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 Political  سياسی

  
 (Valentin Katasonov) - *کاتاسانوف والنتين

  شيری. م. ا: برگردان از
 ٢٠١٧ جنوری ١٢

  

 ما زمان احمق دانشمندان
 ئیحرفه اقتصاددانان ۀبار در نکته چند

 ."آورنددرمی سر آنھا از کمتر نسبت ھمان به باشد، ترقوی قدر ھر داعدا قدرت"

 ُولتر

 توقع بريزيد، گنهگنه اگر اين، بر بنا .کندمی خرد را ھمان بريزيد، گلويش به چيز ھر که ماندمی یآسياب به رياضيات"

 ميان در توانيدنمی شما ول،فرم از پر صفحه يک نوشتن با ترتيب، ھمين به .بگيريد تحويل آرد که باشيد نداشته

 ."يابيد دست واقعيت به دروغ ادعاھای

  ھاکسلی ھنری توماس

 

 اعداد جادوی و اقتصاد

 ھمه، نه( اقتصاددانان که شده، پذيرفته امروز .است يافته رواج اقتصاددانان پرستش جھان در اخير ۀدھ چند مدت در

 در اساس، ھمين بر .کرد بايد چه که دانند،می ھمواره و دبرخوردارن نگریآينده قدرت از )آنھا ترينشاخص بلکه

 و يوآن برابری نرخ نفت، قيمت ما، زندگی چگونگی بر داير یئھابينیپيش از بود پر اينترنت ٢٠١۶ سال آخر روزھای

 در تیح و ٢٠٢۵ ،٢٠١٧ سال در غيره و چين روسيه، امريکا، ۀمتحد اياالت ملی ناخالص درآمد دالر، مقابل در روبل

 .٢٠۵٠ سال

 .شد تعريف دقيق علم ۀمثابه ب اقتصاد که است اين از عبارت فکری کار کارگاه اين کارکنان اعتبار نوزائی اصلی علت

 را محاسبه دقت کند،می حساب را چيز ھمه افتاده، جا طوريکهه ب ئی،حرفه اقتصاددان .است موردبی فراست اينجا در و

 ،"قھقرائی تحليل" قبيل از کلماتی و عبارات افزودن با را خود ۀمحاسب نھايت در و ردبمی باال اعشاری رقم سه تا

 خبرانبی نظر در نمودار و دياگرام ،جدول چند انضمامه ب حال، عين در و "عاملی تحليل" ،"تشتت" ،"پيچيده استنتاج"

 بانکی ھایغول بندی،رتبه مؤسسات "غول هس" پول، المللیبين صندوق جھانی، بانک ھایبينیپيش .نماياندمی معمائی

 ھم منفرد پيامبران البته،.شودمی قلمداد اقتصادی ھایبينیپيش شاھکار اروپا ۀاتحاي مؤسسات سيتی،لندن استريت،وال

 اقتصاد دانشگاه پروفسور ،(Нуриэль Рубини)روبينی نوريل اواخر ھمين تا امريکا در مثال، عنوانه ب .دارند وجود

 .آمدمی حسابه ب منفرد پيامبران اين از يکی يورکنيو
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 باور جادوئی اعداد اين به مردم اتفاق به قريب اکثريت که کافيست ھمين .کندمی عمل متقاعدکننده طوره ب اعداد جادوی

 "مبادا روز" برای چيزی تنھا نه امروز آنھا .نمايندمی تنظيم اعداد اين اساس بر را خود زندگی ھابسياری و دارند

 تصميمات" و سازندمی متنوع و بھينه را خود کيف حتا خرند،می "ذخيره" برای چيزی فروشگاه از يا کنندمی اندازپس

 آموزش" ھایبرنامه ھا،رسانه را زندگی به "علمی" رويکرد اين ۀزمين .نمايندمی اتخاذ "گذاریسرمايه مورد در مناسب

 ديگر و جھانی بانک ھایوام و پاداشھا حسابه ب اغلب آنھا ۀبودج) کنندمی دهآما عالی آموزش نظام و "جمعيت مالی

 ۀمثابه ب بلکه، انسانی، علوم ھایرشته از يکی عنوانه ب نه دانشجويان به را اقتصاد.(شودمی تأمين المللیبين مؤسسات

 ھمچون است "دقيق" یامعنه ب کاراآش ادعا اين ناميدند، (Economics) اقتصاد علم را آن .کنندمی تدريس دقيق علم

 کتابھای در شده انباشته نمودارھای و فرمولھا تعداد حسب بر اگر .مکانيک ،کيميا زيک،ف مانند ديگر طبيعی علوم

 يا  کيميازيک،ف علوم از کمی دست کنونی اقتصاد علم ھمً واقعا صورت، اين در کنيم، قضاوت معاصر "اقتصاد" درسی

  .ندارد مکانيک

 

 اقتصادی نانسا

 و توزيع مبادله، توليد،( اقتصادی فعاليتھای فرايند در :است استوار فرضيه يک مبنای بر معاصر اقتصاد احکامۀ ھم

 ۀجامع ذھنيت ھرگونه از عاری که است، موضوعی اين .دارد شرکت اقتصادی انسان بلکه، علمی، انسان نه )مصرف

 با که است حيوان و متصدی توسط مديريت قابل ماشين ميان چيزی تصادیاق انسان .اخالقی معيار ً،مثال .باشدمی سنتی

 .شود تعريف اقتصادی حيوان عنوانه ب اقتصادی انسان که است، اين صحيح .کندمی عمل خود غيرشرطی ھایواکنش

 مخاطرات برابر در( وحشت و )سرمايه( درآمد حداکثر لذت، :غريزه سه اساس بر بايد "حيوان" اين که رود،می گمان

 .شوندمی شمرده مضر حتا و زائد اقتصاد در ديگر احساسات و غرايز ۀھم .کند عمل اقتصادی حيات در )اقتصادی

 مکانيک و زيکف قوانين مبنای بر توانمی را آن حرکت مسير که نمود تشبيه نيز موات به توانمی را اقتصادی انسان

 ھاده برای ھم و سال يک برای ھم ماه، يک برای ھم دقيق طوره ب را اداقتص توانمی ًواقعا حالت، اين در .کرد تعيين

 .نمايندمی تعيين را ماه مراحل يا خورشيدگرفتگی شناسانستاره که آنچه شبيه يعنی .کرد بينیپيش سال

 ۀجايز برندگان آموزشی، نظام جمعی، ھایرسانه گسترده العادهفوق تالشھای رغم علی !موفقيت عدم وجود، اين با

 رفتار ضرورت به بشريتۀ ھم کردن متقاعد اقتصاد، "جادوگران" و نام صاحب "پيامبران" ديگر نوبل، اقتصادی

 سقوط از و بمانند علمی انسان خواھندمی دليلی ھر به مردم .نيست ممکن اقتصاد علم احکام اساس بر عقالنی اقتصادی

 بسياری .آيدمی پديد اقتصاد دنيای در "انحراف" اينجا از .کنندمی خودداری الذکرفوق واکنش سه حد تا خود زندگی

 بر اقتصادی ھایبينیپيش .ندارند "بازاری اقتصاد"ۀ قاعد از پيروی به تمايلی کذائی "اقتصادی فعاليت عامالن" اوقات

 ھایبينیپيش ويژگی دو ھم اين خود .يابندی نم تحقق ھرگزً تقريبا ھابينیپيش اما گيرد،می انجام اقتصاد علم احکام مبنای

 وقت ھيچً تقريبا اما ھستند، منده عالق مختلف ھایبينیپيش تبليغ به جمعی ھایرسانه -اول :دھدمی توضيح را اقتصادی

 به نسبت پول المللیبين صندوق و جھانی بانک معنا، اين در .است پيوسته واقعيته ب حد چه تا ھابينیپيش کنندنمی اعالم

 را خود بينیپيش ماه ھرً تقريبا سپس، و دھندمی ارائه ساله يک ھایبينیپيش آنھا .ترندصادق اقتصادی گويانپيش ساير

 -دوم .)برخوردارند تحقق برای بيشتری شانس از ،"اصالح دست در دائم" ھایبينیپيش چنين( نمايندمی "تصحيح"

 .دھندمی ترجيح را "بلند العادهفوق" و "طوالنی" ھایگوئیپيش آنھا ندارند، "کوتاه" ھایبينیپيش به تمايلی گويانپيش

 انتظار قابل مرگ زمان چھارچوب در آنھا بينیپيش موردۀ دور که منظور اين به سال، ٣٠ -٢٠ مدت برای بينیپيش
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 "ّرمالی" اقتصاد نچني به (Алексей Улюкаев) اوليوکايف آلکسی سابق، دارائی وزير روسيه در( نگنجد گوپيش

 .)بود معتاد بسيار

 به شروع معمول طوره ب خود باطنی افکار اساس بر "علمی" اقتصاد نامدار "ھایعالمه" :شدم ويژگی يک متوجه من

 .خود وجدان کردن پاک برای اعتراف و اقرار با ً،ظاھرا .کنندمی عمر کاھش به رو روند خصوص در توضيحات

 .نمايم بيان "جادوگران" اين از (*)برخی رهبا در را نکاتی خواھممی

  

 (Джон Гэлбрейт) گالبرايت جان اعتراف

 تدريس پرينستون و ھاروارد کاليفرنيا، ھایدانشگاه در او .بود آنھا اولين از يکی ) ١٩٠٨ -٢٠٠۶( گالبرايت کنت جان

 .نمودمی تلفيق ديپلوماتيک کار با را اداقتص علم .بود امريکا جمھور رؤسای ن،کلينت بيل و کندی جان مشاور .کردمی

 از يکی فورستی .ژ و تافلر .ِا بژينسکی، .ز با ھمراه ٧٠ ھایسال در .بود ھند در امريکا سفير ۶٠ ھایسال در

 کمتر ھایگوشه ھم اين و ."جھانی نخبگان" جمع در بود آسمانی يک او گفت، توانمی .بود رم باشگاه مؤسسان

 و جمعی صورته ب (اقتصاددانان) آنھا زمانی يک پيش، قرن نيم" :معروف "جادوگر" اين الح شرح از "چشمگير"

 با آن از بعد که کرد آغاز مشھور (ManhattanBank) "بانک منھتن" را روند اين .شدند اجير ھابانک توسط فردی

 اين .گرديد ادغام (J.P.Morgan-Chase) "چيس مورگان پی جی" با سپس و (Chase Manhattan) "چيس منھتن"

 اگر کامل، گروه از يکی گالبرايت .نمود تأسيس ھاروارد دانشگاه در اقتصاد کرسی يک گالبرايت کنت جان برای بانک

 باشند پول جعل به مجاز قانونی طوره ب بانکداران اگر داد،می اطمينان که بود، اقتصاد مبتکران کالھبرداران، نگوئيم

 جامعه شکوفائی سوی به راھی اين خود ،)است بوده پشتوانه گونه ھر بدون پول انتشار سندهنوي منظور رسدمی نظره ب(

 منھتن" زمان اين در اما نداشت، خود حسابه ب گالبرايت استخدام برای خاصی تمايل ھنگام آن در ھاروارد .بود خواھد

 با .شدند خريداری يا و اجير آنھا و  داد نتکا دانشگاه ۀرئيس تأھي چشمان مقابل در را خود ھایپول شد، ظاھر "بانک

 بسنده دستاورد اين به بانکداران ،)بود گرديده پرداخت آن واجرت شده اجير تازگی به که( ھاروارد اعتبار از استفاده

 اجير دردسربی و آسان روش ھمين با امريکا اقتصاد مدارس و ھادانشگاه ۀھم اقتصاد ھایدانشکده آن، از پس .نکردند

 -٧۴ .ص ،٢٠١٠ کتاب، دنيای مسکو، .بحران شرايط در اندازھاپس حفظ چگونگی يا ،"پول" شکست .لژاوا .آ( "شدند

٧۵(. 

 مناسب اگر يا اقتصاددان، اعتراف توانمی را آن .نوشت را خود کتاب آخرين سالگی ٩۵ سن در گالبرايت جان اما، و

 کنت جان تأليف ما، زمان حقيقت :گناهبی تقلب اقتصاد" :است نينچ کتاب عنوان .شمرد اقتصادی مخالف ۀبياني باشد،

 اقتصادی مدل" که کند،می اقرار صراحته ب گالبرايت کتاب اين در ."٢٠٠۴ ميلفن، ھافتون بوستون، .گالبرايت

 باتالق رد جھان که زمانی بيستم، قرن ٣٠ سالھای در اين و .است ساخته اعتباربی کامل طوره ب را خود داریسرمايه

 ۀکلم از اجتناب با کوشيدند آن، از پس .افتاد اتفاق نبود، پيدا آن از خروج اندازچشم و فرورفت اقتصادی رکود

 خطربی اصطالح يافتن برای جو و جست" .سازند پنھان را داریسرمايه اقتصادی مدل نابسامانی ،"داریسرمايه"

 کسب" ترکيبی عبارت از استفاده برای ھائیتالش امريکا ۀمتحد االتاي در .گرديد آغاز "داریسرمايه" برای جايگزين

 .نرسيد نظر به کنندهقانع کارفرما سوی از آزادانه تصميمات اتخاذ مفھومه ب آزادی .فتادني جا اين اما .آمد عمله ب "آزاد

 در اما .شد ساخته سوسياليسم و داریسرمايه از طعم خوش ترکيبی ،"دموکراسی -سوسيال" مرکب ۀکلم اروپا در

 در .نشد استفاده ،)است باقی ھم امروز تنفر اين البته،( بود منفور گذشته زمانھای در "سوسياليسم" ۀکلم چون امريکا

 روزولت دالنو فرانکلين با حد از بيش ھم را آن اما کردند، استفاده "جديد مشی خط" ترکيبی اصطالح از بعد، ھایسال
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 نداشت، منفیۀ تاريخچ که دليل اين به "بازاری نظام" اصطالح علم، دنيای در نھايت، در .ستنددان مترادف او حاميان و

 اصطالح بتوان مشکل چيز، ھر از نظر قطع .داد ادامه خود موجوديت به بود، تاريخ فاقد کلی طوره ب ديگر، عبارته ب

 ..."کرد پيدا اين از ترمعنیبی

 و "خصوصی" ھایبخش بين تفاوت گالبرايت، اعتقاد به .است شده نقل ھم ديگر زياد جنجالی اقرارھای کتاب در

 قابل واقعی نقش مديران و سھامداران که نيست، موافق اين با ھمچنين، او .است بازیحقه واقع در اقتصاد "دولتی"

 اين در گالبرايت .باشدمی امريکا رزو فدرال نظام منتقد وی .کنندمی بازی معاصر ھایشرکت مديريت در ایمالحظه

 از انتقاد با جمله، از(کندمی اندام عرض سياسی مخالف ۀمثابه ب حتا، اقتصادی، مخالف عنوانه ب فقط نه خود کتاب

 برای( را گالبرايت از تکاندھنده ۀنکت چند فقط اينجا در .)٢٠٠٣ سال در عراق به آن ۀحمل و ويتنام در امريکا جنگ

 اقتصاددانان نمودن سرگرم برای روش يکۀ مثابه ب اقتصاد علم" ــ١:کنممی رذک )اقتصاد اصلی جريان حاميان

 يگانه ــ٣."نيست الزم فھميدن که است، نکته اين درک اقتصاد علم یاجزا مھمترين از يکی" ــ٢."است مفيد العادهفوق

 مھمترين که ھمچنان" ــ۴."کند کسب بيشتری اعتبار بينیفال که است، اين از عبارت اقتصادی ھایبينیپيش ۀوظيف

 ۀعھده ب آن که است، اين مھم بسيار نيز اقتصادی بحران در نرالھاست،ۀ جعھد به آن سپردن جنگ، در لهأمس

 ."شود واگذار "کارآموزان" يا اقتصاددانان
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