
 سود نرخ و یفیتکل التیتسه یامصاحبه در ،یلین مسعود دکتر جناب ،یتازگبه
 از ینشیچ از بعد و برشمرده کشور یبانک یکنون بحران عامل را یمنف یواقع

 رییغت ازمندین ذکرشده مشکالت حل" که اندداشته اشاره زاتیتجو و موضوعات
 وشتارن نیا". است کشور مداراناستیس یذهن چارچوب رییتغ و بلندمدت ریمس
 صاداقت در یگذاراستیس یاصل یهاتیاولو از یکی چرا که کندیم استدالل اما
 دهیشکلدر  اصلی بازیگران از یکیبه عنوان ) ایشان که است گفتمانی رییتغ رانیا
 ن،اکنو. کندمی حمایت آن از (جنگ دوران از بعد ایران اقتصادی هایسیاست به
 دایهو انشیا گفتار در "یگفتمان یخطا" آزمون،قابل یهاگزاره و شواهد به استناد با
 که ییگفتارها. است شانیهامشورت و هاهیتوص باب در یاخالق تیمسئول حامل و
 منعکس یرانیا یخانوارها شماریب درد و آالم دیتشد در آن مخّرب یامدهایپ

  .است

 یکوچک ۀدازان در زین امروز و داشت رواج سابق در که یسبک به یفیتکل التیتسه 
 افته،یتداوم( هابانک به دولت یبده قالب در عمدتا  ) یبانک نظام تیفعال کل از
 رد یفعل بحران علت عنوانبه آن یمعرف اما. هست و بوده یناکارآمد استیس

یا  وجهنام یزدگیدئولوژیا ینوع منشأ از فقط که است یهاتیتوج از یبانک نظام
 یمیفاهم اساس از ایآ که میبپرس دیبا ابتدا. شود صادر تواندیم یگفتمان خطای
 نیمه به دارد؟ یلمحّص  یمعنا" یگفتمان یخطا" ای" ناموجه یزدگیدئولوژیا" چون
 اشدب تواندیم نیا یجد سؤال امروز، ران  یا در اقتصاد یدانشجو کی یبرا اق،یس
 اداست همزمان که یاقتصاد بانفوذ مشاور کی از یگفتار با ههمواج زمان در که

 یعلم یهاگزاره قالب در. کند لیتحل دیبا چگونه هست، زین دانشگاه در اقتصاد
 ؟یگفتمان و زیبرانگاحساس ۀخطاب ای ؟یارزش یهاگزاره ای ر؟یپذآزمون
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 متون و فتارهاگ اصوال   ایآ میبپرس دیبا آنگاه م،یببر جلوتر را سؤاالت نیا یکم اگر 
 د؟نباش یته خطابه و ارزش ،یدئولوژیا از توانندیم" یاقتصاد دانش" ۀدامن در
 دانش دیفم و الزم بلکه ریناگز تنهانه را" خطابه" ریشه اقتصاددان یالسکمک دایدر

 زین یاقتصاد دانش در تیواقع-ارزش ۀدوگان با رابطه در 1.داندیم یاقتصاد
 یالریه ،یگرید رگذاریتأث ۀنمون در. است گرفته انجام یداردامنه یهاپژوهش
 2.کرد فیتأل تیواقع-ارزش ۀدوگان یفروپاش باب در را یکتاب ریشه لسوفیف پاتنام

 لیتحل ،یاصل یۀماجان دادننشان یبرا اسنیآمارت کردیرو کتاب نیا از یبخش در
 طوربه را موضوع نیا یارزشمند مقاالت در 3والش نی  ویو ادامه، در. است شده
 قات،یتحق و مطالعات از یبزرگ ۀبدن در. داد توسعه اقتصاد علم با رابطه در خاص
 و ،"الگو" ،"ارزش" کارکرد   ی  کالبدشکاف به 4یگفتمان ل  یتحل ی  مطالعات خط
 پردازد؛یم یعلم و یخنث ظاهربه یهاخطابه نیریز یهاهیال در" یدئولوژیا"

 ز،ین ترشیپ اریبس. است مطرح" قدرت" بسط و تیتثب از پرسش یوقت بخصوص
 یارزش چارچوب داشتن بدون هاتیواقع دنید یریناپذامکان از ردال،یم گونار
 .5بود کرده دفاع

 طابهخ و یدوئولوژیا ارزش، با یاقتصاد دانش وندیپ که دهدیم نشان مقدمه نیا
 ،"تورم بودن نییپا" ،"ییکارا" چون ییهاانگاره. ستیضرور و الزم بلکه ر،یناگز تنهانه
 قیطر از که هستند یارزش م  یمفاه ازجمله ،"یمرکز بانک استقالل" ،"ثبات"

 د،یکن اضافه .ستندین هاتیواقع از استخراجقابل یستیویتیپوز ای یتجرب یهاروش
 ترم و اریمع نکهیباا رابطه در یاقتصاد یگذاراستیس در کالن یهایگذارهدف
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 ،"؟6ی"برابر ،؟"درآمد ای رشد" کردن حداکثر ست؟یچ یداور ارزش یبرا یاصل
 ییهاارزش نیچن. ... ای و ؟"8یتوانمند و ییشکوفا" ،؟"7یبهروز و یشادکام"

 .هستند هاتیواقع نشیچ و فهم، ر،یتفس یبرا شناسانهمعرفت و ینیشیپ ینسبت
 ودنب مبناارزش. است علم کار نیترمهم همچنان هاتیواقع نییتب وجود، نیبا ا
 سمت به یجنوب-یشمال یاکوچه در یکس اگر ست،ین تیواقع انکار یمعنا به علم

. مونآز و مشاهدهقابل است یتیواقع شمال سمت به او حرکت کند، حرکت شمال
 رد،یگ قرار موردتوجه یعلم مشخص   چارچوب کی در تیواقع نیا باشد بنا اگر اما
 همم تیواقع نیا دنید چرا کندیم نیمع که است یارزش یهاو چارچوب ربناهایز

  .شود دهید هاتیواقع گرید با ینسبت چه در دیبا تیواقع نیا و است

 ت  یحکا نه ،یپول باتیترت با رابطه در بخصوص ،یلین دکتر مکرر یگفتارها ۀمسئل
 کی منشأ از تیواقع قلب تگریحکا بلکه کیدئولوژیا و یارزش ۀوارنظام درکارگرفتن

 نوبج به شمال شمال، به جنوب حرکت نکه،یا مشابه. است" یگفتمان یخطا"
 . است فاحش یخطا گرید یخوانش نیچن. شود" خوانده"

 وجهت با است؟ ریپذآزمون مشاهدات در یناتوان لیدل به محترم استاد یخطا ایآ 
 یبس نشایا ییتوانا نکهیا توجه به با و آزمون،قابل یروندها یروشن و یسادگبه

 و لبتص در را علت که است نیا از ریناگز نگارنده است، موارد نیا دنیند از فراتر
 در آزمون یجاب را اقتصاد در یکینئوکالس یهاانگاره شانیا .ندیبب یگفتمان دامانج

-یلوژدئویا محّصل یمعنا نیا و کندیم و کرده جابجا تیواقع با نهیزم و قیمصاد
 در هک خطا ینوع .است یارزش چارچوب ای یدئولوژیا داشتن با آن تفاوت و یزدگ

 آن یبرا هک یاگذشته یمبنا بر ندهیآ ۀادام: است شده نییتب زین یرفتار اقتصاد
 .است شده روشن گرید آن بودن خطا هرچند شده، یگذارهیسرما

 یبانک نظام در جادشدهیا راتییتغ با رابطه در شانیا نظر شیپ سال دو به بیقر 
 باال، ورمت نرخ همواره چون ما اقتصاد در: "بود نیچن بهره نرخ باالرفتن با نسبت در

 نرخ کاهش به مجبور آن پوشش یبرا دولت است بوده ادیز نوسانات با و یدورقم
 نرخ و است شده یمال سرکوب باعث که شده یدستور صورتبه یبانک یسودها
 مشکل اب همواره را یمال زیتجه عملکرد که بوده ترنییپا تورم از همواره یبانک سود
 در". است حاکم ما اقتصاد در اآلن که یزیچ برخالف درست. است کرده روبرو

 نییپا و یلما سرکوب به گذشته ادوار در یبانک نظام ۀمسئل صراحت،به گفتار نیا
 انعم با: است روشن هم مشکل نیا امدیپ. شودیم داده نسبت بهره نرخ بودن
 آن اساس بر که 9استقراضقابل وجوه   یۀنظر از یانیب". یمال زیتجه" شدن  مواجه

  .است یگذارهیسرما یبرا اندازپس زیتجه بهره نرخ ۀفیوظ

 خنس" یمال زیتجه" مشکل رفع از صراحتبه شانیا که است نیا اما مهم نکته
 قلب به خود یگفتمان یالگو اساس بر شانیا که جاستنیهم قا  یدق. دیگویم

 بار ،میکنیم درخواست شانیا از خاضعانه. زندیم دست آن نییتب نه و تیواقع
 یگفتمان کردیرو نقض در را هاآن داللت وضوح   و بنگرند ریز یهاگزاره در گرید

 :نندیبب خود

 گردش جز یزیچ یگذارسپرده یمعنا اند،وجوه خالق هابانک که ینظام. در 1
 .ندارد یدهوام یبرا منابع زیتجه در ینقش و ستین هابانک یهاسپرده انیم

                                                           
6 Equity  

7 Happiness and Well-being  

8 Capability and Human Flourishing  

9 loanable funds theory 

 زیتجه در نه را خود بهره، نرخ رفتن باالتر یازا در اندازپس به لیم شی. افزا2
 رییغت و پول گردش سرعت راتییتغ در بلکه یدهوام یبرا ترشیب ی  مال منابع
 .  دهدیم نشان بلندمدت و مدتکوتاه یهاسپرده انیم نسبت

 یواقع نرخ شانیا زعمبه که یزمان در دهدیم نشان یروشنبه یآمار یروندها. 3
 بهره نرخ بودن مثبت به یواقع یآمارها نکهیا از میبگذر) بوده یمنف ای نییپا بهره
 یهاسپرده نفع به یگذارسپرده روند همچنان ،( دارد اشاره هاسال اغلب در

 .است بوده کاهش حال در پول گردش سرعت و رییتغ حال در بلندمدت

 ترشیب ی  دهوام یمعنا به نه ریاخ یهاسال در یدهوام زانیم یعدد شی. افزا4
 رشد یعنام به بلکه تر،شیب یهاسپرده محل از( ترشیب یگذارهیسرما متناظرا   و)

 معادل که است یقبل یهاسپرده به باال ۀبهر قیتزر با همراه یقبل یهایبده دادن
 .است هابانک تیفعال انجماد و اعسار شدن ریگدامن

 باتیترت یبررس قیطر از اول ۀگزار دو است؛ ریپذآزمون یراحتبه فوق ۀگزار چهار
 نیمه استناد به. یآمار مستندات قیطر از چهارم و سوم ۀگزار و ،یبانک یحسابدار

 ستشک بهمحکوم( یمال سرکوب مانند) شانیا ینظر یمبان و زهایتجو ها،گزاره
 در تواندیم یمقدار یۀنظر و پول، بهره، بزرگ استاد شریف نگیرویا اگر. است

 یبرا دهد، رییتغ را خود ینظر یهاانیبن بارهکیبه بزرگ رکود یماجرا به واکنش
 :است نیا آن از جملۀ و دارد وجود یشتریب لیدال ما اقتصاد محترم استاد

 شدن فتارگر و یالمللنیب ریخط طیشرا در توانستیم رانیا اقتصاد بالقوه طوربه
 یگذارهیسرما بردن شیپ یبرا اعتبار تیهدا و پول خلق تیظرف از ،یرکود دام در
 اردیلیم هزار 088 از یمهم بخش ان،یب گرید به. کند استفاده یاقتصاد جهش و

 در یگذارهیسرما صرف توانستیم گذشته سال 4 در دیجد ینگینقد تومان
 رد دستمزد شکل به عدد نیا از یمهم بخش طیشرا آن در. شود یمل یهاتیاولو

 رفص عدد نیا اما امروز. کردیم رشد توأمان عرضه و تقاضا و شده عیتوز اقتصاد
 از یزیناچ اریبس بخش دسترس در که شودیم ییهاسپرده یرو بهره پرداخت
 کنونا که دیهست یاردیلیم یهاسپرده از مطلع حتما  ! یگرام استاد. است جامعه

 نیتأم بهره نیا دیبا کجا از. هستند درصد 38 ۀبهر افتیدر حال در مؤثر طوربه
 هب! اند؟درمانده یزندگ مقدمات کردن فراهم در یعیوس اقشار که یزمان در شود،
 .استشم ۀعهد به تیوضع نیا تیمسئول از یداریمعن بخش   فوق، شرح استناد

 دکتر جناب دگاهید دنیکش نقدبه از شیب نوشتار نیا که باشد اذعان به الزم دیشا 
 عواقب هب هشدار  شان،یاخالق تیمسئول ینیسنگ به شانیا دعوت یپ در ،یلین

 شانیا که است یابالقوه و مؤثر نقش به تذکر و ،یفعل روند ۀادام ریناپذجبران
 .افتد کارگر که دیام. باشند داشته امور اصالح در تواندیم
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