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در  1شود که رشد سالیانه نقدینگی از رشد سالیانه تولید، باالتر باشد. مطابق آمارهای رسمیتورم وقتی ایجاد می

برابر  2سال(، تولید ناخالص داخلی واقعی در کشور فقط  41)یعنی در طول  1393تا  1352های فاصله سال

. این عدم تناسب بین رشد تولید و رشد نقدینگی 3برابر شده است 15103، اما نقدینگی در همین فاصله زمانی 2شده

نقدینگی  سال 3هر های مذکور، مطابق داده 4برابر شود. 1000ها بیش از باعث شده است که سطح عمومی قیمت

 شود!برابر می 2 سال، 41هر شود، اما تولید در کشور دو برابر می

برابر شده که به  2.5البته این موضوع را نیز باید درنظر داشت که در طول این چهل و یک سال، جمعیت ایران 

برابری در  2.08افزایش  مهمی برای  را دلیل   رشد جمعیتتبع آن، نیروی کار شاغل افزایش یافته است. یعنی باید 

 دران ایرانی بود. دو برابر شدن تولید را باید بیشتر، مدیون ما.تولید دانست

ی هاهای گذشته جهت رفع مشکالت اقتصادی، مدام بر طبل پرداخت واممسئولین اقتصادی کشور در طول سال

ته داری در ایران، نقدینگی، رشد بسیار زیادی داشدلیل ماهیت نظام بانکاند. بههای تولیدی کوبیدهبانکی به بنگاه

اری داکنون نظام بانککند. همفعالیت می« اصل ذخیره جزئی»نام صلی بهداری در ایران براساس ااست. نظام بانک

متعارف در ایران با استفاده از قدرت خلق پول و ترکیب آن با نرخ بهره پول، در روند رشد و توسعه اقتصادی کشور 
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علمی،  ظدارد. از لحاکند. ارتباط بسیار دقیقی بین تورم در کشور و عملکرد نظام بانکی وجود موانع جدی ایجاد می

 و فاصله طبقاتی است.  ، تورم، رکودداری در ایران متهم ردیف اول در ایجادهیچ تردیدی وجودندارد که نظام بانک

در همین را قاضی قرار داد. های آماری آمریکا توان داده، مینقدینگی مدیریت برای پی بردن به اهمیت موضوع 

برابری در  4 افزایشآمریکا، برابر شده است،  10315برابر و  2ترتیب در ایران بهفاصله زمانی که تولید و نقدینگی 

برابر شده است. وجود همین  1.5که جمعیت در آمریکا برابری نقدینگی را ثبت کرده است، درحالی 13.5تولید و 

 ها در آمریکا است. تناسب، توضیح دهنده ثبات سطح عمومی قیمت

اکنون شکاف شود، معنایش آن است که همبرابر می 12داخلی در ایران دو برابر و در آمریکا وقتی تولید ناخالص 

 برابر بیشتر از قبل شده است!  6بین قدرت اقتصادی آمریکا و ایران، 

ی کشور در شبکه مدیریت اقتصاد سألهمدیریت بلندمدت نقدینگی یک مسأله بسیار دقیق علمی است. دانش این م

ی کنند. معموالً رؤساطورجدی پرهیز میها از انتقال این تکنولوژی به مخالفین خود بهاساساً آمریکایی .وجودندارد

لل المدر سطح بین مشهورو معاونین آنها از بین اقتصاددانان طراز اول پولی و  (بانک مرکزی آمریکافدرال رزرو )

ن ب رنانکه نام دارد. او یک اقتصاددان مشهور و (، ب 2014الی  2004شوند. رئیس سابق فدرال رزور )انتخاب می

، (Repec.org)گزارش سایت براساس استاد دانشگاه پرینستون و برنده چندین جایزه علمی در اقتصاد است. 

 مقاله علمی منتشر کرده است.  70برنانکه 

 )هاروارد و برکلی( و صاحب نظریه استرئیس فعلی فدرال رزرو، خانم ژان ت ی لن است. او نیز استاد اقتصاد دانشگاه 

 است.  صادجورج آکرلوف برنده نوبل اقت یآقا ،لنیخانم همسر . مقاله علمی( 52)

شده است.  رومعاون فدرال رز 2014از  شریف یدارد. استانلنام  شریف یاستانل، در فدرال رزرو لنیخانم معاون 

، دستمایه های جهانتألیفات فیشر در دانشگاهبن برنانکه بوده است.  یدکتر رساله یاستاد راهنما، شریف یاستانل

ی در درسدو منبع پژوهش و تدریس است. نام استانلی فیشر برای استادان و دانشجویان ایرانی نیز آشنا است. 
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 کتهنمقطع دکتری در درس اقتصاد کالن پیشرفته، و همچنین در مقطع کارشناسی، تألیف همین نویسنده است. 

! سال رئیس بانک مرکزی اسرائیل بوده است 9به مدت  2014جالب این است که آقای استانلی فیشر تا قبل از 

 یاش را با آقایرساله دکتر لنیخانم اند، یهودی هستند. اساساً همه این اقتصاددانانی که در باال نام برده شده

ارائه  یداربانکدفاع از بهره و  در یمشهور اتینظر نیتوب مزیبرنده نوبل اقتصاد دفاع کرده است. ج نیتوب مزیج

جهت  (Effectiveness of Monetary Policy)برای با اهمیت نشان دادن سیاست پولی توبین نموده است. 

 ینزیوکین کی نیتوب مزیکرده است. ج جادیانحراف ا پولی در دانش اقتصادهای تعادل عمومی، ورود پول به مدل

ارائه  ،داری استای موافق بانککه نظریه پول در اقتصاد مؤثر است. توبین نظریه رشد پولیعتقد است ماست و 

 . نموده است

 نیارآفرکاست.  ینیکارآفر هیطراح نظر تری. شومپاست تریشومپ وزفی، نیتوب یآقا یاستاد راهنمای رساله دکتر

انه خالقانه و مبتکر بیتخر قیرشد ازطرکند. یم یخالق را راهبر بیتخر ندیاست که فرا یکس تریازنظر شومپ

 و پیروان او، تریسازد. ازنظر شومپیامر را ممکن م نیاست که ا یکس نیشود و کارآفریوضع موجود حاصل م

م به او پول برسانی)خلق پول(  چیخلق وام از ه قیطرازالزم است دارد، اما پول ندارد و  دهیاست که ا یکس نیکارآفر

پول  دیو با کندینم تیکفابرای این کار پول موجود  روانش،یو پ تریکند. ازنظر شومپ یاتیرا عملاش دهیتا بتواند ا

شومپیتر رئیس بانک خصوصی بیدرمن در (. داریموافق بانکنظریه خلق شود ) یدهوام ندیفرا قیازطر دیجد

او مدتی نیز وزیر دارایی اتریش بوده است. اتریش بود. اوهمچنین عضو هیأت مدیره بانک کافمن نیز بوده است. 

 کارآفرین ترجمه. ردیگیناقص مورد استعمال قرار م طور، بهتریشومپ ینیارآفرکواژه  ران،یا کیدر محافل آکادم

قه ت  رسد گرفته شده از کلمه اینترست انگلیسی و یا اَننظر میهکه ب)فارسی برای عبارت آنترپرونور است. آنترپرونور 

 آموزشی یهااکنون نهادهم ایران. در )بهره ده( تواند بهره بدهدیاست که م یکس( باشد فرانسوی به معنای بهره

  د!نشخص دار نیا اتینظرگسترش در  یشده است که سع سیسأت یپژوهشو 
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یز برای باورک نبوم بهره.  دئولوگیبوم باورک! ا: میرسیم شیتز دکترا یبه استاد راهمنا میکه بگذر تریاز شومپ

بار  نیاول یرا در جهت تفاوت بهره از ربا برا یمحکم یهاشخص استدالل نیاای وزیر مالیه بوده است. دوره

و ذات انسان،  عتیاز ربا متفاوت است. خداوند در طب لینظر او بهره به سه دلکند. ازیمطرح م یصورت علمبه

 بهره خوب است!!  اماتوان آنها را انکار کرد. ربا بد است یاست و نم دهیبهره آفر جادیا یرا برا ییهاشهیر

معنای است. اینترست که در اصل به (Interest)کلمه بهره معادل فارسی کلمه التین اینترست بد نیست بدانیم که 

دک یعنوان یک معنای اضافه، عالقه، جذابیت و مفیدیت است، با تالش اقتصاددانان، معنای بهره پول را نیز به

 که در انجیل حرام تلقی شده است، قرارداد.  (Usury) را مقابل یوژریکشد تا بتوان آنمی

برنده نوبل یز ن. ساموئلسن کرده است تیترب به نام پل ساموئلسن، نیدر کنار توب زین یگریشاگرد د تریشومپ یآقا

 زین یچهارم شهیر کیدهد که بهره یو منطق نشان م اتیاضیرترکیب با در یک مقاله علمی  شانی. اتاقتصاد اس

 بوم باورک )استاد بزرگ( دارد.  شهیاز سه ر ریغ

ام یک ریشه به نبوم باورک و ریشه به نام دارد )سه  شهیبهره چهار ر ،یهودیاقتصاددانان  نیبا تالش ا نیبنابرا

  (.وئلسنسام

چه ارتباطی بین این  .شمرده شده است زیجا هودی ریربا از غگرفتن )کتاب تورات(  هودی نیدر ددانیم که می

 جایز شمرده شدن وجود دارد؟  آنو توجیهات 

انی شود که اقتصادداجازه داده نمیمعموالً اند. ها نمودهکمک ندیفرا نیهم هستند که به توسعه ا یگریدانشمندان د

به دالیل نامعلوم و مشکوک بخواهد با این جریان اصلی مخالفت کند. در برخی موارد، مخالفین این جریان اصلی، 

 کینشان داد که پول مهم است،  1965در  ستینوبل نیتوب مزیج کهنیمثالً دو سال پس از اند. نکمی حذف

 ستیاش، اثبات کرد که پول مهم نیدکتر رسالهدر  شرفتهیپ یاضیر یهابود، با روش بغهکه نا یدکتر یدانشجو

 نیهمچن فوت شد. یسالگ 29چند ماه بعد و در سن که نامش سیدراسکی است، فرد  نیرا رد کرد. ا نیو نظر توب
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غه ناب کیرا توسعه داد،  شیهاتفاوت بهره و ربا استدالل لیبوم باورک )استاد بزرگ(، در مورد دال کهنیپس از ا

اعالم  را مردود روانشیبوم باورک و پ یهاهم بود، استدالل یحیکه البته مس یبه نام فرانک رمز یسیانگل یاضیر

 نی! همچندرگذشت یسالگ 27اش در سن دو سال بعد از انتشار مقاله زیفرد ن نیکرد و به آنها به شدت تاخت. اما ا

و  دیبه چالش کش شرفتهیپ یاضیرا در چارچوب اقتصاد ر البا ندیفرا 1994در سال  )آیاگری( ینابغه هند کی

 درگذشت! 1997در  یسالگ 46بعد در سن  یمدت زی. او ندیبانکداران را به مبارزه طلب

     های مشکوک، اندکی فراتر از این است.البته گزارش فوتی 

رزرو،  فدرالرسد نظر میبهترین سازمان آمریکایی، سازمان سیا باشد، اما شاید تصور عموم بر این باشد که مخوف

مرموزترین است. فدرال رزرو یک سازمان کامالً مستقل از دولت و کنگره آمریکا است. فدرال رزرو نه درمقابل 

ار ساخت گو نیست، اما سازمان سیا به حکم سلسله مراتب سازمانی ودولت فدرال و نه درمقابل کنگره، پاسخ

گو باشد. فدرال رزرو یک سازمان دولتی نیست. ای، مانند هر سازمان دولتی دیگری در آمریکا باید پاسخبودجه

. فدرال رزرو به معنای واقعی کلمه، یک بانک 5کنداش، هیچ وجهی از کنگره یا دولت دریافت نمیبرای تأمین مالی

زاییده ساختار سازمانی مذکور بوده و  ،شودمروزه مطرح میمرکزی مستقل است. ایده استقالل بانک مرکزی که ا

 .     6نمایداغراض سیاسی را دنبال می

های اقتصادی ایران درخصوص میزان رشد نقدینگی و تورم در ایران را با دقت داده ،هارسد که آمریکایینظر میبه

 کنند. باال رصد می

 

                                                           
 طور دقیق و شفاف در وب سایت فدرال رزو درج شده است.این عبارت به 5
هدف  طلبد که خارج ازبانک مرکزی در آمریکا نتنها مستقل است، بلکه خصوصی است )ازنوع خانوادگی و موروثی(! این موضوع بحث مفصل و مستقلی را می 6

 این نوشتار است. نتیجه این موضوع، تسلط پول بر سیاست و دولتمردان در آمریکا است. 
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البته )و پیروان او بوم باورک  لیدال نیاز هم هااقتصادی از مارخی ب ،یاکنون در اقتصاد اسالمهم میجالب است بدان

و رک که بوم باو یلیهمان دالی ازعنیسود از بهره متفاوت است!! یم نشان ده کهنیا یبرایم کنیاستفاده م (ناقص

 درمقابل ربا (Interest) بهره ازدفاع  یبراو ...  )شاگرد بوم باورک( پیروانش مانند ایروینگ فیشر، فون مایزز

(Usury)  ز دفاع ا یبراایم، که محلل ربا شدههای مسلمان برخی از ما اقتصادخواندهاکنون همکنند، استفاده می

 کنیم.استفاده می درمقابل بهره (Profit) سود

 باور نخواهید کرد.  مطالب باال را قریب به یقین شما 

  !داناقتصاد بنکرهایاین است قدرت 

 

 باشد. دیانشااهلل مف

  یدستجرد یرسول بخش

 96خرداد  12
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 ژانت یلن                                                                بن برنانکه

 

 

 جیمز توبین                                     استانلی فیشر                                   

 

 باورک                                         یوزف شومپیتربوم 
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  جورج آکرلوف                                         پل ساموئلسن                 

 

 

   

 رائو آیاگری                             میگل سیدراسکی                     فرانک رمزی                          

 


