محاسبات خود را در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در  5حدود اينجانب  -چهارمنكتۀ 

و نشان دادم كه توليد گاز از پارس جنوبي از  برخي ديگر از مسؤالن مطرح كردهربط وزارت نفت و اي با حضور مسؤالن ذيجلسه

كاهش خواهد  1011ميليون متر مكعب در سال  111به حدود  1011در سال  ميليون مترمكعب در روز 051نقطه حداكثري يعني حدود 

بزرگترين فاجعه  به معنايتوان آن را تأمين كرد نميميليون متر مكعب كمبود گاز كه ازهيچ ميدان گازي ديگري نيز  051حدود يافت. 

 .   است امنيتي در تاريخ جمهوري اسالمي ايران

توليد گاز از اين ميدان فوق عظيم به دليل افت سريع فشار مخزن است كه به نوبۀ خود ناشي از برداشت العادۀ كاهش فوق -پنجم نكتۀ

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 

 . بماندبراي هميشه غير قابل برداشت  ماناز گاز كشورديگر بوده است. اينهمه باعث شده كه حجم عظيمي 

هاي تقويت فشار بر روي هر اين است كه ايستگاهبراي جلوگيري از كاهش شديد فشار مخزن تنها راهكار صحيح و كارا  -مششنكتۀ 

در هيچ ميدان گازي جهان نصب حال نظير آن كه تا بهرا اين سكوها بتوان دهد اگر فاز اين ميدان نصب شود. محاسبات بنده نشان مي

ميليون متر مكعب در روز  151حدود حداكثر  1011نشده است بر روي تمام فازهاي پارس جنوبي كار گذاشت آنگاه توليد در سال 

دهد. با توجه به كاهش توليد از ساير مخازن گازي و افزايش ميليوني نسبت به توليد كنوني را نشان مي 011خواهد بود كه كمبود 

د وقوع فاجعۀ كمبود گاز قطعي است. به دنبال ور و نبود ميادين ديگري كه بتوان جايگزين پارس جنوبي كرمستمر مصرف گاز كش

نيز به شدت كاهش صنايع گاز سوز ديگر از وليد فوالد و سيمان و آجر و بسياري برق و توليدات پتروشيمي و ت توليدكمبود گاز منطقاً 

 افزايد. كه بر ابعاد بحران مي يافت خواهد
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بيني اينجانب اين است كه اكنون مالحظه شده است. پيشبراي كاهش توليد از پارس جنوبي هماوليه هشدار دهندۀ عالئم  -تمفنكتۀ ه

دهم كه همان كساني كه اين واقعيات ظاهر خواهد شد. احتمال قوي ميمان لت اول رئيس جمهور عزيزگاز در اواخر دوجدي كمبود 

حدود دو يا سه سال  به جايي برسدفريادهاي بنده اجازه ندادند ند و پنهان كردتلخ را در خالل چند سال گذشته از مقام معظم رهبري 

پردازي و چه بسا با فريبكاري و دروغ دهندسر ميزهاي جمهوري اسالمي ايران را نشيني از خط قرمتعامل با آمريكا و عقبديگر زمزمۀ 

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.

هاي رئيس جمهور محبوب ما در امر ساخت مسكن براي طبقات ضعيف و محرومان تأثير كمبود قطعي گاز منطقاً در برنامه -مهشتنكتۀ 

 ساليانه يك ميليون مسكن ساخت؟ توان ميدر شرايط بحران جدي انرژي  كمبود مصالح ساختماني چگونهمنفي خواهد داشت. با 

 

 نتيجه

و سو از يكهاي ليبرال سازندگي و اصالحات و اعتدال هاي غلط اقتصادي در دولتستمشكالت فعلي اقتصاد كشور ثمرۀ سيا

تأمل كافي  اهلل رئيسي راجع به اين نكاتآيت است. اگر حضرتاز سوي ديگر بوده سوادي اقتصاددانان ليبرال بيتعصب و بيني و كونه

ها نيز استفاده كنند آنگاه بندۀ معلم هاي فكري از ليبرالمۀ جناحهحداكثري از نيروهاي متخصص در استفاده  خاطرنداشته باشند و به 

هاي ها و ليبراليسم ذاتاً با ارزشفراموش نكنيم كه ليبرال اسالمي بسيار نگران خواهم شد.بزرگ كوچك دانشگاه نسبت به آيندۀ انقالب 

مغفول ليبراليسم آزادي و رهايي از دين و اعتقادات و الهي و اقامۀ نظام سياسي و اقتصادي اسالمي مخالف هستند. معناي دقيق اما 

هاي ديني بنا شود از منظر ليبراليسم دشمن آزادي و آزاد هاي الهي است و لذا هر نظام سياسي و اقتصادي كه بر پايۀ دين و ارزشارزش

 انديشي است. از كوزه همان برون تراود كه در اوست. التماس دعا دارم. مسعود درخشان
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 باسمه تعالي

 

 

 : ي خصوصيهاادغام و دولتي كردن بانك

 در خروج از بحران اقتصادي نخستگام 

 

 مسعود درخشان

 «اسالمي اقتصاد نگاه از سيزدهم دولت به پيشنهادي اقتصادي هايسياست دومين نشست» سخنراني در

 

 

آبان

 مجمع عالي علوم انساني اسالمي -هاي علوم انساني اسالمي صدرامركز پژوهش

 

 

 ها؟تغيير در چارچوب يا تغيير چارچوب -1

كه  است موفق بوده هاييحوزهدر فقط و فقط ها و اقدامات مديران ارشد نظام تصميمنقالب اسالمي تاكنون ااز آغاز 

 اند كهدر جاهايي شكست خوردهو  ندارژيم سلطنتي و وابسته به نظام سلطه را تغيير دادهاز  رسيدههاي به ارث چارچوب

اهلل روحه براي اقامۀ حكومت اسالمي اين نبود راهبرد امام راحل قَدَسَ .اندرفته طلبيدنبال اصالحبهها در همان چارچوب

نظام « چارچوبِ»اين بود كه د بلكه ارادۀ ايشان ندهشاهنشاهي انجام  سياسيِنظام  «در چارچوبِ»كه اصالحاتي را 

ستند در خوااگر ايشان ميهمين دليل با عنايات حضرت حق سبحانه و تعالي موفق شدند. و به شاهنشاهي را تغيير دهند

مد اصالحاتي را انجام دهند آنگاه قطعاً سرنوشت دكتر مح وابسته به آمريكا و انگليس شاهنشاهيِهمان چارچوب رژيم 

 اي داشت.داشتند همچنانكه اميركبير نيز سرنوشت مشابهمصدق را مي

انجام شد كه از  يهاياصالحات اقتصادي بدون استثناء در چارچوبهمۀ متأسفانه بعد از پيروزي انقالب اسالمي 

هاي اقتصادي شدت بحرانو به همين دليل نه تنها موفقيتي بدست نيامد بلكه روز به روز بر  به جا مانده بودنظام شاهنشاهي 

تر گستردهو ماند  يبرجاهمچنان ها اسالمي نشد و معامالت ربوي در شبكه بانكجز به ظاهر و الفاظ ها افزوده شد. بانك

 ي اقتصاديهابه تغيير دادن چارچوباساساً  مديران شبكه بانكيرؤساي بانك مركزي و متوليان اقتصاد كشور و زيرا شد 

  ندارند. اكنون نيزهمنداشتند و اعتقادي 
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 پاسخساي بانك مركزي چيست؟ ؤر ويژهمسؤالن ارشد اقتصادي به توجهي از جانبچنين بي ايبنده بردليل  

از رؤساي قبلي بانك مركزي حذف ربا در عمليات بانكي را هدف ايد حتي يك نفر ديدهتاكنون آيا  بسيار ساده است.

عظام نرسيده اند به تأييد مراجع مطرح و پياده كردهبراي بانكداري بدون ربا اي كه برنامه هر داده باشد؟اصلي خود قرار 

اند ربا را حذف كنند داري كه ميراث قبل از انقالب است خواستهچرا؟ براي اينكه در چارچوب بانكداري سرمايهاست. 

 داري است. غافل از اينكه ربا ستون اصلي بانكداري سرمايه

 ملت انقالبيمايۀ دلگرمي اميد انقالب و يقيناً عدالت محور آقاي رئيسي مردمي و دولت كنيم كه تصديق مي

هاي حوزههاي مرتبط با ارتخانهوزنامزدهاي پيشنهادي براي تصدي مسئوليت يك از هيچكنيم كه اما تعجب هم مي است

 . صد افسوس كهندميان نياوردبهسخني به مجلس خود پيشهادي  هايدر برنامهاز حذف ربا  اساساًاقتصادي و پولي و مالي 

ربا را  گويي ندتذكر جدي ندادربط به متوليان ذي مسألۀ خطير بانكداري ربويمجلس نيز در انقالبي  نمايندگان

  پايان دهند. ربا بر امور پولي و مالي كشور حاكميتبه اند بيش از چهل سال است نتوانسته اند زيرا كههپذيرفت

دولت جناب رئيسي اين در پولي و مالي هاي اعالن شده در حوزههاي سياستعلت فراموش شدن حذف ربا در  

نظران مسائل پولي و مالي در وزارت اقتصاد و بانك مركزي و شبكۀ بانكي كشور كارشناسان اقتصادي و صاحباست كه 

و وجود ربا در عمليات بانكي و مالي اند رژيم شاهنشاهي را پذيرفتهاز جا مانده بهاقتصاديِ ي هاچارچوبصحت و اعتبار 

حاصل آنكه اين كارشناسان و  هاي اقتصادي غرب است.منطبق با آموزهكه  زيرادانند را به لحاظ علمي موجه مي

 اما كردحذف ن را توان آنمياست و داري ليبرال نظام سرمايهربا از اجزاي ذاتي نظران اعتقاد راسخ دارند كه صاحب

به جاي واژۀ ربا از اصطالحات جديدي مانند كارمزد و نرخ تسهيالت و سود غيرقطعي توان ميبراي حفظ ظواهر اسالمي 

اند اما نقطۀ اثر و ثمرات آن در نظام هتغيير دادربا را نام و جلوۀ و  . بدين ترتيبالحساب و نظاير آن استفاده كردو علي

  كه ربا در تورم و بيكاري و ركود اقتصادي دارد بدون تغيير بر جاي مانده است.پولي و مالي و نقشي 

مديران ارشد نظام با روحيه و آنكه قابل حذف است به  شرط به صورت كامل فرضيۀ بنده اين است كه ربا 

در يك بانك را اعم از خصوصي و دولتي ها همۀ بانكتفكر انقالبي و اقدام جهادي تصميم بگيرند كه در گام نخست 

 بحث بنده است. موضوع كه  كنندادغام  «بانك ملي اسالمي»نام بهدولتي فراگير 

 

 ؟دولتييا خصوصي : بانك -2

با ظهور  را بنيانگذاري كردند. ينيهوديان براي نخستين بار بانك و بانكداري به سبك نودر عصر انقالب تجاري در اروپا 

شكل گرفت. شكاف طبقاتي در جامعه تجميع شد و هاي خصوصي اي در دست بانكهاي افسانهانقالب صنعتي ثروت

نتيجۀ طبيعي چنين وضعي بود. كرد هاي حكومتي را تهديد ميرژيم مستقيماًكه هاي كارگري گسترش فقر و خطر انقالب

كاري از پيش نبردند و تر شدن شكاف طبقاتي شوند اما مانع عميقولتي هاي دتأسيس بانككوشيدند با به تدريج ها دولت
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مجالس قانونگذاري ها و در زيرا كه بانكداران بزرگ هميشه در دولت خصوصي همچنان پابرجا ماندهاي حاكميت بانك

  .اندصاحب نفوذ بوده

هاي جهاني تجربه شده بعد از انقالب صنعتي در آستانۀ قرن نوزدهم دو بحران بزرگ اقتصادي در صدر بحران

را فرا انگلستان و اروپا سپس و شروع شد آمريكا ميالدي كه از  0391در دهۀ بحران بزرگ ركود و بيكاري است: اولي 

ور شد و با سقوط يكي از بزرگترين شعلهآمريكا  رد ميالدي 8112كه در سپتامبر بحران بزرگ مالي  دوميو  گرفت

شورهاي پيشرفتۀ صنعتي گسترش يافت و آثار آن براي حدود يك به سرعت به همۀ كهاي مالي و اعتباري جهان بنگاه

هاي كوچك و متوسط اين بود ساير بحرانقريب به اتفاق علت پديد آمدن اين دو بحران بزرگ و دهه استمرار  داشت. 

كردند و نسبت به زندگي و را دنبال نميجز تكاثر ثروت بخش خصوصي هدفي  اعتباري و ماليِ هايشبكهها و كبانكه 

  هاي مردم كوچكترين مسؤليتي نداشتند.سرنوشت توده

ها و اين بانك عليه نه تنهاميالدي  8112عظيم مالي ها به ويژه بحران اين بحرانوقوع هاي غربي بعد از دولت

ند. هنجات د ترهاي گستردهرا از ورشكستگيكوشيدند آنها بلكه با اعطاي اعتبارات كالن مؤسسات مالي اقدامي نكردند 

ر از . اين امداشتنظارت بيشتري اين نهادهاي پولي و مالي  بر عملكردهاي استكباري اين بود كه بايد تنها توصيۀ دولت

ها و دولت يگر وابستگيدهد و از سوي دنشان ميرا بزرگ ها و مؤسسات مالي نكبا يك سو قدرت و نفوذ سياسي

 د. كنتبيين ميرا هاي مردم بر مقدرات تودهبه حاكميت سرمايه غرب سياسي  هاينظام

درس بگيرند  ي جهانيهاجوان و دلسوز ما از اين پديده اقتصاددانانمقامات پولي و مالي كشور و شايسته است 

ي زاالگوي بحراناز روي كار آمدن دولت سازندگي به سرعت پايان جنگ تحميلي و آنكه كشور عزيزمان بعد از  ويژهبه

هاي اصالحات و بهار و تدبير نيز بدون استثناء از سنت دولت سازندگي غرب تقليد كوركورانه كرد. دولت پولي و مالي

هاي در تأييد سياستخويش هاي نابخردانۀ پردازيبا نظريهليبرال  دارياقتصاددانان دلباخته به نظام سرمايه .پيروي كردند

را تقويت كردند. اينهمه موجب شد كه كار به جايي برسد كه امروزه هايي چنين سياستدولتي متأسفانه آثار مخرّب 

 . استشده دست به گريبان هاي جدي بحرانبا اقتصاد ملي 

هاي خصوصي را در يكديگر كشورهايي كه انقالب كمونيستي كردند مانند روسيه و چين در نخستين گام بانك 

داري و معتقدان به اسالم سرمايههاي اقتصاد به آموزهدلباختگان دولتي كردند. بي دليل نيست كه آنها را ادغام و 

هاي خصوصي و بانكهمۀ اي ايشان از جمله ادغام و راهكارهدرخشان  دگاهدهند كه ديدر كشور شعار مي آمريكايي

اگر  كنممونيستي نيست. گاهي فكر ميهاي كچيزي جز ايده «اسالمي مليِ بانك»عنوان  بابزرگ  در يك بانك دولتي

مانيفست »جزوۀ در تهران ناصرالدين شاه قاجار  تاجگذاريبا  مصادف ميالدي( 0282)سال قبل  079نبود و ماركس 

چه با فكر كوتهدلباختگان اين آنگاه نوشت نميدر لندن اتحاديۀ كمونيسم دومين كنگرۀ را به درخواست  «كمونيست
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داري كه هدفي جز حمايت از تكاثر ضد مردميِ سرمايهنظام توانستند از چه ابزار فكري مياستفاده از فريبكاري و 

  حمايت كنند؟هاي ربوي ندارد ثروت

جا مانده بهپولي و مالي  نهادهاي را تجربه كردند انقالب كمونيستيكه  يدر همان كشورهاي دهدتاريخ نشان مي

ها و انكب يم كهاكنون در روسيه و چين شاهدهمتا جايي كه  به تدريج فعال شدندداري از دوران حاكميت سرمايه

دليل اين امر را بايد در  .ندكاربمشغول  هاي چپاولگريداري با همان ويژگياز جنس سرمايه يمؤسسات مالي بسيار بزرگ

هاي معتقد به ارزشاينان چون . اين كشورها جستجو كردفكري و مديران ارشد بينيِ رهبران طرز فكر و شخصيت و جهان

. از توانند درك كنندنمياساساً را هاي الهي در جامعه و تحقق ميزانعدالت به معناي اقامۀ قسط نبوده و نيستند پس الهي 

طلبي و مطامع به سمت رفاهكارگران و محرومان است جامعه را  بهخدمت اين رو با اينكه شعار اين رهبران و مديران 

كه  شوندزيرا كه از منبع واحدي تغديه مي آيندداري كنار ميو با سردمداران نظام سلطۀ سرمايهند كنهدايت ميدنيوي 

 .همانا آموزۀ شياطين تعليم ديدۀ غربي است

در دورۀ پهلوي دوم در سطح ويژه بهبخش خصوصي با حمايت دربار سلطنتي دهد كه سوابق تاريخي نشان مي

منسجمي براي چپاولگري ايجاد كرد. با پيروزي و مالي بانكي  هايپول و بانك شد و شبكه هايحوزهگسترده وارد 

هاي خصوصي و مشترك ايراني و خارجي انكهمۀ ب 0932اساس مصوبۀ شوراي انقالب در خرداد و بر انقالب اسالمي 

هاي بزرگي صورت گرفت. براي نمونه در مهرماه همان سال بانك تجارت با ادغام يازده بانك تأسيس ملي شد و ادغام

هاي مالي و اعتباري هم هيچ خبري نبود. شد و دو سال بعد با ادغام ده بانك ديگر بانك ملت شكل گرفت و از مؤسسه

به خارج منتقل كردند  هاي مردم بودتودهچپاول حاصل را كه  هاي عظيم ربوي خويشها ثروتن بانكن ايصاحبا منطقاً

 به ارث گذاشتند. براي جمهوري اسالمي اي هاي ورشكستهو بانك

كه المللي پول صندوق بينهاي بر طبق دستورالعملكار آمدن دولت سازندگي و بعد از جنگ تحميلي و روي

همچنان امروز به تا و  شكل گرفتندبه تدريج و سپس به سرعت هاي خصوصي نخست به تهران آمدند بانكنمايندگانش 

هاي جالب اينكه بانك تجارت و بانك ملت كه در سالهم تجاوز كرده است. نكتۀ  بانك 81از تعدادشان و  هرشد كرد

هاي خصوصي بار ديگر در زمرۀ بانكاكنون همبانك خصوصي ايجاد شدند  81نخست انقالب اسالمي با ادغام بيش از 

  قرار گرفتند.

 

 ؟هابانك چرا ادغام و ملي كردن -3

 گيرد و بواسطۀشكل ميبر مبناي سودآوري اساساً هر بنگاه خصوصي اي كه نبايد مغفول بماند اين است كه مهمترين نكته

منافع كسب توان انتظار داشت كه تأمين منافع ملي را بر كند. از بخش خصوصي به درستي نميتكاثر سود رشد مي

هر بانك خصوصي  بر مبناي ربا شكل  اند.خصوصي هايهاي خصوصي هم بنگاه. بانكمقدم بداندخويش شخصي 
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حد و مرزي نه تنها ها تكاثر ثروت بانكظ قانوني به لحاكند. رشد  تواندهاي ربوي نميبا تكاثر ثروتجز گيرد و مي

وسيله بدانتواند انجام دهد وضع مقرراتي است كه . تنها كاري كه بانك مركزي ميبلكه عرفاً پسنديده نيز هست ندارد

 دهيم كه نظارت بانك مركزياكنون نشان مي .دداشته باشارت بيشتري نظهاي خصوصي فعاليت اقتصادي بانكبتواند بر 

     توجيه علمي ندارد و عمالً هم از كارايي الزم برخوردار نبوده و نخواهد بود.

بازانۀ آنها هاي سفتهگذارياز سرمايهاز سوي ديگر و  حذف كنيمهاي خصوصي بانك كردربا را از عملسو از يكاگر 

را هاي خصوصي د. كساني كه معتقدند بايد بانكند به حيات خود ادامه دهنتوانخصوصي نمي هايبانكآنگاه جلوگيري كنيم 

آيا از درخت سيب  توانند به اين سؤال پاسخ دهند كهميگونه د چشوتر و دقيقبيشتر اما نظارت بانك مركزي بر آنها  كردحفظ 

و خلق پول  وربا خصوصي اين است كه با استفاده از  بانكهر ويژگي ذاتي ؟ بدست آوردتوان ميمحصول ديگري مانند پرتقال 

تواند اين خصلت ذاتي را نظارت بانك مركزي ميچگونه  خود ادامه دهد.به حيات بتواند  ثروتتكاثر بازي براي معامالت سفته

 د؟ تغيير ده

تنها كاشف از اين واقعيت است كه همگي آنان نهدر كشور عزيزمان مروري بر سوابق رؤساي بانك مركزي 

هاي دولتي باقيمانده را هاي دولتي رشد كنند بلكه معدود بانكو با حمايت دهحفظ شهاي خصوصي بايد معتقدند بانك

همچنين سوابق رؤساي بانك  نيز بايد خصوصي سازي كرد تا لوازم رشد و ثبات بازارهاي پولي و مالي كشور فراهم شود.

ها را سسات بزرگ مالي و بورسهاي خصوصي و مؤها مديريت برخي بانكدهد كه اكثر آنان براي سالمركزي نشان مي

 انديشند تعلق خاطر دارند. داري پولي و مالي كه جز به تكاثر ثروت نميدار بودند و لذا به فضاي حاكم بر بنگاهعهده

ها فرمودۀ كه رئيس بانك مركزي و يا مديران ارشد بانكانتظار داشت توان ميآيا با توجه به آنچه عرض كردم 

توان براي تصميمات پولي و مالي خويش تدوين كنند؟ آيا مي« پيوست عدالت»اجرايي كنند و  مقام معظم رهبري را

تكاثر ثروت بازي براي معامالت سفتهو خلق پول و بساط معامالت ربوي اي از مديران بتوانند انتظار داشت كه چنين شبكه

توان از در چنين شرايط چگونه مياسخ منفي است. قطعاً پ؟ بريزنددان قبل از انقالب اسالمي و به زبالهرا جمع كنند 

هاي پولي و مالي كشور نيز با بانكداري اسالمي متوليان سياست؟ البته مدتي است ميان آوردي بهبانكداري اسالمي صحبت

 سوء تفاهمي بود كه رفع شده است!حرمت ربا  گويياند قطع رابطه كرده

 

 خصوصي را ندارند؟هاي هاي دولتي معايب بانكآيا بانك -

و بدون هاي خصوصي داشته باشند مشابه بانك هاييختار و انگيزههاي دولتي اجازه داده شود كه بتوانند سارگاه به بانكه

خواهند منطقاً هاي خصوصي را نيز آنگاه معايب بانكاحساس مسئوليت نسبت به محرومان جامعه سياستگذاري كنند 

هاي به تودهدر خدمات بانكي تحت عنوان ايجاد رقابت براي افزايش كارايي و خصوصي هاي دولتي داشت. تعدد بانك

در سه عمدتاً چه دولتي باشند و چه خصوصي و يا مشترك با يكديگر  هاسرابي بيش نيست. امروزه رقابت بانكمردم 

 شود: محور خالصه مي
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 د. نجذب كن رباتر هاي باالنرخ پرداختاز طريق  يهاي بيشترسپرده كوشندمي -يكم

در  ي آنآورسودكنند كه ميگذاري هايي سرمايهزمينهدر كساني قرار دهند كه در اختيار كالن هاي وام كوشندمي -دوم

 كوتاه مدت قطعي است.

شوند بازي و داللي سفته هايبازار واردكوشند با تمام توان و بدون توجه به منافع ملي در ميان مدت و بلند مدت مي -سوم

 . دنكنخويش عايد باالترين سود را اي در بخش خصوصي بازان و دالالن حرفهتا در رقابت با سفته

مغفول هاي دولتي و خصوصي است كه جامع مشترك بانكهاي بانكي آنچه در همۀ اين فعاليتچنانكه گفتيم 

ر قبال تورم و ركود اقتصادي و بيكاري هاي خصوصي دهاي دولتي همچون بانكماند منافع ملي است. متأسفانه بانكمي

و  ندارندنداشته و بازي و داللي آنهاست كوچكترين احساس مسئوليتي اقدامات سفتهعمليات بانكي ربوي و كه حاصل 

 . نخواهند داشت

  هايبا ساختار و انگيزه و هدفي مشابه بانكدولتي هاي خصوصي و بانكهاي اكنون معلوم شد كه بانك 

هاي دليل نيست كه در دولتبحران اقتصادي در كشورند. بيدر ايجاد و استمرار از عوامل اصلي هر دو خصوصي 

المللي پول و بانك جهاني كه هاي صندوق بينو شيفتگان به دستورالعملداري ليبرال گذشته دلباختگان به اقتصاد سرمايه

كوشيدند تا حد امكان هاي فريبكارانه ها و شيوهبه سبكپذيرند دو ابزار سركوب استكبار جهاني براي كشورهاي سلطه

ام كه چنين طرح اينجانب بر اين عقيده ها شتاب بدهند.ري بانكچپاولگفرآيند به  تاهاي دولتي را خصوصي كنند بانك

ارد ترين ضربات را بر نظام اقتصادي كشور وشومي كه از دولت سازندگي شروع شد و تا به امروز ادامه دارد قوي

  است. متأسفانه مسؤالن ارشد نظام به خطري چنين عظيم كمترين توجهي نداشته و ندارند.كرده

 

 چه بايد كرد؟ -

بازي براي تكاثر سفتهانجام معامالت و از عمليات بانكي آوري خصوصي ابدنبال سود هر بانكي اعم از دولتي ياچون 

هاي كالن ربوي و ثروتآنگاه با ايجاد  باشندموفق ربوي  يهابانك گونهايناگر تواند بدون ربا كار كند. نمي است پس

براي اقتصاد ملي مصيبتي بيش نخواهند بود چنانكه امروزه در معامالت ربوي و افزايش نقدينگي و تورم قطعاً  تحكيم

هي كه بر اقتصاد ملي هاي ربوي ورشكسته شوند آنگاه بار سنگين بدكشور عزيزمان شاهد آن هستيم. اگر اين بانك

چندان دور گريز شود مصيبت ديگري خواهد بود چنانكه از ديدگاه بنده وقوع اين پديدۀ شوم در آيندۀ نهتحميل مي

ها و ادغام آنها در دولتي كردن همۀ بانكدر و فقط فقط  هاي جدي را اجتناب از چنين بحرانراهكار  ناپذير است.

 . دانممي «بانك ملي اسالمي»

هدف  جز تأمين منافع مليمديريت بانك ملي اسالمي بايد در دست كساني باشد كه بهكتۀ مهم اين است كه ن

ديگري نداشته باشند و اين انديشه را كامالً كنار گذاشته باشند كه بانك در جمهوري اسالمي ايران همانند بنگاهي است 
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هاي دولتي و خصوصي حداكثر كردن سود است.  اگر بانكهاي مالي و اقتصادي ضرورتاً در پي كه همچون ساير بنگاه

انتظار داشت نتايجي به شرح ذيل حاصل  توانميجملگي در يك بانك با شرايطي كه عرض كردم ادغام شود آنگاه 

 شود.

توان ميگذاران و بانكي كشور فراهم ميشود زيرا به جاي پرداخت ربا به سپرده ماليزمينۀ حذف كامل ربا از سيستم  -اوالً

 گذاران دريافت كرد.سپردهانجام خدمات بانكي از مبلغي در حد هزينۀ نگهداري و 

گذاري و هاي سرمايهطرحاجراي نظارت بر  هايسطح هزينهتوان مبلغي در بانكي مي وام كنندگاناز دريافت -ثانياً

 دريافت كرد.  گذارانكار و جز اينها از سرمايهاطمينان خاطر از پيشرفت 

توان دقيقاً رصد كرد و گذاران را ميچون هدف بانك ملي اسالمي سودآوري نيست پس مسير اعطاي وام به سرمايه -ثالثاً

 باشد. كه متضمن منافع ملي سوق دادرا به سمتي  هاي مردمتودهانداز پس

 توان به شكل اساسي حل كرد.در چنين چارچوبي مسألۀ خلق نقدينگي را مي -رابعاً

توان تورم را به نحو صحيح مديريت كرد و نظام پولي كشور را در خدمت رشد و پيشرفت مي صورتي در چنين

ها را تغيير دهيم مسائل كوچك و بزرگي مطرح خواهد شد. به . بديهي است هرگاه بخواهيم چارچوبقرار دادكشور 

درد و خونريزي دارد چه بسا پوسيده  نبايد راهكار اصلي را فراموش كرد. كشيدن يك دندان يمسائل چنينخاطر وجود 

تواند بسيار جدي به دنبال خواهد داشت كه ميهاي سرانجام عفونت ضعيف و قويهاي نمسكّ تجويزاما نگهداري آن با 

 حيات بيمار را تهديد كند. 

 

  و پاسخ سؤالچند  -

شوند پس چرا زا بوده و از عوامل فساد مالي و پولي در اقتصاد ملي محسوب ميهاي خصوصي بحراناگر بانك -1سؤال 

 قرار دارند؟نيز ها در همۀ كشورهاي جهان فعالند و تحت حمايت دولت

بعد از فروپاشي شوروي و برچيده شدن بساط كمونيسم همۀ كشورهاي صنعتي پيشرفته جهان در جبهۀ  -پاسخ

داري بر مبناي حاكميت مطلق سرمايه بر مقدرات اقتصادي و اجتماعي و سياسي و داري قرار دارند. نظام سرمايهايهسرم

و در  مندي از مطامع دنيوي و لذات مادي هدف ديگري نداردفرهنگي جامعه استوار است و جز تكاثر ثروت براي بهره

بديهي است . باشد كشورهاي ديگر را تحت سلطه قرار دهد پذيركوشد تا آنجا كه امكانراستاي تحقق اين هدف مي

. شودو از اركان آن محسوب مي داري نتيجۀ طبيعي عملكرد اين نظام استسرمايههاي خصوصي در كشورهاي بانك

 كه بانك خصوصي نداشته باشد.  توان نام بردنميداري كشوري با نظام سرمايههيچ 

از راهبرد نفوذ در طرز فكر و سبك  اندكوشيدهبا تمام توان از اوائل قرن بيستم تا كنون جو كشورهاي سلطه

تحت پوشش انواع تبليغات گسترده قرار دهند را پذير كشورهاي سلطهبيني استفاده كنند و زندگي و در يك كلمه جهان
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تنها بهترين است شود در همۀ ابعاد نهيز شناخته ميكه به تمدن غربي نداري ند كه تمدن سرمايهانباور برسآنان را به اين تا 

پذير سلطهبلكه الزمۀ رشد و توسعۀ اقتصادي و اجتماعي و سياسي و فرهنگي تقليد از مظاهر آن تمدن است. كشورهاي 

حث خارج از چارچوب باند به داليل مختلف كه معروفيا كمتر توسعه يافته در حال توسعه و  اً به كشورهاياصطالحكه 

 است.« قافلۀ تمدن»اند كه تقليد از الگوهاي تمدن غربي تنها راه رسيدن به ماست متأسفانه به آن باور رسيده

و سياسي و هاي توسعۀ اقتصادي و اجتماعي برنامهامروز دهد كه از ميانۀ قرن بيستم تا بهشواهد تاريخي نشان مي

جهاني است. از اين رو  هاي نظام استكبارها و دستورالعملا و توصيههمُلهم از آموزهپذير دقيقاً فرهنگي كشورهاي سلطه

جاي تعجب نيست كه بانكداري خصوصي در قرن بيستم به سرعت در اين كشورها رشد كرد. ويژگي كشورهاي 

 آن را به مرحلۀ اجراپذيرند و هاي تمدن غرب را بدون سؤال و شك  و ترديد ميپذير اين است مظاهر و جلوهسلطه

 گذارند. مي

نظران و مديراني است كه از پيشرفت اقتصادي و سياسي و اجتماعي و  فرهنگي نيازمند كارشناسان و صاحب

استقالل فكري برخوردار باشند نه آنكه دلباختۀ تعاليم و نظريات ديگران باشند. حدود دو سال قبل در نشستي شركت 

را بدين مضمون مطرح كرد كه بعد از جنگ تحميلي هيئتي از سوي  اينكتهكردم. يكي از سخنرانان كه دانشگاهي بود 

هاي تعديل اقتصادي و آزاد سازي اقتصادي و اصالحات ساختاري به المللي پول براي نهايي كردن برنامهصندوق بين

لي هاي خصوصي را در بازار پول و مؤسسات ماهاي آنان اين بود كه بانكبانك مركزي آمدند و از جمله توصيه

ها بسيج اندازي كرد. دولتمردان با شور و اشتياق براي اجراي اين توصيهخصوصي را در بازار سرمايه بايد به سرعت راه

 ايشان. گويي ما مو ميديديم و ندكردكه به سختي مقاومت مي ندبود ايشانشدند. سخنران روي به من كرد و گفت فقط 

 اكنون نماينده مجلس شوراي اسالمي است.  آن سخنران همخوشبختانه پيچش مو. 

اي را براي گفتند بودجهاينجانب در همان زمان به مناسبتي با رئيس وقت بانك مركزي مالقاتي داشتم. ايشان مي

اند. به ايشان پيشنهاد كردم نيمي از آن بودجه را به نقد ديدگاه هاي صندوق اختصاص دادهاجرايي كردن توصيه

هاي بيمه و مؤسسات مالي خصوصي و ها و شركتكارشناسان صندوق به ويژه در امور خصوصي سازي و تأسيس بانك

نظران غربي هاي اقتصادي صاحبجز اينها اختصاص دهيد. پيشنهاد بنده را ايشان نپذيرفتند زيرا احتماالً معتقد بودند توصيه

ا اجرا كنيم. بعد از گذشت حدود سه دهه از آغاز دولت سازندگي علمي است و به جاي نقد و بررسي بهتر است آنها ر

كنم چند كار پژوهشي سراغ داريد كه  پژوهشگران هنوز هم با همين پديدۀ تقليد كوركورانه مواجه هستيم. سؤال مي

 ام. اند؟ بنده كه نديدهمستقل در بارۀ مزايا و معايب اصل بانكداري خصوصي در ايران انجام داده
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هاي دولتي و سپس ادغام همۀ هاي خصوصي و ادغام آنها با بانكفرض كنيد ديدگاه شما را در بارۀ انحالل بانك -2ل سؤا

هاي خصوصي را كه بعضاً به لحاظ مالي و توان بانكپذيرفتيم. آيا اساساً مي« بانك ملي اسالمي»ها در يك بانك تحت عنوان بانك

 هاي دولتي ادغام كرد؟انكسياسي بسيار قدرتمندند منحل و در ب

اينجا جمهوري اسالمي ايران است كه رهبري انقالبي و فرزانه دارد و از نعمت رئيس جمهوري صديق و مردمي برخوردار  -پاسخ

ها را از صنعت عظيم نفت كشور اخراج محمد مصدق با حمايت جمعي از نمايندگان مجلس شوراي ملي توانست انگليسياست. 

هاي هاي خصوصي در مقايسه با خلع يد از شركتثروت ملي پايان دهد. انحالل و ادغام بانك آنان ازكند و به چندين سال چپاول 

پانصد ساله و ه با قيام الهي خويش حكومت دو هزار حضرت امام قُدِسَ سِرُ.  اي استافتادهپا امر بسيار ساده و پيشنفتي انگليسي 

هاي خصوصي را منحل و در دو بانك دولتي ادغام همۀ بانك 0932شوراي انقالب در اوائل سال شاهنشاهي را واژگون كرد و 

ي خصوصي بر مقامات كشور و نمايندگان مجلس روشن شود هازاي بانككرد. بنابراين اگر واقعيات پنهان و ابعاد منفي و بحران

 صورت اساسي اصالح كنند. توانند نظام بانكي كشور را بهآنگاه مديران انقالبي با عزمي راسخ مي

 براي اصالح بنيادين نظام بانكي راهكار عملي چيست؟ -3سؤال 

هاي ها و دستگاهنظران در دانشگاهصاحب نخست بايدخته شد. در خالل پاسخ به دو سؤال قبل تا حدي به اين سؤال نيز پردا -پاسخ

دولتي نسبت به معايب و محاسن بانكداري خصوصي بحث و گفتگو كنند تا ديدگاه هيئت كارشناسي كشور در باب بانكداري 

فكر نمايندگان هاي جديدي را ببيند. در مرحلۀ دوم بايد دهنيت و طرز خصوصي از جمود فعلي خارج شده و موسع شود و افق

هاي موازات اجراي هر دو مرحله ضروري است كه برنامهمجلس را نسبت به زواياي تاريك بانكداري خصوصي روشن كرد. به

بحث و گفتگو و مناظره منتقدان و مدافعان بانكداري خصوصي در صدا و سيما برگزار شود تا جامعه بتواند آگاهي بيشتري در 

رسد آگاه سازي جامعه از حقايق بانكداري خصوصي در كشور ما نظر ميبدست آورد. بهخصوصي  جهات مثبت و منفي بانكداري

 بسيار سخت باشد. 

اي كوشند تا حد امكان از مطرح شدن مباحث جدي و پايهاي مطرح است كه برخي مسئوالن ارشد صدا و سيما ميفرضيه

اي در نقد يه قابل قبول نباشد اما اين حقيقت كه تاكنون برنامهدر بارۀ بانكداري خصوصي جلوگيري كنند. اميدوارم اين فرض

كند كه هاي خصوصي و يا انحالل و ادغام آنها تهيه نشده و يا از صدا و سيما پخش نشده است حكايت از اين ميعملكرد بانك

       گفته را رد كرد. توان فرضيۀ پيشنمي

 

 نكات پاياني -7

از دولت جناب آقاي رئيسي كه اميد ملت و انقالب اسالمي است انتظار ميرود راهكارهاي حل مسائل پولي و مالي  -0

بكوشند مشكالت پايۀ پولي و نقدينگي و ي ربوي داربانكآنكه در چارچوب ها ببينند نه كشور را در تغيير چارچوب

ر بخواهيم مسائل را در چارچوب بانكداري ربوي حل كنيم هدايت و مديريت اعتبارات و جز اينها را حل وفصل كنند. اگ

  ايم.فقر و تنگدستي بيشتر براي محرومان را رقم زدهبراي ثروتمندان و  هاي ربويتكاثر ثروتآنگاه 
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از دولت  فانرنج و محروميت مستضعافزايش به آثار شوم آن در  بدون كمترين توجه هاي ربويثروتتكاثر  فرآيند -8

. اين فرآيند رسيد آميزيفاجعهبه سطح  تدبير و اميددولت در اصالحات شتاب گرفت و در دولت و  غاز شدسازندگي آ

 مغفول مانده است.  تاكنونعزيزمان در دولت آقاي رئيسي  بار آن متأسفانهو پيامدهاي خسارت

بر اين باورند كه براي مديريت تورم و ايجاد ثبات اقتصادي بايد به دنبال رسد اكثر مشاوران اقتصادي ايشان نظر ميبه -9

ها بود. متأسفانه اين دسته از مشاوران يا از اين حقيقت غافلند كه دستگاه هاي پولي و بانكي غربيالگوبرداري از سياست

هاي نظام چنان دلباختۀ آموزههاي غربي جملگي بر مبناي ربا استوار است و يا آنكه پردازي و سياستگذارينظريه

ها و پردازيانكار در نظريهاند كه قلباً ربا را پذيرفته و آن را يكي از محورهاي اصلي و غيرقابل داريسرمايه

 دانند.  اقتصاد مي هايسياستگذاري

گيري در تصميمارشد در سطوح اكنون هم به آنان اشاره شد 9ي كه در بند مشاوران و كارشناسانبرخي  رسدبه نظر مي -8

علت اين امر را بايد در حسن نيت و رويكرد باز و فراگير مشغول كارند.  هاي اجرايي به ويژه در حوزۀ اقتصاد دستگاه

هاي نظران جداي از گرايشاند از همۀ كارشناسان و صاحبتأكيد داشتهبارها جستجو كرد كه رئيس جمهور عزيزمان 

مند شد. خاطر مبارك ايشان را به اين نكتۀ جلب حل و فصل مسائل اقتصادي كشور بهرهآنان بايد در سياسي و جناحي 

هاي اقتصادي همچون علوم رياضي و فيزيك و شيمي و مهندسي و پزشكي سياستگذارييحاكنم كه اقتصاد و طرمي

اي كه معتقد ز اقتصاد خواندهچگونه اهاي اقتصادي بر مباني ارزشي بنا شده است. ها و سياستگذاريپردازينظريهنيست. 

ها از چتر توان انتظار داشت كه براي حذف  ربا از شبكۀ بانكي و خارج كردن بانكبه جدايي دين از سياست است مي

مجاهده كند تا شبكۀ بانكي را در خدمت  حرمت ربابكوشد و براي پياده كردن احكام اقتصادي طلبِ منفعتهاي بنگاه

 اندوزي ربا خواران قرار دهد؟رشد محرومان و مستضعفان و در مقابله با ثروت

چنين دانشجويان جامعۀ خطاب به برگزيدگان رشته رياضي  در جمع شدر سخنان در دولت آقاي رئيسيوزير علوم  -3

نهايت نيز كشورمان  بدهد كه از آن علم بتوانيد ثروتمند شويد و درخداوند متعال بخواهيد كه علمي به شما از » :دگويمي

بر جريان فكري دانشگاه و دانشگاهيان را توان انتظار داشت آيا از فردي با چنين انديشه و طرز فكري مي. «را آباد كنيد

ترتيبي مشابه سؤال  بهپاسخ منفي است.  ؟انقالب اسالمي هدايت كندگام  دوم  در مسيرهاي اسالمي و ارزشمبناي 

حرمت ربا براي  ندارند بلكهاقتصاد اسالمي را قبول تنها اند و نه هايي كه دلباختۀ اقتصاد غرباز اقتصاد خواندهكنم آيا مي

نظام پولي و مالي كشور را از مبناي تكاثر  توان انتظار داشتنيستند چگونه مي قائلنيز جايگاه تئوريك و علمي 

 قطعاً منفي است. به اين سؤال نيز پاسخ  ؟هدايت كنند اسالميهاي ربوي به سمت مبناي عدالت ثروت

  .آينده بسيار اميدواريمداليل ذيل به به  -6

رحمت اسالمي را از انقالب خون پاك شهيدان و شفاعت معصومين عليهم صلوات اهلل  بركت بهخداوند متعال  -الف

  .نخواهد كردنفرموده و محروم خويش  و امدادهاي غيبيواسعه 
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هاي انقالبي را به نعمت داشتن رهبري فرزانه و انقالبي و رئيس جمهوري صديق و مؤمن به ارزش سبحانخداوند  -ب

  .ده استفرمومرحمت  ملت عزيز ايران

و در  ها آموختهو بهار و تدبير درسو اصالحات سازندگي  هاياز دولتبيدار است و ايران ملت به فضل الهي  -ج

 شرايط مقتضي آنها را بكار خواهد بست. 
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