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    ضرورت شناخت دورهای باطل :مقدمه 

مسائل اقتصاد ایران و «شناختی، یکی از مهمترین نکاتی که در بحث از موضوع  از جنبه روش  

ال است که برای دستیابی به درک باید مورد توجه قرار گیرد، پاسخ به این سؤ» راهکارهای اساسی آن

درستی از این مسائل اساسی، آیا باید از خود علم اقتصاد با سطوح تحلیلی خرد، کالن و توسعه آن مدد 

شود  رسد الاقل تا آنجا که به ایران مربوط می های دیگر نظر کرد؟ به نظر می جست یا باید ابتدا به حوزه

افق جمعی را به خود اختصاص داده این است که ما در ایران شاید یکی از مسائلی که بیشترین سطح تو

در اروپا و آمریکا در » قدرت-ثروت«با تقدم امر سیاسی روبرو هستیم به این معنی که رابطه سنتی 

تبیین تحوالت ایران از قابلیت چندانی برخوردار نیست و شواهد تاریخی جامعه ما بیشتر ناظر بر رابطه 

در امر » های سیاستی توالی«جه به این مسأله برای درک درست و عالمانه تو. است» ثروت-قدرت«

 اجتماعی نزدیک به –در عین حال تا آنجا که به تحوالت اقتصادی . توسعه ملی بسیار حائز اهمیت است

شود، نقش عوامل خارجی در عملکرد اقتصادی کشورمان نیز فرایندی فزاینده و  دو قرن اخیر مربوط می

در واکنش به این واقعیت، گروهی به سمت . دهد ل رو به پیچیدگی هر چه بیشتر را نشان میدر عین حا

تر شدن و  اند و گروهی دیگر به موازات پیچیده مطلق انگاشتن این نقش تمایل بیشتری نشان داده

ین نقش به از دیدگاه اینجانب، اصل وجود ا. اند تر شدن این نقش، تا مرز انکار آن نیز پیش رفته »نامرئی«

اما موضع اصلی مسأله نیز آن نیست که اصل وجود مسأله را به رسمیت . هیچ وجه قابل انکار نیست

درجه اثرگذاری عامل خارجی به بشناسیم یا نه بلکه موضع اصلی بحث آن است که ما باید روشن کنیم 

کننده را   نقش اصلی و تعیین»عوامل داخلی«آن است که گمان اینجانب در این زمینه . چه میزان است

در عین حال، تحوالتی که در مجموع . گذارد روندها تأثیر می» سرعت«دارند و عامل خارجی تنها بر روی 

های جدیدی  شود از این منظر اقتصاد و جامعه ما را با چالش با عنوان روندهای جهانی شدن شناخته می

ها بیش از هر چیز تحت تأثیر میزان درک  ا این چالشروبرو ساخته که سرانجام سرنوشت ما در مواجهه ب

و تهدیدهای جدید ناشی از آن و نیز میزان قدرت انعطاف و توانایی ما در واکنش ها  عالمانه ما از فرصت
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هرگونه غفلت از درک درست مسائل و نیز واکنش نامناسب به . به موقع و خردورزانه نسبت به آنهاست

ها را نیز به تهدیدهای جدی تبدیل نماید و باالخره اینکه نوع  واند حتی فرصتت آنها در شرایط کنونی می

» ترتیب نهادی و قدرت سازماندهی«و نیز » منافع«، »شناخت«درک و واکنش ما نیز تحت تأثیر 

  .آنهاست» زنی قدرت چانه«نفع و  های ذی گروه

زه شناخت اولویت قائل هستم و با به دالیل گوناگون، اینجانب، در میان این عوامل، برای مسائل حو

دهم که بحث خود را درچارچوب اولویت  اینکه برای سایر عوامل نیز نقش بسیار مهمی قائلم، ترجیح می

تا آنجا که به حوزه . دستیابی به سازوکارهای عالمانه برای حل و فصل مسائل اقتصاد ایران سامان دهم

 کارکردهای اجتماعی علم همانا تسهیل فرایند دستیابی ترین شود یکی از مهم علم مربوط است گفته می

رسد آموزش علم اقتصاد در ایران تاکنون در این زمینه موفقیت  اما به نظر می. به وفاق اجتماعی است

ها در  برداشت ها و سوء تفاهم از دیدگاه من سرچشمه اصلی بسیاری از سوء. چشمگیری نداشته است

توجهی به  اوالً بی: گردد که عبارتند از ی در ایران به سه عامل بر میطرح مسائل اتصادی و توسعه مل

شود و  و تحلیلی که ارائه می» افق بحث«توجهی به  شود، ثانیاً بی و تحلیلی که ارائه می» سطح بحث«

های اقتصاد مرسوم و بنای انتظارات گاه  شناختی تئوری های روش توجهی به محدودیت ثالثاً بی

شود که در اقتصاد ایران چندان با پدیده انباشت و  این سه مسأله موجب می. ها  تئوریایدئولوژیک از

توجهی به محدودیت  در عین حال بی. رو نشویم کاربست عالمانه دستاوردهای نظری و تجربی روبه

. منیازی کنی شود که از مشاهده علمی احساس بی ها و بنای انتظارات ایدئولوژیک از آنها باعث می تئوری

که باید و شاید به دنبال تمهید لوازم و ترتیبات  شود که چنان این احساس استغنا به نوبه خود موجب می

گیری و تخصیص  نهادی شناخت عالمانه نیز نرویم و بنابراین با نوعی هرج و مرج فکری در نظام تصمیم

  .رو باشیم منابع روبه

نیافته یا در حال  اقتصاد ایران اقتصادی توسعه :اجازه دهید بحث را با یک واقعیت محرز آغاز کنیم

از دیدگاه من سطوح متفاوت تحلیل اقتصادی یعنی سطوح خرد، کالن و توسعه هر کدام . توسعه است
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طور ابزارهای  یک حوزه علمی مستقل هستند که خاستگاه تاریخی مشخص، مسائل اساسی ویژه و همین

ها و نام بردن از همه این سطوح تحلیلی به  گرفتن این تفاوتاما نادیده . تحلیلی خاص خودشان را دارند

که  صورت یکپارچه و یکجا به نام تحلیل اقتصادی واقعاً موجب شده که ما به جایگاه این مباحث چنان

  .شود یابد و بازتولید می باید توجه نکنیم و طبیعتاً آن فرایندی که عرض کردم مرتباً استمرار می

های سطح توسعه  گردد، مسأله اساسی تحلیل ائل بنیادی اقتصاد ایران بر میتا آنجایی که به مس

اساساً لفظ . عبارت از شناخت دورهای باطل و ارائه سازوکارهایی برای خروج از این دورهای باطل است

Development در برابر Envelopment قرار دارد و این Develop کردن به معنی خارج شدن از همین 

های فیزیکی  های انسانی و سرمایه ای است که مانع فرایندهای انباشت سرمایه طل و بستهدورهای با

توسعه به مثابه یک : در نوشتارهای توسعه به طور کلی سه تلقی عمده از این مفهوم ارائه شده. است

مجموعه اقدامات مشخص، توسعه به مثابه فرایندهای دگرگونی بنیادی و باالخره توسعه به مثابه 

ای باید به  در جای خودش بحث شده که چه نوع پیوند و رابطه. ای از دستاوردها و نتایج مشخص مجموعه

چیزی که در قلب . گشا باشد این سه تلقی وجود داشته باشد تا اندیشه توسعه بتواند در سطح ملی راه

انتظاری ناشی از آن اندیشه توسعه قرار دارد و محور شناخت اقدامات معطوف به اهداف توسعه و نتایج 

اگر دقت کرده . هایی است که نیاز به تحول و دگرگونی دارند شود، شناخت عرصه اقدامات مشخص می

م را از مفهوم رشد خواهند این مفهو زمانی که میباشید در تمام مطالعات سطحی و ابتدایی توسعه 

است از فرایند تغییرات کمی آید که توسعه عبارت   کنند، بحث از این به میان میاقتصادی تفکیک

طور نظام مدیریت توسعه در  ها و همین این امر در نظام تدوین برنامه. های کیفی حاصله به تبع دگرگونی

های توسعه ایران  ایران شاید بزرگترین و مهمترین حلقه مفقوده است، یعنی وقتی از این منظر به برنامه

ای که  یابیم که به این مسأله کنیم در می جود دارد نگاه میطور متونی که درباره توسعه کشور و و  همین

به عبارت دیگر در طی بالغ بر نیم . شود توجه نشده است شاید از فرط بدیهی بودن نادیده گرفته می

اقتصاد و توسعه کشورمان صورت نگرفته » دورهای باطل«قرن گذشته هیچ مطالعه سیستماتیکی درباره 
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به عنوان . یابی کرد های توسعه ایران را هم ریشه وان بسیاری از مسائل برنامهت از همین منظر می. است

وقتی اهداف این .  منتشر شده است1327اسناد اولیه برنامه عمرانی را در نظر بگیرید که در سال نمونه 

لفاظ تغییر بینیم گرچه ا کنیم، می  برنامه چهارم پس از انقالب مقایسه میانداز سند را با مثالً اهداف چشم

 درصد موارد مربوط به اهداف کیفی که البته بیشتر بیان 80اند ولی به لحاظ محتوایی بیش از  کرده

های  بنابراین مسأله اساسی در تحلیل. ها، با یکدیگر مشابه هستند آرزوهاست تا تعیین عالمانه هدف

های بنیادی در جهت   ایجاد دگرگونین دورهای باطل و شناخت سازوکارهاسطح توسعه شناخت ای

  .شکستن آن دورهای باطل است

های توسعه این است که باید به دو گروه سؤاالت در چارچوب  یکی از مهمترین وجوه امتیاز تحلیل

گروه اول عبارت از این است که برای تحقق اهداف توسعه چه کارهایی باید انجام . این رویکرد پاسخ داد

اگر دقت کرده باشید در . باید انجام داد» چگونه« است که آن کارها را داد و گروه دوم نیز ناظر بر این

های اجرایی واگذار شده و به سهولت  نامه عمدتاً به آیین» ها چگونگی«اسناد برنامه های توسعه بحث از 

به همین خاطر است که در . گذریم های توسعه در می از دقایق فنی آن، هنگام تدوین و تصویب برنامه

ها هم  های سطح توسعه به همان اندازه که شناخت دورهای باطل اهمیت دارد، شناخت توالی تحلیل

که از طریق  گذارد مگر این ای باقی نمی اهمیت دارد و شناخت ترکیبی این دو برای پژوهشگر چاره

 های خارجی و با اتکا به دستاوردهای علومی ترکیبی مانند اقتصاد سیاسی، مشاهده مستقیم واقعیت

گشایی در این زمینه دست  شناسی اقتصادی و تاریخ اقتصادی بتواند به راهکارهای عالمانه و راه جامعه

  . پیدا کند

گرچه از منظر عملکردی بین سطوح مختلف تحلیل اقتصادی تعامل وسیعی وجود دارد، از نظر تقدم 

ائل سطح کالن هم شود که مسائل سطح توسعه نسبت به مسائل سطح کالن و مس ای گفته می رتبه

بنابراین تا زمانی که مسائل سطح توسعه را در یک حد . ای دارند نسبت به مسائل سطح خرد تقدم رتبه

توانیم از ابزارهای متعارف و مرسوم اقتصاد کالن کارکردهای مورد  نصابی حل و فصل نکرده باشیم نمی
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ل نشده باشند رفتارهای عامالن طور اگر مسائل سطح کالن ح همین. انتظار را توقع داشته باشیم

  .شود رو می کارکرد و ناهنجاری روبه اقتصادی در سطح خرد با سوء

 وقتی با مسائل اقتصاد کالن ایران  انگاری این مسأله مهم در سطوح تحلیل اقتصادی، نادیدهبه واسطه 

ه از همه ابزارهای هاست و گرچ شویم گرچه در متون اقتصاد کالن دغدغه اصلی ما بحث کمیت رو می روبه

های  های سطح کالن برای دستیابی به هدف این سطح تحلیل متعارف و سنتی شناخته شده در تحلیل

یابیم که در موارد  گیریم، در می اقتصادی یعنی مهار نوسانات و ایجاد ثبات محیط کالن بهره می

ث، حتی در حوزه کالن نیز، در اعتنایی به آن مسائل سطح کالن اساساً مواضع بح شماری به واسطه بی بی

بخش و باثبات  اطمینانهای سطح کالن ایجاد یک فضای  مثالً فلسفه وجودی تحلیل. کند ایران تغییر می

ها و  توجهی به فلسفه وجودی این تحلیل  اقتصادی است، در حالی که به واسطه کم–در سطح کالن 

ثباتی نهادمند در سطح کالن قرار   ایجاد بیها در اقتصاد  ایران عمالً در خدمت ابزارها گاه همین

های کلیدی و استمرار  پی قیمت در ها و تغییرات پی پی سیاست در گیرند، آن هم از طریق تغییرات پی می

شود دولت در ایران عمالً برای خود  مثالً اغلب مشاهده می. ریزی و غیره مشکالت بنیادی در نظام بودجه

  . ن اقتصادی را بیشتر در دستور کار قرار داده تا ایجاد ثباتسازی فضای کال ثبات رسالت بی

گذاری  گانه، ایجاد رفاه نیز در امر سیاست طور که در ابتدا اشاره کردم، به واسطه آن نکات سه همین

های   به واسطه ویژگی در عین حال،. شود های خاص خودش همراه می ها و پیچیدگی اقتصادی با دشواری

گذاری اقتصادی در کشور که از یک سو مسائل توسعه را  توسعه ملی و نظام سیاسترویکرد مدیریت 

خواهد با ابزارهای سطح خرد هم مسائل توسعه، کالن و خرد را با هم  گیرد و از سوی دیگر می نادیده می

 کند نیز با شود که عقالنیت سطح خردی که در اقتصاد ایران موضوعیت پیدا می حل کند عمالً موجب می

های سطح خرد شناخته شده  موازین شناخته شده و متعارفی که به عنوان مظاهر  عقالنیت در تحلیل

هایی که عقالنیت سطح خرد در اقتصاد ایران صادر  در چنین فضایی، مهمترین پیام. ناسازگار شود

ظات کار نکردن و برخوردار شدن، فکر نکردن و برخوردار شدن، ترجیح مالح: کند عبارتند از می
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عامالن سطح خرد هم . توجهی به قانون و برخوردار شدن مدت برای برخوردار شدن و باالخره بی کوتاه

زی فضای کالن اقتصاد اکنند که درنهایت به ناهنجارس متناسب با همین رویکرد به نوبه خود نقش ایفا می

  .انجامد کشور و بازتولید مسائل بنیادی سطح توسعه در کشور می

  

  دی توسعه ملی در ایران موانع بنیا

با نادیده گرفتن این مالحظات و برخورد نکردن با مشکالت در موضع اصلی خودش و رعایت نکردن 

ها در  ای از ویژگی گذاری و تخصیص منابع، با مجموعه اصل تناسب ابزارها با اهداف در امر سیاست

ترین مسائل بنیادی توسعه ملی در ایران اقتصاد ایران مواجه هستیم که شاید بتوان آنها را به عنوان مهم

های دیگری که ارائه کردم و  این عناوین را من خودم انتخاب کردم و بنابراین مثل همه بحث. خطاب کرد

  .خواهم کرد قابل نقد است و ممنون خواهم شد اگر دوستان کمک کنند در جهت تصحیح و تکمیل آنها

 و استمرار همه مسائل بنیادی اقتصاد ایران در هر سه در جا زدن نهادمند: این مسائل عبارتند از

سطح تحلیل اقتصادی، ناهنجار شدن نظام پاداش اقتصادی و نظام پاداش اجتماعی، بدبینی و بدگمانی 

. همگانی، گستردگی و پیچیدگی فزاینده مشکالت و باالخره تنزل فزاینده موقعیت ایران در نظام جهانی

 بنابراین اگر بخواهیم در  توان مورد توجه قرار داد، است که از این منظر میهایی  اینها مجموعه بازتاب

أله دورهای باطل و شناخت آنها متمرکز کنیم، احتماالً سمان را روی م چارچوبی که مطرح شد بحث

با این همه، شخصاً تاکنون در مطالعات خود بیش از ده دور . ها وقت نیاز است ها و روزها و هفته ساعت

کننده در اقتصاد ایران و بعضاً برای هر کدام از آنها دورهای فرعی باطل را نیز شناسایی   تعیینباطل

کنم و فقط به ذکر این نکته  جویی در وقت، از ذکر جزئیات صرفنظر می ام که به مالحظه صرفه کرده

ه صورت نهادمند های توسعه ایران ب یک از برنامه کنم که مسأله شناخت دورهای باطل در هیچ بسنده می

و سیستماتیک و با ضوابط و معیارهای علمی در دستور کار قرار نگرفته و با کمال تأسف این نارسایی 

  .کنم من فقط به نتایج حاصل از این تداوم و بازتولید دورهای باطل اشاره می. هنوز ادامه دارد
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سعه در چارچوب ضوابط و اعتنایی به مسائل سطح تو به نظر من، مشکالت سطح توسعه ایران و بی

معیارهای علمی شناخته شده موجب شده است که پنج نظام در ایران همچنان خوب کار نکنند و خوب 

این پنج نظام به ترتیب . کار نکردن این پنج نظام منشأ تداوم و تعمیق دورهای باطل در ایران شود

گیری و تخصیص منابع، نظام توزیع منابع  منظام تولید امنیت، نظام تولید اندیشه، نظام تصمی: عبارتند از

ها و بیان مصادیق سوء  شرح تفصیلی هر کدام از این نظام. ها گیری مسؤولیت و نظام برعهده

شان شاید به زمان بیشتری احتیاج داشته باشد ولی من خطوط کلی هر کدام از اینها را  کارکردهای

  .کند مطرح می

  

  یندهای انباشت سرمایه  نظام تولید امنیت و فرا ناهنجاری

های فیزیکی در نظر بگیریم، وقتی که  های انسانی و سرمایه اگر توسعه را فرایندهای انباشت سرمایه

نظام تولید امنیت در کشور خوب کار نکند این فرایندهای انباشت از یکسو دچار اختالل و از سوی دیگر 

که   نکردن نظام تولید امنیت بیش و پیش از آنبه نظر من، آثار سوء خوب کار. شوند دچار ناهنجاری می

های انسانی مربوط است و به همین خاطر در پهنه تاریخ  های فیزیکی باشد به سرمایه معطوف به سرمایه

بینیم که اغلب صاحبنظران و متفکران برجسته در این کشور یا دچار آوارگی بودند یا دچار  ایران می

ر شرایطی که نظام تولید امنیت خوب کار نکند هزینه فرصت اندیشیدن به تعبیر اقتصاددانان، د. انزوا

دهند که یا توانایی خود  رود و بسیاری از کسانی که ظرفیت و توانایی اندیشیدن دارند ترجیه می باال می

  . هایی به کار گیرند که پیوندی با نظام تولید امنیت برقرار نکند را به کار نگیرند یا آنکه در حوزه

گی، ذاتی  کاری و چند چهره های همین مسأله این است که پنهان  دیگر از مهمترین مؤلفهیکی

های  شوند همانگونه که فساد مالی نیز در چنین شرایطی همزاد فعالیت رفتارهای عامالن اقتصادی می

ه صورت توان ب های معطوف به انباشت سرمایه و ثروت بیشتر را نمی دانیم فعالیت می. گردد اقتصادی می

کند هرچیزی که به  ی و زیرزمینی انجام داد، اما در سیستمی که نظام تولید امنیت خوب کار نمیکچری
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ورزان را بر  های فیزیکی، طمع طمع های انسانی و چه در زمینه سرمایه چشم بیاید، چه در زمینه سرمایه

م اقتصادی که نظام تولید در یک سیست. شود ها می انگیزاند و دغدغه محوری صاحبان این سرمایه می

امنیت خوب کار نکند پیشرفت و بالندگی فراموش شده و از دست ندادن امکانات موجود دغدغه اصلی 

شود نه اضافه کردن و انباشت آن، اما چون زندگی اقتصادی بدون دغدغه انباشت  عامالن اقتصادی می

خواهند یک شبه ره صد ساله  می. دکن پذیر نیست الگوهای انباشت به سمت ناهنجاری میل می امکان

خواهیم به انباشت برسیم نباید قواعد بازی را  آید که اگر هم می یعنی این گرایش پدید می. طی شود

هایی که جناب کاتوزیان و جناب رضاقلی و دوستان دیگری که در این زمینه کار  بحث. رعایت کنیم

دهد که وقتی نظام تولید امنیت خوب کار نکند  ن میکنند به اندازه کافی گویاست و نشا کردند ارائه می

  . شویم های انسانی و فیزیکی می دچار اختالل و ناهنجاری در فرایندهای انباشت سرمایه

  

   نظام تولید اندیشه  ناهنجاری

کند، شاید مهمترین وجه این مسأله این است که  در جامعه ما نظام تولید اندیشه هم خوب کار نمی

به اصطالح، این . رسمی ما نظامی است که تناسب محدودی با مسائل و نیازهای جامعه داردنظام آموزش 

شود و مستقل از  ای و وارداتی وارد می در نتیجه، مسائل آن هم به صورت ترجمه. مدار نیست هنظام مسأل

ر همه به همین خاطر است که ما با نوعی دوگانگی د. شود های موجود جامعه حل و فصل می واقعیت

رود و  رو هستیم و در این زمینه خاص نیز نظام تولید اندیشه در ایران همواره راه خود را می ها روبه عرصه

های سوء کارکرد نظام تولید اندیشه  ترین زمینه مهم. کند نظام مدیریت توسعه هم مسیر خود را طی می

در تمام دهیم، در حالی که  وزش میشناسی آم این است که در درجه اول، علوم را در ایران منهای روش

هایی است که امکان تفکیک  دهنده معیارها و محک شناسی به عنوان کلید فهم علمی و ارائه دنیا روش

امتناع وفاق جمعی حتی در میان عالمان یک رشته . کند های علمی از غیرعلمی را فراهم می گزاره

گردد و از سوی دیگر به واسطه این است که نظام  یتخصصی معین در ایران از یک سو به این مسأله باز م
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واژگونگی این نظام به این خاطر است که نقطه . تولید اندیشه علمی در ایران یک نظام واژگونه است

در این زمینه نیز تجربیات . ها دهیم نه مشاهده واقعیت ها قرار می های خود را تئوری عزیمت آموزش

 هست که در جای خودش قابل طرح و بسط است و من از آنها در ای در متون توسعه بسیار ارزنده

  .گذرم می

  

  گیری و تخصیص منابع  ناهنجاری در نظام تصمیم

های  کارکردهای نظام تولید امنیت و نظام تولید اندیشه طبیعی است در نظام در چارچوب سوء

کشورهای در حال عتبار اساساً به این ا. رو باشیم کارکرد روبه گیری و تخصیص منابع هم با سوء تصمیم

گیری  جدید توسعه به اعتبار روندهای معکوس از منظر فرایندهای تصمیمتوسعه و پیشرفته را در متون 

گیری یک فرایند  گفته می شود در کشورهای پیشرفته فرایندهای تصمیم. کنند بندی می و اجرا طبقه

به همین خاطر هم . ترین جزئیات است  کوچکبار، ریزبین و حساس نسبت به بسیار کند، آرام، کسالت

گیرد، اما زمانی که تصمیمات  و بسیار کند تصمیم میگیری در این کشورها بسیار اندک  نظام تصمیم

نهایی شد و نوبت به فرایندهای اجرا رسید قاطعانه و سریع و با حداقل مواجهه با امور غیرمترقبه و 

  .ودش بینی نشده عمل می پیش

گیری فرایندهای شتابزده، پرکار و  در ایران دقیقاً وضع به قرار عکس است، یعنی فرایندهای تصمیم

وهی از مسائل بنً ا  د به مرحله اجرا درآید مرتباخواه سریع است اما وقتی که این تصمیمات می

شمار مثال  نیم بیتوا هر کدام از ما می. شود بینی نشده منشأ بروز ناهنجاری در تخصیص منابع می پیش

کافی است دقت کنیم که مثالً در تجربه فوالد مبارکه از زمان عقد قرارداد با . در ایران به ذهن بیاوریم

 جلسه رفع اختالف با طرف ایتالیایی 1100کمپانی ایتالیایی تا زمان شروع به کار این پروژه نزدیک به 

 منابع مادی فراوانی را در نظر گرفت تا تیم توان صرف زمان و  جلسه می1100برای این . گذاشته شد

های بزرگ در ایران  از این رو در مورد عموم پروژه. ایرانی تجهیز شود و با طرف ایتالیایی مذاکره کند
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های محقق شده در زمان  گیری و هزینه های هر پروژه در هنگام تصمیم بینیم که میان برآورد هزینه می

  .آید جومی پدید میهای گاه ن برداری فاصله بهره

  

  ناهنجاری در نظام توزیع منافع

شود که نظام توزیع منابع هم در ایران  مسأله بعدی این است که ناهنجاری در آن سه نظام موجب می

گویند که در آن برخوردها با  بنابه تعریف، نظام توزیع منطقی منافع را نظامی می. خوب کار نکند

تر و پرکارتر است باید   باتجربه تر، تر، بامهارت  کس که آموزش دیدهها متناسب باشد، یعنی هر صالحیت

یابد و نه گویی بناست  برخورداری بیشتری داشته باشد در حالی که در ایران چنین تناسبی نه تحقق می

به همین خاطر است که مسأله نابرابری همواره یکی از موانع بنیادی توسعه ملی در ایران . که تحقق یابد

  . استبوده

  

  پذیری  ناهنجاری در نظام مسؤولیت

گیری مسؤولیت هم  عهده نظام ، خوب کار نکنندای که ذکر شد وقتی های چهارگانه سرانجام، نظام

های کافی  اما نکته جالب این است همه کسانی که مسؤولیت گریز هستند از بهانه. کند خوب کار نمی

که به صورت نهادمند مسؤولیت  تر اینکه همه کسانی جالب. دبرای موجه نشان دادن خود برخوردار هستن

رحمانه و خصمانه با یکدیگر  ای بی ها مسابقه ها و توزیع امکانات و نهاده گریز هستند در زمان برخورداری

ها و امکانات از در اختیار گرفتن  دارند، یعنی هیچکدام از عناصر مؤثر در اقتصاد ایران زمان توزیع نهاده

رسد همه آنها بهانه کافی دارند  کنند اما زمانی که به بازخواست درباره مسؤولیت می  شانه خالی نمیآنها

که از مسؤولیت شانه خالی کنند و خداوند نیز موجودی به نام استکبار جهانی را به عنوان یک ودیعه در 

 گردن همدیگر بیندازیم به آن های خودمان را به اختیار ما قرار داده تا اگر نتوانستیم مسؤولیت ناشناسی

  .شود نسبت دهیم، مثل جزء استوکاستیک اقتصادسنجی همه چیز به استکبار جهانی نسبت داده می
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 مشترک هر پنج نظامی که مهمترین عناصر مؤثر بر بازتولید دورهای باطل در اقتصاد ایران در  ویژگی

دام از آنها به صورت نهادمند در دستور ک هر سه سطح تحلیل اقتصادی هستند این است که اساساً هیچ

نه در نهادهای آموزشی، نه در نهادهای . توسعه ملی در کشورمان قرار ندارندکار برنامه پژوهشی 

ایم که این فرایند  گویی همه ما عادت کرده. گیری و تخصیص منابع پژوهشی و نه در نهادهای تصمیم

کنیم که فرضاً  آن است که مثالً وقتی مطلبی را مطالعه مینتیجه عملی این مسأله . دائماً بازتولید شود

بینیم که به موانعی برای پیشرفت و توسعه در  کند می  سال پیش صحبت می400درباره اقتصاد ایران در 

یک مثال بارز، . شود که اگر کسی امروز هم بخواهد این کار را بکند باید آنها را تکرار کند ایران اشاره می

ایشان در بیان .  نویسنده کتاب مقاومت شکننده ارائه کرده است1 است که آقای جان فورانهایی تحلیل

زاده در گنج  کند مورد تأکید جمال دالیل انحطاط اقتصادی ایران در دوران صفویه به عواملی اشاره می

عه در ایران بحث شایگان در ربع اول قرن بیستم قرار گرفته و اگر ما نیز امروز بخواهیم درباره موانع توس

  .کنیم ناگزیر از تکرار آنها هستیم

  

  دالیل عدم توجه به موانع بنیادی توسعه اقتصادی در ایران 

ریزی توسعه  از مسائل بنیادی و بسیار مهمی از این قبیل که بگذریم، تقریباً حتی در دورانی که برنامه

ین موانع خو گرفتیم و اساساً به فکر متحول ریزی توسعه با همه ا در کشورمان باب شده نیز به نام برنامه

شود به واسطه شرایط خاص تاریخی  وقتی بحث از نظام تولید امنیت مطرح می. ساختن آنها نیستیم

شود به مسائل مربوط به ساخت سیاسی و پدیده شوم و تاریخی سرکوب  ایران اذهان معطوف می

 500مثالً میان تمام کسانی که الاقل درباره . تسیاسی، اما در متون توسعه عوامل دیگری نیز مطرح اس

اند و مسأله عملکرد اقتصادی را در این کشور مورد تحلیل قرار  سال گذشته تاریخ ایران کتابی نوشته

ای است که مرتباً  اند نوعی وفاق جمعی وجود دارد که ساخت اکولوژیکی این کشور به گونه داده

 که اولین برنامه عمرانی ایران شروع 1327 طبق یک برآورد، از سال .آورد های طبیعی به وجود می ناامنی
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 این موارد به 1375 مورد بوده، اما در دهه منتهی به 140شده، متوسط وقوع سیل در هر سال تقریباً 

نکته بسیار جالب این است که چون حساسیت نسبت به .  مورد سیل در سال رسیده است1500حدود 

یابد و همه به آن خو گرفته و خود را با آن  اریم، اصل مشکل همچنان استمرار میپدیده دورهای باطل ند

  .کنند دمساز می

های  های ساالنه منابعی را برای جبران خسارت های توسعه و همین طور بودجه در تمام اسناد برنامه

کنیم  مان فکر می دتمدت و درازم های میان کنیم اما زمانی که راجع به برنامه بینی می ناشی از سیل پیش

نیاز یا یک اصل موضوعه برای عملکرد  های فزاینده پیش رسد که وقوع سیل کمتر به نظرمان می

به . هایی از این دست در اقتصاد ایران کم نیست با کمال تأسف مثال. اقتصادی نیست و باید تغییرش داد

ودمان در هر سه سطح نیستیم این ترتیب ما زمانی که قادر به شناخت عالمانه مسائل اقتصادی خ

های انسانی و منابع مادی  طبیعتاً از نظر انگیزشی هم به طور اصولی قادر به بسیج اذهان و توانمندی

  .نیستیم و به تبع این دو، قادر نیستیم یک سازماندهی منطقی برای پیشبرد اهدافمان داشته باشیم

اهای الزم برای حل و فصل آنها تدارک دیده نشده که زیربن در ایران تمام مسائل بنیادی به واسطه این

و بعضی از آنها اساساً در دستور کار پژوهشی کشور قرار ندارند موجب شده که مرتباً در مواجهه با عدم 

های خودمان کلنجار برویم و آنها را دستکاری کنیم، در حالی که در مدیریت  تحقق انتظارات با سازمان

ما بدون . دار می شود وضوعی فرض است که سازماندهی براساس هدف معنیتوسعه به عنوان یک اصل م

های مورد نظر خودمان  که جرأت کنیم که هدف که وفاقی در مورد هدفمان داشته باشیم و بدون این این

  . را شفاف بیان کنیم مرتباً در حال قبض و بسط سازمانی هستیم

دار به  تواند عهده  مثالً وزارت صنایع و معادن نمیدر یک دوره بیست ساله ابتدا به نظرمان رسید که

بعد این وزارتخانه به سه وزارتخانه تجزیه شد اما دیدیم که آنچه . اصطالح توسعه صنعتی در کشور باشد

در واکنش به این واقعیت گفته شد که باید مثل اول شود اما دیگران گفتند . مورد انتظار بود محقق نشد

بنابراین تصمیم گرفته شد که کار احتیاطاً با دو وزارتخانه ادامه . ی و اجتماعی داردکه این کار بار سیاس
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داده شود و پس از مدتی که با دو وزارتخانه ادامه داده شد گویی قبح تبدیل دو وزارتخانه به یک 

 بی شمار توان در مورد این مسأله می. وزارتخانه هم از بین رفت و بنابراین به راحتی این کار انجام شد

مثالً در سند برنامه سوم توسعه کشور، .  ساله گذشته کشورمان به ذهن آورد25مثال فقط در تاریخ 

. گذار دولت را موظف کرده بود که ظرف مدت شش ماه نظام جامع تأمین اجتماعی را طراحی کند قانون

ه کافی نکرده بودند یا به کسانی که این قانون را نوشته بودند احتماالً یا به ظرف زمانی شش ماه توج

هایی طی شد و درنهایت کل  فراز و نشیب!! ابعاد کار تدوین یک نظام جامع تأمین اجتماعی و یا هر دو

داستان نظام جامع تأمین اجتماعی بدل شد به تولد یک وزارتخانه جدید و نکته جالب هم اینکه در زمره 

  .ید به ساختار کنونی دست زدهای همین وزارتخانه نیز تصریح شده که نبا ریتومأم

های خودش را هم مخدوش  گیری کند که اساساً فلسفه تصمیم گیری کاری می بنابراین نظام تصمیم

از . ماند یک وزارتخانه جدید است، با همه مسائلی که به دنبال دارد کند و فقط چیزی که باقی می می

هر منطقی که در مباحث سازمان و مدیریت ها این است که صرفنظر از  تر در این دست کاری همه جالب

گیری محوری برنامه سوم که کاهش  شود چون ایجاد یک وزارتخانه جدید با جهت مطرح است، گفته می

؟ به !کشی هاست مغایرت دارد دولت متعهد است که ظرف چند ماه دیگر البد با قرعه تعداد وزارتخانه

  . ردونه حذف کندای را از گ جبران مافات بپردازد و وزارتخانه

  

  گیری  بندی و نتیجه جمع

که عناصر محوری بازتولیدکننده دورهای باطل را در کشورمان مورد مطالعه  ای نداریم جز این ما چاره

رو هستیم که باید برای هر کدام  از طرف دیگر ما با انبوهی از مسائل جاری و فوری روبه. جدی قرار دهیم

شود که در چارچوب  در مواجهه با این شرایط گفته می. ی بیاندیشیماز آنها نیز تدابیر و تمهیدات

ای  مالحظات توسعه ملی البته نباید فوریت مسائل موجود را نادیده گرفت اما باید این مسائل را به گونه

که چنین  حل کرد که حل شدن مسائل در خدمت مالحظات درازمدت توسعه ملی قرار گیرد و برای این
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ای نداریم مگر اینکه دولت را نقطه عزیمت هر نوع رویکرد اصالحی برای  ما هیچ چارهاتفاقی بیفتد 

شماری طی چند ساله گذشته در این زمینه مطرح شده، اما اگر به هر  دالیل بی. اقتصاد ایران قرار دهیم

قی روشنی پذیری تل های گذشته نه عزم جزم برای این کار وجود داشته و نه از نظر امکان دلیلی در دوره

های انسانی موجود در کشور و از طرف  رسد که از یک طرف ظرفیت اش وجود داشته، به نظر می درباره

کند که به قواعد  ها و تهدیدهایی که بر سر راه جامعه وجود دارد ما را ناگزیر می دیگر جدی بودن چالش

  .بازی بیش از گذشته تن دهیم

ً حرکت   تواند در دستور کار دولت قرار گیرد تا اساسا  که میدر این زمینه، به نظر من مهمترین کاری

سازی  برنامه ملی شفاف: پذیر کند تدوین دو برنامه است به سمت اصالح و بهبود وضعیت را امکان

که  رسد با توجه به این به نظر می. گیری و تخصیص منابع و برنامه ملی مبارزه با فسا فرایندهای تصمیم

ای هم در این زمینه شده و مسأله به اندازه چند سال پیش در ایران مبهم  ختهکارهای جسته و گری

ها هم انبوهی از مسائل  در مسأله توالی. توانیم خیلی بهتر این کار را سامان دهیم نیست، اآلن ما می

 وجود دارد که یا نظام مدیریت توسعه ملی در ایران به آنها توجه ندارد یا در جهت عکس اقتضاهای آن

 50شود نزدیک به  مثالً در حالی که در سند پیوست برنامه سوم توسعه کشور گفته می. کند عمل می

 درصد جمعیت 89سواد است و در حالی که  درصد جمعیت شاغل در بخش کشاورزی ایران به کلی بی

های  شاغل در بخش صنعت ایران تحصیالت دیپلم به پایین دارد، تمرکز هر سه برنامه ما گسترش دوره

 همین چند ماه پیش، مجلس قانون نوسازی صنایع کشور را  تکمیلی دانشگاهی بوده است یا مثالً

ون برنامه در مقدمه این قانون تصریح شده که این مسأله در جهت اصالح آن بندهایی از قان. تصویب کرد

این مسأله بدین معناست که ما . گیری صادراتی را در دستور کار قرار داده بود سوم است که جهت

. خواستیم به جهش صادراتی دست پیدا کنیم قبل از آنکه مسائل بخش تولیدمان را حل کرده باشیم می

ایطی برنامه جهش در شر. توان مشاهده کرد همچو چیزی را در هیچ تجربه موفق توسعه صادرات نمی

های برنامه دوم به طور  صادراتی طراحی شده که باز بنا به تصریح اسناد پیوست برنامه سوم در طی سال
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ما چگونه . گذاری شده است  درصد کمتر سرمایه9متوسط در بخش صنعت هر سال نسبت به سال قبل 

ایم  های مولد را حل و فصل نکرده شگذاران در بخ های سرمایه توانیم تا زمانی که عوامل کاهش انگیزه می

بار است که در  انگیز و تأسف مان سامان دهیم؟ بسیار غم به مسائل تولید و به تبع آن به مسائل صادراتی

در شرایط کنونی ایران نوعی وفاق . شمار مثال دیگر مطرح کرد توان بی ها نیز می مورد مسأله توالی

 سال 20ای حداقل تا   وجود آمده مبنی بر اینکه شاید هیچ مسألههای متفاوت به جمعی البته با طرز تلقی

شود اساساً نقطه  در متون توسعه گفته می. تر از مسأله اشتغال نیست آینده برای اقتصاد ایران عاجل

های موجود را تا حداکثر ممکن  ای این است که ابتدا ظرفیت عزیمت هر نوع دگرگونی با مضمون توسعه

مدت و  بنابراین به عنوان یک راهکار مشخص عملی که همسویی مالحظات کوتاه. ار دادمورد استفاده قر

اگر بتوان روی این مسأله توافقی جمعی فراهم کرد که برخورد فعال با . بلندمدت را به همراه دارد

های  کننده فزونی عرضه نسبت به تقاضای نیروی کار در سال اندازهای نگران مالحظات مربوط به چشم

تی به عنوان مبنای وفاق جمعی باشد و بدین اعتبار سازوکارها و ترتیبات نهادی که مواجهه خردورزانه آ

توانیم نقطه شروع خوبی  دهند مورد وفاق جمعی قرار بگیرد، می با این مسأله را در دستور کار قرار می

  .مبرای حل یک مسأله مهم فوری در راستای پیشبرد اهداف توسعه ملی داشته باشی

فرض هر نوع بحث درباره پیشرفت و بالندگی این است که اراده و تمایل جدی برای پیشرفت  پیش

شنویم به عنوان یک اصل بدیهی  هایی که می این مسأله در اکثر قریب به اتفاق بحث. وجود داشته باشد

ای در   ارادهدر حالی که تردیدهای بسیار جدی و اساسی درباره وجود چنیناولیه در نظر گرفته شده 

به هیچ وجه بحثی درباره نیت افراد و نهادها در میان نیست، داوری ما . شود شرایط کنونی مشاهده می

های غیرمسلح و غیرمتخصص  در کادر مالحظات دانش تجربی قرار دارد و آنچه در ایران حتی با چشم

گویند  فیلسوفان علم می. اش را دارد شود چیزی است که کمتر کسی جرأت بحث درباره هم دیده می

 بسیار جدی و مؤثر بر وقتی که ما درباره مسائل. ای وجود داشته باشد روید که مسأله علم در جایی می

مان حتی جرأت فکر کردن و طرح مسأله هم نداشته باشیم طبیعتاً قادر نخواهیم بود که با آن  سرنوشت
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شود که برای حل مسائل اقتصادی،  حظه میبه این ترتیب به روشنی مال. مشکل دست و پنجه نرم کنیم

سخت به آزادی سیاسی نیاز داریم و پایداری آزادی سیاسی نیز تنها در یک بستر عادالنه اجتماعی 

  . پذیر است امکان

بنابراین، به عنوان یک رویکرد راهبردی در مجموع، از نظر من، اندیشه و عمل در جهت پیشبرد 

اعی به صورت عالمانه و مدنی شاید مهمترین و در عین حال مؤثرترین های آزادی و عدالت اجتم آرمان

کاری است که همه کسانی که دغدغه توسعه ایران را دارند باید به طور هماهنگ در دستور کار خود قرار 

با کمال تأسف مسأله عدالت اجتماعی در سطح نیروهای مؤثر در توسعه ملی ایران نه ابعاد و . دهند

 2طور که کورنیا در راستای تحقق این آرمان همان. تی شناخته شده و نه نحوه اثرگذاریحدودش به درس

دهد، هر سوء  بندی تجربیات توسعه در نیمه دوم قرن بیستم نشان می ، اقتصاددان برجسته، در جمع

های مربوط به عدالت  شود ریشه در نارسایی نیافته مشاهده می کارکردی که در یک ساخت توسعه

  .عی دارداجتما

های قانونی و مدنی  از طرف دیگر پیشبرد اهداف مربوط به عدالت اجتماعی بدون وجود حداقل آزادی

نوع نگاه به عدالت و آزادی در متون جدید توسعه به عنوان معیار و محکی برای . پذیر نیست امکان

دهند اما به آزادی   میکسانی که شعار عدالت سر. آیند ارزیابی ادعاهای احزاب و نخبگان به شمار می

کنند یا در شعار خود صادق نیستند یا عالم  دهند و شرایط مناسب را برای آن فراهم نمی بهای کافی نمی

تواند به آزادی پایدار  کنند آزادی منهای عدالت اجتماعی می نیستند و برعکس، کسانی نیز که گمان می

ر تاریخ اقتصاد سیاسی ایران، مسائل جامعه ما را به و نهادمند منتهی شود، به گواه شواهد تجربی کافی د

اآلن شاید برای پیشبرد اهداف توسعه ملی در ایران هیچ پروژه فکری الاقل در . اند درستی درک نکرده

به نظر . ای که نسبت بین عدالت و آزادی را منقح کند حائز اهمیت نیست سطح نخبگان به اندازه پروژه

های  سال گذشته بیش از هر چیز به لحاظ تئوریک به تلقی صالحی هفتهای ا من، نافرجامی کوشش

اند بر  نادرستی که نیروهای مؤثر اصالحات درباره نسبت میان آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی داشته
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طور همه کسانی که برای  های مجلس و همین گردد و امیدوارم به همت دوستان عزیز مرکز پژوهش می

های فکری الزم و دستاوردهای علمی مورد  کنند ما سعی کنیم ظرفیت ان فکر میبهتر شدن آینده ایر

نیاز برای پیشبرد اهداف توسعه ملی را قبل از اقدمات شتابزده و ناسنجیده انجام فراهم ساخته و فعلیت 

  . بخشیم

  

  پرسش و پاسخ

ارچوب و ساختار  آیا تعامالت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ما با اقتصاد جهانی در چ:پرسش اول

  ای صورت بگیرد؟  پذیر است یا باید اصالحات ساختاری گسترده فعلی کشور امکان

 حضرت عالی فرمودید یکی از مهمترین کارکردهای جامعه علمی عبارت است از تسهیل :پرسش دوم

. اشدفرایند دستیابی به وفاق اجتماعی، حال آنکه شاید کارکرد علم همانا دستیابی به آشفته خالق ب

شما سه سطح از تحلیل اقتصادی را . پرسش دیگری هم دارم. خواستم نظر شما را در این زمینه بدانم می

از هم تفکیک کردید و سطح توسعه را مقدم بر سطح کالن و سطح کالن را مقدم بر سطح خرد دانستید 

 بدانم نقش افراد، خواستم با این حساب می. و سپس نقطه عزیمت هرگونه اصالحی را دولت فرض کردید

همچنین فرمودید نظام تولید اندیشه . ها، خانوارها، که واحدهای اصلی اجتماع هستند، چیست انسان

باید مسأله محور باشد، اما آیا نظام آموزشی هم باید همین رویکرد را داشته باشد یا اینکه نظام آموزشی 

  از نظام تولید اندیشه متفاوت است؟ 

ها  که نظام تولید اندیشه در ایران یک نظام واژگونه است که بیشتر بر تئوری فرمودید :پرسش سوم

اگر قضیه عدم امکان را در نظر بگیریم که آقای ارو . دهد تکیه دارد و به مشاهده واقعیات کمتر بها می

کنیم اما  مان در خصوص تئوری خوب عمل می کنیم که ما در نظام آموزشی مطرح کرده است، مالحظه می

توانند  روند به خوبی می کردگان کشور وقتی به خارج می تحصیلر زمینه عمل مشکل داریم، کما اینکه د
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لذا من گمان . گیرند های شان استفاده کنند، اما اگر بخواهند در داخل عمل کنند جواب نمی از آموخته

  .کنم که اندیشه در ایران واژگونه باشد نمی

لی بر رشد و توسعه اقتصادی در ادوار مختلف اساساً در مطالب المل  تأثیر محیط بین:پرسش چهارم

المللی و جریان اطالعات و  گذاری بین المللی، جریانات سرمایه امروزه بازارهای بین. شما مطرح نشد

تکنولوژی در توسعه و رشد اقتصادی نقش مهمی دارند، تحوالت قیمت نفت در بازار جهانی به اضافه 

های فراملیتی و تبدیل جهان به یک کارخانه جهانی، به  جهانی و سلطه شرکتگیری نظام جدید  شکل

آید که یکی  ها را دگرگون کرده است و به نظر می گذاری و نقش دولت شدت قواعد بازی و حتی سیاست

  توان این مسأله را نادیده گرفت؟ آیا می. از معضالت نظام ما ارتباط با همین نظام جهانی است

دانید و اینجا هم مطرح کردید که  له شناخت غیرعلمی را منشأ خیلی از مشکالت میجنابعالی مسأ

اقتصاددانان تمایزی بین سه سطح تحلیل توسعه اقتصادی، اقتصاد کالن و اقتصاد خرد را گویی تشخیص 

گردید نظام آموزشی ما را مقصر  های این شناخت نادرست بر می دهند و در ضمن وقتی به ریشه نمی

االطالق استدالل کردن به  آیا این علی. ید، به این معنا که این نظام معطوف به حل مسائل نیستدانست

این معناست که تقریباً کسی درک درستی از مسائل اقتصاد ایران ندارد؟ وقتی این فرضیه جنبه 

ر خارج هایی که حتی د شود گویی که همه ایرانی گیرد و به طور عام مطرح می غیرتاریخی به خودش می

. شدنی نیست اند و عمری را برای تحقیق و تتبع گذاشتند عارضه خاصی دارند که اصالً رفع تحصیل کرده

من که حدود . شود های ما تدریس می ظاهراً سی و چهار سال است که اقتصاد به طور رسمی در دانشگاه

 خیلی زیادی صورت کنم که از نظر کمی و کیفی بهبودهای  سال معلم دانشگاه هستم احساس می27

  .کنید گرفته است، ولی شما همواره این مسأله را تکرار می

ها فاقد شناخت  شود که دولت و کارشناسان و بوروکرات نکته بعد اینکه به طور ضمنی مطرح می

خواهیم  گیر است و در عین حال این پنج نظام نیز مختل هستند، اما  وقتی می و فساد هم همههستند 

پرسش این است که دولت فاسد چگونه . شروع کنیم نقطه عزیمت باز هم دولت استاصالحات را 
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خواهد خودش را اصالح کند؟ در آن صورت آیا اولین اولویت همان اصالح ساختار دولت نیست؟ آیا  می

دانم دیدگاه شما غیرتاریخی  یک تسلسل ایجاد نخواهد کرد؟ نکته بعدی اینکه گرچه من به خوبی می

فرمایید مسائل ما با  به این معنا که می.  غیرتاریخی است فرمایید کامالً بحثی که ارائه مینیست ولی 

فرمایید که اختالل کامل هم تقریبا در آن  مان هیچ تفاوتی ندارد و در عین حال می  سال پیش400مسائل 

القاعده ما نباید  ین علیبنابرا  اگر بین ادوار مختلف تاریخ ایران هیچ تفاوتی نیست،. پنج نظام وجود دارد

آن وقت این . تفاوتی در عملکرد اقتصادی را شاهد باشیم، یعنی راه پیشرفت به این ترتیب مسدود است

شود که دالیل عملکردهای مختلف اقتصاد ایران در ادوار مختلف چیست؟ اگر در دوره  سؤال مطرح می

در دوره جمهوری اسالمی هم وجود دارد، قاجار این اختالل وجود داشت، در دوره پهلوی وجود داشت، 

  . پس البد یک بیماری العالجی است که ظاهراً راه برون رفتی هم از آن نیست

با توجه به اینکه . کنم  در ادامه سؤالی که اآلن مطرح شده من نیز سؤالی مطرح می:پرسش پنجم

توان دیدگاه استراتژیک داشت و   اصالً در چنین فضایی آیا می ساله کارکردی ندارند، های پنج برنامه

  انداز بیست ساله ارائه داد؟  ریزی استراتژیک طراحی کرد و چشم برنامه

 در دوره زندگی نظام جمهوری اسالمی غالباً مهندسان بودند که مصدر امور اقتصادی :پرسش ششم

کنید تا چه اندازه  میبا این حساب، آیا شما که به اقتصاددانان به این شکل انتقاد . اند گرفته قرار می

  نقدتان محلی از اعراب دارد؟

هایی هم شد  تفاهم کنم که عرایض بنده منشأ سوء پیشاپیش عذرخواهی می. بسیار سپاسگزارم: پاسخ

بگذارید در حد امکان به . کند ها این است که باب گفتگو را بیشتر باز می تفاهم ولی شاید لطف این سوء

  .ها بپردازیم پرسش

ظام تولید امنیت منظورم این بود که انباشت علمی مستلزم وجود فضای آزاد برای در بحث ن

گفتگوست و اگر چنین فضای آزادی وجود نداشته باشد طبیعتاً انباشت علمی هم دچار نابهنجاری 

های غیرمتعارف دارم و نه  طور که فرمودند و نسبت به بنده لطف کردند، واقعاً نه داعیه همین. شود می
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های من درواقع  در بحث از نحوه تعامل با اقتصاد جهانی برداشت. کوچکترین جسارتی به کسیقصد 

تصادفاً هر دوی این . تحت تأثیر دو استراتژیست بزرگ، یکی آلمانی و دیگری ژاپنی است

این دو . اند های خودشان را ارائه داده ها هم در دوره زمانی بسیار نزدیک به هم بحث استراتژیست

 که جزء 4»فوکوتساوا یوکی شی« است و دیگری هم 3تژیست برجسته یکی فردریک لیستاسترا

  . در ژاپن است5»میجی«پردازان برجسته دوران  نظریه

 سال پیش در برابر موج جهانی شدن آن روزگار 150لیست در کتاب نظام ملی اقتصاد سیاسی حدود 

اروپا و چه در جاهای دیگر تحت تأثیر قرار ها را چه در  ای که همه دولت و فشارهای بسیار گسترده

محابا به اقتضائات نظام جهانی و جهانی شدن تن در  داد تا به اصطالح قواعد بازی را بپذیرند و بی می

مهمترین استدالل کسانی که در آن زمان . دهند استداللی مطرح کرد که امروزه هم موضوعیت دارد

های  ن بود که ما یک تجربه داریم مبنی بر اینکه وقتی حکومتگفتند در نظام جهانی ادغام شویم ای می

محلی در یکدیگر ادغام شدند و تشکیل یک دولت ملی را دادند که متشکل از چندین حکومت ملی بود، 

به همین قیاس استدالل . های اقتصادی در سطح دولت ملی جدید به مراتب افزایش پیدا کرد توانایی

های ملی خودشان را در اقتصاد جهانی ادغام کنند با افزایش  ن هم اگر دولتکردند که بنابراین اآل می

لیست در جواب این استدالل به یک تفاوت بسیار مهم میان این دو فرآیند . عملکرد مواجه خواهند شد

های ملی یک اراده سیاسی مرکزی برای  کند مبنی بر اینکه در زمان ظهور دولت تحول اشاره می

ای  ر نوع ناهنجاری در همه سطوح مرزهای جغرافیایی دولت ملی وجود داشته، به گونهپاسخگویی به ه

اندیشد که مسأله به  که از طریق اقدامات بازتوزیعی و اقداماتی از این قبیل تدابیر و تمهیداتی می

 اصطالح تهدیدهای جهانی شدن آن روزگار که عبارت از ناموزونی و از هم گسیختگی و نابرابری بود،

ای که مستلزم  در برابر فشارهای انگلستان، که همه کشورها را به پذیرش قاعده» لیست«. تعدیل شود

کند که اگر ما در سطح جهان هم یک حکومت مرکزی واحدی  ، این ایده را مطرح می منافعی برایش بود

 تن دادن به  کرد، قطعاً داشتیم که نسبت به همه نقاط جهان به طور یکسان احساس مسؤولیت می می
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دهد  بود، لیست نشان می هایش می فعش به مراتب بیشتر از هزینهروندهای جهانی شدن سودمندتر و منا

  .که چنین نهاد مرکزی که برای همه نقاط جهان احساس مسؤولیت بکند وجود ندارد

ه سمت او در مواجهه با این پرسش که برای حرکت ب. نیز بپردازیم» یو کی شی«اما اجازه دهید به 

 دولت ملی را به یک  پیشرفت و بالندگی نقطه عزیمت را باید عوامل داخلی قرار دهیم یا عوامل خارجی،

گوید گرچه شرایط اکولوژیک بسیار  کند و می خانه و عوامل خارجی را به شرایط اکولوژیک تشبیه می

. ی دارد به استحکام خانهمؤثر هستند، نوع تعاملی که ما باید با شرایط اکولوژیک برقرار کنیم بستگ

مان تعامل داشته باشیم  توانیم خودمان را در خأل نگه داریم و ناگزیر باید با محیط بیرونی گرچه ما نمی

بنابراین، . شود یا به ضرر ما به میزان استحکام خانه بستگی دارد که آیا این تعامل به نفع ما تمام می این

 من روی مسائل مربوط به نظام جهانی تأکید نداشتم به این دلیل طور که دوستان اشاره کردند، اگر همان

های  های داخلی خودمان را به درستی سامان نداده باشیم بهترین فرصت بود که معتقدم اگر ما ظرفیت

  . ترین تهدیدها برای ما شود به مخرب بیرونی تبدیل می

 یعنی اقتصاد و سیاست و فرهنگ های کل نظام اجتماعی، در فرایند جهانی شدن در همه زیرسیستم

شویم، مبادله یک امر دوطرفه است، یعنی ما در هر یک از  رو می و  غیره، ما با شرایط آزادی مبادله روبه

های سیاست، فرهنگ و اقتصاد باید ابتدا چیزی برای ارائه کردن داشته باشیم که برای طرف مقابل  زمینه

هایی که در  شود با تحلیل ارچوب در زمینه توسعه فرهنگی میهایی که در این چ تحلیل. خواستنی باشد

ای برای ارائه نداشته  شود هیچ تفاوتی ندارد، یعنی در حوزه فرهنگ هم اگر ایده حوزه اقتصاد توسعه می

ما این رابطه یک سویه را حداقل از دوره . ای در کار نیست و رابطه یک سویه است باشیم دیگر مبادله

  .ایم رف دائماً تجربه کردهقاجار به این ط

المللی مساعد  گردم به بحثی که در مطالعات توسعه تحت عنوان فضای بین بنابراین در کل، بر می

های  المللی مساعد به نسبت شناخته شده است، تجربه های فضای بین مؤلفه. شود برای توسعه مطرح می

اند مشخص است،  ا اقتصاد جهانی داشته سال گذشته کارهای بزرگی در تعامل ب30موفق کسانی که در 
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 داخلی های های نهادی و ظرفیت های موفق این است که ابتدا توانمندی ولی ویژگی مشترک همه تجربه

المللی و جهانی پرداختند و تا زمانی که به یک حد  های بین را فراهم کردند و بعد به تعامل فعال در عرصه

در چنین شرایطی . ا را بسیار سختگیرانه و گزینشی انتخاب کردنده نصابی نرسیدند زمینه و نوع تعامل

بحث بر سر این است که ما خودمان را خوب بشناسیم، اقتضائات نظام . بحث از انزواجویی مطرح نیست

  . هایی که برای ما دستاوردی دارد فعال باشیم جهانی را هم خوب بشناسیم و به صورت گزینشی در زمینه

بیشتر . ایم ده ما با اقتصاد جهانی چون زیربناها و بسترهای الزم را تمهید نکردهالگوی فعلی مراو

های درست در  کننده سیاست مثالً تا آنجا که به نقش تعیین. گیر کردن ما شده است موجب زمین

شود در تمام دنیا هیچ تجربه موفقی در زمینه جهش صادراتی وجود  عملکرد اقتصاد ملی مربوط می

صادرات در هیچ تجربه . معطوف کرده باشدیرمولد های غ های صادراتی را به فعالیت پاداشندارد که 

کنند که فقط آن  در متون توسعه هم تصریح می. گذاران حسن ذاتی نداشته است موفقی برای سیاست

 های تولید، ایجاد مشاغل جدید، انتقال دستاوردهای علمی و فنی الگوی صادراتی که به افزایش ظرفیت

در حالی که تقریباً تمام . دهی است دهی و جایزه و مدیریتی جدید منتهی شود مطلوب و شایسته پاداش

گذاری اقتصادی ایران برای صادرات غیرنفتی طراحی  هایی که در الگوی فعلی سیاست ها و جایزه حمایت

ق تولیدی ندارند سامان  عالئ هایی که عمدتاً مدت و منافع گروه شده، دقیقاً در چارچوب مالحظات کوتاه

المللی برای ایران   بحث بر سر این بود که الگوی فعلی مبادالت بین1327در سال . پیدا کرده است

 فنی در تولید –مطلوب نیست و باید به سمت صادرات کاالها و محصوالتی که سهم دستاوردهای علمی 

کم همچنان وجه غالب صادرات آنها افزایش پیدا کند حرکت کرد اما هنوز هم در قرن بیست و ی

دهد و این حمایت متأسفانه  غیرنفتی ما را فرش دستی و پوست و روده و ساالمبور و پسته تشیکل می

. ها به هیچ وجه حکایت از انزوای ما ندارد بنابراین، باید توجه داشته باشیم واقعیت. همچنان باقی است

ما . موضع اصلی بحث و اختالف، نحوه این تعامل است. ما همین اآلن هم با دنیا به اصطالح تعامل داریم

اآلن بیش از پنجاه سال است که در کادر الگوی سنتی تقسیم کار جهانی به شکل یک صادرکننده نفت 
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رغم همه تبلیغاتی که در الیحه برنامه چهارم در باب تعامل  با کمال تأسف علی. کنیم خام داریم عمل می

شود که در ظاهر   باز هم تأکید افراطی بر استمرار همین الگو مشاهده میبا اقتصاد جهانی مطرح شده

  . خواهند به عهده گیرند ها و الزامات این مخالفت را نمی همه با آن مخالفند اما گویی مسؤولیت

اجازه دهید مطلبی را از مرحوم دکتر . اند دوستان به دیدگاه من درباره اقتصاددانان ایرانی اشاره کرده

های فکری  کنند که اگر توانایی هایشان این نکته را مطرح می ایشان در یکی از بحث. تی بگویمشریع

ترین متفکران  یابیم که برجسته درمیمتفکران ایرانی را با متفکران دوره رنسانس در اروپا مقایسه کنیم 

 که به کارنامه آنها دوره رنسانس حتی در حد بعضی از شاگردان شاگردان حکمای ما نیز نبودند اما وقتی

های اروپایی برخالف نمونه همتاهای ایرانی آنها کارنامه  بینیم که کارنامه نمونه کنیم، می نگاه می

  . پردستاوردتر و پرباری است

یکی اینکه این متفکران به واسطه شرایط . شمردند ایشان برای این مسأله دو دلیل اساسی را بر می

دهی به یک  های خودشان و شکل ند قادر به گسترش و تعمیم ایده اجتماعی که داشت–خاص سیاسی 

گردد به روش متفاوت این دو گروه که در روش متفکران دوره  سیستم فکری نبودند و دیگری نیز بر می

بعد از رنسانس، مشاهده واقعیت بیرونی اولویت داشت در حالی که در مورد متفکران ما این مسأله جنبه 

  .داشتای  فرعی و حاشیه

من با .  به اقتصاددانان باشد راجع به نظام آموزشی استکه راجع ن هم در اینجا بیش از آنعرایض م

دانم و آنها را  های خودم را مدیون آنها می ام که شاید بسیاری از یافته رو شده بسیاری از استادانی روبه

زی که به نظر حائز اهمیت است این اما آن چی. شمارم های بزرگ دانش اقتصاد در جهان می در حد نابغه

در . است که نظام آموزشی ما هم به لحاظ محتوایی و هم به لحاظ شکلی دچار مشکالت بنیادی است

های آموزشی متکی به حافظه در  اند نظام گذرد از زمانی که گفته  سال می50مطالعات توسعه حداقل 

اهللا تا تای تمه  اما ما االن از بای بسم. وزشی استهای آم ترین شیوه ای ترین و ضدتوسعه کش زمره خالقیت

در مورد محتواها هم قبالً . ایم این نظام آموزشی تمرکز اصلی را فشار بر روی حافظه افراد قرار داده
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بود که اقتصاددانان ایران  البته اگر با اتکا بر موازین و معیارهای علمی نظرم این می. نکاتی عرض کردم

تعارف عرض  این را بی. داشتم ای از بیانش نمی های کافی هستند هیچ واهمه همگی فاقد صالحیت

بحث بر سر این است که اقتصاددانانی . وجه چنین نظری ندارم گویم که به هیچ ولی صمیمانه می. کنم می

توانند راهگشایی عملی جدی در ایران داشته باشند اندک هستند و نظام مسلط آموزشی هم با  که می

اند از کانال نظام رسمی  هایی هم که اینها به دست آورده کند و بسیاری از توانایی مراهی نمیآنها ه

اند، بلکه به تصادف روزگار و در برخورد با اساتید استثنایی و یا به  آموزشی در اختیار آنها قرار نگرفته

یست که مثالً بنابراین به هیچ وجه بحث من این ن. های شخصی خودشان بوده است واسطه ویژگی

عرضم این است که نظام آموزشی به صورت . اقتصاددانان ایران به اصطالح، صالحیت علمی ندارند

ای که عرض کردم اتفاقاً فقط مختص اقتصاددانان  دهند و از این منظر نکته مند این کار را انجام نمی نظام

  .هم نیست

هم بود ولی به دالیل خاص مورد توجه آور و م دانم سندی هست که بسیار شگفت تا آنجایی که می

دانشگاهی به سفارش سازمان برنامه و قرار نگرفت حتی در برنامه توسعه حدود چهار سال پیش جهاد 

های  آموختگان دانشگاهی در بخش ای را اجرا کرد که در آن نسبت افزایش سهم دانش بودجه، پروژه

این مطالعه نشان . ها سنجیده شده بود شته فعالیتوری در آن ر مختلف اقتصادی ایران با روندهای بهره

آموختگان دانشگاهی ما دو برابر شده   تعداد دانش75 تا 65های  داد در حالی که مثالً در فاصله سال می

هایی که نسبت افزایش سهم  شد در هر رشته فعالیت است تا آنجایی که به بخش صنعت مربوط می

آن چیزی که برای . وری هم باالتر بود ها باالتر بود میزان افت بهرهآموختگان در میان این اشتغال دانش

کنند را به ذهن من متبادر  انگیز است و درواقع آثار همان پنج نظامی که در ایران خوب کار نمی من غم

کند، این است که پول این تحقیق به تمامی داده شده اما نه یک نقدی روی این کار شد و نه  می

من حتی یادم هست چند سال . ی آن مورد اعتنا قرار گرفت بلکه کامالً مسکوت گذاشته شدها یابی ریشه

ها مطرح بود وقتی بحث عملکرد وزارت  ها بحث ارزیابی عملکرد دستگاه پیش که در همین مرکز پژوهش
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ای صورت گرفته، شما چرا هیچ  علوم مطرح شد به مسؤوالن محترم وزارت علوم گفتم چنین مطالعه

دوستی که از مقامات محترم وزارت علوم بودند به من گفتند از تو بعید . گویید ی راجع به این نمیچیز

نکته من این بود که خود انتقادی . ها بزنی که درحقیقت عین انتقاد از خودت است است که از این حرف

 مستدل به عیبی ندارد مهم این است که این بحث مسأله مملکتی ما هست یا نیست، اگر نیست که

مجریان آن پروژه بگوییم که مثالً شما به این دلیل کارت ضعیف بوده و ارزش علمی ندارد، و اگر هم 

  .موضوعیت دارد باید پاسخ روشنی برایش داشته باشیم

باید میان فرایندهای کسب : بنابراین درنهایت اختصار در پاسخ به سؤاالت دوستان باید بگوییم

قسمت اول ما خواه طرفدار پویر باشیم خواه  ارکردهای آن تفکیک قابل شویم درادارک علمی و آثار و ک

توماس کوهن و خواه حتی طرفدار الکوتوش یا فایرابند، این درست است که درنهایت به اعتبار پذیرفته 

های علمی از غیر آن ما با  های تفکیک گزاره پذیری به عنوان یکی از مهمترین ضابطه شدن اصل ابطال

بایست  رو هستیم اما از آنجایی که هرگونه تأیید یا تکذیب می عی آشفتگی خالق در عرصه علم روبهنو

ها مستقل از  نجا که ارزش علمی گزاره  باشد و نیز از آStylized factsهای محرز شده  متکی به واقعیت

شود برمبنای آن  میشناسی علوم سنجیده  سالیق پژوهشگران و یا ایدئولوژی آنها از طریق موازین روش

تر است از اینجا که  ها و نیز این مالحظات حصول و دستیابی اجمالی به توافق جمعی بسیار راحت مراقبت

شناسی  ها در دسترس است نه نظام کارآمد آمار و اطالعات داریم و نه علوم بر پایه روش نه آن واقعیت

  .شوند آموزش داده می

ه دوستی با سؤال خود گمان بردند با در نظر گرفتن تفاوت در مورد بحث از تقدم امر سیاسی ک

های حاکم بر سطوح تحلیل اقتصادی تناقض دارد باید توضیح دهم که ضروری  ها و محدودیت ویژگی

است این دوست عزیز میان مالحظات فکری و اجرایی تفکیک قائل شوند تا به روشنی مشاهده شود 

ه عزیمتش دولت است با اینکه مسائل سطح توسعه نسبت به میان اینکه هرگونه اقدام اصالحی نقط

های اساسی دارند مغایرتی ندارد به عالوه  مسائل سطح کالن و هر دو آنها با مسائل سطح خرد تفاوت
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 توجه اآنکه باید توجه داشته باشیم که گرچه نظام آموزشی یکی از اجزاء نظام تولید اندیشه است اما ب

که نزدیک به یک سوم کل جمعیت کشور به صورت مستقیم با آن سروکار دارد از به شرایط کنونی ایران 

منزلتی استثنایی برخوردار است و هرگونه تالش برای اصالح و کارآمدسازی آن نتایج و دستاوردهای 

  .شگرفی در میان مدت به همراه خواهد داشت

موفقیت نسبی بیشتری برخوردارند به بینید که ایرانیان اقتصاد خوانده در خارج کشور از  اگر شما می

» مسائل«و » شرایط«های آموزش داده در ایران با  رسد مهمترین عامل آن تناسب تئوری نظر می

ها و بهبودهایی که در نظام آموزشی  هاست البته من منکر پیشرفت کشورهای تولیدکننده آن تئوری

د وقتی در مجموع کارنامه نظام آموزشی کشور کشور اتفاق افتاده نیستم اما همانطور که پیشتر اشاره ش

های  یابیم که به اصالحات بنیادی نیازمند است در عین حال دوستان باید بحث کنیم در می را نگاه می

های  آیا ما واقعاً در عرصه. های مربوط به حوزه اجرا تفکیک کنند مربوط به عرصه شناخت را از بحث

ها و تخصیص منابع مشاهده  گیری در تصمیم» علم«ار بست اجرایی کشور التزام نهادمندی به ک

کنیم؟ پس بحث بر سر این نیست که ما کارشناسان خبره نداریم بلکه بحث بر سر ناکافی بودن و  می

  .باشد تأثیر بودن آنها به اعتبار مالحظات غیرعلمی از هر نوع که هست می کم

فته دولت از یک طرف ناکارآمد و غیرسالم درباره دور و تسلسل مورد نظر آن دوست عزیزی که گ

است و از طرف دیگر همین دولت باید خودش را اصالح کند نیز باید بگویم که اگر قاعده بازی 

ها و انتظارات و نیز نقش مردم در حاکمیت در سطح کالن  دموکراتیک را در کنار روند فزاینده آگاهی

در نظر » فرایند«دولت را نیز به معنای دقیق کلمه یک جهان مورد توجه قرار دهیم و کل فرایند اصالح 

آید و تجربیات عملی بسیار قابل توجهی  شوند که ضرورتاً دور یا تسلسل پیش نمی بگیریم مالحظه می

پذیری و عدم تناقض مسأله  این زمینه موجود است که امکان سال گذشته در 50نیز در سطح جهان طی 

باشد و باالخره اگر به ابعاد اهمیت تفکیک   زمان مناسب قابل ارائه میدهد و در را به روشنی نشان می

شد قطعاً بحث از تفاوت عملکردها به آن صورت مطرح  سطوح تحلیل اقتصادی توجه بیشتری می
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شد چیزی که من اشاره کردم این است که اکثریت قریب به اتفاق مسائل سطح توسعه کشور حل  نمی

اما اگر شما به سطح کالن نظر داشته . له بیشماری هم برای آن وجود داردنشده باقی مانده است و اد

های زیادی وجود دارد که هر یک را با ضوابط و معیارهای علمی به  باشید قطعاً نوسانات و فراز و نشیب

 نقش نوسانات درآمدهای  شویم، تر می  دهه اخیر نزدیک5توان توضیح داد و البته هر چه به  دقت می

  . شود در تبیین آن تفاوت عملکردها چشمگیرتر مینفتی 

پذیرم اما نه  اما این نکته که فرمودند مسؤوالن مهندس مقصر اصلی هستند، من بخشی از آن را می

به نظر من، از منظر فکری تا زمانی که پارادایم نیوتنی بر کل نظام آموزشی ما احاطه دارد . اش را همه

ربیت فکری یک مهندس از نظر اصول حاکم بر اندیشه علمی چندان تربیت فکری یک اقتصاددان با ت

تواند عملکرد متفاوتی ایجاد کند اما  تفاوتی نخواهد داشت، بنابراین اگرچه دانستن اقتصاد تاحدودی می

زیرا یک مسأله بسیار مهمتر آن است که اساساً التزام . شود تحلیل کرد همه داستان را با این مسأله نمی

در زمینه کاربست علم ایجاد نشده و بنابراین یک اقتصاددان صاحب صالحیت هم اگر در موضع نهادمند 

 ساله پس از انقالب شاید نزدیک به 25مثال در همین دوره . مسؤولیت قرار گیرد قطعاً منزوی خواهد شد

ده اما هیچ شان اقتصاد بو نصف این دوره، ریاست سازمان برنامه در دست کسانی بوده که اتفاقاً رشته

نکته من این است . ها بهتر بوده است گواه روشنی نداریم که ادعا کنیم کارنامه اقتصاد ایران در آن دوره

شود، دستاوردهای پارادایم کوانتومی به شکل  که از منظر کلی، تا آنجایی که به حوزه اندیشه مربوط می

د ما همچنان رویکرد تحلیلی و به صورت یا دار در نظام آموزشی ما منعکس نیست و بنابراین رویکر معنی

. رسد باید در این زمینه هم کار جدی کرد به نظر می. های دیگرش این یا آن است، با همه مشخصه

که مدیران اقتصادی کشور اقتصاددان باشند یا مهندس، اقتضائات خاص اقتصاد سیاسی  نظر از این صرف

  .ایران هم به طور جدی موضوعیت دارد

شما خودتان بهتر . ها و از این قبیل فرمودید ای که راجع به نقش خانوارها و بنگاه یم به نکتهبپرداز

ها در چارچوب  کند، بنابراین خانوارها و بنگاه دانید که این دولت است که قاعده بازی را مشخص می می
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یت و سود شناختی البته همچنان درصدد حداکثر کردن منافع و مطلوب های فردگرایی روش آموزه

ای است که ما در اثر این رویکرد با واگرایی در سطح  خودشان هستند، اما چون ترتیبات نهادی به گونه

هایی است که نهاد دولت برای  ای با قواعد بازی و تضمین شویم تقدم رتبه رو می کالن و توسعه روبه

دیده گرفتن خانوار و بنگاه و این حرف به هیچ وجه به معنای نا. کند تحقق یک بازی منطقی فراهم می

  . غیره نیست

گاه نظام آموزشی کشورمان مطرح کردم  ای که در مورد تئوری به عنوان نقطه عزیمت و نه تکیه نکته

بدین معناست که اگر بنا باشد ارزش علمی یک گزاره نظری را بسنجیم، حاال خواه بخواهیم آن را آزمون 

احتیاج داریم، این امور واقع  6ای از امور واقع نمادینه شده مجموعه  در هر دو حالت به،کنیم و خواه تأیید

که  شود برای این آید و مبنایی می شاهده عالمانه موضوع مورد بحث به دست میا منه شده فقط بیدنما

هیچ اقتصاددان شاید . ود و ثانیاً وفاق جمعی بر مبنایش شکل بگیردها سنجیده ش اوالً ارزش علمی گزاره

کرد تمکین  رسند نبود اما چرا به نکاتی که کینز مطرح مینئوکالسیکی از ظهور کینز و اقتصاد کینزی خ

توانستند  کرد که نمی اقع نمادینه شده اشاره میجز این بود که کینز به یک مجموعه از امور وآیا . کردند

مر، آمارهای متفاوت وجود دارد و های مؤثر در یک ا شان بگیرند؟ در جامعه ما به تعداد دستگاه نادیده

 مجریان داد و گذاران و هایی مافوق نوبل باید به بعضی از سیاست  از آمارها جایزهبراساس گروهی

چنین شرایطی در . براساس گروهی دیگر باید مثالً تا چند سال دیگر در معرض تنبیه قرارشان داد

ای از  طور که عرض کردم، مجموعه همان. مان توافق روشنی داشته باشیم توانیم روی مسائل بنیادی مین

حل نیز  تا زمانی که اصل مسأله به درستی مطرح نشده باشد طبیعتاً به سمت راه.  نیاز استزیربناها مورد

  . نیمتوانیم حرکت ک نمی
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