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بن بستی که راه بازگشت ندارد

این روزها همه جا صحبت از گرانی های افســار گســیخته 
است و هر کس به زعم خویش پیرامون آینده اقتصاد کشور 
اظهار نظر می کند. تحلیل آینده اقتصاد کشور از منظر مردم 
بیشتر با نوعی نگاه بدبینانه همراه است این نگاه به تنهایی 
کافــی اســت تا چرایی رفتار و عملکــرد مردم را در اقتصاد 
کشــور بببینم. زمانی که اعالم می شــود فالن چیز در حال 
گران شدن است مردم برای خرید آن صف می کشند. کافی 
اســت بوی گرانی به مشام مردم بخورد از مهمترین بازارها 

مثل مسکن، خودرو، طال و ارز گرفته تا دم دست ترین کاالها مثل پوشک 
بچه و نوار بهداشــتی با اقبال مردم برای خرید مواجه می شــود.

زمانی که مردم احســاس خطر کنند و آینده ای مبهم را پیش روی اقتصاد 
کشــور ببیند به بازارها هجوم می آورند و ســعی می کنند برای حداقل چند 
ماه از نوســانات و کاســتی ها در امان باشند. اما در این بین عده ای به دلیل 
داشــتن سرمایه به برخی از بازارهای کالن هجوم می آورند. سلطان سکه 
با نوچه هایش بازار را لخت می کند تا در آینده تعیین کننده قیمت ســکه 
باشــد. عــده ای موبایل احتــکار می کنند تا به چند برابــر قیمت در آینده 
بفروشند عده ای حتی به پوشک بچه هم رحم نمی کنند و از چند ماه قبل 

اقدام به احتکار آن کرده اند.
چندی پیش شنیدم که فردی متمول و سرمایه دار انبارهایش را از پوشک 
بچه پرکرده بود و پس از گذشــت ســه ماه اقدام به فروش آن با چند برابر 
قیمت کرد. اینکه اقتصاد کشــور ما طی ماه های اخیر به دالیل بســیاری از 
جمله ناکارآمدی و اتخاد برخی سیاست های اشتباه دولت گرفته تا تحریم 
با نوســانات زیادی مواجه بوده اســت بر هیچ کس پوشیده نیست اما اینکه 
مردم خودشــان هم به هم رحم نمی کنند جای بســی تعجب دارد. عده ای 
برای سودجویی و پرکردن حساب های میلیاردی خود به هیچ چیز و هیچ 
کس فکر نمی کنند. در اقتصاد کشــور حســاب مردم از دولت جداست. اگر 
دولت با اتخاذ برخی سیاســت های نادرســت ریشه بر تیشه اقتصاد می زنند 

مردم چرا در این اوضاع بل بشــو به این وضع آشــفته دامن می زنند.
در حالیکه تحریم ها هنوز عملیاتی نشــده اســت ما با این اوضاع نابسمان 
مواجهیم با ادامه این رویه چگونه می توان به ادامه حیات در جامعه ای که 

حتی مردم به خودشــان هم رحم نمی کنند امیدوار بود.
مردمی بــا ایــن تاریخ کهن و فرهنگ غنی چطور دلشــان می آید که آب 
بر آســیب دشــمن بریزند. این گونه مســائل نیاز به آسیب شناسی دارد. با 
ادامه این رویه قطعًا به بن بســت خواهیم رســید. بن بســتی که هیچ راه 

بازگشتی برای آن نیست.
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از لحظه ای که نیکی هیلی، ســفیر امریکا در ســازمان ملل متحد موضوع 
طرح مســائل مربوط به ایران در نشســت شورای امنیت به ریاست دونالد 
ترامــپ را مطــرح و اعالم کرد رئیــس جمهوری ایران نیز حق دارد دراین 
نشســت حضور یابد، دیدگاه های مخالف و موافقی از سوی برخی مقامات 
و کارشناســان و تحلیلگران ایرانی در این رابطه مطرح شــده است، به این 
معنا که عده ای مخالف و برخی نیز موافق شرکت رئیس جمهوری یا وزیر 

امور خارجه ایران در این اجالس هستند.
داســتان از این قراراســت که با آغاز دوره ریاســت یک ماهه امریکا بر 
شــورای امنیت، نماینده دائم ایاالت متحده در ســازمان ملل اعالم کرد 
که هم زمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل در اواخر ماه سپتامبر 
در نیویورک، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا، شــخصًا ریاست یکی 
از جلســات شــورای امنیت را بر عهده خواهد گرفت و ادعاهای خود را در 
رابطه با فعالیتهای موشــکی و منطقه ای ایران در این نشســت بار دیگر به 

نمایش خواهد گذاشت.
در این خصوص چند مالحظه به ذهن این نگارنده متبادر می شود:

1- هــدف امریــکا از طرح تکراری ادعاهای خــود در رابطه ایران در این 
نشست چیست؟

2- آیا ترامپ قصد متحد کردن ســایر کشــورهای عضو شورای امنیت به 
ویژه اعضای دائم این شورا با آمریکا علیه ایران را دارد؟

3- آیا امکان اینکه در پایان این نشســت، بیانیه یا قطعنامه ای علیه ایران 
صادر شود وجود دارد؟

4- آیا ســایر کشــورهای عضو به ویژه اعضای دائم شورای امنیت به رغم 
اعالم مخالفت با خروج امریکا از برجام، او را همراهی خواهند کرد؟

5- آیا ترامپ قصد دارد نشان دهد که باالخره ایران مجبور شد در نشستی 
که او حضور دارد، شرکت کند؟ )در صورت حضور رئیس جمهوری ایران(

6- آیــا ترامــپ قصد دارد نشــان دهد که ایــران توان دفاع از خود در یک 
نشســت بین المللی را ندارد و به همین دلیل در این نشســت حاضر نشــده 
است؟ )درصورت عدم حضور رئیس جمهوری ایران( و به این ترتیب خود 

را در رابطه با ادعاهایش علیه ایران، حق به جانب نشان دهد؟
7-آیا ترامپ مزید بر ادعاهایی که علیه ایران در رابطه با مسائل هسته ای، 
موشکی، منطقه ای و حقوق بشری به دفعات مطرح کرده، ادعاهای جدیدی 

هم مطرح خواهد کرد؟
8- آیا احتمال شــرکت مقامی از اســرائیل نیز دراین نشســت و همراهی با 

آمریکا علیه ایران وجود خواهد داشت؟
9- آیا ترامپ قصد دارد با حضور در این نشست و طرح مجدد ادعاهایش 

علیه ایران، در جهت تشدید فضای بین المللی علیه ایران بهره برداری کند؟
10-آیا ترامپ از طریق این نشست، هدف زمینه سازی برای کشاندن پای 

ایران به شورای امنیت را در آینده نزدیک در سر دارد؟
11-آیا رئیس جمهوری ایران توان حضور قوی در این نشست را در راستای 
دفــاع از منافــع ایران و اثبات رفتارهای خالف حقوق بین المللی ترامپ در 
ارتباط با برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت و دیگر مسائل مبرم جهانی 
مانند خروج امریکا از معاهده آب وهوایی پاریس و برخورد ناجوانمردانه با 

مهاجران و خانواده های آنها و مسائل مشابه را ندارد؟
12- آیــا امــکان رایزنی و هماهنگی با دیگر اعضای شــورای امنیت علی 
الخصوص اعضای دائم این شــورا که در موضوع برجام به لحاظ سیاســی 
تاکنون در کنار ایران بوده اند و برای حفظ عزت کشور و مردم خود واکنشهای 
منفی در برابر ترامپ نشان داده اند، قبل از برگزاری این نشست وجود ندارد؟

 هر چند اداره جلســه شــورای امنیت توســط رؤسای جمهوری امریکا در 
ســنوات گذشــته کمتر مشاهده شــده اما بی سابقه هم نیست. پیش تر نیز 
باراک اوباما ســلف دونالد ترامپ دو بار این مســئولیت را برعهده گرفته 
اســت. اما این قبیل جلســات بیشتر برای رسیدگی به موضوعات عام مانند 
گروه های مســلح غیردولتی یا موضوع عدم اشــاعه سالح های هسته ای و 
شــیمیایی برگزار شــده اســت. این بار ترامپ مشخصًا موضوع ایران را به 
عنوان دســتور جلســه مد نظر قرار داده اســت و به احتمال زیاد قصد دارد با 

طرح ادعاها و اتهامات تکراری از قبیل:
فعالیت هــای موشــکی ایران و برهــم زدن ثبات و امنیت منطقه و جهان، 
حمایت ایران از تروریســم، نقض حقوق بشــر و تهدید به نابودی اسرائیل، 
مشــارکت و مســئولیِت ایران در حمالت شیمیایی در سوریه، مشارکت و 
مســئولیِت ایران در حمالت حوثی های یمن به عربســتان سعودی، انتقال 
غیرقانونی ســالح از جانب ایران به گروه های به اصطالح تروریســتی در 
منطقه و با این ادعا که این اقدامات همگی ناقض قطعنامه های شــورای 
امنیت هستند علیه ایران فضاسازی روانی ایجاد کرده و با تحت تأثیر قرار 
دادن افکار عمومی جهانی تشکیل یک اجماع بین المللی در سطح گسترده 
علیه ایران را پیگیری کند تا ازاین طریق مشــروعیت تحریم های نفتی و 
همچنیــن حــق جمعی امریکا و جامعه جهانی را در برخورد نظامی با ایران 
در صورت بستن تنگه هرمز یا ایجاد اختالل در تردد کشتی های نفتکش 
توسط ایران را جنبه قانونی و حق به جانب داده و حامیان بین المللی برای 

خود علیه ایران بیابد.
در همین راســتا این احتمال که در فرصت باقی مانده تا برگزاری نشســت 
پیــش رو، تبلیغــات فزاینده ای پیرامون اتهامات مذکور علیه ایران بویژه در 

کیش و مات ترامپ
افشار سلیمانی* 
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سیاست

مســائل مربوط به ســوریه از سوی امریکا و اســرائیل و عربستان و دیگر 
متحدانش صورت پذیرد دور از ذهن نیست.

باید به این نکته توجه داشت که برپایی چنین نشستی از سوی واشنگتن به 
ویژه در سطح رئیس جمهور، خالی و عاری از چالش برای امریکا نمی تواند 
باشد. چرا که بر اساس آیین نامه شورای امنیت، اگر موضوع مربوط به دولتی 
در این نهاد مورد بحث قرار گیرد می تواند در جلســه مورد نظر حضور پیدا 
کند و از موضع خود دفاع کند. )همان گونه که نیکی هیلی ســفیر آمریکا 

در سازمان ملل متحد نیز در مصاحبه خود به آن اشاره کرد(
در نتیجه، دولت ایران نیز می تواند در سطح رییس جمهور یا وزیر امور خارجه 
یا نماینده خود در سازمان ملل در نشستی که دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا آن را اداره خواهد کرد شــرکت کرده و نســبت به مسائلی که مطرح 
می شــود دیدگاه ها و انتقادات واعتراضات خود را به بهترین و موثرترین 
شــیوه بیان کند. )البته اگر اکثریت اعضای شــورای امنیت در سطح رئیس 
دولت شــرکت کنند مناســب است از سوی ایران نیز رییس جمهور همراه 
وزیر امور خارجه حضور پیدا کند، در غیر این صورت، شــرکت وزیر امور 
خارجه یا بســتگی به ســطح شرکت کننده ها نماینده ایران در این سازمان 

مناسب خواهد بود.(
از آنجا که به نظر می رســد ترامپ همان ســخنان تکراری قبلی خود در 
رابطه با ایران را در نشست مورد اشاره، مطرح خواهد کرد و این سخنان 
برای جامعه بین المللی تازگی ندارد، ایران می تواند با توجه به اینکه دیگر 
کشــورهای عضو دائم شــورای امنیت هنوز هم حداقل از حیث سیاسی 
در برجام مانده اند و در مواردی نیز حتی متحدین امریکا از برخی جهات 
از مواضع ترامپ در قبال این کشــورها، ناخرســند هســتند، با استفاده از 
این فرصت و حضور سطح باال در نشست مورد نظر با استدالت منطقی 
با هوشــمندی وافر این نشســت را به جلسه پاسخگویی ترامپ در رابطه 
بــا نقــض برجام و قطعنامه 2231 شــورای امنیت، بی حرمتی به قواعد 
حقوق بین الملل و نهادهای بین المللی، معاهدات بین المللی و برقراری 
تحریم های غیرقانونی یک جانبه که در سطح بین المللی نیز مورد اعتراض 
واقع شــده اســت، تبدیل کند و از اعضای ســازمان ملل و شورای امنیت 
این سازمان خواستار اتخاذ مواضع و تصمیمات اصولی، منطقی و متکی 
به قواعد بین المللی به نفع خود شــود و حتی از این کشــورها بخواهد 
نســبت به تنظیم قواعد و مقررات الزم برای جلوگیری از اقدامات یک 

جانبه امریکا اهتمام ورزند.
به نظر می رســد در صورت امکان البیگری و رایزنی و هماهنگی الزم با 
وزرای امور خارجه کشــورهای عضو شــورای امنیت از سوی وزیر خارجه 
ایران و تماس های تلفنی رئیس جمهوری ایران با چند تن از همتایان خود 
در فرصت باقی مانده تا برگزاری نشست شورای امنیت به ریاست ترامپ 
می تواند حتی قبل از برگزاری نشست تالش های ترامپ را با چالش مواجه 
کرده و مانع از رســیدن او به اهداف مدنظرش شــود. به ویژه که ترامپ در 
شــرایطی که با یک بحران در درون کاخ ســفید مواجه شــده و برای فرار از 
فشارهای ناشی از پرونده دخالت روسیه در انتخابات به نفع او و چگونگی 
صرف هزینه های ســتاد انتخاباتی خود که احتمال اســتیضاحش از سوی 

کنگره علی الخصوص در صورت کســب اکثریت کرســی های مجالس 
نمایندگان و ســنا در انتخابات میان دوره ای ماه نوامبر را تقویت می کند و 
نگرانی وی از وقوع این اتفاق، با هدف انحراف افکار عمومی امریکا، دست 
بــه بزرگ نمایی مســائل مربوط به ایــران و برخی موضوعات بین المللی 
می زند و با گرفتن این ابزار از دســت او، می توان در تضعیف موقعیتش در 

امریکا نقش جمعی ایفا کرد.
اگر در نظر داشته باشیم که به احتمال زیاد ترامپ نخواهد توانست اکثریت 
سران کشورهای عضو شورای امنیت را نسبت به صدور بیانیه یا قطعنامه ای 
علیه ایران متقاعد کند و هدف عمده اش مزید بر فشــار روانی بر دولت و 
مردم ایران و تهییج افکار عمومی جهانی، نشــان دادن آن اســت که رییس 
جمهوری ایران در جلسه ای با حضور او شرکت کرده است، به نظر می رسد 
ایران می تواند این نشســت را به فرصت بهینه ای در راســتای حراســت از 
منافع ملی و نمایشــی از اتحاد اکثریت کشــورهای عضو شورای امنیت و 
ایــران در برابــر امریکا بدل ســازد، اما در صورت عدم حضور می تواند این 
فرصت را در اختیار ترامپ قرار دهد تا هر گونه که تمایل داشته باشد علیه 
منافع ایران سخنســرایی کند و در نهایت افکار عمومی جهان و رهبران و 
مقامهای کشــورها را نســبت به ایران دچار تردید کند و به گونه ای ایران 
متهم به عدم توان پاســخگویی به اتهامات و ادعاهای مســتأجر کاخ سفید 
شود و شائبه صحیح بودن ادعاهای او در میان تعدادی از کشورها و افکار 

عمومی تقویت شود.
کالم آخر اینکه، عدم شــرکت در مذاکرات دو و چندجانبه به عنوان یک 
جبهه نبرد سیاســی و نرم، مانند فرار از جبهه جنگ نظامی و ســخت در 
حراســت از تمامیت ارضی، تلقی می شــود، لذا حضور در نشســت شورای 
امنیت در باالترین ســطح و ارائه پاســخ های مســتدل و منطقی با حضور 
سران کشورهای عضو و طرح سؤاالت متعدد از ترامپ و ترغیب سایر اعضا 
برای اقدام مشابه، می تواند موجب تنویر بیشتر افکار سران و اعضای هیات 
نمایندگی سایر کشورها و افکار عمومی از طریق انعکاس رسانه ای مباحث 
نشست شود و با مساعی دیپلماتیک حساب شده و استخدام کلمات وزین و 
حقوقی هنگام طرح موضوعات در این نشست و حتی حین سخنرانی رئیس 
جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل که قبل از این نشست خواهد بود، 
با تاکید بر اصول و قواعد حقوق بین المللی، می توان در راســتای معرفی 
امریکا به عنوان ناقض حقوق بین الملل و قطعنامه 2231 شــورای امنیت 
و اثبات این که ایران به قواعد حقوق بین الملل و منشــور شــورای امنیت 
سازمان ملل و سازمان های تخصصی وابسته به آن عمل کرده و مصداق 
بارز آن همانا پایبندی ایران به مفاد برجام که بارها مورد تأیید آژانس بین 
المللی انرژی اتمی قرار گرفته است، تالش کرد و حتی از اعضای شورای 
امنیت درخواست کرد که نسبت به خروج امریکا از برجام و نقض قطعنامه 
2231 شــورای امنیت، برغم اینکه امریکا در بسیاری مواقع قطعنامه های 
این شورا را به زیان منافع ملی کشورها و صلح وامنیت جهانی وتو می کند، 

واکنش جدی نشان دهد.
*ســفیر اسبق ایران در آذربایجان و پژوهشگر و تحلیلگر مسائل روسیه 

و منطقه.
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گروهی�از�تظاهرکنندگان�در�ادامه�اعتراضات�در�شهر�بصره�به�ساختمان�کنسولگری�ایران�در�این�شهر�یورش�بردند�و�آن�
را�به�آتش�کشیدند��در�این�راستا�حیدر�العبادی،�نخست�وزیر�عراق�با�صدور�دستوری،�خواستار�تحقیق�از�یگان�های�امنیتی�
مسئول�محافظت�از�نهادهای�عراقی�و�کنسولگری�جمهوری�اسالمی�ایران�در�بصره�شد��در�همین�حال�سفیر�عراق�در�ایران�
هم�به�وزارت�امور�خارجه�احضار�شــد��اما�برای�بررســی�دالیل�و�عوامل�این�حمله�دیپلماســی�ایرانی�گفت�وگویی�را�با�محمد�
صالح�صدقیان،�رئیس�مرکز�عربی�مطالعات�ایران�و�کارشــناس�مســائل�خاورمیانه�انجام�داده�است�که�در�ادامه�می�خوانید:

درگفت و گو با رئیس مرکز عربی مطالعات ایران و کارشناس مسائل خاورمیانه بررسی شد:

چرایی ناآرامی بصره

گفت وگو از عبدالرحمن فتح الهی

سیاست
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بعد از چند روز اعتراضات مردمی در استان بصره دامنه این اعتراضات   �
به اماکن دولتی و کنسولگری ایران در این استان کشیده شد. پیش تر از 
موج ســواری برخی جریانات مخالف حضور ایران در عراق سخن گفتید. 
آیا می توان این حمله به کنســولگری را در راســتای همان شعارهای ضد 

ایرانی اعتراضات چند وقت پیش در بغداد دانست؟
نمی توان با قاطعیت در این باره سخن گفت، اما تحلیل ها این را نشان می دهد 
که همان جریانی که در اعتراضات چند وقت پیش بغداد موج ســواری هایی 
علیه ایران داشــتند، بســتر را برای حمله به کنســولگری ایران در استان بصره 
مهیا کرده است. حال این که خود مهاجمین به عمد و با طرح قبلی این کار را 
کرده اند و یا این مردم به واســطه تحریک عده ای دســت به این اقدام زده اند، 
مســاله دیگری اســت. همان طوری که همه می دانند چه اعتراضات دور قبل 
مردم عراق و چه اعتراضات مردمی اســتان بصره به حق اســت و همه جامعه و 
ملت عراق به شدت از فساد همه گیر و نبود امکانات اولیه زندگی ناراضی هستند. 
اما مساله موج سواری برخی از این اعتراضات نکته دیگری است. خصوصاً این 
که مردم بصره بر این واقعیت اشــراف دارند که اســتان بصره دارای یک بندر 
مهم اســت و مهم تر از آن نزدیک به 45 درصد نفت عراق هم در این اســتان 
تولید می شــود؛ این درحالی اســت که بیشتر مردم این استان از بیکاری و نبود 
امکانات رنج می برند. اکنون دو رودخانه دجله و فرات در کنار این اســتان قرار 
دارند، اما مردم حتی آب آشامیدنی مناسب ندارند. یقیناً این وضع اعتراض ملت 
را در پی دارد. اما در این میان برخی سوء استفاده خود را داشتند، کما این که در 
همان اعتراضات مردمی بغداد هم این سوءاستفاده ها صورت گرفت. من از استان 
بصره خبرهایی دریافت کرده ام که در جریان این ناآرامی ها از برخی احزاب و 
جریانات مخالف حضور ایران در عراق سوء استفاده شده است. این واقعیت را 
هم باید پذیرفت که فارغ از نگاه جریانات کردی و اهل ســنت اکنون در میان 
اهل تشیع عراق هم نوعی دوگانگی در خصوص ایران شگل گرفته که یقینًا 
برنامه ریزی شده است. عده ای موافق حضور ایران در عراق هستند و عده ای 
هم بر طبل معرفی تهران به عنوان مادر تمام مشکالت عراق می کوبند. همین 
مساله هم به کانون برخی جریان سازی رسانه ای علیه جمهوری اسالمی ایران 
بدل شــده اســت. جریان سازی که از کشورهای عربی منطقه خلیج فارس تا 

آمریکا را شامل می شود.
بــه آمریکا اشــاره داشــتید، آیا نقش خاص و جزئــی در به حمله به   �

کنسولگری ایران در بصره برای واشنگتن می توان متصور بود؟
ایــن کــه بــه صورت جزئی بتوان نکاتی را برای نقــش آمریکا در این حوادث 
مطرح کرد، نیاز به اطالعات میدانی دارد. اما زمانی که ده روز پیش سه هیات 
آمریکایی از وزارت خزانه داری، وزارت امور خارجه و ســی.آی.ای وارد عراق 
شده اند یقیناً می توان اهدافی را برای آن حضور معنادار آمریکایی ها در زمانی 
معناداری از تحوالت عراق بیان داشــت. من معتقدم کانون برنامه ها و اهداف 
این مقامات کاخ ســفید تنها کاهش نفوذ ایران در عراق به هر طریق ممکن 
اســت. پس اتفاقات اســتان بصره را می توان به این ســفرها گره زد. از این رو 
اســت که در مجموع می توان گفت ائتالف ســه جریان آمریکایی، کشورهای 
عربی منطقه خلیج فارس و نهایتاً برخی احزاب داخلی مخالف حضور ایران در 

عراق بسترساز این تحوالت بوده اند.

اما مســاله همزمانی رقابت سیاســی جریانات عراق برای تشــکیل   �
فراکسیون اکثریت پارلمانی با مساله وقوع دو اعتراض مردمی در ماه های 
اخیر می تواند نشــانی بر تأثیر ســوء تداوم این رقابت بر وضعیت کنونی 

عراق در به وجود آمدن این شرایط نگران کننده باشد؟
متاســفانه افزون بر تمام نکاتی که در به وجود آمدن این اعتراضات ذکر شــد، 
اکنون مساله اختالف و حتی انشقاق جدی در جریانات شیعی چنان که پیشتر 
اشاره داشتم به ریشه و علت اصلی برخی حوادث در عراق بدل شده است. این 
تشتت زمینه مناسبی را برای تداوم این اعتراضات و حمله به کنسولگری ایران 
در بصره به وجود آورد. لذا این دو تکه شــدن جریانات سیاســی شیعی مطمئنًا 
به نفع هیچ کســی نخواهد بود. نه به نفع جریان های شــیعی عراق، نه به نفع 
آینده سیاسی عراق و نه به نفع صلح و ثبات پایدار در این کشور. عراق تا بوده 
درگیر جنگ، خشــونت و این اختالفات بوده اســت. اکنون مردم دیگر از این 
دعواهای سیاسی قدیمی که مربوط به یکی دو ماه گذشته هم نیست، به ستوه 
آمده اند. یقین بدانید اگر این دعواهای سیاســی پایان نیابد این اعتراضات در 
دیگر استان ها و شهرهای عراق به صورت همه گیر شکل خواهد گرفت، آن گاه 
کاری از دست هیچ کسی برنمی آید. در این راستا شاید از حمله به کنسولگری 
ایران در بصره کار به حمله به ســفارت ایران در بغداد هم برســد. این اتفاق به 

هیچ وجه بعید نیست.
ارزیابی شــما در خصوص اتهام دخالت تهران در پروســه تشــکیل   �

فراکســیون اکثریت پارلمانی عراق در حمایت از برخی جریانات سیاسی 
به عنوان بســتر شکل گیری اعتراض مردمی و حمله به کنسولگری ایران 

در بصره چیست؟
ما اگر به سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در قبال عراق به خصوص از 
سال 2003 )سقوط رژیم بعث( نگاه کنیم، می بینیم که در این 15 سال ایران 
تالش های جدی برای ایجاد ائتالف پررنگ جریانات شــیعی عراق داشــته 
اســت. این عالوه بر کمک های بی دریغ مالی و جانی ایران در به وجود آمدن 
صلح و ثبات پایدار در عراق است. یقیناً امنیت امروز عراق مرهون تالش ها و 
جان فشــانی های ایران اســت. این تالش ها به قدری پررنگ و غیرقابل انکار 
است که نه جریانات شیعی که اهل سنت عراق هم بر کمک های ایران در به 
وجود آمدن صلح در عراق معترفند. از آن ســو هم نمی توان منکر وجود یک 
ائتالف میان اهل تشیع، اهل سنت و کردهای عراقی در ضدیت با جمهوری 
اســالمی ایران بود. اما ســفر برخی مقامات ایرانی در چند هفته اخیر به عراق و 
دیدارهایی که با آقای محمد رضا سیســتانی )پسرآیت اهلل سیستانی(، مقتدی 
صدر، مالکی و عامری صورت گرفته اســت به این معنا اســت که نقش و نفوذ 
ایران در یک جریان خاص عراق، آن طور که برخی فکر می کنند، نیست. بلکه 
نقش ایران برای صلح عراق و برای کل جریانات عراقی است. چرا که صلح و 
امنیت پایدار در کل عراق، نه برای جبهه ای خاص، می تواند امنیت ایران را در 
کنار مرزهای این کشور شکل دهد. پس کانون تالش های ایران ثبات در عراق 
است، نه به قدرت رساندن برخی جریانات مد نظرش که به غلط و شاید عمد 
به عامل اعترضات مردمی علیه ایران در عراق بدل شده و حمله به کنسولگری 
ایران در بصره را فراهم آورده است. این مساله و طرز فکر غلط با موج سواری 

رسانه نوعی انحراف در افکار عمومی عراق پدید آورده است.

سیاست
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با توجه به این که محور و کانون تحریم های ثانویه بر مســاله   �
فــروش نفت ایران تمرکز دارد، برخی معتقدند برای تقابل با این 
تحریم ها مانند دولت نهم و دهم باید آنها را دور زد، اما با مشخص 
شدن برخی از اشخاص و مبادی این اقدام در دورن زدن تحریم ها 
در دولت روحانی عماًل عملیاتی شدن آن با اما و اگرهای جدی روبه 
رو است، ضمن این که مخالفان دور زدن تحریم ها نیز این اقدام 
را بســتر به وجود آمدن زنجانی هــا و خاوری های دیگر می دانند. 

ارزیابی شما در این خصوص چیست؟
مهم تریــن راهــکار در وضعیت کنونی اقتصادی تنها و تنها حمایت از 
تولید داخلی اســت. راهکاری که یک بازی چند ســر برد برای کشــور 
دارد. هم می تواند بســتر مناســب تقابل با تحریم های آمریکا را فراهم 
کند، هم مشکالتی مانند بیکاری را حل می کند و هم وابستگی کشور 
را بــه نفــت کاهش می دهد که در این صورت دیگر دســت ایران زیر 
ســاتور نفت نخواهد بود که آمریکا یا هر کشــور دیگری بخواهد ما را 
از طریــق آن تحریــم بکند یا نکند، که حاال ما بخواهیم برای تقابل با 
آن تحریم های نفتی دور زدن یا نزدنش را به بحث بگذاریم. کمک به 
صاحبــان صنایــع و ارزآوران داخلی و رفع موانع از پیش پای این افراد 
جدی ترین راه برای تقابل با فشــار آمریکا اســت. اگر حمایت دولتی از 
این قشــر صورت بگیــرد اقدامی مهمتر از دور زدن تحریم های نفتی 
صورت گرفته است. البته جنس حمایت دولت از این قشر همان عدم 

دخالت و سنگ اندازی در سر راه این افراد است. دولت هر روز دست 
و پــای ایــن افراد را با مقررات نبندد. مقررات صادرات را دســتخوش 
تغییــر و تحول نکند تا با ثبات بیشــتر در ایــن بازار تولید کنندگان به 
ارزآوری همــت جدی تــری بگمارند. پس همین که دولت پایش را از 
مقوله تولید بیرون آورد به همه ما لطف کرده اســت. این تولیدات از 
تولیدات صنعتی گرفته تا تولیدات کشــاورزی و حتی مســاله تروریسم 
را می تواند شــامل شــود. توریست هایی که مقررات ایران را به خوبی 
درک کرده و به آن احترام می گذارند مانند توریســت های فرهنگی، 
تاریخی، طبیعت گرد و یا ژئوتوریست هایی که مساله بررسی و مطالعه 
بر جغرافیای ایران را در دستورکار دارند، می تواند باعث ارزآوری جدی 
برای کشــور شــود. یقینًا این راهکار بهترین شیوه برای درمان اقتصاد 
بیمار دولتی و تقابل با تحریم ها اســت. ما کافی اســت که بدانیم برای 
بازار 35 میلیون نفری افغانســتان حجم مبادالتی کمتر از دو میلیارد 
دالر داریم. این نشان از ناکافی بودن تالش های ما در این حوزه دارد. 
وقتی ما در تأمین نیازهای جامعه افغانستان که عمدتًا در کشور خودمان 
به راحتی تولید می شود ناکارآمد عمل کرده ایم، نمی توانیم چشم انداز 
روشنی را پیش رو داشته باشیم. زمانی که برای بازار مهمی مانند عراق 
صادارتــی در حــد 8 میلیــارد دالر داریم باید به عیب و نقص های خود 
پی ببریم. اگر ما این نواقص را رفع کنیم و کمی حمایت دولتی انجام 
بپذیرید یقینًا این صادرات 8 میلیارد دالری دو برابر خواهد شد. زمانی 

محمدصادق کوشــکی طی گفت وگوی تفصیلی مطرح کرد

دولت مقصر اصلی فروپاشی 
اقتصاد ایران است

اگر�چه�محور�تحریم�های�ثانویه�به�صفر�رســاندن�فروش�نفت�ایران�اســت،�اما�بســیاری�معتقدند�مساله�دور�زدن�تحریم�ها�
می�تواند�راهی�برای�فروش�نفت�ایران�به�وجود�آورد��برخی�هم�بر�این�باورند�که�روش�فروش�نفت�می�تواند�مفســده�های�
فراوانی�را�برای�اقتصاد�کشــور�به�وجود�آورد��در�گفت�وگو�با�محمدصادق�کوشــکی،�اســتاد�دانشــگاه�و�کارشناس�مسائل�

سیاســی�و�بین�المللی�به�این�مساله�پرداختیم�که�در�ادامه�می�خوانید:

گفت وگو از عبدالرحمن فتح الهی

سیاست
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که حجم روابط ما با کشــور مهمی مانند پاکســتان زیر 50 میلیون دالر 
است باید فکری جدی در این خصوص بکنیم. ظرفیت های بی شماری 
در مقابل ایران قرار دارد. از آن ســو ما اقلیم کردســتان عراق، ترکیه 
و دیگر کشــورهای همســایه را هم پیش رو داریم. همه اینها فرصت 
تولید را به ما می دهند. اما نمی دانم چرا به عمد یا ســهواً تالش برای 
هدر رفتن این فرصت وجود دارد. با این روش یقینًا در مدت کوتاهی 

دیگر ایران نیازی به فروش نفت هم نخواهد داشــت.
در شرایط کنونی که نیاز مبرم به فروش نفت وجود دارد، راهکار   �

تقابل با تحریم های نفتی 13 آبان ماه چیســت؟
اگر نیاز ایران به شــکل جدی وابســته به فروش نفت است قرار نیست 
با روش دور زدن تحریم این کار صورت بگیرد. آن روش مال آن دوره 
و آن تحریم هــا بــود. امروز ما با فقط با تحریم آمریکا روبه روییم. این 
تفاوت شــرایط، تفاوت عملکرد را هم به دنبال خواهد داشــت. ضمن 
این که 13 آبان ماه هم قرار نیست اتقاق خاصی برای کشور رخ دهد. 
چرا که آمریکای ترامپ با آمریکای اوباما تفاوت های اساســی دارد. 
آمریکا امروز کشوری است که با چین و اتحادیه اروپا به شکل جدی 
وارد جنگ تجاری و تعرفه ای شــده اســت. حتی دامنه این جنگ به 
ترکیه هم رســیده اســت. لذا تکرار کردن تحریم های ثانویه و 13 آبان 
به نظر نوعی بازی در زمین دشمن است. چون که این سؤال در ذهن 
شــکل می گیرد که آمریکای ترامپ با تنش های خود که دامنه آن از 

چین، هند، کشورهای اروپایی تا کانادا، مکزیک، کشورهای آمریکای 
التین و روســیه گسترده اســت، می تواند بسیج عمومی علیه ایران تا 
13 آبان ماه شــکل دهد؟ لذا به صفر رســاندن فروش نفت ایران به 
این کشورها تا 13 آبان ماه دور از واقعیت است. اما یک نکته می ماند 
مادامی کــه در داخــل و به خصوص دولت نخواهد این محاصره تولید 

داخلی را بشــکند، باز مشــکالت ما ادامه پیدا خواهد کرد.
اما اهمیت 13 آبان و تکرار آن به عنوان روز اعمال تحریم های   �

ثانویه به این دلیل اســت که در شــرایط کنونی که هنوز تحریم بر 
کشور اعمال نشده است، وضعیت اقتصادی داخلی به اینجا رسیده 
است. پس یقیناً با اعمال تحریم های ثانویه وضعیت می تواند بدتر 

از این هم بشود؟
من اشــاره داشــتم که دوره اوباما با ترامپ تفاوت دارد. آیا این ترامپ 
می توانــد کل جهــان را علیه ایران بســیج کند؟ پس تکرار مداوم 13 

آبان ماه همان بازی مد نظر ترامپ اســت.
ولی در همین زمان شــاهد خروج بســیاری از شــرکت ها و بانک های 
اروپایی از ایران هســتیم. از آن ســو چین و هند هم در خرید نفت از 
ایران مشکل دارند. اتحادیه اروپا هم علیرغم روشن بودن خواسته های 

ایــران برای حفظ برجام تا کنون کاری نکرده اند.
اتحادیــه اروپا قرار نیســت کاری برای مــا بکند. نه چین، نه هند و نه 
روسیه هم این کار برای ما نخواهند کرد. کسی هم انتظار ندارد اروپا 

سیاست
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آمریکا را قربانی ایران کند؛ هیچ وقت این مساله روی نمی دهد. حتی 
ترکیه هم توان همکاری با ایران را ندارد. مســاله اینجا اســت که این 
رهبری ترامپ در جهان قابل قبول نیســت. منظور من این نیســت که 
بــه طرف هــای مقابل خود اعتمــاد کنیم تا آمریکا را قربانی کنند، این 
اتفاق روی نمی دهد. اما آمریکا دیگر توان متحد کردن این کشــورها 
را برای به صفر رســاندن خرید نفت از ایران را ندارد. در ســال های 
ابتدایی دهه 90 شمســی که همه تحریم های علیه کشــور بود این 
اتفاق رخ نداد، یقینًا اکنون این مساله حتی با آن شدت تکرار نمی شود.

پــس نتیجه این وضع آشــفته اقتصادی کشــور ناشــی از   �
چیســت؛ مــا می داینــم که قصــور دولت بخشــی از چالش ها 
 را شــکل داده اســت، اما تحریم هــا را هــم نمی توانیم نادیده

 بگیریم؟
اما هنوز 13 آبان که نیامده اســت تا تقصیر گردن تحریم بیفتد.

دقیقاً؛ هنوز 13 آبان ماه نیامده وضع این است، چه رسد به روز   �
اعمال تحریم های ثانویه؟

این را مطمئن باشید که اگر تیم آقای روحانی مدیریت اقتصادی پویا 
مانند آلمان را هم در دست بگیرد کمتر از دو ماه این کشور را به خاک 
سیاه می نشاند. همان طوری که ایران را نشانده است. چون که دولت 

روحانی تصمیم و همتی برای بهبود وضع کشــور ندارد.
این دولت همان دولتی بود که در چهار ســال اولش توانســت   �

برخی اقدامات را برای ســر و سامان دادن به وضع کشور صورت 
دهــد، چرا اکنون روحانی تا به این اندازه منفعل اســت؛ انفعالی 

معنادار و آزار دهنده دارد؟
تمام اقدامات دولت روحانی در چهار سال اولش بذرهایی بود که اکنون 
میوه های تلخش این شــرایط کنونی اســت. آیا چنانی که روحانی ادعا 
کرد همه تحریم ها در لحظه اعمال برجام رفع شد؟! آیا برجام اقتصاد 
را فعال تر کرد؟! یا این که باید پرســید در آن چهار ســال گذشــته چه 
شــد؟! اگر ما در همان ســال ها به جای تکیه بر ورود برخی شــرکت ها 
توان داخلی را باال می بردیم، اکنون من و شما در خصوص تحریم های 
نفتــی و 13 آبــان حرف نمی زدیم. اگر همان دو ســال پیش به جای 
واگذاری پروژه های نفتی کالن به شــل و توتال، شــرکت های داخلی 
حضــور پیــدا می کردند، اکنون ما دو ســال جلو بودیم و مقادیر زیادی 

هم ارزآوری و در عین حال صرفه جویی ارزی داشــتیم.
پس ســکه 4 میلیون و 700 هزار تومانی، پراید 40 میلیونی و   �

دالر 15 هزار تومانی ناشــی از این مساله است؟
یقینًا. از شــما می پرســم آیا توان و ظرفیت اقتصاد بزرگی مانند ایران 
این وضعیت اســت؟! آیا توان ما از اقتصاد افغانســتان که یک اقتصاد 
متالشی است، کمتر است؟! اما همین افغانستان با آن شرایطش ارزش 
پول ملیش طی دو ماه یک ســوم کاهش پیدا نکرده اســت. پس هر 
چقدر هم که تحریم های ثانویه ســخت باشــد، وضعیت کشور را که به 
افغانســتان نمی کشــاند، اما در این 6 ماه ســال 97 چه بر سر اقتصاد ما 

آمده اســت؟ پس تمام این مشــکالت زیر سر روحانی است و الغیر.

دلیل این رفتار چیست؟  �
روشن است. دولت می خواهد مشکالت به جایی برسد که نظام حاضر 

به مذاکرات موشــکی و دیپلماسی منطقه ای شود.
اما این موج ســواری خود دولت را قربانی نمی کند؟  �

 خیر. آقای روحانی دوره دوم ریاست جمهوری را می گذارند. بنابراین 
دلیلــی برای ترس از آینده خود ندارد.

مساله استیضاح دولت و بحث عدم کفایت او می تواند از طریق   �
مجلس دنبال شود؟

آیــا فراکســیون امید این اجــازه را می دهد؟! پس روحانی تا 1400 بر 
مرکب قدرت ســوار اســت و به دنبال برنامه خود خواهد رفت.

حتی با در نظر گرفتن برجام موشــکی و دیپلماســی منطقه ای   �
می تــوان بــه آینده آنها هم امیدوار بــود و از موضع قدرت در این 
مذاکرات با توجه به وضعیت اقتصادی و سیاست داخلی حاضر شد؟
این را من نباید پاســخ دهم، بلکه روی ســخن شــما شخص روحانی 
است. من که طالب مذاکره نیستم. ایشان به دنبال این برنامه ها است. 

باید این ســؤال را از آقای عراقچی و ظریف بپرسید.
در صورت تحقق برجام موشکی و منطقه ای اقتضائات کشور به   �

کجا خواهد رســید؛ چرا که برخی معتقدند حتی در صورت مذاکره 
با آمریکا مادامی که ســاختار اقتصادی داخلی تغییر جدی نکند، باز 

همین وضع ادامه پیدا خواهد کرد؟
بلــه. آقــای روحانی معتدند که با مذاکره همه چیز حل می شــود. اما 
یقینًا مشــکل داخلی اســت و تنها این تفکر از دولت بر می آید که در 
حال تزریق آن به مردم اســت. یقین بدانید در صورت حصول برجام 
موشــکی و نفوذ منطقه ای وضع کشــور به مراتب بدتر از اکنون خواهد 
بود و عالوه بر مســائل و مشــکات اقتصادی باید شاهد ناامنی و حمله 

موشــکی بن سلمان هم به کشور باشیم.

تمام اقدامات دولت روحانی در چهار سال 
اولش بذرهایــی بود که اکنون میوه های 
تلخش این شرایط کنونی است. آیا چنانی 
که روحانی ادعا کرد همه تحریم ها در لحظه 
اعمال برجام رفع شد؟! آیا برجام اقتصاد را 
فعال تر کرد؟! یا این که باید پرسید در آن 
چهار سال گذشته چه شد؟! اگر ما در همان 
سال ها به جای تکیه بر ورود برخی شرکت ها 
توان داخلی را باال می بردیم، اکنون من و 
شما در خصوص تحریم های نفتی و 13 آبان 

حرف نمی زدیمش

سیاست
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سیطره »شو من« بر آمریکا
تــا چندی دیگــر در نیویــورک رئیس 
جمهــوری ترامپ خــود را در موقعیتی 
می بیند که بســیار برایش خوشایند است: 
در رأس میزی براق نشســته و در خطاب 
قرار دادن آنهایی که پیرامونش هستند، از 
هر کسی که دوست دارد استقبال می کند 
و هــر که را نارحتش کند، در مظان اتهام 
قرار می دهد. این جلســه احیای »مکتب 
خانــه« هــای قدیمی یا حتی جلســات 
ترامــپ با اعضــای کابینه دولت ایاالت 
متحده نخواهد بود؛ بلکه ترامپ ریاســت 
شــورای امنیت ســازمان ملل را بر عهده 
خواهــد داشــت. این تصمیــم ترامپ با 
نگرانی هــای بســیاری در داخل و خارج 
از دولت آمریکا همراه بوده و بســیاری از 
این مســاله بیم دارند که رئیس جمهوری 
عادات قدیمی ســتاره تلویزیونی بودن را 

به صحنه جهانی بکشاند.
ترامــپ تصمیم دارد با اســتفاده از امتیاز 
ویژه ریاســت، بــر ایــران و رفتارهای 
مخــرب آن در خاورمیانه متمرکز شــود. 
دیپلمات هــای اروپایــی گفته اند از این 
مســاله نگرانند که اقدامــات ترامپ به 
عــدم اتحــاد در غرب دامن بزند و این در 
حالی اســت کــه همین حاال هم تصمیم 
رئیس جمهوری آمریکا به خروج از توافق 

هسته ای ایران، مخالفان زیادی دارد.
انتخاب موضوع از سوی ترامپ در همین 
آغاز کار، مخالفت روســیه را برانگیخته 
است. مســکو اعالم کرده تمرکز جلسه 
بایســتی توافق هسته ای و خروج ترامپ 
از آن باشــد و ایران هم رئیس جمهوری 

آمریکا را به سوء استفاده از ریاست شورای 
امنیت برای دشــمنی خود با یک کشــور 

خاص متهم کرده است.
امــا مخالفت هــا با ترامپ بــه اعتراض 
خارجی ها محدود نمی شــود. در محافل 
خصوصی وزارت امور خارجه، شــورای 
امنیــت ملی و مأموریــت آمریکایی در 
ســازمان ملل درباره ســودمندی گفت و 
گــوی ترامپ با رهبــران خارجی درباره 
مســاله ای پیچیده و مناقشــه برانگیز، 
ابراز تردید شده است. مقامات آمریکایی 
در حــال بررســی این مســاله هســتند 
کــه موضوع جلســه شــورای امنیت را 
بــه منطقــه ای بزرگ تــر تغییــر دهند 
یــا به کلــی موضوع را عــوض کنند تا 
 مخاطره خارج شــدن اوضــاع از کنترل

 پیش نیاید.
به هر حال، به نظر می آید ترامپ از ریاست 
گروه مسئول ایجاد صلح و امنیت جهانی 
به شــدت هیجان زده است. طبق قوانین 
شــورای امنیت، محمد جواد ظریف، وزیر 
امور خارجه یا حتی حسن روحانی، رئیس 
جمهوری ایران یک کرســی در نشست 
دارنــد و ترامپ می توانــد آنها را احضار 
کنــد. مقامــات دولت ترامــپ گفته اند 
اگرچــه روحانــی قصد دارد در نشســت 
مجمــع عمومی که در همــان زمان در 
نیویــورک برگزار می شــود، شــرکت 
کند اما حضورش در نشســت شــورای 
امنیــت غیرمحتمل اســت. حتی برخی 
از مقامــات گفته انــد در صورت حضور 
روحانی نشســت شورای امنیت، احتمال 

اینکــه ترامپ پیش از فرارســیدن نوبت 
 ایران برای صحبت جلســه را ترک کند

 وجود دارد.
به هر حال، هنوز مشــخص نیســت که 
ترامــپ بــا جلوس در صندلی ریاســت 
شــورای امنیت به غیــر از رفتارهای به 
زعم او آســیب رســان ایــران، به دنبال 
چه دســتاورد دیگری اســت. با توجه به 
مقاومت شــدید روســیه و چین و دیگر 
اعضای شورای امنیت که حق وتو دارند در 
برابر سیاســت های ترامپ در قبال ایران، 
او هیچ شانســی برای جلــب حمایت از 
قطعنامه علیه جمهوری اســامی ندارد. 
بــاراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در 
ســال های 2009 و 2014 کــه حمایت 
اعضای شــورای امنیت را از قطعنامه ای 
علیــه ایران جلب کرد، اســناد و مدارکی 
علیــه ایــران ارائه کرده بــود. اما برای 
ترامپ، ماجرا بیشتر جلب حمایت جهانی 
از پیشــبرد سیاست شدیدالحن شخصی 
است. مشــاوران ترامپ گفته اند تصمیم 
به تمرکز بر ایران در جلسه شورای امنیت 
برنامه شــخصی رئیس جمهوری بوده و 
هیچ کســی آن را مطرح یا از آن حمایت 

نکرده است.
رئیــس جمهوری که در برنامه تلویزیونی 
خود در برخورد با یک مخالف با یک جمله 
ساده »اخراجی!« پاسخ گفت، در صورت 
مشاهده مخالفت از سوی ایران یا روسیه 

چه واکنشی نشان خواهد داد؟
منبــع: نیویورک تایمــز / مترجم: طال 

تسلیمی

نویسندگان: مارک لندلر و مگی هابرمن

سیاست
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 »از کجــا آورده ای؟« صحبــت امروز و دیروز نیســت این جمله کوتاه 
ســوالی ســال ها است که در صف تبدیل شــدن به قانون به سر می برد 
اما عایدی اش جز طی کردن مســیر پارلمان، شــورای نگهبان و مجمع 
تشخیص مصلحت نظام چیز دیگری نبوده است. بیش از 10 سال است 
که از ضرورت روشن شدن اموال و دارایی های مسئولین گفته می شود 
اما هنوز بعد از یک دهه این آرمان به همان چند خط قانون اساســی در 
ماده 142 ختم شده است و همچنان برای همه گیر شدنش انتظار توجه 

از قوه قضائیه می کشــد تا آئین نامه آن را تدوین کند.
یک دهه سرگردانی

اســمش شد »طرح رســیدگی به دارایی مقامات و مسئوالن« که برای 
اولین بار 14 تیر 84 از سوی اهالی مجلس هفتم مطرح شد تا بر اساس 
آن مسئولین موظف شوند لیست اموال و دارایی های خود را اعالم کنند 
و چنانچه مالی بر خالف مقررات به انها اضافه شــده اســت که شــبهه 
تخلف در آن می رود همان ابتدای کار مانعی قانونی بر ســر راهش قرار 

بگیرد. این طرح بعد از دوسال که روی میز کمیسیون حقوقی و قضایی 
بود نهایتًا سال 86 در صحن علنی به تصویب رسید. همان سال شورای 
نگهبان مهر برگشت به آن زد. دیگر عمر مجلس هفتم کفاف نداد تا بار 
دیگر آن را مورد بررســی قرار دهد و کار به دســت مجلس هشتم سپرده 
شــد. مجلس هشــتم هم آن را مورد بازبینی قرار داد اما دوباره شــورای 
نگهبان آن را تائید نکرد و بار دیگر این طرح به بهارســتان بازگردانده 
شــد. بعد از دو بار رفت و برگشــت میان مجلس شــورای نگهبان این 
بــار نوبــت مجمع تشــخیص مصلحت نظام بود کــه پا در میدان حل و 
فصل اختالف میان این دو نهاد بگذارد. بر همین اســاس 28 فروردین 
90 این طرح به مجمع تشــخیص مصلحت نظام فرســتاده شد. نهایتًا 9 
آبان 94 مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اصالح و تصویب این طرح 

پرونده آن را بست.
راهی برای بازگشت

یک ســال پیش درســت در بحبوهه معرفی کابینه دوازدهم فراکسیون 

 ماجرای ناکامی طرحی که ۱۳ سال دوید

شفافیت میزان 
دارایی های مسئولین 

شاید وقتی دیگر

فائزه عباسی

سیاست
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شــفافیت مجلــس دهم طی نامه ای به رئیس جمهور خواســتار اعالم 
صــورت اموال وزرای پیشــنهادی به نماینــدگان مجلس پیش از زمان 
رأی اعتماد به وزرا شــد. درســت یک روز بعد از نامه فراکسیون شفافیت 
این درخواســت از ســوی 167 نماینده مجلس نیز مطرح شــد و انها هم 
خواســتار اعالم وضعیت مالی وزرا شــدند. موضوعی که به نظر می رسد 
سنگ بنای اولیه طرح »اعاده اموال نامشروع مسئوالن« در مجلس شد.

روزهــای آخر ســال 96 بود که محمــد دهقان نماینده مردم نقندر طرح 
»اعاده اموال نامشروع مسووالن« را به هیات رئیسه تقدیم کرد. به گفته 
او بازه زمانی این طرح از اول انقالب است و قرار است دارایی مسئوالن 
ارشــد کشــور از سال 57 تا امروز توســط هیاتی مورد بررسی قرار گیرد 
و مســئوالن الیه دوم هم درصورت وجود اطالعات موثق وظن قوی 

مبنی بر تحصیل اموال نامشــروع اموال آنها مورد رســیدگی قرار گیرد.
بازی سیاسی بر سر اعاده اموال

هرچند این طرح مورد تائید خیلی ها بود اما مخالفانی هم داشت. مخالفانی 

که دلیلشــان نه ضدیت با نفس طرح و قانون بلکه با بازی سیاســی بود 
که به نظرشــان در مســیر این طرح بوده است. غالمعلی جعفرزاده ایمن 
آبــادی از جملــه نمایندگانــی بود که این طرح را نوعی سیاســی کاری 
می دانست. او در مصاحبه ای با روزنامه ایران گفته بود: طرح اعاده اموال 
نامشــروع مسئولین در جهت انتقام گیری سیاسی است، یا موج سازی یا 
هر چیز دیگری به نظر من طراحان باید بگویند و توضیح دهند که یک 
ســال بعد از تصویب این قانون چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این سرنوشــت 
بســیاری از قوانین حتی مهم ماســت که پس از تصویب عماًل فراموش 
می شــوند. او در پاســخ به این ســؤال که یک عده در مجلس می گویند 
این طرح سیاســی بازی اســت و یک عده دیگر معتقدند واقعًا نمایندگان 
طراح، دغدغه مبارزه با فســاد را دارند. شــما فکر می کنید کدام دیدگاه 

درست باشد گفته است:
من امیدوارم که مورد اول درست نباشد و ان شاءاهلل واقعًا دغدغه مبارزه 
با فساد وجود دارد. اما یک چیزی را هم نمی توانم اشاره نکنم و آن هم 
اینکــه مــن تا اینجا واقعًا نتوانســتم این دغدغه را بفهمم. چند بار هم از 
طراحان پرســیدم که برای چه دارید چنین قانونی می نویســید که البته 
پاسخی هم دریافت نکردم. این وضعیت اگر همین طوری باشد که من 
رصــد کــرده ام، به نظرم خطرناک اســت. به اعتقاد جعفرزاده که در این 
مصاحبه مطرح شــده اســت این یک طرحی با انگیزه سیاسی بوده است.

ایراد در قانون نیست
محمود کاشانی فرزند آیت اهلل کاشانی از حقوقدانان منتقد به این طرح 
اســت. به نظر او این طرح یک اعتراف به فســاد است. او طی یادداشتی 
در خبرآنالین می نویســد: ماده یکم این طرح دو فوریتی که خواســتار 
بررسی و تصمیم گیری دربارة اموال و دارایی های فهرست بلند باالیی 
از مقامــات بلنــد پایه دولتی و حتی همســران و فرزندان آنان آن هم از 
آغاز پیروزی انقالب تاکنون از ســوی هیأت مذکور در این طرح شــده 
در حقیقت اعتراف به فســاد گســترده در ارکان دولت اســت. به نوشته 
خبرگزاری »تســنیم« روز 29 اســفند 1396: »طبق بررسی هایی که در 
جزئیات طرح اعاده اموال نامشــروع مســئوالن صورت گرفته است این 

طرح شــامل بررســی اموال 15 هزار مسئول اجرایی کشور می شود.
کاشــانی در بخش دیگری از یادداشــت خود این طرح را نشــان دهنده 

ناکارآمــدی نهادهای نظارتی از جمله قوه قضائیه معرفی می کند.
سرنوشتی نافرجام

بــا همــه اما و اگرهایی که در مســیر این طرح بــود نهایتًا »طرح اعاده 
اموال نامشــروع مســئوالن« در آخرین جلسه علنی مجلس در تابستان 
97 مطرح شد اما این جلسه چندان برایان خوش یوم نبود چراکه اخطار 
مصطفی کواکبیان درباره داشتن بار مالی این طرح موجب شد تا مسعود 
پزشکیان این اخطار را به رأی بگذراد. نتیجه آن شد که اکثریت نمایندگان 
این اخطار را وارد دانســتند و این طرح از دســتور کار مجلس خارج شــد. 
هرچند این تصمیم باعث شــد بلوایی در مجلس به راه بیفتد اما به نظر 
علــی مطهــری نائب رئیس دوم مجلس ایــن طرح می تواند بار دیگر با 

نظر هیات رئیســه دوباره به صحن بازگردد.

سیاست
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باز�هم�جنون�ارزی�و�باز�هم�سقوط�ارزش�پول�ملی؛�داستانی�ناتمام�که�در�این��6
ماه�برای�جامعه�نگرانی�هایی�را�ایجاد�کرده�است��در�این�راستا�برخی�تقصیرها�را�
متوجه�دولت�می�دانند�و�برخی�هم�تحوالت�صحنه�سیاست�خارجی�را؛�دیگران�هم�
بر�دیگر�عوامل�تاکید�دارند��برای�بررسی�ریشه�های�این�التهابات�ارزی�و�تحلیل�
دالیل�ســقوط�ارزش�ریال�گفت�وگو�با�مهدی�تقوی،�استاد�دانشگاه�و�کارشناس�

اقتصــاد�بین�الملل�را�در�ادامه�می�خوانید:

گفت و گو با مهدی تقوی:

ایران 
ونزوئال نمی شود

گفت وگو از عبدالرحمن فتح الهی

با توجه به شــرایطی که برای بازار ارز   �
و ارزش پــول ملی پیش آمده اســت، به 
نظر بعضی ها کشــور به سمت مدل تنش 
اقتصادی مثل شــوروی یا ونزوئال پیش 
مــی رود. بعضی ها حتی با بدبینی بســیار 
صحبت از فروپاشــی اقتصادی می کنند، 

نظر شما در این رابطه چیست؟
هیــچ کــدام. ایــران به هیچ وجــه در حال 
نزدیک شــدن به مدل ونزوئال نیســت. چرا 
که تورم ســه رقمــی و در برخی موارد حتی 
چهــار رقمی ونزوئال در ایــران وجود ندارد. 
بــر اســاس آمارهای بانــک مرکزی تورم 
ماه جاری )شــهریور( 10/8 درصد است که 
نبســت به ماه مشــابه سال گذشته تنها 2/4 
درصد افزایش نرخ تورم داشــته است که در 
قیاس با وضعیت ونزوئال نمی تواند نشــانی 
از ونزوئالیی شــدن ایران باشد. شوروی هم 
که به فروپاشــی مطلق اقتصادی رســید و 
حتی کار به درگیری شــهروندان در مغازه ها 
برای تأمین مایحتاج اولیه شــان کشیده شد. 
اما اقتصاد ایران تا رســیدن به آن مطقع راه 
بســیار زیادی دارد. اصواًل هیچ مدلی برای 
فروپاشــی اقتصادی ایران وجود ندارد، چرا 

که فروپاشی در کار نیست.

سیاست
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اما در کمتر از 6 ماه ارزش ریال ارزش ریال سقوط 233 درصدی   �
)با احتساب دالر 13 هزار تومانی( را تجربه کرده است. این شاخص 

نمی تواند نشــانه ای از تشتت اقتصادی داخلی باشد؟
سقوط ارزش ریال و بازی ارزی ریشه اقتصادی ندارد. مساله کاماًل سیاسی 
است. در این راستا سایه برخی مسائل روانی در حوزه دیپلماسی بر جامعه و 
مردم سبب این سقوط ارزش ریال شده است. وقتی سخن از خروج ترامپ 
از برجام و بازگشــت تحریم ها در کار باشــد، یقینًا آینده مبهم و نگرانی از 
بابت آن، التهاباتی را در بازار ارز ایجاد خواهد کرد. ادعاهای کاخ سفید در 
خصوص به صفر رســاندن صادرات و فروش نفت ایران، قطع روابط مالی 
و پولی ایران در حوزه مناســبات بانکی جهانی و محدودیت در ارتباطات 
تجاری و خروج شــرکت ها و بانک ها همگی بر دامنه این وضعیت روانی 
آشفته بازار ارز افزوده که مرتب ارز بدون پشتوانه منطقی اقتصادی در حال 
افزایش اســت و ریال هم مرتب در حال ســقوط؛ پس این نابه ســامانی ها 
در ســایه تحوالت حوزه سیاســت خارجی اســت که بر اقتصاد داخلی هم 
اثرات ســوء خود را داشــته است و باعث شکل گیری جوی سنگین بر کل 

کشور شده است.
سهم دولت با تصمیمات غلط و سیاست های به شدت ناکارآمدش   �

در به وجود آمدن این شرایط چقدر است؟
نکته اساسی اینجا است که برخی کارشناسان روی یک مساله تمرکز بیش 
از حد دارند. همین نکته سبب شده تا برخی تحلیل ها شکل بگیرد. اکنون 
مساله نرخ ارز و دالر حاال با هر قیمتی، 14 هزار یا 15 هزار تومان منطق 
اقتصادی را هم زیر سؤال می برد، چرا که اصواًل دالر 15 هزار تومانی، نه 
با نرخ تورم کشــور ســازگار اســت و نه دولت هم دست به چاپ بیش از حد 
پول بدون پشــتوانه زده اســت که این ســقوط ریال شکل گرفته باشد. اگر 
شما می گویید در کمتر از 6 ماه، ریال سقوطی معادل 233 درصد را داشته 
است، بر اساس کدام برنامه غلط دولت بوده است؟! من بنای دفاع از دولت 
را ندارم. دولت به اندازه خود در برخی اقدامات غلطش سبب افزایش بحران 
شده است. البته این افزایش بحران مورد تاکید من به معنای افزایش نرخ 
دالر و سقوط ریال نیست، بلکه منظور انفعال دولت در قبال این وضعیت 
است، وگر نه دولت کاری نکرده است که موجب سقوط ریال شود. پس یا 
باید تورم باعث این موج سقوط ریال شود، یا برابری قدرت خرید یا نظریه 
پولی؛ دولت که نقشــی در تورم نداشــته، پول بدون پشــتوانه مانند راهکار 
دوره آقای احمدی نژاد چاپ نکرده، پس بســتر جای دیگری اســت. اگر 
ترامــپ بــازی درآورده و با برجام بر هــم زدن به دنبال تحریم علیه ایران 
است، بستر برای برابری قدرت خرید ریال در برابر دالر با التهاب در بازار 
ارزی ایران به دلیل نگرانی از آینده سیاسی کشور به جود می آید که ریشه 
این مســائل اســت. برخی سیاســت بازی های داخلی هم در این میان کم 
مقصر نیست. این نهاد و آن ارگان هم کم هیزم به این آتش افزایش دالر 
و از آن مهم تر سقوط ریال نینداخته است. اگر این بازی ها متوجه تحوالت 
حوزه دیپلماسی نیست، چرا دامن این افزایش نرخ ارز به دالر استرالیا که تا 
9900 تومان رسیده و یا دالر کانادا که از مرز 10 هزار و 400 تومان هم عبور 
کرده، رسیده است؟! چرا باید یورو افزایش پیدا کند؟! ما که با این کشورها 

و ارزها مشکلی نداریم. پس این مساله به همین سیاسی بازی های داخلی 
وتحوالت حوزه دیپلماســی و نهایتًا نگرانی جامعه از آینده سیاســی کشور 
بــاز می گــردد، نه ناتوانی دولت و یا اقدامات غلطش. از این رو افزایش نرخ 
ارزهای دیگر هم در ســایه التهاب روابط ایران و آمریکا اوج گرفته اســت. 
علیرغم این نکات انتقاداتی هم به دولت وارد است، اما من معتقدم کانون 
انتقــادات به حق، انفعال دولت اســت. پــس دولت به واقع باید به دبنال از 
بین بردن این بی تحرکی باشــد. این یک امری اســت که بانک مرکزی و 
تیم اقتصادی دولت در نهایت دقت و البته به ســرعت باید پیگیری کند. 

سکوت دولت تنها موج را بیشتر و بیشتر می کند.
پس اگر شما التهابات ارزی و سقوط ریال ایران ناشی از تحوالت   �

حوزه دیپلماســی می دانید، به واقع برای روزهای بعد از 13 آبان ماه 
چه اقتضائاتی را برای کشور متصورید، با توجه به این که این وضع و 
آشفتگی در زمانی شکل گرفته که هنوز تحریم های ثانویه علیه کشور 

اعمال نشده است؟
پاســخ به این ســؤال شما بسیار ســخت و حتی ناممکن است. وضعیت به 
قدری پیچیده است که نمی توان تحلیل دقیقی از اوضاع اقتصادی مملکت 
بــرای دوران بعــد از اعمال تحریم های ثانویه داد. واقعًا وضعیتی شــکل 
گرفته که هر لحظه باید منتظر یک حادثه و واقعه غیر مترقبه باشیم. من 
امیدوارم که هر زودتر کشــور از این آشــفته بازار خالص شــود. در غیر این 
صورت آینده خوبی برای کشور متصور نیستم. همین امر هم سبب شده تا 
نقدینگی مردم به سمت سکه، طال و دالر برود. حتی سرمایه های زیادی 

هم از کشور خارج شده است.
در سایه همین ارزیابی شما و نگرانی جامعه از آینده کشور برخی از   �

عنوان بحران و یا فروپاشی اقتصادی استفاده می کنند. به واقع اقتصاد 
کشــور به این مرحله رســیده است و یا در آینده با اعمال تحریم های 

ثانویه خواهد رسید؟
خیر، اساســًا نمی توان از کلماتی مانند بحران و یا فروپاشــی حتی با در نظر 
گرفتن این شرایط در امر اقتصاد کشور استفاده کرد. غیر از التهاب در بازار 
ارز و کاهش و یا به قول شما سقوط ارزش ریال سایر وجوه اقتصادی کشور 
چندان بحرانی نیســت. البته من منکر اهمیت کاهش ارزش پولی نیســتم 
و معتقدم در صورت تدوام می تواند دامن ســایر حوزه ها های اقتصادی و 
معیشــتی کشــور را از این هم بیشــتر بگیرد. اما مساله بحران و در نهایت 
فروپاشی اقتصادی در این وضعیت به هیچ وجه نمی تواند صدق کند. حتی 
با اعمال تحریم های ثانویه باز نمی توان از کلمه فروپاشــی ســخن گفت. 
اکنون مســاله آن قدر حاد نیســت. ما در همین 5 سال پیش اگر چه سقوط 
ارزش ریال تا مرز 233 درصد را تجربه نکرده بودیم، اما در همان سال ها 
ریــال نزدیک به 220 درصد ســقوط کــرد و به موازاتش هم تورم بیش از 
40 درصدی و رشد اقتصادی منفی 7 درصد را تجربه کرده ایم، آن دوران 
باز اقتصاد ایران فروپاشــیده نبود، چرا که ما آن دوران را گذرانده ایم. اگر 
اقتصاد فروپاشیده بود که مملکت هم فروپاشیده بود. لذا باید در استفاده از 
برخــی کلمــات دقت به خرج داد؛ حداقل در حوزه آکادمیک این کلمات بار 

معنایی خاصی دارند و هر جایی نمی توان از آنها استفاده کرد.

سیاست
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محسن هاشمی طی گفت وگویی تفصیلی مطرح کرد:

رییس جمهور شدن کار هرکسی نیست
میخواستند جهانگیری را وادار به استعفا کنند

سیاست
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محســن هاشــمی این روزها بیش از هر چیز از پشــت تریبون ریاســت 
شــورای شــهر تهران، ری و تجریش دیده می شــود اما او قبل تر از اینکه 
ریاســت شورای اصالح طلب پنجم را برعهده بگیرد، فرزند ارشد آیت اهلل 
اکبر هاشمی رفســنجانی، رئیس فقید مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
شــناخته می شــود. با آنکه از ســال ها پیش عضو شورای مرکزی حزب 
کارگزاران ســازندگی بوده فعالیت های سیاســی اش از حدود چهار سال 
گذشــته افزایش یافته و در این راســتا، ریاست شورای مرکزی این حزب 
اصالح طلب را برعهده گرفته است. با او درباره اصالح اصالحات، عملکرد 
اصالح طلبان در ســاختار قدرت، وضعیت اســحاق جهانگیری در دولت 
دوازدهم و هاشــمی زدایی از دانشــگاه آزاد گفت وگو کرده ایم که مشروح 

آن در ادامه می آید:
اخیــراً تعدادی از فعاالن سیاســی اصالح طلــب در نامه ای به   �

رئیس دولت اصالحات، خواســتار اصالح اصالحات و اصالح و تغییر 
برخی مکانیزم های درونی در این جبهه شــدند در حالی که پیروزی 
اصالح طلبان در ســه انتخابات اخیر محصول وحدت این جبهه و به 
نوعی عملکرد شــورای عالی سیاستگذاری بوده است. ارزیابی شما 

از این نامه چیست؟ 
آن چیــزی کــه هم اکنون در شــورای هماهنگی جبهه اصالحات مطرح 
اســت، بازبینی ســاختار شورای عالی سیاستگذاری است تا از این طریق 
بتوان به پارلمان اصالحات رسید. صحبت از تشکیل پارلمان جبهه ای و 
گفتمانی از 200 تا 600 نفر هم است ولی این سازماندهی هنوز به تصویب 
نرسیده است. کسانی هم که این نامه را نوشته اند، بیشتر اصالح ساختارها 
و مکانیزم ها را مدنظر داشــته اند و معتقدند شــورایی که اصالح طلبان و 
جبهه اعتدال را هم اینک ســازماندهی می کند، هم اکنون برای وضعیت 
فعلی مکفی نیست و فعالیت هایش پاسخگوی آنچه که مورد نیاز جامعه 
اســت، نیســت. این مسئله را همه دوســتان در شورای هماهنگی جبهه 
اصالحات قبول کرده اند و هم اینک در حال کار کردن روی سازماندهی 
جدید هســتند. بعضًا پیشــنهاد پارلمان اصالحات هم مطرح است که این 
مســئله در حال بررســی اســت و بعد از بررسی ها، بزرگان اصالحات باید 

در ایــن باره نظر داده و تصمیم بگیرند.
بسیاری از فعاالن اصالحات می گویند پارلمان اصالحات به سیاستگذاری 
جبهه اصالحات می پردازد و قرار نیست کارهای اجرایی در این نهاد باشد 

بلکه شــورای عالی سیاستگذاری به این کار خواهد پرداخت.
حزب کارگزاران به عنوان یک حزب اصالح طلب و میانه رو مطرح است 
و من هم به عنوان رئیس شــورای مرکزی حزب فعالیت می کنم و فعال 
هســتم. بحث شــورای جدید سیاستگذاری به صورت جدی هم اکنون در 
میان گروه های اصالح طلب و میانه رو مطرح اســت و اعضای آن در حد 
شــصت، هفتاد درصد تعیین شــده اند که این افراد نمایندگان احزاب در 
این شــورا هســتند. یک بخش انتصابی هم در این میان وجود دارد که 
این افراد هم توســط آقای خاتمی انتخاب می شــوند. انتخاب این افراد و 
چگونگی انتخاب آنها باقی مانده که در حال ساماندهی هستند. تعدادی 
از اعضای عضو شورای هماهنگی هم به صورت جدی دنبال راه افتادن 

پارلمان اصالحات هســتند که این موضوع هنوز نهایی نشــده است.
آنچه که مهم اســت و باید توســط اصالح طلبان مورد توجه قرار بگیرد، 
آن اســت که به هر صورت نظام اجازه داده بعضًا گروه های اصالح طلب 
و میانــه رو در انتخابــات شــوراها حضور پیدا کننــد. تعدادی از نیروهای 
اصالح طلب هم در مجلس شــورای اســالمی حضور دارند و اندک اندک 
برخی دیگر از نیروهای اصالح طلب و میانه رو وارد بدنه اجرایی کشــور 
شده و مسئولیت هایشان سنگین شده است. شما اگر دقت کنید می بینید 
حدود هفتاد درصد کالنشهرها و مراکز استان توسط نیروهای اصالح طلب 
و معتدل مدیریت می شوند. در چنین شرایطی، اگر این افراد موفق نشوند 
و نتوانند در مسئولیت هایشــان دســتاوردی داشــته باشند، آنگاه کارنامه 
خوبی هم نخواهند داشــت و این مســئله موجب می شــود مردم دیگر آن 
رویکرد و اقبال به اصالح طلبان را نداشته باشند و انگیزه های سابق شان 

را از دست بدهند.
در مجلس هم همینطور اســت. در مجلس، فراکســیون امید یک بخش 
عمده ای از مجلس را در اختیار دارد و شامل بیشتر از یک سوم نمایندگان 
مجلس می شــود. اصالح طلبان و معتدالنی که در قدرت هســتند، باید 
بتوانند روزبه روز اثرگذاری شان را بیشتر کنند. آنچه موجب درخواست ها 
برای اصالح اصالحات شــده یا موجب ســرخوردگی و عدم اقبال برخی 
از گروه ها به اصالح طلبان شــده اســت، این اســت که اصالح طلبان و 
میانه روهــا به اندازه پیروزی هایی که دارند، اثرگذاری هایشــان مثبت و 
قابل توجه نبوده اســت. این مســئله باعث شده است عده ای این احساس 
را کنند که اگر نتوانند اثرگذاری های مثبتی داشته باشند، طرفدارهایشان 

را از دست داده اند.
پیشــنهاد مشخص شما برای خروج از این بن بست چیست؟  �

اصواًل اصالح طلبان و معتدالن باید به ســمت واقع گرایی بیشــتر حرکت 
کنند. در زمان مبارزه برای گرفتن قدرت اجرایی یا رسیدن به یک هدف، 
یک نوع فعالیت و صحبت می شود ولی هنگامی که شما به هدف رسیدید، 
باید به گونه دیگری برخورد کنید. به عبارت دیگر، باید بتوانید از آن چیزی 
که به دست می آورید، نتایج مثبت و مورد انتظار را به دست آورید. آنچه 
اتفاق افتاده این اســت که اصالح طلبان آمادگی الزم برای داشــتن چنین 
قدرتی را نداشتند و این قدرت، به صورت یکباره در بسیاری از شهرهای 
ایران به دست آمده است و از نظر عملگرایی، اصالح طلبان کم آورده اند. 
روی این نقیصه باید به صورت جدی کار شــود زیرا برطرف نشــدن آن 
می تواند به اعتماد و اقبال جامعه نســبت به اصالح طلبان و معتدالن اثر 
بگــذارد. یکی از دســتورکارهای پارلمان اصالحــات قطعًا می تواند این 
موضوع باشــد. آن ها باید نظر بدهند که اصالح طلبان چگونه عمل کنند 

که نیازها و توقعات مردم در جهت اصالح طلبانه برآورده شــود.
نمی توان علت این عدم اقبال و سرخوردگی از اصالح طلبان را در   �

محافظه کاری بیش از حد دولت دانست؟
اصالح طلبــان و میانه روهــا می توانند بگویند دولــت انتظارات مردم را 
بــرآورده نکــرده و در نتیجه اصالح طلبان صدمه خورده اند ولی هم اینک 
اصالح طلبان در بســیاری از شــهرها در رأس امور هستند. آن ها هم باید 

گفت وگو: محمدابراهیم ترقی نژاد

سیاست
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به این سؤال جواب دهند که چرا خودشان نتوانسته اند به انتظارات مردم 
پاسخ دهند؟

شما اگر بخواهید جواب بدهید، چه می گویید؟  �
به خاطر نبودن عملگرایی است. بیشتر اصالح طلبان ایده گرا و آرمانخواه 
هســتند. هرچند افراد باید آرمانخواه باشــند ولی باید در مقام عمل نیز 
واقع گــرا بــود و به عملگرایــی روی آورد. اگر افراد بخواهند با ایده گرایی 
کشــور را اداره کنند، به نتیجه خاصی نمی رســیم. متاسفانه اصالح طلبان 
بعضًا در ایده گرایی بســیار مثبت و پرتوان هســتند ولی در مقام عمل، 
دچار مشــکل می شــوند. در این راستا ضروری است اصالح طلبان بخش 

عملگرای خود را تقویت کنند.
حــزب کارگــزاران را چه نوع اصالح طلبــی می دانید؟ عملگرا یا   �

ایده گرا؟ یا هر دو؟
حــزب کارگــزاران یک حزب مبتنی بر عمل گرایی و واقع گرایی اســت و 
چــون این گونه هســتیم فکر می کنیــم می توانیم به اصالح طلبان خیلی 

کمک کنیم تا اصالحات پایدار باشــد.
آقای کرباسچی پیشنهاد تغییر ریاست شورای عالی سیاستگذاری   �

اصالح طلبان را از محمدرضا عارف به عبداهلل نوری را پیشنهاد داده اند. 
آیا این نظر حزب کارگزاران اســت یا شخص خودشان؟

مــن بــه این موضوع تا به حال ورود نکرده ام. از طرف دیگر، من نماینده 
حزب مان در شــورای عالی سیاســتگذاری و شــورای هماهنگی جبهه 
اصالحات نیســتم و از طرف ما، افراد دیگری در این جلســات شــرکت 
می کنند. از ســوی دیگر، من هیچ گاه به چنین اختالفاتی نپیوســته ام و 

معتقدم چنین اختالفاتی به صالح جبهه اصالحات نیســت.
یکی از انتقاداتی که به دولت دوازدهم می شــود این اســت که   �

نقــش آقــای جهانگیری در دولت دوم آقــای روحانی کاهش یافته 
اســت. نوع رویکرد حمایتی جهانگیری از روحانی در ایام انتخابات 
موجب به حاشــیه رفتن ایشــان شد یا مستقر شدن افرادی در دفتر 

رئیس جمهور؟
مــن فکــر نمی کنم از جایگاه آقای جهانگیری در دولت کاســته شــده 
باشــد. در ساختار دولت، این رئیس جمهور است که از نیروهای مجموعه 
دولت تصمیم می گیرد چگونه اســتفاده کند. از ســوی دیگر، دایره کنش 
معاون اول در هر دولتی متفاوت اســت و بســتگی دارد رئیس جمهور در 
چه ســطح و در چه دایره و حوزه هایی از معاون اولش بخواهد اســتفاده 
کند. اگر رئیس جمهوری بخواهد از معاون اولش اســتفاده زیادی بکند، 
به او اجازه می دهد بخشی از کابینه را هم او بچیند و در برخی هم نقش 
معاون اول خیلی گســترده و مســتقل نیســت. مثاًل من به یاد دارم که در 
دولت آیت اهلل هاشمی رفســنجانی، چون ایشــان فردی عملگرا بود و به 
صــورت خیلــی ریز، دقیق و جزیی وارد امور می شــد و صاحبنظر بود، از 
مرحوم حبیبی در جهت هیات دولت و بعضی از مســائلی که خودشــان به 
ایشــان ارجاع می دادند، اســتفاده می کردند. به طور مثال، امور مربوط به 
تشــریفات، انجام برخی سفرهای خارجی و پروتکل های داخلی و حضور 
در مراســم ها. نوع اســتفاده از معاون اول هم در شــرایط کنونی بستگی 

به آقای روحانی دارد. اگر شــما دیدید آقای جهانگیری در جاهایی کمتر 
دیده شــده، علتش این اســت که تیم دولت بجای هماهنگی با معاون 
اول، با شــخص رئیس جمهور در ارتباط بوده و از او نظرخواهی و دســتور 
گرفته اســت و در نتیجه، معاون اول کمتر دخالت کرده و دیده می شــود. 
در برخی مســائل، رئیس جمهور تصمیم می گیرد که رســیدگی به برخی 

از مســائل به معاون اول تفویض شود.
گفته می شــد در مقطعی رابطه میان آقایان روحانی و جهانگیری   �

تیره شــده و رئیس جمهور امور را برای رســیدگی به آقای واعظی 
ارجاع می دادند. حتی بحث اســتعفای جهانگیری از معاول اولی نیز 

مطرح شد...
نه، در مقعطی عده ای از دوستان نزد آقای جهانگیری رفته بودند و به ایشان 
گفته بودند که اگر شما قصد کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری 
را دارید، اشــتباهات و شکســت های این دولت نیز به پای شــما نوشــته 
می شــود و به همین خاطر، به ایشــان پیشنهاد استعفا داده بودند. در واقع 
به ایشان توصیه شده بود استعفا بده و با این استعفا مسئولیت شکست های 
احتمالی دولت را نپذیر ولی آقای جهانگیری فرد عافیت طلبی نیست که 
بخواهد به خاطر پســت ریاســت جمهوری از مســئولیت شانه خالی کند. 
آقــای جهانگیــری وظایفی دارد و وظایف خود را به خوبی انجام می دهد. 
متاســفانه برخی افراد فکر می کنند فردی که در مقام و مســئولیتی نظیر 
معاون اولی قرار دارد، هر کاری انجام می دهد برای رئیس جمهور شــدن 

اســت در حالی اصاًل نباید این گونه فکر و قضاوت کرد.
آقای جهانگیری تصمیمی برای رئیس جمهور شدن دارد؟  �

این گونه که نشان دهیم فعالیت های برخی از مسئوالن برای رئیس جمهور 
شــدن اســت، نیست. بلکه شــرایط آنها در مسیری قرار می گیرد که این 

احساس ایجاد می شود.
خودتان چطور؟  �

نه، چون می دانم ریاست جمهوری کار بسیار سختی است. مسئولیت پذیری 

در مقعطی عده ای از دوســتان نزد آقای جهانگیری 
رفته بودند و به ایشــان گفته بودند که اگر شــما قصد 
کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را دارید، 
اشتباهات و شکست های این دولت نیز به پای شما نوشته 
می شود و به همین خاطر، به ایشان پیشنهاد استعفا داده 
بودند. در واقع به ایشــان توصیه شده بود استعفا بده و 
با این اســتعفا مسئولیت شکست های احتمالی دولت را 
نپذیر ولی آقای جهانگیری فرد عافیت طلبی نیست که 
بخواهد به خاطر پست ریاست جمهوری از مسئولیت شانه 
خالی کند. آقــای جهانگیری وظایفی دارد و وظایف 

خود را به خوبی انجام می دهد

سیاست
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در نظام جمهوری اسالمی کار بسیار سخت تری نسبت به سایر نظام ها و 
کشــورهای دیگر است. اگر فردی می گوید من می خواهم رئیس جمهور 
بشــوم، واقعًا اشــتباه فکر می کند. باید شــرایط و فضا به گونه ای باشد که 
به آن فرد به زور بگویند آقا برو رئیس جمهور بشو و ما به غیر از شما فرد 

دیگری برای تصدی این مســئولیت نداریم.
شــما از عاقبت روسای جمهور در ایران هراسی دارید؟  �

ما همه برای خدمت آمده ایم و نباید از هزینه دادن برای مردم ترسید. اگر 
هدف خدمت باشد، فرد به دنبال جاه طلبی و شهوت قدرت نمی رود بلکه 
معیارش تکلیف و توانایی اش هســت، اگر فردی برای به دســت آوردن 

پســت هر کاری انجام می دهد، باید در انگیزه او شــک کرد.
یکی از اتفاقاتی که پس از فوت آیت اهلل هاشمی رفســنجانی رخ   �

داد، هاشــمی زدایی از دانشــگاه آزاد بود. چرا چنین چیزی رخ داد؟ با 
هاشمی زدایی از دانشگاه آزاد موافقید؟

دانشــگاه آزاد، بحث پیچیده ای اســت که نمی توان به ســادگی به آن 
نگریســت. از چند زاویه می توان این مســئله را مورد بررسی قرار داد. اگر 
بخواهید هاشــمی زدایی را از این زاویه ببینید که نزدیکان هاشــمی از نظر 
خانوادگی از دانشگاه آزاد رفتند را بگویید، ما تعداد زیادی نبودیم و هنوز 
فاطمه و فائزه هنوز در دانشگاه آزاد تدریس می کنند. من معاون عمرانی 
بودم و یاســر مســئول دفتر هیات امنا که دیگر این مسئولیت ها را نداریم، 
بعد دیگر مســاله این اســت که نیروهایی که توسط همفکران هاشمی در 

دانشگاه آزاد چیده شده بودند، این ها از دانشگاه آزاد رفتند. در این باره باید 
آمار و ارقام گفته شــود و دقیق مورد بررســی قرار گیرد. من فکر نمی کنم 
آمار و ارقام صحیحی مبنی بر اینکه چه کســی رفته و چه کســی مانده 
است و چه کسانی و با چه تفکری آمده اند، منتشر شده باشد. البته طبیعی 

اســت وقتی رئیس جدیدی می آید، تیم مدیریتی خودش را هم بیاورد.
نکته سومی که به نظر من از نکات دیگر مهم است، این است که ممکن 
اســت شــما هاشــمی زدایی را بیشــتر از اینکه راندن فرد یا افراد بدانید، 
هاشمی زدایی از تفکر هاشمی باشد. به عبارت دیگر، باید دید هنوز تفکر 
هاشمی در دانشگاه آزاد هست یا نیست؟ بحث تفکر نیز دو بعد دارد؛ یک 
بعد تفکر علمی اســت و یک بعد هم بحث سیاســی و اجتماعی اســت. در 
زمان آیت اهلل، این بحث به صورت جدی مطرح بود که دانشگاه آزاد باید 
به ســمت تحصیالت تکمیلی و فعالیت های مرتبط با فناوری برود زیرا 
دانشــگاه آزاد از امکانات وســیعی برخودار است و بخش عمده ای درآمد 
دانشــگاه، بجای تکیه به شــهریه از طریق فعالیت های علمی باشد. باید 
در این باره تحقیق شــود که آیا دانشــگاه همچنان در این مســیر حرکت 
می کند یا خیر؟ در بعد فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، مسائل 
واضح تر است. طبیعی است کسانی که هم اینک مدیریت دانشگاه آزاد را 
برعهده دارند، آن تفکر ایران آباد و آزادی که آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
با آن آزاداندیشی دینی دنبال می کردند، به آن معنی ندارند و روش های 

فکری شــان با آیت اهلل هاشمی رفسنجانی متفاوت است.

سیاست
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بانکداری اسالمی

»افق تازه« در گفت وگو با کارشناسان بررسی کرد؛

خشت کج 
بنای بانکداری اسالمی

بنی طبا، کارشناس بانکداری: فهم غلط از سیستم بانکی مصوبه سال 62 را با مشکل مواجه کرد

یک کارشناس اقتصادی: مسایل سیاسی در سیستم بانکداری نفوذ کرده است

تقوی، کارشناس اقتصادی:لزوم تصویب  قانون جدید  متناسب با بانکداری اسالمی

محیاسادات بهره دار
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بانکداری اسالمی

بانکداری اســالمی اگرچه از ابتدا با مشــکالت و چالش های فراوانی 
مواجه بوده اســت اما طبق آمار ارائه شــده هم اکنون در جهان بیش 
از صد نوع بانک اســالمی وجود دارد. این ایده و شــیوه بانکداری که 
برای اولین بار در ســال 1950 مطرح شــد حاال با پیشــرفت هایی که 
در زمینه علمی، فناوری و اطالعاتی جهان به وجود آمده دستخوش 
تغییرات قابل توجهی شده است. به طوری که بانکداری اسالمی امروز 
رقابت تنگاتنگی با بانک های ســنتی دارد و بنا بر اذعان کارشناســان؛ 
مشکالت این شیوه بانکداری با وجود تحول های کمی و کیفی که به 
ویژه در سال های اخیر در کشورهای اسالمی صورت گرفته، با تجویز 
روش هایی چون عقدهای مبادله ای، صکوک اسالمی و عملیات خرید 
دین و غیره، تا حدودی از بعد نظری برطرف شــده اســت هرچند که 
در عمــل، کشــورهای اســالمی از جمله ایران هنــوز با برخی از این 

مشکالت مواجه اند.
با این وجود به باور کارشناســان اقتصادی در جهان امروز بانکداری 
اسالمی توانسته است خود را به عنوان یک سیستم مالی مقتدر مطرح 
کند. اکنون در بســیاری از کشــورها، اعم از مســلمان و غیرمسلمان، 
نه تنها بانکداری و مالیه اسالمی در کنار نظام بانکی متداول در حال 

فعالیت اســت، بلکه در برخی موارد نیز پیشــرو بوده است.
در همین راســتا در ایران نیز قانون بانکداری اســالمی در سال 1362 
به تصویب رســید و براســاس آن بانک ها ملزم شــدند در مدت ســه 
ســال تمام عملیات بانکی خود را در قالب بانکداری بدون ربا انجام 
دهند. مصوبه ای که البته انتقادهای جدی به دنبال داشــته اســت. به 
طوری که برخی کارشناســان خواهان اصالح آن هســتند و معتقدند 
باید متناســب با شــرایط روز قانون جدیدی نوشــته شود و برای رفع 
نواقص موجود در این قانون، بانکداری اســالمی دیگر کشورها مورد 
توجــه قــرار گیرد. قطعًا پرداختن به این موضوع الگوبرداری کامل از 
بانکداری اســالمی آنها نیست، لذا استفاده از تجربیات دیگر کشورها 
می تواند راهگشــایی در طرح تحول نظام بانکی کشــور باشد و تا حد 

زیادی از ابهامات و مشــکالت موجود بکاهد.
ضرورت اصالح قانون نظام بانکی

در همین رابطه یک کارشــناس بانکداری به »افق تازه« گفته اســت: 
مهم ترین اشــکال به وضعیت نظام بانکداری کشــور به قانونی باز 
می گردد که در سال 1362 تصویب شده است. البته عالوه بر قانون 
مذکور ایراداتی به مســائل مدیریتی هم وارد اســت؛ چراکه ضعف 
مدیریت باعث شــده مســائل سیاسی در سیستم بانکی نفود پیدا کند 

و این سیســتم را تضعیف کند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر علت اصلی وجود ضعف در نظام بانکداری 
ما قانونی است که گفتم باید اصالح شود. در نظام بانکداری ما وقتی 
به بانکداری بدون ربا تاکید می شــود قانونگذاران باید در وهله اول 
تعریف دقیق خود را از ربا ارائه دهند و اینکه ربا با بهره چه تفاوتی دارد؟

این کارشناس با این سؤال که مگر می شود اثر تورم را در تعیین سود 
بانکی در نظر نگرفت؟ ادامه داد: وقتی تورم 20 درصد است و ارزش 
پول ما حداقل 20 درصد از دســت می رود و به عبارت دیگر پولی که 
در اختیار بانک قرار داده می شــود در ســال بعد ارزش آن پول کاهش 
می یابــد بــی تردید مردم ریســک نمی کنند تا پول خود را با بهره کم 

در اختیاربانکها قرار دهند.
وی با تاکید براین مطلب که سرمایه گذاری بدون بهره عملی نیست. 
تاکید کرد: در بانکداری باید متناسب با مسائل روز و عقل رفتار کرد. 
بــه عبارت دیگر در مــراودات پولی باید از روابط پولی ظالمانه پرهیز 

کــرد و برمبنای روابط عادالنه و منصفانه عمل کرد.
در ایران بانکداری اســالمی به شــکل صوری اجرا شده 

است
اما سید مهدی بنی طبا، کارشناس بانکداری هم به خبرنگار »افق تازه« 
گفته اســت: قانون بدون ربایی که در ســال 1362 تصویب شــده با 
فهم غلط از سیســتم بانکی و امور بانک نوشــته شــده است. از اینرو 

بخش هایی از آن بی هیچ وجه قابل اجرا نیســت.
وی ادامــه داد: قانــون مذکور دوبخش دارد که یک بخش آن درباره 
رابطه بانک با ســپرده گذار اســت و بخش دیگر آن درخصوص رابطه 

بانک با تسهیالت گیرنده است.
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وی با این انتقاد که به طور کلی در قانون مصوب بانکداری بدون ربا 
درباره رابطه بانک با بانک مرکزی هیچ صحبتی نشده، گفت: در آنجا 
هم بحث ربا خیلی جدی تر مطرح اســت و آن قانون در این خصوص 
هیچ فکری نکرده اســت. آنچیزی که درخصوص رابطه با تسهیالت 
گیرنده در بخشی از این قانون صحبت شده قابل اجراست و می شود 
بــه صورت شــرعی آن بخش را اجرایــی کرد که البته دراین باره هم 
مسائلی مطرح است. اما آنچیزی که در رابطه با سپرده گذار گفته شده 
از لحاظ عملی قابل اجرا نیســت و در این ســالها هیچ وقت اجرا نشده 
اســت. بنابراین اگر بخواهیم در نظام اســالمی؛ بانکداری اسالمی را 
پیاده کنیم و ربا را حذف کنیم به طور کلی باید فکر اساســی تر کنیم 
و ببینیم هر بانک با شــرایطی که دارد قابل اسالمی شــدن است و اگر 
اینگونه اســت باید چه لوازمی داشــته باشد. در این سطح خیلی بحثی 
نشــده اســت و حتی می شــود گفت در آنچه به عنوان قانون بدون ربا 
در مجلس مطرح اســت بازهم این نگاه خیلی پررنگ نیســت و سعی 
نکرده این مســاله را حل کند.این کارشــناس اظهار داشــت: ما 130 
ســال ســابقه بانکی داریم. در تمام این ســالها با بانکداری ربوی کار 
می کردیم. در دنیا هم این نوع بانکداری است. لذا اگر ما می خواستیم 
تحول بزرگ یعنی تغییر شکل و دگرگونی نظام بانکی را اعمال کنیم 

قانون ســال 62 نتوانست اینکار را انجام دهد.
وی معتقد است: هم قانون مشکل دارد و هم اینکه نظام بانکداری ما 
130 ســال به روش فعلی عمل کرده اســت بنابراین کارش را هم بلد 
بوده است و نسبت به بانکداری اسالمی و بدون ربا راحتر عمل می کند.
بنی طبا تاکید کرد: برای اینکه نظام بانکداری ما تغییر فاز بدهد باید 
قانون محکم تر و حســاب شــده تری ارائه دهد تا بتواند تغییر شــکل 
را اعمال کند. چون این قانون فعلی دراین زمینه موفق نبوده اســت. 
پس نظام بانکی ما هم به شــکل صوری آنرا اجرا کرده در حالی که 
در عمل همان کار قبلی خود را انجام داده اســت. این مســاله باعث 
شــده اوضاع از قبل بدتر هم شــود. بنابراین بنده معتقدم ما اگر همان 

بانکــداری ربوی را انجام می دادیم بهتر نتیجه می گرفتیم.
کشورها با بانکداری اسالمی ما مساله ندارند

وی با اشــاره به سیســتم بانکداری اســالمی در دیگر کشورها گفت: 
بانکداری اســالمی در دو کشــور ایران و ســودان اجرا می شــود. در 
کشورهای دیگر بانکداری اسالمی یکپارچه که همه بانکها ملزوم به 
اجرای آن باشــند وجود ندارد و بانکداری اســالمی در کنار بانکداری 
متعارف وجود دارد. در کشورهایی چون افغانستان، پاکستان، ترکیه و 
سنگاپور بانکداری اسالمی دارند اما تفاوت اساسی بانکداری ما با این 
کشورها در اجرای یکپارچه الاقل در قانون است که اصاًل بانکداری 

غیر اســالمی را مجاز نمی دانیم. این تفاوت ما با آنهاست.
مســاله ما در روابط بانکداری با جهان بانکداری اسالمی نیســت. در 
بانکهای خارجی مســاله اسالمی بودن مانعی برای بانکهای ما ایجاد 
نمی کند. درعرصه روابط بین الملل کشــورها با بانکداری اســالمی ما 
مســاله ندارند. مســاله ریسک و نظارت در بانکهای بین المللی است.

قانون بانکداری ما نیازمند اصالحات است
اما مهدی تقوی دیگر کارشــناس مســائل اقتصادی هم با اشــاره به 
قانــون نظام بانکی کشــور بــه خبرنگار ما گفته اســت: اگر در قرن 
بیســتم احســاس می شود قانون بانکداری به اصالحاتی نیاز دارد که 
قطعًا اینگونه هم هســت باید این اصالحات با مشــورت کارشناسان 
اقتصادی انجام شــود تا قانون جدید مطابق با مســائل روز دنیا باشد. 
بنابراین وقتی صحبت از بانکداری می شــود خیلی بحث ندادن بهره 
به ســپرده گذاران مطرح نیســت. مســائل مهم دیگری است که باید 

در قوانیــن مورد توجه قرار گیرد.
وی سپرده گذاری بدون بهره را رد می کند و می گوید: جدای از درست 
یا نادرســت بودن سیســتم بانکداری ربوی و غیر ربوی سؤال من این 
اســت مگر می شــود ما پس اندازمان را در بانک بگذاریم بدون آنکه 
بهره ای بگیریم در حالی که در فالن موسســه قرض الحســنه هر چه 

می خواهند سود بدهند؟
وی تاکیــد کــرد: بهره ای که بانکها به ســپرده گــذاران می دهند در 
واقع هزینه فرصت اســتفاده از پول اســت که به پس انداز کننده ها 
تعلــق می گیرد. به عبارت دیگر وقتی مردم در بانک ســپرده گذاری 
می کننــد قطعًا انتظار دارند در ازای اینکار چیزی دریافت کنند. ربایی 
که در اســالم مطرح اســت موضوع دیگری اســت. لذا باید در نظر 
داشــت سیســتم بانکداری در همه جای دنیا با هر دین و مذهبی که 

باشند اینگونه است.
بانک هــای ایران مثــل بانکهای آمریــکا و اروپا عمل 

می کنند
وی معتقد اســت: اگر بهره از بانک ها حذف شــود؛ سیستم بانکداری 
بهم می ریزد. البته مؤسســات قرض الحسنه در مساجد اینگونه عمل 
می کنند. هر چند که این مؤسسات هم در مقیاس وسیعی نمی توانند 
به کســی پول قرض بدهند. فقط در مواردی مثل اینکه کســی اجاره 

بانکداری اســالمی در دو کشور ایران و سودان 
اجرا می شود. در کشــورهای دیگر بانکداری 
اســالمی یکپارچه که همه بانکها ملزوم به اجرای 
آن باشند وجود ندارد و بانکداری اسالمی در کنار 
بانکداری متعارف وجود دارد. در کشورهایی چون 
افغانستان، پاکستان، ترکیه و سنگاپور بانکداری 
اسالمی دارند اما تفاوت اساسی بانکداری ما با این 
کشورها در اجرای یکپارچه الاقل در قانون است 
که اصاًل بانکداری غیر اسالمی را مجاز نمی دانیم. 

این تفاوت ما با آنهاست

بانکداری اسالمی
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خانه اش عقب افتاده باشد به آن فرد کمک می کنند. اما اگر بخواهیم 
پول را برای ســرمایه گذاری صرف کنیم باید از نهادی مثل بانکها 
پول بگیریم. در چنین شــرایطی ســپرده گذار انتظار دارد از پولی که 

برای ســرمایه گذاری اختصاص داده اســت بهره یا سود خوبی ببرد.
اگــر مــا تک تک بانکها را بررســی کنیم می بینیم به پولی که به آنها 
ســپرده می شــود بهره تعلق می گیرد. پس ممکن اســت در محالت 
یا مســاجد مؤسســات بدون بهره پول بدهند اما بانک ها نمی توانند 

اینکار را بکنند.
ایــن کارشــناس تاکید کرد: بانک های مــا در حالی که نام بانکداری 
اسالمی را دارند اما همان کاری را می کنند که بانکهای آمریکا یا اروپا، 
ژاپن و یا چین انجام می دهند. بنابراین بنده معتقدم الگوی بانکداری 
اسالمی با بانکداری دیگر کشورها تفاوتی ندارد و رفتارها یکی است.

تجربه بانکداری بدون ربا در دنیا موفق نبوده است
اما یک اقتصاددان و نظریه پرداز بانکداری اسالمی با طرح این سؤال 
کــه چــرا نظام بانکداری بدون ربا در عمل موفق نبوده اســت، گفته 
اســت: اگــر ندانیم و باز نکنیــم و نفهمیم که این قانون، چرا بانک را 
به شرایط اولیه اش – یعنی شرایط ربوی قبل از اجرا – بازگرداند، هر 
قانــون جدیــدی بگذاریم بانکها به همان درد مبتال می شــوند؛ کلید 
اصلــی در فهــم چرایی عدم اجرای قانون در عمل، »آسیب شناســی 
قانون و نظام بانکداری بدون ربا« ســت. باید ببینیم آیا این قانون در 
عمل اجرا شــد؟ آیا مشــکل در قانون بود یا در اجرا؟ یا اصاًل مشــکل 
ماهوی داشــت؟ یا مشــکل در مبانی نظری داشت که نتوانست اجرا 
شود؟ اگر این نکته اصلی را نفهمیم 100 اصالحیه هم به قانون بزنیم 

مشــکلی را حل نخواهد کرد و همین اشــکاالت ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: متاســفانه تجربه بانکداری بدون ربا در دنیا هم موفق 
نبوده اســت. نــه تنها قانون؛ اصاًل مبانــی نظریه پردازی این قانون 
عملیات بانکداری بدون ربا - که خشــت اول و مبنای قانونگذاری را 

تشــکیل می دهد - از اساس ایراد دارد.
این ابراز انتقادها البته به کارشناســان این امر ختم نمی شــود. نگرانی 
مراجع تقلید و کاهش اطمینان افکار عمومی نسبت به صحت عملکرد 
بانک ها از لحاظ رعایت احکام شــرعی هم مســاله دیگری است که 

برخی به آن اشاره کرده اند.
به هرحال ایرادات به مصوبه 1362 درحالی صورت می گیرد که برخی 
کارشناســان در مقــام دفاع برآن برآمــده و معتقدند: اگر همه قوانین 
بانکداری درست اجرا شود بسیاری از مفاسد نظام بانکی از میان خواهد 
رفت. اصالح نظام بانکی و پیاده سازی صحیح بانکداری اسالمی مانع 
رکود اقتصادی می شــود؛ چراکه با رونق بانکداری اســالمی راه برای 
تعامل نزدیک صنعتگران و فعاالن اقتصادی با بانک ها گشوده خواهد 
شــد و این ســرآغاز حرکت عظیم و آرمانی به سوی عدالت اجتماعی 
خواهد بود. به عبارت دیگر بانکها به عنوان سرمایه گذار در پروژه ها 
و یــا طرحهای عمرانی ســرمایه گذاری می کننــد و رابطه بین مدیر 
پروژه و بانک به دو صورت عقود مشارکتی و عقود مبادله ای است و 

بانکها در قالب قراردادها و عقود اســالمی )مبادله ای و مشــارکتی( به 
افراد حقیقی یا حقوقی تســهیالت ارائه می دهند. در عقود مبادله ای 
به میزان نرخی که بانک مرکزی مشخص کرده است به سپرده های 
کوتاه مدت سود تعلق می گیرد و میزان نرخ سود در همه بانکها یکی 
است. در عقود مشارکتی بسته به نوع پروژه ای که بانک در آن سرمایه 
گذاری کرده اســت ســود متغیر اســت. از آنجا که سود بانک تضمین 

شــده این نوع تسهیالت بدون زیان است.
براین اساس مبنای بانکدای اسالمی، حذف بهره و ربا، مشخص بودن 
مســیر مصــرف منابع، نظارت بر رونــد مصرف و فعالیت های مربوط 
به آن، به منظور رعایت اصول و مبانی شــرعی، تســهیم سود و زیان 
و تقبل ریســک به دلیل به کارگیری در بخش واقعی اقتصاد اســت. 
دربانکداری اســالمی، وجوه ســپرده گذاران مطابق با موازین شرعی 

وحقوقی ودر قالب عقود معین ســرمایه گذاری می شوند.
عدالت، انصاف، پرهیز از اســراف و تکاثر براســاس فرامین الهی در 
زمره اصول الینفک بانکداری اسالمی و حاکم بر عقود اسالمی است 

که موجب برکت و مانع رکود و ســقوط ســاختار اقتصادی می شود.
اما فارغ از نقطه نظرات متفاوت کارشناسانی که در این گزارش به آنها 
اشــاره شــد؛ به نظرمی رسد اگرچه قانون بانکداری بدون ربا به عنوان 
اولین گام برای اســالمی کردن نظام بانکی کشــور در سال 1362 به 
تصویب رسید و اینک حدود 3 دهه از اجرای این قانون می گذرد اما بی 
تردید نه می توان ادعا کرد که نظام بانکی ایران، کاماًل اسالمی شده 
است و این قانون نیاز به اصالحات ندارد و نه اینکه با نگاهی افراطی 
می توان مدعی شد در نظام بانکی ما نشانی از بانکداری اسالمی وجود 

ندارد و کل قانون تصویب شــده قابل رد است.
قطعًا قوانین بانکداری کشــوربا چالش هایی روبروســت که برای حل 
این چالش ها و اشــکاالت موجود در آن اســتفاده از نظر کارشناسان و 

رجوع به تجارب دیگر کشــورها می تواند راهگشا باشد.

 اگر همه قوانین بانکداری درست اجرا شود 
بسیاری از مفاسد نظام بانکی از میان خواهد 
رفت. اصالح نظام بانکی و پیاده ســازی 
صحیــح بانکداری اســالمی مانع رکود 
اقتصادی می شود؛ چراکه با رونق بانکداری 
اسالمی راه برای تعامل نزدیک صنعتگران و 
فعاالن اقتصادی با بانک ها گشوده خواهد شد 
و این سرآغاز حرکت عظیم و آرمانی به سوی 

عدالت اجتماعی خواهد بود

بانکداری اسالمی



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ شهریور ماه 1397 / شماره 2432

Bilingual Economic Monthly  

گفت و گو با مدیرعامل بانک توسعه صادرات پیرامون تجربه بانک های اسالمی:

وجه افتراق میان بانکداری 
اسالمی و بانکداری متعارف غربی 

در تجهیز و تخصیص منابع است

بانکداری اسالمی
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بانک های اســالمی در مواجهه با مقــررات بانکداری بین المللی   �
چگونه عمل کرده اند؟ آیا شرایط خاص حاکم بر این بانک ها سرعت 
تطبیق با اســتانداردهای پذیرفته شــده در دنیا را برای این بانک ها 

کاسته است؟
وظیفه اصلی بانک ها و مؤسســات مالی به طور اعم به واســطه گری مالی 
در بخش اقتصاد هر کشــور خالصه می شــود و در این راه بانک ها به طور 
معمول به تجهیز منابع، تخصیص منابع و خدمات بانکی اشــتغال دارند. 
تقریبــًا، بخــش مرتبط با ارائه خدمات بانکی چه در بانکداری اســالمی و 
چه در بانکداری متعارف، یکسان بوده و در مقابل ارائه خدمات ارائه شده 

نســبت به اخذ کارمزد اقدام می کنند.
چنانچــه مقصود شــما از تعامل بــا بانکداری بین الملل در بخش خدمات 
و روابط کارگزاری باشــد، باید گفت بین بانکداری اســالمی و بانکداری 
بین الملل در این بخش تفاوت آشکار وجود نداشته و تعامالت بر اساس 
مقررات بین المللی ناظر بر این امور به خوبی انجام می شود. اما در مبحث 
تجهیــز و تخصیص منابع، شــرایط متفاوت اســت. در بانکداری بدون 
ربا، بانک وکیل ســپرده گذاران در سرمایه گذاری در بخش های مختلف 
اقتصادی بوده و در این راه بر اساس عقود مشارکتی و مبادله ای، نسبت 

بــه تخصیص منابع مالی اقدام می کند.
بانک ها با این کار با پرداخت سود علی الحساب و مشارکت در طرح های 
اقتصادی، مأموریت ماهوی خود را به انجام می رسانند. الزم به ذکر است، 
بعضی از کشورهای اسالمی همچون مالزی، پاکستان و قطر از ابزاری با 
عنوان صکوک برای تجهیز منابع استفاده می کنند اما بانکداری متعارف 
صرفًا، بر مبنای نرخ بهره عمل کرده و بر اســاس آن منابع را تخصیص 
می دهــد. همیــن امر باعث اختالف عمده میان تجهیز و تخصیص منابع 

فیمابین بانکداری اســالمی و بانکداری متعارف می شود.
بــا توجــه به ماهیت بانکداری اســالمی و توفیقــات آن در ایجاد عدالت 

اقتصــادی و همچنیــن عدم بحران زایی اســتفاده از ابزارهای بانکداری 
اســالمی، بانک های بزرگ در کشــورهایی همچــون آلمان و انگلیس 
را بر آن داشــته تا از ابزارهای بانکداری اســالمی در تجهیز و تخصیص 
منابع خود اســتفاده کرده و واحدها، گیشــه ها و محصوالت بانکداری 
اسالمی در شبکه بانکی خود ایجاد کنند. در مواجهه با مقررات بانکداری 
بین المللی، بانک های اسالمی یکسری نهاد برای تطبیق مقررات خود با 
بانکداری بین المللی ایجاد کرده اند که بانک های جمهوری اسالمی ایران 
در فعالیت ها، سیاســت ها و مقررات آن نقش دارند. به عنوان مثال بانک 
توســعه صادرات ایران یکی از ســهامداران ITFC اســت که در تأمین 
مالی تجارت طبق مقررات بانکداری اسالمی در سطح بین المللی فعالیت 

می کنند.
با توجه به تفاوت های بانک های اسالمی کشــورها با کسب وکار   �

بانکداری بــدون ربای ایران، تعامل با نظام بانکداری بین المللی در 
کدام بستر بهتر پیش رفته است؟

بر اساس گزارش سایت بنکر )Banker( در سال 2015، دارایی جهانی 
در بخش بانکداری اســالمی به بیش از 1400 میلیارد دالر می رســد که 
قریب به 1070 میلیارد دالر آن سهم بانکداری کاماًل اسالمی بوده و سهم 
ما از این بخش بالغ بر 518 میلیارد دالر اســت. یعنی نزدیک به نیمی از 
دارایی های بانکداری کاماًل اســالمی مربوط به جمهوری اسالمی ایران 
اســت و در بخش بانکداری اســالمی به طور اعم، حدود 37 درصد را به 
خود اختصاص داده اســت. این ارقام بیانگر تفوق مالی کشــور در بخش 
بانکداری اســالمی بوده و با توجه به ســابقه تاریخی بیش از ســه دهه از 
عمر بانکداری بدون ربا در جمهوری اســالمی ایران تجربیات زیادی در 

این بخش داریم.
الگوی کســب وکار بانک های اسالمی در دنیا عمدتًا به صورت بانکداری 
دوگانه است. بدین معنا که بانک های اسالمی در کنار بانک های متعارف 

الگوی کسب وکار بانک های اسالمی در دنیا عمدتاً به صورت بانکداری دوگانه است. بدین معنا که بانک های اسالمی در کنار بانک های متعارف فعالیت 
می کنند، در حالی که در جمهوری اسالمی ایران کل سیستم بانکداری کشور به صورت اسالمی است و از این رو تجربه بانکداری اسالمی در کشورمان 
یک تجربه منحصر به فرد است.« این ها جمالتی است که علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات پیرامون فعالیت بانک های اسالمی می گوید.

الگوی کســب وکار بانک های اســالمی در دنیا عمدتاً به صورت بانکداری دوگانه اســت. بدین معنا که بانک های اســالمی در کنار بانک های متعارف 
فعالیت می کنند، در حالی که در جمهوری اســالمی ایران کل سیســتم بانکداری کشــور به صورت اسالمی است و از این رو تجربه بانکداری اسالمی در 
کشــورمان یک تجربه منحصر به فرد اســت.« این ها جمالتی اســت که علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات پیرامون فعالیت بانک های 
اســالمی می گوید. او تاکید دارد که »بانک های اســالمی که در سیســتم دوگانه فعالیت می کنند در تعامل با بانکداری بین الملل با چالش رعایت مقررات 
اســالمی مواجهند و لــذا متفاوت و گاهی متعارض عمــل می کنند.« صالح آبادی البته تصریح می کند که »در مواجهه بــا مقررات بانکداری بین المللی، 
بانک های اسالمی یکســری نهاد برای تطبیق مقررات خود با بانکداری بین المللی ایجاد کرده اند که بانک های جمهوری اســالمی ایران در فعالیت ها، 

سیاســت ها و مقررات آن نقش دارند«. در ادامه شــرح این گفت وگو را می خوانید.

بانکداری اسالمی
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فعالیت می کنند، در حالی که در جمهوری اســالمی ایران کل سیســتم 
بانکداری کشور به صورت اسالمی است و لذا تجربه بانکداری اسالمی در 
کشــورمان یک تجربه منحصر به فرد اســت. بانک های اســالمی که در 
سیستم دوگانه فعالیت می کنند در تعامل با بانکداری بین الملل با چالش 
رعایت مقررات اســالمی مواجهند و لذا متفاوت و گاهی متعارض عمل 

می کنند.
اما به دلیل سیستماتیک بودن بانکداری اسالمی در ایران، موضع واحدی 
از ســوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در تعامالت با بانکداری 
بین المللی اتخاذ می شود و بانک ها نیز به صورت سیستمی با آن بانک ها 
تعامــل می کنند. به همین جهت بانکداری اســالمی ایران در مواجهه با 
بانکداری بین الملل مرســوم، از انســجام و پشتوانه بهتری برخوردار بوده 

است.
با این اوصاف چالش های نظام بانکی کشــور در بستر بانکداری   �

بدون ربا، در تعامل با مقررات بانکداری بین المللی چه بوده است؟ به 
عبارتی بانک های اســالمی برای ارتباط با نظام بانکداری بین المللی 

چه مشکالتی داشته اند و اکنون دارند؟
بازهم تاکید می کنم آنچه وجه افتراق میان بانکداری اسالمی و بانکداری 
متعارف غربی است، عمدتًا در تجهیز و تخصیص منابع است. اگر بخواهیم 
در زمینــه چالش هــا مطرح کنیم باید تأمین مالی صادرات را مثال بزنیم، 
تأمیــن مالــی صــادرات در قالب اعتبار خریدار برای کشــورهایی که از 
بانکــداری اســالمی تبعیت نمی کنند با اندکــی پیچیدگی همراه بود، اما 
خوشبختانه با استفاده از عقود مبادله ای از قبیل فروش اقساطی و اجاره 

به شــرط تملیک نسبت به رفع آن اقدام شد.
هم اکنون در حال راه اندازی کمیته فقهی در بانک توسعه صادرات ایران 
هســتیم تا چالش های بانکداری اســالمی با بانکداری بین الملل را مورد 
بررسی قرار دهیم و با راهکارهایی که فقه مبین اسالم به دست می دهد، 

برای تعامل بیشــتر با بانکداری بین المللی استفاده کنیم.
خوشــبختانه مقام معظم رهبری با ایجاد شــورای فقهی در بانک مرکزی 
نیز موافقت کرده اند که این شورا، در بسیاری از موضوعات جدید بانکی 
بین المللــی می تواند راهکارهای ابتکاری برای رفع چالش های ممکن با 

نظــام بانکی بین المللی را ارائه کند.
ساختارها و فرآیندهای نظام بانکی برای تعامل بیشتر با بانکداری   �

بین المللی چه بوده است؟
این ســاختارها از گذشــته شکل گرفته و به طور مستمر، به روز شده است. 
دوران تحریم، باعث نشــد که به فرآیند رو به رشــد نظام بانکی کشــور 

خدشه عمده ای وارد شود.
همکاران ما در شبکه بانکی با ابزارها و فرآیندهای نوین بانکداری آشنا 
بوده و در موقع مقتضی توانمندی های خود را همچون قبل به کار خواهند 
گرفت. البته ذکر این نکته هم ضروری است که شاکله بانکداری بین الملل 
طی ســال های اخیر آنچنان دستخوش تغییر نشده و بعضًا، نرم افزارهای 
مورد اســتفاده در روابط کارگزاری همچون ســوئیفت ارتقا یافته که آن 

هم به روزرســانی شده یا در حال انجام است.

چه ابزارها و نهادهایی برای تعامل بیشــتر با بانکداری بین الملل   �
در نظام بانکداری کشــور دیده شده و الزم است؟

آنچه در دوره پیش از تحریم و تاکنون مهیا شده همگی در راستای تسهیل 
تعامــالت بانکی در عرصه تجــارت بین الملل بوده و وجود مدیریت ها و 
ادارات مرتبط ذیل ساختار بانک ها و همچنین کمیته بانکی اتاق بازرگانی 

بین الملل به توســعه این امر اشتغال داشته است.
البته الزم به ذکر اســت که در این راســتا واحدهای بین الملل بانک های 
کشــور از جمله بانک توســعه صادرات ایران در این امر ســهیم بوده و به 
توسعه بخش های خود اهتمام داشته و در نهایت باعث ارتقای تعامالت 

بانکداری بین الملل شده اند.
با وجود این، با فراهم شدن زمینه های مطلوب در آینده ای نه چندان دور، 
این امور ملموس تر شده و بهبود فرآیندهای موجود در تعامل با نظام بانکی 
بین الملل با شناخت تنگناهای احتمالی هرچه سریع تر اجرایی خواهد شد.

راهکارهای متنوع ســازی و توســعه خدمات بانکی بین الملل در   �
نظام بانکی کشور چیست؟

در عرصــه بانکداری بین الملل، کشــورهای متعامل از ابزارهایی جهت 
ارائــه خدمات بانکی اســتفاده می کنند کــه مورد قبول و وثوق آنها بوده 
و ذیل کنوانســیون های بین المللی و مقــررات اتاق بازرگانی بین الملل، 
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تدوین شده است. این ابزارها بنا بر ماهیت عملکردشان از استانداردهایی 
برخوردار هستند که در صورت لزوم قابل احاله به مراجع داوری بین المللی 

هم باشند.
بنابراین، متنوع ســازی و به کارگیــری ابزارهای جدید در تعامل با حوزه 
بانکداری بین الملل از جمله موضوعات در دست بررسی مستمر در بانک 
توسعه صادرات ایران است و به فراخور موضوع نسبت به بررسی و اتخاذ 

راهکارهــای جدید ارائه خدمات بانکی می پردازیم.
 )bayer›s credit( »به عنوان مثال تا چندســال قبل »اعتبارخریدار
از ابزارهای تأمین مالی در بانک توســعه صادرات نبود اما این ابزار پس 
از بررســی و متناسب ســازی با شرایط و مقررات بانکی کشور، هم اکنون 

به وفور مورد اســتفاده این بانک قرار می گیرد.
آیا با تعامل و همگامی بیشتر با نظام بانکداری بین المللی سالمت   �

و ثبات در نظام بانکی اســالمی ما تقویت می شود یا اهدافی فراتر از 
این برای بانک های کشور مدنظر است؟

شما می دانید بر اساس سند چشم انداز سال 1404 هجری شمسی، »ایران 
کشــوری توسعه یافته، با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح 
منطقه با هویت اسالمی و انقالبی الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل 
ســازنده و مؤثر در روابط بین الملل« ترســیم شده است. خوشبختانه، بند 

نهم سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی هم بر تقویت و توســعه نظام 
مالی و بانکی تاکید کرده اســت.

همان طور که اشاره شد، پتانسیل ابزارهای به کار گرفته شده در بانکداری 
اســالمی اعم از عقود اســالمی یا صکوک و همچنین ارتباط آن با بخش 
واقعــی اقتصــاد، باعث شــده این ابزارها مورد توجــه جهانی بوده و در 
نهایت به نقش محوری جهت تعامل هرچه بیشــتر با شــبکه بانکداری 

بین الملل تبدیل شود.
بنابرایــن،  اســتفاده مطلــوب و ارتقــای این ابزارها که ســابقه بیش از 
ســه دهه تجربه را در ایران دارد باعث می شــود تا در آینده به ســاختار 
توســعه یافته تری رســیده، و شــکوفایی اقتصــادی و اشــتغال زایی 
بیشــتری را به همراه داشــته باشــد. تعامل بیشــتر با نظام بانکداری 
 بین المللــی، از لــوازم پویایــی و رشــد و تقویت نظام بانکی اســالمی

 است.
باید توجه داشــت که رشــد ســاالنه ســریع دارایی ها و معامالت مبتنی 
بر بانکداری اســالمی در جهان، تعامل بیشــتر با بانکداری بین المللی را 
می طلبد. بالندگی بانکداری اســالمی در عرصه بین الملل نیز با تعامل با 
بانکداری بین المللی حاصل خواهد شــد. بانک توســعه صادرات مفتخر 

اســت که در خط مقدم تعامل با بانکداری بین المللی قرار دارد.
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الگوهای موفق 
بانکداری اسالمی در جهان 

فاطمه حسینی
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همزمان با توسعه صنعت بانکداری و خدمات مالی در جهان، بانکداری 
اســالمی نیز به دلیل ویژگی هایی از جمله ممنوعیت انجام معامالت 
ربوی، تأکید بر قراردادهای واقعی، توزیع ریســک ســرمایه  گذاری، 
برقــراری رابطه میان عرضه پول و بخش واقعی اقتصاد، محدودیت 
فعالیت های ســفته  بازی در نظام بانکی و. .. درکشــورهای مختلف 
اســالمی و غیراســالمی با رشد چشــمگیری روبه  رو شده است. به 
طوریکه، در حال حاضر 141 بانک اسالمی در جهان مشغول فعالیت 
هستند که 57 درصد آنها در منطقه خاورمیانه می  باشند. همچنین، تا 
سال 2014، 360 مؤسسه مالی شامل بانک های تجاری و تخصصی، 
شــرکت های بیمه و مؤسســات مالی و اعتباری در 40 کشور جهان 
به ارائه خدمات مالی اســالمی پرداخته  اند که از این میان، خدمات 
250 مؤسســه به طور کامل اســالمی بوده و 110 بانک تجاری نیز با 
داشتن باجه های اسالمی، خدمات منطبق بر شریعت به مشتریان خود 
عرضه کرده  اند و بسیاری از آنها با پیروی از اصول دقیق بانکداری 
بدون ربا و منطبق بر شــریعت توانســته  اند به عنوان الگوهای موفق 
در معرفی بانکداری اسالمی مورد توجه قرار گیرند. به نظر می  رسد، 
تجارب کشــورهایی که توانســته  اند در زمینه بانکداری بدون ربا 
موفق عمل کنند و در فضای رقابتی با بانکداری ربوی، زمینه توسعه 
و رشــد صنعت بانکداری اســالمی را در جهان فراهم کنند، می تواند 
فرصت های جدیدی پیش روی نظام بانکی کشور که از سال 1362 
با تصویب قانون بانکداری بدون ربا، به بانکداری اسالمی روی آورد، 
اما در مقام اجرا دچار مشــکالتی شــد، قرار دهد. بر این اســاس، به 
بهانه دهم شــهریور ماه، ســالروز تصویب قانون بانکداری بدون ربا، 
این نوشتار به معرفی برخی کشورهای اسالمی و غیر اسالمی موفق 

در بانکداری اسالمی اختصاص یافته است.

کشــورهای اســالمی موفق در حــوزه بانکــداری 
اسالمی

 مالزی  �
کشــور مالــزی یکی از کشــورهای پیشــرو در صنعــت بانکداری 
اسالمی است و به جرأت می توان مدعی شد در حال حاضر بانکداری 
اسالمی در جهان با نام مالزی شناخته می شود. سیر تاریخی بانکداری 
اسالمی در این کشور، به سال 1969 بازمی گردد که موسسه »لمباگا 
تابونگ حاجی« شکل گرفت. این موسسه)که هم اکنون نیز همچنان 
به فعالیت مشــغول اســت وظیفه دریافت و مدیریت منابع افرادی را 
که عالقمند به انجام ســفر حج در آینده بودند بر عهده داشــت و پس 
اندازهای مردم را در شیوه های اسالمی و سودده اقتصادی مورد استفاده 
قرار می  داد. این فعالیت ها ادامه داشــت تا اینکه در ســال 1983، با 
تصویب قانون بانکداری اســالمی و تأســیس اولین بانک اسالمی با 
عنوان »بانک اســالمی برهاد مالزی«، این شــیوه از بانکداری رسمًا 
کار خود را در این کشــور آغاز کرد. بانک اســالمی برهاد اولین بانک 

اسالمی اســت و به همین دلیل هم در ســطح ملی و هم بین المللی 
به عنوان یک بانک اســالمی فعال شــناخته می شود. در حال حاضر 
این بانک با 133 شــعبه در سراســر مالزی، حدود 70 محصول مالی 
اســالمی را در زمینه های گوناگونی مانند تجهیز و تخصیص منابع، 
صکــوک، تامین مالی شــرکتی، تامیــن مالی خرد، مدیریت ثروت و 
غیره ارائه می دهد. همچنین، جدیدترین توســعه مقرراتی در مالزی، 
مرتبط با تصویب »قانون خدمات مالی اســالمی«در ســال 2013 
اســت که به صورت کاماًل جامع همه ابعاد قانونی، حقوقی، نظارتی 
و شرعی فعالیت های تمامی موسساتی را که قصد دارند در چارچوب 
اسالمی فعالیت کنند، مورد تبیین قرار می دهد.مالزی در زمینه تأسیس 
بانک های اسالمی، موسسات مالی اسالمی، بازار بین بانکی اسالمی، 
انتشار انواع مختلف صکوک و غیره، با سرعتی باال رو به حرکت است و 
بر اساس اهداف اعالم شده توسط ریاست بانک مرکزی و سایر مقامات 
اقتصادی، این کشــور قصد دارد در آینده ای نزدیک خود را به عنوان 
»قطب بانکداری و مالی اسالمی جهان« مطرح کند.شیوه های تجهیز 
 منابع در بانکداری اســالمی این کشــور، به سه روش حساب جاری، 
حساب های پس  انداز و سپرده های سرمایه  گذاری صورت می گیرد و 
تخصیص منابع نیز به صورت عقد تورق و فروش اقساطی می باشد. 

 سودان  �
نخســنین بانک اســالمی در سودان در ســال 1978، با نام »بانک 
اسالمی فیصل«آغاز به کار کرد و با تصویب »قانون شریعت اسالم«در 
ســال 1983، تغییرات اساســی در عملیات بانک مرکزی سودان و در 
کل نظام بانکی کشور در زمینه اسالمی کردن فعالیت های بانکداری 
مرســوم آغاز شــد. اما از آنجا که تبدیل یکباره تمام قوانین مالی و 
اسالمی کردن آنها در اقتصاد سودان دشوار بود، از سال 1992، بخش 
مالی بر اســاس مقررات اســالمی بنا شد و هر معامله ای که بر اساس 
قوانین شــریعت نبود، ممنوع اعالم گردید. در حال حاضر بانکداری 
اسالمی صرفًا در کشور سودان )سودان شمالی( به صورت سراسری 
اجرایی می شود و بانک مرکزی سودان ضمن تشکیل شورای فقهی 
با جایگاه رسمی و قانونی، ضمن نظارت بر اجرای بانکداری اسالمی، 

از ابزارهای سیاستگذاری پولی اسالمی نیز استفاده می کند.
همچنین، تجهیز منابع در بانک های اسالمی ســودان از ســه طریق 
حساب های جاری، حساب های پس انداز و حساب های سرمایه گذاری 
صورت می گیرد و تخصیص منابع نیز به انواع عقود اسالمی از جمله 
مضاربه و مشــارکت )بر اســاس تسهیم سود و زیان(، مرابحه، اجاره، 
اســتصناع )بر اساس سود مشــخص( و قرض الحسنه )قرض بدون 

بهره( تعلق دارد.
 پاکستان  �

روند اسالمی کردن سیستم بانکی در پاکستان از سال 1979 آغاز شد 
و تا پیش از این، در سال 1977، وظیفه تهیه و تدوین طرحی منطبق 
با شــریعت برای اقتصاد کشــور، به »شــورای جهان بینی اسالمی« 

بانکداری اسالمی



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ شهریور ماه 1397 / شماره 3032

Bilingual Economic Monthly  

پاکستان واگذار شده بود. این شورا گروهی از اقتصاددانان و خبرگان 
امــور بانکــی را موظف به انجام وظایفــی کرد که یکی از مهم ترین 
آنها، ارائه شیوه های ممکن برای حذف بهره )ربا( از اقتصاد پاکستان 
بود. اعضای منتخب، پس از بررســی طرح، گزارش خود را در فوریه 
1980 به »شــورای جهان بینی اسالمی« پاکستان ارائه کردند. شورا 
نیز پس از انجام اصالحات و تعدیالت الزم، گزارش آماده  شده را در 
همان سال به ریاست جمهوری پاکستان تسلیم کرد که پس از تایید، 
جهت اجرا ابالغ شد. به این ترتیب، پس از اعالم دولت پاکستان مبنی 
بر ممنوعیت انجام معامالت ربوی در نظام مالی کشــور، بانکداری 
متعارف بر اساس نرخ بهره ممنوع شد. پس از آن، طی سال های 1980 
تا 1985، تالش ها برای حذف واقعی ربا از نظام بانکی همچنان ادامه 
یافت تا اینکه در سال 1985 نظام بانکداری پاکستان به صورت رسمی، 
اسالمی اعالم شد و تمامی بانک ها و موسسات مالی ملزم به استفاده از 
عقود اسالمی شدند. اما از آنجا که تجربه  ای از اجرای صحیح بانکداری 
اســالمی در کل نظام بانکی این کشــور وجود نداشــت، نظام بانکی 
ظاهری اسالمی پیدا کرده و عقود اسالمی )به ویژه عقود مشارکتی( به 
شیوه ای صوری و غیرواقعی اجرا می شد. این روند موجب شد مقامات 
قانونی پاکســتان در ســال 2001، تصمیم به تغییر نظام بانکی گرفته 
و رسمًا از نظام بانکداری اسالمی سراسری به سمت نظام بانکداری 
اســالمی دوگانه تغییر مسیر دهند. براین اساس، از سال 2001 اجازه 
فعالیت بانک های اسالمی و غیراسالمی در کنار هم صادر شد. از این 
ســال به بعد، بانک مرکزی پاکســتان تنها به بانک هایی اجازه می داد 
تحت عنوان »بانک اســالمی« به فعالیت مشــغول شوند که خود را 
متعهد به اجرای ضوابطی خاص کنند. در این راستا، اولین بانکی که 
توانست ضوابط مذکور را تامین کند و به عنوان بانک اسالمی واقعی 
بــه فعالیــت بپردازد، »بانک میزان«بود که عماًل فعالیت های خود را 
در سال 2002 آغاز کرد. تعداد بانک های اسالمی پاکستان تا دسامبر 

2014، شامل 22 بانک، با 1574 شعبه در این کشور بوده است. 
شــیوه تجهیز منابع در بانک های اسالمی پاکســتان از طریق انواع 
حســاب های جاری، ســپرده های پــس  انداز، ســپرده های ثابت و 
ســرمایه  گذاری و ســایر انواع سپرده ها می  باشــد که در این میان، 
سپرده های سرمایه  گذاری مهم ترین منبع مالی محسوب می  شوند. 
شــیوه تخصیص منابع نیز، اغلب با اســتفاده از عقود مرابحه، اجاره، 
مشــارکت، مضاربه، مشــارکت تناقصی یا کاهنده، سلف و استصناع 

انجام می  شود.
 اردن  �

»بانک اسالمی اردن«نخستین بانک اسالمی این کشور است که به 
عنوان یک بانک خصوصی در سال 1978 با سرمایه چهار میلیون دینار 
اردنی با هدف تامین مالی، بانکداری و فعالیت های ســرمایه گذاری 
مطابق با قوانین شریعت اسالم تأسیس شد و در سال 1979 فعالیت 
خود را آغاز کرد. ارکان اصلی این بانک را »مجمع عمومی «، »شورای 

اداری «، »هیــات اجرایــی «، »مشــاور شــرعی « و )اخیرا »هیات 
مشــاوره شرعی «( تشــکیل می  دهد. بانک اسالمی اردن به جهت 
شــفاف و منطقی بودن قوانین و فعالیت های آن، یکی از موفق ترین 
بانک های اسالمی به شمار می آید که به الگویی برای سایر موسسات 
عالقه مند تبدیل شده است.در حال حاضر این بانک در سراسر اردن 

67 شعبه دارد.
تجهیز منابع در این بانک از طریق سپرده ها شامل سپرده های امانی 
و سرمایه  گذاری و اوراق مضاربه می  باشد. شیوه تخصیص منابع نیز 
به صورت مرابحه، مضاربه، مشارکت)مشارکت کاهنده و مشارکت به 
روش سهام(، قرض  الحسنه، سرمایه  گذاری مستقیم،اجاره به شرط 

تملیک و فروش اقساطی انجام می شود.  
 بنگالدش  �

نخستین بانک اسالمی بنگالدش با مسئولیت محدود در سال 1983 
تأسیس شد. این بانک بر اساس قانون شرکت ها تشکیل و هدف آن 
بانکداری بر اساس شریعت اسالمی بود. طی مدت سه سال این بانک 
عملیات خود را به 7 شــهر و تعداد 13 شــعبه گســترش داد و در حال 
حاضر بیش از 100 شعبه در سرتاسر بنگالدش دارد. مهم ترین هدف 
بانک های اســالمی بنگالدش ارایه خدمات بانکداری اسالمی بدون 
ربا در بازار مالی این کشــور اســت. از نظر رتبه بندی بنکر، این کشور 
در ســال 2012، رتبه نهم را از لحاظ دارایی های منطبق بر شــریعت 

در میان سایر کشورها به خود اختصاص داده است.
روش تجهیز منابع مالی در بانک  اســالمی بنگالدش شامل حساب 
جاری، حساب سپرده با پیش آگهی ویژه PLS )سیستم پایه مشارکت 
در سود و زیان راستین(، حساب سپرده PLS، حساب سپرده مدت دار 
PLS، حساب جاری براساس ودیعه و حساب PLS براساس مضاربه 
اســت. تخصیص منابع نیز با روش های مرابحه، فروش اقســاطی، 

به نظر می  رسد، تجارب کشورهایی که توانسته  

اند در زمینه بانکــداری بدون ربا موفق عمل 

کنند و در فضای رقابتــی با بانکداری ربوی، 

زمینه توسعه و رشد صنعت بانکداری اسالمی را 

در جهان فراهم کننــد، می تواند فرصت های 

جدیدی پیش روی نظام بانکی کشور که از سال 

1362 با تصویب قانون بانکداری بدون ربا، به 

بانکداری اسالمی روی آورد، اما در مقام اجرا 

دچار مشکالتی شد، قرار دهد

بانکداری اسالمی



31 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ شهریور ماه 1397 / شماره 32

Bilingual Economic Monthly  

مشارکت با وثیقه  گذاری)وثیقه در برابر هرگونه نقض قرارداد توسط 
مشــتری اخذ می  شــود(، مشارکت- رهن  گذاری)مکانیزم آن مانند 
مشارکت- بانک قرار داده می  شود(، اجاره به شرط تملیک، مشارکت 
ســهمی)حقوقی(، خرید ســهام و قرض)وام بدون بهره با کارمزد( 

صورت می  گیرد.

 بانکداری اسالمی در انگلستان و آمریکا
 انگلیس  �

انگلیس نخســتین کشــور غربی است که به تأسیس بانکداری خرد 
براساس قوانین اسالم اقدام نمود. بانک اسالمی انگلستان با تصویب 
FSA در سال 2004 تأسیس شده است.از آن زمان به بعد، بانکداری 
اسالمی در کشور انگلستان به طور پیوسته توسعه یافت؛ به نحوی که 
در سال 2013 پنج بانک کاماًل اسالمی، بیش از 20 شعبه اسالمی در 
بانک های غیراسالمی، یک شرکت بیمه اسالمی )تکافل(، 9 صندوق 
سرمایه گذاری و یک صندوق پوشش ریسک اسالمی در این کشور به 
فعالیت مشغول بودند. انگلستان فعال  ترین و پیشرفته  ترین بخش 
بانکداری اســالمی را در اتحادیه اروپا داشــته و دروازه ورودی تأمین 

مالی اسالمی می باشد.
شــیوه تجهیز منابع در بانک اسالمی انگلســتان به شیوه های حساب 
جاری براســاس عقد قرض، حســاب های پس  انداز براســاس عقد 
مضاربه با ســود انتظاری و حســاب های ســرمایه  گذاری بنابر عقد 
وکالــت ارائــه می  شــوند. دو عقد مرابحه و عقد ترکیبی مشــارکت 
تناقصی)کاهنــده( و اجاره نیز شــیوه های تخصیص منابع در بانک 

اسالمی انگلستان است.
 آمریکا  �

نخســتین موسسات مرتبط با بانکداری و مالی اسالمی در این کشور 
»صندوق مشــترک ســرمایه گذاری امانت«و »موسسه تأمین مالی 
امریــکا )الربا(«بودنــد که به ترتیب در ســال های 1986 و 1987 
در واشــنگتن و کالیفرنیا تاســیس شدند. از آن زمان تاکنون فعالیت 
موسســات مالی اسالمی در امریکا رشد داشته است، به نحوی که در 
حــال حاضر حداقل 91 موسســه ارائه دهنده  محصوالت و خدمات 
بانکداری  اســالمی )اعم از شــعب بانکداری  خرد، بانک  های سرمایه  
گذاری، شــرکت  های رهنی و شــرکت  های  تامین مالی( مشــغول 
فعالیت  هســتند. دو موسسه »ِدون بانک«و »یونیورسیتی بانک«نیز 
که در حوزه بانکداری خرد مشــغول به فعالیت هســتند به ترتیب در 
سال های 2003 و 2005 اقدام به تأسیس شعب اسالمی کردند و به 
طــور عمــده از عقود مبادله ای به منظور تأمین مالی گروه های هدف 

خود بهره می برند. 
شیوه های تجهیز و تخصیص منابع در موسسه تأمین مالی آمریکا نیز 
به نوعی با سایر بانک های اسالمی متفاوت است؛ به طوریکه، ساختار 
این موسســه بدین صورت تعریف شده است که اساسًا سپرده پذیری 

ندارد. بلکه سرمایه ای اولیه توسط سهامداران موسسه تأمین شده و 
از این منابع جهت ارائه تسهیالت مشخصی استفاده می شود. از طرفی 
بر اســاس اقساط دریافتی از تسهیالت گیرندگان، منابع آزاد می شود 
و در اختیار ســایر افراد متقاضی قرار می گیرد. موسســه تامین مالی 
امریکا همچنین از شــیوه های محدودی جهت تأمین مالی اســتفاده 
می کند که اولین و مهم ترین آن ارائه تسهیالت رهنی بر اساس عقد 
»مشــارکت تناقصی و اجاره« اســت. عقد دیگری که در این موسسه 
برای »تامین مالی تجارت«مورد استفاده قرار می گیرد، مرابحه است.

کالم آخر  �
اقبــال جهانی از صنعت بانکداری اســالمی و مزیت ها و فوایدی که 
این شــیوه از بانکداری در حل مشــکالت مالی دارد، اهمیت توجه به 
اجرای صحیح بانکداری اسالمی را در کشور دوچندان می کند. سیستم 
بانکی کشور که به دنبال پیروزی انقالب اسالمی و با تصویب قانون 
بانکــداری بــدون ربا در ســال 1362، به دنبال حذف هر نوع فعالیت 
ربوی از نظام بانکی بود، با گذشــت بیش از ســه دهه از اجرای آن به 
دلیل نواقص و اشکاالتی که در اجرا با آن مواجه شد، نتوانست اهداف 
مورد انتظار را برآورده کند و چه بسا، عالوه بر وارد شدن آسیب های 
جدی به نظام پولی و مالی کشــور، زمینه  ســاز بسیاری از مشکالت 
اقتصادی از جمله تورم، رکود و. .. شــد. این موضوع باعث شــده، تا 
کارشناســان و صاحبنظران امر، بر اصالح ساختارهای نظام بانکی و 
همچنین قانون بانکداری بدون ربا به عنوان راهکاری اساسی جهت 
خروج از مشکالت نظام بانکی و به تبع آن، اقتصاد کشور تأکید کنند. 
در این زمینه، استفاده از تجارب کشورهایی که توانسته  اند در حوزه 
بانکداری بدون ربا موفق عمل کنند، می تواند مورد توجه سیاستگذاران 
و قانون گذران کشــور قرار گیرد، که این مهم نیز، تعامل و همکاری 
سایر دستگاه ها و نهادهای مرتبط با نظام پولی و مالی کشور را می  طلبد.

سیستم بانکی کشور که به دنبال پیروزی انقالب 
اسالمی و با تصویب قانون بانکداری بدون ربا در 
سال 1362، به دنبال حذف هر نوع فعالیت ربوی 
از نظام بانکی بود، با گذشت بیش از سه دهه از 
اجرای آن به دلیل نواقص و اشکاالتی که در اجرا 
با آن مواجه شد، نتوانست اهداف مورد انتظار 
را برآورده کند و چه بســا، عالوه بر وارد شدن 
آســیب های جدی به نظام پولی و مالی کشور، 
زمینه  ساز بسیاری از مشکالت اقتصادی از جمله 

تورم، رکود و. .. شد

بانکداری اسالمی
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    تحقیقات اخیر موسســات رتبه بندی غرب و تحلیل های منتشــر شــده 
در نشــریات غربی نشــان می دهند بانکداری اسالمی در حال رشد بوده و 
موسسات مالی اسالمی طبق شریعت به خوبی مسیر بهبود را طی می کنند

    جاي شگفتي دارد که بانکداران غربي که براي قرن ها به پدیده اي بنام 
بهره یا »ربا« خو گرفته بودند، بانکداري اســالمي و مالیه اســالمي را با 
آغوش باز مي پذیرند و از خالقیت هاي بانکداران اسالمي، بهره مي جویند. 
در نتیجه بانکداري و مالیه اســالمي که تا چند ســال قبل به عنوان یک 
»وصله ناجور« براي صنعت بانکي و مالي اروپا تلقي مي شد، امروزه توانسته 
اســت خود را به عنوان یک جریان دائمي و مطمئن خدمات رســاني مالي 

براي تمام جهانیان مطرح ســازد و اعتماد همگان را به خود جلب نماید.
    تقاضــای فزاینــده در ســطح جهــان برای خدمــات و ابزارهای مالی 
اسالمی، توسعه صنعت بانکداری اسالمی را تسریع می کند. ابزارهای مالی 
بانکداری اسالمی عمدتًا توسط بانک های اسالمی کشورهای عربی خلیج 
فارس و کشورهای مسلمان شرق آسیا گسترش یافته اند اما اکنون توجه 
کشورهای اسالمی و غیراسالمی را در سرتاسر دنیا به خود جلب نموده اند.

    برای کسب سهم در این بازار، بانک های متعارف کشورهای مسلمان 
همگام با غول های عرصه بانکداری جهان در حال باز کردن پنجره های 
اسالمی در ساختمان های قدیمی خود هستند و انگلستان به عنوان سرآمد 

طالی سیاه زیر لوای بانکداری اسالمی

بانکداری اسالمی
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کشورهای غربی در این زمینه، اخیرا اجازه تأسیس نخستین بانک کامال 
اســالمی را در این کشور صادر کرد.

    در بازارهایی که بازار مالی اســالمی هنوز گســترش نیافته است، بانکها 
قادر به تأمین تقاضای روزافزون مشــتریان برای دریافت خدمات مالی 

اسالمی نیستند. 
      به گزارش گاردین،  رئیس جمهور اندونزي در جلسه افتتاحیه پنجمین 
مجمع جهاني اقتصاد اســالمي در جاکارتا پایتخت اندونزي  برگزار شــد 
به وضوح بیان کرد که اکنون زمان آن اســت که بانک هاي اســالمي به 

اشــاعه تفکر خود در غرب بپردازند.
    به نظر وی : موسســات مالي اســالمي به شــدت موسسات مالي غربي 
در بحــران مالــي اخیر لطمــه ندیده اند، چون روي دارایي هاي ســمي 

سرمایه گذاري نکرد ه اند.
    »یودهویونو« در صحبتهای خود در مجمع مذکور بیان کرد: بانک هایي 
که مطابق با قوانین اســالمي در مورد پرداخت بهره و ســهیم شــدن در 
مخاطرات اعتباري اداره مي شــوند از نظر بســیاري از مردم عادالنه تر از 
بانک هاي سنتي به حساب مي آیند. این بانک ها کمتر بر سود تمرکز دارند 

و با جوامعي که در آنها کار مي کنند مهربان تر هســتند.
    براســاس موارد مطرح در نشســت مذکور، تقاضا براي ایجاد موسسات 
مالي اســالمي سال هاســت که در جهان اسالم افزایش یافته و با توجه به 
اینکه شریعت اسالم پرداخت و دریافت بهره را ممنوع کرده و آن را نوعي 
قمار مي داند در نتیجه خطر سرمایه گذاری بین بانک و سپرده گذار تقسیم 
مي شود و بانک انگیزه بیشتري براي تضمین درست بودن معامالت دارد.

       بر اساس گزارشاتی که در نوامبر 2007 در کنفرانسی در باره سرمایه 
گذاری و مالیه اســالمی در لندن برگزار شــد،  بازار بانکداري اســالمي در 
آن زمان  حدود 600 میلیارد دالر بود.  این بازار موقعیتي فعال و پر انرژي 
در سطح جهاني دارد و پیش بیني شده تا سال 2012 هر سال 20 درصد 
رشد را شاهد باشد و این مقدار حداقل دو برابر سریع تر از بانکداري رایج 

در سطوح کالن است.
    در کشورهای عربی خلیج فارس و کشورهای مسلمان شرق آسیا، 20 
درصد مشــتریان، خدمات مالی اســالمی را به خدمات مشابه بانکی غیر 

اســالمی با ریسک بازدهی یکسان ترجیح می دهند.
    در حال حاضر، توجه بانکداران و مدیران موسسات مالي، صندوق هاي 
ســرمایه گذاري کم خطر و حتي صندوق هاي بازنشســتگي غرب نیز به 
کانون هاي مالیه اسالمي از جمله مالزي و خلیج فارس )به ویژه بحرین(، 
جلب شــده است. ســهم خدمات بانکی اسالمی در مالزی هم اکنون بالغ 
بر 12 درصد کل نظام بانکی این کشور است و در 6 کشور عضو شورای 
همــکاری خلیــج فارس نیز بالغ بر 17 درصــد کل دارایی های بانکی را 
خدمات مالی اسالمی تشــکیل می دهد.  به عقیده بســیاري از کارشناسان 
امور بانکي و مالي بین المللي، بانکداري و مالیه اســالمي توانســته خود را 
به عنوان یک »سیســتم مالي مقتدر« که حرف هاي زیادي براي گفتن 
دارد و نمي تــوان آن را انــکار نمود، به جهانیان معرفي کند و حقانیت خود 

را به آنها بقبوالند.
    از دالیل اصلی این گرایشات به سمت و سوی بانکداری اسالمی می توان 

به موارد ذیل اشاره کرد: 
       یکي از دالیل جذابیت زیاد بانکداري اسالمي این است که مناطقي 
که دارای سریعترین رشد در بانکداری اسالمی بوده اند،  جزء کشورهاي 
توسعه یافته و ثروتمند جهان محسوب مي شوند. کشوري همچون مالزي 
را در نظر بگیرید که دولت متعهد شــده اســت تا ســال 2010،  20 درصد 
سیستم مالي را به سمت اصول اسالمي سوق دهد، هدفي که قباًل بسیار 
آســان و دردســترس بنظر مي رســید.    رشد مالي مالزي در عرصه هاي 
جهاني انعکاس گسترده اي یافته است و یکصدو پنجاه موسسه در سراسر 
دنیا در حال حاضر به عرضه خدمات و محصوالت بانکداري اسالمي مي 

پردازنــد و بیش از 200 میلیارد دالر در اختیار دارند.
    بر اســاس جدیدترین ارزیابي بعمل آمده در رابطه با گســتردگي این 
بازار، عالوه بر آســیاي شــرقي،  خاورمیانه و لندن نیز بعنوان مراکز مهم 

در حال توســعه این بانکداري شناخته شده اند. 
  منطبق بر اصول اخالقي همچون مذهب 

      این برداشت که بانکداري اسالمي فقط مختص مسلمانان است، ایده 

بانکداری اسالمی



یکی دیگــر از دالیل گرایش روز افزون به محصوالت 
مالي اسالمي و رونق یافتن بانکداري اسالمي،  افزایش 
چشمگیر قیمت نفت طي چند سال اخیر و سرازیر شدن 
دالرهــاي نفتي به منطقه خلیج فــارس و خاورمیانه 
بوده است. تا چند ســال قبل هرگاه قیمت نفت کمي 
افزایش مي یافت ســرمایه گذاران و شیوخ عرب اقدام 
به ســپرده گذاري در بانک هاي غربي مي نمودند، 
حال آنکه گرایش آنها به سرمایه گذاري در بانک هاي 
کشورهاي اسالمي، بویژه بانک هاي اسالمي، بیشتر و 
بیشتر شده اســت به نحوي که طي سه سال گذشته که 
جهان شــاهد افزایش قابل مالحظه قیمت هاي نفتي 

بوده است
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نادرســتي اســت. 90 درصد مشتریان خدمات بانکداري اسالمي در بانک 
HSBC را شرکتهاي غیر مسلمان تشکیل مي دهند. بانکداري اسالمي 
را شــاید به تعبیري بهتر بتوان،  مجموعه اي از اصول اخالقي دانســت تا 
یک چارچوبي از قوانین مذهبي و به طور قطع اصول اخالقي که زیربناي 
 بانکداري اســالمي را تشــکیل مي دهند. از فرامین الهي و قرآن منبعث

 شــده اند. اما حتي براي غیر مســلمانان نیز ارائه کننده مجموعه اي از 
ارزشــها اســت که در بانکداري تجاري و جهان تجارت از اهمیت زیادي 

برخوردار است.
    بــه عنــوان مثــال یکي از اصول مهم “gharar”اســت که اغلب به 
عنــوان یــک مانــع و ســدي در برابر فریب و حیله تعبیر مي شــود اما در 
اصل متضمن مفاهیم گســترده تري همچون پاســخگویی و شــفافیت 
در معامــالت می باشــد،  امــا در غرب چنان ارزشــهاي اخالقي در نظام 
بانکداري رایج دیده نمي شــود و بتدریج براي مردم مشــکالتي را ایجاد 
 کرده است. بانکداري اسالمي  شامل اصول اخالقي است که در برخي از 
صندوق هاي ســرمایه گذاري غربي دیده شــده اســت و طبق این اصول 
ســرمایه گذاري در شــرکت هایي که درآمد آنان از محل تنباکو و قمار 

تأمین مي شــود، ممنوع اعالم شده است. 
       شناخت چالش ها، تشخیص فرصت ها

    گرچه بانکداري اسالمي از جاذبه زیادي برخوردار است اما این به معناي 
کــم اهمیــت جلوه دادن ممنوعیت اخذ بهره یا ربا نیســت. در  بانکداري  
اسالمي بهره یا  ربا  مطالبه نمي شود زیرا در ربا  کسب پول از محل پول 
صورت مي گیرد نه از طریق پرداختن به کسب و کار و به همین دلیل از 
آن تحت عنوان استثمار نیز تعبیه مي شود. بنابه دالیل مشابه،  بانکداري 
اســالمي همچنین از کار با شــرکتها و موسســاتی که میزان بدهي بسیار 

باالیي دارند، ممانعت مي ورزد.
    محصوالت بانکداري اســالمي متفاوت تر از بانکداری متعارف اســت.  
بنابراین وام دهي نیز مســتلزم ابزارهاي جدید اســت، طوریکه بانکهای 
اســالمی در ســود حاصل از سرمایه گذاری شــرکت های دریافت کننده 
وام ســهیم می شــوندودر نتیجه سپرده گذاران،  هم مي توانند ضرر کنند 

و هم سود.
    در محصوالت سرمایه گذاري نیز تفاوت زیادي دیده مي شود از جمله 

اجتناب از ســرمایه گذاري هاي نامطمئن و ریسک دار.
    سیستم بانکداري اسالمي هنوز راه زیادي براي پیشرفت و تکامل دارد 
و این امر بانکها را با مشــکالت متعددي از بازارهاي کفایت ســرمایه  تا  
پروژه هاي  تأمین مالي  مواجه  مي ســازند.  مطابقت با اصول شــریعت و 
استاندارهاي بانکداري بین المللي یکي از موانع جدي پیش روي صنعت 
بانکداري اسالمي است و یکي از عرصه هاي پرخطري است که پرخطر 

نیز باقي خواهد ماند.
    اطالعــات و تخصــص کافــي در رابطه با بانکداري اســالمي بســیار 

ارزشمند است.
    شرکاي تجاري که هم داراي تجربه عملي در محیط بانکداري اسالمي 
هســتند و هم از فرصت هاي درآمدزایي آن اطالع دارند، بســیار ارزشمند 

هســتند.  سیســتم هاي بانکداري اســالمي یا غیر اسالمي باید خدمات 
بانکداري نوین از عملیات پایاپاي چکها تا مدیریت دارایي ریســک را بر 
اساس مشتري محوري عرضه کنند. سیستم هاي بانکداري نوین فرصت 
عرضــه بهتریــن خدمات و عملکردها را فراهم مي آورد و هنگام ورود به  

بازارهاي جدید،  به اســتاندارد کردن  شــیوه ها مي پردازد. 
      عالوه بر موارد فوق، سیســتم هاي بانکداري اســالمي، انعطاف پذیر 
نیز باید باشــند. خدمات و محصوالت مختلفي که در سیســتم بانکداري 
اســالمي در حال توســعه یافتن و شکل گیري هستند بدین معناست که 
این صنعت باید از نوآوري ها و توســعه راهکارهاي تجاري حمایت کند. 
انعطاف پذیري در زیرســاخت هاي تکنولوژیکي سیســتم بانکداري از 
ضروریات اســت.  یکی دیگر از دالیل گرایش روز افزون به محصوالت 
مالي اسالمي و رونق یافتن بانکداري اسالمي،  افزایش چشمگیر قیمت 
نفت طي چند ســال اخیر و ســرازیر شدن دالرهاي نفتي به منطقه خلیج 
فارس و خاورمیانه بوده اســت. تا چند ســال قبل هرگاه قیمت نفت کمي 
افزایش مي یافت سرمایه گذاران و شیوخ عرب اقدام به سپرده گذاري در 
بانک هاي غربي مي نمودند، حال آنکه گرایش آنها به سرمایه گذاري در 
بانک هاي کشــورهاي اسالمي، بویژه بانک هاي اسالمي، بیشتر و بیشتر 
شــده اســت به نحوي که طي سه ســال گذشته که جهان شاهد افزایش 
قابل مالحظه قیمت هاي نفتي بوده اســت، بیش از 60 درصد دالرهاي 
مازاد نفتي در بانک هاي اســالمي منطقه خلیج  فارس ســرمایه گذاري 
شــده اســت. دلیل  این مســاله نیز کاماًل روشن است. سرمایه گذاري در 
بانک هاي اســالمي ،  هم مطمئن و پر ســود اســت و هم با عقاید مذهبي 

و اعتقادي ســرمایه گذاران مسلمان سازگارمي باشد.
    در ابعاد کالن اقتصادي نیز بانک ها و موسسات مالي اسالمي، عملکرد 
موفقي را طي سالیان اخیر از خود ارائه داده اند. آنها دیگر به طور کامل به 
فاینانس خصوصي و شرکتي وابسته نیستند و شانس خود را در تامین مالي 
پروژه هاي عظیم و زیربنایي کشــورهاي حوزه خلیج فارس و خاورمیانه 

بانکداری اسالمی
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مي آزماینــد کــه در اکثر موارد نیز در این حــوزه کامیاب بوده اند.  عالوه 
بر این،  ســرمایه گذاران بین المللي که تمایل زیادي به متنوع ســازي 
ســرمایه گذاري هاي خود از نظر جغرافیایي و کیفي دارند، در اغلب موارد 
منطقه خلیج فارس و بانک هاي اسالمي آن  را به عنوان یکي از گزینه هاي 
اصلي ســرمایه گذاري خود بر مي گزینند و براي نیل به اهداف و مقاصد 
خود به رعایت اصول و قوانین شــریعت اســالم نیز تن در مي دهند. آرول 
کانداســامي رئیس بخش بانکداري اســالمي در شرکت سرمایه گذاري 
برکلي مي گوید: »امروز، شــما بعنوان یک ســرمایه گذار جهاني، حتمًا 

باید ســرمایه اي در این منطقه        ]خلیج فارس و خاورمیانه[ داشــته باشید.
    اگــر چــه برخي از ســرمایه گذاران بین المللــي، از بیم اینکه بازارهاي 
ثانویه مناســبي براي محصوالت مالي اســالمي به ویژه صکوک وجود 
نــدارد،  ترجیــح  مي دهند تا  از ورود بــه این حیطه ها خودداري کنند، اما 
باید دانست که به سختي مي توان در برابر وسوسه هاي شیرین و پرسود  
برآمده از پروژه هاي انتشار صکوک مقاومت نمود.   بر اساس جدیدترین 
آمار منتشــر شــده میزان گردش و مبادالت صکوک در جهان، در هر روز 

بیش از 10 میلیون دالر اســت.
    یکــی از پارامترهــای نهایــی که باید به ذکر آن پرداخت،  قابلیت اعتماد 
و اطمینان اســت.  اگر بانکداری اســالمی بعنوان بخشــی که از مجموعه 
خاصی  از اصول اخالقی  پیروی می کند، شــناخته شــده اســت و در این 
رابطه از بهترین طرز فکر و شیوه برخوردار است، پس در هر نقطه از جهان 

که معرفی و عرضه شــود، مورد اعتماد نیز قرار می گیرد.
    بانکداری اســالمی یک بخش جذاب و پرکشــش،  اما نوپا، ســودآور و 
پرمنفعت ولی پیچیده است، بنابراین مهارت و تخصص در حوزه بانکداری 
و مالی از یک ســو و تســلط بر مســایل شــرعی و دینی از سوی دیگر از 
ضروریات اســت.     بانکداری اســالمی که زمانی تنها حس کنجکاوی 
غربی ها را تحریک می کرد، اکنون به پدیده ای در حال رشد تبدیل شده 
و ســهم بزرگی از بازار اقتصاد کشــورهای حوزه خلیج فارس را در اختیار 
گرفته است.    همکاری “مؤسسه اوراق بهادار و سرمایه گذاری بریتانیا” 
بــا “مؤسســه امور مالی لبنان” به منظور ایجــاد مهارتهای تخصصی در 
زمینــه بانکداری از جمله نمونه های فعالیت بانکهای اســالمی در غرب 

محسوب می شود.
    براســاس آمار اعتبار خدمات مالی بریتانیا حســابهایی که خواســتار 
تسهیالت بانکی مبنی بر قوانین شرع اسالم هستند از 200 میلیارد دالر 
به 500 میلیارد دالر افزایش یافته و هر سال نیز 10 تا 15 درصد افزایش 
می یابد. از آنجا که قوانین شــرع،  رباخواری را ممنوع کرده اســت،  بیشتر 

مســلمانان انگلســتان در زمینه خرید خانه با مشکل مواجه هستند.
    ” بانک اســالمی بریتانیا” که ســپتامبر 2004 آغاز به کار کرد، فراتر 
از شــعب  خود در لندن ،  بیرمنگام و لســتر، خدمات پســتی و تلفنی به 
مســلمانان ارائه می دهد و همچنین اخیرا شــعبی را در سراسر این کشور 
تأســیس کرده اســت. بانک دویچه، بزرگترین بانک آلمان نیز در راستای 
افزایش مشــتریان و جمعیت مســلمانان خدمات خود را بر اساس قوانین 

اسالمی و قانون شرع ارائه می کند.

    بســیاری  از بانکهای مشــهور غربی نیز شــعبه هایی را در کشــورهای 
اسالمی تأســیس و خدمات خود را با موازین شــریعت اسالمی همســان 
می کنند تا عالوه بر ارائه خدمات، مشــتریان بیشــتری به دست آورند. در 
میــان ایــن نمونه ها می توان بــه فعالیت بانک HSBC به عنوان یکی 
ازبزرگترین گروه های بانکداری در جهان و ســومین بانک بزرگ جهان 
در مالزی اشاره کرد. بانک Lloyds TBS نیز بانک بزرگ بریتانیایی 
است که طی اقدامی منحصر به فرد حساب بانکی تازه ای را برای تاجران 
مســلمان افتتاح کرد تا امکان دسترســی آنها به ســایر بانکها نیز گسترده 
تر شــود.    درحال حاضراقتصاداســالمی دربخش صنعت اقتصاد جهانی، 

به سرعت رشد می کند.
    پائیز سال گذشته بانک هانگ سنگ، دومین بانک بزرگ هنگ کنگ 
که بخشی از بانکداری بزرگ HSBC محسوب  می شود بخش سرمایه 
گــذاری های اســالمی خود را فعال کــرد. هنگ کنگ آخرین منطقه ای 
است که اخیراً وارد فهرست بلند مؤسسات بین المللی شده که به اقتصاد 
اســالمی توجه دارند، پیش از آن ســیتیگروپ، HSBC، دویچه بانک 

فعالیتهای بانکداری اســالمی خود را توسعه داده اند.
    در آسیا اقتصاد اسالمی به سرعت  در  حال  رشد است و مالزی تالش 
می کنــد بــه عنوان یک قطب منطقه ای در این عرصه شــناخته شــود. 
اندونزی، تایلند و ســنگاپور نیز از دیگر کشــورهایی هســتند که بخش 
اقتصاد اســالمی خود را توســعه داده اند. سال گذشته تونس و مراکش نیز 
نخســتین بانکهای اسالمی خود را تأســیس کردند. وامها و اوراق بهادار 
اسالمی در ایاالت متحده و بریتانیا نیز روند رو به رشدی را طی می کنند.
    بانکداری اســالمی به جای ســود که در قوانین شــرع حرام اســت سود 
یا ضرر خود را با مشــتریان ســهیم  می شــود. بر اساس این نظام، بانک با 
مشــتریان خود ارتباط نزدیکی داشــته و پروژه های مشــترکی را با هدف 
فروش به شــخص ثالث ایجاد می کنند.    میزان  دارایی های بانکهای 
کشــورهای اسالمی طی ســالهای 1998 تا 2003 به طور متوسط 13/7 
درصد افزایش داشته است، اما این میزان طی چند سال گذشته تقریبًا دو 
برابر شده است. سود در نظام بانکداری اسالمی 50 درصد در سال 2003 
افزایش یافته و بازگشت ارزش خالص آن نیز بیش از 15 درصد افزایش 
داشــته اســت.    گســترش و رونق بانکداری اسالمی در میان کشورهای 
اســالمی از یک ســو و تقاضای کشــورهای غربی مبنی بر تطابق قوانین 
بانکداری خود با قوانین اســالم نیز از ســوی دیگر رشد چشمگیر این نوع 
نظام سودده اسالمی را رقم زده است. صنعت بانکداری اسالمی که تقریبًا 
ســه دهه پیش آغاز به فعالیت کرده، رشــد قابل توجهی داشــته و توجه 
بســیاری از ســرمایه گذاران و بانکداران سراسر دنیا را به خود جلب کرده 
است.انگیزه سود آوری و نیروهای موجود در بازار، بانکداری اسالمی را نیز 
همانند سایرفعالیتهای تجاری تقویت می کند و به پیش می راند، بانکداری 
اسالمی درآمد زا و سودآور است اما در عین حال ازچالشهای متعددی نیز 
برخوردار است.  بانکهایی که تمایل به فعالیت در چنین محیطی هستند،  
نیازمند شــناخت و اطالع کامل از این بخش و داشــتن تجربه مســلم در 

این حیطه می باشند. 

بانکداری اسالمی
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دکتر مهدی رضوی اســتاد تمام دانشــکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی:

تدوین نظام برنامه ریزی راهبردی   
از الزامات جدی اجرای صحیح 

بانکداری اسالمی

گفت و گو: میثم مهرپور

بانکداری اسالمی
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بیش از سه دهه از اجرای قانون بانکداری بدون ربا می گذرد. بر اساس نظر 
عمده اقتصاددانان، مراجع و علما ماهیت بانکداری بدون ربا عملیاتی نشده 
و با چالش ها و موانع جدی روبه رو بوده است. به نظر جنابعالی اجرای این 

قانون در طول بیش از سه دهه گذشته چه توفیقاتی داشته است.
یکی از توفیقات قانون عملیات بانکی بدون ربا اینست که به طور یکپارچه 
در تمامی بانک های تجاری و تخصصی ما به اجرا گذاشته شد که خود این 
موضوع در آن هنگام در دنیا سابقه نداشت و اقدام بی نظیری بود البته بعد 
از ما کشورهای پاکستان و سودان بعد از سال 1982 اقدام به این کار کردند. 
از امتیازات دیگر قانون عملیات بانکی بدون ربا تنوع عقود اسالمی آن است. 
عقودی اسالمی که جمهوری اسالمی از طریق قانون عملیات بانکی بدون ربا 
ارائه کرد در واقع طراحی متنوعی برای تأمین مالی فعالیت های اقتصادی 
در زمینه های گوناگون همچون صنعت، معدن، کشاورزی، تجارت، زراعت 
و غیــره بــود. یکی دیگر از توفیقات اجرای بانکداری بدون ربا در ایران این 
بود که ایران به عنوان ابداع کننده این قانون شناخته شده به طوریکه این 
قانون بر کلیه مؤلفه های مهم نظام بانکداری ما اعم از اهداف، سیاست ها و 
برنامه ها تسری یافت. در این راستا قانون مذکور، از نظر فلسفی و عملیاتی، 
تقریبًا تمام پایه و اســاس نظام بانکداری قبل از انقالب را به طور بنیادی 
دگرگــون کرد. یعنی کلیــه رویه ها و رویکردهای نظام بانکداری مبتنی بر 
بهره، که بر گرفته از نظام ســرمایه داری بود، را با نظامی ارزشــی، نشــات 

گرفته از قرآن و سنت، و حذف ربا جایگزین کرد.

چرا با توجه به مشــکالت و مســائلی که در اجرای این قانون وجود   �
داشــت، این قانون هرگز مــورد بازبینی و اصالح قرار نگرفت. به نظر 
شــما دلیل عدم بازنگری در این قانون در طول ســال های گذشته چه 

بوده است؟
یکی از الزامات جدی برای اجرای صحیح بانکداری اسالمی در کشور تدوین 
یک نظام برنامه ریزی راهبردی، مبتنی بر اصول علمی، است. نظام بانکی 
کشــور طی این ســالها که از اجرای قانون مذکور می گذرد همواره نیازمند 
تدوین یک نظام برنامه ریزی راهبردی بوده اســت. قانون مصوب ســال 
62 اگر درست اجرا می شد شاید بسیاری از مشکالت امروز اقتصاد کشور، 
وجود نداشت. افرادی که در نظام بانکی تجربه اجرایی دارند به خوبی واقفند 
که چنانچه نقصانی در قانون وجود داشــته باشــد را می توان تا حد زیادی با 
استفاده از رویه ها، دستور العمل ها و آئین نامه های روزآمد بانکی رفع نمود. 
دستورالعمل ها و آیین نامه های بانکی را، برخالف اصالح قانون، می توان 
به سرعت به روز نمود و از این طریق از بسیاری از مشکالت بانکی کاست. 
هنوز هم این اعتقاد را دارم که اگر اراده قوی برای اجرای صحیح این قانون، 
حتی در شــرایط کنونی، وجود داشــته باشد می توان از بسیاری از مشکالت 
کالن اقتصــادی کشــور از جمله تــورم، بیکاری، تولید ناخالص ملی که در 
تعامالت اقتصادی و در روابط بانکی و مالی در جامعه وجود دارد، کاســت. 
همه این ها مشــروط به این اســت که کلیه اقدامات نظام بانکی کشــور بر 
اساس یک برنامه راهبردی علمی استوار باشد. از اول انقالب تا کنون یک 
برنامه راهبردی در خصوص اجرای صحیح بانکداری اســالمی در کشــور 

تدوین نشده است.
در میان اقتصاددانان اســالمی به نظر می رسد 3 طیف فکری وجود   �

دارد. طیف اول مانند آقای موســویان اعتقاد دارند عملکرد نظام بانکی 
ما تقریباً درســت اســت و اگر هم ایراداتی وجود دارد به خاطر عدم 
وجود نظارت های کافی، عدم آموزش های مناســب و امثال این موارد 
اســت. طیف دوم مانند آقای ســبحانی و توتونچیان، معتقدند: قانون 
ســال 1362 قانون مناسبی بوده اما هیچگاه اجرایی نشده و تنها یک 
سری از آئین نامه های آن اجرایی شده است. طیف سوم نیز که شامل 
افرادی مانند آقای صمصامی هستند اعتقاد دارند ماهیت بانک با تعالیم 
اســالمی مغایرت دارد. نظر شما به کدام یک از این طیف ها نزدیک تر 

است؟
اول از همــه بایــد بگویم برخی از دوســتانی که نــام بردید از اوایل انقالب 
اسالمی به نوعی با دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در تعامل بوده اند. 
بعضی از آقایان دانشــجوی این دانشــکده بوده اند و برخی دیگر در کسوت 
استادی خدمت نموده اند. در واقع بین همه ما به نوعی همکاری در سطوح 
مختلــف وجود داشــته و دارد. تصور من این اســت کــه تمام مطالبی که 
شــما اشــاره کردید، یعنی آموزش، اجرا و همه این ها می تواند مؤلفه های 
یک نظام برنامه ریزی سیستمی باشــد. اگر ما یک برنامه ریزی راهبردی 
بر اســاس یک روش شــناختی علمی که مســئله محور باشد، می داشتیم 
امروز شــاهد بســیاری از ضعف های موجود نظام بانکی کشــور نبودیم. به 
عبــارت دیگر، برای رفع مشــکالت و معضالت موجــود، باید برنامه های 
عملیاتی، در چارچوب اهداف تعیین شــده، توســط افراد کارشناس و مسلط 
به زمینه های گوناگون امور بانکی تعریف و ســپس با زمانبندی مشــخص 
اجراء و پایش گردد. نیازهای نظام بانکی کشــور، همچون نظام نظارتی و 
بازرسی کارآمد، پرداخت سود واقعی به سپرده گذار، به کارگیری شیوه های 
نوین بانکی، مقابله جدی با صوری بودن عملیات بانکی، نظام آموزشــی 
کارا و مؤثر، سیســتم حســابداری کارآمد و استاندارد سازی، تقویت فرهنگ 
قرض الحسنه، گسترش مکارم اخالق در فعالیتهای اقتصادی، اصالح تلقی 
مردم از نظام بانکی و غیره را نمی توان یک شــبه تأمین نمود اما با برنامه 
ریزی سیستمی، بر اساس اصول علمی، یقینًا قابل حصول خواهد بود. باید 
برای دســتیابی به هر یک از اهداف و نیز برای پیشــرفت اقدامات اجرایی 
شــاخصی علمی تعریف کنیم که هرکدام از این ها در طول زمان چه مقدار 
طول می کشد. ببینید ما خود را ام القری کشورهای اسالمی می دانیم. بنده 
گاهی از خودم انتقاد می کنم. دانشــگاه شــهید بهشتی از نام شهید بزرگوار 
بهشتی تسمیه شده است و برخی از مقامات اجرایی کشور همچون معاون 
اول، وزیر، رئیس کل بانک مرکزی و. .. در این دانشــگاه مشــغول تدریس 
یا تحقیق بوده اند یا هستند. حتی یک گرایش یا یک برنامه درسی به اسم 
بانکداری و مالی-اسالمی نداریم. دانشگاه هاروارد در سال 1993 پروژه ای 
در مورد بانکداری اسالمی داشت و چندین سال مطالعات بسیار عمیقی در 
این باره انجام داد. هنوز هم برخی آثار آن ها بر روی ســایت اینترنتی آن ها 
وجود دارد. آن ها بهترین مدرســین و اســاتید را از جای جای کشــورهای 
 The اسالمی به استخدام درآوردند. در سال 2014 دو مجله معروف به نام
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Banker و The Euro money را که هر دو بســیار معتبر هســتند 
و به عنوان مرجع شــناخته می شــوند، تصویری از نخســت وزیر انگلستان 
یعنی دیوید کامرون را چاپ کرده بود و ادعا کرده بود که من انگلســتان را 
قطب اشــاعه بانکداری مالی اســالمی خواهم کرد. در این مجله چیزی در 
حدود 12 صفحه گزارشــی از ایجاد این بانکداری ارائه کرده بود و بعد هم 
 WIEF، دانشگاه آکسفورد طی نشستی که سالیانه برگزار می شود با عنوان
World Islamic Economic Forum(( مجمــع جهانی اقتصاد 
اسالمی را آنجا پیاده کردند. ایران تقریبًا حضوری در این نشست های بین 
المللی ندارد. منظورم برنامه ریزی راهبردی برای بانکداری اسالمی است. 
می خواستم این را بیان کنم، مشکلی که االن هست و ما بعد انقالب شاید 
دیر متوجه آن شــدیم این اســت که هر سیستم جدیدی طبیعتش این است 
که یک ســری ایراد و نواقصی دارد. اما هنگامی موفق اســت که در طول 
زمان ایرادات و نقایص آن را رفع نماید. برای اولین بار شــهید صدر آمدند 
درباره بانکداری بدون ربا نظریه دادند. بعد از آن شــهید مطهری، شــهید 
بهشــتی و تمام علمای دلســوز درباره بانکداری اسالمی و بانکداری بدون 
ربا نظریه داده و چهارچوب بندی کردند. منتها در اجرا اگر موفق می شدیم 
یک برنامه راهبردی برای اجرای صحیح بانکداری اسالمی داشــته باشــیم 
یقینًا امروز از بســیاری از کشــورها عقب تر نبودیم. شاید امروز از اندونزی و 
بحرین و غیره عقب تر نبودیم. شاید جمهوری اسالمی که این قانون را وضع 
کرد که بنده هنوز هم اعتقاد دارم قانون خوبی است و اگر ایراد و یا نقصی 
می داشت می توانستیم از طریق آئین نامه ها و دستورالعمل های بانکی آن 
نقایص را اصالح و جبران نمود و بسیاری از مشکالت مملکت را حل کرد. 
یعنی با استفاده از افراد با تجربه و مسلط به امور بانکی، موانع و مشکالت 
بانکی را، در چارچوب اهداف تعیین شده، شناسایی و از طریق مجموعه ای 
از برنامه های عملیاتی آنها را بر طرف نمود پیش شــرط موفقیت این نوع 
برنامه ریزی اینست که با حضور و مشارکت افراد با تجربه در امور بانکی، 
مؤلفه ها و اجزای نظام برنامه ریزی راهبردی تدوین شود. اجزاء و مؤلفه هایی 
همچون اهداف، شاخص دستیابی با اهداف، چالش ها، محدودیت ها، الزامات 
و برنامه های عملیاتی، شاخص پیشرفت این برنامه ها و پروژه های مربوطه 
را افــراد صاحــب تجربه در زمینه هــای گوناگون بانکداری تعریف، اجراء و 
پایش کنند. فرض کنید شــما می خواهید در یک زمین، ســاختمان جدیدی 
را بنا کنید که این ساختمان در نوع خودش از استحکام بیشتری برخوردار 
اســت. طبیعتًا کســی که اســتخوان خرد کرده و تجربه دارد و با مسائل آن 
دست و پنجه نرم کرده است، می تواند آن را بنا کند نه کسی که تجربه ای 
در این زمینه ندارد. نظام بانکی ما از ســوی افرادی به اجرا گذاشــته شــد و 
بعداً نظریه پردازی شــد که بعضًا در مقام اجراء کم تجربه بوده و یا تجربه 
نداشــتند. نظام بانکی ما مانند کشــتی شده است که قطب نما ندارد و بعد از 
حدود 34 سال هنوز در همان خانه اول خود قرار دارد. اخیراً به این موضوع 
فکــر می کردم که شــورای پول واعتبار مــا که در صدر نظام بانکی ما قرار 
داشــته و شبکه بانکی ما دســتورالعمل های بانکی را از این شورا می گیرد، 
در میــان اعضای شــورای پول واعتبار مــا چند درصد تحصیالت مرتبط و 

تجربه بانکداری داشته اند.

بحث این اســت که تجربه نشــان داده حتی برخی از افرادی که از   �
تخصص علمی حتی فقهی و شــرعی هم برخوردار هســتند وقتی وارد 
سیســتم می شوند، به نوعی در سیستم حل می شوند. سؤال اینجاست 

که به نظرتان با تغییر آدم ها می توان به تغییر رویکرد امیدوار بود؟
در نظام اقتصاد اسالمی انسان محور پیشرفت و تحول است. این انسان اگر 
تجربه نداشته باشد و آموزش ندیده باشد، نه تنها خودش بلکه سیستم را دچار 
مشکل می نماید. امروزه سیستم های بانکی آنقدر پیشرفته شده اند که مثاًل 
اگر از مسائل تأمین مالی، تجهیز منابع، اعتبارات، عقود اسالمی، مدیریت 
ریسک، نظارت، بازرسی، حسابرسی و غیره صحبت کنیم، هر روز در حال 
تغییر اســت. اگر کســی برای این کارها آموزش ندیده باشد و برنامه مدون 
علمی نداشــته باشــد، دوباره همین وضعیتی که با آن ها مواجه هستیم بروز 
پیدا می کند. امروزه ســاختار بانکی ما طوری اســت که کســی که کار کرده 
باشد با این مسائل آشناست، و قادر خواهد بود نظرپردازی صحیح کند. در 
غیر اینصورت با نتایجی ناسازگار با اقتصاد کالن کشور، و به تبع آن نظام 
بانکی کشور، مواجه خواهد شد. در این راستا، برخی از افراد ناخواسته صرفًا 
نظریــه پــردازی برگرفته از نظام خاصی را مالک قرار می دهند و در تجزیه 
و تحلیل دچار ســردرگمی و مشــکالت راهبردی می شوند. به عنوان مثال 
اگر فرد مســلط به اعداد و ارقام و تجزیه و تحلیل آن در نظام بانکی نباشــد 
برخی مواقع به مشکالت جدی بر می خورد. به عنوان نمونه، بر اساس آمار 
بانک مرکزی حدود 95 درصد از حساب سپرده های مدت دار شبکه بانکی 
کشــور، که حدود 85 درصد منابع بانکی را تشــکیل می دهند شامل دولتی 
و غیردولتی، زیر 50 هزار تومان موجودی دارند. هنگامی که در کشــور ما 
نرخ سود سپرده علی الحساب از سوی شورای پول و اعتبار تعیین می شود، 
و سیاســت گذار پولی همین نرخ از قبل تعیین شــده علی الحســاب را باال و 
پائین کرده و مدعی سیاست های انبساطی و انقباضی می شود، آیا می توان 
انتظار داشــت که 95 درصد حســاب هایی که زیر 50 هزار تومان موجودی 
دارند، حتی با همان تعریف ســنتی سیاســت پولی، عالیم یا ســیگنالهای 

انقباضی و انبساطی از خود نشان دهد؟
در ســوی دیگر، بر اســاس شریعت اســالم، هر مرجعی نرخ سود را از قبل 
تعیین کند، شبهه ربا دارد. در این راستا، سود یا زیانی که حاصل از تسهیالت 
اعطایی است باید تحقق یافته باشد تا بتوان به سپرده گذار پرداخت نمود. 
یعنی بانک، به عنوان وکیل سپرده گذار، پس از تجهیز منابع و احراز توجیه 
اقتصادی طرح مورد نظر، وجوه سپرده گذار را با کار ادغام می نماید و حاصل 
این فرایند منجر به تولید کاال و خدمات می شود که سود و یا زیان حاصل 
از آن متعلق به صاحبان آن، یعنی سپرده گذار، می باشد. از این رو، هر گونه 
نرخ ســودی از قبل تعیین شــده، تحت عنوان »ســود علی الحساب« و یا 
تحت هر عنوان دیگری مغایر با بانکداری اسالمی می باشد. ابتدا باید سود 
یا زیان تحقق یابد تا بتوان آن را ســپرده گذار پرداخت نمود. بعضی آقایان 
دریافت سود دوره ای را به استناد آیه شریفه: »التَظلمون و الُتظلمون« نه 
ظلم کنید، نه قبول ظلم کنید و زیر بار ظلم بروید. مثاًل می گویند زمانی که 
نرخ تورم 25 درصد است چرا به من 15 درصد سود پرداخت شده است. در 
حالیکه سود یا زیان باید حاصل چرخه تولید و خدمات باشد و تحقق یافته 
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باشد تا قابل پرداخت گردد. عالوه بر این، پرداخت سود علی الحساب دوره ای 
را هزینه بانک تلقی کردن و دریافت ســود حاصل از تســهیالت اعطایی را 
درآمد بانک به حســاب آوردن اشــتباه راهبردی است که نظام حسابداری 
بانکهــا و افــرادی که بانکها را مدیریت می کنند بعضًا از آن غفلت کرده اند، 

و این موارد در صورتحساب سود و زیان و ترازنامه بانکها مشهود است.
 اصاًل یکی از مشکالت نظام بانکی ما همین موضوع علی الحساب است. 
در بســیاری از نظام های بانکی کشــورهای اســالمی چنین چیزی اعمال 
نمی شود. سود علی الحسابی وجود ندارد یعنی سود باید محقق بشود تا بعد 
این ســود به دســت صاحبان اصلی که سپرده گذاران مدت دار است برسد. 
من صورت های مالی نظام بانکی در چند سال اخیر را که مطالعه می کردم 
در صورت حســاب ســود و زیان تقریبًا 99 درصد نظام بانکی تفاوت ســود 
قطعی ســپرده های ســرمایه گذاری مدت دار و ســود علی الحساب تقریبًا 
همه اش صفر است. یعنی سود علی الحساب را همان سود قطعی و از قبل 

تعیین شده تلقی کردند.
در واقع تمرکز منابع در اختیار 5 درصد از جمعیت کشور است؟  �

کمتر از 5 درصد؛ آمارهای دهه 80 را که اســتخراج کردم آن زمان این 95 
درصد امروز 73 درصد بود.

یکی از مشکالت بانکداری اسالمی در ایران که جنابعالی هم به اشاره   �
کردید این بوده که ما اولین مدل آن بودیم و در گذشــته مدلی برای آن 
وجود نداشــته، این موضوع باعث شد تا سختی ها و مشکالتی را برای 
اجرای آن داشــته باشــیم. سؤال من این است که آیا بانک هایی که در 
اروپا و کشــورهای اســالمی در حوزه بانکداری اسالمی فعال هستند و 
شما هم به آن اشاره داشتید می توانند مدل و الگوی مناسبی از اجرای 

اقتصاد اسالمی محسوب شوند؟
اگر بخواهم به این ســؤال شــما پاسخ عمیق تری بدهم نیاز به بررسی تاریخ 
اقتصاد اسالمی و اقتصاد بر گرفته از نظریه سرمایه داری غرب وجود دارد. به 
هر حال نگاه ما به نظام لیبرال دموکراسی از سال 1776 و کتاب جستجویی در 
ثروت ملل آدام اسمیت آغاز شد، آنجا برای اولین بار دست نامرئی و عدم دخالت 
دولت به وسیله خود بازار از سوی وی معرفی شد. که البته بعدها نیکسون در 
مقام رئیس جمهور امریکا عماًل این ها را زیر پا گذاشت از آن هنگام، یعنی 
دهه 1970، بود که اقتصاد آمریکا نظارت بر سیســتم های بانکداری خود را 
آغاز کرد. االن هم می بینیم که این نظارت ها در هر زمینه ای هرچه بیشــتر 
تقویت شــده اســت. اگر بخواهیم ریشه های همین نظام لیبرال دموکراسی 
را بیشــتر بررســی کنیم، به 400 ســال قبل از میالد مسیح بر می گردیم که 
در آن موقع شــخصی به نام اپیگور این ســؤال را مطرح کرد که این انســان 
به عنوان شــخصی که با دوپا حرکت می کند، می بیند، ســخن می گوید و 
همواره دنبال لذات زندگی است و از درد و رنج همواره فرار می کند چیست؟ 
وی می گوید: انسان موجودی است که همواره به دنبال لذات زندگی است 
که این جمله به »نظریه لذت طلبی )Hedonism(« معروف شد. بعدها 
جرمی بنتام و جان استیوارد میل این نگاه را به یک نظریه اقتصادی تبدیل 
کرده و گفتند این آدم همان است منتها در قالب یک نظام اقتصادی، نظریه 
لذت طلبی روی حداکثر مطلوبیت و حداکثر سود نمود عینی می یابد. مدیری 

می تواند بر اســاس خرد مایه اقتصادی یا عقالنیت اقتصادی عمل کند که 
بتواند مطلوبیت و یا سود خود را حداکثر کند. ازاینرو، نظام بانکداری سنتی 
رایج در غرب بر پایه همین نظریه، یعنی مبنای حداکثر کردن ســود، شــکل 
گرفت. در حالیکه در نظام اقتصاد اســالمی، ســود تنها عامل تصمیم گیری 
یک سیاست گذار بانکی نمی باشد. بلکه سود یکی از مجموعه عواملی است 
که بانکدار اسالمی مالک اهداف، سیاست ها و برنامه های خود قرار می دهد. 
به عبارتی مثل این اســت که بگوییم انســان تنها با اکسیژن تنها زنده است. 
در حالیکه انســان عالوه بر اکســیژن به نور، هیدروژن و. .. هم نیاز دارد. 
مجموعه این عوامل اســت که انســان را تبدیل به یک انسان سالم و موفق 
می کند. به نظرم نگاه یک سیاســتگذار بانکی در قالب بانکداری اســالمی، 
با نگاه یک مدیر و سیاســتگذار در بانکداری غرب باید فرق کند. در اســالم 
احکام اســالمی و شــناخت ارزش ها است که رفتار و جهت نظام بانکداری را 
تعیین می کند. در نظام اســالمی چه بســا رنج طلبی یک وظیفه اســت و فرد 
مســلمان برای اجرای احکام ممکن اســت به دنبال آن باشــد. کسب روزی 
حالل، پرهیز از گناه، رعایت حرمت ربا، عمل صالح و غیره از وظایف روزمره 
هر فرد مســلمان اســت. ما در بانکداری بدون ربا خیلی از این موضوع غافل 
شدیم. شاید هم علت عقب افتادگی ما در نظام بانکداری اسالمی این بوده 
که از احکام و ارزش ها که بر اساس آن سیاست ها و تمام اجزای بانکداری 

ما شکل پیدا کرده است غافل بوده ایم.
اما در پاسخ به سؤال شما باید بگویم تلقی بسیاری از مردم امروز این است که 
بانکداری موجود در کشور بانکداری اسالمی نیست. بررسی ها نشان دهنده 
اینست که برخی از کشورها و حتی بانکها در کشورهای مختلف اسالمی و 
حتی غیر اســالمی موفق تر از ما عمل کرده اند. به عنوان مثال، بانکداری 
بدون ربا عالوه بر کشورهای اسالمی همچون مالزی، بحرین، امارات، اردن، 
کویت و غیره، در کشورهای غیر اسالمی همچون انگلستان، فرانسه، آلمان، 
بلژیک، ایاالت متحده آمریکا، ژاپن و غیره، و حتی بانکهایی در اقصی نقاط 
دنیا همچون HSBC یا Citi Group و غیره وجود دارند که در زمینه 
اجرای بانکداری بدون ربا بهتر از ما عمل کرده اند. چه بســا در آینده ای نه 
چندان دور، فارغ التحصیالن ما بروند و در خارج از ایران مدرک بانکداری 
اسالمی بگیرند. این برای جمهوری اسالمی که ام القری جهان اسالم است، 
دور از شان است. همانطور که اشاره شد بر اساس آمار اخیر امروز 742 مرکز 
دانشــگاهی و غیر دانشــگاهی در کشورهای مختلف دنیا از جمله در اروپا و 
آمریکا، در زمینه آموزش و پژوهش بانکداری و مالی اسالمی وجود دارد. در 
کشــور ما چند دانشــگاه وجود دارد که حتی یک گرایش در حوزه بانکداری 
اسالمی داشــته باشــد؟ در نظام بانکی کشور ما حدود 230 هزار نفر پرسنل 
دارد و نزدیک به 23 هزار شــعبه وجود دارد. در انگلیس، یک کشــور غیر 
اســالمی، با کمتر از یک دهم مســاحت کشور جمهوری اسالمی ایران، 86 
مرکز آموزش و پژوهش مالی و بانکداری اســالمی وجود دارد. در کجای 
نظام بانکی ما موسســه یا دانشــگاهی مانند INCEIF در مالزی یا مانند 
دانشــگاه دورهام یا مارکفیلد انگلســتان داریم؟ یقینًا نظام بانکداری بدون 
ربــا آنقــدر اهمیت داردکه این قدر در ایــن زمینه آموزش، پژوهش، کتاب 

می نویسند دانشگاه ایجاد می کنند و بانک راه اندازی می کنند.

بانکداری اسالمی
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    تصور اینکه دفاع از بانکداری اســالمی فقط ناشــی از احساسات و ادعای 
دینی است اشتباه است. زیرا دالیل اقتصادی متعددی وجود دارد که سیستم 
مالی مبتنی بر مشــارکت در ســود و زیان به تجمیع بهتر  پس اندازها و به 
کارگیــری منابع مالــی بانکی در بهترین کاربردها ی ممکن می انجامد و به 
دنبــال آن باعــث عدالت در توزیع درآمد و تقویت روحیه  مشــارکت میان 
دارنــدگان پــول و پس انداز کنندگان  می گــردد.  در حالی که در غیر آن 

روحیه ی منفی گرایانه وجود دارد.
    بانک های اسالمی طی یک ربع قرن یا شاید بیشتر، در کشورهای اسالمی به 
تجمیع پس اندازها ی کســانی همت گمارده اند که به خاطر اعتقادشان به 

حرام بودن  بهره از تعامل با بانک های ســنتی پرهیز نموده اند.
    در بانکداري اســالمي نه تنها دریافت ســود )آنچه ربا نامیده مي شــود( 
ممنوع است، بلکه اوراق  قرضه، عقود مدت دار و قراردادهاي بانکي خاص، 

به شــکل رایج در غرب، به عنوان مثال در  بانک هاي آمریکایي، نیز وجود 
ندارد. همچنین بر اســاس قوانین بانک هاي اسالمي، فرد نمي تواند  چیزي 
را معاملــه کنــد که هنوز وجود خارجي ندارد یا خود مالک آن نیســت. این 
عاملي است که به  گفته برخي کارشناسان، از خطر فروریختن »دومینو«گونه 
بانک ها، شــبیه آنچه در بحران مالي در  بانکهاي آمریکایي و اروپایي اتفاق 
افتاد، مي کاهد. البته این را نیز نباید از نظر دور داشــت که  رابطه بانکهاي 
اســالمي با تجارت و دادوســتد دیگر سیستم هاي بانکي و مالي، به همین 

نسبت  محدودتر است  . 
    بانک هاي اسالمي در مقابل، سود مورد نیاز براي بقاي خود را از راههایي 
همچون بســتن  قراردادهاي مشــارکتي تأمین مي کنند. بدین ترتیب که 
بانک در یک پروژه به عنوان شریک وارد  مي شود و سهمي از سود حاصل 
دریافت مي کند؛ البته اگر پروژها با شکســت مواجه شود، دارایي  بانک نیز 

تفاوت بین بانکداری اسالمی  و 
سنتی و دالیل برتری آنها

بانکداری اسالمی
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از بین خواهد رفت   . 
    ایــن بانــک هــا از طریق ابزارهای تأمین مالی جدیــد بر گرفته از عقود 

اسالمی مانند مرابحه، اجاره، مشارکت و...
    در تأمیــن مالــی تعــداد زیادی از پروژه های کوچک و متوســط موفق 
 بوده اند که در شــرایط عدم وجود بانک های اســالمی چنین پروژه هایی

 نمی توانستند در سیستم بانکی موجود)که بر شایستگی اعتباری و ضمانت 
های مالی استوارند( به منابع مالی موردنیاز دست یابند.این در حالی است 
که کمک به چنین پروژه هایی اقدامی مهم در روند توســعه ی اقتصادی و 

اجتماعی می باشد.
    در همــه عملیــات بانکی دو عمل تجهیز منابع و مدیریت مصارف از جمله 
اصلی ترین عملیات بانکی اســت که بانک را به صورت یک واحد مالی از 
دیگــر واحدهای اقتصادی متمایــز می کند. نظام بانکداری بدون ربا نیز از 
این قاعده مستثنی نبوده و بانک اسالمی نیز نظیر سایر بانک ها با استفاده 
از منابــع پــس انداز گروهی از افراد جامعــه، نیازهای مالی دیگر  گروه ها 
را تامیــن می نمایــد.        بدینترتیــب از نقطه نظــر اتکا بر منابع پس انداز 
جامعه، تفاوتی بین بانکداری سنتی متداول در کشورهای دیگر با بانکداری 
بــدون ربــا وجود ندارد، لیکن آنچه که بانکــداری بدون ربا را از بانکداری 
ســنتی متمایز می کند ماهیت و شــکل آن است. اصوالً شیوه های رفتاری 
در چارچوب روابط حقوقی که بین بانک و مشــتری به وجود می آید شــکل 
می گیرد. البته آن دســته از عملیات بانکی که تابع اصول و ضوابط مشابهی 
هستند، چه در محیط اسالمی و چه غیراسالمی، نبایستی از یکدیگر متفاوت 
باشــند چراکه آن دســته از رفتار یا روابط حقوقی بین بانک و مشتری که با 
موازین اســالمی در تعارض نباشند در محیط اسالمی هم پذیرفته شده اند.

    امروزه در تمام دنیا از تأمین مالی ُخرد Micro Finance سخن به میان 
آمده و سعی می شود بین انتظارات بانک ها)در مورد تضمین و...( ونیازهای 

مالــی پروژه ها وکارگاهها ی کوچک هماهنگی به عمل آید.
    اخیراًٌ بانک های ســنتی به حوزه ی تأمین مالی پروژه های کوچک روی 
آورده اند، اما با احتیاط شدید و با همکاری شرکت ها ی بیمه و شرکت های 
تضمین ســرمایه گذاری و همچنین با دقت در   تعریف پروژه های کوچک، 
تا ریســک تأمین مالی آنها به حداقل برســد اما این ورود بانک های سنتی 
با آنچه بانک های اســالمی در ایــن زمینه کرده اند فاصله ی زیادی دارد و 
هنوز برای بانکها ی اســالمی     فرصت های زیادی وجود دارد تا با اســتفاده 
از ابزارهای مالی مبتنی بر مشــارکت در ســود و زیان خود، نقش فعال تر و 
بزرگ تر ی ایفا نمایند.    به طور کلی در بررسی و مقایسه بانکهای سنتی و 
اسالمی و میزان موفقیت آنها در توسعه اقتصادی و جذب سپرده ها می توان 

به موارد ذیل اشاره نموده :
         نـقش بانکهـای سنتـی در تـوســعه     

    قبل از ورود به بررســی امکانات بانکهای اســالمی برای مشــارکت در 
توسعه ی اقتصادی به توضیح چند نکته در مورد بانکهای سنتی می پردازیم.

    1- این بانک ها در تأمین مالی پروژه های تولیدی مشــارکت می نمایند 
اما برای آنها مهم نیســت که این پروژه ها به تولید کاال و خدمات مشــروع 

می پردازند یا تولید کاال ها و خدماتی که حرام هســتند.

    2- چون بانک ها ی ســنتی   به  دنبال حداکثر نمودن ســود خود از طریق 
مابه التفاوت  بهره ی وام و ســپرده هایشــان هستند از پرداخت تسهیالت 
مالی به فعالیت هایی که در فرآیند توسعه از سایر فعالیت ها سهم بیشتری 
دارند نا توان می باشــند. حتی در این بانک ها سیاست هایی)در مقایسه با 
افرادی که صرفاً برای مبادالت پولی و با هدف منفعت شخصی وام می گیرند( 
وجود ندارد که بر اساس آن به فعاالن اقتصادی که به فعالیت های تولیدی 
مفید برای کشورشان مشغول هستند تسهیالت مالی پرداخت گردد. گاهی 
اوقــات بــه کارگیری وام های بانکی در مضاربه های مالی ِصرف، به منظور 
کسب سود فوری به نا بسامانی بازار اوراق مالی منجر می شود ولی بانک به 
این موضوع اهمیتی نمی دهد و به خاطر ماهیتش)دریافت سپرده و پرداخت 
وام(خود را مســئول نمی داند. بعضی اوقات نیز این بانکها به کســانی وام 
می دهند که منابع پولی را برای تأمین منافع شــخصی بیشــتر به خارج از 
کشــور منتقل می کنند. در این صورت نیز)اگر بانک عامل از بانک مرکزی 
دســتوری برای منع چنین فعالیتی دریافــت نکند(بانک اهمیتی نمی دهد. 
البته اگر متقاضیان وام از تجار و ثروتمندان مشــهور باشــند که هر چند 
گاه ضمانت های کم ارزشــی به بانک ارائه نمایند. اما شــریعت اسالمی ما 
را ملزم می کند که منابع مالی خود را با دقت و به درســتی به کار گیریم و 
قاعده ی عمومی معروف در این زمینه آیه » و ال تؤتواالســفهاء أموالکم الّتی 
جعل اهلل لکم قیاماً «)النساء-5(اســت. می دانیم که ســفیه مورد اشاره در 
آیه فقط بچه ی نا بالغ یا فرد   ناقص العقل نیســت بلکه شــامل هر کســی 
است که منابع مالی را به صورتی استفاده می کند که به خودش یا دیگران 

ضرر می رساند و مفید نیست.
    3- بانک ها ی ســنتی تحت شــرایطی خاص، در تأمین مالی بعضی از 
پروژه های سرمایه گذاری با ماهیت اجتماعی سهیم بوده اند)مانندمصردهه 
1960و بعد از آن(. اما این مشــارکت به خاطرفشــاروالزام قدرت های 
اقتصادی و آموزش مســتقیم آن توسط بانک مرکزی صورت گرفته و پس 
از آن، ایــن بانکهــا در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پروژه های مربوط 
به توســعه انســانی و اجتماعی مشارکت نکرده اند. زیرا معیار فعالیت این 
بانک ها از روز اول)اواخر قرون وســطی( معیار اقتصادی صرف بوده است 

که به ابزارهای بازاروتوانایی مالی وام گیرندگان بســتگی دارد.
    اگر چه ممکن است بانک های سنتی با تکیه بر ابزار های بازار و توانایی 
و اعتبار مالی مشــتریان به تأمین مالی پروژه های توســعه اقدام نمایند اما 
این توســعه از دیدگاه اسالمی نمی تواند یک توسعه سالم و متعادل باشد، 
زیرا بر اســاس معامله ربوی بنا شــده که خداوند آن را حرام نموده است 
» یمحــق اهلل الربــا و یربی الصدقات واهلل ال یحــب کل کفار أثیم« )البقره 
276( و در شرایطی که صاحبان  پروژه های    سرمایه گذاری)بدون اراده ی 
شخصی( دچار ورشکستگی شوند از طرف بانک برای آنها مشکالتی پیش 
می آید که مخالف فرمان خداوند اســت که می فرماید »فإن کان ذو عســرة 

فنظرة إلی میسرة «)البقرَه 280(
    امکانـات و ظرفیت بانک هـای اسـالمی بـرای مشارکت 

در توسـعه     
    1- بانک های  اســالمی توانایی بیشــتری برای جلب وجوه نقدی قابل 

بانکداری اسالمی
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ســرمایه گذاری دارند زیرا مبنای آنها مشارکت است.
    در مورد این فرضیه الزم اســت به نتایج تحقیقاتی اشــاره شود که نشان 
می دهنــد تغییــرات نرخ بهره بر حجم کلی  پس انداز بی تأثیر اســت. در 
مجموع آن دسته از تحقیقات اقتصادی که به آزمون رابطه ی بین تغییرات 
نرخ بهره ی واقعی و پس انداز در کشورهای در حال توسعه   پرداخته   است  
نشان می دهد که این رابطه یا بسیار ضعیف است ویا در اکثر موارد معنا دار 
نمی باشــد. اما در ارتباط با بانک اسالمی، ابزار »مشارکت « نشان می دهد 
که این مؤسســه برخالف بانکهای موجود، واسطه بین پس اندازکنندگان  
وســرمایه گذاران به عنوان گروه های مســتقل ازیکدیگر نمی باشد. بلکه 
این مؤسســه واسطه ای است بین صاحبان وجوه اضافی)که مایل هستند 
وجوه خود را براساس مشارکت سرمایه گذاری نمایند( و تجاری که برای 
راه اندازی و اســتمرار فعالیت پروژه های خود)برهمین اساس مشارکت(

بــه تأمیــن مالی نیاز دارند.درحالی که پس انــداز کنندگان در بانک های 
ســنتی انتظار دریافت بهره دارند، پس انداز کنندگان سرمایه گذار انتظار 
پاداش و بازدهی وجوه سرمایه گذاری شده خود را دارند و بازدهی سرمایه 
گذاری عبارت از» سودی«اســت که بعدازموفقیت سرمایه گذاری تعیین 
می گردد. بنابراین، این ســود درآمدی اســت که به طور مستقیم با فعالیت 
تولیدی مرتبط بوده و ممکن است کم یا زیاد باشد. در نتیجه منطقی است  
افرادی که به دنبال ســرمایه گذاری وجوه اضافی خودهستند با انتظارسود 
بیشــترانگیزه ی قویتری پیدا کنند. البته این موضوع در نظام بهره محقق 
نمی شــود زیرا در بانک های ســنتی برای افزایش نرخ بهره محدودیت 
هــای فراوانی وجــود دارد ازجمله،محدودیت هایی که بانک مرکزی برای 
تحقــق اهداف اقتصاد کالن وضع می کند ویا محدودیت هایی که بانکهای 
 )Solvency(تجاری به دنبال سیاســت های اعتبار و توانایی باز پرداخت
اعمال می نمایند. بنابراین نرخ های ســود آوری در شــرایط مشــارکت با 
انعطافــی بیــش از نرخ های بهره در شــرایط تأمین مالی مبتنی بر وام )با 
بهــره( تغییرمی کند و در نتیجه توانایی بیشــتری برای جذب پس اندازها 
به منظور ســرمایه گذاری در سیستم بانکداری اسالمی وجود دارد.تجارب 
بانکی نوین در دنیای غرب نیز  ثابت نموده اســت که سیســتم های تأمین 
مالی مبتنی بر ریسک بیش از سیستم های مبتنی بر بهره رواج وگسترش 
می یابد. هم چنان که تجارب بازارهای مالی در کشــور های مختلف نشــان 
می دهد که شــرکت های ســهامی موفق »بر اساس سود تقسیم شده« از 
طریق انتشــار سهام توانســته اند پس اندازهای افراد را برای تأمین نیاز 

های مالی خود به خوبی جذب نمایند.
    2- بانک اسالمی توانایی بیشتری برای تخصیص منابع پولی به بهترین 

کاربردهای مربوط به اهداف توســعه اقتصادی و اجتماعی دارد.
    آنچه در میان مردم شایع می باشد این است که سیستم بهره همانند یک 
صافــی پروژه های نــاکارآ را کنار زده و فقط پروژه هایی را حمایت می کند 
کــه بازدهی باال و در نتیجــه توانایی پرداخت بهره ی متعلقه را دارند. پس 
ابتدا چنین پروژه هایی می توانند  بیشــترین  وام  بانکی  را  دریافت کنند و 
به دنبال آنها پروژه های کم بازده تر. ولی پروژه های دارای بازدهی پایین 
که نرخ بازدهی آنها کمترازنرخ بهره است نمی توانند به منابع بانکی دست 

یابند واین موضوع بنا بر نظریه کارآیی نهایی سرمایه گذاری درست است.
    یعنی اگر نرخ ســود مورد انتظار در طول عمر پروژه ی ســرمایه گذاری 
از نرخ بهره ی تعیین شــده کمتر باشــد تمایلی برای گرفتن وام از بانک 

وجود نخواهد داشت.
    بر خالف بانک سنتی، بانک اسالمی از تأمین مالی پروژه های نو پا یا پروژه 
های کوچکی که اســتحقاق تأمین مالی آنها بر اساس مولد بودن و کارآیی 
مدیران آنها در خالل مطالعات به اثبات رســیده است، خودداری نمی کند.

    بدون تردید بانک اســالمی ) بر اســاس تعریف متکامل آن و در شــرایط 
یک اقتصاد اســالمی(به خاطرمنافع اجتماعی ازســوی بانک مرکزی حتی 
برای تأمین مالی پروژه هایی با بازدهی نســبتاًپایین توجیه  می شــود.اما 
از ســوی دیگر به دلیل اینکه بانک اســالمی در ســود تحقق یافته شریک 
می شــود،  پس برای افزایش ســود حالل ســعی می کنــد تامین مالی 
 پــروژه هــای دارای بازدهی باالتر را بر پروژه هــای دارای بازدهی پایین

 ترجیح دهد.
    در نتیجــه هــر گاه نرخ های بازدهی انتظاری طرحها بر اســاس اصول 
درســت برآورد گردیده و با درنظر گرفتن ریســک )در محاسبات(  همراه  
شــود   کاراتر بوده و به تخصیص بهینه منابع مالی برای ســرمایه گذاری 

در جامعه نزدیکتر می شود.
    ممکن است گفته شود با توجه به توضیحات  باال،  اختصاص تسهیالت به 
پروژه های یاد شده، از هدف بهترین تخصیص منابع پولی سپرده شده به 
بانک اسالمی دور می شویم. ولی با توجه به اینکه قبال نیز عنوان شد که یکی 
از وظایف بانکداری اسالمی همراهی طرحها و سود اجتماعی و توزیع مناسب 
 )Social Profit(درآمد است می توان گفت با در نظر گرفتن سود اجتماعی
به جای ســود خصوصی)Private Profit( در صورت نیاز و مطابق روش 
اسالمی در اولویت گذاری سرمایه گذاریها، این موضوع، انحراف)از کاربرد 
بهینه ی تخصیص منابع پولی( نمی باشــد.در واقع سیستم بانکی موجود به 
خاطر تکیه بر ابزار نرخ بهره نتوانســته و نخواهد توانست درکشورها ی در 

حال توســعه منابع را به کاربردهای مولدتری اختصاص دهد.
    عده ای معتقدند که مدیریت نرخ بهره)به خاطر توانایی بانک ها ی سنتی 
در تخصیص اعتبارات به بهترین کاربردها ی ممکن( احتماالً به نتایج بهتری 
 Macro Economics(   می انجامد اما بر عکس.  زیرا  مکتب  اقتصادکالن
School(  مبتنی بر مدیریت نرخ بهره به نتایج ناگواری انجامیده اســت 
و دلیل آن این اســت که نرخ بهره تأثیرات هم زمانی برروی اقتصاد ملی 
و فعالیــت بانکی می گــذاردو در نتیجه    نمی توان برای تخصیص بهینه ی 

اعتبــارات بانکی، نرخ بهره را به راحتی افزایش یا کاهش داد.
    بانک مرکزی نیز برای تغییر نرخ بهره در مقابل محدودیت ناشی از بدهی 
های عمومی داخلی و تراز پرداخت ها قرار دارد و این محدودیتی است برای 

تغییــر نرخ بهره به منظور تخصیص اعتبارات بانکی.
    حتی به نسبت اهداف بانکی، نرخ بهره یک شمشیر دو لبه است. زیرا اگر 
نرخ بهره به منظور افزایش ســپرده ها افزایش داده شود از سوی دیگر به 
کاهش استقراض برای  سرمایه گذاری می انجامد در حالی که بانک برای 
پوشش بهره های پرداختی به سپرده گذاران الزم است از وام گیرندگان 

بانکداری اسالمی
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بهره دریافت نماید.
    مطالعات اقتصادی نشــان می دهد که سیاســت های تغییر بهره دردهه 
های 70،60و80 میالدی به تخصیص هرچه بیشتر اعتبارات بانکی به نفع 
مشتریان بزرگ)وام های بزرگ( و ضرر مشتریان کوچک، و همچنین ترجیح 
شرکت های بخش دولتی بر شرکتهای بخش خصوصی انجامیده است. در 
یکی ازگزارش های بانک جهانی آمده است که مدیریت نرخ های بهره به 
همراهی سیاست های اعتباری گزینشی ممکن است به نفع اهداف معینی 
باشــد اما به طور کلی برروی پس انداز کنندگان یا سرمایه گذاران)سپرده 
گذاران و وام گیرندگان( تأثیر منفی دارد. این ســیا ســت ها در بعضی از 
کشورها ی در حال توسعه ی با نرخ تورم باال حتی به کاهش کارآیی سرمایه 

گذاری و کاهش پس اندازها و اســتفاده ی ناکارآی منابع انجامیده است.
    اما ابزارهای مشــارکت با این موانع مواجه نشــده و به این مشــکالت 
نمی انجامد، مشروط به آنکه مردم انتظار پاداش سرمایه هایشان را بدون 

ریســک سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی نداشته باشند.
    مشــتریانی که برای سرمایه گذاری در بانک های اسالمی سپرده گذاری 
می کنند می توا نند به همراه مجریان پروژه های ســرمایه گذاری از ســود 
بیشــتری بهره مند شــوند و در اینجا تعارض)منافع ســپرده گذار و وام 
گیرنــده( موجود در بانکها ی ســنتی وجود ندارد ودر صورتی که نرخ های 
سود انتظاری بعضی  از پروژه ها پایین باشد صاحبان سپرده های سرمایه 
گذاری می توانند از تأمین مالی آن ها پرهیز کنند و یا در صورتی که جایگزین 
بهتری وجود نداشــته باشــد به تأمین مالی آنها اقدام کنند. بنابراین در 
بانکداری اســالمی یک مکانیســم درون زا و با انعطاف پذیری باال برای 
تخصیص منابع پولی وجود دارد و این ناشی از توجه به ابزارهای مشارکت 
می باشد.    در این میان واقعیت کشور های اسالمی که جزیی از کشورهای 
در حال توســعه هســتند نشــان می دهد که در اقتصاد های آنها اختالالت 
ساختاری وجود داشته و اصول بانکداری اسالمی به طور کامل اجرا نشده و 
به همین خاطر منابع اقتصادی به گونه ای دور از کارآیی توزیع و تخصیص 
یافته اســت. از اصلی ترین  این تخطی از اصول بانکدای اسالمی به موارد 

زیر می توان اشاره نمود:
    بــه خاطر دســتیابی تجار بزرگ و ثروتمنــدان به بخش بزرگی از منابع 

مالی بانکها
    به خاطر اختالل ها ی ناشــی از ابزار های بازار و قیمت ها 

    به خاطر الگو ها ی نادرســت مصرفی
    3-بانک اسالمی با تخصیص منابع پولی بر مبنای تولید و کارآیی اقتصادی، 
به طور مســتقیم در توزیع عادالنه در آمد ملی توأمان با توســعه اثرگذار 
اســت در حالی که موضوع عدالت در توســعه  اقتصادی مورد توجه بانک 

های سنتی نمی باشد.
    در مورد فرضیه سوم، بر کسی پوشیده نیست که تأمین مالی از سیستم 
بانکی در میان انواع تأمین مالی جایگاه ویژه ای یافته اســت. همچنین بر 
کسی پوشیده نیست که هر کس به منابع مالی بیشتری دست یابد فرصت 
بیشــتری برای افزایش درآمد پیدا می نماید و بر عکس.از اینجا می توانیم 
تأثیر جدی توزیع ناعادالنه ی منابع مالی بانکی را بر ساختار توزیع در آمد 

ملــی هر جا معه ای بر آورد کنیم.
    اگر بگوییم مشــتریان بزرگ همیشــه کارآتر هستند و مشکلی نیست که 
سهم بزرگی از منابع مالی و درآمد ملی به آنها اختصاص یابد،این حرف رانه 
منطق تئوریک و نه واقعیت هیچکدام تأیید نمی کنند. البته بانک های مبتنی 
بــر بهره ضرورتاً پروژه های کارآتــرو پر بازده تر را تأمین مالی نمی کنند. 
از ســوی دیگر سیستم مشارکت که الزم است بانک اسالمی براساس آن 
فعالیت بنماید  بر شایســتگی مالی)خوش حســابی( صاحبان پروژه های 
ســرمایه گذاری متکی نیســت)اگر چه می تواند به این موضوع هم توجه 
کنــد( بلکه اصوالً به ارزیابی اقتصادی پروژه و اطمینان از جدیت، تخصص 
و کارآیی صاحبان پروژه توجه می نماید.  اینجاســت که بانک اسالمی برای 
خروج از مشــکل تخصیص منابع مالی فقط به واجدان شایســتگی مالی 
بــاب جدیدی باز می کند و از این طریق راه توزیع بهتردرآمدرابازمی نماید

    4-بر خالف بانک های سنتی،بانک های اسالمی رفتارهای مثبت اندیشانه 
را تشــویق می نمایند که برانگیزاننده ی  فرایند توسعه می باشد.

    ثابت شده است که سیستم بهره به خاطر تشویق رفتارهای منفی گرایانه)و 
بنابرایــن توزیــع نا عادالنه درآمد ملی به نفع افراد تنبل، تن پرور و منفی و 
به ضرر کسانی که اهل فعالیت و پذیرش ریسک و خستگی ناشی از تولید 
هســتند(نقش بدی دارد.    سیســتم بهره از همان ابتدا ی قانونی شدن در 
اواخر قرون وســطی در اروپا، باعث افزایش تعداد کســانی شده است که 
بدون تحمل کمترین سختی درفعالیت های تولیدی و فقط با قرض )اجاره( 
دادن پول هایشــان کســب درآمد می نمایند و به همین علت درآمد فعالیت 
هــای تولیدی به صورتی غیر عادالنه و ناکارآ بین صاحبان وجوه نقدی)که 
معلوم نیســت پول هایشــان حاصل پس انداز، ارث، قانونی یا غیر قانونی 
اســت( وکســانی که کار و تولید نموده ودر افزایش ثروت حقیقی جامعه 
ســهیم اند تقسیم می شود ولی اســالم وسیستم بانکداری اسالمی مبتنی 
بر مشــارکت این روش توزیع درآمد را نمی پذیرد.    بنابراین برای بهبود 
و تصحیح اوضاع فعلی، وجود بانک اســالمی، یک ضرورت جدی اســت. 
وجود بانک اســالمی و توجه آن به مشــارکت فقط به معنی سهیم شدن در 
تحقق عدالت در توزیع درآمد بین صاحبان وجوه نقد قابل سرمایه گذاری 
و سرما یه گذاران نیست بلکه همچنین به خاطر توسعه ی رفتارهای مثبت 
در میان افراد ا ســت که این مهم در توســعه ی اقتصادی ســالم و پایدار 
ضروری می باشــد. زیرا معنا ی واقعی مشــارکت آن است که طرفین با هم 
در تصمیــم گیــری فکر کنند و با هم مســئولیت بپذیرند نه اینکه فقط یک 
طرف فکر کند و هم او به تنهایی مســئولیت بپذیرد. به عبارت دیگر روش 
مشــارکت، همگان را به فعالیت اقتصادی وا می دارد و و این روش درنقطه 
مقابل سیســتم ربوی است که می پذیرد یک طرف)بخشی از جامعه( فقط 
به خاطر پس انداز پول یا ثروت به ارث رسیده از دیگران)که ممکن است 
به صورت مشــروع و قانونی یا به صورت غیر مشــروع و غیر قانونی کسب 
شــده باشــد( بخوابد وفعالیتی نکند.    همچنانکه در یکی از گزارش های 
منتشرشــده در پادشــاهی بریتانیا در چهل سال پیش بیان گردیده ممکن 
اســت افزایش تعدادشــرکای خوابیده)Sleeping Partners( یکی از 

عوامل مهم کاهش رشــد اقتصادی به حساب آید.

بانکداری اسالمی
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 آسیا؛ بستری مناسب 
برای بانکداری اسالمی

فرشته مالکریمی
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بــا توجــه به اینکه منطقه  آســیا دارای بیش از 60 درصد جمعیت 
مســلمان جهان اســت و از قدرت اقتصادی و مالی نیز برخوردار 
اســت، چشــم انداز بانکداری و مالی اسالمی در آن بسیار روشن 
اســت. بنابر گزارش سایت خبری dawn، بانک توسعه آسیایی 
)ADB( در جدیدترین گزارش خود چشــم انداز بسیار روشنی را 
برای بانکداری و مالی اســالمی در آسیا پیش بینی کرده است؛ زیرا 
این منطقه  دارای بیش از 60 درصد جمعیت مسلمان جهان است و 
از قدرت اقتصادی و مالی نیز برخوردار است. عالوه بر این، ترکیبی 
از حمایت سیاسی قوی، سرمایه گذاری  بزرگ و انگیزه های مالیاتی 
سخاوتمندانه، بستر مناسبی برای توسعه و تقویت مالی اسالمی در 

آسیا فراهم کرده است.  
جمعیت مســلمان در کشورهای آسیایی مختلف، به ویژه در جنوب 
شرقی آسیا، در حال افزایش است. رشد سریع جمعیت مسلمانان 
و بهبود اســتانداردهای زندگی می تواند محبوبیت مالی اسالمی را 
به عنوان یک جایگزین مناســب برای مکانیسم های تأمین مالی 
متعــارف افزایش دهد. عــالوه بر این، ســرمایه گذاران منطقه 
خاورمیانه و آســیا به طور فزاینده ای به دنبال ســرمایه گذاری در 

زمینه هایی هســتند که با باورهای مذهبی آنها منطبق است. 
بازار ســرمایه اســالمی جهانی دارای چند بخش است که شامل 
ابزارهای جامع مالی شامل صکوک اسالمی، صندوق های اسالمی و 
سایر محصوالت ساختاری اســالمی مانند صندوق های سرمایه 
گذاری امالک و مستغالت )REITs( و صندوق های سرمایه گذاری 

قابل معامله )ETF( می باشــد. بخش اوراق قرضه اسالمی نیز به 
طور جدی خود را در بورس های جهانی، حوزه های قضایی کلیدی 
و ارائه دهندگان شاخص های اصلی مالی جهان ثابت کرده است. بر 
اساس گزارش منتشر شده توسط ADB، اگر چه چارچوب قانونی 
بانکداری و مالی اســالمی در برخی از کشورهای آسیایی پیشرفت 
خوبی داشــته است، اما چارچوب مقرراتی و نظارتی در بسیاری از 
حوزه های قضایی هنوز به اندازه کافی به مخاطرات ویژه این صنعت 
نمی پردازد. با وجود اینکه ســرمایه گذاری در بانک های اسالمی از 
سطح مناسبی برخوردار است اما به نظر می رسد اجرای توافقنامه 
بازل 3 همچنان با چالش هایی مواجه باشــد. از همین رو، ضروری 
است مسئولین دولتی از روش های ارائه شده توسط استانداردهای 
بازل استفاده نمایند و اقدامات الزم را جهت توسعه بازارهای پول و 
صکوک محلی نیز انجام دهند.حجم دارایی های بانکداری اسالمی و 
محصوالت مالی در آســیا بســیار بزرگتر از کشورهای اروپایی و 
آمریکای شــمالی اســت که عمدتا به دلیل سهم کشور مالزی از 
بازار مالی است. مالزی یکی از رهبران جهانی در زمینه ی خدمات 
مالی اسالمی اســت و درصد قابل توجهی از دارایی های بانکداری 
اسالمی در جهان را در اختیار دارد. در مقایسه با مالزی، کشورهایی 
همچون اندونزی، پاکســتان و برونئی دارالسالم، سهام کمتری 
دارند اما رشد و تحوالت نظارتی آنها در سال های اخیر موجب شده 
است که حجم سرمایه  خود را افزایش دهند. این کشورها همچون 
مالزی دارای سیستم بانکی اسالمی و متعارف هستند. هر دوی این 
روش ها با اســتفاده از ابزارهــای نوآورانه به طور قابل توجهی به 
تقویت و گسترش صنعت مالی کمک می کنند و راه های جدیدی را 
در جهت تجمیع منابع برای بخش های عمومی و شرکت های بزرگ 
ارائه می دهند. عالوه بر این، ابزارهای مالی اســالمی مانند صکوک 
طیف گسترده ای از زیرساخت های اجتماعی و سرمایه گذاری های 
شرکتی را تأمین مالی می کند. بازار رو به رشد مالی اسالمی در آسیا 
می تواند منبع مناسبی برای بخش های مختلف از جمله تأمین مالی 
زیرســاخت ها؛ تأمین مالی دولت؛ تأمین  مالی شــرکت ها و تأمین 
مالی خرد، راه حل های سرمایه گذاری اخالقی برای سرمایه گذاران 
شــرکت های بزرگ و سرمایه گذاران خرد، تأمین مالی تجارت در 
حوزه تجارت بین المللی و خدمات بیمه اسالمی باشد. اوراق قرضه 
اسالمی نیز که همراه با ابزارهای متعارف مانند سهام و حق اختیار 
معامله ارائه می شود، به بانک های اسالمی در بازارهای مالی کمک 
می کند تا ریسک های متنوع و نقدینگی اوراق بهادار خود را مدیریت 

کنند. 

بانکداری اسالمی
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 نقدینگی دقیقه به دقیقه و ثانیه به ثانیه باال می رود. این حجم افزایش، 
نقدینگی در کشــور را تبدیل به غولی کرده که ســامان اقتصاد را به هم 
ریخته است. به باور بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، از جمله مهم ترین 
عوامل به هم ریختگی های اقتصاد در بازارهایی همچون ارز، طال، سکه، 
مســکن و خودرو، نقدینگی اســت و هر روز در یکی از این بازارها خلل 

ایجاد می کند.
گزارش ها نشــان می دهد حجم نقدینگی طی ســال های 1380 تا 1396 
به طور میانگین ســاالنه 28 درصد رشــد داشــته است و براساس آخرین 
گزارش هــای بانــک مرکــزی، حجم آن در حــدود 1600 هزار میلیارد 
تومان ارزیابی می شــود؛ رقم سرســام آوری که اهمیت مدیریت آن را 
چند برابر کرده اســت. این در شــرایطی اســت که ارقام نقدینگی و تولید 
ناخالــص داخلــی به ماخذ بانک مرکــزی گویای عبور حجم نقدینگی از 

تولید ناخالص داخلی است.
آخرین آماری که بانک مرکزی درخصوص حجم نقدینگی اعالم کرده، 
مربوط به پایان خرداد ماه امســال اســت که دراین مقطع حجم نقدینگی 
بــه بیــش از یک هزار و 582 هزار میلیارد تومان رســیده که 3.4 درصد 
بیش از اســفند ســال قبل و 20.4 درصد بیشــتر از خرداد ســال گذشته 
اســت. نقدینگــی از حدود یک هزار و 530 هــزار میلیارد تومان در پایان 
اســفندماه ســال گذشته، رشــدی حدود 50 هزار میلیارد تومان تا پایان 

خردادماه داشته است.
نقدینگی در فروردین ماه به یک هزار و 537 هزار میلیارد تومان رسیده که 
نســبت به فروردین 1396، حدود 21.6 درصد افزایش داشــته است. این 
رقم در اردیبهشــت ماه با رشــد حدود 13 هزار میلیارد تومانی به یک هزار 
و 551 هــزار میلیــارد تومان افزایش پیدا می کند که بیانگر رشــد 24.1 
درصدی در مقایســه با اردیبهشت ماه سال گذشته است. برای خردادماه 
نیز میزان افزایش نسبت به اردیبهشت ماه حدود 30 هزار میلیارد تومان 
بوده و رقم یک هزار و 582 هزار میلیارد تومانی را ثبت می کند که نشان 

می دهد نســبت به خردادماه ســال گذشته 24.4 درصد افزایش دارد.
در این بین اظهارنظرهای مختلفی در رابطه با هدایت نقدینگی به سمت 
تولید مطرح می شود که به اذعان بسیاری از کارشناسان در شرایط فعلی 
بســیار دشــوار است؛ چراکه اساسًا نقدینگی به سمتی حرکت خواهد کرد 
که جذاب تر باشد. اما این میزان نقدینگی به گفته کارشناسان اقتصادی 
در صــورت ســرمایه گذاری در بخش تولیــد می تواند بخش عمده ای از 

مشــکالت اقتصادی کشور را حل کند.

البته اثر هم زمان و فزاینده نرخ ارز که به عقیده برخی کارشناسان، خود 
متأثر از رشد نقدینگی بوده، روی شاخص قیمت در ماه های اخیر نیز حائز 
اهمیت است. کارشناسان، همگی افزایش تورم را قطعی و اجتناب ناپذیر 
می دانند و معتقدند دولت با پذیرش این موضوع و واقعی کردن آمار تورم، 
باید به فکر طراحی برنامه های سیاســتی برای کاهش فشار تورمی باشد.

در این مســیر به گفته کارشناســان نوع دیپلماسی اقتصادی ایران بسیار 
مهم اســت و بر تورم انتظاری تأثیر مســتقیمی خواهد گذاشت. در ادامه، 
ســناریوهای پیشــنهادی اقتصاددانان برای مهار نقدینگی را می خوانید 
که در کنار برآورد وضع آتی، هر کدام توصیه ها و راهکارهای سیاســتی 

خود را نیز مطرح کرده اند.
کامران ندری، کارشناس پولی و بانکی

بــرای مهــار نقدینگــی باید شــبکه بانکی را مهار کــرد. هم اکنون در 
صورت هــای مالی بانک ها شــاهد ناترازی زیــادی بین مصارف و منابع 
هســتیم که به نقدینگی فشــار می آورد. بهترین راه برای مهار نقدینگی، 
پرداخــت بدهی های دولت به سیســتم بانکــی و همچنین پیمانکاران 
اســت. بهترین روش برای تســویه بدهی های دولت، انتشار اوراق است 
کــه ایــن اقدام هم باعث تعمیق بازار اوراق می شــود و هم عملیات بازار 

باز را اجرایی می کند.
لطفعلــی بخشــی، عضو هیــات علمی دانشــگاه عالمه 

طباطبایی
از آن جا که حجم نقدینگی غول آسا شده است، فرقی نمی کند که درصد 
رشد آن چقدر است؛ چراکه این حجم باال آثار زیانباری در اقتصاد خواهد 
داشت. تا پیش از کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به 15 درصد بخش 
عمــده ای از نقدینگــی در بانک ها حبس شــده بــود، ولی پس از آن این 
نقدینگی برای کسب سود بیشتر راهی بازارهای مختلف مانند ارز و طال 
شد.مهم ترین عامل رشد نقدینگی، بدهی دولت است. هم اکنون بانک ها 
در اصطالح از جیب می خورند و منابع و مصارف آنها همخوانی ندارد. در 
این میان، نحوه مهار نقدینگی به یکی از معضالت تبدیل شده است. اگر 
نقدینگی درون بانک ها آرام بگیرد و پارک شود، با نرخ سودی که به آن 
تعلق می گیرد خود باعث رشــد شــدید نقدینگی می شود و در صورتی که 
این نقدینگی از بانک ها خارج شود، آثار زیانبار دیگری که برهم خوردن 
ســامان سایر بازارهاســت به دنبال خواهد داشت. در واقع با راه حل های 

متعــارف نمی توان این معضل را حل کرد.
متأســفانه عده ای در داخل کشــور در حال ســوداگری در بازارها هستند 

اقتصاددانان تشریح کردند

چرایی رشد افسار گسیخته نقدینگی

مریم فکری
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و هدف آنها از مقابله با دولت فراتر اســت. این افراد با دراختیار داشــتن 
منابع مالی زیاد ســود خود را در نابســامانی بازارها می دانند و درهمین 

راه نیز تالش می کنند.
بهروز هادی زنوز، اقتصاددان

با نگاه به آمارهای بانک مرکزی درمی یابیم که در یک ســال اخیر رشــد 
نقدینگی کم و بیش باال بوده و دولت توفیقی در کنترل نقدینگی نداشته 
است؛ پس علت اصلی کاهش نرخ رشد تورم را می توان اینگونه برشمرد؛ 
نخســت اینکه در یک ســال گذشته سرعت گردش پول کم شده که خود 
این موضوع از تعدیل شــدن انتظارات تورمی ناشی می شود. در عین حال 
رکود تورمی از قدرت خرید مردم کاسته و تقاضای مردم کم شده است. از 
سوی دیگر تقاضای دولت نیز در این یک سال کاسته شده است. همچنین 
با تثبیت نرخ ارز، فشارهای ناشی از کنترل ارزش پول ناچیز بوده است.

علی قنبری، اقتصاددان
شرایط فعلی کشور برآیند دو اتفاق مهم است. افزایش حجم نقدینگی در 
کشور و ناتوانی دولت در کنترل و هدایت این نقدینگی، شرایط موجود را 
رقم زده است. دولت نه تنها نتوانست با اتخاذ سیاست های درست در حوزه 
ارز و سکه آرامش این بازار را تأمین کند، بلکه با اعالم نرخ های دستوری 
و اعمال سیاســت های نادرست موجب شد میزان نقدینگی افزایش یابد.

افزایش نقدینگی از یک ســو و ناامنی اقتصادی از ســوی دیگر زمینه ای 
فراهم کرد تا نقدینگی به ســمت بازار ســکه و ارز ســوق پیدا و بازار را با 
التهاب مواجه کند. بنابراین وقتی دولت در گام نخست و در شرایط عادی 
قادر به تصمیم گیری درســت نباشــد، واضح است که در زمان بحران نیز 
نمی تواند با تصمیم گیری صحیح کنترل بازار را به دســت گیرد و حتی با 

اعمال سیاســت های اشتباه، بحران بازار را نیز تشدید می کند.
تقی ترابی. کارشناس اقتصادی

باید این واقعیت را مبتنی بر علم اقتصاد بپذیریم که آنچه امروز در شیب 
شتابان قیمت کاالهای مصرفی و خدمات شاهد هستیم، علتی جز حجم 
نقدینگی نداشــته اســت. براساس مبانی نظری اقتصاد افزایش نرخ ارز، 

ســکه و... و نشانه های آن است نه عامل تورم.
درخصــوص حجــم نقدینگی بحث میزان پول و شــبه پول وارونه کردن 
محتــوای اصلی ماجراســت؛ آنچه حجم نقدینگــی را بحران زا می کند 
پایه پولی و ضریب فزاینده اســت. ســه اتفاق هم این دو متغیر را جابه جا 
می کند؛ کســری بودجه، بدهی دولت به بانک ها و دارایی های خارجی. 
بنابراین پول و شــبه پول تعریف نقدینگی اســت و نقدینگی از اتحاد این 
دو تشکیل شده و پایه پولی و ضریب فزاینده عوامل آثار تورمی نقدینگی 
اســت. ثروت یعنی تولید کاال، نه پول و اســکناس. روزی فکر می شــد با 
سیاست انبساطی می توان اقتصاد ایران را نجات داد، همین رویکرد کار 
را به جایی رســاند که حجم نقدینگی به هزارو 600 هزار میلیارد تومان 
رســید. تا زمانی که این حجم نقدینگی به صورت نامولد و بدون هدایت 

به ســمت بخش تولید وجود دارد، آثار تورمی خواهد داشت.
 امیر جعفرزاده، مدرس و پژوهشگر اقتصادی

بــرای جلوگیری از افزایش بیشــتر نقدینگی و اثرات تورمی فزاینده آن، 

بایــد بانــک مرکزی تمام تالش خود را برای جلوگیری از ایجاد نقدینگی 
جدیــد بــه کار گیرد. دالیل اصلی افزایش نقدینگی در ســال های اخیر، 
مشکالت سیستم بانکی و شکل گیری بازی پانزی در این سیستم، عدم 
نظــارت بر خلق پول در مؤسســات پولــی و بانک های خصوصی، بدهی 
دولت به بانک ها، افزایش هزینه های جاری دولت و کسری بودجه دولت 
هســتند. بنابراین برای جلوگیری از بزرگ تر شــدن حجم نقدینگی باید 

راه حل های متناســب با مشکالت فوق را ارائه داد.
نادر حسن پور، کارشناس ارشد اقتصادی

از جمله راه حل ها برای مهار نقدینگی، یکی انتشــار اوراق مشــارکت یا 
قرضه اســت و دیگری با باالبردن ســود بانکی است تا بدین وسیله مردم 
ترغیب شــوند تا پول های خود را در اختیار دولت و یا بانک ها قرار دهند.

رشــد نقدینگی در کشــور از عوامل اصلی ایجاد تورم اســت که باید آن را 
کنترل و مهار کرد؛ بنابراین به نظر می رسد که در حال حاضر برای برون 
رفت از رشــد نقدینگی در جامعه انتشــار اوراق مشارکت و باال بردن سود 
ســپرده ها می تواند یک راه حل درمانی محسوب شود. با پیاده سازی این 
دو طرح مردم ترغیب می شــوند تا پول های خود را در اختیار بانک ها و 
دولت هــا قــرار دهند. بنابرایــن جذب پول حاصل از این عمل می تواند با 
سیاســت گذاری مناســب نقدینگی را به صورت متعادل هدایت کرده و 
مســیر ورود آن به تولید را هموار کند. بدین ترتیب می توان نســبت به 

مفید بودن نقدینگی امیدوار بود.
اگر نقدینگی از طریق اوراق مشارکت جمع آوری و به سمت تولید هدایت 
شــود، می توان آن را به صورت بهینه در اقتصاد کشــور به گردش درآورد 
و از آن جایــی کــه اوراق مشــارکت را نمی توان بلوکه کرد، پس بهترین 

روش برای مهار نقدینگی است.
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 انوشــیروان محســنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در گفتگــو بــا خبرآنالین تاکیــد دارد که به زودی جامعه هدف تخصیص 

کوپن مشــخص می شود. هشت دهک یا همه مردم.
کوپن در ایران واژه ناآشــنایی نیســت اگر برای اطالع از معنای آن حتی 

لغــت نامــه دهخدا را زیر و رو کنید، به این توضیح بر می خورید.
کوپن واژه ای فرانسوی است به معنای ورقه بهادار منضم به ورقه اصلی که 
هنگام پرداخت منافع، آن را جدا کنند. این توضیح نیز در لغت نامه دهخدا 
درج شــده اســت:«ورقه جیره بندی قند وشکر و غیره« در فرهنگ معین 
اما در تشــریح معنای کوپن به واژه ســهم اشاره و تاکید شده است:«بلیط 

ارزاق و قماش و قند و چای که در جنگ و قحط ســال متداول اســت«.
پای کوپن در عصر جدید در ســال 1359 به اقتصاد ایران باز شــد. چند 

روزی پس از شــروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران.

تولد یک ستاد
هیــأت وزیران دولت جمهوری اســالمی ایران در جلســه مــورخ پنجم مهر 
1359 تصویب کرد ســتادی به نام »ســتاد بســیج اقتصادی کشور« مرکب از 
وزرای وزارتخانه های نفت، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، کشــاورزی، 
کشور، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، دفاع، سازمان برنامه و بودجه 
ورییــس کل بانــک مرکزی ایران یا نمایندگان تام االختیار آنان به ریاســت 
نخست وزیر تشکیل شود تا با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور تصمیمات 

الزم را اتخاذ و از طریق سازمانهای مسئول به مورد اجرا گذارد.
در این جلسه تصمیم گرفته شد: دولت از مجلس شورای اسالمی تقاضا نماید 
که تعدادی از نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در این ستاد و کمیته های 
فرعی که توســط ســتاد بوجود خواهد آمد شرکت نمایند شرکت نمایندگانی از 

بخش خصوصی نیز در این ستاد بالمانع است

اقتصاد ایران دوباره کوپنی می شود

بازگشت نوستالژی؟!

زهرا علی اکبری
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مقرر بود تصمیمات عمومی ســتاد از طریق رســانه های گروهی به اطالع 
همگان خواهد رســید. دبیرخانه این ســتاد و محل تشــکیل جلسات آن در 
نخســت وزیری خواهد بود. مصوبات ســتاد مزبور در صورت نیاز به تصویب 
هیأت دولت جهت طرح و تصویب به هیأت وزرا ارائه می شــود و از اولویت 
خاص برخوردار خواهدشد.تولد کوپن از تصمیمات همین ستاد بود، برگه ای 
که تا سال ها در دست مردم باقی ماند و البته پای واژه اقتصاد کوپنی را نیز به 
ادبیات سیاسی ایران باز کرد.توزیع کاال از طریق کوپن به منظور اطمینان از 
تأمین کاالی مورد نیاز اقشار مختلف جامعه دلیل مهم تخصیص کوپن بود 
اما در حاشیه شغل کوپن فروشی رونقی فراوان یافت و هر از گاهی روزنامه ها 
گزارش هایی در خصوص دســتگیری کوپن فروشــان و برخورد با این اقدام 

غیرقانونی منتشر می کردند.
اولین کوپن

اگر اولین یارانه نقدی در دی ماه سال 1389 برای ایرانیان قابل برداشت شده 
اســت، اولین کوپن های سراســری نیز دی ماه 1359 به دست مردم رسیده 
اســت. هدف این بود که اگر کاالیی کمیاب یا گران شــد، از طریق توزیع 

کوپنی به دست مصرف کننده برسد.
هر چند اطالعات وســیعی درباره تعداد کوپن ها و شــرایط توزیع کاالها با 
اســتفاده از کوپن در این ســال ها در دســت نیســت اما آنها که برگه هایی به 
یادگار نگه داشته اند، می گویند روی هر کوپن تعداد افراد خانوار درج می شد 
و رنگ کوپن های شــهری با روســتایی تفاوت داشت. شماره ها اعالم می شد 
و بر اســاس اعالم شــماره و کاال بود که کوپن اعالمی ارزش پیدا می کرد. 
روزنامه ها خبر اعالم کوپن را در مهمترین بخش صفحات می گذاشــتند و 

اخبار سراسری نیز آن سال ها، این خبر را پخش می کرد.
صف های طویل برای دریافت کاالی کوپنی و. .. خاطرات الینفک ایرانی ها 
در دهه شصت است اما پس از پایان جنگ شرایط اقتصادی ایران تغییر کرد، 
در حالی که کوپن هنوز باقی مانده بود.10 قلم کاالیی که با شــیوه کوپنی 
توزیع می شــد عبارت بود از: روغن نباتی، قند و شــکر، برنج، پودر شــوینده، 
صابون، پنیر، کره، مرغ، تخم مرغ و گوشــت قرمز. البته در همان ســال های 
ابتدای انقالب دفترچه سهمیه خانوار توسط شوراهای محلی منتشر شد که 

22 قلم کاال از طریق دفترچه به مردم ارائه می گردید.
کوپن بعد از جنگ

در آخرین روزهای سال 1368 وظایف اجرایی ستاد بسیج اقتصادی به وزارت 
بازرگانی تفویض شد.حاال نهمین مرحله تخصیص سراسری کوپن را می توان 
اولین مرحله تخصیص کوپن از ســوی وزارت بازرگانی وقت، نه ســتاد بسیج 
اقتصادی دانســت.مرحله نهم ســال 69 آغاز و سال 72 پایان گرفت. در این 
مرحله 25.2 کیلوگرم روغن به شــهرها و 20 کیلو به روســتاها و عشــایر به 
صورت یارانه برای هر نفر توزیع شد. سرانه قند و شکر هم 39.6 کیلو برای 
شــهرها و 54 کیلو برای روســتاها و 90 کیلو به عشــایر بود. سایر کاالهای 
اساسی که عبارت بود از برنج )27 کیلو(، پنیر )5 کیلو(، گوشت )21.6 کیلو(، 
پــودر )5.76 کیلــو(، صابــون )1.8 کیلو(، مرغ )4.2 کیلو(، تخم مرغ )7 کیلو( 
و کره )3 کیلو( فقط به شــهرها توزیع شــد.در مرحله مذکور، قیمت کاالهای 
یارانه ای یعنی روغن، قند و شکر، برنج، پنیر، گوشت، مرغ، تخم مرغ و کره 

بین 58 تا 178 ریال کاهش یافت و همین نشــانه برای موفق دانســتن این 
سیاســت کافی بود در عین اینکه جامعه اســتقبالی یکپارچه از این سیاســت 
داشــت. در ســال های پایانی این مرحله توزیع کوپنی پودر، صابون، مرغ و 

تخم مرغ و کره کاهش یافت.
مرحله دهم توزیع کوپنی کاالهای اساســی از ســال 73 تا 77 بود. در این 
مرحلــه عالوه بر کاهش محســوس تعداد کاالهــای کوپنی مقدار و قیمت 
کاالهــا بــه طور قابل توجهــی افزایش یافت. در مرحله دهم تعداد کاالهای 
توزیعی به 5 فقره رســید. روغن، قند و شــکر و برنج در شــهر و روستاها، پنیر 
و گوشــت فقط در شــهرها توزیع شد. مقدار سرانه این کاالها در 4 سال دوره 
دهم به ترتیب روغن 41.8 کیلوگرم شــهری و 27.9 کیلوگرم روســتایی و 
عشــایری بود. قند و شــکر 38.4 کیلوگرم شهری 57.6 کیلوگرم روستایی و 
91.2 کیلوگرم عشایری محاسبه شد، برنج 33 کیلوگرم بین جوامع شهری، 
روســتایی و عشــایری توزیع گردید. پنیر و گوشــت به ترتیب 25.2 و 11.8 
کیلوگرم در جوامع شــهری عرضه گردید. قیمت این محصوالت نیز رشــد 
قابل توجهی داشــت به طوری که هر کیلو روغن یارانه ای به طور میانگین 
365 ریال و تعادلی 2715 ریال اعالم شد. قند و شکر یارانه ای نیز 111.87 

ریال و تعادلی 1276 ریال بود.
در مرحله یازدهم نیز یک کاالی دیگر از نظام توزیع کاالبرگی خارج شــد. 
گوشــت قرمز از ســال 1378 به بعد دیگر به صورت کاالبرگی توزیع نشــد. 
در مرحله دوازدهم که از ســال 83 اجرا شــد مجدداً تعداد کاالهای توزیعی 
کاالبرگی کاهش یافت هرچند در سال های 83 و 84 هر سال به ترتیب نیم 
کیلو پنیر کاالبرگی توزیع شد اما از سال 85 به بعد پنیر نیز از سیستم توزیع 
کاالبرگی خارج گردید و ســه کاالی روغن، قند و شــکر و برنج در سیســتم 
کاالبرگی قرار گرفت. سال 1386 دیگر 70 میلیون نفر تحت پوشش سیستم 
توزیع کوپنی قرار داشــتند اما اهمیت کوپن کم کم کاهش یافته بود.مرحله 
ســیزدهم امــا مرحلــه ای بود که اقتصاد ایران بــا کوپن خداحافظی کرد و با 
یارانه آشنا شد. گفته می شود آخرین کوپن اعالمی به قند و شکر مربوط بود.
در حالی که مقامات دولت وقت در سال 1389 و 1390 بارها مورد این سئوال 
قرار گرفتند که آیا کوپن همچنان توزیع می شود یا خیر، پاسخ می دادند کوپن 
در کنار یارانه می ماند اما کوپن و یارانه دو پادشــاهی بودند که در یک اقلیم 
نمی گنجیدند این گونه بود که ســایه کمرنگ کوپن در ســال 1389 از ســر 

اقتصاد ایران کم شد.
و اما اکنون

ایران در جنگ اقتصادی است. حاال دیگر هم مقامات سیاسی این نکته را در 
ســخنرانی های رســمی مورد اشاره قرار می دهند و هم کارشناسان اقتصادی 
و مســئوالن حوزه اقتصاد.زمزمه بازگشــت کوپن، البته در ســاختار نوین 
الکترونیکی مدتهاســت به گوش می رســد و سیزده روز باقیمانده از شهریور 

روزهای تعیین سرنوشت کوپن خواهد بود.
هنوز معلوم نیست کدام کاالها و چه تعداد از مردم ایران تحت پوشش کوپن 
قرار می گیرند اما هر چه هست، تصمیم گیران و سیاستگذاران و کارشناسان 
تاکید دارند که حمایت از اقشار مختلف مردم در موج گرانی ناشی از ریزش 

ارزش پول ملی ضروری است.
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 مرکز جمع آوری داده های نومبیواطالعاتی را در مورد متوسط قیمت 
اجاره یک آپارتمان 90 متری در نزدیکی مرکز شــهر در شــهرهای 
مختلف دنیا تهیه کرده اســت. این مرکز برای اینکه امکان مقایســه 
قیمت اجاره آپارتمان را فراهم کند، هزینه اجاره آپارتمان در نیویورک 
را به عنوان شــاخص در نظر گرفته اســت و شــاخص قیمت اجاره 
آپارتمان را در این شــهر برابر با 100 در نظر گرفت. اگر شــاخص 
اجاره بهای آپارتمان در شهری کمتر از 100 باشد به این معنا است 
که هزینه اجاره در این شهراز نیویورک کمتر است در غیر این صورت 

باالتر از نیویورک است.
نکته مهم اینجاست که این آمار محدوده زمانی نیمه اول سال جاری 
میالدی یعنی ســال 2018 را در بــر می گیرد. این آمار پیش از موج 
شــدید گرانی در ایران و ریزش ارزش پول ملی تدوین شــده است. 

این گزارش بر حســب قدرت خرید تدوین نشده است.
 این مرکز داده پردازی دریافته است در میان 522 شهر دنیا که مورد 

مطالعه قرار داد تنها در ســان فرانسیسکوی امریکا است که هزینه 
اجاره آپارتمان بیش از نیویورک اســت. در این شهر شاخص اجاره 
آپارتمان برابر با 107.09 است به این معنا که به طور متوسط مردم 
برای اجاره یک آپارتمان 90 متری در نزدیکی مرکز شهر باید 7.09 

درصد بیش از نیویورک هزینه کنند.
آین آمار نشان داده است شاخص اجاره بهای آپارتمان در واشنگتن، 
پایتخت کشــور امریکا 70.36، در لندن 69.31، در سیدنی استرالیا 

60.30 و در ونکور کانادا 49.02 است.
قطر رکورددار گرانی اجاره در خاورمیانه

در منطقه خاورمیانه کشــور قطر رکورد دار اســت. در نیمه اول سال 
جاری دوحه پایتخت کشور قطر به عنوان شهری که باالترین شاخص 
اجاره بهای آپارتمان را در خاورمیانه دارد انتخاب شده است. دراین 
بازه زمانی شــهردوحه در میان 522 شــهر دنیا جایگاه 36 را از نظر 
بزرگی شاخص اجاره بهای آپارتمان کسب کرد. شاخص اجاره بهای 

اجاره خانه در تهران از این شــهرهای مشهور گران تر است

قطری ها رکورددار اجاره مسکن 
در خاورمیانه

مونامشهدی رجبی
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آپارتمان در این شــهر برابر با 51.05 بود.
در این رده بندی دوبی به عنوان دومین شهر خاورمیانه که باالترین 
قیمت اجاره بها را دارد معرفی شــد. شــاخص اجاره بهای آپارتمان 
در این شــهر برابر با 46.91 بود به این معنا که متوسط هزینه اجاره 
بهای آپارتمان در این شــهر بیش از 53 درصد از نیویورک ارزان تر 
اســت. جالب این جاست که اجاره بهای آپارتمان در دوبی بیشتر از 

تورنتویکانادا، داالس آمریکا و کمبریج بریتانیا اســت.
و اما تهران

در رده بندی شــهرهای دنیا بر مبنای شــاخص هزینه اجاره بهای 
آپارتمان، تهران در میان 522 شــهر، جایگاه 298 را دارد. شاخص 
اجاره بهای آپارتمان در این شــهر برابر با 19.06 اعالم شده است 
که نشــان می دهد قیمت اجاره آپارتمان در تهران تقریباً 80 درصد 
ارزان تر از نیویورک اســت. متوسط شاخص اجاره بهای اپارتمان در 
تهران تقریباً مشــابه شــهرهایی مانند والنسیای اسپانیا، بمبئی در 
کشــور هند و پاتایا در کشور تایلند است ولی از واشنگتن 50 درصد 

پایین تر و از ونکور کانادا 30 درصد پایین تر اســت.
طبــق این مطالعه شــاخص اجاره بهای آپارتمــان در کواالالمپور 
مالزی پایین تر از تهران و برابر با 16.20 اســت. متوســط هزینه 

اجاره آپارتمان در تهران باالتر از کبک ســیتی کاناداست.
در نیمه اول سال 2018 میالدی متوسط شاخص اجاره بهای آپارتمان 
در شــهر آنتالیای ترکیه برابر با 4.30، در شهر آنکارا پایتخت ترکیه 
برابر با 4.58 بود. اما در قاهره پایتخت کشــور مصر هم شــاخص 
اجاره بهای اپارتمان کمتر از 6 بود و در اســالم آباد پاکســتان در 

سطح 7.13 قرار داشت.
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بــا پــوزش فراوان از تکرار و فقط از باب تذکر مجدد به مســئوالن به 
جهت احتراز از فر ایندهای گذشــته، مجموعه عوامل بنیادی افزایش 
نرخ ارز شــاید بتواند به این صورت احصا شــود: کســر بودجه و پولی 
کردن آن، رشد باال ونامتناسب نقدینگی، عدم توجه به سرعت گردش 
نقدینگی، عملکرد نادرســت بانک ها و ساختار ناسالم آن ها، استفاده از 
لنگــر نرخ ارز بــرای کنترل تورم، هم حرکتی افزایش درآمدهای نفتی 
و افزایــش نقدینگــی، عــدم انطباق نظام بانکی بــا معیارها و ضوابط 
بین المللی، عدم استقالل بانک مرکزی و باالخره -به ویژه در بحران 
ارزی اخیر- 2 عامل سیاســت خارجی کشــور در ســطح منطقه ای و 

جهانی و انتظارات است.
در زمینه 2 عامل آخر افزایش نرخ ارز، تحلیل سیاســت خارجی کشــور 
و توصیه های الزم در قبال آمریکا، اتحادیه اروپا، چین، روسیه، هند و 
ژاپن و هم چنین کشــورهای منطقه به عهده اهل علم سیاســت است. 
اتخاذ سیاســت های خارجی اجرایی مناســب نیز بر اساس منافع ملی 
کشــور به عهده مســئوالن سیاســی کشور است که به یقین در پی آن 
هســتند. امــا تحلیل نقش انتظارات در افزایش هــای اخیر نرخ ارز به 
عهــده اقتصاددانــان اســت که در اینجا بخشــی از آن به صورت چند 

پرسش مطرح می شود.
چند پرسش از مسئوالن

در مــورد عامــل دوم مؤثــر بر نرخ ارز یعنــی انتظارت با تاکید به وجوه 
اقتصادی آن، به نظر می رسد انتظارات در افزایش های پی در پی اخیر 
نرخ ارز نقش کلیدی داشــته اســت. به بیان ساده برابر بحث اتنظارات 
زمانی که یخش بزرگی از فعاالن اقتصادی و مردم پیش بینی می کنند 
کــه نــرخ ارز افزایش خواهد یافت، با باورها و تصمیمات خود آن گونه 
عمل می کنند که منجر به افزایش نرخ ارز می شــود، چرا که انتظارات 
شــکل دهنده واقعیات اســت. این پدیده منحصر به نرخ ارز نیست. در 
همــه بخش هــا و متغیرهای اقتصادی عامل انتظارات قابل مشــاهده 

و ردگیری است.
در پدیده افزایش نرخ ارز از بهمن 96 تا شهریور 97، البته همه عوامل 
بنیادی اقتصادی و سیاســت های داخلی و خارجی کشــور شکل دهنده 

انتظارات افزایشــی نرخ ارز بوده اند، اما بخش بزرگی از تشــدید شرایط 
دشــوار ارزی امروز کشــور در ارتباط با تغییرات غیرضروری مسئوالن 
اقتصادی، اظهارات و موضع گیری های ارزیابی نشــده یا احساســی 
مســئوالن دولت و نظام، نمایندگان مجلس، و غیرمســئوالن قدرتمند 
کشــور اســت که انتظارات افزایشــی نرخ ارز و در نتیجه افزایش نرخ 
ارز را شــکل داده اســت. با ارائه پرســش های چندی شاید بتوان گفت 
بدون این موضع گیری های غیرمســئوالنه و غیرضروری، امروز نرخ 
ارز کشــور در ســطح قابل مالحظه ای کم تر از این می بود. از این منظر 
خاص، احتراز از رویه گذشته در روزها و ماه های آینده گرچه دیرهنگام 
اســت، اما گامی نه چندان دشــوار برای مقابله با جهش های بیشتر نرخ 

ارز و کاهــش احتمالی آن خواهد بود.
- آیا موضع گیری به جهت عدم همکاری نظام بانکی کشــور با گروه 
 FATF - ویژه جهانی اقدام مالی برای مقابله با پول شویی و تروریسم
که از ســال 1987 ایجاد شــده اســت و اکنون نزدیک به 200 کشور به 
آن پیوســته اند نمی تواند باز دارنده مبادالت بین المللی بانکی کشــور 
باشــد و نرخ ارز را افزایش دهد؟ اگر 200 کشــور توانســته اند همه نقل 
و انتقــاالت مالی آشــکار و پنهان خــود را با آن تطبیق دهند، آیا ایران 
نمی تواند تطبیق بدهد؟ در این شرایط دشوار چرا باید این تصمیم ساده 
به یک چالش ملی تبدیل شود و نظام مالی جهانی را را در مورد ایران 
حساس تر نماید؟ مگر ایران حامی تروریسم و موافق پول شویی است؟

- آیا برخوردهای ناشایســته نمایندگان در مجلس شــورای اسالمی با 
دکتر ســیف، مقام اصلی پولی کشــور ره آوردی به جز بی اعتمادی به 

توان بانک مرکزی و افزایش نرخ ارز داشــت؟
- آیا تغییر رئیس کل بانک مرکزی و انتصاب دکتر همتی بدون وجود 
زمینه تغییرات گسترده پولی و ارزی ضرورتی داشت و نشانی از بی ثباتی 

سیاســت های ارزی و افزایش های آتی نرخ ارز نبود؟
- آیا اســتیضاح وزیرکار و طرح زنجیره ای از اتهامات رانت و فســاد 
توســط نمایندگان مجلس به همراه پاســخ گویی های مشابه آن توسط 
وزیر کار در شرایط دشوار اقتصادی کشور ثمره ای به جز تشدید بحران 
اقتصادی کشور و ارز داشت؟ آیا در نهایت برکناری وزیر کار راه درمان 

لزوم اصالحات پولی
محمود ختائی*
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اقتصاد کشــور و نرخ ارز بود؟
- آیا اســتیضاح وزیر اقتصاد توســط نماینــدگان مجلس و در نهایت 
برکناری وی نشانی از ناتوانی و ضعف دولت عالمتی در جهت انتظارات 

افزایش نرخ ارز نبود؟
- آیا دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی کشــور باید در ســخنرانی 
عمومی خود از ناتوانی بانک مرکزی در کنترل حجم نقدینگی ســخن 
بگوید و علی رغم حجم ذخایر ارزی خوب کشــور، انتظارات افزایشــی 
نرخ ارز را شــکل دهد؟ آیا اعتماد و اطمینان اســاس کارآیی بازارهای 

مالی از جمله بازار ارز نیســت؟
- آیا تدبیر قوه قضاییه به جهت درخواســت ابالغ فرمان رهبری برای 
مقابله با رانت و فساد ارزی و معامالت سکه همراه با هیاهوی فراوان 
ضرورت داشــت؟ آیا مقابله با فســاد، تخلف و رانت، وظیفه تعریف شده 
قوه قضائیه نیســت؟ رقم تخلف مورد ادعا با دالر یک صد هزار ریالی 
حدود 250 میلیون دالر می شــود. آیا نااطمینانی و آســیب حاصل از 
چنین برخورد فله ای در بی ثباتی بیشتر بازار ارز و افزایش نرخ انتظاری 
ارز و در نهایت خروج ســرمایه از کشــور با این رقم قابل مقایسه است؟ 
آیا نمی دانیم که سرمایه بسیار ترسو است؟ آیا درست است که عنوان 
شود نیاز به دور زدن روال قانونی رسیدگی پرونده ها که طوالنی است 

علت در خواســت فرمان از رهبری بوده است؟
- آیا احضار رئیس محترم جمهوری اسالمی ایران، یعنی باالترین مقام 
رسمی کشــور به مجلس در این شــرایط دشوار ارزی ضرورت داشت؟ 
آیا ناگفته ای بود که نمایندگان از آن بی اطالع باشــند و باید از ایشــان 
پرســیده می شد؟ آیا شیوه اســتقبال از رئیس جمهور کشور در مجلس 
برابــر آداب و عــرف بین المللی و باالتر از آن عرف فرهنگ ایرانی بود؟ 
آیا طرح پرســش ها و قانع نشــدن نمایندگان در کنار شــیوه برخورد با 

ایشــان، می توانست نتیجه ای جز افزایش نرخ ارز داشته باشد؟
- آیا موضع گیری های غیرمســئوالنه فوق وســایر موارد مشابه آن در 
فضای سیاسی و اقتصادی ایران که نشانی از نااستواری هاست، چراغ 
سبزی یرای مسئوالن آمریکایی به ادامه و تشدید تحریم ها و در نتیجه 

افزایش بیشتر نرخ ارز نیست؟
چند پرسش هم از دوستان قلم به دست

در کنــار پرســش های فوق، بــا احترام به همــه تحلیل های علمی و 
واقع بینانه رســانه های معتبر و دوســتان قلم به دســت و تحمل سایر 
تحلی ها در بحث نرخ ارز، جســارتًا از این منظر نیز طرح چند پرســش 
بی ربــط به نظر نمی رســد. چــرا در گروهی نه چندان اندک از مقاالت 
مرتبط با ارز و اخبار رســانه ای فقط به آثار ســوء ناکارآمدی ها، رانت ها 
و فســادها در موضوع افزایش نرخ ارز پرداخته می شــود و پیش بینی 
افزایــش نر خ ارز القا می شــود؟ آیا در مقــاالت نباید نقاط قوت ارزی 
اقتصــاد ایــران در زمینه ناچیز بــودن بدهی های خارجی، ذخایر خوب 
ارزی و توان بالقوه و بالفعل ارزآوری کشور مطرح شود؟ آیا فقط باید به 
صورت ضمنی وجود راه حل های آسان و معجزه آسا برای نرخ ارز مطرح 
گردد؟ و غفلت دولتمردان از راه حل ها خاطرنشان شود؟ آیا درست است 

که القا شــود بدون رانت ها، فســادها، نرخ ارز بسیار پایین خواهد آمد و 
ارزانی و رفاه باال تأمین خواهد شد؟ آیا نتیجه چنین شیوه هایی، افزایش 
ســطح انتظارات برای نرخ ارز باالتر و ناتوانی مســئوالن پولی نیست؟

نامه اقتصاددانان به رییس جمهور
مجموعه تحلیل های یک جانبه ای که نتیجه آن اعالم ناتوانی مسئوالن 
و قطع امید از آنان است، موجب شکل دهی انتظارات نسبت به افزایش 
بیشــتر نرخ ارز می شــود. اما نکته جالب آن که به نظر می رســد عامه 
مردم و فعاالن اقتصادی در صحنه عمل با تفکر ســقوط باالی ریال 
همراهــی کامل ندارند که نشــان از نوعــی بینش واقع بینانه تر آنان در 
باب مســائل اقتصادی اســت. شاید از باب طنز باید گفت مردم شناخت 
و فهم بهتری در مقایســه با علما اعم از مکال و معمم دارند و به حرف 

آنان کم تر بها می دهند.
به هر جهت امید است که بدنه قوی کارشناسی بانک مرکزی با همراهی 
و درایت مســئوالن اقتصادی این بحران را مدیریت و موجبات ثبات 
بــازار ارز را فراهــم نمایند. کاهش ارزش خارجی پول کشــور در کنار 
همه آثار ســوء آن، فرصت هایی را هم فراهم آورده اســت که به کمک 
آن می تواند بخشــی از مشــکالت ســاختاری اقتصاد به ویژه در بخش 
مالی اصالح شــود. مشــکالتی که عوامل بنیانی افزایش نرخ ارز بود. 
در این راستا، ناترازی بودجه ای، ناترازی بخش پولی و بانکی کشور و 
انباشــت نامناســب نقدینگی توجه ویزه طلب می کند. اصالحات پولی 
در ســایه فراهم شــده ضروری اســت و به اصطالح معروف امروز باید 
شروع شود، چرا که فردا خیلی دیر است. در غیر این صورت، چند سال 
دیگر دوباره دراین دام گرفتار می شــویم و برابر روش آشــنا، مقامات 

پولی گذشــته را مقصر خواهیم دانست.
خطر بزرگ، درست دانستن و قبول افزایش همه قیمت ها و مزدها برابر 
با افزایش نرخ ارز است که می تواند همراه عدم اصالحات نظام بانکی، 
موجب ادامه کســر بودجه، ادامه انباشــت نقدینگی، ادامه حیات تورم 
و باالخره کاهش مجدد ارزش خارجی ریال در آینده گردد. سیاســت 
مناسب انجام اصالحات قیمتی و نه شاخص بندی کامل بردار قیمت ها 
و مزدها برابر کاهش ارزش خارجی ریال اســت. حرکت دوســتان و 
ســروران مســئول و غیرمسئول در این راستا بسیار سازنده خواهد بود.

بــرای احتــراز از چرخه نقدینگی، تورم و نرخ ارز که در نهایت منجر به 
کاهش ارزش داخلی و خارجی پول ملی و پدیده ابر تورم می شود، مقاله 
دکتر امیررضا کرمانی تحت عنوان پرش از 3 تله ابر تورمی در روزنامه 
دنیای اقتصاد در تاریخ 97.6.5 به شماره 4409 را بسیار روش مند و مفید 
دیدم. به جهت نقش ضرورت اصالحات بانکی در این چرخه نیز مقاله 
دکتر محمد امیدی نژاد در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ 97.6.11 به 
شــماره 4413 توصیه می شــود. دوست گرامی و فرهیخته دکتر فرهاد 
نیلی نیز در تجارت فردا 97.6.3 شــماره 211 نکات ارزش مندی را در 
2 زمینه نســخه مهار نقدینگی آتی و پیشــنهادهایی برای کاهش خطر 

بحران بانکی عنوان نموده اند که مطالعه آن توصیه می شــود.
* دانش یار بازنشســته دانشکده اقتصاد عالمه طباطبایی
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exempted. The aviation industry enjoys the support of 
governments worldwide, but in Iran, despite sanc-
tions, the industry receives no support, whatsoever.” 
The United States has reimposed sanctions against 
Iran, after US President Donald Trump announced his 
withdrawal from the nuclear deal signed in 2015 by 
Tehran and six world powers, including the United 
States. The deal, formally known as the Joint Compre-
hensive Plan of Action, paved the way for the lifting 
of international sanctions against Iran over its nuclear 
program as of early 2016.
According to the letter, fees that airline must pay to 
airports, even those for domestic flights, are calculated 
in US dollars, while the services they provide and the 
revenues they make are in rials. The airlines com-
plained that the 5% duty levied by the municipalities 
and the 1% increase the costs of airlines and ticket 
prices, consequently lowering demand for air travel. 
They have to pay customs duties and value added tax 
for all services they procure while flight tickets are 

subject to exemption from this type of tax (as passen-
gers don’t pay VAT), the letter goes on to say.
Referring to “the looming threat of a total collapse 
of the aviation industry” in their letter, the airlines 
put forward proposals to tackle the aforementioned 
problems based on their particular needs.
“The total foreign currency needs of the aviation 
industry for their annual operating expenses stand 
around $1 billion. The allocation of this amount by 
the Central Bank of Iran at a fixed, preferential rate 
would help prevent fluctuations in prices and the rise 
in costs.” The airline operators called for the removal 
of all customs duties, VAT on airplanes and its spare 
parts, duties imposed by municipalities and IRCS, and 
all tariffs levied by airports for their services to head 
off a further hike in ticket prices. 
They also pleaded to the government to strip away 
regulations around the process of import order regis-
tration for airplanes and their main spare parts, given 
the US sanctions against the country. 
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EghtesadOnline: Airlines have recently voiced con-
cerns about their future operations, underscoring their 
most serious problems in a letter to President Hassan 
Rouhani.Just like other economic sectors in Iran, the 
aviation industry, particularly airlines, have expe-
rienced problems with the depreciation of national 
currency. The Iranian rial has lost 67% of its value 
against the US dollar in the open market since January 
2018. The surge in plane ticket prices started earlier 
this month when the government announced it would 
stop supplying foreign currency at the subsidized rate 
of 42,000 to airlines and that the companies have to 
obtain their needed foreign currency at rates set in the 
Forex Deals Integrated System (known by its local ac-
ronym Nima). This rate is closer to open market rates. 
As a result, Iranian airlines’ ticket prices have 
increased by 70-100%, which has led to a significant 

drop in demand for air travel, according to Financial 
Tribune.In addressing passengers’ criticisms and con-
cerns, Iran Civil Aviation Organization has set a cap 
for the rise in ticket rates until the end of the Iranian 
month of Mehr (Sep. 23-Oct. 22) and banned airlines 
from selling tickets at higher prices. But, according to 
a report by the Persian daily Donya-e-Eqtesad, avia-
tion companies have taken no notice of the cap rates 
and keep on selling tickets at inflated prices.  As up to 
60% of the expenditure of airlines, including fees paid 
to airports and maintenance costs, need to be paid 
in foreign currency, the rise in ticket prices is partly 
due to the rise in foreign currency rates in recent 
months, reads the airlines’ letter to the president, first 
publicized by Fars News Agency. “Heavy customs 
duties are levied on imports of airplane spare parts in 
Iran, according to the law, while airplanes should be 

 Iranian Airlines Anxious
 ,About Rising Costs
Dwindling Business
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is no international factor to restrict or stop the two 
sides from developing their ties.
During President Rouhani’s visit to China, the two 
countries signed several agreements to boost trade 
and financial ties, including an agreement to use 
their respective currencies in bilateral trade. 
One of the agreements had been reached between 
his ministry and China Infrastructure Development 
Organization to use the two countries’ financial 
resources for investment and bilateral trade. 
As per the agreement, the two country’s trade ties 
have been devised within the framework of the Belt 
and Road initiative, which specifies the share of 
each country in the plan. 
The initiative promotes a vision of expanding links 
among Asia, Africa and Europe to revive the an-
cient Silk Road underpinned by billions of dollars 
in infrastructure investment.
China’s Finance Minister Xiao Jie has underscored 
Iran’s strategic role in China’s New Silk Road plan, 
noting that Iran is vital for fulfilling this vision.
Another document on the expansion of bilateral sci-
entific and technical cooperation was signed in the 
presence of the two countries’ leaders. Two other 
bilateral agreements pertained to stock exchange 
cooperation and fighting illegal drugs and organized 
crime. 
  Filling the Void
China’s adeptness at doing business with Iran 
through state-owned companies not exposed to the 
American financial systems is expected by some 
to make Beijing the biggest beneficiary of Trump’s 
move to withdraw from JCPOA. 
“The dynamics of the US withdrawing from the 
[nuclear] deal and leaving European sides scram-
bling to protect their business interests has led to 
Iran reaching out to China and encouraging it to 
commit to investing,” said Ahmad Majidyar, an Iran 
analyst with the Washington-based Middle East 
Institute, the Washington Times wrote in an article.
“China is looking to fill the void left by departing 
companies. But they face a dilemma: How will they 
maneuver around what new sanctions or conditions 
emerge? That remains to be seen.”
Carleton Greene, a former high-level sanctions 
official in the US Treasury Department, said it is 
“entirely plausible that China could benefit from a 
reduction in competition from European companies 
fleeing business opportunities in Iran because of the 

threat of reimposed sanctions.”
   Commercial Ties 
China has defended its commercial relations with 
Iran as open and transparent.
Chinese Foreign Ministry said last month that Chi-
na’s business and energy ties with Iran do not harm 
the interests of any other country after US President 
Donald Trump said companies doing business with 
Iran would be barred from the United States.
In a statement, China’s Foreign Ministry reiterated 
its opposition to unilateral sanctions and “long-
armed jurisdiction”.
“For a long time, China and Iran have had open, 
transparent and normal commercial cooperation 
in the fields of business, trade and energy, which 
is reasonable, fair and lawful,” it was quoted by 
Reuters as saying.
“This does not violate United Nations Security 
Council resolutions or China’s promised interna-
tional obligations, nor does it harm the interests 
of any other country, and should be respected and 
protected.”
Using sanctions at the slightest pretext to threaten 
anyone won’t resolve the problem, it said.
“Only dialogue and negotiations are the true path to 
resolving the issue,” the ministry added, referring 
to recent tensions escalating between Iran and the 
United States.
Hua Liming, former Chinese ambassador to Iran, 
has told Global Times that Chinese firms can 
bypass the blockade by expanding renminbi pay-
ments, a trend in staple products that was already 
occurring in China-Iran trade before the sanctions.



59 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ شهریور ماه 1397 / شماره 32

Bilingual Economic Monthly  

EghtesadOnline: Iran’s trade with China amount-
ed to $19.66 billion during the first half of 2018, 
registering an increase of 2.2% compared with last 
year’s corresponding period, Chinese ambassador 
to Iran said.
Pang Sen added that China’s exports to Iran stood 
at $8.40 billion during the six months, down 
4.8% year-on-year, while Iran’s exports to China 
witnessed a 22.7% growth to reach $11.26 billion, 
IRNA reported.
China has long been Iran’s biggest trading partner, 
Financial Tribune reported.
Bilateral trade grew to $37.2 billion in 2017, a 19% 
increase over 2016, according to Chinese customs 
data.
Latest statistics provided by the Customs Adminis-
tration of Iran show Iran traded 10,231 tons of non-
oil commodities worth $6.93 billion with China 
during the first four months of the current Iranian 
year (March 21-July 22), registering an 11.61% 
decrease in tonnage and 9.57% increase in value 
compared with last year’s corresponding period.
Iran’s exports to China stood at 9.04 million tons 
worth $3.04 billion, down 12.07% in tonnage and 
up 7.73% in value year-on-year. China was Iran’s 
biggest export destination during the period.
Iran mainly exported ethylene glycol, liquefied 
propane and methanol to China during the four-
month period.
China exported 1.19 million tons of goods worth 
$3.89 billion to Iran, down 7.93% in tonnage and 
up 11.05% in value respectively YOY. China was 
the major exporter of goods to Iran over the four 
months.
The imports mainly included auto parts, casting 
machinery and computer networking devices.
China, which is Iran’s top oil customer, buys 
roughly 650,000 barrels a day from Tehran, or 

7% of China’s total oil imports. At current market 
rates, the imports are worth $15 billion a year.
China imported 39 million tons of crude oil in 
May, according to the General Administration of 
Customs, and the total crude oil China imported 
from January to May this year increased by 8.2% 
compared with the same period of last year.
State energy firms CNPC and Sinopec have invest-
ed billions of dollars in key Iranian oilfields such 
as Yadavaran and North Azadegan, and have been 
extracting and sending oil to China.

After France’s Total officially left Iran after the 
United States threatened to reimpose sanctions on 
companies that do business in the country, Irani-
an officials have suggested China’s state-owned 
CNPC could take over Total’s stake in the South 
Pars gas project.
  Rouhani’s June Visit to China
Iran’s President Hassan Rouhani visited China in 
June for the annual Shanghai Cooperation Or-
ganization summit in the Chinese coastal city of 
Qingdao in Shandong Province. Iran is an observer 
member of SCO.
According to Iran’s Ambassador to China Ali As-
ghar Khaji, China was the first destination of Iran’s 
Foreign Minister Mohammad Javad Zarif after the 
US pullout from Iran’s nuclear deal, showing that 
Iran expects China to play a “major and construc-
tive” role in saving JCPOA.
“China and Iran are enjoying good relations in 
the political, economic, industrial, investment and 
energy sectors, and bilateral ties are expected to 
step forward after the meeting between Chinese 
President Xi Jinping and Iranian President Hassan 
Rouhani,” he told Global Times in an interview.
Khaji said Iran is interested in further enhancing its 
bilateral relations with China, stressing that there 

Iran’s Trade With 
China Rises to $19.6b 

in H1 2018
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appointed by Leader Ayatollah Seyyed Ali Khamenei 
and six jurists elected by the parliament, is charged with 
ensuring draft laws do not contradict religious laws or 
Iran’s Constitution.
The Expediency Council is the entity that steps in when 
the parliament and Guardians Council face a stalemate. 
Kazemi said the opposition of Expediency Council to 
the bill has an “advisory” status, since the real disagree-
ment lies between the Majlis and the Guardians Council. 
Last month, the Guardians Council approved the amend-
ment to Iran’s Combating Financing of Terrorism Law 
ratified by the parliament earlier this year. 
In June, the international group that monitors money 
laundering worldwide said Iran had until October to 
complete reforms that would bring it into line with glob-
al norms or face consequences of remaining in non-co-
operative jurisdictions.
Iran has been trying to implement standards set by the 
Financial Action Task Force in the hope that it will be 
removed from a blacklist that makes foreign investors 
reluctant to deal with it. 
In a statement issued in June after a week of delibera-
tions in Paris, the organization said FATF is disappoint-
ed with Iran’s failure to implement its action plan to 
address its significant AML/CFT deficiencies. 
“FATF urgently expects Iran to proceed swiftly on 
the reform path to ensure that it addresses all of the 

remaining items in its Action Plan. .. We expect Iran to 
enact amendments to its AML and CFT laws. .. in full 
compliance with the FATF standards by October 2018, 
otherwise FATF will undertake appropriate and neces-
sary actions at that time,” it added. 
Iran’s Leader Ayatollah Seyyed Ali Khamnei said on 
June 20 that the parliament should pass legislation to 
combat money laundering, according to its own criteria. 
However, Mahmoud Sadeqi, a reformist MP from Teh-
ran, tweeted last week that some sources have affirmed 
that the Leader has given his consent to finalizing the 
remaining bills. 
Forex Market 
The foreign exchange market, which tends to be swayed 
by FATF-related news, had a stable day on Sunday with 
the exchange rates showing a downtrend.
According to reports from the unofficial market, the US 
dollar was offered for 129,000 rials and remianed below 
the resistance level of 130,000 rials. 
The gold coin is also in the midst of a bearish market af-
ter months of ceaseless volatility. The benchmark Bahar 
Azadi gold coin fetched 41 million rials, according to 
Tehran Gold and Jewelry Association’s website. 
The Central Bank of Iran has allowed certified exchange 
bureaux to purchase hard currency from exporters. 
Currency exchange houses could then sell the currency 
at market rates “as per the CBI regulation”. 
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EghtesadOnline: As Iran’s October deadline to complete 
the Action Plan set forth by the Financial Action Task 
Force draws near, lawmakers are renewing efforts to 
pass the related bills sent by the government months 
ago.
Behrouz Nemati, a member of Majlis Presiding Board, 
said on Sunday the parliament will discuss the bill to 
join the International Convention for the Suppression of 
the Financing of Terrorism after the summer recess is 
over in two weeks, Tasnim News Agency reported. 
The Iranian government has sent four pieces of legis-
lation to the parliament, which includes amending the 
country’s AML/CFT law in accordance with the FATF 
standards and joining the United Nations Convention 
Against Transnational Organized Crime (Palermo) and 
the International Convention for the Suppression of the 
Financing of Terrorism. 
In June, lawmakers refrained from approving Iran’s 

accession to the latter convention, referring to uncertain-
ties surrounding the nuclear deal in the wake of the US 
exit. Lawmakers wanted more assurances from Euro-
peans that Iran will continue to benefit by staying in the 
nuclear deal, according to Financial Tribune.
This comes as the Guardians and Expediency councils 
continue to raise objections with the Palermo bill. Mo-
hammad Kazemi, the deputy head of Majlis Legal and 
Judicial Commission, said members of the commission 
had last week worked to rectify the issues raised by the 
Guardians Council. 
Fars News Agency also released a letter by Ayatollah 
Mahmoud Hashemi Shahroudi, written to the Guard-
ians Council, in which he had said that the passage of 
the Anti-Money Laundering Amendment bill would be 
against the principles of Resistance Economy, invest-
ment friendly laws and economic security policies. 
The Guardians Council, made up of six Muslim clerics 

 FATF Back on Iran
Parliament’s Agenda
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to the Asia-Pacific as Indo-Pacific is an attempt to flatter 
and woo India.’
She said, ‘Delhi is pleased with the tough stand that the 
Donald Trump administration has taken on arch rival 
Pakistan. The announcement of cancelling $300 mil-
lion disbursement to the Pakistan military, ahead of the 
Pompeo-Mattis visit and constant lecture by Americans to 
Pakistan on terror, including terror outfits against India is 
music to Delhi’s ears.’
‘The 2+2 dialogue tomorrow was expected to go well with 
India and the US having no major strategic differences over 
the Indo-Pacific, Pakistan or Afghanistan. However, there 
was major divergence over Iran and Russia,’ she said.
India, like the rest of the world was shocked when Donald 
Trump walked out of the JCPOA, an agreement which had 
been thrashed out minutely by Iran, the US, Russia, China, 
France, Germany and the UK.
Despite Tehran’s strict adherence to the deal, which was en-
dorsed by the IAEA inspectors, [President] Trump decided 
not just to dishonor America’s international commitment, 
after all the JCPOA was also approved and upheld by 
the UN. Not just this but [President] Trump has imposed 
punitive sanctions against Iran. Through crippling sanctions 
which affects every section of society, the US hopes to get 
ordinary Iranians to rise against President [Hassan] Rou-
hani and the establishment. The Americans fail to realize 
that in cases like this when the US tries to bully Iran, the 
entire nation closes ranks and stand together, the senior 
analyst said.
‘But for India and other partners of Iran, the concern is 
about the US decree that any company or entity doing 

business with America’s adversaries, will be blocked from 
access to the US markets, its banks and generally barred 
from the US. This is tough for all business entities.’
Guha went on to note that ‘India values its friendship 
with Iran. It will also look to its strategic interests. So the 
attempt will be to make Washington also understand its 
point of view. The fact is despite the [President] Trump 
administrations wooing of India, for its own self-interest, 
Delhi would like to keep all its options open and not move 
in to the US camp lock, stock and barrel. There are many 
reasons for that, but one is certainly the nature of the [Pres-
ident] Trump White House.’
“The [President] Trump Administration is not a responsible 
partner. In fact, it has a rouge leadership, which is under-
mining major international agreements, whether it is the 
Paris Climate Deal or the JCPOA,’’ continued the Indian 
analyst quoting Talmiz Ahmed, former Ambassador to Sau-
di Arabia, who continues to write and study West Asia.
Ahmed believes India will try to leverage its strategic 
interests in Iran to push for Chabahar construction work by 
Indian firms working in Iran.
“India knows very well that if it quits Chabahar, the Chi-
nese will happily fill the vacuum. India will be confined to 
the South Asia and be hemmed in here.
“So during the 2+2 talks, the Indian side batted for Iran, 
saying its strategic interests are linked with Chabahar. 
Indian officials also pointed out that Chabahar can play 
an important part in stabilizing Afghanistan. No one knew 
what the US reaction may be.
Now all know that India will stand its ground on Iran and 
Russia, Guha said.
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2+2 talks in India: Futile in 
terms of US’ anti-Iran sanctio

by: Vahideh Dindari

The recent meeting of the US Secretary of Defense James 
Mattis and its Secretary of State Mike Pompeo with their 
Indian counterparts Nirmala Sitharaman and Sushm Swa-
raj concluded with no concrete achievements about Iran 
sanctions, Indian news sources said.
India is looking for some exemption for its defense plans 
with Russia and buying Iran’s oil, because both issues are 
vital for India.
But the last two-day negotiations between the US officials 
with their Indian counterparts proved that the US is still 
following the “America First” policy.
Pompeo, after negotiations with his Indian counterpart 
Swaraj, said that though the US did not want to ignore the 
interests of its allies, it is willing to insist on the point that 
all the countries which seek to keep their warm relations 
with the US must cut off their relations with sanctioned 
countries.
Mattis and Pompeo arrived in New Delhi on Thursday 
(September 6) to meet their counterparts within the frame-
work of a 2+2 dialogue. The reason behind labeling the 
talks as 2+2 is that two ministers from each countries meet 
their counterparts to discuss the most important security 
and strategic issues.
Indian Foreign Minister had a separate bilateral meeting 
with Pompeo while Sitharaman met Mattis on Thursday 
morning before the 2+2 dialogue started.
Pompeo travelled to New Delhi from Islamabad, so Delhi 
tried to find out his point of view about Pakistan’s new 
government and its leader Imran Khan. The result was that 
both India and the US asked Pakistan to stop what they 
said is the support for terrorism.
Pompeo left New Delhi for Kabul, Afghanistan, on Friday 
(September 7).
Contrary to the anticipations of the political analysts and 
observers, the dialogue did not raise the question of the 
American sanctions against Iran and Russia.
The talks were about more important issues which will last 
for many years, Pompeo said.
The most outstanding agreement was about India’s future 
defense cooperation with America.
The United States has introduced India as its major de-
fense counterpart in the region, but insists on the signing 
of several important agreements for India’s access to 
advanced military technologies.
The second important issue was the role of India and the 
United States in the Indo-Pacific regions. They also talked 

about terrorism.
**Iran sanctions
The media predicted that during the talks, India will also 
try to make the point to the United States that the former’s 
refineries are heavily dependent on imports of oil from 
various countries, including Iran. At a time when the price 
of fuel in Indian markets has increased sharply, it is diffi-
cult for India to ignore Iran’s cheap oil.
Pompeo emphasized that the United States expected its al-
lies to help it with its policies therefore, any country which 
wants to save its economic relations with the United States 
will have to cut off oil imports from Iran before Nov. 4th.
These countries could compensate for their potential losses 
due to lack of sufficient fuel by buying oil from the United 
States, he said.
India imports 83 percent of its oil from several countries, 
so hiking crude oil prices could be quite important for 
New Delhi, as the economic growth and inflation of India 
depend on it.
After Washington’s May 8 exit from the historic Iran Deal 
officially known as the Joint Comprehensive Plan of Ac-
tion (JCPOA), the US gave a 90 to 180 wind-down period 
to other countries to cut off oil imports from Iran before 
Washington starts re-imposing oil sanctions on Tehran on 
November 4.
Part of the US illegitimate sanctions were imposed on Iran 
on August 9.
Focusing on the issue of the 2+2 talks, veteran Indian jour-
nalist and analyst of regional issues Seema Guha told the 
Islamic Republic News Agency (IRNA) that ‘the India-US 
talks were aimed at taking forward defense and strategic 
ties between the two counties.
“New Delhi’s ties with Washington have warmed consid-
erably ever since a landmark civil nuclear agreement was 
signed between former President George Bush and India’s 
Prime Minister Manmohan Singh. From being on oppos-
ing camps during the Cold War, India-US ties is picking 
up speed. Much of it is because of Washington’s desire to 
balance China’s growing economic and military might in 
the region with India.
“The idea of the [George W.] Bush’s Neo-cons (new con-
servatives within the Republican Party) was also followed 
by Barak Obama and is now being pushed by Donald 
Trump. The 2+2 meeting is part of this process and an 
effort to make India partner of the US in the Asia-Pacific 
and Indian Ocean regional defense architecture. Referring 








