
 

 
 

 گفت آن گلیم خویش بدر می برد ز موج

 ریق راـــوین جهد می کند که بگیرد غ

 

 

 

 

 

 

 

 (3) رانیا یبرا ینامه ا

 دادنامه نظام پولی و بانکی

 
 
 دیکشور هستند که دغدغه تول یو بانک ینامه مجموعه دست اندر کاران مسائل اقتصاد نیمخاطب ااشاره . 

 یآرامش روح جادیناخالص سرانه ، ا دیمستمر تول شیافزا قیاز طر یارزش پول مل تیو اشتغال و تقو

از  یکارکرد مناسب بهمهم  نیا یدانشگا ه ها را دارند و برا کاریاما ب  لیها جوان فارغ التحص ونیلیم یبرا

ن سازا نهیو قانونگذاران و زم استگذارانی. مجموعه س شندیاند یم یکشور و مقامات پول ینظام بانک

نان و کارک رانیو مد یانک مرکزبکشور همراه با مقامات  یدرست قانون در دستگاه قضائ یاز اجرا نانیاطم

 نیخاطبمدیگر از ، رسانه ملی و اصحاب رسانه  یو بانک یدانشگاه ها و محققان پول ربطیذ دیاسات ، یبانک

 یمانکرد که عل دینامه تاک نیاز ا یگذار مخاطب ریقشر تاث تیتوان بر اهم یمکتوب هستند . اما نم نیا

خصا مش ،بزرگ و مفتخر به اسالم نیسرزم نیهستند و در سراسر ا یرسم ریو غ یرسم یدر مسند ها نید

 دارند.و لذا دغدغه دین اهتمام  ینید یها آموزه جیتروتحقیق و آموزش ، به 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 مقدمه -1

 ستمیو به تبع آن س یآراسته شده است که نظام پول ینحواقتصاد به اتیادب

 یانکب ستمی. سکندیم یو معرف یتلق یکشورها را، از خادمان رشد اقتصاد یبانک

است که خواهان  یمنابع کسان زدهندهیدر اقتصاد، تجه شیکالن خو یدر تجل

است که  یگذارانهیمنابع، به سرما نیدهنده ا صیانداز آن هستند و تخصپس

 یولو ساختار نظام پ یبانک ستمیاز س ندیخوشا ریتصو نی. اباشندیآن م یمتقاض

 یانکب اتیرا از بانک و عمل یاستهیشا گاهیآن، جا یهایگذاراستیعمدتاً متأثر از س

 یهاو کارگزاران و فعاالن عرصه استمدارانیکارشناسان، ساقتصاددانان،  تیدر ذهن

 یبه لحاظ نظر ستمیکه س یگذاشته است . به نحو یباق یاقتصاد

هر چند تا حدودی و به دالیلی قابل خدشه ، غیرقابل رقابت و به لحاظ اجرایی 

دفاع  ممتاز و قابل، با پشتیبانی آن جایگاه نظری  ، است لیکن برآیند کارکرد آن

 مانده است.

 .االشاره به تجارب موفق بسیاری مستظهر استبه لحاظ تاریخی، تصویر فوق

های انداز شده در سیستمنحوی که ادعای رشد اقتصادی با وساطت پول پسبه

در کشورهای گوناگون نظریه غالب و توصیه رایج است. بدیهی است این ،بانکی 

ذاری گاز طریق به سرمایه،ی اداقتص توفیق سیستم بانکی در دامن زدن به رشد

تواند عاری از نقصان و کاستی باشد. لیکن در نمی ،انداز شدهسپردن وجوه پس

یعنی  . شودای اقتصادی تلقی میپدیدهفعالیت های بانکی مجموع و در هیأت کلی، 

 رسد.نظر میتر بههایش بیشمنافع آن از هزینه

 قرض"گذار و سپس از سپرده پول"قرض گرفتن " عبارت ازبانکی  عملیات

گذار و واسپاری مشروط به دریافت مازادی از سرمایه، گذار آن به سرمایه "دادن



 

 شهرت "ربا"و یا  "بهره"یعنی همان که به .گذار است مازاد به سپردهآن بخشی از 

رد گذمیمتعارف در سیستم بانکی  از حیث شرعی بر همانچه ، هم"ربا"ون و چ .دارد

ادیان توحیدی مورد مذمت شدید قرار گرفته و از آن نهی در  هممنطبق است و 

م ت بانکی بدون ربا در هشتیاگردیده است لذا در کشور ما پس از تصویب قانون عمل

های رایج در سیستم بانکی و به تبع آن مقرر گردید تا فعالیت 1312شهریور 

 حذف شود.که بهره یا ربا از آن  ای ساماندهی شودگونهجریانات پولی به

اً ما تقریب مالی گذرد یعنی نظام حقوقیاز آن زمان تاکنون سی و دو سال می 

باید ربا یا بهره را از سیستم بانکی و نظام پولی کشور حذف قرن است که می ثلث 

ده ای مدیریت کرگونههای مالی و پولی خود را بهکرده باشد و اقتصاد کشور بنیان

 کارکردهای،یا بهره  که مصلحت اندیشی شارع مقدس در مذمت ربا بکند د و باش

 مناسبی را از خود در زندگی اقتصادی مردم به یادگار گذاشته باشد.

 
 

 

 نظام بانکی کشور از برشی-2

ن ای ها و معضالتی روبرو استامروزه سیستم بانکی کشور با مسایل، چالش

و دچار عارضه انجماد  جاری بسیاری داردسیستم مدعی است که مطالبات غیر 

تناقضات ناشی از قبول سپرده های بلند مدت و متعهد شدن  گرفتاردارائی ها است. 

به پرداخت نرخ های به اصطالح متناسب با زمانی است که نرخ رشد تورم خیلی 

 در حالیکه دارای دارائیسیستم بانکی بوده است که فعال هست .  ی بیشتر از آن

ال در قب تقاضا ندارد متمایل استاست که اکنون به آن اندازه که سیستم  هائی

هم برای ، بانک ها لذا  تعهدات معطوف به سپرده ها احساس مشکل حاد می نماید.

و هم با  جذب سپرده های نزد یکدیگر به رقابت قیمتی درون سیستمی پرداخته 

بانک  گذار از خطوط قرمز قابل ،  ریاخ یتومان اردیلیم چند ده هزار یبرداشت ها

درصدی بانک  33جریمه های  مازاد مشهور بهنرخ پرداخت و  کرده مرکزی عبور 

ترازنامه هایشان را عمده .  نموده اندبر خود هموار ، حافظ ارزش پول مردم را 



 

درآمد سپرده گزار با در آمد و هزینه متخصصان خدشه دار می دانند که در آن ها 

یستم سبانکدار به التقاط مفهومی تمکین کرده است .سود  معاف از مالیات  و هزینه

ی صورت دارائی ها و بدهی هاد و نسپرده گزار و بانکدار می بردر هر شرایطی را 

ر تحمیل شده بهستی برانداز خاموش  تورممنرخ های  تعیین، با اقتصاد ملی را  آن

د سودآور ترجیح داده اند مایملک خود مردم نا امید از تولی .دتسویه می کن ،جامعه

را نقد کرده و در بانک هائی که برای جذب آن ها با هم مسابقه گذاشته اند بسپارند 

ین و در ع اولویت دهندالوصول تولید  مطمئن را بر درآمد اندک مشکوک دریافتیو 

 کیبیشتری را به سیستم بان پرداختی هایحال راضی باشند در موقعیتی دیگر خود 

 پرداخت کنند.

 نیه اآن است ک گرتیحکا یبانک ستمیسعملکرد از  دهیچینه چندان پ یابیارز کی

توفیق در نائل شدن به اهداف تصریح شده برای خود در قانون از  تواندینم ستمیس

رونق در اقتصاد ملی و تولید و  ،خود را حافظ ارزش پول ملی بداند .دفاع نماید

توفیقات زیادی در حذف ربا )بهره( از سیستم اشتغال حاصله را احصاء کند و مدعی 

 یی اعتباری قرضفعال کردن نهادها اتهام می تواندبه نحوی که  بانکی کشور باشد

 شیبلند خو هیصاز نا، ربا را  ایسازگار با بهره  یروندها طرهیو حاکم نمودن س

 .دیبزدا

ناکارآمدی های نظام بانکی بر عهده سیاست ها  که قریب به اتفاقما معتقدیم 

عمدتا هم  و ذ شدهه اخیر از سوی مقامات ذیربط اتخاو مقرراتی است که در سه ده

به عبارت دیگر این کاستی های  .بر خالف قوانین پولی و بانکی کشور بوده است

وجود آمده است بانکی بدون ربا بهبه دلیل عدم اجرای قانون عملیات بنیان کن 

ه حداقل نویسند.مذاکرات جلسات علنی مجلس شورای اسالمی گواهی می کنند که 

شورای اسالمی از دو وزیر امور اقتصادی و دارایی  این سطور دو بار در دو مجلس

پرسش نمودم و در هر دو  عملیات بانکی بدون ربا درباره چرایی عدم اجرای قانون

کنند تا آن را اجرا نمایند یعنی در عدم اجرای آن ها گفتند دارند تالش مینوبت آن

 ای نداشتند.شبهه



 

های ت اندیشیمبتنی بر مصلح و بانکی جا که بر پایی یک نظام پولیاز آن

به تأسیس نهادهای کارآمد و مرتبطی در اقتصاد ایران  توانستمی ،گذارقانون

نار کدربینجامد که رشد اقتصادی را دامن زده و مشکالت ناشی از بیکاری و فقر را 

و با گسترانیدن بازار سرمایه و کمرنگ نمودن بازار  ،و از طریق کاهش تورم بکاهد

ر د الگوی موفقی از اقدامات اقتصادی بدون ربا را در دنیای امروز نشان بدهد، پول 

این سیستم پولی و بانکی ذی  عدم توفیقه در را کاین مکتوب بعضی از مواردی 

 قرار می دهیم .بررسی و آسیب شناسی  مورد ، مدخل بوده است

 

 قانون اصالحات ناپذیر هژمونی_ 3

به  1312 سال هشتم شهریور که در)بهره( قانون عملیات بانکی بدون ربا  

 حذف نماید عمال رسید تا ربا را از سیستم بانکیمجلس شورای اسالمی تصویب 

روشی را جایگزین روش سابق بانکداری نمود که ساختارهای نظری و اجرائی 

باقی  بدون تغییر را 11/3/1331منتسب به قانون پولی و بانکی کشور مصوب 

 فقط بخش عملیات بانکی بدون ربا )بهره( از آن حیث که قانونیعنی .  گذاشت

ا فصل دوم قسمت سوم آن را تشکیل مختصری از قانون پولی و بانکی یعنی عمدت

 و بانکی یقانون پولسایر قسمت ها و فصول و مواد الشعاع  تحتآن  اهداف ،می داد

 .شدری که نباید میکا.شدهم که منحرف نشد  یاجرای نه تنها قرار گرفت و

قانون عملیات  21هر چند در ماده که شود هم یادآور میدر توضیح این م 

لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر تصریح شده است لیکن )بهره( بانکی بدون ربا 

ات ایست که مفهوماً قانون عملیگونهساختار و شاکله قانون پولی و بانکی کشور به

های دهد اما سایر بخشهایی از ان را تشکیل میبانکی بدون ربا فقط بخش یا بخش

با بخش عملیات بانکی  طور سیستمیآن قانون که بهپذیر نا ضروری و اجتناب 

لذا هژمونی ویژه  .به قوت خود باقی است همچنان  ربوی آن در ارتباط بوده است 

حتی با وجود قانون عملیات بانکی بدون  ، 1331قانون پولی و بانکی مصوب سال 

که اگر لفظ بهره یا ربا از بخش  نبوده استچنین  در واقعده است . شربا حفظ 



 

ها و مواد قانون و کارکرد ارکان ذیربط لزوماً بقیه بخش عملیات بانکی حذف شود

که کارکرد آن با موتور ربا )بهره(  را ساختاریدر حالی که . یعنی غیرربوی شوند

 دحکم نمو آنمورد طراحی و تعبیه قرار گرفته است نمی توان حفظ کرد ولی به 

هر دلیلی از جمله به  1312سال  طیدر شراکه بدون موتور کار کند. قانون گزاران 

 .کردندفرمانی را صادرکارکرد پول و بانک چنین ادراک  ساده انگاری در

و  به بانک گذاریبانکی بر سپرده های جا که جوهرة فعالیتاز آن  

حقوقی قرض یا وام نامیده  که به لحاظ تاستوار اساز طریق بانک گذاری سرمایه

 ق حذف فعالیتیحذف ربا )بهره( از طرشود و در قانون عملیات بانکی بدون ربا می

گذار در پیگیری هدف بسیار متعالی منطقا باید قانون ،قرض یا وام قابل تحقق بود

یرات مشمول تغیهم  ساختار و شاکله قانون پولی و بانکی کشور را، حذف بهره یا ربا 

و ها و کارکردهایی را برای نظام پولی د و وظایف، ماموریتدابنیادی قرار می

ربا  ها به حذفساخت که برآیند تعامل آنچنین سیستم بانکی کشور نهادی میهم

سیستم  ،در خوش بینانه ترین تلقیمتأسفانه این کار نشد و  .نجامدااز سیستم بی

بانکی کشور احتماالً حذف ربا را از طریق همان مکانیزم معین شده در قانون پولی 

ک یکارکرد  بر آن شد تا به عنوان مثال یعنی .پیگیری کرد 1331و بانکی مصوب 

 حتی و نهیک قطعه عنوان  فقط از طریق تعویض، را  قطعه ده ها خود رو مرکب از 

ای به استحاله در کارکرد وا دارد و بدیهی است چنین معجزه، ق حذف آن یاز طر

 .و نمی شود و نشدواقع نخواهد شد 

آن قدر منسجم و ،ن پولی و بانکی ساختار و ارکان بر شمرده شده در قانو 

رار ق "قوانین و مقررات مغایر"هستند که به راحتی خود را مشمول و  هبودمتصلب 

نوان عچه بهای جز آنندهند و استوار و پابرجا سیستمی را هدایت کنند که ستانده

 نخواهد داشت. داده بوده اند نهاده به آن

د به این معنی هدایت کنحق به و  به درستیشاید این نکته ذهنیت کسانی را 

را مورد تغییر قرار داد و نهاد پولی  1331باید همه قانون پولی و بانکی سال پس که 

این مهم بسیار اساسی است که به توجه  در آن صورتساخت. متفاوتی و بانکی 



 

ارکرد ک،قدر مؤثر است که اگر در  بودن آن بودن یا نبودن ربا یا بهره در سیستم آن

از  بسیاری چه بسا ،گاه در نبودن آنآن ،ه هستگونه هست کیستم بانکی اینس

های عنوان مثال وقتی فعالیتد. بهنها و... موضوعیت نیابارکان و تکالیف و مداخله

یرند گشکل میوف به بازارهای حقیقی در اقتصاد مالی سیستم براساس عقود معط

نرخ ذخیره قانونی، تعیین نرخ سود، محاسبه نرخ سود  محملی برای کارکرد آیا

گر دی موضوعها  انتظاری با لحاظ تورم، هدایت نقدینگی توسط بانک مرکزی و ده

جود ضرورتی به و صوالا ؟ آیا بر فرض عدم وجود ربا در سیستم بانکیباقی می ماند 

ا ؟ و آیین کندرا معهای پولی و اعتباری و... سیاستاست که  عتبارو ا شورای پول

بانک مرکزی با وظایف  و کارکردهای فعلی آن که سازگار با دوران وجود اصوالً 

های چنان در دوران فعالیتست هماقرض و وام و پرداخت و دریافت بهره بوده 

ته اصالت داشموضوعیت و تواند می حقیقی و غیرصوری شعبات بانکی اقتصادی 

؟ اقدامات و رسالت های جدید طراحی کرد ویا باید ساختاری متناسب با ؟باشد

 که،ساختاری که وظیفه او نه هدایت جریان های پولی از طریق عملیات بازار باز 

 یبنابراین نباید با نگاههدایت روند های سرمایه گذاری عینی در اقتصاد است. 

مودن نای را به معنای عاری از ربا صرفاً واژه، تغییر دادن بسیط به موضوعی پیچیده 

 انگاری و تحریفات برمبنای. سیستم اقتصادی کشور از این سادهکرد نهادی تلقی

 لطمات جبران ناپذیری را دریافت کرده است.، آن 

 

  سیاست پولی_3

بررسی های تطبیقی کندکه میاعالم هایی را سیاست اعمال بانک مرکزی 

 نیست و این به معنای ربا مطابق مفاد قانون عملیات بانکی بدوننشان می دهند 

 کند.قانونی عمل نمی، به اعتراف خویش آن است که در خصوص سیاست پولی 

می چه در سایت بانک مرکزی جمهوری اسالابزارهای سیاست پولی براساس آن

 ایران آمده به ابزارهای

 مستقیم و -1



 

 غیرمستقیم -2

 اند در خصوص ابزارهای مستقیم آمده است:بندی شدهطبقه 

ز ا ناشیمرکزی ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار بانک  -1 -1

و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار  ها تسهیالت اعطایی بانک

( آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و برعهده 2را ماده )

( 3چنین مدعی است که طبق ماده )کند همشورای پول و اعتبار اعالم می

تواند در تعیین حداقل آیین نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می

گذاری و یا های سرمایهنرخ سود )بازده( احتمالی برای انتخاب طرح

مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار 

ت دخالو یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیالت اعطایی بانکی 

 نماید.

 در مورد این سیاست نکات ذیل قابل تأمل است.

در هیچ بخشی از فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا تلویحاً  -1-1-1

یا تصریحاً ذکر نشده است که شورای پول و اعتبار مسئولیتی را در تعیین سود 

ثر ل و حداکها و حداقو یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیالت اعطایی بانک

ز ااصوال صحبتی سود و یا بازده مورد انتظار برعهده دارد و حتی در این فصل 

عنی آن باشد ی تعیین تعیین سود نشده است که شورای پول و اعتبار مسئول

 نامه هیچ محمل قانونی ندارد. آیین

رم قانون آمده این است افصل چه 22ماده  1آن چه در جزء  -2--1-1

و یا نرخ بازده مورد انتظار  نه سودها و بانک سهم سودحداکثر که حداقل و یا 

ن در چنینامه خالف قانون است همتوسط بانک مرکزی تعیین شود یعنی آیین

 تعیین حداقلعملیات بانکی بدون ربا ، قانون  ، در فصل چهارم 22ماده  3جزء 

ها در معامالت اقساطی و اجاره به شرط تملیک را بانک نسبت سودو حداکثر 

نامه تعیین حداقل و یا عنداللزوم آیین . ولی بر خالف قانون ، کندبیان می

مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی را برای سایر انواع  نرخ سودحداکثر 



 

نسبت "نامه به جای عبارت یعنی آیین. سازد تسهیالت اعطایی بانکی مطرح می

جای دو عقد معامالت به و ،"نرخ سود مورد انتظار"عبارت  "هاسود بانک

کر ذاقساطی و اجاره به شرط تملیک سایر انواع تسهیالت اعطایی بانکی را 

 ده است که هر دو مورد مغایر قانون است.کر

قانون درباره تعیین حداقل نرخ سود احتمالی  22چه در ماده آن -1-1-3

گذاری و مشارکت اجازه داده شده است اصواًل های سرمایهرحبرای انتخاب ط

 مدت )یک ساله( و چندسالهناظر به سیاست اعتباری و تسهیالت اعطایی کوتاه

های عمرانی است که در ضمن لوایح برنامهقانون  11موضوع ماده و درازمدت 

وله ق. متصویب مجلس شورای اسالمی برسدساله و درازمدت کشور باید بهپنج

 که اصوالً هیچ وقت عملی نشده است. ای

عنوان عنوان تعیین سقف اعتباری بهای که بهنظارت و مداخله -1-1-3

قانون پولی و بانکی کشور  13ابزار مستقیم سیاست پولی در ایران براساس ماده 

وه تعیین نح، ها گیرد یعنی محدود کردن بانکتوسط بانک مرکزی صورت می

اصواًل با ، ها و اعتبارات ها و تعیین حداکثر مجموع وامهدمصرف وجوه سپر

قانون  3تبصره بند ب ماده  مطابققانون بانکداری بدون ربا مغایر است زیرا 

دار دتگذاری مهای سرمایهکارگیری سپردهبانک در به ، عملیات بانکی بدون ربا

 تیفعالیچه  اش درگذار تعیین کرده باشد که سپردهاست و اگر سپردهوکیل 

در خصوص انتخاب گذاری شود خالف آن ممکن نیست و اگر به بانک سرمایه

گذاری راهی وکالت عام هم داده باشد باز هم جز سرمایهنوع سرمایه گذاری 

 13مذکور در ماده  "وام"کلمه مضافاً این که  .برای مصرف وجوه متصور نیست

 لذا آن را  و لحاظ ء قرض به معنای حضور سیستمی است که مازاد را در ازا

 کند.بوی میر

استفاده از نسبت سپرده قانونی به عنوان یکی از ابزارهای غیرمستقیم  2-1

 هایسیاست پولی به معنای آن است که با وجود تغییرات ماهوی در فعالیت

بینی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش،بانکی از طریق عقود مختلف 



 

 دریافت سپرده برای چنان سیستم بانکی را واسطهمرکزی همشده است بانک 

داند و معتقد است حق دارد با نسبت می گذاریوام و نه سپرده برای سرمایه

این  .ها را منقبض و یا منبسط کندسپرده قانونی حجم تسهیالت اعطایی بانک

 هبها کارکرد بانکعمیق ایجاد شده دربا تغییرات به لحاظ نظری سیاست 

شد( مغایر است و نشان از آن دارد می اتی همعملی که ای کاش)موجب قانون 

قانون عملیات بانکداری بدون ربا که کلیه  21اعمال ماده به رغم ضرورت که 

رت این مغای، مقامات بانکی و پولی کندمی ملغی اعالمقوانین و مقررات مغایر را 

 قلمروی از تصمیم گیریا در و لذ ندگرفته اکه شکلی در نظر مفهومی نه  را 

گذاری مغایر با منویات شود سیاستکه ادعای عملیات بانکی بدون ربا می

 گردد.گذاران واقع میسپرده

یکی دیگر از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی اوراق مشارکت  -2-2

بانک مرکزی اعالم شده است بانک مرکزی مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار 

انک ب .نمایداز طریق آن عملیاتی می و با استناد به عملیات بازار بازپولی را 

) والبد سرمایه گذاری وجوه  است که با عرضه اوراق مشارکت مدعیمرکزی 

ها های اقتصادی به آنگذاران در فعالیتو سهیم نمودن سرمایه جمع شده(

با توجه به این که اگر غرض بانک مرکزی اعمال سیاست  .دهدسود واقعی می

فروشد تا پول را از پولی انقباضی است و به همان دلیل هم اوراق مشارکت می

آوری شده را از جریان اقتصادی خارج جامعه جمع نماید منطقاً باید پول جمع

ئوال . ستر بیاید و مثالً نرخ تورم پایین نماید تا آثار اقتصادی آن پیدا شود

در این صورت بانک از چه محلی سود واقعی پول از مطروحه این است که 

دهد؟! و اگر آن را اوراق مشارکت میاران جریان خارج کرده را به خرید

تا سود حاصل شود و آن را بین خریداران اوراق مشارکت  کندی میرگذاسرمایه

مردم جمع کرده تا  ستد کند که پول را ازمی گاه چگونه ادعاآن توزیع کند،

 نقدینگی را مدیریت و نرخ تورم را پایین بیاورد؟!



 

ها نزد شورای پول و اعتبار اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانک -2-3

ها این حساب را با مرکزی را از چه نهاد قانونی دریافت کرده است؟ بانکبانک 

ت رف بانک مرکزی بابکنند؟ پرداخت سود از طمی استفاده از چه منابعی افتتاح

ها را ها براساس ضوابط خاص به چه معناست؟ آیا بانک مرکزی آناین حساب

 دهد؟گذاری و از آن طریق سود میای سرمایهدر عقود مشارکتی یا عقود مبادله

ود سبه سپرده ویژه بانک ها غرض از ضوابط خاص که بانک مرکزی براساس آن 

 دهد چیست؟می

طریق شورای پول و اعتبار همه ساله نرخ سود  بانک مرکزی از -2-3

اجرا  کند تا در سیستم بانکیهای بانکی را تعیین و ابالغ میالحساب سپردهعلی

ر ای ددهد که هیچ اجازهمی شود. بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان

 ، هم مجوز نداشتن منطق  .این مورد به شورای پول و اعتبار داده نشده است

ا سپارد ت)بانک( می سپرده خود را به وکیل گذارسپردهزیرا  است  ابل دفاع ق

شود به وی بپردازد. گذاری نموده و سود  آن را که بعداً محاسبه میآن را سرمایه

ها هیچ مبنای از این روی اقدام شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود سپرده

رای پول و اعتبار در این خصوص ندارد. ممکن است شو و حتی منطقی قانونی

ستناد کند و خود را مجاز ( ا1312-13قانون برنامه پنجساله پنجم ) 12به ماده 

اواًل  که این مورد خاطر نشان می شوددر بداند.الحساب نرخ سود علی به تعیین

در  نداشته  هیچ مجوزی برای تعیین سود سپرده وجود 1312تا قبل از سال 

حالیکه در آن سال ها هم شورا برای سپرده ها تعیین نرخ سود می کرده است 

به بعد  1312که از سال پنجم برنامه قانون  12گذار در ماده و ثانیاً قانون

ک های یرسمیت داشته است صرفاً اجازه تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده

 که این شورا هموارهت درحالیساله را با ضوابطی به شورای پول و اعتبار داده اس

 علی الحساب کرده است.سود ها تعیین نرخ برای همه انواع سپرده

این نکته ضروری است که بخشی از  تاکید مجدد بردر پایان این قسمت 

مجلس  1/1/1312 مصوب نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون رباموارد آیین



 

و فصل سوم آن در  27/1/1312که فصل دوم آن در تاریخ شورای اسالمی 

به تصویب هیأت  17/12/1312و فصل چهارم آن در تاریخ  12/12/1312تاریخ 

قانون اساسی جمهوری  131وزیران رسیده است. به رغم این که در اصل 

 های مصوبنامهها و آییناسالمی ایران تصریح شده بود که مفاد تصویب نامه

که مورد اشاره  ینحو به انین مخالف باشدهیأت وزیران نباید با متن و روح قو

جا اما از آن .مخالف متن و روح قانون عملیات بانکی بدون ربا است  واقع شد

ها و نامهبودن تصویبن شخیص خالف قوانینها برای تکه در آن سال

بینی نشده قانون اساسی پیش 131اری در اصل و ک ساز ،های دولتنامهآیین

 .دتوانست جای قانون بنشینمی،  های مغایر قانونب نامهتصویمع االسف بود 

و در جریان بازنگری در قانون اساسی مرتفع شد و  1311این نقصان در سال 

های دولت و... ضمن ابالغ برای اجرا نامهها و آیینمقرر گردید که تصویب نامه

 برخالفها را که آنرسد تا درصورتیبه اطالع رئیس مجلس شورای اسالمی می

قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد. اما متأسفانه 

ران هیأت وزی اره مصوبات احتماالً خالف قوانینتمهیداتی اندیشیده نشد تا درب

و از جمله قانون  1311های قبل از تصویب قانون اساسی جدید در سال در سال

التی ماند. مشک و لذا مشکالت باقی شودشی اندیچاره عملیات بانکی بدون ربا 

مصوب مجلس آن هم در حساس ترین  در سیستم بانکی قانونموجب شد که 

برای های مغایر آن و تصویب نامه متوقف موضوع مورد مذمت اسالم یعنی ربا 

 دهه های طوالنی اجرائی شود.

ل نقهم بی مناسبت نمی بینم که در این خصوص یک ماجرای تاریخی را 

 کنم . 

دوره اول مجلس شورای اسالمی که در  373مراجعه به مذاکرات جلسه 

و موضوع بحث آن  بررسی و تصویب مواد قانون  برگزار شده  12/3/1312تاریخ 

از  یکی حکایت از آن دارد که در آن جلسه عملیات بانکی بدون ربا بوده است .

ره و مذاک آنقبل از تصویب  ،نه اجرایی قانوماننگارش آیین نمایندگان در باره



 

به نگارش آن هم بانک مرکزی  وقت و رئیس کل به آن انتقاد کرده است

هر چند آن را  .اندهاعتراف کرد ماه قبل( 7) حدود 1311نامه در آبان آیین

استدالالت مطروحه در سطور قبل نشان دادند که  .اندموقت خوانده

. نون سازگار نیست و مغایر آن استهای مصوب هیأت وزیران با قانامهآیین

ه هایی هستند کهمان ،های مغایر قانوننامهاین آیین نکند پرسش این است که

در بانک مرکزی و شورای  1311ماه قبل از تصویب قانون یعنی در آبان  هفت

و مورد اعتراض آن نماینده اکنون به رحمت حق  پول و اعتبار تهیه شده 

 ارسیستم بانکی جمهوری اسالمی شاکله  اند؟ وبوده، پیوسته قرار گرفته 

ه با نهال تازدرشوره زاری نا سازگار ذیربط، رس تر از قانون  های پیشنامهآیین

 پای نظام مالی بدون بهره غرس کرده اند.

 

 های بانکیبدهی پدیده -3

ی و اجرای تقنینیتر در کالم مقامات مملکتی اعم از های اخیر بیشدر سال

ای صحبت شده است که رقم یان مقامات بانکی از پدیدهتر در بیی و کمو قضا

شود و البته از واقعیت می صدهزار میلیارد تومان ادعاآن حدود یک غیر دقیق

ها که در این مقوله ورودی به طرح بحث توان استنباطی داشت. آنآن نمی

 او ی پردازند نمی که چرا بدهی خود رااند اند یا از بدهکاران گالیه کردهداشته

ها موجبات سوء بدهیباز پرداخت قانونی دید اند که با تمها نالیدهاز مجلسی

اند و یا از قوه قضاییه را برای گریز از پرداخت فراهم آورده بدهکاران  استفاده

اند که احقاق حق کند.. اما واقعیت عجیب در این ماجرا آن است که خواسته

ا اجرای قانون اند؟ و آیا امکان ایجاد بدهی بها ایجاد شدهالً چرا بدهیاصو

 عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد؟ 

از آنجا که همواره در کشمکش فرافکنی و احتماال ندانم کاری و سیطره 

ها رها و  علتمسئولیت ناپذیری در عین برخورداری از اختیار و قدرت ، 

 با اینگونه ورود به مباحث وبدیهی است که  ، شوندمی ها به سنگ بستهمعلول



 

های بانکی و موقعیتی حل شود مقوله بدهی شخص و ، مسأله هر نهادمشاکل

کما اینکه تا کنون موضوع از حرف فراتر نرفته است و منبعد حل نخواهد شد 

دهی نه تنها ب بدون بهره ، هم با ادامه روند فعلی غیر منطبق بر قانون بانکداری

ا کم نمی شود که بر ابعاد آن و حاشیه های همچون سریال های اختالس ه

 اجتناب نا پذیرش افزوده خواهد شد.

ما معتقدیم که بین ایجاد شدن بدهی در سیستم بانکی و اجرای قانون 

عملیات بانکی بدون ربا یک رابطه معکوس برقرار است یعنی هر قدر بدهی 

ا قانون عملیات بانکی بدون رب بیشتر اجرایای از عدم تر ایجاد شود نشانهبیش

ایجاد  فسادء با منشا بدهی ،طور طبیعیاست و بر عکس اجرای قانون به

 کند. در این ارتباط ذکر توضیحاتی ضروری است.نمی

سیستم بانکی عقود مورد عمل در درون شبکه خود را به عقود مشارکتی -1

قود مشارکتی که طی آن بانک به بندی کرده است. در عای طبقهو عقود مبادله

مایه سر، ها با متقاضیان گذاران وجوه آنان را در انواع فعالیتعنوان وکیل سپرده

شوند بلکه مینکند منطقاً طرفین مشارکت بدهکار هم محسوب گذاری می

ها در پروژه مورد سرمایه گذاری با زیرا آن. آیند شرکاء هم به حساب می

گذاری برای طرفین و زیان آن هم برای د سود سرمایههایی سهیم هستننسبت

ل گذاری به بانک که وکیمتقاضی سرمایه ،دلیل زیان پروژه طرفین است لذا به

 موضوع سرمایه تعهداتشود که عدم بازپرداخت بدهکار نمی است گذارانسپرده

 اه پروژهواقعیت این است که گذاری به معوقه تلقی شده و بدهی نامیده شود. 

گاهی هم  البته عمدتاً سود آورند وبه دلیل بررسی های هزینه فایده قبلی 

 هنگرفت "قرض"ت زیان بدهند کسی در این ارتباط از فرد دیگری ممکن اس

. نه سپرده گزار بدهکار سرمایه گزار و نه سرمایه او باشد  "بدهکار"است که 

وکیل )بانک( با هم یک  به واسطهها آنگزار بدهکار سپرده گزار است .زیرا 

اند و باید شرایط بازار را بر خود هموار گذاری کردهاند و سرمایهشریک شده

 سازند.



 

مسئول سود و زیان ، ها وکیل در کدامیک از سرمایه گذاری اانصاف-2

رکاء وکیل یکی از ش به عنوانگذاری است که در نظام بانکی ایران بانک سرمایه

گذاران( مطالبه اصل سرمایه و سود گر )سرمایه)سپرده گذاران( از شریک دی

؟ این چه نوع کند حتی اگر پروژه زیان ده شده باشد می محتوم برای آن را

تفوق مطلق بر شریک خویش دارد ؟ مشارکتی است که در آن یکی از طرفین 

حیح صخود را در شناخت پروژه و برآورد عنوان وکیل باید وظیفه البته بانک به

ای از ناحیه عدم رعایت ه گذاری در آن و... ایفا کند و اگر پروژهسود سرمای

آور شد وکیل در قبال آن مسئول است اما بین بانک زیان  وظایف وکالت

شکست پروژه در اثر عدم ایفای وظایف وکالت در موضوع ارزیابی صحیح از 

ایف از وظبا دچار مشکل شدن آن به دالیل متعدد دیگر غیر ، هزینه فایده پروژه 

 های بسیاری است.فاصله،  کالتو

نکته مهم دیگر آن است که بانک به عنوان وکیل در موقعیتی قرار ندارد -3

که طلبکار یکی از طرفین سرمایه گزاری مشارکتی شود و در محاسبات خویش 

خود را طلبکار و صاحب معوقه های غیر جاری بشمارد . این رفتار صرفا با 

قرض سازگار است اما برای سیستمی که مدعی اجرای قانون  بانکداری مبتنی بر

 عملیات بانکی بدون ربا )بهره( است این اظهارات چه محملی دارد؟

گذاران عمدتاً وارد ها به وکالت از طرف سپردهدر عقود مبادالتی بانک-3

کاالیی معین مثل مسکن، نهاده تولید، .شوند خرید و فروش کاال یا بیع می

خودرو و... توسط بانک با اخذ تأمین کافی که همه ساله به نفع بانک  تراکتور،

و به متقاضی  اریگذاران( قابلیت بیمه شدن هم دارند خرید)وکیل سپرده

شود و از بابت مابه التفاوت فروش نقدی و یا نسیه آن منافعی متوجه فروخته می

بانک هم در این شود البته اگر گذاران )و نه بانک که وکیل است( میسپرده

 افتدری بدیهی است برد و گذاری کرده باشد بابت آن منفعت میسرمایه روند

 توسط بانک مقوله دیگری است که معوق نمی شود .الوکاله حق



 

گذار در چنین شرایطی بدهی خریدار به فروشنده )که در واقع سپرده

ه اف خریدار باما چنین نیست که فروشنده در صورت استنک.است( معنی دارد 

بدهی بدون پشتوانه باشد او به وسیله وکیل خود که بانک است وثائق  پرداخت

تواند با طی شرایطی وثائق را فروخته و تأمین کافی از خریدار دریافت کرده و می

 ون پشتوانه در عقودبنابراین بدهی بد .تملک کندآن ها را از ارزیابی  و یا پس

گذار( حداکثر آن است که فروشنده )سپرده .یدآوجود نمیمبادالتی هم به 

صورت مثالً پول دریافت کند جای این که طلب خود از خریدار )بدهکار( را بهبه

نماید لذا از چون ملک، طال، سهام و... دریافت میهای کاالیی همآن را در قالب

طریق عقود مبادالتی هم ایجاد بدهی ماندگار در سیستم بانکی موضوعیت 

ه افتد بدهی خریدار به فروشندچه اتفاق میمشکلی هم پیش بیاید آنندارد. اگر 

که  بوده است خریدار به بانک. بانک صرفاً وکیل ینه بدهی گذار( است )سپرده

 است. و حق الوکاله اش را وصول نموده  را انجام داده یدر این ارتباط وظایف

طور جدی مطرح است که اگر قانون عملیات بانکی بدون حاال این سئوال به

د پس چرا اری داروک ربا در عقود مطروحه خود در سیستم بانکی چنین ساز

حکایت و شکایت بانکی ای به سیستم بانک مرکزی از  وجود بدهکاران عمده

 ملتحن خصوص حدوث چند نکته مپردازند در ایکند که بدهی خود را نمیمی

 است.

ط مربوچه تحت عنوان بدهی به سیستم بانکی مشهور شده است الف( آن

آالت ت ماشینورصبهاکنون  وها در عقود بانکی است مشارکت سرمایه بانکبه 

ائق بدهکاران در اختیار بانک است و دارایی او محسوب ثو تأسیسات و یا و

 شود.می

به  ،بدون ربا )بهره( ب( سیستم بانکی با عدم رعایت قانون عملیات بانکی

ه بدر پوشش عقود ته است بلکه شای نداعقود مشارکتی یا مبادله یطور واقع

دهنده مهم نیست که برای قرض  قرض متقاضیان قرض یا وام داده و چون در

کند اکنون که بدهکاران بدهی می یکارف چهوگیرنده وام دریافتی را مصرقرض



 

) زیرا به دلیل صوری بودن  ای نداردازاء وثیقهما به بانک یاپردازند خود را نمی

و لذا احساس مشکل  کم دارداز آن و یا  مثال مشارکتی صورت نگرفته است(

 .ولی ما به ازائ کافی ندارد، می کند زیرا قرض داده 

ی او در عقود مبادله بی معنی استج( چون ایجاد بدهی در عقود مشارکتی 

ر توان گفت اگای دارد میهم بیع یا خرید و فروش کاال و خدمت پشتوانه وثیقه

ال اصو ها  "بدهی"کرد پدیده سیستم بانکی به وظایف قانونی خود عمل می

طرف مشارکت یا   که همان بانک است " وکیل"، . زیرا منطقا ضوع بودوبالم

ه بانک بها بدهی در سیستم بانکی  اما اینک که بیع نیست که طلبکار شود.

موضوعیت دارد معنایش عدم اجرای )وکیل( و نه فروشندگان )سپرده گزاران( 

لیات بانکی بدون ربا است که ما در های اجرایی قانون عمنامهآیین همان حتی

 ایم.قانون نشان دادههم  را با  هااین مکتوب مغایرت آن

 ها برخی از ادله تحقق اینشناسی پدیده بدهیدر آسیبسیستم بانکی هـ 

شناسد که توسط نمایندگان مجلس شورای هایی میگذاریمعضل را قانون

ت صورساله و... های پنجبودجه سنواتی و یا برنامه لوایح اسالمی در تصویب 

ذار گگویند که مجلس از یک طرف بانک را وکیل سپردهمی است آنان گرفته

قانون عملیات بانکی بدون ربا( و از طرف  3کرده است )تبصره بند ب، ماده 

قوانین بودجه سنوات مختلف(  3مثالً در تبصره )دیگر در مصوبات انبوه خود 

در این خصوص باید خاطر نشان کند. وکیل اخالل ایجاد می ارکرد بهینهدر ک

تصویب قانون حتی  اما درست است یبانک ستمیس رادیا نیاشود که هر چند 

ه بر عالوتوجیه کننده رفتار عدول از قانون در سیستم بانکی نمی شود  ،غلط

یجه نت می توانکنند ها در این ارتباط ذکر میبا مالحظه مصادیقی که آن این،

 کند زیرا غرضمی ماند که اراده باطلقی میکلمه حبه گرفت که این ایراد 

ز محل امثال از مثالً تصویب تسهیالت تکلیفی ) در انتقاد سیستم بانکی

الحسنه مردم( توسط مجلس شورای اسالمی آن نیست که های قرضسپرده

 ونچ بلکه آن است کهالحسنه بیش تری بدهند لزوماً خودشان تسهیالت قرض



 

نامه فصل آیین 3ماده ، یعنی اقدام کامالً خالف متن و روح قانون  مستظهر به

 ،هیأت وزیران 27/1/1312دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا )بهره( مصوب 

جزو منابع بانک محسوب ، انداز الحسنه اعم از جاری و پسهای قرضسپرده

 بازدهمردم در مقاصد پر قرض الحسنه هایاست! آنان بتوانند از سپرده شده

 الحسنه بودن هیچ مبلغی از آندلیل قرضدیگری استفاده کنند. منافعی که به

 .غنی سازی می کندرا  دارانگردد و صرفاً منافع بانکبه صاحبانش برنمی

 

 

 خلق پولتامل در موضوعیت -1

  قانون پولی 3کند که مستند به ماده عالم میوقتی بانک مرکزی رسماً ا 

 به عنوان ابزار "های قانونینسبت سپرده"با استفاده از ،  1331بانکی مصوب  و

از  ا ی ها را منقبض وغیرمستقیم سیاست پولی حجم تسهیالت اعطایی بانک

نماید می کند در واقع اذعانها را منبسط میطریق کاهش آن اعتبارات بانک

 ند و مشارکت دارند.ها در خلق پول بانکی سهیم هستکه بانک

ا هباشد آن است که چون بانکدر این صورت مسأله خطیری که مطرح می

کنند اکنون که در سیستم می عمدتاً برای دریافت بهره مبادرت به خلق پول

بانکی ما فرض بر ممنوعیت دریافت و پرداخت بهره )ربا( است چه لزومی به 

وام دادن اصوالً موضوعیت خود خلق پول از طریق  زیرا خلق پول وجود دارد؟

دهد. ممکن است ادعا شود که تنها دلیل را در بانکداری بدون ربا از دست می

ا در هخلق پول قرض دادن و دریافت مازاد نیست بلکه از طریق خلق پول بانک

کنند و یا سهیم های اقتصادی مشارکت میها وفعالیتتوسعه سرمایه گذاری

ها از محل این خصوص وجود دارد آن است که اگر بانکای که در شوند نکتهمی

منظور سرمایه گذاری مطابق عقود سرمایه خودشان مبادرت به خلق پول به

ت صحمواجهیم که باید در مورد  ای اسالمی نمایند، با یک مورد بسیط و ساده

ذاران گکنکاش کنیم. اما اگر با وجوه سپردهادعا و اصالت این سرمایه گذاری آن 



 

 دگذاری کندر عقود گوناگون سرمایهاند پولشان را خود که او را وکیل کرده

صورت باید پاسخ سئواالتی از این قبیل کنند در آنمبادرت به خلق پول می

 مشخص شده باشد 

 ها از طریقاند که با پول آنگذاران به بانک )وکیل( اجازه داده( آیا سپرده1

د اما آنان فقط در سود یکی از پول کن ها خلقگذارییهمشارکت در سرما

 ها سهیم باشند؟گذاریسرمایه

د سهم در تولی، میزان سرمایه گذاری، ارزش افزوده   آیا سیستم بانکی -2

ق گونه خلواسطه اینناخالص داخلی، اشتغال ایجاد شده و کاهش نرخ تورم را به

با توجه چنین کاری پول در طی یک دوره زمانی اعالم کرده است؟ و آیا اصوالً 

 باشد؟ممکن میبه ساز و کار نه چندان شفاف در این مقوله 

ر دونگذار و با عنایت به ممنوعیت دریافت بهره با توجه به سکوت قان

سیستم بانکی و با در نظر گرفتن وظایف وکیل و از همه مهم تر با توجه به 

در ایفای درست می باید بانک مرکزی  اهداف خلق پولد در بانک های ربوی ،

های مطالعات و پژوهش ،وظایف قانونی خود جهت نیل به اهداف نظام بانکی

 مطالعاتی که می کرد .وجدان بنیادینی را در امور و مسائل مهمی از این قبیل 

ها در خصوص استحکام مبانی خلق پول در عملیات بانکی بدون ربا )بهره( در آن

های ربوی را که در پردة د قرضموج د و سازوکاریرستشخیص و وضوح می  به

استتار یافته است با کنکاش و تعمیق در چگونگی  ،وکار خلق پول جهل ساز

یاری وریشه بس رعایت  حقوق عمومی در سیستم بانکی به شفافیت می رساند

کارکرد های در سایه روشن های ابهام قانون از تخلفات و جرایم معطوف به 

کی و مؤسسات اعتباری و حتی بعضی از سیستم بانعملیات بانکی در 

... را از این طریق به عیان می یافت. کار الحسنه وهای موسوم به قرضصندوق

نایی بطور مبود مشکل بهای هتا اگر اراد خطیر و استراتژیکی که صورت نگرفت،

  چاره شود؟



 

آنان که عالمانه به این مقوله می اندیشند خیلی خوب متوجه هستند که 

، احتماالمطرح کردن آن رسالت بر زمین گذاشته و فراموش شده ، که این 

و شاید هم غیر علمی تلقی شدن این نگاه به  مورد تعجب سیستم بانکی حاکم

 زار های فهم چرائییکی از کلیدی ترین ابباشد  ساز و کار های متعارف بانکی

عمومی و استقبال زاید الوصف اشخاص حقوقی خصوصی و برخی از نهاد های 

انتظامی برای اخذ امتیاز بانک خصوصی است . حتی می  و نیرو های نظامی

توان عالئق زاید الوصف تمایل برای خصوصی کردن بانک های دولتی را در 

اقتصاد ایران در دهه های گذشته در همین مهم جستجو کرد . خلق پول به 

ا می دهد که قدرت این توانائی رکه اختیار عملیاتی کردن آن را دارد  نهادی

خلق کند و با توزیع نا متوازن آن، همه چیز بسازد و بدیهی است که این امتیاز 

. امتیازی که بر اساس موازین و تحت کمی نیست که قابل چشم پوشی باشد

و در عین حال راهی نیست که  حمایت بانک مرکزی ریسکی را بر نمی تابد

در آن امکان گام زدن داشته توده های محروم و حتی طبقه متوسط جامعه 

باشد زیرا حداقل سرمایه اولیه برای اخذ امتیاز بانک از چند صد میلیارد تومان 

به باال است و این اقدام صرفا در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی متمایزی 

 . که از سفره تبعیض مستظهر به ثروت نان می خورند است

 

  نظارت -7

ادی های اقتصحساسیت نقش نظام پولی و بانکی در رقم زدن به رشد فعالیت

در کشور و حساسیت اهداف بانک مرکزی از جمله در حفظ ارزش پول )بند ب ماده 

( و اهمیت آن در نائل شدن به اهداف نظام بانکی 1331قانون پولی و بانکی  12

بر  نظارتکند که موضوع ب می، قانون عملیات بانکی بدون ربا )بهره(( ایجا1)ماده 

خوبی اعمال شود زیرا وظایف و بانکی به و ه امور پولیآن با لحاظ ظرائف معطوف ب

تواند بسیار سازنده یا در شرایطی قدر خطیر است که میاختیارات بانک مرکزی آن

نامه اجرایی این مکتوب توضیح دادیم که آیین 3بسیار مخرب عمل کند، در بند 



 

باشد در می 1312فصول قانون بانکداری بدون ربا که مصوب هیأت وزیران در سال 

قانون  131موارد بسیاری مغایر قانون است لیکن به دلیل سازوکار موجود در اصل 

و بعد ها انقالب این مغایرت مورد رصد و جلوگیری واقع نشده اول اساسی در دهه 

طور آن ارکان مختلف بانک مرکزی به. عالوه بر ده استن هم این مهم مغفول ما

 گذاری استکنند که بعضاً در مقیاس قانونروزمره و جاری تصمیماتی را اتخاذ می

با قوانین و مقررات کشور هم  هاگیرد بلکه عدم مغایرت آناما نه فقط صورت می

گردد. لذا دور شدن از مبانی قانونی در نظام پولی نمی مورد پیگیری و تشخیص واقع

چنان ادامه دارد و عدم بانکی بدون ربا هم عملیات  قانون بانکی و هم چنین  و

 کند.می در اقتصاد کشور را تشدید هاتعادل

جا که در موارد و مواقعی مسئولین عالی رتبه قوه قضاییه هم از از آن

ن نهادها و افرادی که در وچاند و همهای نظام پولی و بانکی سخن گفتهنابسامانی

ل تحمیبر خود  اصابت مشکالت را لیین ارتباط مسئولیتی را برعهده ندارند وا

اند یادآوری این نکته ضروری است که یکی کنند خود را با مشکل مواجهه دادهمی

نظارت بر حسن ، قانون اساسی  131گانه قوه قضاییه موضوع اصل از وظایف پنج

قضاییه در  وجود دارد که قوه طور طبیعی این انتظاراجرای قوانین است لذا به

خصوص حسن اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و قوانین مرتبط و ذیربط در 

 .رسانی نمایدخود را اطالعو عملیاتی این ارتباط اظهار نظر نموده و اقدامات نظارتی 

می تواند که حداقل آن  خواهد بود در این مورد دارای فواید بسیاری ورود آشکار

ون که اکنمساله ای .  باشداطمینان از شائبه حذف بهره )ربا(( از سیستم بانکی 

وجود یا عدم وجود آن مورد مناقشه و اشاره بزرگانی حتی از مراجع معظم تقلید 

که به اعتراف وزرای امور اقتصادی و دارائی  شدمی ای که اگر اجرایی است. مقوله

ی را توفیقات بسیار ضاع اقتصادی کشور. اومورد پرسش باید تالش کرد که بشود 

 کرد.می  تجربه

ی تخطی در اجرای قانون عملیات واسطهرسد که اگر بهگونه به نظر میاین

نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران  بدون ربا و جایگزینی احتمالی آن با آیین  بانکی



 

 1331 صوبو استمرار تفاسیر به رأی در مرتبط کردن قانون پولی و بانکی کشور م

موانعی بر سر راه رشد  1312  قانون عملیات بانکی بدون ربا )بهره( مصوب  با 

های بالوجه و سلب حیثیت از نظام اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی و ایجاد بدهی

 شد این قوه قضاییه... صورت گرفته باو مالی جمهوری اسالمی تحت عنوان اختالس 

عی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است حقوق فردی و اجتما مستقل پشتیبان

که باید با ایفای هر چه بهتر وظایف خویش دمل چرکین نگاه مشکوک به سالمت 

 از تورم خونابه و عفونت،  نظام پولی و بانکی و به تبع آن سالمت دستگاه ناظر را 

 تهی و آب رفته را به جوی بر، اختالس و فساد ناشی از عدم اجرای درست قانون 

و البته برای نظارت بایسته تر و جبران احتمالی و شایسته تر  مافات  د.یگردان می

 هیچگاه دیر نیست.
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ی زهای تخصصی کشور بانک مرکهمواره چنین بوده است که در بین سازمان 

 همچنین از جهت کارشناس و خبره وحیث ها از مندترین سازماناز جمله بهره

 12نقش و تأثیر در حیات اقتصادی کشور بوده و هست. این بانک براساس ماده 

مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و  1331قانون پولی و بانکی کشور مصوب 

ها اعتباری براساس سیاست کلی کشور و هدف آن حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت

سن مسئولیت ح ور است.ی کشاقتصاد و تسهیل مبادالت بازرگانی و کمک به رشد

های مرتبط برعهده نامهوظیفه اجرای قانون پولی و بانکی و آیین، اداره امور بانک 

 .رئیس کل بانک مرکزی است

این وظایف و که در تاریخ بانک مرکزی اندیشید  و تأمل کرد می توان 

ئیس برعهده رای ههای بسیار مهم در اقتصاد کشور که با اختیارات گستردمسئولیت

، آنان را از چه است  بودهشده کل و مقامات و کارشناسان بانک مرکزی گذاشته 

 ای از تاریخگستره، این تأمل .  ساخته استبرخوردار  احساس و رسالت و کارکردی

 ،گشاید که شاید در دوران مسئولیتی آنانایران را در پیش روی این مقامات می



 

اشد لیکن خیلی سریع به صفحاتی از تاریخ چندان وضوح و روشنی نداشته ب

 یاقتصاد در حیاتآفرینی و به موجب آن نقش  "ایفای مسئولیت هایچگونگی"

سبت به آن وجود ندارد. شود که با هیچ ابزاری امکان تجاهل نمی ملتی مبدل

مانه رحهر چند بسیار گویا و بی .خیلی زیاد نیستند ،تاریخی مطروحه  هاینشانه

اصواًل تاریخ این خصلت را دارد و از آن گریزی نیست. در این  ی می کنند.پرده در

 دهیم :می سمت دو نکته را مورد تذکر قرارق
جمهوری  در دوران شیخو تیدر دوره مسئولنک مرکزی  با الف( رئیسان 

اسالمی ایران در مواجهه با حفظ ارزش پول ملی عملکردی را در حافظه تاریخ و در 
در سراسر این با درآمد های کم و بیش اقتصادی مردم ایران که  واقعیت زندگی

اند دهنموثبت  ند اهکرد سرزمین پهناور، در دشت و کویر تا کوه و جنگل و... زندگی
 یزرگب یق آنان در تعهد به ایفای مسئولیتبه میزان توف تا حدودی د  توانمی که

 تفادهاس "تا حدودی" عبارتاین که از  .تلقی شود ه بوده اندکه تصدی آن را پذیرفت
ها و توجه به این مهم است که همه خاطر رعایت انصاف در ارزیابیشود بهمی

شود. ینم های نظام پولی و بانکی آن خالصهی کشور در سیاستاقتصاد هایسیاست
قدر خطیر است که کسی را یارای حتی ادعای کم آن، های اخیر لیکن سیاست
 نیست.نباشد و ها آن اهمیتی برای

که ترجمان یعنی همان عنوان سال پایه تورم به 1312با مفروض گرفتن سال 
اولین رئیس  در دوران تصدی قدرت خرید مردم، باشدمی کاهش ارزش پول ملی

درصد، در  1/33کل بانک مرکزی در دوره جمهوری اسالمی در دو سال به اندازه 
درصد، در دوران تصدی  1/73ازه اندهدومین رئیس کل در پنج سال ب دوران تصدی

درصد، در دوران تصدی چهارمین  3/12ازه اندهسومین رئیس کل طی سه سال ب
درصد، در دوران تصدی پنجمین رئیس کل  3/13ازه اندهرئیس کل طی پنج سال ب

طی چهار  در دوران تصدی ششمین رئیس کل درصد، 7/211ازه اندهطی ده سال ب
ازه اندهدر دوران تصدی هفتمین رئیس کل طی یکسال ب، درصد  1/33ازه اندهسال ب

 2/73ازه اندهدر دوران تصدی هشتمین رئیس کل طی چهار سال ب و درصد 3/23
یعنی ارزش یک میلیون  .ا آغاز به کار دولت یازدهم( تنزل یافته است د )تدرص

تومان  213به  1313در سال تومان و  3/717به  1312در سال  1331تومان سال 



 

یافته است . و این به معنای آن است که ارزش یک میلیون تومان سال کاهش 
 1313بار و در سال  1323معادل و در همان سال  1312سال  به قیمت پایه 1331
ی ناخالص داخل نه  تولید سراه عبارتی دیگر ت. ببار کاهش یافته اس 3321معادل 

میلیون  3/21مبلغ  1311در پایان سال  1313های ثابت سال مردم ایران به قیمت
میلیون ریال تولید سرانه ناخالص داخلی سال  1/21که از مبلغ بوده است ریال 
 تر است.کم 1337

ب( در چهار چوب رعایت حقوق مردم و از جمله حفظ مالکیت آن ها بر اموالشان 
است که آیا حکومت ضامن حفظ مالکیت های مردم نیست؟ به  این سئوال مطرح

عبارت دیگر چنانچه به دلیل سیاست های عمومی و همچنین سیاست های 
اقتصادی، تورم مزمن عمدتا دو رقمی برای مدت حدود سه دهه ارزش پول ملی را 

ای ه به شرایط اسفباری  در آورد که مورد اشاره واقع شد و بر اثر آن مالکیت دارائی
آحاد مردم جامعه ارزش خود را تا اندازه های زیادی از دست داد آیا مسببان چنین 

یا آواسطه مسئولیتی ندارند؟  وضعیتی در قبال جبران آن با واسطه دولت و یا بی
قوه قضائیه به تظلم مردم از با نک مرکزی در خصوص عدم ایفای وظیفه حفط 

ر اموال آنان و کاستی گرفتن ارزش آن ارزش پول ملی و در نتیجه تحمیل تورم ب
 ها رسیدگی می کند؟
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به بعد این فرصت را یافته بود که با  1313سیستم بانکی کشور از آغاز سال 
 ترین نهادهای نظامیکی از عمدهو تحقق  اجرا، حذف ربا )بهره( از کالبد خویش 

گذار نظام مالی بدون بهره ی اسالم را در درون خویش تجربه نماید و پایهاقتصاد
براساس آن چه از قانون عملیات بانکی بدون در این صورت ،  )ربا( در کشور باشد. 

شود سیستم مالی مذکور در این قانون با گسترش بازارهای ربا )بهره( استنباط می
ازارهای پولی، عمالً نظام مالی کشور حقیقی کاالها و خدمات و با مهجور نمودن ب

ن که داد و بدین ترتیب عالوه بر آمی را از پول محوری به سرمایه محوری سوق
کرد فه میاضابا انتخاب تکنولوژی های کار بر  اشتغال را بخشید و تولید را فزونی می

آورد  در حفظ ی آن به وجود میهااز طریق تحولی که در سیستم پولی و سیاست



 

سیستمی که در جهان معاصر مورد استقبال جوامع  . موفق بود "ملی ارزش پول"
به بعد به عنوان  2221ی ها مالی و پولی قرار گرفته و حتی بعد از بحران مالی سال

هر ، های مصون از بحران برای سیستم مالی جهان مطرح شد  یکی از جایگزین
د کم بینی زائد الوصف عمده ها خوچند متأسفانه به دالیلی که از جمله آن

لیت قابو امکان تبیین تئوریک و فرصت طرح استعداد ،  ما می باشداقتصاددانان 
 .خود را نیافت

این سئوال  گذرد جای طرحاکنون که سی و دو سال از تصویب این قانون می
وص ... در خص ی وباقی است که طبقات گوناگون مردم و مجامع تخصصی و کارآفرین

یک نظام بانکی مبتنی بر حق و عدل و منطبق بر  ذهنیتی دارند؟ آیا آن را آن چه 
شناسند دانند یا ان را به مثابه آفت تولید و خفت تولیدکننده میمی ضوابط اسالمی

و  های اعتباریهای اقتصادی به جز فعالیت در بانکداری و سیستمکه همه فعالیت
که ربا ، بر اریطلب را با حربه خدمات بدون  ... را به رکود کشانده و ریا کاران فرصت

 او متظاهرینی را ب ،رمقی و رکود مبتال اقتصادی را به بی هک، هایی نشانده قدرت
دلیل واقع شدن در دریافت مازاد در ازای قرض پول، با توجیه شرعی بودن آن به

 به شادابی و تحرک مجهز کرده است.، سیستم سیاسی منتسب به اسالم 
امروز از پی حدود ثلث قرن اجرای عملیات بانکی مدعی حذف ربا این سئوال 

که این هستند که به رغمای ههای اسالمی به گونطور جد مطرح است که آیا آموزهبه
ین در عشوند با ضوابط شرعی بسته میمنفرد های خرد و عقود بانکی  در فعالیت

ی های استثماری معطوف به آن فعالیتقابلیت آن را دارند که وجود سیستم مال حال
کشور طبیعی تلقی کنند و از آن بگذرند؟ به کالن  اقتصادخرد و عقود شرعی را در 

طور است که سیستم بانکی با پشتیبانی شوراهای فقهی ناظر بر عبارت دیگر چه
 طور دائمملی به یطی رسیده است که در آن ارزش پولانعقاد عقود منفرد، به شرا

 است های اندک خویش مدام در حال تنزلل سقوط و مالکیت مردم برداشتهدر حا
طور روزشمار در پرتو عقود اسالمی ولی صاحبان پول بدون هیچ ریسک و مالیاتی به

هایی هستند که مشارکت در پروژهدر حالیکه مدعی افزایند؟ می بر پول خویش
  .انجامدبه طور می  هاها زمان ساخت آنسال



 

ا به مراتب ب یعنی تلقی ها از نظام مالی اسالم  این نکته اخیرکه دیم مامعتق
ملی است زیرا نظام مالی بدون ربا  از نکته اول یعنی کاهش ارزش پول تر اهمیت

از  یاقتصادمشکالت  دهنده  کاهشتواند توانست و هنوز هم می)بهره( را که می
 چنانبا آن ،های نادرستاتخاذ رویهی پولی و مالی در جهان معاصر باشد با هابحران

در ذهنیت بسیاری از شرایط اسفناکی مواجه کرده است که امروز نظام بانکی ما 
های ربوی مطرح و ترین سیستمعنوان یکی از مدرنعمالً بهمردم و متخصصان ،

ز ا "هان گو نبودپاسخ"و  "هامسئولیت ناشناسی"های دینی ما را در چنبرة ارزش
کاهش  یض کارآیی کشانده است. مردم ممکن است خسارت ناشی ازحض اوج به

مل کنند درحالی که ضمانی هم در کار م ارزش پول ملی را بر اموال خود تحمداو
اما با خسارت عظمای جا خوش کردن تهمت به نظام مالی اسالم مبنی بر  .نیست

ی د؟ به راستید بکنن نتوانست براساس عدل و حق عملیاتی شود چه با، این که 
وار ناکارآمدی  سرطان تهمت های اخیر در قبال اینرئیسان بانک مرکزی در دهه

 ند؟  اآفرینی کرده سیستم را فرا گرفته است چگونه نقشکه  نظام مالی اسالمی،
قانون پولی و بانکی کشور  11ب ماده  بند  مطابق  دانند که خوبی می به نان آ

 :1331مصوب 
ی هاون و آیین نامهنه امور بانک و موظف به اجرای این قامسئول حسن ادار"

 ."اندهمربوط بود
و دارند آیا با بیان این  اندههای مختلف مسئولیت داشتکه در رده یو دیگران

 ها ربوی نیستان قانون تصویب شده اجرا شود فعالیتوچه به عنمعنی که اگر آن
ا و ذمه خود رایفاء نقش خود را در نظام پولی و بانکی کشور متعهدانه و مسئوالنه 

برخوردار از هوش متوسط ی هاآیا عقول انسان چنین باشدند؟ و اگر کرده امبری 
 این  ،پول کشور اجتماعی ناشی از نظام بانکی و،ی اقتصاد هایدرگیر با نابسامانی

 پذیرند؟ادعا را می
 های قانون اساسیها و توانمندیاز قابلیت همیشگی به رسم مألوف ضرورت دفاع ما

اصل چهل و سوم مبنی بر  2که یکی از امهات ضوابط اقتصاد آن مندرج در بند 
 نمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادتأمین شرایط و امکانات کار برای همه به

 در)که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند است ایل کار در اختیار همه کسانی وس



 

 ماده 3در بند (. و این مهمشکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر
قانون عملیات بانکی بدون ربا )بهره( از اهداف نظام بانکی دانسته شده است بر  1

ا نه تنها ر ملی بانکی این وظیفه افتخار آفرین وی آن هستیم که مجریان قوانین پول
اند که نسبت به آن کردهخور شأن و اهمیت و عمق آن است برگزار ن در ان کهسآن

 .ند ابودههم  اعتناء بی
مقامات پولی و بانکی و اقتصادی ما ، به رغم در اختیار داشتن مدل مشخص و  

دالیل شناخته شده ای که جای طرح آن کارآمدی از نظام مالی بدون ربا )بهره( به 
ها در این مکتوب نیست نظام ربوی را که همواره مذموم ادیان توحیدی و حتی 

در پوشش بدلی واژه های دینی حفظ کردند و لعل  ،تمدن های غیر الهی بوده است
زینت المجالس اقتصاد هائی صرفا قرآنی کنار گذاشتن و باز داشتن از ربا خواری را 

آن مثل قدیمی دم خروس ، که تورم و رکود و بیکاری و فقر موجود در آن ها کردند 
 .ستین یخسران کم نیو ا و قسم حضرت عباس را تداعی می کند
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های الهی، به ارزش سکما مردمانی بودیم که در همین چند دهه اخیر با تم 

حتی در دیگر یی شدیم که هاپدیدهها و موجد  ها و بانی جریان خالق حماسه
با تمکین به افزون   گردند امامحسوب میای همیای گم شدیزندگی امروز خودمان ک

قوانین الهی و حتی علوم بشری به شرایطی در اقتصاد   یت های تهی از رعا طلبی
مان را سیستم منفور دریافت بهره در رسیدیم که عنان تولیدمان و سررشته اشتغال

 یهابا ترفندی عجیب و به دست خودمان در هم پیچید و اکنون دهه، قرض پول  ازاء
های متصلب و به دیواره را دائماً ما همه  طوالنی است که این سیل بنیان کن،

ی ناشی از حاکمیت خویش اقتصاد ناخواستنی عوارض اجتماعی و فرهنگی و
یم که اکه چه کردهندیشیدن در خصوص این که حتی فرصت اای  هگونبه. کوبد می

ا ایم را نداریم. آیزندگی به دام افتاده حبسعمری گرفتار و در م مصیبتبه چنین 
گذاران و مجریان و قاضیان این جامعه صدای امواج سهمگین و به غایت هالک قانون
ود رک شنوند که در قالب نظام مالی مدعای رعایت عقود اسالمی بهرا نمی ایهکنند



 

ها و کاهش قدرت خرید عمومی و تولید بد تولید و توسعه بیکاری و افزایش قیمت
و تعمیق فقر و ترویج انحراف و تهدید ارکان خانواده و سستی امنیت ملی   اخالقی

و ناکارآمدی دستگاه قضا و محاکمه انقالب اسالمی نشسته است؟ آیا زیبنده اسالم 
تواند در عقود انفرادی رعایت شرع را ه شود میگفت آناست که درباره نظام مالی

 بکند ولی برآیند استثماری مجموعه عقود شرعی انفرادی را چاره ساز نیست؟
ما با همه وجود از کارآیی و قابلیت نظام مالی اسالم در قبال این اتهام ناروا  
 خود مولد این گونه،کنیم و متأسفیم که ظرف اقتصاد جامعه دینی ما می دفاع

های مهریپای بی که ردمولمه ای شده است. پدیده  خطا ها و باورهای ذهنیت
شوند  نآ قتوانستند مانع از تحقاشتند و میدو بسیاری از کسانی که قدرت دارند 
نی بر بهره که به برکت انقالب اسالمی و قانون ترا برپیشانی خویش دارد. اقتصاد مب

ها ها و مسئولیت ناشناسیپرتو خودسری رفت به حاشیه بنشیند دراساسی آن می
ها به جای متن نشست و به این هم بسنده نکرد که در متن باشد و تعهد ناپذیری

ها و مفاسد اقتصاد ربوی را هم به حساب بانکداری بدون آمد همه ناکارآمدیبلکه پی
 ربا گذاشت و گذشت.
هره های بحاکم کردن نرخایران باید از راه به غلط رفته  اقتصاد دوستداران نجات

د به قواع نما بدون مالیات در نظام مالی ما آن هم با تمسک عالمانهحتی ای افسانه
اقتصادهای مبتنی بر بهره برگردند تا تاجران پول از متن این اقتصاد کنار گذاشته 

د. سازی شوشوند و فرصت حضور مولدان و پاک دستان ملت در عرصه تولید زمینه
یق و عال هاتواند بر انگیزههای سالم و قابل دفاعی است که میه معدود راهاین از جمل

درآمد باد آورده فائق آید و ملتی را از ننگ فقر و کسب عادت کرده به کار نکرده و 
ن د که اصرار ما برای کنار گذاشتیفراموش نکن. ماندگی اقتصادی برهاند رکود و عقب
ک ندارد که اگر آن هم باشد به تنهایی برای کنار صرفاً جنبه ایدئولوژی ،نظام ربوی

ه برای آن است کما  کند. بلکه اصرارکفایت می این نظام استثماری گذاشته شدن
گذاری، عوارض و مشکالتی های سرمایهدر کنار رکود تولید ناشی از باال بودن هزینه

د ح ها هستند و آنآمدهای منفی رکود در تولید اند که به اصطالح از پیعود کرده
داری، کیفیت، رنگ شدن کار و کوشش، صداقت، امانتموجبات کماقل در اقتصاد 

ه تولید شده است. یاری از دیگر متغیرهای ستودنی عرصاحترام به مشتری و بس



 

اقض ی تنحاواقتصاددانان، مسئوالن و علمای دینی ما نباید به راحتی از این پدیده 
که شعار استکبار ستیزی بر لب دارد فرش قرمز بر حالی در،ی "اقتصاد"بگذرند که 

و از جمله خدمات دست در انتظار گشایش بازارهای محلی بر روی کاالها و خدمات 
 است و این درحالی است کهبانکی البد بدون بهره  بیگانگان در جغرافیای خویش 

 ی ایجاد شدههای تولید معطل و بخشی از ظرفیتهانیروهای انسانی بیکار، نهاده
توانیم ننگ رونق رباخواری را نمی سست گردیده است. ما هارها و یا مسدود و اراده

 و ،هااعتناء به این تراژدیهای آکادمیک بیدر کنار رکود تولید ببینیم و به تحلیل
م یدلخوش باشیم و به این بسنده کن دیگرانهای معطوف به اقتصاد سرزمین صرفا

اء ارتق ی استخدامی ، هادر پروندهدر نگارش کتاب و مقاله ، ما که رشد رتبه علمی 
 ثبت می کنند.و ترفیعی را 

رج نظام علمی و قدر نظام اداری به آن است که اارزش نظام سیاسی و 
های اجرایی و مؤسساتی را برای رسیدن جامعه به اهدافش طراحی و دستگاه

نظام ارزشی و نظام هنجاری از پشتیبانی کند که نهادهای آن مؤسسات آکنده 
)حقوقی( آن جامعه باشد و به راستی این سئوال مطرح است که ما در خصوص 

نامیدیم در کجای نظام مالی  در این مکتوب، نظام پولی و بانکی خویش که آن را
ا تار راضی کننده ای رفاین طراحی هستیم؟ الاقل این کمترین برای این پرسش گ

 نیافته ام.
امکان بازگشت و تصحیح راه وجود دارد اما سنت بازگشت معطوف به ما  برای 
های ماندگار الهی دار برای رعایت سنتهای مایههای استوار و ژرف اندیشی اراده
حتی اگر در این عرصه حاکمیت نداشته باشیم توانیم برگردیم و بمانیم می.  است

حتی اگر در این عرصه حاکمیت  یمنتاکنون را ادامه دهیم و نما هتوانیم راه آمدمی و
 که در خانه اگر کس است یک حرف بس است. داشته باشیم
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