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 عنوان اخالق و عملكرد اقتصادي 

گويند وضعيت اخالقي تنها وضعيت هاي روشمند مستند به ما ميكنيم مشاهدهشرايط كنوني كشورمان نگاه ميواقعيتي وجود دارد و آن اين است كه وقتي به 

اي از بدهي بالغ بر ششصد و چهل هزار ميليارد توماني دولت تا تعهدات هشتصد هاي بيمهبحراني كشورما نيست و از بحران آب تا بحران ورشكستگي صندوق

ها را در كنارمان تا بحران هايي از بحرانهاي عمراني از محيط زيست به شدت نگران كننده و بخشي از ماجرا و گوشهت در زمينه طرحهزار ميليارد توماني دول

هاي حيات جمعي ما با اختالالت جدي و گذارد كه در آن مشخصة محوري اين است كه گويي همة عرصههاي برگشتي بحران اخالقي به نمايش ميچك

تر هايي كه كشور دارد هركس براساس حوزه عاليق و ساليق وجوهي را برجستهرو است، طبيعتاً از ميان اين طيف متنوع وبه نسبت وسيع بحرانروبهدار معني

هاي بسامانيهاي اجتماعي است فراواني حساسيت و دقت درباره نااي حساس و ملموس و مورد عالقة همة گروهبيند و از آنجايي كه مسئلة اخالق مسئلهمي

تر دار كشور است و شايد اگر دقيقشود كه اين به مناسبات اخالقي معنا نيست كه اين تنها حيطة مشكلاخالقي موجود در كشور بيشتر است ولي باز تأكيد مي

تري انجام دهيم تا متوجه شويم كه مسئلة قهاي خيلي دقيكند كه شايد مهمترين مشكل هم نيست، واقعاٌ بايد بررسينگاه كنيم براي ما اين ايده را منعكس مي

 و كانون اصلي گرفتاري ما كجاست.

ترست، نگراني و حساسيت درخصوص بحران اخالقي در اين مسئله خيلي جديتوانيم بگوييم كه فراواني دلطوركه مالحظه شد حداقل ميدر اين زمينه همان

به فهم نظري داريم در غياب فهم نظري هم به يك آشوبناك فكري و به دنبال آن هرج و مرج عملي  ها كجاست نيازبراي اينكه بفهميم كانون اصلي گرفتاري

 شود، منكر شد.شود به هر چيزي نسبت داد و رابطة هر چيزي را با هر چيزي ميخوريم چرادر غياب فهم نظري هر چيزي را ميبرمي

كنم به اعتبار ي و خالءنظري و در نتيجه ناتواني در ارائة يك فهم روشمند از اين ماجراست، و سعي مياانديشهازنظر من كانون اصلي بحران در اداره كشور، وجه

هايي را فرا روي دوستان عرضه و ارائه نمايم. وقتي هايي كه در عرصة دانش توسعه پديدار شده گامي هر چند جزيي در اين زمينه بردارم و افقپيشرفت



 

 

كنيم.كه اقتصاددانان سنتي هاي مطرح به اين نكته خيلي چشمگير برخورد ميضيه را مطرح كنيم با رويكرد تاريخي به نظريهخواهيم درسطح نظري اين قمي

 كنيم.اساساً قائل به موضوعيت داشتن اخالق در عملكرد اقتصادي نيستند برخورد مي

دانند مثالً آدام اسميت به شخصه يكي از بزرگترين روحانيون حتي آن را مهم نمياند يا دليل اين مسئله اين نيست كه آنها به واقعيتي چون اخالق برنخورده

ها در پردازي مطرح شود ما يك قاعده كلي داريم دربارة همه تئورياند ولي وقتي سطح نظريهاخالقي انگلستان در آن دوران است. به اين مسئله توجه نداشته

گويند اخالق موضوعيت ندارد و شوند. در آموزة بنيادگرايي بازار وقتي ميما در قالب كلي، پس آنگاه ظاهر ميها عموآن قاعده كلي مهم اين است كه تئوري

كنند، اگر آن مفروضات دولت هم نبايد در اقتصاد دخالت كند صرف نظر از هر مالحظة ديگري اينها اين برداشت را روي يك سلسله مفروضات استوار مي

دهند، بدون ترديد مهمترين فرض بنيادگري بازار فرض اطالعات كامل است. آنها بر اين باورند كه در ها را هم ارائه ميوقت استنتاجموضوعيت داشته باشد آن 

ها دهد. بنابراين اگر چنين چيزي موضوعيت داشته باشد واقعي يعني انسانهاي خود را با اطالعات كامل صورت ميسطح نظري بازيگر اقتصادي انتخاب

كند يعني با فرض اطالعات كامل همه بازيگران در برابر رفتار فرصت طلبانه طلبي موضوعيت پيدا نميالعات كامل داشته باشند در آن صورت فرصتاط

كند. پيدا نمي دانند. براساس اين فرض دخالت دولت هم موضوعيتمصونيت پيدا ميكنند چون هر دو آنچه را براي انجام يافتن سالم هرمبادله الزم است را مي

هاي مبادله اختالف و كند كه بين طرفدليلش اين است كه بنابر تعريف در انجام مبادالت دولت به عنوان طرف سوم زماني حضورش موضوعيت پيدا مي

طرف سومي كه در مواجهه با داشت آن وقت عمال ديگر هيچ نيازي به مداخله به عنوان آيد اگر واقعاً فرض اطالعات كامل موضوعيت مياصطكاكي پديد مي

شماري مورد هاي بيپردازان منتقد به بنيادگرايي بازار از زاويهباشد. بنابراين اين فرض اطالعات كامل از سوي نظريهطرف باشد نياز نميطرفين مبادله بايد بي

گويند اگر فرض اطالعات كامل وجود داشته كند اين است كه ميته ميترين آنها كه در واقع تناقص دروني اين مسئله را برجسنقد قرار گرفته كه يكي از متداول

 دهد.باشد نهاد تاريخ آموزش ضرورت و معناي خود را از دست مي

ض شود كه براساس فرها اطالعات كامل داشته باشند ديگر نيازي به آموختن نخواهند داشت و آن تناقض دروني هم به اين شكل ظاهر ميبنابراين اگر انسان

ها از ابتداي زندگي اجتماعي خود اقدام دهد پس اگر انسانهاي خودرا به صورت خرد ورزانه انجام مياطالعات كامل آنها بر اين باورهستند كه هر انسان انتخاب

دانند و اين د بسياري چيزها را نمياناند اين براي اين است كه آنها در حيطه موضوعاتي كه آموزش را ضروري ديدهانداختن نهادي براي آموزش كردهبه راه

 كشد .موضوع آن فرض را به چالش مي

هاي ديگري هم به تدريج و به صورت ها است نكتههاي انسانبه مرور و در ادامه بحث در مورد اين طرز نگاه به مسئله اطالعات كه مبناي اصلي انتخاب

ها اطالعاتشان در آن موردها كامل نيست و ناقص است. مسئلة مهم ديگر اين است كه انسان شود مثال اينفزاينده از سوي برخي متفكران بزرگ مطرح مي

داند و ديگران دانند كه ديگري نميها با هر سطحي از دانش و مهارت تجربه چيزهايي ميكه همين اطالعات ناقص توزيع نامتقارني دارد يعني هر كدام از انسان

شود كه عدم تقارن اطالعات مهمترين بستر براي ظهور رفتار فرصت طلبانه است و به اين داند و در سطح نظري گفته ميدانند كه او نميهم چيزهايي مي

شوند كه مسئله اخالق كند متوجه ميگيرند در هر سطحي كه اين فاصله موضوعيت پيدا ميهاييكه از بنيادگري بازار فاصله مياعتبار است كه همة اقتصاددان

هايي در زمينة علوم شناختي تواند ادامه داشته باشد آن طور كه بحثطور ميساز است. و حاال اين بحث همينهاي مبادله سرنوشتمتقابل ميان طرفو اعتماد 

 شود.مطرح مي

سان نامحدود نيست و اين هم ها اطالعات كامل هم در اختيار داشته باشند قدرت پردازش ذهن انآنجا ازجمله اين نكته مطرح شده است كه حتي اگر انسان

ها با سطح اطالعات انسان دهد كهشماري نشان ميشود مثالً فرض كنيد مشاهدات بيكند قيدهاي متعدد ديگري هم اضافه ميدوباره يك قيد جديد اضافه مي

كند و در هر حال در اعي و نقش آنها را برجسته ميهاي اجتمارزش -فرهنگ -كنند كه توضيح خود اين مسئله هنجارهاهاي متفاوت مينسبتاً يكسان انتخاب

هاي اخالقي است و هر وضعيتي اي كه درساحت اقتصاد اتفاق بيفتد مستلزم يك حداقلي از مراعاتشود كه هر مبادلهگونه ظاهر مينهايت اجمال بحث اين

و احوال به اصطالح اقتصادي دارد اينجا ما اجماالً اصل اين مسئله را به اخالقي كه هويت جمعي پيدا كرده باشد يك درهم تنيدگي غيرقابل انكار با اوضاع 

شود كه بين اقتصاد و عملكرد اقتصادي و وضعيت اخالقي جامعه يك درهم تنيدگي شود گفت كه به ندرت االن اقتصادداني پيدا ميشناسيم و ميرسميت مي

شود كه بين اقتصاد و شود گفت كه به ندرت االن اقتصادداني پيدا ميشناسيم و ميله را به رسميت ميتمام عيار را انكار نمايد اينجا ما اجماالً اصل اين مسئ

تر پيش ببريم در آن صورت اين موضوع مطرح عملكرد اقتصادي وضعيت جامعه يك درهم تنيدگي دوسويه را قبول نداشته باشد حاال اگر بخواهيم بحث را جدي

زند در واقع ها سرميها يك تفكيك اعتباري و قراردادي است آن عمل و فعلي كه از انسانو شئون مختلف حيات جمعي انسان شود كه اساساً تفكيك وجوهمي

شود گفت بين اين وجوه مختلف حيات جمعي به شكلي قانون ظروف مرتبطه حاكم است هاست و به همين خاطر هم ميبرآيند تعامل همة وجوه حيات انسان

شود تصوركرد كه شود كه در بلندمدت نمياندارد و معياري كه در مورد رابطة اقتصاد و عملكرد اقتصادي با اخالق گفته شد اين گونه بحث مييعني با آن است



 

 

عتباري و فرهنگي نابساماني داشته باشد اما اقتصاد به سامان داشته باشديا بالعكس يعني درواقع از اين زاوية نگرش وجه ا -اجتماعي –يك جامعه اوضاع 

شود كه پس كنيم در واقع انعكاسي است از كل حيات جمعي در اينجا گفته ميكند هر كدام از اين شئوني كه مشاهده ميها را برجسته ميقراردادي اين تفكيك

هاي حيات جمعي اعم از ه هم حوزهبندي چرايي و چگونگي اين اوضاع و احوال نامناسب كبنابراين اگر ما بخواهيم به يك فهم نظري قابل قبول براي صورت

ها اي حيات جمعي انساناي يا ميان رشتهاجتماع تجلي دارد نگاهي كنيم آن رويكرد نظري كارامدتر است كه قادر باشد به صورت فرارشته -سياست –فرهنگ 

 هاي نهادگرا در اين زمينه كردند.ست كه اقتصاددانهايي ارا مورد توجه قرار دهد آن پيشرفت نظري قابل اعتنايي هم كه اشاره كرديم مربوط به بحث

دهد يعني اي به مسائل نگاه كند ولي طبيعتاً تمركز خود را روي حوزة اقتصاد قرار ميرشتهاي يا بينكند كه با زاوية فرارشتهنهادگرايي در ذات خود تالش مي

شودو بعد از آن يك جايگاهي به صورت روشمند در تعامل با عملكرد اقتصادي قائل مي شناسد و براي آنهاهاي بين زير سيستم هارا به رسميت ميآن تعامل

هاي چند وجهي مسائل اقتصادي را هاي خاص خود از ريشهها تبيينزاويه و با لحاظ كردن به اصطالح مفروضات غيراقتصادي مؤثر بررفتار اقتصادي انسان

ترين حالت تصور ساختار نهادي هر جامعه هم مسئلة توسعه نيافتگي بحث نهادگراها اين است كه در عموميدهد در چارچوب اين نگرش و از زاويه سامان مي

دهد زماني كه ساختار نهادي ترين حالت دو حالت قطبي را شكل ميكند در عموميگذاري و هم نظام توزيع منافع را منعكس ميهاي ذهني هم نظام قاعدهسازه

جويي است و اين شرحي كه اشاره شد و زماني كه ساختار نهاد بيش از آنكه مشوق دانايي و خالقيت باشد مشوق فرصت طلبي و رانت مشوق دانايي و خالقيت

گذاريم توليد همان قدر جايگاه و ارزش قائل است. كه امتياز اين رويكرد تحليلي اين است كه مثالً براي خالقيت است كه در حيطة اقتصادي اسمش را مي

ها و گويند اگر بشر به جاي خلق ايدهگيرد. منطق بنيادي اين طرز نگرش اين است كه اينها ميفرهنگي يا سازماني در نظر مي -هاي فكريي خالقيتبرا

ه اجتماع هاي توزيع مجدد حركت كند در آن صورت بازي جمعي چه در حيطة فرهنگ چه سياست و چه اقتصاد و چاي به سمت فعاليتعملكردها در هر عرصه

 بازي با جمع صفر خواهد بود.

ها بازي هاي انساني در همه عرصهشود و وقتي كه اين بحران حاد شود و تعاملزيرا اگر خالقيت در كار نباشد به تعبيري كه مطرح شد بحران كميابي حاد مي

شود در آن صورت الگوي دن گروه ديگر خواهد بود و بعد گفته ميشود يعني برنده شدن هر فرد يا گروهي به صورت طبيعي به معني بازنده شبا جمع صفر مي

هاي حيات جمعي الگوي مبتني بر ستيز و حذف و رقابت مخرّب خواهد بود يعني هر كسي براي اثبات خود بايد به تعبيري كه مسلط رفتارها در همة عرصه

بحث و گفتگو باشد يا در حيطة فعاليت سياسي يا اقتصادي فرقي ندارد پس  مصطلح است در ساحت انديشه اسكات خصم كند حاال اين اسكات خصم درحيطة

طلبي است اين است كه روية روية مسلط در اقتصادهايي كه يا در جوامعي كه ساختار نهادي بيش از آنكه مشوق خالقيت باشد مشوق رانت جيويي و فرصت

كه عملكرد اقتصادي در درجة اول بيش از رقابت به همكاري نياز دارد شود درحاليستيز مي شود. وجه غالب مناسبات خصمانه و مبتني برحذف روية مسلط مي

ر خواهد بود. به ودرجة بعدي رقابت هم بايد رقابت عادالنه باشد تا دستاورد داشته باشد. اگر رقابت، رقابت غيرعادالنه باشد مخرب و نابودگر طرف ضعيف ت

اي در علوم انساني و اجتماعي شرايط هاي انديشهارزيابيهاي اينجانب از منظر دستاوردهاي دانايي و آثار آن بر همه ساحتعنوان يك جمله معترضه بايد بگويم 

 گذارد و از ديدگاه مورد اشاره كه بايد اميدوار بود شرايطي براي بسط و تشريح آن فراهم گردد واقعاً اين توفيقي است براي آنهايي كهجديدي را به نمايش مي

هاي مثالً مسلط درخيلي جاها با ها پايبندي به موازين تئوريكنند زماني كه ما دانشجو بوديم خيلي وقتدر اين ايام در حيطة علوم انساني يا اجتماعي كار مي

اده واقعاً به شكل بديعي ميان هاي نظري كه به دنبال اتفاق افتنظام باورهاي ديني تعارض داشت ولي االن به خاطردستاوردهاي انقالب دانايي و پيشرفت

شود؟ اگر گوش براي شنيدن، وچشم هايي براي ديدن اين مسأله در نظام آموزشي وجود داشت خود هاي نظري و موازي اعتقادي هم راستايي ديده مييافته

كه ما هنوز به يك م براي ارتقاي ايمان افراد درحاليتوانيم داشته باشيتري را ميهاي جديدتر و بسيار ثمربخشاين يك فرصت استثنايي تاريخي بود و دريچه

دهيم كه بارها بارها ناكارآمدي خود را نشان داده و مكرر منجر به نتايجي و ضد اهداف اعالم شده است متأسفانه هنوز آن هايي دعوت به دين را انجام ميشيوه

شود بر همين آسا بودن همة اديان ابراهيمي را ميبينيد كه يك وجه معجزهرايتان شما ميهشياري بايسته اتفاق نيفتاده مثالً از همين زوايه كه عرض كردم ب

هايي كه چنين گويند كه آن برخورداريكنند و ميفساد مخالفت مي -ربا -هاي همة اديان ابراهيمي اين است كه با رانتمبنا توضيح داد يكي از ويژگي

ها به هيچ بدون آنكه از نظر فكري يا مادي چيزي به موجودي جهان افزوده باشدحرام است چرا كه آن برخورداريمنشأهايي داشته باشد يعني برخوردار شدن 

كند و اين آميز ايجاد ميكند بلكه درست برعكس يك مناسبات فاجعهكند و ارتقاي كيفيت و عزت آنها نميوجه كمك به پايداري جامعه و رفاه مردم نمي

ها به اوضاع و احوال موجود جامعه كشور را ببينيم كه در حيطة اقتصاد باشد، سياست باشد يا فرهنگ و اجتماع و واقعاً اگر از اين زاويه كندمناسبات فرقي نمي

يم بالفاصله ضابطه و بدون زحمت ديداي مبتني بر برخورداري بياي رويهاندازه كافي عبرت آموز باشد يعني هروقت كه ما در هر حيطهرسد كه بهبه نظر مي

 مناسبات مبتني بر ستيز و حذف حاكم شده و به دنبال آن هم رانت و ربا و فساد جايگزين خالقيت و توليد و كارآيي و بهره وري شده است.



 

 

ب آقاي كه مركز پژوهشكدهاي مجلس منتشر كرده در اين گزارش آمده است كه عملكرد هشت سالة جنا 1392نمونه: استناد به يك گزارش در مهرماه 

هاي مجلس هم يك حزب راديكال است در اين نژاد را با آقاي خاتمي مقايسه كرده توجه داريد كه الاقل كسي تا به حال ادعا نكرده كه مركز پژوهشاحمدي

برابر بيشتر دالر  5ة آقاي خاتمي با دور نژاد كشور براي دستيابي به هر واحد رشد اقتصادي در مقايسةگويد كه در دورة مسئوليت جناب آقاي احمديگزارش مي

سالة  50دهد كه اين سطح از آميزة ساد ناكارآمدي كه در دوره مسئوليت جناب آقاي احمدي نژاد رخ داده در دورة نفتي هزينه كرده و مطالعات ما نيز نشان مي

بهره وري و دانايي  -بالندگي –ت حاكم آن دوران بيشتر روي همكاري كنيم كه مناسباسابقه است بعد وقتي كه از اين زاويه به مسئله نگاه مياخير ايران بي

بينيم كه در اين دوره با شدت گرفتن مناسبات رانتي اصل برحذف بوده ايدة چرا كه برايشان در ساحت امور مالي دولت يك دست قرار است يا خالف آن مي

ها هاي آن متوجه شويد كه الگوي توزيع مجدد در نظم اجتماعي يعني الگويي كه برخورداريطقتوانيد خيلي خوب بر منداشته و به شرحي كه اشاره كردم شما مي

اي كه در كشاند اگر بخواهيم آن تجربه را از زاويهكند الگويي است كه كشور را به سوي انحطاط وبحران ميپذير مياز كانال رانت ربا و فساد را بيشتر امكان

شود كه وقتي ساختار نهايي مشوق دانايي و كارآيي است بندي نظري گفته ميي نظري كنيم خيلي جالب است در آن صورتبنداين جلسه مطرح شده صورت

هايي هستند كه منافع خود را روي گيرند سازمانهايي كه شكل مياي كه باشد به طوركلي سازمانگيرد و در هر حيطههايي كه در جامعه شكل ميسازمان

شود گفته فساد عامل اصلي خلق ارزش افزوده مي -ربا -هاي توليدي و گزينة رقيبش زماني كه رانتگوييم سازمانكنند كه به آنها ميميخالقيت استوار 

هاي نكنند سازمانهاي مافيايي را سازماهايي بروند كه از نوع مافيا عمل در اصطالح نظري ميها اين است كه به سمت سازمانشود گرايش مسلط سازمانمي

جا كنند بلكه امكاناتي كه در جايي وجود داشته از پيش را به صورت نامشروع و مبتني بر زور جابهگويند يعني مافياها خودشون چيزي خلق نميتوزيع مجدد مي

ازه فرهنگي و اجتماعي هم است و كنند و حاال شما مالحظه كنيد كه لفظ سازمان مافيايي به همان اندازه كه به لحاظ نظري اقتصادي است به همان اندمي

كند با يك مبناي نظري و به طور روشمند بحث شود كرد آنها را پس از اين زاويه اگر راجع به اوضاع كشور و چرا اينكه انحطاط اخالقي بيداد ميتفكيك نمي

ف به عامه مردم و توليدكنندگان و هركس كه در حيطة كنيم كليد بحث اينجا كه ساختار نهادي كه كاركرد شده و دليل اين است كه فشارهاي غير متعار

 دهد.كنند، قرار ميكند و گشاده دستي غير متعارفي براي آنهايي كه غيرخالق هستند و از طريق توزيع مجدد منافع خود را حداكثر ميخالقيت قرار دارد وارد مي

هايي كه در گزينيم براي اينكه به طور نسبي با همة گرفتارين ببينيد. شواهد را از اقتصاد بر ميتوانيد شواهدي را در اقتصاد ايراحاال اگر اين را بپذيريم شما مي

 -فرهنگي –هايي كه در حيطة اجتماعي تر است در مقايسه با عدد و رقمها و آمار اطالعات اقتصادي در دسترسيك اقتصاد سياسي رانتي هست عدد و رقم

 سياسي وجود دارد.

هاي اجتماعي در شناسان ايران چند بار تالش كردند همايش برگزار كنند دربارة وضعيت آسيبنژاد انجمن جامعهمسئوليت جناب آقاي احمدي مثالً در دورة

حيطة  ها به صالحديد امنيتي از برپايي آن جلوگيري شد ولي حاال به هر دليل هنوز اوضاع درايران و بدون استثنا درشب قبل از موعد برپايي آن همايش

كنم كه اندازة كافي گويا باشد من مثال يك نمونه مطرح ميشود مشاهداتي را صورت داد كه بهاقتصادي به آن سختي و تنگي نيست بنابراين در اقتصاد مي

ها كه د طبيعتاً بيشتر در اين زمينههاي اخالق داراي كه درمقام شعار و ظاهر ادعاي دلبستگي بيشتري به ارزشرود كه براي جامعهها انتظار ميخوب اين نمونه

 گيرد.تري صورت بگيرد تا به مشكالت كوچك اجتماعي ... كه برخوردهاي خيلي تندتر در سطح جامعه صورت ميهاي رسمي دولتي برخورد فعالفساد سايت

در آن شرايط به طور طبيعي چون رانت در حيطة توزيع  اق افتادهگوييم وقتي مناسبات مبتني بر رانت بود چند اتفبه طور مثال در ادبيات اقتصاد سياسي رانتي مي

شوند هاي غيرمولد تبديل ميشوند و فعاليتهاي غير مولد ميهاي مولد مقبول بخششود وقتي مناسبات مبتني بر رانت باشد بخشمجدد است ديگر گفته مي

خواهد برخورداري بيشتر داشته باشد از خالقيت و توليد بيشتر و روشن است هركس ميبه موتور خلق ارزش افزوده در كادر آن چارچوب اين خيلي هم شفاف 

انواع افتاد همةشوند وقتي كه اين اتفاق ميهاي غيرمولد ميهاي مولد مقبول بخشكند بخشتر ميفساد نزديك -ربا –گيرد خودش را به رانت فاصله مي

 كند.عمق فساد هم افزايش پيدا مي كند و گسترده درها افزايش پيدا مينابرابري

توانند تداوم توسعه نيافتگي هر كدام از اينها به تنهايي مي -هاشود كه هر يك از اينها يعني گسترش و تعميق فساد و عدم نابرابريدر سطح نظري گفته مي

ها با هم افتاده به طرز غيرمتعارفي درآمد نفتي باال رفته همه اين اتفاقهايي كه بينيد در دورانهاي غيراخالقي نامتعارف را توضيح دهند شما ميبروز ناهنجاري

 شود در شرايطي كه مولدها مقورغيرمولدها هستند آيا حالت بدتري هم قابل تصور است؟بعد آنجا در سطح نظري گفته مي

هايي وجود دارد كه ور اصلي خلق ارزش افزوده شود حاال دادهپاسخ اين است كه بدترين حالت حتي در شرايط رانتي آن است كه تجارت پول و سود اگر موت

كنيم و اين گونه است كه انحطاط هاي رسمي چنين شرايطي را تجربه ميبعضي ازآنها خيلي تكان دهنده و تأثيرگذار است كه ما در ايران حتي براساس گزارش

سالة اخير  10حالي كه در گويد كه در هاي رسمي بانك مركزي مي.مثالً گزارششوداخالقي و سوء عملكرد اقتصادي به صورت همزمان قابل مشاهده مي



 

 

اند اضافه هايي كه در تجارت پول مشغولطور بر تعداد مؤسسهشوند يا مجبورند زير ظرفيت توليد كنند همينواحدهاي توليدي يكي پس از ديگر ورشكسته مي

شود به صراحت و قاطعيت تمام صحبت كرد و اتفاق نظر هم وجود دارد و من خودم كه روي آن ميهاي رسمي اگر صحبت كنيم شده مثالً براساس گزارش

هاي رسمي بحث استناد كنيم دليلش هم اين است كه غير از اين باشد تعامل با ساخت ام كه كه فقط روي گزارشاين قيد را داشته هاي عموميهميشه در بحث

 الح و بهبود ديگر وجود ندارد.گيرد و راهي براي اصقدرت صورت نمي

 گيريم.گيرد ولي ناديده ميتواند صورت هاي خيلي عرياني روي آن ميدانيم گاهي خدشهگذاريم با اينكه ميها ميپس ما بنا را روي همان گزارش

ميزان  89برابر شده دوباره در سال  3دارند  هاي كشور كه مجوز رسميتعداد بانك 1389تا  1380هاي دارند كه در فاصله سالهاي رسمي بيان ميگزارش

گويند است در همين دوره كه به طور رسمي مي 1389هاي سال برابر بانك 3هاي جديد روي ميز بانك مركزي وجود داشته تقاضاهايي كه براي تأسيس بانك

ها داشته است در اين جهش بسيار شديدتري در مقايسه با تعداد بانك كشورهاي رسمي هاي موجود در بانكهاي جديد افزايش يافته تعداد شعبهبا اينكه بانك

گيري را طي كردند مرجع رسمي هايي است كه مسير قانوني براي شكلبرابر شده و اينها همه آمار رسمي براي بانك 8ها چيزي حدود دوره تعداد شعب بانك

هاي جهش يافته هفت هزار مؤسسه غيرقانوني فعال در امر تجارت پول را نيز شناسايي شعبه هاي وگويد در كنار اين بانكپولي كشور يعني بانك مركزي مي

ت كار حاال شناسايي شده با زماني كه شناسايي نشده تفاوت در چيست؟ هيچ تفاوتي وجود ندارد يعني به صورت نمادين با اينكه غيرمجاز هستند راح –كردند 

هاي رونق هم اين ميزان فشار واردكردن به توليد كنندگان اصال شارهايي غيرمتعارفي قرار دارند كه حتي در دورانكنند ولي بنگاهاي توليدي تحت چه فمي

آيد اين است كه شواهد ها براي اينكه بخواهيم پيشنهادي براي اصالح وبهبود بدهيم خيلي به كار ميتوجيه ندارد آن وقت چند نكته وجود دارد كه يكي از آن

انگيز بين منافع عامه مردم و منافع توليدكنندگان و منافع توسعه ملي وجود دارد يعني اگر به توليدكنندگان دهد يك هم راستاي حيرتضوح نشان ميبه وتجربي

كسري بودجه  كه دوران اوج درآمدهاي نفتي در ايران بوده 1390تا  1385آيد مثال: درفاصلة فشار بيايد يعني همزمان به مردم هم دارد فشارهايي مي

 3درصدي،  2درصدي،  1گوييم كه اقتصاد با عملكردهاي نهايي سروكار دارد يعني تغييرات برابر افزايش پيدا كرده ما در اقتصاد مي 5/4خانوارهاي ايراني

مقايسه اين دو دوره آشكار شده كه در كنيم در برابر اينجا هم مشاهده مي 5نژاد را مالحظه كرديد كه هاي آقايان خاتمي و احمديدرصدي، تفاوت در دوره

خواهند كشورداري كنند و عزت نفس مردم و برابر كسري بودجه خانوارها افزايش يافته اين نكتة خيلي قابل اعتنايي است براي آنهايي كه مي 5/4دوره دوم 

ها اين مبناي بكنند و چه كارهايي را نبايد بكنند البته اگر اين مشاهده المللي حفظ كنند. بنابراين معلوم است چه كارهايي را بايدجايگاه ايران را در نظام بين

 تحليلي پذيرفته شود.

ها مسير افزايش انگيز ميان شيوهنكته مهم ديگر اين است كه فهم مسير منتهي به اصالح دشوار نيست مثال هم شواهد حاكي از اين است كه همراستايي حيرت

ر افزايش توان مقاومت اقتصاد ملي و مسير افزايش سطح دانايي محوري در اقتصاد ملي و مسير حركت به سمت عدالت اجتماعي توان رقابت اقتصاد ملي با مسي

هاي ذهني نظام قاعده گذاري و نظام توزيع منافع بايد به سمت خالقيت برگردد، است كه وجود داردكامالً با هم هم راستا هستند و كليد ماجرا اين است كه سازه

گذاري ما نشان داده هنوز آمادة پذيرفتنش نيست و بنابراين نظام مشوق خالقيت و ه اين يك سري لوازم داردكه متأسفانه حتي در دولت روحاني نظام قاعدهك

گيرد. كه در آن شكل ميهاي توزيع مجدد ها جز در موارد استثنايي همچنان بر پايه تشويق فعاليتكارآيي و دانايي همچنين در حاشيه است و قاعده گذاري

شود پس اگر در سطح رسمي به ما گفتند كه توان مقاومت اقتصاد ملي باال برود راهش المللي اجتناب ناپذير ميپس افتادگي در نظام بين -فالكت -انحطاط فقر

پذير الت و آزادي در مناسبات اقتصادي اجتماعي امكاناين است كه مسير خالقيت باز شود كه اين مسير خالقيت در واقع از طريق برقراري تركيب خردمندانه عد

بين قرار سال اخير را زير ذره 10ها روشن است و به شرحي كه گفتيم وقتي شما نوسانات عملكرد اقتصادي را در ايران به ويژه است كم و بيش، حساب وكتاب

هاي اصلي گرفتاري ايران در چه سطح بااليي است بندي روشن از كانونئه يك صورتكنيد كه توانايي اين الگوي نظري براي ارادهيد اطمينان خاطر پيدا مي

اخالقي فقط در بازار سياست و اجتماع نيست در بازاراقتصادي هم آن وقت مسئله اساسي اين است كه وقتي كه مناسبات مبتني بر حذف شد ناهنجاري و بي

كند.و ما در ها را داشتيم انحطاط اخالقي در جامعه علمي هم از همين روند تبعيت ميترين انحطاطسابقهبي بينيد در همين دوران كهشود، و شما مياينگونه مي

 گيريم.عوض خطر مشاهده اذا فسد العالم فسفدالعالم هم قرار مي

ها ه انتزاعي و تك ساحتي مبنا و محور داوريگذارد اين طور نيست كه نگاهاي خود را روي كل نظام حيات جمعي ميدرواقع اين الگوي تحليلي مبناي تحليل

كند كه براي اصالح عملكرد اي تبعيت ميقرار داشته باشد در اين شرايط هم اسلوبي كه االن براي حل و فصل مسائل اخالقي انتخاب شده از همان قاعده

چرخد وما تصور مان اين است كه ع كه االن دارد روي توزيع مجدد ميگذاري و نظام توزيع منافهاي ذهني نظام قاعدهاقتصادي انتخاب شده يعني اصالح سازه

 شود.شمار تناقض هم در آن پيدا ميمعنا باشد بيبا موعظه مسئله اخالق را حل و فصل كنيم اين ناممكن است طبق نظريه وقتي كاري كه بي



 

 

شود ولي به طور همزمان از تمام وسايل تبليغاتي جدا كردن دختران و پسران ميشودكه متأسفانه اولويت ساختار قدرت اين گونه است كه از يك سو مشاهده مي

شود تشويق كنيم به ازدواج در صورتي كه بر اساس موازين مطرح شده كنيم با موعظه ميشود كه دختران و پسران بروند ازدواج كنند و فكر مياستفاده مي

صالح كرد و ما بايد براي اصالح كردن براي اينها فرصت شغلي ايجادكرده و پاداش دهي در ادارات را رونق شود كه ابتدا بايد بستر نهادي را بايد امشخص مي

 دهيم كه با يك شيفت كاركردن بتوانند از عهده مخارج زندگي برآيند ديگر نيازي به خداي نكرده مشكالت ديگر نباشد.

هاي سال يك منزل در استاندارد باشگاه اجتماعي خود بتوانند خريداري كنند گزارش 5ادر باشند با دستمزد شود كه افراد بايد قالمللي گفته ميدر استانداردهاي بين

هاي اجرا شده سال است وقتي چنين چشم اندازي در جامعه وجود دارد كه سياست 94گويند اين نسبت در شرايط كنوني براي دو دهك پايين جامعه ميرسمي

ميليون كه هيچ  10ميليون به  3توان در افزايش وام ازدواج از كنند راه حل را نميركود آفرين هستند كه به حقوق مردم تعرض ميعموماً تورم زا هستند يا 

 .ها برگردانده شود و بعد از ازدواج چه بايد بكننداثري ندارد و هيچ چشم اندازي به آينده ندارد جستجو كرد بدون آنكه مشخص كنيم چگونه بايد اين وام

 اي است كه مسائل خيلي عريان و واضح هستند كه نتوان ديد.دهد شرايط به گونههاي ديگر آماده كرده بودم كه نشان ميخيلي داده

 توان اصالح ايجاد كرد كل نهادها پشت به توسعه كرده و رو به غيرمولدها كرده است بنابراين در چنينهاي جزئي نميدر شرايط كنوني از طريق دستكاري

هاي شود حتي در حوزههايي كه در اقتصاد انجام ميرسد راه نجات ما از طريق يك بازآرايي سيستمي دركل ساختار نهاد است درتمام بحثشرايطي به نظر مي

ه شود ايمان افزايي آن خيلي كنند بايد خالقيت در اقتصاد هم ايجاد شود اگر انقالب دانايي خود فهميده و آموزش دادديگر فرهنگي هم اين مسئله را بيان مي

بخش و راه دهد .كه بسيار الهامبيشتر از اسلوب كنوني دعوت ديني است در اين چارچوب نظري يك صورتبندي نظري و عيني از نفاق ورزي نيز ارائه مي

وب نظري و در اسلوب تحليلي كه مسئله اطالعات توان گفت دراين چارچگشاست و انشااله بايد در فرصت ديگري آن را تشريح كنم اما در نهايت و اختصار مي

كند ما نفاق دهد اگر هزينه فرصت ابراز آزادانه ترجيحات باال برود جامعه به سمت نفاق ورزي حركت ميرا ركن اصلي انتخابهاي انسان در دستور كار قرار مي

كند ما دركمان از نظر اقتصادي چگونه است وقتي در ورزي چه اشكالي ايجاد ميدانيم اما از نظر عملكرد اقتصادي اين سلطه نفاق را يك امر غير اخالقي مي

 شود .هاي اقتصادي كج كاركرد باعث سوء تخصيص منابع ميكند يعني دادهرود بازيگرهاي اقتصادي پيامهاي نادرست دريافت ميوجه نفاق ورزي باال مي

شود اگر اطالعات نادرست ها نيز به سهم خود نيروي محركه سوء عملكرد اقتصادي ميفراد و گروهبنابراين شكاف ميان ترجيحات ظاهري و ترجيحات واقعي ا

بخشد يعني نيازهاي واقعا موجود جامعه تحقق شود. به سوي تخصيص منابع كه منجر شد بحران كميابي را شدت ميباشد به سوء تخصيص منابع منجر مي

كند. بنابراين اگر بخواهيم اند به شكلي دوباره جامعه را دچار بحران و اختالل ميي كه عالمت نادرست دريافت كردههايكند اسراف و اتالف در حوزهپيدا نمي

گوييم هيچ تفاوتي بين آنچه كه در حوزه فرهنگ و سياست كنيم ميشود در اين زمينه صحبت ميدرنهايت سادگي و با ادبياتي كه انشاءاهلل راحتتر درك مي

داشت بازي خيري براي بشر ميهاي مبني بر تزوير دورويي حقهكنيم وجود ندارد وبه لحاظ اعتقادي بايد بگويم اگر رويهاجتماع و اقتصادمشاهده ميگذرد با مي

سركوب خالقيت  ها مبتني بر ظلم وكرد پس به اين شكل نيست كه افرادي قصد قربت كنند و از اين طريقخداوند كه خالق مااست ما را به آن سو دعوت مي

دهد از ديدگاه ايشان نيزكه اين به همان بخواهند بهبودي در جامعه ايجاد كنند شبيه به همين مسئله را استاد شهيد مطهري به شكلي مطرح كردند نشان مي

اسالم هر وقت كه بنا بر ايجاد  هميشه در تاريخ»اندازه كه غيراقتصادي است غيراخالقي هم هست ودر دستگاه نظري هم خيلي خوب دسته بندي شده است 

هاي مشروع ها آزادييعني به نام دفاع از ارزش« دادندها انجام ميهاي مشروع بوده است اين كار را از طريق پنهان شدن پشت ارزشمحدوديت در زمينه آزادي

گفته است: تجربيات مطالعاتي من حاكي از آن است كه در طول اين سخنان را در ادامه  58شده است. بيان استاد مطهري كه در سال رو ميبا محدوديت روبه

آنچه كه من در اين جلسه ارائه كردم به اعتبار در « ها است هاي مشروع با محدوديت روبه رو شد اولين و بزرگترين قرباني ارزشتاريخ اسالم هر بار كه آزادي

ها خطاهاي راهبردي كرديم و چرا و هم اينكه اگر بخواهيم به سمت اصالح و بهبود برويم كجا تواند گويا باشد هم ما كجاهم تنيده بودن عدالت و آزادي مي

شود گفت اينكه اگر بخواهيم رسد بنابه تجربه كشورهاي موفق دنيا با قاطعيت ميبرويم و چه كار بايد انجام بدهيم واضح و روشن است آن چيزي كه به نظر مي

توانيم بكنيم پاسخ اين است كه آن چيزي كه همه ما مي توانيم انجام بدهيم آن است كه تالش كنيم علم در ما چه كار ميدر برابر اين سوال قرار بگيريم 

گيري و تخصيص منابع فصل الخطاب قرار گيرد و نيروي مؤثر باشد و اين براي همه ما موضوعيت دارد و مي توانيم براي خودمان مسئوليت فرايندهاي تصميم

دهد مگر آن كه همگان در عمل اراده خود براي تغيير را به م و تجلي ديگري از اين واقعيت است كه خداوند سرنوشت هيچ قومي را تغيير نميتعريف بكني

بيند ود ميگذاران ما به نفع خشمار در سطح جهان حكايت گر اين است كه علم در هر سطح تبديل به نيروي اجتماعي شد قاعدههاي بينمايش بگذارند. مشاهده

 دهي به سمت كه خالقيت سامان يابد و انشاءاهلل كه ما توفيق باشيم و زنده باشيم و به سهم خود تالش بكنيم كه آثار آن را ببنيم.كه نظام پاداش
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