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آزادبازارنظامِستایشعیندرراکتاباینما

باارآمدنکنراهکهبوداینتالشمانامانوشتیم؛

.کنیمگوشزدمردمبهراسیستماین
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:کتاباینمخاطبان

احاطهرااآن هکهبی شماريفریب هايوهاحیلهبرابردر:مصرف کنندگان•

.باشندهشیارکرده،

ونداآمدهستوهبهرقابتیوسودمحورنظامدربازيازکه:بازرگانان•

.اندشدهگرفتاراقتصاديجبردامدرمی کننداحساس

.ندبیندیشنظاماینقانونمندکردنبهبایدمدامکه:مرداندولت•

هستندعلیفجهاندربشرشأنوجایگاهبهبوددنبالبهکه:بشردوستان•

معنايافتنیفکرِدرومی اندیشندخودِرويپیشدنیايبه:جوانمخاطبین•

.هستندخویشآیندةشغلوپیشهدرزندگی



ـ حیلـه گـري   خواندن جزئیات قواعـد  از ذکر شده تمام افراد  ود س

.بردخواهند 

که ند می کقواعد نیروهاي اقتصاديِ موجود در بازار را بررسی این 

ران در صورت غفلـت مـا، موجـب فریـب و کنتـرل رفتـار کنشـگ       

. خواهند شد



اگر.تاساقتصادينظامماهیتازناشیمامشکالتازبسیاري

،ندمی گویمابهاقتصادينظریه هايازبسیاريکهآنچنان

تصمیمخودمحوروخودخواهانهکامالًنظامیدربازرگانان

ونترلکفریب،بهالقاعدهعلیآزادبازارِسیستم،می گیرند

.شدخواهدمنجرکنشگرانرفتارجهت دهیِ



.دارندجودوزیاديصفتشیطانهايانسانکهنیستاینمسئله

دنبالبهنهاتوکنندمیبازيقانونوقاعدهاساسبرافرادبیشتر

جبمورقابتفشارناچار،بهاما.اندآسایشورفاهبهرسیدن

هدایتوکاريفریببهاقتصاديفعاالنوبازرگانانتامی شود

.آورندرويآزادبازاردرکنشگرانسایررفتار



بهساساازکهبخریمرامحصوالتیشدخواهیممجبوردرنتیجه،

هاآنازیلذتکهکنیمکارمشاغلیدریانداریماحتیاجیهاآن

.ردکخواهیمگمرازندگیهدفترتیباینبه.بریمنمی



قمارماشیناختراع:نوزدهمسده ياواخر

درراکهس:می شداتالق»کاالپردازدستگاه«نوعهربهواژهاین

وکنیدازبراجعبهمی توانستیدومی گذاشتیددستگاهسوراخ

.برداریدراجنستان

. شدمیفعالسکّهانداختنِباکهبودقفلیاصلیابتکارِ

VENDING MACHINE



.  یل شدطولی نکشید که این دستگاه ها به ماشین  قمار تبد

: سپس سازمانهاي نظارتی وارد عمل شدند

سـیاري از  این دستگاه هاي خودکار و به طور کلّی، قمار، زنـدگی ب 

د یا حداقلمردم را رو به تباهی می برد و باید غیرقانونی اعالم شون

. قوانین سفت وسختی براي آن ها وضع شود
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ن هاي ، با گسترش استفاده از رایانه، ماشی1890تا پیش از پایان دهۀ 

.  قمار وارد حرفه ي جدیدي شدند



ی تقریباً در هـر سـالن  : می نویسد1899روزنامۀ لس آنجلس تایمز در سال 

؛ درحـالی  که می روي، یک یا چندین عدد از این دستگاه ها را می بینی

که جمعیت زیادي از مردم از صـبح تـا شـب بـه دور آن هـا حلقـه زده      

نـد، بـه   به محض اینکه فردي به بازي با این ماشـین هـا عـادت ک   . …اند

ی بینی کـه  مردان جوان را م. حالتی شبیه به دیوانگی و شیدایی می رسد

ن هـا مـی   آ. ساعت ها بدون وقفه سرگرم بازي با این دستگاه ها هسـتند 

.دانند که دست آخر هم بازنده اند



تاریخهبنگاهیباتوانمیرابازاراقتصادبهمادوگانۀدیدگاه

هايسالازهاآنهايبديوهاخوبیوخودکارهايدستگاه

.دریافتامروزبهتا1890دهۀ



ي انگیـزة سـودآوري بـود کـه دسـتگاه هـاي قمـار و دسـتگاه هـا         

ف خودکاري را به وجود آورد که موجب اعتیاد بـه مصـرف و صـر   

. پول شد



ه باشـیم و  تا زمانی که ما در تشـخیص دقیـق نیازمـان مشـکل داشـت     

ـ  ودآفرینی و تازمانی که این ضعف و مشکل براي عده اي قابلیت س

شـمرد و  استفادة مادي داشته باشد، بازار، فرصت را غنیمت خواهد

.  از این ضعف ما سوءاستفاده خواهد کرد

دا کنند و در چنین نظامی، سودجویان می گردند تا ضعفی در ما پی

ـ    . از آن به سود خود استفاده کننـد  د آن هـا سـرمان کـاله خواهن

.گذاشت



PHISH : و زمانی 1996به معناي کالهبرداري مدرن، در سال

. اختراع شد که اینترنت درحال شکل گیري بود

نظــور ارتکــاب کالهبــرداري اینترنتــی بــه م«: فرهنــگ لغــت

ـ    ت گردآوري اطالعات شخصی از افراد، بویژه بـا جعـل هوی

بـراي  شرکتی معروف؛ کالهبـرداري بـرخط بـا دام گسـتري    

» کسب اطالعات شخصی



PHISH:استکارھاییانجامبھمردمکردنِ وادار
واگراناغنفعبھباشدآنھانفعبھاینکھجایبھکھ

نِ انداختگستری،یعنیدامبامسئلھاین.است
انتظاردرنشستنوآبدرمصنوعیایطعمھ
ھوایبھکھداردارتباطھشیاریماھیانِ اشتباه
.می شونددامگرفتارِ طعمھ



PHOOL:ھربھکھاستکسیطعمھ

.تدبیفصیادتورِ بھاستممکندلیلی



دامِبهکهطعمه ايومی شودگرفتارروانیدامهايدرکهطعمه اي

.می افتداطالعاتی



می کندغلبهسلیمعقلدستوراتبرطعمهاحساسات

باعث،هستندبصريتوهماتهمچونکهشناختیسوگیري هاي

اساسبرودباشداشتهواقعیتازاشتباهیتفسیراوکهمی شوند

.کندعملاشتباهتفسیرهمان
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گمراهايبرآگاهانهکهمی کنندعملاطالعاتیاساسبرطعمه ها

.استشدهطراحیآنهاکردنِ
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)بديیا(خوباخالقیاصولازکسب وکارصاحبانآیاکهنیستاینحاضرکتابِموضوع
بهعوض،در.می شوندهویداکتابایندرمسئلهاینسويدوهرگاهیاگرچه،می کنندپیروي

که شودمیاعمالانگارانه ايسهلرفتارهايجهتدرکهاستفشارهاییاصلیمشکلمننظر
 وکارهاکسبقهرمانانِبهشدتبهاقداماتاین.می شوندتشویقرقابتیبازارهايدرگاهی
واقعییازينآنهابرايکهکنندتولیدراايمبتکرانهمحصوالتتامی دهندپاداشوانگیزه
نیستند،نظارتیهیچتحتکهآزاديبازارهايکهمی آیدپیشندرتبههمه،اینبا.داردوجود
اطالعاتیایروانیضعفنقاطازسوءاستفادهازکه کنندتشویقراکسانیقهرمانانه ياقدام

ویشتنداريخاین گونهکهمدیرانیمی شودباعثرقابتیفشارهاي.می کنندخودداريمشتریان
ومدنیه يجامع.نیستنداخالقیاصولبنددرچندانکهب دهندکسانیبهراخودجايمی کنند

کهبازاريتعادلدرولیمی کنند،ایجادمانعفریببرابردرحديتااجتماعیمعیارهاي
بهآنهاهدایتهکشرکت هاییحتیباشد،فریبکاريبرايفرصتیاگرمی شود،ایجاداین گونه

وابترقبرايمجبورندمعموالبرخوردارندواقعیاخالقیسالمتازکهاستکسانیدست
.بزننددستکارهاییچنینبهماندنزنده





ی خود  واقعاً همیشه این خود افراد هستند که براي زندگآیا : سوال
گیرند؟تصمیم می 

ی شوند  مگرفتار مواقع آن ها در دام کالهبرداران در بسیاري : پاسخ
ر ذهن می و درنتیجه، تصمیماتی می گیرند که تنها با کمی حضو

.توانند دریابند که به نفعشان نبوده است





مالیِ شخصی امنیت
بی ثباتی مالی و اقتصادي کالن
سالمت ما
 حکومتکیفیت
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:پولشبی خیال 
درصد مواقع هم احتیاط به خرج دهیم، در همان یک موردي 99حتی اگر ما در 

:شویمخیال پولش می بی که 

سـایر  ق یا شرکت ها و فروشندگان در کمین همان لحظه هایی نشسته اند که عش

. انگیزش ها و محرك هاي ما بر محاسبات پولی مان غلبه می کند
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:می کنداین دفعه فرق 
ــازار مــی آیــد،   خریــداران صــیادان، در دوران رونقــی کــه قبــل از ســقوط ب

. »این دفعه فرق می کند«می کنند که متقاعد دارایی هایی را 



ه بـه فریب طعمه ها در بازارهاي مالی دلیل اصـلیِ بحرانهـاي مـالی اسـت کـ     

.  عمیق ترین رکودها منجر شده است

ه عبـارت  کـه بـ  » این دفعه فرق می کند«ارتباط با بحران هاي مالی، عبارت در 

.غلطمعروفی تبدیل شده است همزمان هم درست است و هم 



)داروهاي بد، غذاهاي مضر(

:می دهندما را فریب تأمین کنندگان دارو 
:یافزایندبیماري  اي را به فهرست  اثرات داروهاي خود ببراي اینکه بتوانند 

ه ي رل شـد تایید سازمان غذا و دارو را بگیرند که نیازمند آزمایشهاي کنتـ 1.
تصادفی است

. یز کنندهمچنین باید پزشکان را متقاعد کنند تا قرص هاي آنها را تجو2.
ار سـی برخی داروها که با موفقیـت از هـر دو مـانع  عبـور مـی کننـد فایـده ي ب       

.ناچیزي دارند
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:بمخرهاي بزرگ تولیدکنندة غذاهاي کمپانی 
شـرفته،  تأمین بودجۀ مطالعـات علمـی در آزمایشـگاه هـاي پی    با 
ـ   » نقطۀ لذت« ا از ایـن  مصرف کنندگان را محاسبه مـی کننـد ت

ـ  تر و طریق هوس آن ها براي مصرف شکر، نمک و روغن را بیش
.مبتال شوداما هیچ کس نمی خواهد به چاقی مفرط. بیشتر کنند



ل به همین دلی. رأي دهندگان مشغول زندگی خود هستند
مداران و تقریباً برایشان غیرممکن است که بر کار سیاست

قانون گذاري هاي جزئیِ آنان نظارت مدام داشته باشند



بـه آنهـا درآمـد   . فرض کنید به میمونها اجـازه دهـیم بـا انسـانها معاملـه کننـد      
مشتریانِ دهیم به آنها اجازه بکنترلی چشمگیري بدهیم و بدون تدابیر تنظیمی و 

د، هـر  بازار ازاد، با عالقه اي که بـه سـود دار  نظام . انسانها باشندکسب وکارهاي 
.کندانچه را که میمونها می خواهند بخرند تأمین می 

ایجـاد  معجونهـایی داریم که در این حالت، تعادل اقتصادي برقرار شـود و  انتظار 
ایـن معجـون بـه میمونهـا حـق انتخـاب      . جذاب باشدآنها شود که براي سالیق 

خواهـد  اريمی دهد، ولی این انتخابها با آنچه انها را خوشحال می کند تفاوت بسی
براین نمی توانند چندان در برابـر وسوسـه مقاومـت کننـد و بنـا     میمون ها . داشت

.  شوندارممکن است  دچار اضطراب، سوء تغذیه و اعتیاد شوند و پرخاشگر و بیم



 گیـریم  به خرید می رویم یا تصـمیمات اقتصـادي مـی   وقتی 

.استمیمونی روي شانه هایمان نشسته 

ــن  ــانه، همــان ضــعفهایی هســتند کــه   ای ــاي روي ش میمونه

.می کنندبازاریابان سالهاست از آنها بهره برداري 



، یا به » هیمواقعا می خوا«خاطر این ضعفها، بسیاري از انتخابهاي ما با آنچه به 

.  عبارت دیگر با آنچه برایمان خوب است تفاوت دارند

در ر آن،در غیابِ نوعی کنترل بازار، به تعادل اقتصادي اي مـی رسـیم کـه د   

مـا بسیاري از موارد میمونهایی کـه روي شـانه هایمـان نشسـته انـد بـه جـاي       

. تصمیم می گیرند



ب ادي فریـ که بازارها کامال آزاد باشند، نه فقط آزادي انتخاب، بلکـه آز هنگامی 

.هستنیز 

عـادلی کـه   به تاسی از آدام اسمیت باید گفت که این نیز درست اسـت کـه ت  ولی 

.  ایجاد می شود بهینه است

از نظـرِ  هاین تعادلی خواهد بود که نه از نظر اینکه واقعا چه می خـواهیم، بلکـ  ولی 

.استسلیقه ي میمونی که روي شانه مان نشسته است بهینه 



.  2008بحران مالی : بخش یکم-1

.مشخصنقشِ فریب طعمه ها در شرایط : بخش دوم-2

.گیرينتیجه : بخش سوم-3



مقصرراگحتیخود،مشتریانازوکالکهاستاینبرفرضکههمانطور
والتمحصفروشهمهاتبلیغات چیمی رودانتظارمی کنند،دفاعباشند

شتریانمبهروزيورفاهکاراینبااگرحتیدهند،افزایشراشرکت هایی
.یابدکاهش

تبدیلمه هاطعفریبِبرايخوبشکارگاهیبهراآنتبلیغات،ازجنبهاین
.می کند



در . نـد مـی ک شـبیه مکالمـه پیـروي    از الگویی بخش زیادي از اندیشه هاي ما 

طور د، به بع.  می کندصحبت ) شاید خود ما(یک مکالمه، ابتدا یک شخص 

دیگـران بـه   دیگران نظرات خود را بیان می کنند که ممکن است ما یاطبیعی 

ال، مکالمه به طور طبیعـی بـه پـیش مـی رود و در همـان حـ      . آنها پاسخ دهیم

. ندممکن است موضوع صحبت، حتی شاید به طور ناگهانی  تغییر ک



العـات اطاز تفسـیر جدیـدي   گاهی زاویه ي دید خود را تغییر می دهیم و بـه  

.می رسیمموجود 

اه هاي مـا و  ما بدان معناست که دیدگسیر تطور افکار این است که این مهم 

ی برخـوردار  تصمیم هایی که بر آنها مبتنی هسـتند ممکـن اسـت از پیوسـتگ    

.  نباشد



سـجام اناز حتمـی و طبیعـی بـه طـور   کـه  -این توصـیف تفکـر انسـان   
. نقشی را براي تبلیغات ایجاد می کند، -نیستبرخوردار 

تبلیغات چی در داستانهاي، کاشتنِ گفت که بخش زیادي از تبلیغاتمی توان 
.  دارندروایتهایی است که درذهن ما وجود 

ات چـی از این پیوندها این است که ما را وادار به خرید محصولِ تبلیغـ هدف 
. کنند



ون تلویزیـ اخبار تلویزیون می خواهد شما را ترغیب کند تـا بـه داسـتانی کـه    

ار انهـا کمـک   کـ ادامـه  می گوید توجه کنید و مخاطب تبلیغاتی باشید که به 

. می کنند

راه د که ایـن  شما بگویخود اندیشمندترِاین برنامه ها را تماشا کنید ولی اگر 

انجـام داده  ب فرار از تله فریـ نیست، تالشی براي براي وقت گذرانی  خوبی 
.اید



اله در صـد سـ  طـی دوره تقریبـا   سازمانهاي رتبه بندي بـزرگ امریکـا   شهرت 

.بودرتبه بندي اوراق قرضه به دست آمده 

در .  بردنداین رتبه بندي ها را به عنوان شاخصِ احتمالِ نکول به کار میمردم 

رتبــه بنــدي وظیفــه ي ازمونهــاي ، 2000و اوایــل دهــه ي 1990اواخــر دهــه ي 

رتبـه بنـدي   نه فقط رتبـه بنـدي اوراق بهـادار، بلکـه    : جدیدي بر عهده گرفتند

). و پیچیده(مالی جدیدمشتقات اوراق بهادار پیچیده تر، یعنی 
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  اوراق شکل جدیدي از آووکادو

لقابکهبودندکردهثابتگذشتهدررتبه بنديسازمانهاي

هستنداطمینان.

جدیدبهاداراوراقرتبه بندي هايباره يدرنمی دیدنددلیلیخریداران
.نکننداعتمادآنهابههمپیچیده

کننددركرافریبتعادلنتوانستند.



 اگــر خــوب را از آووکــادوي ) اوراق بهــادار(نتواننــد آووکــادويآنهــا خــود
نـدگان  یعنـی تولیـد کن  (تشخیص دهند، آووکادو فروش هاي جدیـد  گندیده  

د چنـدانی بـراي تولیـد آووکادوهـاي جدیـ     انگیـزه  )جدیـد مالی اوراق بهادار 
.ندارندخوب 

 در . شـود اوان تعادلی باعث می شود محصوالت نسبتا متوسط در بازار فرچنین
ا قعـ موقعیتهاي بسیار نادر، همچـون دوره قبـل از بحـران مـالی، محصـوالت وا     

. گندیده اي به فروش رفت



     کـر  یکی از مبناهاي جادوي کارت اعتباري  ایـن اسـت کـه اکثـرِ مـا ف

ه اینکـ مـی خـریم و   ) یـا مـی خـواهیم    (داریـم  می کنیم فقط آنچه را نیاز 

شـواهد  لی و. نقدي یا اعتباري تأثیري بر تصمیم ما نمی گذاردپرداخت 

.اطمینان می توان گفت که اشتباه می کنیمنشان می دهد به 



     نـد  شواهدي حکایت از این دارد کـه کسـانی کـه کـارت اعتبـاري دار

تمایل به خرج کردن : بیشتر خرج می کنند

 ،دو کز بیش از تیم سلتیبلیط هاي در شرایط پرداخت با کارت اعتباري

یمـت بـیش از   ساکس با اضـافه ق رد تیم بلیط هاي فروش رفتند و برابر 

.درصد گرانتر به فروش رفتند60درصد به فروش رسیدند؛ بنرها 75



 یح اسـت و  چیپس در بسته هایی با برچسبهایی که حاوي اطالعات صـح
رضــه حتــی تعــداد کــالري محتــوي بســته را نیــز درج کــرده بــه بــازار ع

.  می شود

    اکنـون  . ولی شرکتها به شیوه دیگري مشتریان خـود را اغـوا مـی کننـد
ت تـا  چربـی و نمـک آنهـا بهینـه اسـ     با میزانی چیپس هاي سیب زمینی 

.   فروش آنها به حداکثر برسد



     ،فریب طعمه ها در مرزهاي جدیدي کـه مقـررات ترسـیم کـرده اسـت

ب سـود  شکل جدیدي به خود گرفته است و از هر موقعیتی بـراي کسـ  

.استفاده می کند

این تعادل است  .

 هم لقمه هاي فریب سرو می شودهنوز .





یابی انها با محدود کردنِ فریب اطالعاتی به اطالعاتی که سنجش و ارز
.دشوار است، می توان فریب را کاهش داد

ی از اگر نخواهم بودجه یا رژیم غذایی خود را رعایت کنم، کار چندان
.دست کسی برنمی آید



حامالن استاندارد

ن دالیل  کاسبانِ با وجدان براي مبارزه با فریبکار: قهرمانانِ کسب وکار
اخالقی و اقتصادي 

ایی بجز قوانین و مقررات تنظیمی در برابر فریبکاري ه: قهرمانان دولتی
تقلب و قصور محافظت می کند



     یفـی را  نخستین قهرمانان مـا کسـانی هسـتند کـه اسـتانداردهاي ک
. اندازه گیري و اعمال می کنند

 سازمانِ فراگیرِ فعاالن حقوق مصرف کنندگان

     یما از آنهـا  رتبه بندي ها فقط به نفـع مصـرف کننـدگان کـه مسـتق
دکننـدگان  مطلع می شوندنیست، بلکه به نفع همه است، چـون تولی 

.ت می کنندبراي دریافت رتبه بندي هاي مثبت با یکدیگر رقاب

انجمن حمایت از تجارت در برابرِ متقلبان و کالهبرداران



.نبوغ انسانی که وفور را ایجاد می کند

. نبوغ در هنرِ فروشندگان نیز به چشم می  خورد

د، بازارهاي آزاد چیزهایی را که براي من و شما خوب اسـت تولیـد مـی کنـ    
.ی کندولی چیزهایی را که براي من خوب و براي شما بد است نیز تولید م



ا ربازارهاي آزاد، مادامی که بتوان سودي به دست آورد هر دو ایـن کارهـا  
.خوب براي من و بد براي شما: انجام می دهند

.  بازار آزاد ممکن است قدرتمندترین ابزارِ انسان باشد

.  ولی مثل هر ابزار قدرتمند دیگري شمشیري دو لبه نیز هست



هاي روزافزونی را نیز بـه همـراه   نظام بازارهاي آزاد سوء استفاده ها و فریب
.  دارند

باشـد  ديما می گوییم که جامعه باید اخالقی باشد، و در داخلِ آن، بازارِ آزا
.که از اقدامات افراد شکل گرفته است

.  جامعه ي اخالقی که در مقابله با فریب اطالعاتی موفق بوده است



ریـبِ ولی بـا توجـه بـه شـرایط بیرونـی، توزیـع غیـر منصـفانه  درآمـدها، و ف         
در ایـن صـورت، بـراي دولـت    .  طعمه ها، بازارها بدون نقص عمل نمی کنند

.  نقش بالقوه اي هست

درایـن  .  ایـد اقتصاد مدرن ذاتا نمی تواند از پس مشـکل فریـب و نیرنـگ بربی   
.نظام، اغوا پذیريِ مردم را نباید نادیده گرفت
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ا  در اقتصاد مدرن فریبِ طعمه ها ما را به نتایجی می رساند که کامال ب
.  برداشت هاي معمولِ اقتصاد قدیم تفاوت دارد

.  بیایید خود را فریب ندهیم

.این اقتصاد، فریب طعمه ها را نیز با خود دارد

. و این نیز چیزي است که براي بهروزي ما پیامدهایی دارد
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