
آقای دکتر قالیباف؛دوصد گفته چون نیم کردار نیست!   

بسمه تعالی

صبح امروز در مراسم دهمین سالگرد شهادت سردار سرلشکر پاسدار
 شهید هوافضای سپاه که در286حسن طهرانی مقدم و یادواره 

مجتمع فرهنگی امام رضا(ع) برگزار شد جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسالمی عنوان کردند:

"  در عرصه اقتصاد تا زمانی که ربا را جنگ با خدا ندانیم، معلوم است
که این جنگ با خدا منجر به شکست می شود"

به نظر میرسد تا به امروز هیچ مسول ارشد نظام با این شهامت و
جسارت به سه معضل و آفت عمیق اقتصادی کشور اعتراف ننموده

باشد:

اول- تاخت و تاز و میدان داری عملیات ربوی در اقتصاد کشور.
دوم- عملیات ربوی یقینا جنگ با خدا و رسول خداست که متاسفانه در

ام القرای مسلمین نهادینه شده است.

سوم- در این جنگ خود خواسته، چیزی جز شکست و هالکت را نباید
انتظار داشت که بالگیر جامعه ما شده است.

در همین راستا شش نکته مهم و اساسی را برای استحضار عزیزان در
اطاق فکر سران قوای کشور برای به صدا درآوردن شیپور آماده باش

معروض میدارم :

اول - انصافا این نوید و این هشدار و فرمان تسلیم در برابر خدای
متعال هر چند با تاخیر چند دهه، ابراز شده است اما ماموریتی با سه
فوریت خطیر و گرانسنگ  اول برای مجلس شورای اسالمی و دوم

بیدارباش برای دولتمردان و بویژه فرماندهان و سرلشگران اقتصادی



بیدارباش برای دولتمردان و بویژه فرماندهان و سرلشگران اقتصادی
دولت سیزدهم و سوم برای دستگاه قضایی دارد که مبنا و منشای

بسیاری از انحرافات اقتصادی اجتماعی و حتی سیاسی از تبعات این
جنگ خانمان سوز الهی را دریافت و کمربند همت برای اصالح و ریشه

کنی این غده بردارند.

دوم- از اینکه باالخره فریادهای دلسوزانه برخی مراجع بزرگوار تقلید
و فقها و اندیشمندان مجاهد، بعد از چندین سال به گوش کارگزاران
نظام مقدس ج.ا.ا رسیده ، فرصت مغتنمی را برای ساماندهی پول و
بانک کشور فراهم نموده است و از باب این بیداری همگانی نیز خدای
متعال را شاکریم اما آیا به صرف اعتراف به جنگ با خدا موضوع تمام

میشود؟
بدیهی است همانگونه که استراتژی تهاجم متفاوت و سبک و سیاق و
ادوات و ادبیات خاص خود را دارد، تسلیم در برابر خدای متعال نیز به

صرف زبانی نیست.

نخست بایستی کارخانه رباسازی که عموما عملیات بانکی است را
سامان داد و سپس تدریجا تاکتیکهای تسلیم و نقشه بازگشت به

مرزهای صراط مستقیم  را در جبهه جنگ با خدا تنظیم و پیاده نمود.

شایان ذکر است حقیر در پنجم تیر ماه سالجاری مقاله ای تحت
عنوان : 

" اولین اقدام دولت آقای دکتر رئیسی تسلیم جنگ با خدا و رسول
خداست"

 در خبرگزاری اقتصاددان تقدیم عالقمندان نمودم.
http://www.eqtesaddan.ir/?p=51395

سوم - همانگونه که کرارا رهبر معظم انقالب فرمودند، کلید حل
مشکالت کشور در داخل است و حتی می تواند تا حدودی تحریمها را

هم خنثی نماید.
لذا امروز شاکلید حل معضالت اقتصادی کشور ساماندهی سیستم پول



لذا امروز شاکلید حل معضالت اقتصادی کشور ساماندهی سیستم پول
و بانک و بانکداری است. بدون حل این مساله بقیه مجهوالت اقتصادی

هم به هیچوجه حل نخواهند شد. 
خدا نکند مجلس شورای اسالمی به بهانه سختی حل مساله اساسی
کشور که ساماندهی پول و بانک است ، به مسایل حاشیه ای و راحت

تر و یا طرحهای سطحی و من درآوردی،  تحت عنوان بانکداری
اسالمی کذایی تمکین نماید.

 چهارم -ساز و کار و مکانیزم بانکداری موجود متاسفانه یک بانکداری
التقاطی با سبک و سیاق بانکداری ربوی و با سربرگهای ج.ا.ا و

بانکداری بدون ربا است و به لحاظ سلطه چندین ساله بر اقتصاد
کشور ، پایگاهش را هر روز مستحکم تر نموده است.

بانک که قرار بود وکیل مردم در امر داد و ستد پول و تسطیح شکاف
های اقتصادی و توسعه و پیشرفت کشور باشد، مالک اصلی منابع در
اختیار خود را می پندارد و آحاد مردم در فرهنگ و فضای بانکی به

اندازه موکل که نه ،  در حد وکیل هم جایگاه ندارند.
 

بماند با کاهش و به زمین گرم زدن ارزش پول ملی ، چه مصیبت و
ظلم عظیمی در حق اقشار آسیب پذیر و حقوق بگیران روا داشتند!!!

پنجم - امروزه برای رهانیدن اقتصاد از چنبره و کالف سر درگم
ایجادشده ، چاره ای جز مقاوم سازی و تقویت ارزش پول ملی از

یکطرف و حذف هرگونه داد و ستد سود و بهره  از سیستم بانکی باقی
نمانده است.

چرا که اگر پول را در جریانهای اقتصادی،  همانند خون در رگهای بدن
انسان ، حیاتی و تاثیر گذار بدانیم. بدیهی است تا زمانیکه این پول به
درجه عالی سالمت و از غنای کافی برخوردار نباشد هر آنچه که صرف

تقویت جسم گردد عبث و بیهوده و کارساز نخواهد بود.
 به یمن و مدد الهی برآنیم تا  اقتصاد کشور را با اتکا به سالمت بخشی



 به یمن و مدد الهی برآنیم تا  اقتصاد کشور را با اتکا به سالمت بخشی
و تقویت ارزش پول ملی، در ریل اصلی  پیشرفت و توسعه اقتصادی

کشور قرار دهیم. 

ششم - آسیبهای سیستم بانکی بر اقتصاد کشور محرز و بر کسی
پوشیده نیست اما راهکار و نحوه برون رفت از این سیاهچال ربوی

چیست؟
پاسخ: بایستی ابتدا از منظر قانونی به همت نمایندگان محترم مجلس
شورای اسالمی،  زیرساخت الزم تصویب و سپس نظام پولی و بانکی

کشور را متحول و در تراز جمهوری اسالمی ارتقا داد.

ما به کمک دوستان مجاهدمان در " شورای هماهنگی انجمنهای اسالمی
 ماده ای"  پول و بانک اسالمی "  را۱۵۵بانکها "  پیش نویس قانون 

تهیه و حدود شش ماه است حسب دستور مستقیم جناب آقای دکتر
نیکزاد (نایب رئیس محترم مجلس) به کمیسیون اقتصادی مجلس

تقدیم شده است. 

 اگر عزم مجلس برای اصالح ساختاری پول و بانک کشور جزم است
و در تعقیب راهکار اصولی و اجرایی و اسالمی برای ساماندهی پول
و بانک و بانکداری و بانک مرکزی هستند ، بسته کامل این طرح آماده

شده و در اختیار کمیسیون اقتصادی می باشد.

مزید استحضار؛ برخی  ویژگیها ، قابلیتها و ظرفیتهای متمایز موجود
 ماده ای) پولی و بانک جمهوری اسالمی۱۵۵در "پیش نویس قانون( 

ایران" فهرست وار تقدیم می گردد :

-               درراستای اسالمی نمودن عملیات بانکداری، ممنوعیت1
هرگونه داد و ستد سود، بهره ، ربا و جریمه دیرکرد درمراودات و

معامالت سیستم بانکی.

-               ممنوعیت خلق هر گونه پول اعتباری و مجازی بدون2



-               ممنوعیت خلق هر گونه پول اعتباری و مجازی بدون2
پشتوانه و بدون مجوز مجلس شورای اسالمی.

-      مالیت بخشی به پول اسالمی، براساس طال و یا سایر کاالهای3
مرغوب و ثروت ملی کشور، به نحوی که واحد پول ملی به تومن

تبدیل وشامل یکصد ریال جدید خواهد شد .ارزش پشتوانه طالیی هر
 عیار می باشد که بایستی بر روی18یک تومن نیز یک دهم گرم طالی 

اسکناس جمهوری اسالمی ایران درج گردد.  

-      اتخاذ سیاست طالیی شناور مدیریت شده به لحاظ تحمیل و4
تحریم واختالالت اقتصادی نظام سلطه در اقتصاد بین الملل(به ویژه
اقتصاد ایران) از طریق بازی با قیمت طالی جهانی، ارزش فلز طالی
بازار بر اساس اقتضائات کشور و از طریق بانک مرکزی تعیین و الزم

االتباع خواهد بود.

-اتخاذ سیاست ارزی شناور مدیریت شده به لحاظ تحمیل و تحریم5
واختالالت اقتصادی نظام سلطه در اقتصاد بین الملل (به ویژه اقتصاد
ایران) از طریق یلزی با قیمت دالرآمریکا، ارزش نقود بیگانه و ارز در
بازار بر اساس اقتضائات کشور و از طریق بانک مرکزی تعیین و الزم

االتباع خواهد بود.

-               احیای نظام کارمزدی عادالنه خدمات بانکی بابت کلیه5
خدمات بانکها،اعم از سپرده گذاران ، وام گیرندگان و اعتبار گیرندگان .

-               ارتقائ جایگاه مسولیتی و پاسخگویی و استقالل رئیس6
کل بانک مرکزی از طریق  اخذ رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای

اسالمی.

-             تدوین ساختار کارآمد وفرایند قانونی حذف چهار صفر۷
از پول ملی کشور به منظور تقویت ارزش پول ملی نسبت به پولهای

خارجی. به نحوی که هر یک تومن ایران معادل چهار دالر آمریکا



خارجی. به نحوی که هر یک تومن ایران معادل چهار دالر آمریکا
خواهد شد.

 - تاسیس و تبیین موسسات" تضمین تعهدات و اعتبارسنجی۸
مشتریان" به منظور وحدت رویه شعب در اخذ تضامین و وثایق

تسهیالت و اعتبار گیرندگان.

 -             تاسیس و تبیین "شورای عالی نظارت بر قیمت کاالها و۹
خدمات" به منظور تثبیت شرایط قیمتی کاالها و خدمات در اجرای

بهینه قانون پولی و بانکی و بویژه حذف چهار صفر از پول ملی. .

-              تاسیس و تبیین "شورای فناوری های نوین بانکی" به۱۰
لحاظ تنوع ابزارآالت خدمات الکترونیکی و تکثر تراکنشهای دیجیتالی
و ضرورت ایجاد فضای نوین ایمن و کارآمد خدمات بانکی بر بستر

اینترنت .

 -               تاسیس وتبیین "هیات انتظامی بانک مرکزی" با۱۱
رویکردتخصص محوری و تسریع در رسیدگی تخلفات بانکی.

 و........ بسیاری از موارد دیگر که در فصول متعدد پیش نویس قانون
 ماده ای پیش بینی شده است.۱۵۵

در پایان از مجلس انقالبی و مجاهد انتظار است در رزومه کاری خود
اولین جراحی اقتصادی را ثبت نماید.

یقینا پس از برافراشتن پرچم سفید تسلیم در برابر جنگ با خداوند
رحمان و رحیم، آثار و برکات الهی معجزه وار نصیب این ملت شریف
شهید پرور و نجیب و محجوب و محجور و مظلوم و باهوش خواهد

شد. ان شاا�
عزیزانم در غیر این صورت شاید مصداق روشنی باشید از اینکه دو
صد گفته در سخنان تند و تیز پیش از دستورتان و فریادهای بی

مهابایتان چون نیم کردار نیست!!!



مهابایتان چون نیم کردار نیست!!!
ارادتمند ناصر کاظمی
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