
در جستجوی ساختاری 
جدید برای اقامه عدالت

نیازمند یک نهاد عالی تنظیم گر و متفاوت با نهادهای فعلی 
موجود، جهت عملیاتی سازی مفهوم عدالت در کشور هستیم

حدود 7 سال از نشست اندیشه های راهبردی در موضوع عدالت 
می گذرد. در آن نشست مقام معظم رهبری مطالباتی را از مجریان 
و نظریه پردازان حوزه عدالت مطرح داشتند. به نظر شما در طول 
گر عدم  این سال ها چقدر از این مطالبات محقق شده است و ا
تحقق را شاهدیم؛ چه موانعی باعث عدم تحقق آن خواسته ها 

شده است؟
که در محضر مقام معظم  در دومین جلسه اندیشه های راهبردی 
رهبری در اردیبهشت سال 90 برگزار شد، به شکل مناسبی به بحث 
که  عدالت پرداخته  شد و در آن به چارچوب ها و بسترهای اصلی 
کند اشــاره شد. برای  گفتمان تبدیل  می تواند عدالت را به یک 
گیری از مباحث مطرح شده در حوزه  این جلسه تقریبًا ادبیات فرا
عدالت شناسایی شد و از بین مقاالت برتر یک عده فرصت ارائه 
یادی به طرح  کردند. حضرت آقا نیز با عمق ز و طرح مسئله را پیدا 
که جریان عدالت باید به یک  بحث خود پرداختند و البته فرمودند 
که تحقق عدالت یک امر  کید داشتند  گفتمان تبدیل شود؛ ولی تأ
شتاب زده و دفعی نیست، بلکه نیازمند توجه به همه اقتضائات 
یج مسئله عدالت  این بحث و حرکت به سمت گفتمان سازی و ترو
که می توان مسئله عدالت را باالسر  است. تا این نگاه به وجود بیاید 
کشور از جمله اسناد چشم انداز و برنامه های توسعه قرار  برنامه های 

کردند. که ایشان در آن نشست ترسیم  داد. این چارچوبی بود 

اشاره:

دکتر حسین عیوضلو عضو هیئت علمی 
دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه 
که به صورت  امام صادق؟ع؟ سال هاست 
تخصصی بر روی موضوع نظام بانکداری و 

عدالت متمرکز شده اند.
 ریاست طرح تحول ساختاری نظام بانکی، 
یکی از مهم ترین مسئولیت های دکتر عیوضلو 
برای تحقق بخشی به ایده های نظری خود 
در باب نسبت نظام بانکداری با مفاهیم 
حق و عدالت بــوده اســت. ایــن طــرح به 
مهم ترین دغدغه پژوهشی ایشان مبدل 
گفتگو  شده است. به نحوی که در جای جای 
اشاراتی به طرح تحول ساختاری نظام بانکی 
داشته اند. با ایشان درباره چرایی عدم خروج 
کلی و کالن در عدالت پژوهی  از بحث های 
به سوی بحث های اجرایی و تصمیم ساز به 

گفتگو نشستیم.
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به نظر شما چه عرصه های عملیاتی مورد غفلت 
واقع شده اند؟

فرصت برنامه ششم توسعه نیز تمام شــد و می شد 
کلی و راهبردهای عدالت در تنظیم آن  سیاست های 
کم باشد اما علیرغم وجود زمینه الزم این اقدام جامه  حا
که خروجی این مرکز  عمل نپوشید]1[. بحث این است 
برای اینکه بر برنامه ششم توسعه اجتماعی، فرهنگی و 
کم باشد چیست؟ چه شاخص هایی  اقتصادی کشور حا
کرد تا بر اساس آن بتوان  را می توان به عنوان مبنا مطرح 
کرد؟ متأسفانه  یابی  برنامه ششم یا برنامه پنجم را ارز
این شاخص ها هنوز تولید نشده است؛ اما نمی توانیم 
کشور وجود ندارد. بنده  که متخصص آن در  بگوییم 
که در این  یادی  با توجه به مطالعات و پژوهش های ز
گذشته انجام داده ام اطمینان  زمینه در طول سالیان 
کاماًل عملیاتی اند. یک نمونه  که این موضوعات  دارم 
که بر اساس  کار طرح اصالح نظام بانکی است  از این 
همان چارچوب مدنظر مقام معظم رهبری و البته در 
گرفت  گسترده تری از آن، توسط اینجانب انجام  شکل 
و در طی آن، در چارچوب سه محور حق و عدل و قوام 

به موضوع بانکداری پرداختم.
 ما برای اینکه به یک تعریف عملیاتی برسیم نیاز به الگو 
کشور  گر امروز این الگوها مطرح نشود و مسائل  یم. ا دار
کند؟  را درمان نکند پس چه موقع می خواهد درمان 
یم  کشور نیاز دار یم. در شرایط رکودی  یادی ندار وقت ز
کنیم. لزومًا همه  کمی هم به افراد متخصص اعتماد 
افرادی که مدعی هستند تخصص ندارند. این بحث ها 
گفتمان سازی عدالت به این راحتی ها  الزاماتی دارد. 
که جلسه اندیشه های  نیست. بعضی از بحث هایی 
راهبردی عدالت مطرح شد مرتبط با مقدمات مباحث 
بود و در حد اینکه »العدل یضع الامور مواضع ها«]2[ یا 

متناسب با این چارچوب، بسترسازی  صورت پذیرفت؟
بر اساس چارچوبی که مقام معظم رهبری ترسیم نمودند 
بسترسازی اولیه انجام گرفت و زمینه های مورد بحث در 
بستر مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت تقویت شد. در 
که یکی  این مرکز ده ها اندیشکده متکفل موضوع شدند 

از این اندیشکده ها اندیشکده عدالت بود.
گونی از مباحث  اندیشکده های مختلف جنبه های گونا
کرده اند  که در آن مرکز طراحی  را بر اساس سازوکاری 
که به نحوه عملکرد این  دنبال می کنند؛ اما انتقادی 
یاد آن به مقدمات بعیده است.  مرکز وارد است توجه ز
دلیل این نوع ورود نیز تالش برای اشراف کامل بر موضوع 
بوده است اما با نحوه ورود به مسئله عدالت، سالیان 
کشید تا ما به مفاهیم و روبناهای  سال طول خواهد 
گرچه بنده نسبت  کنیم. ا مسئله عدالت دست پیدا 
به این روش انتقاد دارم اما می دانم این موضوع طبیعی 
که ما در ابتدای شروع حرکت  است. باید توجه داشت 
گذشته  عدالت پژوهی نیستیم و در طــول سی ســال 
گرفته و مواردی  نظریات خوبی در زمینه عدالت شکل 
از اندیشه های ناب اسالمی در دوره بعد از انقالب شکل 
کنون دانشجویان اول انقالب، خود به  گرفته است. ا
استادان مبرز و آشنا به مسائل تبدیل شده اند. در این 
یــادی وجود دارد و حتی نظریه هایی  حوزه نخبگان ز

که می توانند مبنا قرار بگیرند. یم  دار
یج بخواهیم به الگوی پایه  که به تدر بنابراین آن گونه 
که به موازات  برسیم حتمًا مفید خواهد بود؛ به شرطی 
آن، نگاه به واقعیت ها و مسائل امروز را داشته باشیم تا 
که در بحث های مقام معظم رهبری مطرح شد  الزاماتی 
عملیاتی شود. نمی توان فقط به اقتضائات نظری پرداخت 
کشور غافل بود.  و از اجرای هر چند ناقص عدالت در 
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کنیم.  کمی هم به افراد متخصص اعتماد  نیاز داریم 
که مدعی هستند تخصص ندارند.  همه افرادی 

ً
لزوما



کدام نخبه  کدام مرجع و  رهبری نگران آن هستند ولی 
کند؟ شاید نوع چینش سازمان  باید این مسئله را حل 
و افراد مشکل داشته باشد، پس باید نوع چینش افراد 

کند. متکفل امر و سازمان متولی تغییر 

الزامات چنین فعالیت هایی چیست؟
امکان ندارد کسی در بحث عدالت اقتصادی ورود کند 
جز اینکه در مورد اخالق اجتماعی، فلسفه اجتماعی 
و اقتصادی اشراف داشته باشد. به این راحتی نیست 
که هرکسی بتواند در این حوزه طرح بحث نماید؛ یعنی 
در این عرصه ما نیازمند نظریه پردازی عدالت هستیم و 
نظریه عدالت شامل همه این زمینه ها و عرصه هاست. 
در مرحله بعد، متناسب با آن می بایست معیارهای 
گردد. موفقیت در این عرصه ها نیاز  سنجش مشخص 
به نظام سازی و نهادسازی دارد و این نهادسازی وظیفه 
مردم نیست بلکه نظام ساز ی و تأمین مالی آن می بایست 
گیرد و البته می بایست  از طرف رهبری و دولت انجام 
مطالبه گری دوسویه از طرف مردم و رهبری هم انجام 
بگیرد. تا »تقاضا« نباشد »عرضه« ای به وجود نخواهد 
آمد و »عرضه« های به وجود آمده بی تقاضا خواهد ماند و 
به این صورت فرصت ها از دست خواهد رفت »الفرصه 

تُمّر َمّر السحاب«]5[.
 مشابه این بحث در بحث اقتصاد مقاومتی مطرح است؛ 
گفتمان رهبری به تنهایی نمی تواند در ساختارهای 
اجرایی معنی پیدا بکند. در ساختار اجرایی توان فهم 
این موضوعات وجود ندارد؛ در حقیقت الیه میانی برای 
ایجاد فهم و تبیین موضوع و تعریف عملیاتی از عدالت 

برای الیه های پایین وجود ندارد.
بــنــده هنگامی که بحث از عــدالــت، قـــوام و حــق در 
بازارهای بانکی را مطرح می کنم تمام این اصول را با 
ی  تعریف عملیاتی تا سطوح پایین مباحث بانکدار
که بر اســاس آن مــی تــوان راهبردها را  تبیین می کنم؛ 

کلی  »اعطا كل ذی حق حــقــه«]3[؛ ایــن بحث های 
ی نمی شود. بیانات امیرالمؤمنین  منجر به الگوساز
بیانات حکیمانه ایست ولی این تعریف از عدالت به 
کنفوسیوس هم وجود  این شکل قبل از اسالم و از زمان 
داشت و بحث تعریف مطلق از عدالت است. اما باید 
کل ذی حق  که الگوی اعطای  به این سؤال جواب داد 
کشور نتیجه فعالیت  حقه چیست؟ با چه الگویی در 
اقتصادی را به خود تولیدکننده برگردانیم؟ با چه الگویی 
نتیجه و بازدهی یک سپرده بانکی به خود سپرده گذار 
برگردد؟ این  سؤاالت اساسی و عملیاتی است. چگونه 
این تعریف از عدالت را در قیمت گذاری ها لحاظ کنیم 
ا َتْعَثْوا 

َ
ْشیاَءُهْم َول

َ
اَس أ ا َتْبَخُسوا الّنَ

َ
که »َول تا آیه شریفه 

ْرِض ُمْفِسِدیَن«]4[ محقق شود. این آیه بیان می 
َ
أ

ْ
فِی ال

کارکرد افراد را و در زمین فساد  ید  که »سبک نشمار کند 
که  کسانی  که  نکنید«؛ در حقیقت اشاره به این دارد 
کار مردم را سبک بشمارند مفسد فی االرض شناخته 
می شوند. نظام اقتصادی، نظام بانکی و نظام پولی باید 
بر مبنای این نگاه شکل بگیرد و بتواند نتیجه فعالیت 
و تولید فرد را به خود او برگرداند و اال تورم، بیکاری و 

بی عدالتی ایجاد می شود. 
شرایط امروز جامعه نیازمند اقدام و عمل است و مردم 
کشور  از ما پیشرفت و اشتغال می خواهند. مسئوالن 
باید بدانند و بدانیم واقعًا تا وقتی که نظام مبتنی بر حق 
و عدل ایجاد نگردد، امکان تحقق عدالت به وجود 
که از منظری دیگر  نمی آید. البته باید توجه داشــت 
تحقق عدالت امــری پیچیده نیست، بلکه عدالت 
رعایت استحقاق هاست تا افراد به نتیجه زحمات و 

تالش هایشان برسند و حق به حق دار برسد.
 نظام سازی عادالنه در جامعه موجب افزایش طرفداران 
گر اختالالتی که درگیر آن  نظام سیاسی خواهد شد ولی ا
هستیم در نظام های مختلف اقتصادی مانند بیمه، بانک 
و پول شکل بگیرد این ها منجر به نارضایتی و شکاف 
که  در انسجام ملی می شود. این ها بحث هایی است 
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نظام سازی عادالنه در جامعه موجب افزایش طرفداران 
نظام سیاسی خواهد شد



ایــن نگرش استحاله می شود و در حقیقت ساختار 
مستقر در عرصه های نهادی )همچون نظام پولی و 
که اشاره شد برمی خیزد.  گفتمانی  بانکی( به مقابله با 
به عبارتی دیگر، ساختارهای مستقر در مواردی با روح و 
گرایش های  گفتمان های برخاسته از قوانین و  محتوای 
باالدستی نظام جمهوری اسالمی مغایرت دارند و در 
گونه اصالح در این  برابر هر تغییری مقاوم اند و لذا هر 

زمینه ها مستلزم تغییر ساختارها به نحو جدی است.
در مرحله میانی نیاز به ساختارهایی مانند مرکز الگوی 
ــم؛ ولــی ایــن مرکز بیشتر  ی اسالمی ایرانی پیشرفت دار
یکرد پژوهشی دارد. حال آنکه ما نیاز به ساختاری  رو
یم تا بر اساس قانون اساسی و قوانین موجود  اجرایی دار
کند. به هرحال مطالباتی در جامعه وجود دارد  حرکت 
کارآمدی نظام  گر نتوان این مسائل را اجرایی نمود  که ا
که  زیر سؤال خواهد رفت. نباید به مرحله ای برسیم 
گفتمان و  به خاطر عــدم فهم صحیح ساختارها از 
که  کنیم  گفتمان ها، تصور  عدم تطبیق ساختارها با 
کارآمدی الزم را در عمل  کارایی و  نظام سازی اسالمی 
گرچه بحث از عدالت جنبه های اندیشه ای و  ندارد. ا
فکری بیشتری دارد، اما مثال بحث اقتصاد مقاومتی 
بدین نحو نیست بلکه چارچوبی مشخص دارد و نیاز 
به یک سری الگوهای عملیاتی است؛ اما ساختارهای 
کنونی جوابگو نیستند و با نوع تقسیم  کار بین سازمان های 
دولتی اجرای اقتصاد مقاومتی امکان پذیر نیست. بنده 
به عنوان کسی که در مسائل بانکی و تحریم ها درگیر هستم 
می گویم: در بسیاری از مواقع نیازمند تغییر ساختارها و 
قوانین هستیم، نیازمند ساختارهای متولی هستیم تا 
این موضوعات را فرماندهی بکنند، نیازمند قرارگاه هایی 

هستیم تا این مسائل را رهبری بکنند.
پس برای اقامه عدالت در جامعه هم نیاز به قرارگاه 
است. رهبری در مسائل حیاتی قرارگاه تشکیل داده اند 

و در این مسائل هم باید قرارگاه تشکیل دهند. 

مشخص نمود و نظام سازی مطلوب را انجام داد. در 
نتیجه خواهیم توانست مبنای سیاست ها و عملکردها 
که چه  را بر اساس آن بسنجیم؛ اما نکته مهم این است 
کسی متولی شکل دهی به این ساختارها است؟ دست 
کارآمد نیست! این مباحث  که در این زمینه  نامرئی 
گر بگوییم دولت ها  را بازار پشتیبانی نمی کند. حتی ا
گفت دولت ها هم در  متکفل این امر هستند، می توان 
که  چهار سال مدیریت خود اهدافی را اعالم می کنند 
کردن آن ها هستند تا قوام و پایداری  به دنبال محقق 

کنند. خود را حفظ 
 لذا نیاز است که یک دست مرئی و یک ستاد فرماندهی 
)که به نظر بنده توسط خود مقام معظم رهبری می بایست 
که در  گردد؛ باید افرادی  شکل بگیرد( متولی این امر 
این زمینه متولی هستند مؤاخذه بشوند تا مشخص 
که  گردد چه مقدار به این بحث ها پرداخته اند. بنده 
ن موضوع به آن نگاه می کنم، نقدهایی به این  از درو
سازوکار وارد می دانم. آنچه تجربه 20 یا 30 ساله بنده 
کارشناس  که رهبری به عنوان یک  است این است 
واقعًا به این موضوعات پرداخته اند اما سازمان و نظام 
گفتمان  که در ایران شکل گرفته نمی تواند این  دولتی 
کند و یا نمی خواهد!  ی  یج و پیاده ساز ی را ترو ســاز
کید  کنون بر الگوی بانکداری اسالمی بسیار تأ گرچه تا ا
شده اما به صورت الیه الیه در نظام و ساختار دولتی با 
این بحث مخالف شده و می شود. به انحاء مختلف 
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که اگر نتوان این  مطالباتی در جامعه وجود دارد 
کارآمدی نظام زیر سؤال  مسائل را اجرایی نمود 

خواهد رفت.



به عنوان مثال در عدالت اقتصادی فقط بحث های 
کافی نیستند، تمام جنبه های موضوع باید  اقتصادی 
دیده شود. می بایست دانشگاه های ما به این صورت 

کنند. به مسئله عدالت ورود 
اما در حوزه اجرا، این مباحث می بایست به یک سری 
گردند و این شاخص ها مبنای برنامه  شاخص ها تبدیل 
توسعه قــرار بگیرند. در حقیقت باید یک مرکز پایش 
عدالت شکل بگیرد تا بتوان برنامه ششم را در این مرکز 
کــرد.  این مرکز می تواند ذیل سازمان  یابی  رصد و ارز
حوزه رهبری قرار بگیرد تا نظر مشورتی به رهبری بدهد. 
که رهبری  به نظر می رسد در مــورد تمام موضوعاتی 
یم؛  گانه ای نیاز دار کز فکری جدا کردند ما به مرا مطرح 
مرکزی بــرای الگو، مرکزی بــرای عدالت، مرکز فکری 
گانه ای برای زنان. هرکدام از اعاظم دانشگاهی و  جدا
ی می بایست )به عنوان مثال آیت اهلل شاهرودی(  حوزو
کند و آن  کادر سازی  یکی از این مسائل را متولی شود و 
کزی خودبه خود از یک طرف  کند . چنین مرا را راهبری 
کز علمی خواهند بود و از طرف دیگر با دولت  مرتبط با مرا
ارتباط خواهند داشت. در ارتباط با رهبری نیز می توانند 
کارشناسی و مشورت بدهد. برای  به رهبری نظام نظریه 
یابی برنامه ها و تبیین چالش های هر برنامه، چنین  ارز
نهادهایی می توانند یک نهاد تنظیم گر باشند. نهادی 
متفاوت با نهادهای فعلی موجود. به عنوان مثال در 
یم با  نظام بانکی، ما ساختارهای نظارتی بسیاری دار
این حال  مسائل و معضالت رها شده اند و راهکارها 
اجرایی نمی شوند. در اجرای عدالت به نهادهای مجری 
یم. در جریان بحران  و نهادهای نظارتی متفاوتی نیاز دار
کل  مالی و اقتصادی به وجود آمده در چند سال اخیر 
کرده؛ سازمان های  سازوکارهای نظارت در جهان تغییر 
تصمیم گیر، سازمان های ناظر و سازمان های مجری 
عوض شده اند؛ اما ما برای بحث عدالت، مسئله ای 
با این اندازه از اهمیت و بااین همه مشکل، هیچ گونه 
ی نکرده ایم. چه رسد به تغییر  کادرساز ی و  نهادساز

مبتنی بر شرایط! 

تشکیل این قرارگاه وظیفه دانشگاه ها نیست؟
گفتمان سازی  کار پژوهشی و دانشگاهی برای مرحله 
است؛ اما باید توجه داشت که معماری بحث عدالت از 
طریق مردم یا دانشجویان انجام نمی گیرد. گفتمان سازی 
عدالت متفاوت از عملیاتی نمودن عدالت است. اآلن 
10 سال است که بحث های اقتصادی مطرح است پس 
الزامًا این مباحث اقتصادی، برای کشور حیاتی است و 

که قرارگاه فرماندهی تشکیل شود. لذا نیاز است 
کنار ارتش  ید مثالی بزنم؛ ما نیازمند یک سپاه در  بگذار
هستیم )دیگر جای باز کردن این مسائل نیست(. حال، 
کشور نیازمند سازمان هایی نخبه و پویا است که بر اساس 
مبانی ناب الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت شکل گرفته 
کار بکنند. سایر  کنار ساختارهای رسمی  باشند و در 
کشورهای منطقه از ما الگو می خواهند و این مباحث 
ان شاءاهلل باید به جهانی سازی اسالمی منتهی شود. در 
کشور نیازمند ستاد و قرارگاه در این زمینه  این مرحله 
است و بخش های خرد و حرکت های کوچک توان تولید 
نظریه را ندارند و نمی توان بر این مبنا عدالت را عملیاتی 
ساخت. بدون چنین قرارگاه ها و ساختارهایی، بحث 
ی  عدالت ابتر خواهد ماند و این بــرای نظام جمهور
کنند.  اسالمی خوب نیست. ان شــاءاهلل همه همت 
به نظر بنده رهبری نظام باید به صورت مستقیم در 
کنند. شکل گیری قرارگاه ها و ستادهای عملیاتی ورود 

ابعاد و مسیر حرکت چنین قرارگاهی چیست؟
بحث عدالت را نمی توان در چارچوب صف و ستاد 
که باید در  کرد. عدالت یک بحث نظری است  مطرح 
گردد. مبانی عدالت در اخالق  چارچوب خود مطرح 
اجتماعی، فلسفه اجتماعی و عدالت اجتماعی که بستر 
فکری است ریشه دارد. ما یک پیشنهاد داشتیم که یک 
دانشگاه عدالت شکل بگیرد، حاال اسمٌا شکل گرفته 
اما توجهی به مسئله عدالت ندارد. منظور از دانشگاه 
که اقتضائات مفهومی عدالت  عدالت، دانشگاهی بود 
کند.  را به صورت میان رشته ای در همه رشته ها دنبال 

؟ع؟
مرکز رشد دانشگاه امام صادق
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یک برنامه اقدام جدی برای اجرایی سازی و عملیاتی 
یم و  کردن اهداف مهمی همچون حق و عدل نیاز دار
این مهم با اقدامات عادی قابلیت تحقق و اجرا ندارد. 
هم در سطح نظریه و هم در مرحله الگوسازی الزم است 
با بهره گیری از اهل فن، اهل فنی که در چارچوب نظریه 
کمیت اراده و اقتدار  اقتصاد اسالمی صالحیت دارند، با حا
الزم به نهادسازی و بسترسازی اجرای عدالت بپردازیم. 
برای مثال، »حق« در نظام بانکداری یعنی اینکه نرخ 
سود باید از بخش واقعی استخراج شود؛ »عدالت« هم به 
همین ترتیب به دسترسی یکسان شایستگان به نظام پولی 
و بانکی ترجمه می شود. وقتی تعبیر عدالت را با افزایش 
کارگزاران نظام و  کنیم قابلیت فهم  دسترسی ها تعریف 
جامعه افزایش می یابد، لذا نظام برنامه ریزی کشور می تواند 
آن را عملیاتی کند ولی بحث های کلی و یا بحث هایی 
را که صرفًا به صورت سیاست مطرح شده است نمی توان 
به صورت روشن و قابل رصد عملیاتی کرد. این بحث ها 
ساختار یا به تعبیری اسکلت یا سازمان و تشکیالت 
می خواهد. مثاًل در نظام پولی و بانکی، ما برای نظارت 
عملیاتی به ساختار و سازمان مستقلی نیاز داریم. برای 
اجرای مفهوم کالنی با عنوان عدالت یا اقتصاد مقاومتی، 
قطعًا نیازمند سازمان هایی ذیل رهبری هستیم که توسط 
فقهای بزرگ و کارشناسان اقتصاد اسالمی مدیریت شوند؛ 
با چنین ساختاری می توان به عملیاتی شدن منویات 
اقتصاد اسالمی امید داشت و اال بحث ها به صورت نظری 
کلیشه ای باقی خواهد ماند. در حقیقت ما نیازمند  و 
یک معماری جدید بــرای عملیاتی سازی عدالت در 
جامعه هستیم. انقالب اسالمی نباید در این امر خالصه 
شود که صرفًا دولت مردان عرصه سیاست تغییر کنند و 
تغییری در سازمان های اجرایی و نظام تصمیم گیری رخ 
که برای تحقق بخشی  ندهد نیاز جدی به این امر داریم 
مفاهیم انقالبی، ساختارها و سازمان های مناسب و 

متناسب ایجاد کنیم. 

در غرب هم چنین جریانی از ساختارسازی را مشاهده 
می کنیم؟

در غرب هم به همین صــورت اســت. وقتی می گوید 
ثبات پولی؛ برای ثبات پولی جریان و ساختار درست 
می کنند، مثاًل شورای ثبات که در نظام های پولی و مالی 
شکل گرفته است برای تحقق همین امر بوده تا نظارت بر 
گیرد. در  بازارهای مختلف پول، سرمایه و بیمه انجام 
کشور ما این شوراها و ساختارها وجود  که در  شرایطی 
ندارد امکان نظارت نیز به تبع وجود ندارد و لذا عدالت 
هم در نظام بانکی برقرار نیست و با این ساختار موجود 
گر می خواهیم عدالت در نظام  امکان تحقق نــدارد. ا
کنیم  پولی برقرار باشد می بایست شورای ثبات ایجاد 
و عالی ترین مقام نظام در رأس این شورا باشد. وقتی که 
شورایی وجود ندارد و نظارتی هم نیست، شما انتظار 
دارید بانک ها در چارچوب مشخصی عمل کنند؟ عمل 
کند.  کرد و بانک مرکزی هم نمی تواند نظارت  نخواهند 
که  پس نگاه بنده به مسئله عدالت بدین شکل است 
ساختارها باید تعبیه شوند. البته خود ساختار نیاز 
به بحث از عدالت دارد؛ مثال حق نظام اقتصادی 
چیست؟ صرفًا نباید بحث از حق فرد داشــت. یا ما 
ی دقیق در این زمینه نداشته باشیم  گر ساختارساز ا

عدالت قابل تحقق نیست؟ 
گزارش دهند که چه  افرادی که متصدی امر هستند باید 
کرده اند. به نظر بنده پیشرفت چندانی صورت نگرفته 
است. به این دلیل که هنوز فهم درستی از مسئله شکل 

نگرفته است.

پی نوشت

که از اواخر سال 93 قبل از تنظیم برنامه  ]1[. یکی از این زمینه ها بستر مفیدی بود 
ششم به صورت حلقه تحقیق و پژوهش در پژوهشکده پولی و بانکی ایجاد شد 

اما برخی مانع شکل گیری رسمی آن شدند!
]2[. نهج البالغه، حکمت 429

]3[. نهج البالغه، خطبه 37
]4[. سوره مبارکه هود، آیه 85

]5[. نهج البالغه، قصار 21
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اگر می خواهیم عدالت در نظام پولی برقرار باشد 
کنیم و عالی ترین  می بایست شورای ثبات ایجاد 

مقام نظام در رأس این شورا باشد.


