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 رفتن بدون عبور

 در آستانۀ سدة نو رانیبر اقتصاد ا یتأمل

 يزیعبده تبر نیحس

موانع توسعه  نتریاز کوتاه» رفتن« نیکه در ا نیبدون ا کند،یحرکت م یاصلة خارج از جاد يریسال است که در مس يو اند 40 رانیا اقتصاد

 طیرارسد. چون در ش یبه نظر م رناپذیصلهیف يمسائل اقتصاد نتریابتدایی به گفتنپاسخ يکوشش برا رانیا یاسالم يکرده باشد. در جمهور» عبور«

خود صحبت  یتخصصۀ در عرص يبا آزاد توانندیو اقتصاددانان نم ردیگ یصورت م »ینکات بهداشت« تیبا رعا زیصحبت از اقتصاد ن یحت د،یجد

و  نکه مهارت رهبرا مدانییاقتصاد را گشوده است. البته، مۀ در عرص گوییفرصت بداهه تیمحدود نی. ادآییدر افق به چشم نم يکنند، بهبود

 .در راهبرد درست اقتصاد داشته است یکمتر نقش گوییدر بداهه انیدولت

است که با اعمال   گذارتاسیهر س یاجتماع فیتکل نیبا اول ریمغا نیتوافق صورت نگرفته است، و ا رانیدر اقتصاد ا زیچ چیه يمتأسفانه تا امروز رو

باشد، و  یاستعداد مقامات دولت نتریمهم دیبا گرانید دیبا عقا شدنگانهیاقتصاد، ۀ مشخص از رنج مفرط مردم بکاهد. حداقل در عرص هاياستیس

هیکنا انیب نیا قمصادی اندکم نبوده رانیرا جزو خصائل خود کند. متاًسفانه در اقتصاد ا گرانید دیاز عقا نداشتنمیو ب رابودنپذی بودن،گشاده تیظرف

 .»انداقتصاددانان منسوخ شده گانبرد معموالً اند،پنداشته-یم ياز هرگونه نفوذ فکر ياقتصادکه خود را برّۀ مردانِ عملِ عرص«که  نزیک زآمی

عنوان  به ک،یکالس یاسیکنند. اقتصاد س تیتبع دیبا ییاز کدام نظام اقتصاد دانند یهنوز نم گذاراناستیامروزه بعد از گذشت چند دهه از انقالب، س

از  رانیا ایارزش تمرکز دارند. آ ینیع هايهیبازارها به حرکت به سمت تعادل و بر نظر لی، بر تما19و  18قرن  یاصل انِیاقتصاد جر یِشکل اصل

بر  هیبا تک رانیاقتصاد ا ایاست؟ آ ترکیس در نظر داشت نزدارزش کار و آنچه مارکۀ یدر اقتصاد خود به نظر ایآ ند؟کیم تیتبع ياقتصاد نیچن

 رانیا گذارياستیس ایآ ست؟ا لیمتما کنئوکالسی اقتصاد به معادالت و هامدل يبه عنوان مبنا یینها ۀیارزش و استفاده از نظرۀ یدر نظر تیمطلوب

تجارت و  يخود در مورد آزاد هايدهای که است قائل ياسکاتلند تیآدام اسم ای يفنالند وسینیدیامثال آندرس چ اتینظر يبرا یکمتر ارزش

  اند؟صنعت را ارائه کرده

در  یعنیمدت،  را در کوتاه یدرآمد ملة کنند نییعوامل تع ياست. و تیپراهم اریکه نقش دولت در اقتصاد بس مای گرفتهفرا نزیک 1936از کتاب سال 

 يکاریکه چرا ب دهد حیگسترده توض يِنظر اتییتا با جز کندیتالش م نزی. ککندیم لتحلی دقتهستند، به ریناپذ نسبتاً انعطاف ها متیکه ق يا دوره

 يبرا یپول استیو س متیق يرپذیانعطاف يرو شودنمی چرا و نشود؛ اصالح خودنازل خودبه» مؤثر يتقاضا« لیباال در بازار کار ممکن است به دل

اقتصاد کالن معاصر  هک یدگاهیمعتقد باشد؛ د ينزیو نئوک ينزیبه اقتصاد ک رانیکه ا میدر دست دار يشواهد اآیحساب کرد.  تیوضع نیاصالح ا

  کرده است؟ زیمستقل متما یعلمۀ رشت کیرا به عنوان 
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 دمنیفر لتونیاز آنچه م یحداقل در بخش انه،گرایپول هايدهیاز بازار آزاد و ا تیبه خاطر حما کاگویاز حمله به مکتب اقتصاد ش ریدر کشور ما غ ایآ

کاهش  ای گسترش شدتپول به ۀکه عرض یبازار تا زمان يکه اقتصادها کندیم ینف کسرهی ایآ شود؟یم افتیهم  یقتیحق ند،گوییم انگرایو پول

و  شود ینسبت داده م یخاص يبه مکتب اقتصاد یپول ايمسئلهۀ تورم به مثابۀ هنوز شناخت مقول رانینکند، ذاتاً باثبات هستند؟ متأسفانه در ا دایپ

 .نباشد انیدر م استیس نیا شنهادیدر پ یندارد که دست خارج نانیاطم

 اریگذشته بس اتیاست که از  نظر يدیجدۀ امروز آن ورود به مرحل تیاست و موقع ییایکه اقتصاد علم پو ردپذییم رانیدر ا گذاراستیس ایآ

علم  یاسالم يورجمه ایشود آ-یم ینف نهایاۀ آنها را مورد توجه قرار داد؟ و باالخره اگر هم دیکه با افتهیدست  ینینو هايدگاهیفاصله گرفته و به د

 کند؟ ییرا اجرا هاییاستیآن س میدارد تا به کمک اجزا و مفاه اریدر اخت يدیجد یو مقاومت یاقتصاد اسالم

آن است که با  ازمندیاقتصاد، دولت نۀ در عرص شرفتیپ يدر اقتصاد دارند. اما برا ايعمده نقش هالتکه دو دآییمکاتب برم نیاز ا ياریاز دل بس

مورد قبول  که داندیم ریپذ امکان یلتیخدمت و فض يرویحکومت موفق را تنها با ن شیدایپ یفاراب »یِعلم مدن« شی. صدها سال پدیایمردم کنار ب

است  زیرمزآم يدولت نهاد دگوییقرن نوزده آلمان م لیسازد. آدام مولر، اقتصاددان اوا داریرا در دل آنان پا يفرمانبردار يمردم واقع شود و خو

کرده است. هر  حرکتمتقاطع  هايریدر مس وستهینهاد پ نیدارد و ا شهیر یآدم یهست هايجنبه نتریو نامعلوم نتریابیریو د نتریکه در ژرف

 دباییم ی. قانون اساسآوردیدوام نم يا نوشته چیه رایمحکوم به شکست است، ز نیقوان ریو سا یفروکاستن دولت تا حد قانون اساس يبرا یکوشش

ۀ آن شعل رانیا یاسقانون اس ای. آکنند یم زندگی هم با مسلکپرعطوفت و عارفة خانواد کیباشد که همچون  يفروزان در دل افراد هايشعله

اعمال کند؟ متأسفانه اوضاع  يرا باکارآمد شهایاستسی تا کند وپادست یدولت فعل يالزم را برا یاجتماعۀ سرمای که افروخته هادل فروزان را در

 .ستین نیچن نیا رانیامروز ا

از  یچه نوع مدانیینم رانی. مثالً در اابدییمتأسفانه ابهامات کاهش نم م،آیییمختلف اقتصاد فرود م هاياز سطح اقتصاد کالن به بخش یوقت

مداف را در  برناردو  يچارلز پانز هايما روش م؟یبازار را مخل اقتصاد بدان نیا ای میداشته باش هیبازار سرما دیبا میدان یاست؟ نم یقانون يبانکدار

نام  ستمیقرن ب يکه کالهبردار يزیچ مبدانی که است آور. چقدر شگفتمکنییتجربه م یدولت یبازنشستگ هايدر صندوق زیو ن ریاخ ينظام بانکدار

رو  نیخود خواهند بود و از ا يها-یافتیسخت نگران در ندهیآ رانِبگیيمستمر ت،یوضع نیشده است. با ا جیما را یمال هايگرفته، در نظام

 يمرفه برا یزندگ نیتأم تواند ینم یبازنشستگ يِشامل شود. هدف نظام پانز زیبازنشستگان را ن یمالة حوز سرعتبه دباییم ياصالحات اقتصاد

  .همگان باشد، و بازنشستگان را از فقر مطلق دور نگاه دارد

 يجا يساز-و اسطوره پردازيافسانه ،یالبافی. توهم، خردیشکل بگ ياز مناسبات اقتصاد یو آفاق یمنطق لیکه تحل گذاردیتوهم توطئه هم نم

و  یروان يکارکردها ای امدهایبه توهم توطئه از نظر پ مانیا رانیکه در ا یی. گوردگییدر اقتصاد را م یو آفاق یعلم ،يانتقاد ،یمنطق یبررس

تا از خود رفع  دهدیفرصت را به آنان م نیا یروان یدفاع يو سازوکارها آورد، یکه به آن اعتقاد دارند، آرامش خاطر م یکسان يبرا یاجتماع
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و  دیسالم عقا ردو برخو انیب يتوهم، فقدان آزادۀ توطئۀ . البته، عامل مؤثر در اشاعندازندیب گانگانیرا به گردن ب رهایتقصۀ کنند، و هم تیمسئول

  .است یدتیو عق یاسیتساهل س يالزم برا یاسیفرهنگ س

بودند شاهد  دواریحال، ام نیباشد؛ در ع رانیمردم ا یتحول در زندگ نیرپاتریو د نتریانقالب ژرف نیبودند که ا دواریام یانقالب اسالم انیبان

و  یاسیس ،ياقتصاد اتیدر ح یعنصر روحانة در طلب مهار دوبار االصولیعل شهیاند نیباشند. ا انیرانیا یوجوه زندگۀ بر هم نید معارضیبۀ سلط

 سختیشکل گرفته است که به يندارد. در عمل، اقتصادما ۀ در جامع ییامروز جا ،ايعده یراخالقیکه در اثر اعمال غ يبود؛ عنصر رانیا یاجتماع

  .اندرکاران، سخت به فساد آلوده شده است دستۀ هم انیاست و طبق ب یطبقات

به هر  اریبس هاي-بزنگاه در و فعال بوده عاملی بلکه اند،نبوده ها تیموقع نیتماشاگر صرف ا رانیکه اقتصاددانان ا مییراست است بگو ان،یم نیدر ا

 اند؛دهیبه خواب نرفته و نپوس ریدناپذیخشک ترد دیو عقا اتیما در بستر راحت جزمۀ جامع اقتصاددانان. اندشکل حضور خود را اعالم کرده

 اصولی انقالب هواداران بخشالهام معتقدند آنان. اندخود را مورد شک و سؤال قرار داده هايفرضشپی و مسلمات دائماً جامعه نیاقتصاددانان در ا

بوده است. به ادنی با شباهتو حس تفاوت و عدم ،یعاطف يخودکاو ،ییکتایبر حس  متکی بلکه نبوده، عدالت و نظم شمول،برخاسته از خرد جهان

 هاياستیسۀ در عرص ینوع برخورد با زندگ نیداشته است. متأسفانه ا ییکمتر جا شهیاند نیدر ا يرو انهیو م میعقل سل ت،یمصمی و صداقت رغم

  .رودیم ازیبه اصول ن شتریب يبندیو پا کاريبه متانت، محافظه نجای. اکند یاقتصاد کار نم

باثبات، رونق  يبازارها ياقتصاد استیسة . چهار هدف عمددهندیاقتصاد انجام مۀ نزمی در هاکه دولت شودیاطالق م یبه اقدامات ياقتصاد استیس

 ياز ابزارها اهاهداف، دولت نیبه ا یابیدست ي. براکندیرا ممکن م ياز اشتغال است که رشد اقتصاد تیو تجارت و حما دیتولۀ توسع ،ياقتصاد

 دست آنها به مدتدر کوتاه توانندیکه م یدر تعداد اهداف يمرکز هايبانک و هاکه تحت کنترل دولت است. توان دولت کنندیاستفاده م یاستیس

ارز  ثباتحال حفظ  نیو کاهش نرخ بهره و در ع يکاریکاهش تورم، کاهش ب يبر دولت برا يمثال، ممکن است فشار يمحدود است. برا ابندی

تورم و  دیمعمولِ کاهش شد امدیپ راینامنسجم خواهد بود، ز استسی احتماالً شوند، انتخاب مدتبه عنوان اهداف کوتاه نهایوارد شود. اگر همه ا

  .نرخ بهره است شیو افزا يکاریب شیحفظ ثبات نرخ ارز، افزا

 است مندبه شدت عالقه تیحاکم تیکه کل ستین یشک ن،یداده است. بنابرا اریبس يهانهیآن هز يبرا تیبر سر کار است که حاکم یاکنون دولت

 اندهاستفاده کرد يددیصواب هاياستسی از همواره هادولت رانی. در ابرسد يفور هايتیدرست، به موفق هاياستسی اتخاذ با اقتصاد در دولت که

و کاهش  دیتورم، تول لیتعد يبرا یو پول یمال هاياستیمعموالً از س ا،یدر دن يددیصواب هاياستیکنند. در استفاده از س تیریتا مثالً تقاضا را مد

استسی از استفاده. کردند محورقاعده هاياستیس رشیشروع به پذ گذاراناستی، س1970ۀ ده ی. البته بعد از رکود تورمشودیاستفاده م يکاریب

 نی. با ادهندیپاسخ م دادهاروی به سرعتمجرا به نیتصورند که از ا نیبر ا گذاراناستیدارد، چون س ادیطرفداران ز رانیدر ا يددیصواب هاي

نامحدود  ربهره را به طو هايقصد دارد نرخ دی. هر دولت ممکن است بگواستیپو هاييدر معرض ناسازگار يددیصواب هاياستیحال، س
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ناکارآمد شود. در چشم  تیو در نها رمعتبریغ استیس شودیامر باعث م نیدهد. ا رییدهد تا تورم را کنترل کند، اما بعداً موضع خود را تغ شیافزا

باشد تا  محورقاعده هاياستیس یدر پ دیبا دیرو، دولت جد نینامعتبر و دلبخواه شده است. از ا اریبس هااستیس ران،یاز فعاالن اقتصاد در ا ياریبس

 ،يددیصواب هاياستیمحور و س قاعده يها استیس نبی مصالحه. است ترآنها آسان ینبیشپی و است ترشفاف هااستیس نیا رایمعتبرتر شود، ز

که لزوماً از قواعد هم  تبدون دخالت دول يبهره توسط بانک مرکز هاينرخ نیینهاد مستقل است. به عنوان مثال، تع کیبه  ياریقدرت اخت ياعطا

 .است انبریراه م ینوع کند،یاستفاده نم

اقتصاد که  ي-در حوزه یهر منصب عموم يانقالب تا امروز، برا يروزها نیدهد. از اول استیس رییتغ دباییم دیدولت جد زین تیریمدۀ در عرص

 اناز دانش و تو ياز برخوردار رانیشهروندان، ا کردنيرخودیو غ يخود با و اند،در کشور وجود داشته تريتیاشغال شده است، افراد باصالح

 هاییکشور نشانه خارج از یرانیخارجه از متخصصان ا ریجمهور و وز سیدر مورد فرار مغزها و دعوت رئ يآنان محروم شده است. اشارات رهبر

 .اداره نشده است  شهیمتخصصان و صاحبان اند نیمعتقدند کشور با بهتر زیاست که آنان ن

متأخر ما را شکل داد.  خیکرد و تار جادیبادوام ا دیمق هاياتانیاروپا آن بخش از جهان بود که لو دگوییم يراه آزاد کیعجم اوغلو در کتاب بار

 رانیگفت که ا توانیم ایو دردناك بود. آ یخیتار يندیشود، فرآ دیداشته باشد و هم توسط جامعه مق تیکه هم ظرف یحکومتۀ البته در اروپا توسع

 دردناك در حرکت است؟ ندیفرا نیهم وخمچیدر پ دیجد ايسدهۀ در آستان


