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پیشگﻔﺘار
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ،ﺍﺭﻛﺎﻥ ،ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻭ ﻣﺴﻴﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻘﺪﺱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ،ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ،ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻭ ﺣﻮﺯﻭﻱ
ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺯ ﻭ ﺑﻮﻡ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ .ﺑﻪ ﮔﻮﺍﻩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ،ﭘﻴﺸــﺮﻓﺘﻲ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻭ
ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﻀﺎﺋﺎﺕ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﻮﺍﻣﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﻳﻨﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺗﻼﺵﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ،ﺗﺨﺼﺼﻲ
ﻭ ﻓﮑﺮﻱ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﺍﺳــﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ،ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻧﺸﺴــﺖﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺗﺨﺼﺼﻲ ،ﺗﺎﺳــﻴﺲ
ﺍﻧﺪﻳﺸــﻜﺪﻩﻫﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰ ،ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺍﺭﺯﺷــﻤﻨﺪ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺭﺍﻩ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻟﮕﻮ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺧﻲ
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ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺍﺳــﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ،ﺁﺛﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻚ ﻧﮕﺎﺷﺖﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻓﺎﺧﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﻚ ﻧﮕﺎﺷــﺖ ﻧﻮﺷــﺘﺎﺭﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻭ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺒﺴﻮﻁ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﻳﻚ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﺧﺒﺮﻩ ﺩﺭ ﻳﻚ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﺎﺹ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﺗﻚ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻢ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻭ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ
ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻓﻖﻫﺎﻱ ﺗﺎﺯﻩﺍﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻲﮔﺸﺎﻳﺪ.
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﻚ ﻧﮕﺎﺷﺖﻫﺎﻱ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺪﺍﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ،
ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼﺵ ﺟﻤﻌﻲ ﺍﺯ ﺍﺳــﺘﺎﺩﺍﻥ ،ﺍﻧﺪﻳﺸــﻤﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻭ ﺣﻮﺯﻭﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ
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ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ .ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﻋﺪﺕﻫﺎ ﻭ ﺗﻼﺵﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻧﺪﻩ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺗﻚ ﻧﮕﺎﺷــﺖﻫﺎ ﻭ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸــﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ ،ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ
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چکیده
وق��وع بحران اقتصادي در اقتصاد س��رمایهداری و غرب هرچند پديده جديدي در قرن
گذشته نيست ولي با مجموع هنجارهاي فكري و انتظارات شكل گرفته ناشي از تبليغات
غربيه��ا در باره موفقيت و الگو بودن اقتصاد س��رمایهداری ،بوي��ژه در مقابله و رقابت با
اقتصاد بلوك شرق ،تاحدودي غير قابل انتظار تلقي ميشد.در اين نوشتار با روش استدالل
کلی منطق پس از ارايه تعريفي از مفاهيم بخش حقيقي و غير حقيقي اقتصاد و اس��تناد
ب��ه دو مقدم��ه به طور خالصه به بحث و نتیجهگی��ری در دو چالش بزرگ تمدن غرب و
اقتصاد سرمایهداری پرداخته میشود .یکی پیری جمعیت و تبعات مختلف آن و از همه
مهمتر عارضه « تناقض توسعه» است که افول بضاعت علمی و فناوری را در درازمدت به
دنبال دارد .زیرا با افزایش س��ن جمعیت ،نیروی فکری گروه س��نی جوان در جمعیت رو
به کاهش میرود .معضل دیگر بزرگ ش��دن بخش مجازی و حباب ش��دن بخش مالی و
پولی اس��ت که مرزهای بخش حقیقی اقتصاد را درنوردیده و دنیای غرب را به سراشیبی
سقوط انداخته است .پديده بحران مالی و اقتصادی ناشي از ربوی بودن فعالیتهای پولی
و مالی ،متورم شدن بخش غيرحقيقي ،رهاسازی مدیریت اقتصاد وتناقضات درونی نظام
اقتصاد س��رمایهداری است.در مقام مقايسه با وضعيت مطلوب ،در الگوي اقتصاد اسالمي
كه بر اس��اس موازين ش��رعي وعقلي ارايه مي شود توصيه ميش��ود برای طراحی الگوی
اس�لامیایرانی پیشرفت بر جوانتر شدن متغیر متوسط س��نی تاکید و برنامهریزی شود
و همچنین با اتکا به الگوی اقتصاد اس�لامی در تمام معادالت رفتاری حتی فعالیتهای
شبهربا و شبهه ناک حذف و از بزرگ شدن اليه غيرحقيقي دراقتصاد كشور اجتناب شود.
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مقدمه
 11دیماه  1367هجری شمسی سالروز صدور نامه تاریخی حضرت امام خمینی (سالم
اهلل علیه) بنیانگذار جمهوری اس�لامی به میخائیل گورباچف رهبر کش��ور اتحاد جماهیر
شوروی است .امام در بخشی از آن پیام خطاب به گورباچف فرمودند ...« :باید به حقیقت
روی آورد .مشکل اصلی کشور شما مسئله مالکیت و اقتصاد و آزادی نیست .مشکل شما
عدم اعتقاد واقعی به خداست .همان مشکلی که غرب را هم به ابتذال و بنبست کشیده
و یا خواهند کش��ید .مشکل اصلی ش��ما مبارزه طوالنی و بیهوده با خدا و مبدأ هستی و
آفرینش اس��ت ».و در بخش دیگری می فرمایند «:شما اگر بخواهید در این مقطع تنها
گرههای کور اقتصادی سوسیالیس��م و کمونیس��م را با پناه بردن به کانون س��رمایهداری
غ��رب حل کنید ،نه تنه��ا دردی از جامعه خویش را دوا نکردهاید ،که دیگران باید بیایند
و اش��تباهات شما را جبران کنند؛ چرا که امروز اگر مارکسیسم در روشهای اقتصادی و
اجتماعی به بنبست رسیده است ،دنیای غرب هم در همین مسائل ،البته به شکل دیگر،
و نیز در مس��ائل دیگر گرفتار حادثه اس��ت ».و در بخش دیگر تاکید میفرمایند  «:امروز
دیگر چیزی به نام کمونیسم در جهان نداریم .ولی از شما جدا ً میخواهم که در شکستن
دیوارهای خیاالت مارکسیسم ،گرفتار زندان غرب و شیطان بزرگ نشوید»...
پیش بینی آن یگانه دوران هم اکنون در حال وقوع است و انشاء اهلل به زودی باید شاهد
شکسته شدن کامل استخوانهای نظام پوسیده اقتصاد لیبرالیسم غرب باشیم .مقام معظم
رهبری نیز در  14اردیبهشت  1390پیش بینی نمودند که به زودی بیداری انسانی به
درون جوامع غرب کشیده خواهد شد و چه خوب این مکاشفه و بصیرت اجتماعی ایشان
به حقیقت پیوس��ت.اقتصاد س��رمایهداری در چند دهه گذش��ته دچار فراز و نشیب های
 6زیادی بوده است .بخصوص در دهه  1930و دهه  1970و به همین دلیل مرتباً به انفعال
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افتاده و تحت تاثیر بحران های مبتالبه خود ،نحله های فکری متفاوتی را تجربه کرده که
به نحوی به تفسیر و توجیه معضالت پرداخته و برای حل آنها نسخه درمانی پیچیدهاند.
در دهه  1930نحله کالسیکها جای خود را به نحله کینزینها میدهد .در دهه 1970
نحله پولگرایان جدید و در راس آنها میلتون فریدمن به نظریه مس��لط در تحلیل پدیده
تورم در محافل آکادمیک اقتصاد مبدل میشود.مجددا ً در دهه  1980مکتب شیکاگو با
نظری��ات متفکران جدیدتر خود از جمله نظریه انتظارات عقالیی پا به عرصه میگذارد و
به عدم مداخله دولت اعتقاد دارد.در طول چند دهه گذشته افکار نئو کالسیکی با رویکرد
نهای��ی گرایی(مارجینال) در جای جای ادبیات علم اقتصاد جای داش��ته و دارد .آنچه در
عمل در حداقل سه دهه گذشته مشاهده شده و فراتر از ادبیات علم اقتصاد جامعه غرب
را سمت و سو داده و هسته فکری مرکزی اداره کشورهای پیشرفته در این مجموعه بوده
و امروزه پدیده ای بهنام « اقتصاد سرمایهداری » شناخته می شود ترکیبی از چهارمکتب
کالسیک ،شیکاگو ،مکتب پولیون و کالسیکهای جدید با عمل به این فرمانهاست :.
 نظ��ام حاکم بر ب��ازار و عملکرد قیمتها قادر خواهد بود تعادل عمومی اقتصاد را ایجادکند.
تأکید بر نفع ش��خصی و عدم دخالت دولت در اقتصاد (برگرفته از مکتب کالسیک قرننوزدهم)
 پول یکی از مهمترین متغیرهای تأثیر گذار اقتصادی است.سیاستهای مداخلهگرایانه دولت تنها موجب وخامت امور اقتصادی می شود .اقتصاد بازارآزاد به طور ذاتی باثبات و بحرانهای اقتصادی کوتاه مدت و زود گذر اس��ت (برگرفته از
مکتب میلتون فریدمن یعنی پولیون).
م��ردم در برخورد با وقایع اقتصادی از تمام اطالعات موجود و قابل دس��ترس(انتظاراتعقالیی) استفاده می کنند .بنابر این سیاستهای دولت خنثی میشود (برگرفته از مکتب
کالسیکهای جدید).
 منشا تمام مشکالت مداخله دولت در اقتصاد است (برگرفته از مکتب شیگاگو).وقوع بحران مالی سال 2008شرایط جدیدی را برای اقتصاد سرمایهداری ایجاد کرده است.
چندین قرن ازغارت گری غربیها در کشورهای در حال توسعه میگذرد .سلطه فرهنگی،
سیاس��ی ،نظامی و اقتصادی و غارت اموال ملل مختلف و ایران به انحای مختلفی صورت 7
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گرفته است .سلطه بر بازار پول ( چون رواج پول آنها به صورت ارز بین المللی)،سلطه بر
بازار های مالی(که تس��ری بحران مالی و روابط نامشروع ربوی به تمام کشورها نمادی از
این غارت گری است)،سلطه بر بازار کاالها و خدمات (و حاکمیت عالئم تجاری و برندهای
آنها که نمادی دیگر از این غارت گری است)،سلطه بر الگوی مصرف (وارداتی کردن الگوی
مصرف کش��ورها که با کمک ریشهکنی فرهنگی بومی کشورها صورت گرفت) ،سلطه بر
بازار سرمایه که به عنوان نمونه در سال  1998اقتصاد جنوب شرقی آسیا را ویران نمودند
٥و انواع دیگر سلطه.
یکی دیگر از اقدامات اینان تمرکز دادن جریان های سود باد آورده در درون نظام خودشان،
مجمع جهانی اقتصاد در محل داووس کشور سوئیس است.
این مجمع در سال  1971میالدی ایجاد شده است .از دیدگاه موسسان و حامیان غربی
آنها مکانی بزرگ و مهم برای گفتمان در باره مس��ائل و مش��کالت اقتصادی و اجتماعی
اس��ت.ولی از دیدگاه منتقدان این مجمع تنها یک مجمع تج��اری برای مرفهترین تجار
جهانی بزرگ است که در سال مالی بیش از  10هزار میلیارد دالر و درآمدی بیش ازیک
میلیارد دالر دارند .درآمد مستقیم این مجمع نیز از سه منبع تامین می شود که در سال
 2006ب��ه ترتیب  26 ،25و  43درصد آن از حق عضویت ش��رکتهای چند ملیتی و
بزرگ غربی بوده اس��ت .هزینه ش��رکت در این مجمع از سوی مدعوین و هزینه شرکت
در تمامی جلس��ات داخلی از س��وی مجمع تامین شده اس��ت .لذا پر واضح است که این
گردهمایی همانند انواع دیگر غارتگری مانند دامی پهن ش��ده برای شکار بیشتر منافع
مترفین صهیونیس��ت جهانی اس��ت .بهانهای برای منفعت طلبی بنگاههای بزرگ جهانی
اقتصاد که بازار جهانی را در قبضه خود دارند و محفلی برای چانهزنی جذب مش��تری و
فش��ار بر رجال سیاس��ی و جلب نظر آنها برای معامله بیشتر و فتح دروازه های بازارهای
کش��ورها به روی صادرات انواع کاالها و خدمات آنها و هضم کردن اقتصاد آنها در امواج
سلطه اقتصادی غرب است و نهایتاً در راستای سیطره همه جانبه و ترویج سیاست غرب
و ایجاد دهکده جهانی اس��ت .هیئت رئیس��ه این مجمع  20نفر است که همه اروپایی و
آمریکایی و از جمله آنها(در سال  )2009رئیس جمهور وقت آمریکا و نخست وزیر وقت
انگلیس (جرج دبلیو بوش و تونی بلر) بودهاند .برای جلب هرچه بیش��تر سود این مجمع
 8هر س��اله بهانهای به عنوان دس��تور کار پیدا می کند .در سال  « 2008قدرت خالقیت
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مشارکتی در جهان » در دستور کار این مجمع بود .آنچه عم ً
ال در این اجالس اتفاق افتاد
ژست بزرگی از توجیه و دفاع از موفقیت اقتصاد سرمایهداری و قیافه حق به جانبگیری
از مبانی اقتصاد س��رمایهداری و دعوت دیگران به این مدل بود .وقوع بحران مالی بزرگ
در اواخرس��ال  2008به یکباره باعث چرخش  180درجه ای در دستور کار مجمع شد.
لذا در  2009دس��تور کار از ژس��ت موفقیت و جشن متکبرانه به « بررسی بحران مالی
و بهبود اوضاع مالی واقتصادی جهان از طریق بازس��ازی و تجدید نظر در سیاس��ت های
پیش��ین!» تبدیل شد که پس از فروپاش��ی ایدئولوژی کمونیسم باید به عنوان بزرگترین
حادثه اقتصادی سیاس��ی قرن از آن یاد نمود .یعنی وقوع دومین شکس��ت و فرو پاش��ی
در تمدن مس��خ ش��ده از موازین الهی «ایدئولوژی سود جویانه سرمایهداری » بود که به
خوبی توسط حضرت امام خمینی(سالم اهلل علیه) پیش بینی شده بود .نتیجه برخی نظر
سنجیها از این قرار است که در این مجمع:
پیشنهادها غیر منسجم و متضاد بود.ناموفق بود. صاحبان صنایع و تجار بزرگ توجیه گر وضع موجود بودند. اقتصاد دانان بر خالف الگوی آزادسازی اقتصاد سرمایهداری اظهار می داشتندکه بانکهاباید دولتی شوند.
۶
 سیاستمداران فقط به همدیگر تسلی خاطر میدادند!این بحران اقتصادی بزرگ نیز دس��تور کار سال  2010را تحت الشعاع خود قرار داد .از
جمله دستور کار :
 راههای پایهگذاری ارزش های(غربی) تازه در اقتصاد! تقوی��ت اقتصاد و بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی و کاهش خطر پذیری های جهانی( از نوع هرزگی رفتار سامانههای پولی ،مالی و بانکی که مسبب اولیه این بحران شدند).
تضمین ثبات و پایداری توسعه– اعتماد سازی و ایجاد موسسات و نهاد های بین المللی کارآمد
 و نهایتاً رئیس جمهور وقت آمریکا (بیل کلینتون) با فرافکنی موضوع پیش��نهاد کمکبه بازسازی کشور زلزله زده هائیتی را مطرح می کند تا شاید توجیه دیگری برای لشکر
9
کشی به این کشور شود .
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با وجود گزارش صندوق بينالمللي پول مبنی بر اینکه « از سال  1970تا  2007بيش
از  124بحران بزرگ در كشورهاي سرمايهداري شكل گرفته است كه همه آنها نيز پشت
سر گذاشته شدهاند ۷».اکنون پس از گذشت  6سال از شروع بحران هنوز نه تنها عالئمی
از حل این مش��کل به چش��م نمی خورد بلکه روز بهروز بر ش��دت بحران و سرایت آن به
تاروپود اقتصاد کشورهای غربی افزوده میشود.
ژوزف اس��تیگلیتز( )2010اقتصاددان برند ه نوبل ،از بح��ران بزرگ در کتاب خود به نام
آمری��کا ،بازاره��ای آزاد و فروافتادن اقتصاد جهانی ،بنیادگرایی بازار آزاد را که به نظر وی
عامل بروز بحران  2008است،به شدت نقد میکند ۸.یکی از مشخصات این بحران تکانه
آشکار و دفعتاً در نظام اقتصادی است.در کنار این پدیده یک بحران بطئی و پنهانی وجود
دارد که همانند کوه یخ ،بخش اعظم آن پنهان و حرکت آن از نوع خزنده و بطئی است.
این بحران سالخوردگی جمعیت در کشور های جامعه اقتصادی غرب بویژه اروپا است که
از آن باید به عنوان تناقض بزرگ توسعه در تمدن غرب یاد کرد.در دو سال اخیر حرکت
های سازندهای در کشور ما درجهت توصیه به زاد و ولد بیشتر صورت گرفته است .سخنان
و رهنمود های امام خامنهای فصل الخطاب و آغازگر این حرکت سازنده بوده است .طرح
پرداخت مبلغ يک ميليون تومان به حس��اب سپرده هر نوزاد به صورت بالعوض از طرف
دولت دهم نیز در صورت اجرا میتواند مش��وق خوبی باش��د  .برگزاری همایش تغييرات
جمعيتي و نقش آنها در تغييرات مختلف جامعه توسط معاونت پژوهشي مؤسسه آموزشي
و پژوهش��ي امام خميني (ره) که با همكاري مراكز علمي ،پژوهش��ي و اجرايي كشور در
تاریخ  9آبان ماه  1392اجرا ش��د ،نیز حرکت شایستهای در این راستاست .در برخي از
محافل شنيده شده که نسبت به اين اقدامات و تشويق مردم به تولد فرزند بيشتر انتقاد
شده است .توسعه فناوري ثابت کرد که نظريههاي بدبينانه امثال مالتوس نميتوانند اعتبار
داشته باشند.به عبارت سادهتر افکار سکوالر امثال مالتوس عالوه بر غفلت بزرگ نسبت به
رازقیت خداوند تبارک و تعالی از کم کیف نقطه مقابل قانون مخلوق خالق یعنی بازدهی
عامل سرمایه و فناوری در قانون بازده نزولی برای اشتغال و افزایش بهره وری و تولید غذا
توسط جمعیت بیش��تر غافل بودند .آنچه مسلم است از ديدگاه اسالم تربيت اوالد صالح
بسيار تشويق شده و پيامبر اکرم (صلي اهلل عليه و آله) فرمودهاند که به کثرت مواليد در
 10امت خود مباهات ميکنند .در ديدگاه اس�لامي خداوند رازق موجودات است و اگر روابط
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ناسالم اقتصادي نباشد کسي از رزق الهي محروم نميشود .از ديدگاه اقتصاد اسالمي و بر
اساس رهنمود هاي ائمه اطهار( عليهم السالم) منشا گرسنگي کثرت جمعيت نيست بلکه
توزيع نابرابر ثروت و درآمد سبب بوجود آمدن فقر و مسکنت ميشود .امام المتقين عليه
غني :هر جا گرسنه اي باشد در کنار آن
الس�لام ميفرمايند :ما جاع الفقير االبما متع به ٌ
انسان مرفهاي وجود دارد .بدين مفهوم که بر اساس روابط ناسالم اقتصادي غني حق فقير
را غصب کرده اس��ت .نظام س��رمایهداری غرب پس از چند دهه مباهات به دستاوردهاي
خود اکنون دچار سردر گميهاي بسياري شده است .با تضعيف فرهنگ و تمدن اسالمي
در قرون وسطي و استيالي علمي خود که وامدار تمدن اسالمي بود و پس از غارت ثروت
ملل بخصوص آس��يا و آفريقا در سدههاي گذشته و استحکام پايههاي سرمایهداری براي
جوامع بشري خوابهاي زيادي ديده و نقشههاي استعماري زيادي ترسيم کردهاند .يکي
از اين نقش��هها ،نقش��ه تقسيم کار توليد و اشتغال اس��ت .در اين نقشه فعاليت هاي کار
طلب ،آلوده کننده محيط زيست ،انرژي بر ،کمتوان از نظر فناوري و غير راهبردي را سهم
کشورهاي توسعه نيافته و در عوض صنايع با فناوري باال(هاي تک ،)1سازگار با زيست بوم،
س��رمايه طلب ،انرژي اندوز ،پيچيده و راهبردي را براي خود برداشتهاند .لذا طبق همين
نقشه هرگز حاضر نيستند کشوري مثل ما از فناوري هاي باال برخوردار باشد .البته يکي
از داليل ممانعت آنها از دس��تيابي ما همين مسئله است .آنچه که از بيانات حضرت امام
خميني(س�لام اهلل عليه) آشکار است ايشان با علم ش��هودي فروپاشي تمدن غرب را نه
تنها پيش بيني بلکه بشارت دادهاند.شکي نيست که اين برحذر داشتن،نشان از شکست
عنقريب اين تمدن در ديدگاه آن مرش��د کبیر بوده اس��ت .در س��ه دهه گذشته پس از
پيروزي انقالب اسالمي مرتباً خطر شبيخون فرهنگي و تبعيت از بي ارزشهاي ضد ارزش
فرهنگ غرب در بيانات حضرت امام و بخصوص رهبر عظيم الشان انقالب اسالمي به مردم
و مس��ئولين هشدار داده شده اس��ت .يکي از تبعات بسيار خطرناک اين فرهنگ فرومايه
پاش��يدن نظام خانواده اس��ت .تبعاً عدم تمکين به نظام زندگي مشترک و تربيت فرزند
نيز حاصل اين الاباليگري است .لذا مالحظه مي شود که نرخ رشد جمعيت در کشورهاي
غربي بسيار کم ،صفر و گاهي به مرز خطر ناک منفي رسيده است .با حاکميت روز افزون
نظام ربوي و روابط اقتصادي ناسالم بخصوص در اليههاي مجازي اقتصاد و در بازار سرمايه
1- Hi-Tech Industries
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و پول ،بحران اقتصادي و مالي غرب در اواخر سال  2008عالئم توخالي بودن اين تمدن
ِ
بزرگ مهمتر و سنگين تر ،نخ نما شدن
را هرچه بيشتر آشکارتر نمود .اما از اين شاخص
«تناقض توسعهاي» بزرگتري به نام سرمايه انساني است .در تقسيم کار فوق الذکر عامل
نهفته در الگو ،برخورداري از نيروي فکري جوان براي ايفاي نقش مهم توليد محصوالت
فکري با فناوري باال(هاي ت ِک) اس��ت .در واقع ش��رط موفقيت مستمر در اين نقشه راه و
تقسيم کار برخورداري از نيروي فکري شاداب و فعال است و راه برخورداري از اين عامل
مهم توليد ،باالبودن نرخ توالد اس��ت و اين مس��ئله نيز منوط به استحکام خانواده و تقيد
به زندگي خانوادگي مش��روع و مسئوليت پذيري خانوادگي زنان و (مردان) است .زيرا در
اين الگو عامل اصلي رش��د برخورداري از جمعيت جوان براي توليد علم ،ابداع و نوآوري
وبهره وري است.کاهش رشد جمعيت در اين کشور ها خبر از به بنبست رسيدن اين الگو
و نشان از تناقض توسعهاي ديگر در ارکان تمدن غرب است  .در دو دهه پس از پیروزی
انقالب اس�لامی با تاثیر گذاری فرهنگ و نظام هدايت اس�لامي استحکام خانواده تجلي
بهتری يافت .افزایش باروری و رش��د نسبت جمعيت جوان عامل مهمي در افزایش رشد
فناوري و نوآوري در کش��ور ما بوده اس��ت .با توجه به اینکه افزایش رشد علمی و فناوری
یک متغیر تابع با وقفه از افزایش باروری و جوان شدن جمعیت است لذا آثار رشد متوسط
س��االنه3.6و 3.5و 4.67و حتی  2.14سالهای  1335تا  1375با تاخیر اثر خود را
هماکنون در بازدهی فناوری کش��ور گذاشته است.البته رشد فناوری و علمی تابع متغیر
های زیادی اس��ت .یکی از این متغیر ها جوان بودن جمعیت است که شاخصی از نشاط
و انرژی و خالقیت است که شرط الزم رشد علمی ،فناوری و بهرهوری در سرمایه انسانی
است .این موضوع مورد تایید محققین زیادی ازجمله کینسال و فیلیپس قرار گرفته است.
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جدول  - 1-جمعیت و سهم سالمندان

سال

جمعیت

1335
1345
1355
1365
1375
1385
1390

18954704
25078923
33708744
49445010
60055488
70455782
75140000

درصد
رشد
ساالنه
جمعیت
3.6
3.5
4.67
2.14
1.73
1.32

سالمندان
+60

درصد
افزایش

نسبت
سهم

1183982
1588042
1770614
2672115
3978127
5121043
5670000

3
3.3
5.2
5.25
6.62
28.7
10.7

6.2
6.5
5.2
5.4
6.6
7.3
7.5

جمعیت
جوان
0-14

7998885
11561383
15000391
22497479
23721917

نسبت
سهم
42.2
46.1
44.5
45.5
39.5
25.1
23.4

منبع :سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن  1335الي 1390

تعاریف و مفاهیم
بخش مجازی و حقیقی اقتصاد
از دیدگاه برخی از اقتصاددانان چون جوانت کنس��تانتین(« )43 ،2008اقتصاد مجازی
(و ی��ا گاهی اوقات اقتصاد مصنوعی) یک اقتصاد نوظهور در جهان ماندگار مجازی موجود
اس��ت ،که معموال مردم دراین محیط به قصد یک بازی تفریحی و نه از س��ر ضرورت ،وارد
اینترنت می ش��وند .با این حال برخی از مردم با این اقتصاد مجازی به منظور کسب سود
اقتصادی واقعی ارتباط برقرار می کنند .واژههایی مانند بانکداری مجازی ،تجارت مجازی،،
آموزش مجازی ،دولت مجازی ،پول ،خدمات و بسیاری از واژه های دیگر با پسوند مجازی
در حال حاضر بسیار استفاده می شوند .در این مفاهیم در مقابل پدیده حقیقی آن کمرنگ
ش��دن حضور فیزیکی عوامل مرتبط و جدایی از دنیای یکبعدی و س��نتی انسان و تبدیل
آن به دنیای س��هبعدی منظور اس��ت .مث ً
ال طبق تعریف در یک بازار مجازی ،فروش��نده و
خریدار حضور ندارند بلکه به وس��یله واسطهها و اطالعات الکترونیکی تجارت میکنند .در
اینج��ا منظور از اقتصاد مجازی آن بخش از اقتصاد اس��ت که عناصر حقیقی اقتصاد چون
بخش تولید کاال و خدمات ضروری مورد نیاز،س��رمایه فیزیکی ،عوامل انس��انی دخیل در
فرآیند تولید و توزیع کاالهای حقیقی و خدمات ضروری مورد نیاز حضور ندارند .لذا با این
تعریف معنای مورد استفاده در این گزارش تحقیقی یعنی «بخش حقیقی اقتصاد» نیز به 13
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شیوه برهان ُخلف مشخص میشود.در بخش های بعدی توضیح بیشتری داده میشود .این
تعبیر در نوشته های محققین دیگر نیز تلویحاً و کمابیش استفاده شدهاست .به عنوان مثال
میتوان به کار رامونا پوپا()104-105 ،2009اش��اره کرد .همچنین در گزارش انس��تیتو
س��رمایه( )2013،10میخوانیم «:در طول چند دهه گذش��ته افزای��ش قابل توجهی در
مقدار،پیچیدگی و سرعت گردش سرمایه مالی وپول در گردش سیستم مالی جهانی وجود
داشته است و بسیاری از این افزایش ناشی از استفاده از ابزارهای جدید و بسیار قویتر مالی
بوده است .مقدار سرمایه و گردش مالی در این اقتصاد مجازی در حال حاضر بسیار بیشتر
از مقدار در سیستم اقتصاد واقعی که در آن تولید و توزیع جریان دارد و محصوالت ،کاالها
و خدمات رد و بدل میش��وند ،وجود داش��ته است .در حال حاضر تخمین زده می شود که
تولید جهانی ( )GWPدر اقتصاد واقعی  75تریلیون دالر است درحالی که مقدار پول در
اقتصاد مجازی چند برابر عددی مضربی از آن اس��ت »..مالحظه میشود که از دیدگاه این
موسسه اقتصاد مجازی صراحتاً بازار پول و خلق پول و سفته بازی است.همینطور از دیدگاه
سونگ زئو زیانگ( «: )20 ،2013تعریف عدم تعادل جهانی :دو پدیده واگرایی 1است .اول
واگرایی اقتصاد مجازی (یا اقتصاد مالی) از اقتصاد واقعی در سطح جهانی است ،یعنی نرخ
رشد اقتصاد مجازی بسیار باالتر از نرخ رشد اقتصاد واقعی بوده است .دوم واگرایی جغرافیایی
مرکز ایجاد ثروت واقعی از مرکز ایجاد ثروت مجازی است.این مرکز ایجاد ثروت واقعی (یا
مرکز تولید) به تدریج به کشورهای در حال ظهور (به خصوص چین) منتقل شده است».
با این حال ،پول جهانی و مرکز مالی هنوز هم در کش��ورهای توس��عه یافته (به ویژه ایاالت
متحده آمریکا) ،باقی مانده است که در تقسیم جهانی کار ،توزیع جهانی درآمد ،بحران مالی،
و سیاست های اقتصاد کالن اساسیترین پیامدها را دارد.
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پیشینه بحث
گزارش ها و نوش��ته های پژوهش��ی زیادی در باره دو چالش بزرگ تمدن سرمایهداری
غرب منتشر شده است.وجه مشترک این دستاوردهای علمی ارتباط و تاثیر دوسویه این
دو چالش در همدیگر و بر ش��رایط اجتماعی،سیاسی و اقتصادی کشورهای متبوع،ایاالت
متحده آمریکا و بویژه اروپای غربی است.
به معنی فاصله گرفتن ممتد و فزاینده1 - Divergence
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بحث علل ،عوامل ،ریشه ها و آثار بحران پیری جمعیت
مش��کل اصلی بش��ر جهل مرکب اوس��ت.در مواضعی نیز که پی به مسئله میبرد و آگاه
میش��ود افراط و تفریط پیش��ه میکند .اصوالً معضل کنون��ی فرآیند پیری جمعیت در
کشورهای توسعه یافته ،بخصوص اروپا ،از القائات متفکرانی مانند مالتوس شروع میشود،
که اعتقاد داش��ت تولید غذا به ش��یوه حسابی و جمعیت به شیوه تصاعدی هندسی رشد
میکن��د و پیش بینی میکرد که بحران گرس��نگی بهوجود بیای��د« .توصیه مالتوس بر
پذی��رش جلوگیری از زاد و ولد به منظور به تعویق انداختن بحران و یا حذف بحران بود.
البت��ه این تئوری با ورود بازده فرایند به مقیاس و افزایش س��طح تکنولوژی و در نتیجه
افزایش بهره وری از واحدهای ثابت موضوعیت خود را از دست داد»(حسيني.)٨9 :١٣٨٣،
اما نگرانیهای اخیر باید تابع شرایط مختلفی باشد .که یکی از قدیمیترین عوامل «عدم
تکاف��وی منابع طبیعی خدادادی برای تامین نیازهای جمعیتی» اس��ت  .ولی اگر همین
عامل ریشه یابی شود ریشه در مبانی معرفت شناختی علم اقتصاد مبتنی بر آموزه های
اقتصاد س��رمایهداری دارد .در تعریف پایه از علم اقتصاد تصریح میش��ود که علم اقتصاد
عبارت است از علم تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود انسان .از منظر اعتقادات
اسالمی و قرآنی ،اساس این تعریف اشکال دارد (مدرسی.)15-16 :1392،
توصیه به افزایش تعداد فرزند بر اس��اس آموزههای دین مبین اس�لام در دهه اول پس از
پیروزی انقالب اسالمی بسیار رایج شد .ولی در عمل متاسفانه شعار« فرزند کمتر زندگی
بهتر» توس��ط برخی از متولیان امر که آش��نا و متخلق به مبانی معرفت و الگوی اسالمی
نبودن��د طرح و در عمل تا حدودی پیاده ش��د .متاس��فانه در مجام��ع علمی نیز با تقلید
کورکورانه از الگوی استعماری غربی به این پدیده شوم دامن زده شد .با این حال به اعتقاد
بس��یاری از پژوهش��گران علت افزایش جمعیت در دهه اول تنها ناش��ی از اجرای توصیه
نیست و همینطور علت کاهش جمعیت در دهه اخیر نیز نمی تواند ناشی از سیاست های
غلط برخی از متولیان امر باشد ۹.صرف نظر از دالیل کاهش و یا افزایش باروری و مرگ
ومیر و تغییر جمعیت که موضوع بحث در اینجا نیست ،وقوع عارضه کاهش رشد و باروری
جمعیت درکشور ما به مرز خطرناکی رسیده است که تا سال  1415به صفر میرسد(.آمار
مرکز بهداش��ت استان قم ) این در شرایطی اس��ت که برای جلوگیری از کاهش و پیری
جمعیت باید نرخ رش��د جمعیت حداقل به  2/1درصد در سال برسد .صرف نظر از اینکه 15
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تقلید کورکورانه از الگوی غربی که خود را در قالب افکار منسوخ شده مالتوسی در کشور
ما نشان داد ریشه در خودناباوری دینی و اعتقادات سکوالر و غرب زدگی دارد ،متاسفانه
دچار ضعف بنیان علمی نیز بوده و هست.زیرا از امکان پیشرفت علمی برای بهره برداری
فزاینده از منابع و تامین جمعیت مطابق با بخش ایجابی قانون بازده نزولی یعنی بازدهی
فزاینده به مقیاس عامل سرمایه با پیشرفت فناوری غفلت داشت.
در این خصوص دوژورنه می گوید « :در گذشته راه حل عدم توازن بین نرخ رشد غذا و نرخ
رشد جمعیت به بازنگری در نرخ رشد جمعیت بر میگشت تا به تالش برای شتاب بخشی به
فرآیند توسعه.رشد جمعیت عنصری زشت تلقی میشد که مسئول عدم توازن است و از آن
رو مداخله جهت کنترل آن مشروعیت یافت.چنین مداخله هایی همگی موجه مینمودند،
چرا که در نبود کنترل داوطلبانه ،میتوان انتظار داشت که مرگ و میر برای برقراری مجدد
توازن از دست رفته ،افزایش یابد .نتیجه این بود که هر چه جمعیت افزایش مییابد ،غذا هم
افزایش خواهد یافت.اما چون نرخ رشد غذا کمتر است معیار زندگی همیشه در سطح حداقل
معیش��تی ثابت میماند .دلیل این امر آن است که مرگ و میر جمعیت را به حدی خواهد
رساند که بتواند دریک سطح معین از بهره وری کشاورزی تغذیه شود».
بُعد بس��یار مهم دیگر در نظریه مالتوس��ی فکر حدهایی بود که رسیدن به آن ،کنترل و
جلوگیری را ناگزیر میکند .مسئله حدود،بویژه با توجه به نگرانی پدید آمده برای حمایت
از محیط و آگاهی از این نکته که منابع همیش��ه تجدید شونده نیستند،محور بحثهای
مختلف��ی قرار گرفت.این ماجرا عنصری از فوری��ت دارد که نه تنها بحث ها را داغتر می
کند،بلکه مداخلههای حادتر را نیز توجیه می کند .مجددا ً فکر حدود توجه را بیش��تر به
سمت عامل جمعیت به عنوان مهمترین و آسانترین عامل مداخلهپذیر جلب می کند و به
ارتقا و تسریع توسعه وقعی نمینهد.
در طول قرن نوزدهم ،یعنی زمانی که رشد جمعیت در اغلب کشورهای اروپایی سریع
بود،راه گریز از دام مالتوس��ی در مهاجرت های بیرونی و اس��تعمار دیده میشد .در درون
اروپا بحث از توازن جمعیت-غذا به بحث در باب توان بین ملل و امکان بس��ط اقدامهای
نظامی و ملی گرا مبدل شد»(دوژورنه ،بیتا0.)73-74،
ب��ی تردید عوامل مختلفی چون رفاه زدگی ،فقر ،پیش��رفت بهداش��ت و درمان ،تزلزل
 16خانواده ،سیاس��تهای کمی کنترل جمعیتی از طرف دولت ،سیاستهای کیفی کنترل

وجوب اعتبار الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت از دو چالش بزرگ اقتصاد سرمایه داری

مانند سیاس��تهای پوششی بیمه ،مالیات ،یارانه ،اش��تغال زنان و غیره نقش بسزایی در
کنترل موالید و کاهش مرگ و میر و افزایش شاخص امید به زندگی داشتهاند.
به دنبال رشد و توسعه« ،پدیده انفجار جمعیت ،در اروپا نزدیک به حدود  100سال رخ داده
و پس از آن س��یر زاد و ولد در اروپا ،روند کاهش��ی به خود گرفته ،به نحوی که آهنگ رش��د
زاد و ولد کمتر ازآهنگ رشد مرگ و میر بوده و لذا در سالهای اخیر آهنگ رشد جمعیت در
کشورهای اروپایی رقمی نزدیک به صفر و یا حتی در برخی مواقع منفی بوده است .تحلیلهای
موجود مراکز مطالعات راهبردی غرب بیانگر آن است که اروپای آینده یک اروپای با ساختار
جمعیتی پیر بوده و لذا از هم اکنون سیاستهای افزایش جمعیتی را با انواع تدابیر جذاب در
پیش گرفتهاند .لکن واکنش مثبتی به این سیاست ها از سوی اروپاییها نشان داده نشده است»
(حس��يني .)١١٢ :١٣٨٣،افزایش متوسط س��ن جمعیت نگرانی های شدیدی را برای غرب
بوجود آورده است.پدیده پیری جمعیت یک مشکل فراگیر و جهانی است و تنها به کشورهای
اروپایی و پیشرفته محدود نمی شود .آمار اداره جمعیت سازمان ملل پیش بینی جالب توجهی
برای دهههای آینده منتشر کرده که در نمودار شماره  1مالحظه میشود:

شکل -1 -توزیع سنی جمعیت دردهههای  1050تا دهه  2050میالدی برای بیش از
 230کشور
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همانطور که مشاهده می شود نسبت جمعیت 60سال به باال در سال  2000به بعد مرتباً

رو به افزایش خواهد بود و در سال  2050به بیش از  70درصد جمعیت دنیا خواهد رسید.
الس��تیر گری ( )2005نشان میدهد که پیر شدن جمعیت در کشورهای اتحادیه اروپا
هزینه های اجتماعی ،بازنشس��تگی ،مراقبتهای بهداش��تی و س�لامت را تا سال 2050
در ح��دود  50درص��د افزایش خواهد داد .ای��ن هزینهها در س��ال  2000از  %19تولید
ناخالص داخلی به  %26در س��ال  2050افزایش خواهد داد .وایفل و همکاران و گری و
سِ شامانی( )2004نیز با کار مشابه و داده های کاملتر نیز به نتایجی مشابهی دست یافته
اند(.گری )15-18 :2005،هاجیس��ت و کتلیکف ( )2005ول��ی و مایلر نیز به ترتیب به
نتایج مش��ابهی از اثر پیری جمعیت بر هزینه های خدم��ات عمومی برای اروپا و آمریکا
دست یافتند.لی و همکاران( )2010در پژوهش خود در مییابند که اوالً کشورهای درحال
توسعه که ثروتمند میشوند دچار پیری جمعیت هستند .پیری یک پدیده جهانی است
وتا س��ال  2015در نیمی از کش��ورها افراد  60س��ال به باال افزایش خواهند یافت .پیری
هزینه های بازنشستگی و بهداشتی را افزایش داده است.
چشم انداز پیری جمعیت دو عارضه مهم ومشهود دارد:
 -1برای کشورهای پیر رسیدن به درآمد باال مشکل است.
-2تامین نیاز جمعیت سالمند برای کشورهای کم و متوسط درآمد بسیار مشکل است.
یکی از دالیل آن کاهش بهره وری و بازدهی سرمایه انسانی و نهایتاً رشد اقتصادی است.
لی و میسون ( )2009استنباط میکنند که کاهش باروری و پیری جمعیت یک مبادله
بین کیفیت و کمیت در س��رمایه بشری اس��ت که نتیجه انتخاب خانواده است .رقابتی
بین یک جمعیت پیر و جوان در جلب س��رمایه گذاری عمومی اس��ت .عارضه پیری در
گزارش آماری نیروی کار آمریکاییهای مسن تر تصویر بهتری از عارضه پیری جمعیت
در این کش��ور مدعی تمدن و عقالنیت و هدایت ملل است.نرخ مشارکت کار سالمندان
 55س��ال به باال از 32/4درصد درسال  2000به  40/7درصد در دسامبر 2012رسیده
است.همزمان نرخ بیکاری در دو مقطع زمانی فوق الذکر از 4به  7/8درصد رسیده است
مجددا ً نرخ بیکاری س��المندان  55س��ال به باال در دو مقطع فوق الذکر از  2/6درصد
به 5/9درصد رس��یده است.مقایس��ه این ارقام دال بر بهره کشی بیشتر از افراد مسن تر
 18به دلیل پیر ش��دن جمعیت .در گزارش اَپس و همکاران( ،)2007درباره کشور استرالیا
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نیز با توجه به عارضه پیری جمعیت  4و 5دهه گذش��ته در این کشور و افزایش نسبت
وابس��تگی س��المندان 1بر معضل بزرگ افزایش هزینههای خدمات عمومی،بهداش��تی
و بازنشس��تگی و افزایش فش��ار هزینه بر شاغلین تاکید شده اس��ت .جانسون و پارک
میگویند از زمان وقوع رکود بزرگ (س��ال  )2008نس��بت نیروی اشتغال به جمعیت
برای س��نین  55س��ال به باال در سال  2012نسبت به س��ال  2007از  31/5به 38/4
درصد رس��یده است ( جانس��ون و پارک .) 1-7 :2012،کارونه و همکاران با استفاده از
مدلی اثر افزایش سن جمعیت در بازار کار را با استفاده از دو متغیر سن و جنس برای
 25عضو اتحادیه اروپایی تا س��ال  2050پیش بینی نموده اند .پیش بینیها حاکی از
چالش های بزرگ برای این اتحادیه است .از جمله کاهش استانداردهای زندگی،کاهش
بهره وری ،س��هم بیش��تر سالمندان و کاهش س��هم جمعیت فعال ،مهاجرت خالص به
اتحادیه.کمیسیون اروپایی تخمین میزند که رشد تولید ناخالص داخلی با افزایش سن
در  15عضو اتحادیه  0/4پایین تر از آمریکا در فاصله سال  2000تا  2050خواهد بود
و برای کشورهایی چون آلمان،فرانسه و ژاپن این کاهش به  -0/2تا -0/3درصد خواهد
رس��ید که شکاف استانداردهای زندگی را به شدت افزایش خواهد داد.این در شرایطی
اس��ت که نرخ باروری  25عضو اتحادیه اروپا در سال  2004به  1/5درصد رسیده است
که نس��بت به نرخ مناس��ب جایگزینی طبیعی یعنی  2/1درصد بس��یار پایین است .از
دالیل س��اختاری این کاهش زاد و ولد ،کنترل موالید ،تحصیالت زنان ،مش��ارکت زنان
در نیروی کار ،تغییر الگوهای خانواده و نگرش به زن همانند مرد به عنوان یک نیروی
کار بوده است (کارونه و همکاران.)5-15 :2005 ،
بحث علل،عوامل،ریشه ها و آثار بحران مالی اقتصاد سرمایهداری
با وجود اینکه از سال  1970تا  2007بيش از  124بحران بزرگ در كشورهاي سرمايهداري
شكل گرفته و همه آنها نيز پشت سر گذاشته شدهاند ولی به نظر میآید بحران بزرگ سال
 2008ماهیت دیگر و عمق بس��یار بیش��تری دارد .جوزف استیگلیتز در پیشگفتار کتاب
خود می نویسد  « :در بحران بزرگی که در سال  2008آغاز شد ،میلیونها نفر در امریکا
و در سرتاس��ر جهان خانههایشان و کارهایش��ان را از دست دادند .بسیاری بیشتر در
1 - Aged Dependency Ratio
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هراس و نگرانی از بروز چنین وضعیتی بودند و تقریباً هرکس که پولی برای بازنشستگی یا
آموزش کودکان کنار گذاشته بود دید که این سرمایهگذاری بهمرور به کسری از ارزشش
کاهش یافته اس��ت .بحرانی که در امریکا آغاز ش��د زود جهان را دربرگرفت ،چنانکه در
سرتاس��ر جهان میلیونها نفر شغلشان را از دست دادند ـ تنها  20میلیون نفر در چین
ـ و صدها میلیون نفر به ورط ه فقر افتادند.قرار نبود چنین باشد .اقتصاد مدرن ،با ایمانش
به بازارهای آزاد و جهانیسازی ،رفاه همگان را وعده کرده بود .تصور میشد «اقتصاد نو»
ـ نوآوریهای حیرتانگیزی که ویژگی نیم ه اخیر سد ه بیستم بود ،ازجمله مقرراتزدایی
و مهندس��ی مالی که در بوق و کرنا ش��ده بود ،قادر اس��ت با مدیریت بهتر خطر ،چرخه
اقتصادی را به پایان برس��اند .اگر آمیز ه اقتصاد نو و علم اقتصاد مدرن نوس��انات اقتصادی
را ح��ذف نکرده ،دس��تکم آن را مهار میک��رد .یا به ما چنین گفته ش��د .افت بزرگ ـ
که بهروش��نی بدترین س��قوط از پی رکود بزرگی بود که هفتاد س��ال قبل رخ داد ـ این
توهمات را درهم شکس��ته اس��ت .این افت ما را وامیدارد ک��ه در دیدگاههایی که مدت
زمان درازی اس��ت درس��ت شمرده ش��ده بازنگری کنیم .یک ربع قرن؛ برخی آموزههای
بازار آزاد حاکم بود :بازارهای آزاد و بیقید کارآمد هس��تند؛ اگر خطا کنند ،بهسرعت آن
را تصحیح میکنند .بهترین دولت ،دولتی کوچک است و مقررات تنها برای نوآوری مانع
میتراشد .بانکهای مرکزی باید مستقل باشند و تنها بر پاییننگهداشتن تورم بکوشند.
امروز حتی آلن گرینس��پن ،رییس هیئت مدیر ه فدرال رزرو ،اس��قف اعظم آن ایدئولوژی
در طی دورهای که این دیدگاهها حاکم بود ،پذیرفته اس��ت که نقصی در این اس��تدالل
اس��ت .اما اعترافِ او برای بس��یاری که در نتیجه این سیاستها آسیب دیده بودند خیلی
دیر بود » .بنا به اعتراف بسیاری این بحران از نظر ساختاری جامعترین نشان از شکست
شیوه نظام اقتصاد و تولید سرمایهداری و نئولیبرالیسم است که تاکنون ایجاد شده است.
اثرات چند جانبه اجتماعی ،انس��انی و زیست محیطی واقتصادی دارد..بحران های بزرگ
قبل��ی همچون در دوره  1895 - 1873و  1933 - 1929و دهه 1970تنها در برخی از
کشورهای س��رمایهداری که جمعیت آنها کمتر از یک چهارم از کل جمعیت جهان بود
و کشورهای سرمایهداری هنوز مجال فرافکنی معضالت خود به فضای خارجی و نفوذ به
بازار حارجی برای گس��ترش بازار خود داشتند،اتفاق افتاده است و لذا مجال بهتری برای
 20بهرهبرداری بیش��تر از منابع طبیعی و نیروی کار در اختیار داش��تند .اما با گستره جهانی
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این بحران ،چنین فرصتی دیگر برای آنها وجود ندارد .لذا مالحظه میش��ود که جایی در
بین کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا،آمریکا و س��ایرین برای جذب سرریز نیروی کاری که
بیکار ش��ده و سهامی که ارزش��ش را از دست داده و غیره وجود ندارد.بازارها همه به مرز
رکود و اشباع ناشی از آن رسیده و همه مستاصل شدهاند .در زمینه علل و آثار و عوارض
بحران مالی -اقتصادی دنیای سرمایهداری گزارشهای تحقیقی زیادی منتشر شده است.
ویتور کنستانس��یو معاون رئیس بانک مرکزی اروپا ( )2013می گوید «به نظر من عامل
اصلی بحران در بخش مالی واقع ش��ده بود ،به خصوص بانک ها که به واس��طه تحریف
جریان عظیمی از س��رمایه های بزرگ به سمت حاش��یه عدم تعادل غیر قابل تحملی را
ایج��اد کردند و این به دنبال یک وقفه ناگهانی بحران بین المللی و به دنبال یک تجدید
وضعیتی از قیمت ریسک به وجود آمد که به این امر کمک کرد.بحران ریشه در دو عامل
داشت :یکی بی انضباطی مالی و دیگری افزایش دستمزدها و قیمت و زیان ضمنی رقابت
پذیری در بازار که منجر به بحران عدم تعادل در تراز پرداختها شد .این مسلم است که
عوامل دیگری نیز در بحران نقش داش��تهاند .اما مهمترین این عوامل عبارتند از :فقدان
یک تنظیم کننده قوی برای ممانعت از افزایش قدرت نفوذ در سیس��تم مالی ،رژیمهای
نامشخص بانکی همراه با گسترش و ترویج فعالیتهای ضد اخالقی در بخش بانکداری و
شکس��ت در تعدادی از حوزههای قضایی منطقه یورو برای اعمال سیاستهای مالی ضد
ادواری مناسب و عدم انجام اصالحات ساختاری با هدف بهبود رقابت ».وی در سخنرانی
خود به آماری از بانک مرکزی اروپا اس��تناد میکند تا یکی از دالیل و آثار یعنی افزایش
نسبت بدهی بخش عمومی و بخش خصوص در طول فاصله زمانی سال  1999و 2007
و عمق فاجعه بحران رانشان دهد ( جدول شماره .)2
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جدول  – 2-رش��د نس��بت بدهی بخش عمومی و خصوصی منطقه یورو ،یونان ،ایتالیا،
اسپانیا ،پرتغال و ایرلند بین سالهای  1999و 2007

منبعEuropean Central Bank, www,edu.europa.eu :

ایشنگرین و اورورکه( )2009مینویسند«:بحران مالی که در سال  2007آغاز شده است
در تاری��خ اقتصادی بعد از جنگ بی س��ابقه اس��ت ».این بحران ب��زرگ پس از یک دوره
طوالنی از رش��د سریع اعتبارات ،اجرت های کم خطر ،حجم نقدینگی شدید و گسترش
حباب امالک و مس��تغالت اتفاق افتاد .گسترش حجم اعمال نفوذ وسیع موسسات مالی
در بازارهای دارایی به ش��دت آس��یب پذیر .در نتیجه ،رکود در گوشهای نسبتا کوچک از
سیس��تم مالی (بازار وامهای بیپش��توانه آمریکا) برای س��رنگونی کل ساختار کافی بود.
مشابه این رخداد بزرگ قب ً
ال (به عنوان مثال ژاپن و کشورهای شمال اروپا در اوایل دهه
 ،1990بحران آس��یایی در اواخردهه  )1990نیز اتفاق افتاده است ،اما آنها تا حد زیادی
در س��طح و محدوده منطقهای باقی ماندند .تفاوت مهم این بحران این اس��ت که ،مانند
دوران رکود بزرگ دهه  ،1930بحران فعلی یک بحران گس��ترده جهانی اس��ت (.سزکلی
و نورد.)2009 ،تعبیر خطرناکترین ش��وک اقتص��ادی پس از بحران دهه  ،1930تعبیری
اس��ت که اصوالً توس��ط صندوق بین المللی پول استفاده ش��ده است ( .)INSG , 2008
ایشنگرین و اورورکه( )2009در گزارش خود به آثار بحران بهطور مفصل پرداخته اند و
برخی ش��اخصها را با بحران س��ال  1929مقایسه می کنند .از جمله آنها به چند مورد
 22اشاره می شود:
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 کاهش تولید صنعتی در نه ماه گذش��ته (از اول بحران)دس��ت کم به شدت نه ماه پساز اوج بحران 1929بوده است.
 سرعت بیشتر و سریعتر عرضه پول و انبساط پولی در  19کشور بحرانزده در بحران سال 2008از انبساط پولی در بحران 1929-1925
– ش��دت وسرعت بیش��تر افت تجارت بین کش��ور ها در بحران  2008نسبت به بحران
1929-1925
–فرایند فزاینده کسری مالی  24کشور بحران زده در بحران  2008نسبت به بحران دهه
 1930با استناد به گزارش صندوق بین المللی پول .
در گزارش  INSG 2008نیز اثر فوق العاده بحران بر زیر بخش حقیقی معدن و صنعت و
تداوم آن تا مرحله نامشخصی از رشد تقاضا در بازار جهانی تاکید شده است .در گزارش
دیگری کاس��تلو و همکاران( )2009تاکید دارند که این بحران تولید بالقوه اتحادیه اروپا
راح��دود  ٪5از تولی��د ناخالص داخلی کاهش می دهد .همینطور طرف عرضه اتحادیه را
تضعیف و بر کاهش بهره وری کل عامل موثر خواهد بود .رامونا پوپا ()104-105 ،2009
در بررس��ی خود نتیجه می گیرد «در دوره  ،2007 - 2003جریان های سرمایه گذاری
مس��تقیم خارجی روند صعودی به خود گرفت .این روند همراه با حمایت همزمان روند
توس��عه اقتصادی در س��طح جهان بود .با گسترش لیبرالیسم اقتصادی وآزاد سازی رژیم
های جذب س��رمایه گذاری های خارجی و اقتباس اس��تراتژی جهانی سازی در مقیاس
بزرگ حجم س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی( ) DFIبه یک رکورد باالی  1.8بیلیون
دالر در س��ال  2007منجر ش��د ( .)UNCTAD DFI, 2009با وقوع بحران های مالی
و اقتصادی بین المللی در س��ال  2008مش��خص شده که افزایش چرخه سرمایه گذاری
های بین المللی به پایان عمر خود رس��یده اس��ت .در سال  2008جریان سرمایه گذاری
مستقیم خارجی در سطح جهانی  ٪20کاهش یافته است .با توجه به تاثیر آن بر اقتصاد
مجازی ،بحران به س��رعت از بخش مالی فراتر رفته و اثرات جدی بر اقتصاد واقعی ایجاد
کرده است .آمار نشان میدهد که کشورهای توسعه یافته به دلیل ولنگاری موسسات مالی
و فعالیتهای سفته بازی و خلق اعتبار و نقدینگی خودسرانه بیشترین تاثیر را از بحران
س��ال  2008گرفتند.جریان س��رمایه گذاری مستقیم خارجی در این گروه از کشورهای
توسعه یافته به ویژه در فنالند ،آلمان ،مجارستان و ایتالیا بلکه در بریتانیا ،فرانسه ،ایاالت 23
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متحده نسبت به سال  2007تقریبا  ٪33کاهش یافته است» .این معضل به شرق اروپا نیز
سرایت کرده است .به عنوان مثال نیستور لوان و یولیسی ماریا (282 :2013و)287-286
مینویسند«:ش��اخص سهام بورس بخارست رومانی(  ) BETدر سال  60 ،2008درصد
س��قوط کرد.این درحالی است که ش��اخص بازارهای دیگر مانند نزدک ،1فوتسی، 2100
دکس ،3شاخص صنعتی 4نیز به ترتیب37،30،29و 31درصد سقوط کردند.بخشی زیادی
از س��رمایه ها از این کش��ور خارج شد .س��ود پرداختی بابت هر س��هم به شدت سقوط
کرد ».دیمیتری پاپادیمیتریو ( ،)2009،6در س��خنان خود در کنفرانس میگوید « :باید
درک درس��تی از ماهیت و پویایی بحران و مس��ائلی که در حال حاضر پیش روی نظام
بانکداری و سیستم مالی است ارائه داد .امروزه ،منابع اصلی تامین مالی بخش خصوصی
بانکهای تجاری و یا سرمایهگذاری نیستند ،بلکه عوامل خصوصی سرمایه گذاری مانند
صندوقهای تامینی ،صندوقهای بازنشس��تگی و ثروت وجوه ،محرک اصلی در واقع پول
است .حقیقتاً باید گفت که “پول سرمایهداری را مدیریت می کند “ .منابع پولی بسیاری از
این عوامل به شدت از طریق تضمین قوی تروام های نشات گرفته از شرکت های هلدینگ
مالی هستند که شناسایی آنها برای صاحبان ریسک و خطر نهایی دشوار است .عالوه بر
این ،این س��اختار مالی متخلخل اجازه می دهد تا از خطوط متعدد از صالحیت نظارتی
همچنانکه از مرز های ملی نیز فراتر میروند،عبورکنند .به عنوان نمونه گسترش نظاممند
بیش از حد وامهای بدون پش��توانه در آمریکا به س��رعت بحران مشهود و جهانی است.
بطوریکه به دلیل عدم تعهد موسس��ات مالی و فق��دان نظم و انضباط آنها دربازار ،فقدان
نظارت و س��هل انگاری مجرمان اصلی در بانکداری و اختالل مالی  2008از تور ایمنی
دولت عمال عدول می کنند ».لئوناردو بورالماکیو(  )7 ،2011می افزاید « :به شما مفهوم
دیگری به نام سیستم بانکی مالی سایه معرفی میکنم .که در مقابل آن حتماً باید ما نیز
یک سیس��تم نظارتی سایه مورد اعتماد مردم داشته باشیم .مجموعه نظارتی فعلی درک
بس��یار ضعیف از موسسات دارد ،آنها بسیار تاثیرگذار هس��تند ،چرا که با انجام کارهایی
ناهنجار هنجارهای به ظاهر استاندارد تنظیم و در مجموعههای مختلفی از موسسات ،از
جمله در نظام مالی اعمال نفوذ میکنند .آنها بسیار تاثیرگذار هستند ».وی میافزاید« :
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1. Nasdaq
2. FTSE 100
3. DAX index
4. index DJ Industrial
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در نهایت ،امید من این است که یک نقطه کلیدی را که توسط جان مینارد کینز وجوزف
ش��ومپیتر قب ً
ال راجع به ماهیت سیس��تم نیز طرح شده گوش��زد کنم و آن این است که،
سرمایهداری در اصل یک سیستم مالی است شامل شرکتهای مالی بدون توجه به آنچه
که از لحاظ مالی تولید کنند .از این منظر یک عقل س��لیم نمیتواند از جدایی بین این
نظام مالی و اقتصاد واقعی به سادگی گذر کند .اعتبار مالی ،به معنی ،بدهیها ،داراییها،
مسئولیتها ،جریانهای نقدی و پول نقد ،درهمه جای سیستم است .اگر ما به این مطلب
اذعان داشته باشیم ،این باید هسته مرکزی توجه ما را به هر گونه تالش برای سازماندهی
مجدد سیستم اقتصادی به عنوان یک کل و نه فقط سیستم مالی ،هم در داخل و هم در
سطح جهان رهنمون سازد .».بانک سرمایه ( )2013 :129-128درباره حباب ربوی اقتصاد
مجازی آمار جالب توجهی ارایه داده است.این بانک در گزارش خود مینویسد « :معامالت
کوتاه مدت به جای س��رمایهگذاری بلند مدت در بازار س��رمایه جایگزین شده است ،که
بازتابی از مصیبت کوتاه مدت گرایی در اقتصاد و نتیجه س��ردرگمی از وس��ایل و اهداف
است.توجه فوق العادهای به کسب و کار تجارت ثانویه پرداخت میشود و اهمیت آن روبه
روز افزایش یافته است.در شرایط بی ثباتی در سراسر جهان ،شاهد رشد نمایی بازارهای
س��رمایه جهانی ،و استراتژی های تجارت س��وداگرانه هستیم که سرمایه گذاری اساسی
بلند مدت در برابر این رشد غرق شدهاند .مبادالت وحشت آور برای سود و حاکمیت یک
ایدئولوژی نظارتی حداقل مداخله و با سقوط فلشهای متعدد و در نتیجه از دست رفتن
اعتماد به نفس سرمایه گذاران و اعتماد عمومی به سیستم در بازارها منجر به یک مسابقه
تس��لیحاتی در فن آوری ش��ده که در حال حاضر کل سیس��تم تجاری ثانویه را تهدید
میکند .در هیچ کجای اقتصاد رش��د معامالت س��وداگرانه قطعیتر از مشتقات معامالت
بورس نیست ».نمودارشماره  3این رشد وحشت آور درحجم مبادالت در مشتقات بورس
را از س��ال 1986تا  2011را نش��ان می دهد  :همانطور که مالحظه می ش��ود حجم این
مبادالت به بیش از  50برابر( 5000درصد) رسیده است (نمودارشماره .)3
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Source: Capital Institute analysis of Bank of International Settlement Quarterly
به نقل از Review, March 2012: Capital Institute,p.129 :

سونگ زئو زیانگ ( )6 ،2013مینویسد «:از سال  ،1971نرخ رشد پول ذخیره بین المللی
بس��یار باالتر از نرخ رش��د بخش اقتصاد حقیقی جهانی شده است .درنتیجه آن نرخ تورم
انباشته شده در سیستم اقتصادی جهانی در چهار دهه گذشته بیش از نرخ تورم انباشته
در تمام تاریخ انسان بوده است»نامبرده در ادامه گزارش خود به استناد به گزارش صندوق
بین المللی پول و تحقیق مادیسون و گرینسپان میافزاید که در طول سالهای  1971تا
س��ال  2011حجم ذخایرپولی بینالمللی  170برابرشده این درحالی است که نرخ رشد
بخش حقیقی اقتصاد تنها  4برابر شده است و این تائید رشد حبابی و افسارگسیختگی
بخ��ش پول��ی و مجازی اقتصاد را نش��ان میدهد  ».در جایی دیگ��ر میافزاید  «:مارتین
ولف میگوید“ :این کوه بزرگ و رو به رش��د از دارایی های مالی نش��ان دهنده وعدههای
آینده ،ولی اغلب مشروط ،رسیدی در ازای پرداخت فعلی هستند .اقتصاد مدرن ،پیچیده
و پویا بر اهرامی از وعده اس��توار اس��ت“ .با این حال ،موضوع وعدههای مالی نه فقط به
اندازه خطراتش قابل محاسبه است بلکه بر پایه وبنیانی از عدم اطمینان استوار شده و به
“ناشناخته هایی ناشناخته” اعتماد شده است».به بیان سادهتر ارزشهای اعتباری کاذب
با پایهای حبابی و توخالی که با هر بادی سرنگون خواهند شد.
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بحث و نتیجه گیری
ابعاد چالش پیری جمعیت
ب��ا جمعبندی آنچه از نتایج کار محققین در زمینه آثار بحران پیری جمعیت به دس��ت
میآید میتوان به چند محور مهم در این بخش اش��اره کرد .به طور کلی در گزارشهای
اش��اره ش��ده و سایر اسنادی که در اینجا مجال ذکر آنها نیست و به خصوص در گزارش
کمیسیون اقتصادی اروپا که حاصل تحقیقات یک گروه شش نفره است ودر سال 2005
منتشر شده چند نکته و محور مهم و عبرت آموز مشاهده می شود :
اولین عبرت ،پیش بینی بسیار بدبینانه نسبت به تداوم فرایند پیری جمعیت است .به طوریکه
ن��رخ باروری 1به ترتیب در  10و  15و  25عضو اتحادی��ه اروپا ( )EU10,EU15,EU25از
 1/2و 1/5و 1/5درصد درسال  2004به  1/6درصد درسال  2050خواهد رسید که نشان
از کاهش جمعیت و افزایش متوسط سنی جامعه اروپایی خواهد بود (جدول شماره 3و.)4

1- Fertility rate
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اولی��ن عارض��ه این پدیده خطرن��اک کاهش نیروی فعال و عرضه کار اس��ت.این پیش
بینی در دهه  1990نیز توس��ط مورو و روجرنیز انجام گرفته و به نتایج مشابه رسیدهاند.
جال��ب اینکه در این تحقیق وضعیت اروپ��ا و ژاپن به مراتب بدتر از ایاالت متحده آمریکا
اس��ت.خطر این پدیده از زمان تشکیل پول واحد اروپایی(یورو) در بحث در زمینه بودجه
مشترک احساس ش��د و عم ً
ال در سال  2001با تشکیل یک کار گروه « سالخوردگی»1
فعالیت در زمینه مقابله با این پدیده آغاز شده است.با مراجعه به بیش از  75منابع مستند
گزارش کارونه و همکاران (کمیسیون اروپا) و گزارش های فراوان دیگری که در این زمینه
توسط دیگران در کشور های پیشرفته به خصوص اروپا،استرالیا و آمریکای شمالی منتشر
شده،مشخص میشود که بحران پیری جمعیت در این جامعه بسیار حاد و نگران کننده
اس��ت .این نگرانی یک پدیده جهانی برای کلیه کشورها به خصوص کشورهای پیشرفته
اس��ت که در مسیر توس��عه به لحاظ مواجهه با مسائل مستحدثه درخط مقدم برخورد با
موانع تداوم رشد و پیشرفت قرار میگیرند و لذا طبیعی است که زودتر به نواقص عملکرد
مدلهای توسعه خود پی میبرند .و اگر خوب دقت شود این سرخوردگی میتواند فرصت
خوبی برای کشورهایی باشد که هنوز به این مرحله توسعه و رشد نرسیدهاند و میتوانند
با عبرت از این گذرگاه عبور نکنند و راه بهتری را برگزینند و مدل رشد و مسیر پیشرفت
خودرا تصحیح کنند .بی تردید نگرانی از پیری جمعیت ناش��ی از معضل تناقض توس��عه
استکه وقوعش قطعی است.
دومین عبرت اعتراف به آثار مستقیم سالخوردگی روی کاهش عرضه کار ،کیفیت نیروی
کار،کاهش سرمایه انسانی و افزایش شدت سرمایه( 2نسبت سرمایه به نیروی کار)،کاهش
بهرهوری نیروی کار ،ابداع ،نوآوری و پیش��رفت فنی نیروی کار و فناوری و افزایش سهم
هزینههای عمومی در بودجه اتحادیه است .واضح است که وقتی بیش از  70درصد نیروی
کار را س��نین  15تا  60س��ال تامین میکنند،پیری جمعیت میتواند اقتصاد واقعی را از
طری��ق کاهش در نش��اط و انرژی نیروی کار و دیگ��ری از طریق کاهش بهرهوری تهدید
کند.این گزاره در گزارش کمیسیون اروپا تاکید شده است(.کارونه و همکاران8 : 2005 ،
و )13همینطور ش��ورای عالی تجاری بریتیش کلمبیا( )9-12)2009نیز در پروژه چشم
)1 - Ageing Workink Group (AWG
2 - Capital Intensity
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ان��داز س��ال  2020آثار پیری را بر کاهش به��ره وری عامل و مهارت و کمیت نیروی کار
تایید کرده اس��ت.دنتون واسپنس��ر( )1998نیز تاکید دارند که عالوه بر آثار افزایش سن
جمعیت برطرف تقاضا یعنی افزایش هزینه های عمومی سالمندان ،باید به آثار سوء طرف
عرضه و ظرفیت تولید کشور در کانادا توجه شود.در گزارش بلوم و همکاران ( )2008که
برای کمیسیون رشد اقتصادی بانک جهانی تهیه شده مشکل کاهش نرخ رشد اقتصادی
کشورهای حوزه اتحادیه اروپا بر اثر افزایش سنی جمعیت و کاهش نیروی کار هم از نظر
کمی و هم از نظر کیفی تا افق سال  2040پیشبینی شده است.
سومین عبرت ،سیاستهای جایگزینی این عارضه کاهش جمعیت است که سالهاست
دنبال میش��ود و ناگزیر از پذیرش آن شدهاند.بخش��ی از این سیاست انفعالی است .مثل
افزایش س��هم اش��تغال زنان در جامعه که به تدریج جایگزین کمبود نیروی کار مردان
ش��ده است و ناشی از افزایش میل به رفاه بیشتر در جامعه غربی و همچنین هزینه های
زندگی خانوار و افزایش ارادی سهم اشتغال زنان به میل خانوارها است.این معضل نیز به
مصداق ش��عر مولوی «نی اس��ت که با سوختنش خودش شمع مزار خویش» شده است.
هجوم نیروی کار زنان منجر به یک دور باطل جدید ش��ده و اشتغال اینان نرخ باروری را
مجددا ً کاهش و با کاهش باروری مجددا ً میل به استخدام نیروی کار به عنوان جایگزین
نیروی کار مردان ضروریتر میشود.بزرگترین خطر این پدیده نیز تضعیف نظام خانواده و
پرورش فرزند و به نوعی یکی از عوامل فرو پاشی خانواده در غرب است .اَپس و همکاران
( )79 ،2007عل��ت پیری جمعی��ت را تخصیص نیروی کار زنان از محیط خانه به بازار و
واکنش طبیعی آن یعنی کاهش باروری بوده اس��ت .در تحقیق ایش��ان مشخص میشود
ک��ه افزایش عرضه نیروی کار زن��ان در بازار رابطه مثبتی با افزایش پس انداز،خرید بیمه
درمان��ی خصوصی و افزایش مراقبت های بهداش��تی دارد.علت دیگر ناگزیری از پذیرش
سهم اشتغال زنان به دلیل کاهش جمعیت فعال است.
بخشی نیز تدبیری است که برای جایگزینی جمعیت از نیروهای خارجی مهاجر ترتیب داده
شده است و سالهاست سرمایه از دست رفته فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه ای مانند
ایران نصیب کش��ورهای غربی میش��ود .سیاستی که یک طرف آن باخت و طرف دیگر برد
برای کشورهای غربی است.گرچه شاید راجع به سرریز جمعیت غیر ماهر کشورهای در حال
توسعه این سیاست مهاجرپذیری به نظر خوشایند باشد ولی در دراز مدت به نفع کشورهای 29
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مهاجر پذیر خواهد بود .زیرا اوالً س��رمایه گذاری اولیه تا مرحله جوانی س��ودی است که از
جیب کشورهای درحال توسعه خرج شده و به نفع کشور مهاجر پذیر از دست میرود .ثانیاً با
وجود نرخ بیشتر زاد و ولد در مهاجرین وزنه جمعیتی به نفع کشور مهاجر پذیر خواهد بود.به
خصوص که میل بازگشت به وطن معموالً تضعیف می شود.ثالثاً ارزش افزوده کار آنها نصیب
کشور مهاجر پذیر می شود .حال اگر کارگر ماهر ویا نیروی کار از نخبگان باشد به مراتب این
زیان برای کشوری که نیروی خود را از دست میدهد سنگینتر خواهد بود .در گزارش کارونه
و همکاران( )9 :2005تاکید می ش��ود ک��ه مهاجرت میتواند به پایداری عمومی طرحهای
بازنشس��تگی کمک کند مش��روط به اینکه مهاجرین در بخش اقتصاد رسمی به کارگرفته
شوند و با بازار کار انطباق داده شد و در پوشش آمار رسمی بیایند اما در بررسی آنها متوجه
میشوند که نرخ بیکاری مهاجرین در این کشورها  2تا  3درصد بیشتر از نیروهای بومی است
و مشکل اصلی ادغام مهاجرین در بازار کار است.طبق گزارش اینان جریان خالص مهاجرت
به  25عضو اتحادیه در س��ال  1/3 2004میلیون نفر و 0/35 .درصد جمعیت این کشورها
بوده است.پیش بینی میشود تا سال  2050جمعیت مهاجر به سقف  40میلیون نفر برسند.
اینان تاکید می کنند که الحاق اعضای جدید به اتحادیه اروپا نقش حیاتی دارد زیرا جابجایی
نیروی کار را آسان تر و کاملتر و نقش جبرانی آن را در پیری جمعیت بهتر ایفا خواهد کرد
(کارونه و همکاران20 ،2005،و()17نمودار شماره .)4
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بدیهی است که جمهوری اسالمی ایران پس از تجربه کاهش نرخ باروری در دهه گذشته باید به
فکر تجدید نظر در ترکیب سنی جمعیت باشد .روند نگران کننده فرار مغزها در سه دهه گذشته،
افزایش نرخ و نس��بت اش��تغال زنان در بازار کار،تورم و افزایش هزینههای زندگی به خصوص
هزینههای بهداشت و تحصیل کودکان و مسکن متاهالن و تغییر الگوی مصرف و افزایش رفاه
زدگی،میل به تحصیل دختران و به عقب انداختن ازدواج و افزایش س��ن ازدواج ،مش��کل پیدا
کردن شغل و درآمد کافی برای پسران،بهبود شاخص امید به زندگی 1و افزایش شاخص سالمتی
و طول عمر همه و همه از عوامل کاهش باروری و پیری جمعیت هستند .با وجود زمینههای
سالخوردگی جمعیت طراحی الگوی اسالمیایرانی پیشرفت بدون توجه به عامل انسانی جوان
غیر ممکن خواهد بود.الزمه پیشرفت نشاط ،نیرو،تالش،تحرک ،ابداع و نوآوری و امید به آینده
است جوان ظرف و موتور فکری ،معنوی ،مادی ،یدی و فیزیکی پیشرفت است ظرفی است که
مظروفش پیش��رفت است بدون این ظرف تحقق مظروف ناممکن است .در واقع اگر این عامل
مهیا نباشد تهیه ابزاری چون دانش ،سرمایه ،مدیریت ،و سایر عوامل علت کامل و معدهای برای
پیشرفت نخواهند شد و به عبارت دیگر نبود عامل انسانی مستعد در الگوی پیشرفت،پیشرفتی
است که خود مانع پیشرفت خودش میشود که از آن به عنوان تناقض توسعه یاد شد.
عبرت چهارمی که باید از این چالش بزرگ تمدن غرب گرفت نس��خههای تجویز ش��ده از
1 - life expectancy index
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سوی غربیها برای کشورهایی چون جمهوری اسالمی است که آغشته به اغراض سیاسی و
براندازی این نظام مقدس اس��ت .اینان مانند کرکسی میمانند که در باالی سر منتظر نفس
آخر پیکر ما هس��تند.ترویج مواد مخدر،تبلیغات فحشا و مستهجن با استفاده از انواع وسایل
و مش��روبات الکلی همه در راس��تای استحاله نسلهای کش��ورهای مقاوم در برابر ظالمان و
مستکبران است .پیر کردن جمعیت مسلمانان و بخصوص شیعیان به معنای مرگ تدریجی
اس�لام و نظام جمهوری اسالمی خواهد بود .زیرا این نظام تمام معادالت استعماری و اهداف
اشغالگری و غارت منابع کشورهای دیگر و از جمله ایران را بهم زده است .در این خصوص به
چند سند اشاره میشود :فیایپ جینکینز استاد تاریخ دانشگاه کمبریج مدیر برنامه مطالعات
دین مینویسد « :نرخ باروری کم ممکن است ایران را به صورت اساسیتری تغییر شکل دهد...
با وقوع کمتر این آئین های مذهبی که بنیان تجربه مذهبی برای بس��یاری از افراد هس��تند
روابط شما با کلیسا و مسجد ضعیف میشود ...از قدیم بیشتر کشورهای خاورمیانه و جوامع
اسالمی نرخ باروری بیشتری داشتهاند ولی در سالهای اخیر نرخ باروری در هیچ کشوری غیر
عادی تر از ایران نیست!  ...شما می بینید که برخی از باالترین نرخ های تولد در جهان اسالم
در جاهایی مثل عراق،سومالی،سودان،افغانستان و غزه هستند ،درحالیکه کمترین نرخ های
تولد در کشورهایی ،مثل ایتالیا،ژاپن و آلمان هستند .واضح است که نرخ تولد پایین در ایران
میتواند تغییرات بیس��ابقه و بس��یار مثبتی را برای ما نشان دهد»( وب گاه نیو رپوبلیک -با
عنوان «هالل ناباروری») ۱۰.در مصاحبه وال استریت ژورنال واشنگتون با زیبیگنیو برژینسکی
كارش��ناس سیاسی امور ایران و مشاور امنیت ملی آمریکا در زمان ریاست جمهوری جیمی
كارتر که در تاریخ جمعه  5مارس  2010انجام گرفته در پاسخ به سئوال «بلند پروازی هستهای
ایران را چگونه مدیریت کنیم» ،می گوید «از فکر حمله پیش دستانه به تأسیسات هسته ای
ایران اجتناب کنید و به مذاکره با تهران ادامه دهید.از همه مهمتر،بازی را طوالنی کنید ،چرا
که زمان ،آمارهای جمعیتی و تغییر نس��ل به نفع رژیم کنونی نیست(».وب گاه وال استریت
ژورنال)1مش��ابه همین اظهارات برای تحدید جمعیت کش��ورهای اسالمی در تحقیق هنری
کس��ینجر وزیر امور خارجه وقت آمریکا که یک صهیونیست است ،آمده است.این گزارش تا
سال  1990ممنوع االنتشار بود ۱۱.طبق گزارش وب گاه سازمان برنامه ریزی جمعیت رژیم
صهیونیستی ۱۲نرخ رشد جمعیت رژیم اشغالگر قدس در حدود 3درصد بیشتر از کشورهای
)به نقل از مجموعه فایل های منتشر شده همايش ملي تغييرات جمعيتي و(همان ماخذ 1 - Online.WSJ.com/news/article
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منطقه است.این جمعیت بیهویت بنا به نقل از وبگاه برنامه امنیت ملی این رژیم جمعیت این
کشور مرتباً همزمان با رشد در حال جوانتر شدن است ۱۳.به طوریکه در سال  2013در هرم
سنی سهم افراد 0تا  14سال  %28و سهم افراد  15تا  64سال  62/1درصد و تنها  9/9درصد
 65سال به باال داشتهاند.بی تردید این رقابت ،یک مسابقه در راستای توسعه قلمرو اشغالی و
برای تفوق نظامی،سیاسی و اقتصادی در سطح منطقه است.
نگرش اقتصادی به جمعیت -روش کنترل هزینه متغیر جمعیت
بی تردید عامل اصلی اقتصادی سیاس��ت کاهش جمعیت از سوی دولت ها گریز از افزایش
هزینه های عمومی خدمات اجتماعی بوده است .بین ساختار سنی جمعیت و فشار مالی یک
رابطه مستقیم وجود دارد .در کار پژوهشی رضا کیهانی حکمت( )1385 :4-5اثبات میشود که
درکشور ما نیز «متغیرهای جمعیتی روی اندازه دولت و رشد اقتصادی تاثیر دارد .این معنا در کار
عرب مازار وکشوری شاد ( )1384نیز تایید شده است.همچنین ساختار سنی جمعیت بار تکفل
پیر و جوان بر اندازه خارج(آموزشی،اجتماعی،بهداش��تی،دفاعی،رفاهی و خدمات اقتصادی و
عمومی) و فشار مالی بر دولت موثر است.افزایش نسبی جمعیت پیر و جوان سبب افزایش سهم
تولید ناخالص داخلی اختصاص یافته به خدمات اجتماعی میشود .همینطور نسبت مخارج
آموزش به تولید ناخالص داخلی بطور معناداری تحت تاثیر جمعیت جوان کشور قرار می گیرد
و نسبت مخارج بهداشتی و رفاهی به تولید ناخالص داخلی نیز با اندازه جمعیت سالخوردگان در
جمعیت در حال رشد است ».و جالب اینکه در مقطع زمانی مورد بررسی یعنی 1375-1335
نیز نتیجه میگیرد که «به دلیل نرخ باالی زاد و ولد در کشور انتظار میرود که فشار مالی مخارج
اجتماعی کاهش یابد ».از یک طرف دولتها با افزایش سهم جمعیت جوان مواجه با افزایش
هزینههای آموزشی میشوند و از طرف دیگر در مقابل با افزایش سهم جمعیت سالمندان دچار
افزایش هزینههای بهداشتی،بازنشستگی و اجتماعی میشوند .به روند تغییرات سهم سه گروه
عمده سنی جمعیت از سال  1355تا  1390در نمودار  5و 6توجه شود نشان میدهد که از نظر
فیزیکی و کمی نیز این تقابل بین سهم دو گروه سنی زیر پانزده سال و باالی  65سال وجود
دارد .در نمودار دوم که با استفاده از داده های سرشماری های  1335تا  1390درجدول شماره
 1این تحقیق درج شده نیز این تقابل وجود دارد.
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شکل -5 -روند تغییرات سهم سه گروه عمده سنی جمعیت از سال  1355تا ( 1390مرکز
آمار ایران)
ﻧﻣﻭﺩﺍﺭ ﻣﻘﺎﻳﺳﻪ ﻧﺳﺑﺕ ﺟﻣﻌﻳﺕ ﺟﻭﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﻟﺧﻭﺭﺩﻩ-

ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺑﺭﺍی ﺑﺭﺟﺳﺗﻪ ﺗﺭ ﺷﺩﻥ ﺭﺍﺑﻁﻪ ﻣﻌﮑﻭﺱ ﺍﻳﻥ ﺩﻭ ﺳﺭی ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻧﺳﺑﺕ ﺳﺎﻟﺧﻭﺭﺩﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻋﺩﺩ  10ﺿﺭﺏ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ
ﻧﺳﺑﺕ ﺟﻣﻌﻳﺕ ﺟﻭﺍﻥ  14-0ﺳﺎﻝ
ﻧﺳﺑﺕ ﺟﻣﻌﻳﺕ ﺳﺎﻟﺧﻭﺭﺩﻩ  60ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
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شکل -6 -مقایسه نسبت جمعیت جوان و سالخورده
جالب توجه است که این تقابل در آمار جمعیت کشورهای اروپایی نیز مشاهده میشود.
 34در نمودار  7این وضعیت به تصویر کشیده شده است.
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شکل -7 -جمعیت سنین 5تا  25سال و  65سال در  25عضو اتحادیه اروپایی
ماخذ:
”Economic Policy Committee and the European Commission (DG ECFIN),(2006),p.168

ب��ا توجه به دغدغ��ه دولتها برای کاهش هزینههای اجتماع��ی برای جمعیت جوان و
سالخورده به نظر میآید راهحلی برای این تقابل ظاهری هزینهها وجود داشته باشد.
ش��اخصی که باید در این راهحل معرفی ش��ود هزینه س��رانه آموزش و سایر هزینههای
جمعیت ج��وان( ) Eyو در مقابل هزینههای مراقبت های بهداش��تی و بازنشس��تگی و
اجتماعی جمعیت س��المند( .) Hoانتظار میرود رفتار این دو متغیر نیز همچون متغیر
موکل خود یعنی تعداد جمعیت جوان و س��المند نیز یک رابطه معکوسی داشته باشند.
در نمودار فرضی ذیل این روابط رسم شدهاند:طبق فروض گفته شده شرط بهینه سازی
هزینههای اجتماعی جمعیت جوان و س��المند انتخاب نقطه تقاطع دو منحنی است که
در نمودار فرضی ذیل در نقطه  4/5محور افقی در سطح فرضی  45میلیون نفر و و سن
ح��دود  27س��ال و در منحنی مجموع در نقطه حداقل حاصل شدهاس��ت .۱۳در صورت
دسترس��ی به دو س��ری داده میتوان ابتدا دو تابع را برازش و نقطه تعادل و تقاطع آنها را
از طریق ریاضی بدست آورد.
لذا اگر تابع هزینه جمعیت جوان حاصل جمع  4قلم هزینه تعلیم،بهداشت ودرمان،ورزش
و ازدواج و تابعی از تعداد جمعیت باشد :
)Ey ( E , H , S , M )= f ( Po

و تابع هزینه سرانه جمعیت سالمند مشتمل بر هزینه های مراقبتهای بهداشتی و درمان35 ،

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسال مي ایراني پیشرفت

بازنشستگی ،مراقبتهای اجتماعی باشد:

)Ho( H , P , C )= f ( Po

در این صورت با مساوی قراردادن دو تابع مقدار دو متغیر مجهول تعداد جمعیت و میزان
هزینه حداقل که ترکیب دو گروه سنی در آن مشخص شده به دست میآید .راه مکمل
دیگر ترکیب دو تابع و برازش یک تابع از دو گروه است  .در این صورت با مشتق گرفتن از
تابع مجموع نسبت به متغیر جمعیت و برابر صفر قراردادن آن نقطه حداقل تابع بهدست
میآید و با قراردادن این مقدار در تابع مقدار دو مجهول تعیین میشود.
∂ EHyo
=0
∂ PO

در این الگو انتخاب دامنه ترکیب س��نی دو گروه س��نی جوان و س��المند نقش اساسی
در تعیین دقیق نقطه بهین��ه دارد .زیرا تفکیک و ترکیب هزینههای اختصاصی هر گروه
سنی در انتخاب ترکیب سنی بسیار موثر است.در واقع امکان دسترسی به دادههای قابل
تعریف و تفکیک برای هر گروه س��نی محقق و متولی را وادار به انتخاب دامنه س��نی دو
گ��روه میکند .مث ً
ال اگر تنها هزینههای مورد نظر دولت ،هزینههای آموزش��ی جوانان تا
مقطع تحصیلی پایان دکترا باش��د ترکیب سنی از  6سالگی تا  25سالگی به عنوان گروه
س��نی جوان باید انتخاب شود .اگر هزینههای مراقبت اطفال نیز مد نظر باشد باید گروه
س��نی از  0تا  25س��ال انتخاب شود منوط به اینکه بتوان داده های الزم از هر دو هزینه
را بهدست آورد.
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شکل-8-
ابعاد چالش بحران مالی و اقتصادی
با توجه به مباحث ادبیات موضوع درباره ریشهها ،عوامل ،زمینهها و آثار بحران اقتصادی
اقتصاد سرمایهداری و به خصوص ارائه برخی از ویژگیهای بخش مجازی اقتصاد در اینجا
ون إِالَّ َك َما
ون ال ِّربَا الَ يَ ُقو ُم َ
ِين يَ ْأ ُك ُل َ
انس��ان را به یاد آیه قرآن میاندازد که میفرماید «:الَّذ َ
س َذل َِك ب َِأن َّ ُه ْم َقالُوا ْ إِن ََّما ال ْ َب ْي ُع ِمث ُْل ال ِّربَا َوأَ َح َّل ُهّ
الل ال ْ َب ْي َع
يَ ُقو ُم الَّذِي يَ َت َخ َّب ُط ُه الشَّ ْي َط ُ
ان م َِن ال ْ َم ِّ
َو َح َّر َم ال ِّربَا َف َمن َجاء ُه َم ْوع َِظ ٌة ِّمن َّرب ِّ ِه َفان َت َه َى َفلَ ُه َما َسلَ َف َوأَ ْم ُر ُه إِلَى اللِهّ َو َم ْن َعا َد َف ُأ ْولَـئ َ
ِك
ون -كسانى كه ربا مىخورند( ،از گور) برنمىخيزند مگر مانند
اب ال َّنا ِر ُه ْم فِي َها َخال ُِد َ
أَ ْص َح ُ
برخاس��تن كسى كه شيطان بر اثر تماس ،آشفتهسرش كرده است .اين بدان سبب است
لو
ت و حال آنكه خدا داد و س��تد را حال 
كه آنان گفتند :داد و س��تد صرفاً مانند رباس�� 
ربا را حرام گردانيده اس��ت .پس ،هر كس ،اندرزى از جانب پروردگارش بدو رس��يد و (از
آن اوست و كارش به خدا واگذار مىشود و كسانى
رباخوارى) باز ايستاد ،آنچه گذشته ،از ِ
كه (به رباخوارى) باز گردند ،آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود)۲۷۵( .يَ ْم َحقُ
الص َد َقاتِ َو ُهّ
ُهّ
ِيم ()۲۷۶خدا از (بركت) ربا مىكاهد ،و
الل الَ يُحِ ُّب ُك َّل َك َّفا ٍر أَث ٍ
الل ال ْ ِّربَا َويُ ْرب ِي َّ
بر صدقات مىافزايد و خداوند هيچ ناسپاس گناهكارى را دوست نمىدارد )۲۷۶( .يا ايها
الذي��ن آمنوا ال تاكلوا الربا اضعافا مضاعفة و اتقواهلل لعلكم تفلحون و اتقوا النار التى اعدت
للكافرين؛ اى كس��انى كه ايمان آوردهايد! ربا (و س��و ِد پول) را چند برابر نخوريد! از خدا
بپرهيزيد تا رستگار شويد! و از آتشى بپرهيزيد كه براى كافران آماده شده است »
کالم اله��ی هف��ت عمق دارد .لذا تفس��یر آیات نیاز به تخصص ویژه مفس��رین دارد.در
اینج��ا تالوت و معن��ی این آیات دو نکته مهم رادر ذهن متبادر میس��ازد اول اینکه بیع
مثل ربا نیست ،و یک معنای آن میتواند مق ِّو ِم جدایی بخش فعالیتهای حقیقی اقتصاد
از فعالیتهای سفته بازی،داللی در بخش مجازی وخودکامگی و ولنگاری بخش مجازی 37
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باشد و نکته دوم در آیه «اضعافاً مضاعفه» نیز مقوم مفهوم چند برابر شدن و حبابی شدن
کاذب بخش فعالیتهای پولی و مالی و سفته بازی بخش اقتصادی مجازی باشد.
از نتایج کار محققین بر میآید که بحران از یک طرف متغیرهای پولی و مجازی را متورم
و حبابی کرده است و بخش اقتصاد سایه و مجازی به وجود آورده که مشخصهاش سفته
بازی و خلق پول با پول و از پول ،تکاثر ثروت بی پش��توانه ،س��رعت مبادلهای سایه بدون
هرگونه مبادله در بازار کاالها و خدمات حقیقی ،خودکامگی،س��یالیت،پول شویی،جریان
سازی و مدیریت تاثیرگذار بر بخش حقیقی اقتصاد است .از طرف دیگر متغیرهای حقیقی
دچار انقباض و تضعیف ش��دهاند .به عبارت س��ادهتر بخش واقعی مغلوب سایه خود شده
است.این معضالت مجددا ً حجتی برای اندیشمندان علوم انسانی و بویژه علم اقتصاد و به
خصوص مایه عبرت برای طراحان الگوی اسالمیایرانی پیشرفت است.
پذيرش چش��م بسته الگوهاى اقتصاد س��رمايهدارى و نسخه پيچيدن آنها براى اقتصاد
بومى ما یکی از امراض مس��ری در بین بس��یاری از اقتصاددانان ما اس��ت .الگوهايى كه
اكنون ،همانند تجربه شكسته شدن استخوان هاى الگوهاى نظام سوسياليسم شاهد ُخرد
شدن مبانى آن هستيم و لذا در اينجا همچنان پيام و نصايح حضرت امام خمينى(سالم
ا...عليه) به ميخائيل گورباچف درباره پوچى نظام س��رمايه دارى يادآوری میشود .در اوج
نظري��ه پردازي اقتصاد مكاتب��ي چون پيروان دور هاي حقيقي تجاري ظهور کردند كه تا
ح��دودي به اثر متغيرهاي حقيقي طرف عرضه يا اخت�لال پولي كل با اعتقاد به قابليت
س��رايت اث��رات آن به بخش توليد و حقيق��ي اقتصاد در بروز نوس��انات و ظهوردور هاي
رون��ق و ركود توجه كردهاند .اخيرا ً دنیا مواجه با نظريات پيروان مكتب نهادگرايي ش��ده
كه موضوع اثر متغيرهاي ساختاري و نهادي و ارزشي را باور دارند .ولي اين باور از سوي
امثال اين مكاتب هنوز به يقين نرسيده و با ابراز نظرهاي گوناگون در جمع خود خواننده
را در نتيجهگيري اينكه اينان باالخره چه پيام مش��خصي براي جامعه انديش��ه دارند ،به
ترديد مياندازند .از اين فراتردر ادبيات علم اقتصاد جديدا ً انديش��مندانى پيدا شدهاند كه
پا را فراتر از قفل هاى بس��ته نظريههاى آكادميك گذاش��ته و در ارتفاعى باالتر از كرسى
هاى غالب انديش��مندان ،اقتصاد سرمايه دارى را رصد مىكنند .اما حتى متأسفانه كمتر
شاهد ظهور افرادى هستيم كه با اعتماد كامل به نقادى مبانى بپردازند .دليل اين پديده
 38فقدان «ميزان» در اس��تناد است .طبيعى است كه بشر به محدوديتهاى خود به خوبى
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آگاه است .بنابراین هميشه قضاوت و پيش بينى حتى از سوى خود را كه با مبانى ،روش
و اطالعات بهنگام و كامل انباشته شده و با علم حضورى و حصولى ابراز شده ،با احتمال
و ترديد بيان و منتشر مىسازد.
نقد نظریه نظریه پردازان دلباخته غرب
ش��رایط و وقایع کنونی بحران اقتصادی در غرب حاصل و دس��تاورد حاکمیت بیش از
دویس��ت سال مدلی است که ادعای الگو بودن داش��ت.همانگونه که در ادبیات موضوع
به اختصار اش��اره شد با بروز نواقص اساس��ی اقتصاد سرمایهداری درعمل ،اکنون غربی
ها مشغول تجدید نظر در ادبیات بافته های علم اقتصاد خود شدهاند  .ولی ظاهرا ً برای
طرفداران آنان در برخی از مجامع دانش��گاهی ما باور این شکس��ت مش��کل است و به
اصطالح «کاس��ه داغتر از آش» ش��دهاند .لذا در اینجا مختصرا ً به ادعاهای برخی پاسخ
داده میشود .به طور مثال یکی از این افراد معتقد است كه « هنر سرمايهداري عبور از
بحران است .كما اينكه صندوق بينالمللي پول نيز برآورد كرده از سال  1970تا 2007
بيش از  124بحران بزرگ در كش��ورهاي س��رمايهداري ش��كل گرفته كه همه آنها نيز
پش��ت سر گذاشته ش��دهاند ».و در ادامه افزوده که« اين فرصت براي نيروي كار پديده
آمده كه بتوانند به موازات قدرتگيري عامل س��رمايه از طريق تس��هيل س��ازمانيابي
نيروي انس��اني در قالب اتحاديهها يك قدرت همسنگ در برابر سرمايه ايجاد كنند .در
شرايط فعلي و تحوالت رخداده در كشورهاي صنعتي ،قدرت چانهزني اين اتحاديهها رو
به نزول گذاش��ته و اين واكنشها نوعي تالش اوليه براي س��ازمانيافتگي بيشتر جامعه
مدني در برابر قدرت س��اختاري س��رمايه اس��ت و اين نه به معناي مرگ سرمايهداري
بلك��ه به معناي ايجاد دگرگونيهاي بنيادي سياس��ي و اقتصادي در س��اختار قدرت و
موازنه نيروهاي اجتماعي اس��ت .اين سخنان به هيچوجه به معناي بهترين گزينه بودن
سرمايهداري نيست .همانطور كه معناي مرگ آن را هم نميدهد! ساحت علم ،ساحت
واقعبيني است و نسبتي با شعار مرده باد و زنده باد ندارد».
اگر خوب دقت شود تناقض و بی اساس بودن ادعای فرد اول در درون استدالل خودش
نهفته است .اصوالً اقتصاد سرمایهداری نئوکالسیک بر اساس مبانی ذیل شکل گرفته است
 :اصل مالکیت خصوصی و حاکمیت س��رمایه وثروت بر تمام شئون اقتصاد جامعه ،نفع و 39
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لذت شخصی،حاکمیت ربا دربازار سرمایه وپول ،اصل عدم مداخله دولت در اقتصاد،رقابت
و کارایی دست نامرئی در ایجاد تعادل های اساسی در بازارها،اصل ادعای عقالنیت کامل،
روند بلندمدت تحقق تعادل در بازارها و...
طبق این گفته اوالً اگر جنبش کارگری برعلیه حاکمیت سرمایه و براي سازمانيافتگي
بيش��تر جامعه مدني در برابر قدرت ساختاري س��رمايه است نشان از دو چیز است .یکی
س��رکوب سرمایه انسانی و عامل نیروی کار در نظام مزبور و دیگری مقابله با این نظام با
محور قدرت سرمایه است که طبق ادعای ما بحران سرمایهداری دچار آن شده است.ثانیاً
به تناقض گفتار فرد اول توجه شود که در یک نظام وقتی دگرگونی بنیادی رخ دهد دیگر
آن نظام ،نظام پیشین نخواهد بود .بلکه نظام دیگری با موازنه قوای نیروی کار و سرمایه
جدید خواهد بود.ثالثاً نویس��نده اضافه کرده که...« :به قاعده تجربههاي نيمقرن گذشته
نوعي تفاهم عمومي در سطح نظريهپردازان بزرگ و استراتژيستهاي كشورهاي صنعتي
پديد آمده كه در ش��رايط جديد از منظر سامان نظامهاي اقتصادي هيچ جامعهاي با اتكا
به دولت يا به بازار بهتنهايي قادر به پيشرفت نخواهد بود و استفاده از تركيب خردمندانه
بازار و دولت اجتنابناپذير است .بنابراين ،اين بلوغ نظري به وجود آمده كه دولت و بازار
در كنار تمامي وجوه مثبت خود از درماندگيهاي مختص خود نيز در رنج هس��تند و هر
دولتي كه به بالندگي و توس��عه عالقهمند اس��ت براي آنكه از دستاوردهاي دولت و بازار
اس��تفاده كند و از درماندگيهاي آن مصون بماند ،تالش گستردهاي براي تقويت جامعه
مدني را در دس��تور كار قرار داده اس��ت .حضور نهادها و تشكلهاي مدني بر فراز دولت و
بازار ،شفافيت اطالعات و مشاركتآميز كردن فرآيند تخصيص منابع را موجب شده است
و به اين اعتبار ،وجه اجتماعي زندگي مردم دستخوش ارتقاي سطح و منزلت بيسابقهاي
شده است .بنابراين ،رشد و بالندگي نهادهاي مدني و جنبشهاي اجتماعي از اين منظر
مرهون انقالب دانايي است »....این توجیه نیز برخالف مبانی سرمایهداری است که اصل
دخالت و حضور دولت در بازار را نفی میکند و اتفاقاً سردمداران غرب در اجالس داووس
سوئیس و محققین در نوشتههای خود پشیمانی خود را از عملکرد رهایی اقتصاد به دست
بانکه��ا و بنگاههای بزرگ خصوصی اعالم کردهاند .چه��ارم این که نامبرده جنبش وال
استریت را انقالب دانایی نام گذاشته است .تناقض دیگر در این بیان نفس واژه« انقالب»
 40اس��ت که دقیقاً به معنی زیرورو کردن یک نظام و در اینجا نظام س��رمایهداری است .به
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عالوه تاکنون که نظام سرمایهداری ادعای عقالنیت کامل داشت چطور شد دوباره بر سر
عقل آمده است؟ روشن است که نویسنده دنبال توجیه و دفاع از یک مسئله باطل است.
فرد دیگری ادعا کرده که« محور لیبرال دموکراسی در غرب «سرمای ه انسانی است و نه
سرمایهی پولی»! پاسخ خوبی در جواب ایشان در ادبیات موضوع ارائه شد .در جواب کلی
به این فرد باید اضافه کرد که این چه سرمایه انسانی است که اکنون مواجه با قیام سرمایه
انسانی شده است؟ یا چه سرمایه ای است که مجددا ً مواجه با انقالب دانایی بنا بر قول فرد
اول شده است؟ یا باالخره بنا بر اذعان خود غربیها ریشه بحران اخیر ولنگاری بازار پول و
نهادهای مالی بودهاند .چه دلیلی برای اصرار شما بر این نظریه بی سند است که صاحبان
اصلی را به اعتراف واداشته است؟ کدام دوربین اقتصاد اخیرا ً حادثه رونق و رکودی ضبط
نموده که عامل ش��روع این بحران باشد؟ شخص دیگری در کسوت رشته جامعه شناسی
ادعا نموده که اقتصاد غرب در بحران نیست بلکه در حال پوست اندازی است!
در پاس��خ به این فرد نیز باید گفت که یکی از عالئم موفقیت یک اقتصاد ایجاد تعادل
همه جانبه در س��طح باالی بهرهوری در کلیه بازارهاست.اقتصاد سرمایهداری ادعا داشته
که در تمام ش��ئون نفع ش��خصی موجب تامین نفع اجتماعی میش��ود و در تمام بازارها
تعادل در س��طح کارایی برقرار خواهد شد .اکنون جا دارد به این پرسش پاسخ دهند که
در کدام شئون نفع شخصی موجب تامین نفع اجتماعی شده و در کدام بازارها تعادل در
سطح کارایی برقرار شده است؟.
آیا عدالت در توزیع ثروت و درآمد ب ه وجود آمده است؟ آیا همه از رفاه برخوردار شدهاند؟
آیا منافع شخصی اقلیتها و ضعفا تامین شده است؟
اگ��ر در بازار کار تعادل برقرار ش��ده چ��را اکنون نرخ بیکاری به بی��ش از دوازده ( و در
کش��ورهایی مانند یونان و اسپانیا به بیش از 25درصد) رسیده است؟ چرا نیروی ماهر را
همچنان از خارج و عموماً با طعمهگذاری و فراری دادن مغزها تامین میکنند؟ اگر در بازار
کار تعادل وجود دارد چطور جامعه غربی دچار بحران کهولت سن شده که خود بزرگترین
تناقض توسعهای در غرب است؟
در بازار پول کدام تعادل به وجود آمده اس��ت؟ آیا کس��ری شدید و بدهی انباشته نشان
از عدم تعادل نیست؟بحران مالی کنونی حاصل عملکرد کدام بخش از اقتصاد است؟چرا
امثال جورج س��وروس با خارج کردن سرمایه از بازار باید شالوده  20ساله اقتصاد جنوب 41

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسال مي ایراني پیشرفت

شرقی آسیا را بر هم زده و حاصل دسترنج بیست ساله بسیاری از آنها را نابود کند؟
در بازار س��رمایه نظامی که دویست سال اس��ت به خود می بالد چرا باید حجم انباشت
بدهی بوجود بیاید؟ در کفه مقابل بدهی ،دارایی وجود دارد .این داراییها کجاس��ت؟ در
دس��ت سرمایه انسانی مورد ادعای شماست یا صهیونیس��تهای حاکم بر هستی دنیای
مس��یحیت؟ این همه حباب کاذب بخش مجازی در بازار سرمایه و جابجایی های موجی
که عالمت عدم تعادل در بازار سرمایه است چگونه از چشم بسته امثال اینان دور مانده
است؟
در ب��ازار کاالها و خدمات آیا این همه تالش برای سدش��کنی تعرفهها و محدودیتهای
کمی تجاری در کش��ورهای جهان سوم با ابزارهایی چون سازمان تجارت جهانی نشان از
ناکارامدی نظام سرمایهداری نیست؟ و آیا نمیبینند که این بازیها ابزار حل مشکل اشباع
بازار آنها و مشکل بیکاری «جایگزینی انسان به تبع کاربرد ماشین» شده است و با فریب
به دنبال فرافکنی و تحمیل مش��کل خودش��ان بر دوش ملل مستضعف هستند؟ با وجود
موانع مذکور چه تعادلی بروز خواهد کرد؟
آیا تعادل زیست محیطی به وجود آوردهاند؟ پس این همه نگرانی در مورد اثرات زیست
محیطی فعالیتهای صنعتی کش��ورهای غربی و زیر پا گذاش��تن مصوبات کنفرانس ریو
نشان از چیست؟
آیا الگوی مصرف و تولید آنها متعادل است؟ پس این عقبکرد به طبیعت نشان از چیست؟
در دهه گذشته هرچه امراض ناشناخته مانند ایدز،جنون گاوی ،انفلونزای مرغی و خوکی و
غیره شایع شده منشاء غربی داشته که یا از آنجا شروع شده و یا حاصل آزمایشهای این
انساننماها در کشور های کم توسعه بوده که جوالنگاه جنایات آنهاست و ....
اما برخالف قلمروى سكوالر و سرمايهدارى بىبنيان ،برگ برنده و برجسته قلمرو انديشه
در محيط مكتب و دانش اقتصاد اسالمى وجود «ميزان» و بلكه «موازين مستحكم» است.
شهيد محمد باقر صدر در كتاب خود ،كار محقق را اكتشاف و جستن ساختمان تئوريك
براساس نصوص قرآن و سنت ميداند كه قب ً
ال تكميل شده است .در ادبيات فقه االقتصاد
از قول موازين حكمت و دانش يعنى ائمه اطهار عليهم السالم مكررا ً به پيروان و دولتمردان
با صراحت تام بر فعاليتهاى حقيقى اقتصادى چون كش��اورزى و صنعت تأكيد مىشود.
 42امام ششم عليه السالم در روايتي ميفرمايند« :در ميان كارها هيچ كاري نزد خدا محبوبتر
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از كش��اورزي نيس��ت و خداوند هيچ پيامبري را برانگیخته نکرد مگر آنكه كشاورز بود به
جز ادريس كه خياط بود»( ري شهري .)1385 ،در عوض حضرت ايشان در بيان ديگري
پيشش��رط تجارت را آشنايي به احكام حالل و حرام دين ميدانند كه اگر آموخته نشود
تاجر به ورطه شبهات ميافتد و يا پيامبر اكرم (صلي ا ...عليه و آله )ميفرمايند :كسي كه
خري��د و فروش ميكند بايد از پن��ج كار دوري گزيند وگرنه نبايد خريد و فروش كند:ربا،
سوگند،پوش��اندن عي��ب كاال ،تعريف و تبليغ در موقع ف��روش و بد گويي از كاال در موقع
خريد آن (.ري شهري )1385،از مقايسه اين دو دسته سخن برميآيد كه انجام فعاليتهاي
فراتر از توليد همراه با وقوع خطرهايي است كه در دايره توليد مفيد قرار ندارند و برخالف
آن آغش��ته به اعمالي كذب ميشوند.اينكه در روايات بر فعاليتهاى كشاورزى ،صنعت و
خدم��ات مفيد و حقيقى تأكيد مىش��ود ،دليل بر وجود مناف��ع در اين قبيل فعاليتهاى
اقتصادى براى بشر است و لذا اينها ماندگار و با ارزش تلقى مىشوند.
آسيب شناسي بحران ،تورم بخش غير حقيقي
توس��عه اقتصادى بارآور حوادثى در نظام معيش��تى بشر است كه از همه مهمتر و شايد
مغفولتر رش��د و تورم بخش اسمى (غيرحقيقى) اقتصاد در مقايسه با بخش حقيقى آن
اس��ت .اين بخش در اقتصاد سرمايه دارى به ش��دت متورم و بزرگ شده است.در بخش
قبلی این مفهوم تعریف شد.بخش مالی و پولی ،فعاليتهايى چون معامالت كاغذى ،بخش
غير ضرورى توزيع در بازار خدمات ،س��فته ب��ازى ،داللى ،ازدحام و كثرت بيحد و حصر
مؤسس��ات واسطه مالى ،پولى ،پولشويى ،بورس بازى غير كااليى و از اين قبيل از اجزاى
برجسته بخش غير حقيقى اقتصاد سرمايه دارى هستند .اگر درست به تعريف پديده خلق
كاال و خدمات توجه شود ،مىتوان بخش غير حقيقتى را اين چنين معرفى كرد كه نقش
مس��تقيم و مفيدى در توليد كاال يا خدمات ندارند .البته برخى فعاليت و وجود نهادها به
اصط�لاح فقهى در حد واجب كفايى الزمند .مث ً
ال احتس��اب بخش زائد توزیع در اقتصاد
کشور ما به دلیل سهمبری این واسطهها در چرخه از تولید تا مصرف است .عم ً
ال هیچ گونه
ارزش افزودهای ایجاد نمیکنند ولی سهم هنگفتی از ارزش افزوده را بر میدارند.سود غیر
متعارف و هنگفتی که بدون هرگونه فعل مثبتی عایدش میش��ود به همین دلیل اس��ت
که از منظر ش��خصتی اسالم شناسی چون شهید دکتر محمد بهشتی سود غیر متعارف
ی ش��ود (بهش��تی .)1387،از خصوصیات دیگر این بخش 43
در اس�لام در حکم ربا تلقی م 
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سایه و مجازی منعطف بودن ،موج آفرين،سبك ،سريع ،فراّر ،رويين،سرعت گردش پول،
محرك است.
جريانساز فيزيكى ،جريانساز روانى و ّ
در عوض بخش حقيقى زيرين،س��نگينُ ،كند و موج پذير اس��ت و تحرك كمتری دارد.
ل��ذا اين دو بخش همچون دواليه ميمانند كه در نظام اقتصاد چنبره زده و مطابق قانون
خلق��ت كاركردي چون آب و كف دارند .ب��ه مصداق قرآن كريم کف در رو قرار مىگيرد.
بخش غيرحقيقى نيز در رو قرار مى گيرد و جريان س��ازىاش باعث فریب عوامل بازار و
حتى انحراف مس��ير بخش حقيقى مىشود .عالوه بر بحران اقتصادی بزرگ سال 2008
که در مبحث پیش��ینه مطرح ش��د به طور مثال جريان بورس بازى س��ال 2007در بازار
جهانی نفت مصداق بس��يار روش��نى از اين پديده است كه بدون كمترين حركت آغازگر
بازان دالل دفعتاً قيمت نفت
ازطرف بخش حقيقى عرضه و تقاضا ،در چند ماه قبل بورس ِ
را به  ۱۴۷دالر رس��انده و مجددا ً همين عناصر واس��طه باز بدون هرگونه تحركى در بازار
عرضه و تقاضاى حقيقى نفت ،قيمت آن را به كمتر از  ۶۰دالر رساندند.شايد اگر غربيها
به صفات متمايز اين دواليه خوب توجه ميكردند دوبار از اين سوراخ گزيده نميشدند،
لذا با وجود عبرتهاي بزرگي چون بحران  1929-1930متنبه نش��ده و از خواب غفلت
از ريشه ها بيدار نشدند.حتي در كنفرانس هايي چون برتن وودز كه دنبال راه حلهايي
چون پش��توانه پولي بودند اگر به ريش��هها توجه داشتند ميبايستي دنبال پشتوانه دادن
به بخش حقيقي اقتصاد ميرفتند .بخش مجازی به دليل عدم مش��اركتش در توليد كاال
و خدمات حقيقى دارای يك ماهيت خودکامه ،قارچگونه و زالوصفت شده است .در واقع
اين بخش (اگر از حد كفاف آن خارج ش��ود) شريك س��هم منافع و ارزش افزوده عوامل
مولد در بخش حقيقى میش��ود .كارش س��همبرى است ،بدون اينكه مشاركتى در توليد
داشته باشد .در واقع رشد بيش از حد اين بخش اهداف اوليه تشكيل آن را زير سؤال برده
اس��ت .لذا رش��د بي حد و حصر آن در اقتصادهاي با ثبات و بنيان قوی به مرحلهای مي
رسد كه اين الگوها را نيز ابطال كرده است  .يكي ازدالیل اصلي اين شكست همين غفلت
از ماهيت اقتصاد س��رمایهداری به ظاهر باثبات ولي در باطن بيمار است كه اليه مجازی
(س��ایه) بر اليه حقيقي(پیکر) غلبه كرده اس��ت .پول اقتصاد را مدیریت می کند.به جای
تبعیت سایه از پیکر ،پیکر دنبالهروی محکوم سایه شده است.یکی از وظایف پول وسیله
 44مبادله کاال به کاال،کاال به خدمت و خدمت به کاال و برعکس است .این وظیفه متکی به
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تعریف ثابتی از ارزش کاال در پول و بنابراین پول وسیله حفظ ارزش و ذخیره ارزش کاال
و خدمت در خود است .در یک سلسله حلقه به هم متصل که یک زنجیر را تشکیل می
دهند هر حلقه کاال با یک حلقه پول به کاالیی دیگر باید متصل باشد .ولی در نظم نوین
اقتصاد س��رمایهداری بخش پولی و مالی (مجازی)تمام حلقههای پول را با پول دیگر و یا
شبه پولی به صورت مجزا و مستقل از حلقههای کاال و خدمات حقیقی جمع کرده و ک ً
ال
سرنوشت خود را از بازار حقیقی کاالها و خدمات جدا و اعالم خودمختاری کرده است .در
این بخش مجازی ارتباط و نس��بت منطقي بين اين دو براساس موازين وجود ندارد .نفع
پرس��تي مرض اصلي اين ساختار بيضابطه است .در جوامعى چون اقتصاد ما نيز يكى از
آثار متورم شدن و رشد غير معقول بخش غير حقيقى ،كه ماهيتاً به هر نحو ممكن نقش
واسطهاى پيدا مىكند ،بروز عارضه خانمانسوز تورم و رشد مستمر سطوح قيمتهاست.
زيرا رش��د اين بخش به منزله افزايش تعداد زياد عائله و نانخور س��ر سفره اى است كه
ال تعداد نان آن مث ً
قب ً
ال  ۱۰قرص بوده و اآلن نيز  ۱۰قرص است؛ فقط سهمخورها بيشتر
شدهاند .لذا كار حتى به جايى مىرسد كه طبق قانون بازدهى نزولى افزايش و توسعه بى
حد و حصر اين بخش نه تنها ارزش افزودهاى در اقتصاد ندارد بلكه با ُكند كردن و طوالنى
كردن مس��ير فعاليتهاى اقتصادى بازدهى س��اير بخشها را نيز كاهش مىدهد .اگر در
قالب يك طرح تحقيقاتي اقتصادي رابطه بين تورم و رشد بخش غير حقيقي(که باید از
آن به بیکاری پنهان یاد کرد که اندازهای بسیار بزرگتر از بیکاری آشکار دارد) در اقتصاد
ما بررس��ي ش��ود نه تنها منحني بلند مدت فيليپس بلكه منحني كوتاه مدت آن نيز در
اقتصاد ما از نوع صعودي در خواهد آمد  .به عبارت ديگر بايد رشد بيكاري را در دل رشد
بخش غيرحقيقي،س��فته بازی،موسسات مالی و پولی و مشاغل كاذب پيدا كرد.در عوض
بخش حقيقى ُكند اس��ت .تأسف بارتر اينكه اين بخش در اقتصادهايى چون ما به دالیل
مختلف گرههای قانونی،اجرایی ،عدم انعطاف و عدم اجرای بانکداری اس�لامی در جهت
تقویت بنیان تولید و طعمهاندازی بخش مجازی به خصوص فعالیتهای داللی وبازرگانی،
ُكندتر و آهس��تهتر است .بخش غير حقيقى سريع است و حتى بخش اعظم (شايد بيش
از ۹۰درصد) حجم پول و سرعت گردش آن با تحرک و عامليت اين بخش جريان سازى
ش��ده و زمينه ساز تورم قيمتهاس��ت .در دو كفه ترازوى اقتصاد،در یک کفه بخش غير
حقيقى (بخصوص در اقتصاد ما) نقش جريان ساز پيدا مىكند .در رابطه مقدارى پول به 45
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راحتى مىتوان اين پديده را تفس��ير و توجيه کرد .اگر چرخه زماني راهاندازي يك واحد
توليدي با راه اندازي يك شركت معامالتي با هدف انجام واردات و صادرات كه تنها با زمان
حداكثر  50روز به بهرهبرداري ميرس��د ،مقايسه شود بهتر ميتوان تفاوت دو وزنه،يعني
كنديِ چرخه توليد حقيقي در برابر س��رعت طرف فعاليتهاي مواج و س��رعت دهنده
گ��ردش پول يعني بخش مج��ازی را در رابطه مقداري پول لمس کرد .داللبازى در بازار
مس��كن در سالهای گذشته نمونه بارزی از نقش جريانسازى فيزيكى در بازار خدمات،
كاالها ،بازارهاى مالى ،پولى و سرمايه و از آن مهمتر نقش جريانساز روانى و موج آفريني
اس��ت .در بحران  2008دربازار امريكا مؤسسات بانکی و پولی رسمى و واسطههاي پولى
و مالى اين نقش را بر عهده داش��تند .در بحران گرانی نرخ ارز و طال در زمس��تان س��ال
 1390در بازار ما اين نقش بيش��تر بر عهده عناصر غيررس��مى بازار بود و البته متأسفانه
برخى از عوامل رس��مى مالى و پولى نيز در اين امر مخفيانه مش��اركت داش��تند .از اين
تأسفبارتر نویسندگانی هستند كه كوركورانه به ادبيات ديكته شده در کتابهای اقتصاد
س��رمايهدارى کرده نموده و بدون آش��نايي به ريش��ههاي اقتصادي و اصلي بحران برای
اقتصاد نسخه تجویز میکنند.
ماهيت سربار بخش غير حقيقي
در بي��ن تمام مش��خصات بخش غير حقيقي يك ويژگي بي��ش از همه جوالن و جلوه
دارد و آن وجود زمينه وقوع و شبهه ربا در گردش نوع معامالت در اين اليه است .شايد
كمتر در ادبيات موضوع آمده باشد و يا حتي با اين بيان مطرح شده باشد كه اصوالً ريشه
حرمت ربا در اسالم وجود اصل انقطاع معامالت ربوي از فعاليتهاي حقيقي است .وقتي
اصل مشاركت در سود و زيان در قرارداد مضاربه فرض ميشود ،ريشه و فلسفه اين فرض
برقراري ارتباط معامله با وقوع يك فعاليت حقيقي توليدي است.س��هيم شدن در سود و
زيان ناشي از اين حقيقت است كه در فعاليت حقيقي است که مشخص ميشود كه ارزش
توليد ش��ده يا زيان؟ در واقع اس�لام تالش ميكند تا طناب تمام مبادالت و معامالت به
خلق كاال و خدمت حقيقي وصل شود.اصوالً یکی از شرایط مبادله در اسالم معین بودن
عین معامله اس��ت .در معامله ربوي اين دو از هم بيگانهاند .قرضدهنده كاري به س��ود يا
 46زيان معامله و فعاليت حقيقي ندارد.در كناري نشس��ته و طالب يك س��هم از ناكجا آورده
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اي اس��ت.در حقيقت نه تنها از نظر فيزيكي از فعاليت توليد دور اس��ت بلكه همچنين از
نظر حقيقي خود را منقطع ميكند.اگر به اتفاقات اخير در غرب توجه شود همين پديده
به وضوح اتفاق افتادهاس��ت .در حالي كه بخش حقيقي در ثبات كامل و حتي در حالت
آس��ايش و خواب و به دور از هر گونه تالطم بود ،يك دفعه توفاني در بخش غيرحقيقي
رخ داد و طومار اقتصاد غرب و سرمایهداری را در هم پيچيد .وجود اين تغافل در دواليه،
ريشه در همين پديده قبيح و مذموم ربا در بخش غير حقيقي است كه ماهيت سربار«کف
سرخود راه خود را بدون
روی آب» و«سایه سرخود» و «کاسه داغتر از آش» پيدا كرده و ْ
توجه به بخش حقيقي كه ولينعمت آن اس��ت ،ميرود.بنابراين ريشه ديگر بحران همين
پديده ربا در شالوده بخش و اليه غيرحقيقي اقتصاد سرمایهداری است.سربار بودن اشكال
ديگري نيز دارد كه خالي از ش��بهه ربا نيس��تند .فعاليتهاي بازار سياه در همين آشفته
بازا ِر بخش غير حقيقي امكان اختفا و استتار فعاليت پيدا ميكند ،در حالي كه در بخش
حقيقي ش��رايط كمتري براي اختفا و نمو وج��ود دارد .در واقع به اين پديده بايد «اصل
استتار» نام گذاشت .در تحقيقات معلوم شده كه بخش اعظم اقتصاد زيرزميني به بخش
غيرحقيقي تعلق دارد (صادقی و همکاران .)1383 ،تعليق برنامه استقرار ماليات بر ارزش
افزوده در چند سال گذشته با شروع حركات ايذايي همين بخش غير حقيقي همراه بود.
زيرا اين بخش اس��تعداد فرار از ش��فافيت در چرخه فعاليتها و بنابراين استعداد فرار از
ماليات دارد.
الگوي اقتصاد اسالمي و عبرتهاي ما
امام باقر عليه السالم در روايتي ميفرمايند :بدترين جاهاي زمين بازارهاست .بازار ميدان
ش��يطان اس��ت .اول صبح پرچم خود را در آن جا نصب ميكند و تخت خود را ميگذارد
و فرزندانش را همه سو ميپراكند به سوي كسي كه پيمانه را كم ميدهد یا آن كه ترازو
را س��بك ميگيرد وكس��ي كه در گز(متر) كردن دزدي ميكند يا كسي كه براي فروش
كااليش به دروغ متوس��ل ميش��ود .او به فرزندش ميگويد بر شما باد به فريفتن مردي
كه پدرش(حضرت آدم) ُمرده در حالي كه پدر ش��ما (ابليس) هنوز زنده اس��ت.ابليس با
اولين كس��ي كه به بازار ميآيد وارد ميش��ود و با آخرين نفري كه بازار را ترك ميكند
برميگردد .امير المومنين عليه الس�لام نیز ميفرماين��د :از پاتوقهاي بازارها بپرهيز كه 47
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محلهاي شيطانند و عرضهگاههاي فتنه ها و گمراهيها (ري شهري .)1385،با كنار هم
گذاش��تن اين روايات و نیز روايات تكريم فعاليتهاي توليدي چون كشاورزي و صنعت و
خدمات مفيد با خاستگاه فعاليتهاي غير رسمي،زيرزميني ،پنهان،نامنظم ،سياه و ساير
مفاهيم و تعاريف ارايه شده كه بدون ترديد بيش از  90در صد آنها در حوزه بخش غير
حقيقي پرورده و رشد مييابند ،نتيجه آشكار و صريحي عايد ما ميشود.اين نتيجه چيزي
نيست جز اينكه در الگوي اقتصاد اسالمي رشد بخش غيرحقيقي در اندازهاي غير معقول،
نكوهيده و ممنوع است .با اين همه عبرت ،ما چه اعتبارى بايد بگيريم (ما اكثر العبر و اقل
االعتبار) از اين س��خن ركن عالم وجود حضرت اميرالمؤمنين عليهالسالم به طور اجمالي
يكى از مش��خصات بنیادین اقتصاد اس�لامى بزرگ بودن بخش حقيقى است .اسالم ما را
به فعاليتهاى توليدى حقيقى چون كش��اورزى دعوت كرده و جهاد توليد را به مصداق
جهاد در راه خدا معرفى كرده است.فعاليتهاى داللى و بازار سياه و واسطهگرى در اسالم
امرى نكوهيده و گاهى حرام هستند.در واقع به مصداق كوه يخ بايد بخش اعظم اقتصاد را
بخش حقيقى و تنها بخش كوچكى از آن درحد واجب كفايى به فعاليتهاى مفيد مالى،
پولى و واسطهاى اختصاص يابد كه بتوانند جريان فعاليتهاى حقيقى را تسهيل بخشند.
اگر بخش غيرحقيقى بيش از اندازه درش��ت ش��ود در اقتصادى چون كش��ور ما با وجود
زمينههاى قبلى انتظارات تورمى ،تركيب ناس��الم اش��تغال ،فشارهاى خارجى ،فشارهاى
داخلى و خارجى سياس��ى -اقتصادي ،الگوى ناس��الم مصرف و غيره نقش آن به مصداق
سم مهلك براى اقتصاد مى شود .پديدهاى كه اكنون در جهان غرب با کمک یله گذاشتن
ّ
اقتصاد و به خصوص بخش مالی و پولی كمر اقتصاد كشورهاى پيشرفته را شكسته است.
در عوض بخش غفلت ش��ده حقيقى را با كوتاه كردن فرآيند «از مرحله تقاضاى سرمايه
گذارى تا به بهره بردارى رسيدن طرح توليدى» بايد به شدت تقويت کرد .تحقق اين دو
عمل در كنار هم ،همزمان مىتواند كليه مش��كالت اقتصادى چون تورم ،بيكارى ،ضعف
زيرساختها ،اتالف منابع و يارانهها و غيره را حل کند.
پيشنهادها
آسيبشناسی نظريههای رايج و مدلهای کالن توسعه غربی زمانی محقق میشود که نسخه
 48پیاده ش��ده و نتایج کار آنها را با ارزيابی تطبيقی تجارب توس��عه در این کش��ورها استنتاج
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ش بنيادين موجود در
کرد .تمدن اقتصاد لیبرالیس��م با چالشهای زیادی روبروست .دو چال 
کشورهای پیشرفته صنعتی در این نوشتار برشمرده شد .یکی بحران پیری جمعیت و دیگری
بحران اقتصادی که ریشه در تورم بخش مجازی اقتصاد و ماهیت ربوی فعالیتهای اقتصادی
در بخش مالی و پولی است.سرانجام اقتصاد غربی آیه خوبی برای اقتصاد ما و طراحان الگوی
اسالمیایرانی پیشرفت است .آنها سالهاست در این منجالب بحران فرو رفته و دستان خود
را در سال  2008به معنی تسلیم باال بردهاند .ما هنوز در زمینه کافی جهت کنار گذاشتن
الگوهای تقلیدی لیبرالیس��م اقتصادی را در بسیاری از اجزای و زیر بخشهای اقتصاد ایران
در اختیار داریم و مهمتر از آن الگویی به نام اقتصاد اسالمی داریم که خوشبختانه در یک
دهه گذشته ابعاد بسیاری از آن کشف و علم آن نیز تولید شده است.
پیشنهاد می شود :
 در طراحی الگوی اس�لامیایرانی پیشرفت نرخ رش��د زاد و ولدی بیش از  2/1درصدپیش بینی و تمام س��از و کارهای الزم برای تحقق این نرخ در اجزای الگو در نظر گرفته
شود.
 در طراحی الگو با عبرت از ریش��ه های بحران مالی و اقتصادی غرب و آس��یب شناسیاقتصاد ایران ،بخصوص غالبیت و حاکمیت فعالیتهای داللی و مجازی در اقتصاد ،جایگاه
و س��هم بخش مجازی و بخش حقیقی را بر اساس الگوی اقتصاد اسالمی ترسیم و سهم
و بخش نهاد های اقتصادی عهدهدار وظایف و عاملیت اجرایی را بر اس��اس قواعد فقهی
و مبانی علم اقتصاد اس�لامی طراحی کند.کلیه فعالیتهای شبهه برانگیز و شبهربوی که
عموماً در قلمرو بازار پولی و مالی و بخش مجازی حیات پیدا میکنند باید ممنوع شوند.
 مرکز الگوی اس�لامیایرانی پیشرفت با استخدام کارگروه بزرگی مرکب از اقتصاددانانحوزوی و دانش��گاهی خودباور وظیفه طراحی و تدوین ابعاد اقتصادی را در الگو به عهده
این گروه بسپارد.
 نهادهای پژوهش��ی و آموزشی نهضت تدوین منابع بیش��تری از سرفصلهای کالسیکدروس اقتصاد اسالمی در ابعاد اثباتی و دستوری مورد استفاده در نهادهای دانشگاهی و
مرکز الگوی اسالمیایرانی پیشرفت برپا کنند و در این زمینه نهادهای مسئول حمایتهای
49
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