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از آن  را ابداع کرد و« کاری / کلاهبرداری معصومانهفریب»گالبرایت اصطلاح  تجان کن

 هانهایی بهره برد که در خدمت قدرتمندان است. ایواقعیتها و یا شبهبرای توصیف دروغ

ند. کبر تن می« عقل سلیم»پس از مدتی لباس  یی است کههاواقعیتها یا شبهدروغ

 «کل در خدمت منافع خاص استچون بهکاری است فریب»نوشت که  9111گالبرایت در 

کب برند آگاه نیستند که مرتیمعصومانه است چراکه اغلب کسانی که آن را به کار م»و 

ترین زیست، از برجسته 6992تا  9191گالبرایت که نزدیک به یک قرن از « اند.شده جرم

 تصاد سیاسیـ نقد اقاقتصاددانان قرن بیستم و استاد ممتاز دانشگاه هاروارد بود. 

 

 

 زندگیداشت ام. یکی برای گرامیبه دو جشن دعوت شده (6992این ماه عالی )آوریل  در

ی هم ذترین اقتصاددان لیبرال و دیگرترین و نافترین، بدیعجالب ـ لبرونرینادر رابرت ه

سالگی رسیده است. من در پیوند با  19که به « پروگرسیو»ی پیشروی داشت نشریهگرامی

 گویم. و حرفم هم این است که اغلب اقتصاددانان مرتکب چیزیمی دارم سخن دو هر

 خوانم. می معصومانه کاریفریبام آن را ایشوند که من با احتیاط حرفهمی

ب گونه عذاکنند هیچمی که از آن استفاده ییهاخوانمش چون اغلب آنمی معصومانه

 ارد. د در خدمت منافع خاص قرار دقیقاً هچراکاست  کاریفریبوجدانی ندارند، ولی این 

تاده افمد از آن تقریباً از ای که استفاده ی آغاز بکنم، واژهدارسرمایهاجازه بدهید از 

 همینخب، «. نظام بازار»گویند می کهاست این  شودمی دییأچه که امروزه تاست. آن

 حتی حذف دهد ویمنظام اجتماعی ما تخفیف  تغییر نقش ثروت را در اقتصاد و در

که از زمان مارکس وجود داشت.  ستیزیآن چ یواورنهاش درواقع  ییمعنا بار کند.می

با نقش  ما درواقع ند،کنهمه چیز را کنترل  هامالکان سرمایه یا دستیاران آن این که به جای

را  پردازیواژهاست تغییری در  نیروهای بازار روبرو هستیم. دشوار یشده شخصیغیر

دهد. یم ها قدرتخدمت کسانی باشد که پول به آن بتوان تصور کرد که بیش از این در

  انند.طور عملی ناشناخته باقی بمهتوانند بمی کنند ولیمی کارشان را اکنونهمها درواقع آن
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 -ان اقتصاددانویژه بهکنند، می ی جدید استفادههاولی اغلب کسانی که از این واژه

مسئله  خود توصیفی یپیوند با این واژه ها درآمدهایش تقصیری ندارند. آنپی یدرباره

اعث ب - ثروت – پردازند که آیا پولها به این پرسش اساسی نمیو مشکلی ندارند. آن

 یصومانهمع کاریفریبشود(. و این عبارت می )که البته شود یا خیرمی یقدرت مخصوص

 آید.می من از این جا

نقش پول در اقتصاد مدرن یک تغییر جدی دیگر هم ی دربارهچنین فریب هماین 

وان کنترل ، تدارسرمایهما پذیرفته بودیم که پول به صاحب خود، یعنی به کند. می ایجاد

تر همین نقش را دارد. دهد. حتی امروز هم در واحدهای کوچکمی یک واحد تولیدی را

کننده با بوروکراسی است که واحد را رت تعیینپیکر کنونی قدولی در واحدهای غول

نامم. این می «ضروری یسرمایه»کند ولی مالک آن نیست که من آن را می کنترل

ه آموزند کمی بوروکراسی چیزی است که در مدارس آموزش بازرگانی به دانشجویان

سی وکراان این مدارس هم درخدمت همین بورآموختگدانشاش یاد بگیرند و بعد درباره

موضوع اصلی اقتصادی که  ی بوروکراسی و قدرت درهاگیرند. ولی انگیزهمی قرار

ندارد. ما مدیریت بنگاهی داریم ولی دینامیسم درونی آن را بررسی  ییدهند جامی آموزش

 هاگیرد. این حذفمی تر و قدرت پاداشکنیم که چرا رفتارهای خاص با پول بیشنمی

گناه یب است. البته ممکن است که کاملاًکاری همان فریب ری ازدیگ هم به نظر من نماد

ی درونی، هاساختار بوروکراسی، رقابتی دربارهآیند ی ناخوشهانباشد. واقعیت

 شوند. می ی شخصی و خیلی چیزهای دیگر نادیده گرفتههاپیشرفت

عامل مهمی در توزیع درآمد  چنینهم چندان معصومانهنهمعصومانه یا  کاریاین فریب

سانی ک رابوروکراسی بنگاهی، حقوق و مزایا  یکند. درسطوح بالای ادارهمی را کتمان

 ینظریهن درو آن هستند. این واقعیت ناگزیر در یکنندهدریافتخود د که کننمی تعیین

 ردگذارند. می نشیند، و به همین دلیل آن را کنارشده خوش نمیاقتصادی پذیرفته

د رشآوردهای بوروکراتیک، دورنمای بوروکراتیک، پاداش برای دست از، هانامهدرس
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ها و یا نظام دستمزدی های دیگر یا ادغام با آنخرید بنگاه یبوروکراسی در نتیجه

 ایعصومانهم کاریاین مسائل دیگر فریب یخبری نیست. نادیده گرفتن همه شدهشخصی

 نیست. 

 تفکر اقتصادی و سیاسی است. یعنی اینی دربارهتر اندکی گسترده کاریفریب

مجزا هستند. اغلب اقتصاددانان حتی  یگزاره که اقتصاد بازار و دولت دو مقولهپیش

رال رزرو ]رئیس وفت فدبرای الن گرینسپن  هاکوشند تا با فرار از واقعیتمی که هاییآن

آفرین ش ثباتنق قائل بشوند ثاو از نظر سیاسی خن و بانک مرکزی نقش استادانهدر امریکا[ 

اند ضرورت ایجاد شوی مغزی شدهوها که شست. همگان به غیر از آندولت را قبول دارند

تر اقتصاددانی است که به ولی کم پذیرند.می دولت را یی حقوقهامقررات و محدودیت

 است در قرار عمدهر طوهچه که بی همکاری بین بخش خصوصی در انجام آنهاحوزه

 دولتی باشد بپردازد. هرروزه با اشاره به بخش دولتی و بخش خصوصی کوشش یحوزه

ان ی معصومانه اقتصاددانهاکارییکی از فریب این شود تا این همکاری کتمان شود ومی

 است. 

اه جا یک بنگاین توجه کنید. در هارفاه شرکتی دربارههمگانی  یبه این شکوه

دهد یم یا خدمتی که ارایه کالا برای تولید - شودمی که به این عنوان نامیده -خصوصی

نه  یشود درواقع حاشیهمی خوانده هاچه که رفاه شرکتگیرد. ولی آنمی دولتاز یارانه 

ی هایریگکه تصمیماست تری دارد این چه که اهمیت بسیار بیشچندان مهم آن است. آن

 صنایع خصوصی درآمده است.  سخیردولتی به تی هاعمومی و هزینه

ای که بر با توجه به سلطهاین صنایع، است.  تسلیحاتیآن صنایع  یترین نمونهواضح

ندیم، وجه می نیازهابه چه سلاح که ما گیرندمی کنگره و پنتاگون دارند، درواقع تصمیم

 فاعید یبودجه – یازکنند، و منابع موردنمی ی دفاعی ما را مشخصهانظام تکنولوژیک

نوآوری وجود ندارد. این همان طور که داویت اصلاً جا این کنند. درمی را تعیین -

 مجتمع نظامی صنعتی است.  یروایت سلطهد وتر گفته بآیزنهاور خیلی پیش
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بخش دولتی و بخش خصوصی، یعنی بین صنایع و دولت  ییمبنی بر جدا ییادعا هر

ی صنایع نظام راذالک این که وظایف بخش دولتی است. مع وضوح مسخرهجا بهدر این

است. و  بیی اقتصادی و سیاسی دانشگاهی ما غاهادربیانیه اندکردهصب غطور کامل هب

ا جا مطمئن نیستم که بد هم هست. من دراینییأبه میزان زیادی موردت یبتالبته این غ

آمد بدون پیز نظر اجتماعی هم روبرو هستیم و به گمان من ا ایمعصومانه کاریفریب

 نیست.  نامطلوب

استفاده از زبان ساده و  :روشن است مگمانداریم به این موارد نیاز یهمه چه درآن

گویی در هایی که فاشتوانیم از گرفتاریپس از آن میشفاف برای بیان حقایق روشن. 

 .لذت ببریم پی دارد،
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