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Abstract 

This book explains the impact of dirty money on the functioning of the global capitalist 

system. Raymond Baker introduces a three-loop interconnected chain of interactions, 

including lawlessness, inequality, and the philosophy of utilitarianism, as the Achilles' heel 

of capitalism which has provided the ground for the vulnerability of this system, especially 

in the twentieth century. Baker considers the restructuring of the free market system and 

the continuation of the optimal functioning of this system in the 21st century to be subject 

to serious reforms in the philosophy of capitalism, namely utilitarianism, with an emphasis 

on the theory of justice of John Rawls and Thomas Pogg. He believes that effective measures 

to reduce inequality in wealth within and between countries should be taken to reduce dirty 

money and debt forgiveness of developing countries. Baker also recommends institutional 

changes in the structure of the World Bank and the financial system of developed countries to 

reduce the creation and flow of dirty money from developing and transition countries. In this 

article, while evaluating the form and content of Baker's book, his innovations in the critique 

of the global capitalist system are presented from within and compared with other critiques of 

capitalism, and suggestions for updating the book are presented. 
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 هشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهای علوم انسانیمهنامۀ انتقادی متون و برناپژوهش

 358 - 333 ،1400یکم، شمارة چهارم، تير وـ پژوهشی(، سال بيست نامۀ علمی )مقالۀ علمیماه

 بررسی و نقد کتاب

 و چگونگی احیای نظام بازار آزاد پول کثیفداری: سرمایهآشیل ۀ پاشن

 *جواد نوراحمدیمحمد

 چكیده
 یجهان یدارهیسرما نظام عملکرد رد پول کثیف تأثیر نییتب به داریپاشنۀ آشیل سرمایه کتاب

 تهأثیرا   یدارا و وابسهته هه  بهه  یاحلقهسه زنجیرۀ ، نویسندۀ کتاب،کریب موندیر. پردازدیم
 یدارمنزلۀ پاشنۀ آشیل سرمایهبه را ییگراتیمطلوب فلسفۀ و ،ینابرابر ،یقانونیب شامل متقابل
. اسهت  کرده فراه  ست یب قرن در مخصوصاً را نظام نیا یریپذبیآس ۀنیزم که کندمیمعرفی 

 ویکه  بیسهت  قهرن  رد را نظام نیا ۀنیبه عملکرد تداوم و آزاد بازار نظام ساختارتجدید  کریب
 بهر  تأکیهد  با ییگراتیمطلوب یعنی ،یدارهیسرما بر حاک  فلسفۀ در یجد اصالحا  به منوط
 یبرا یثرؤم  اقداما دیبا که استمعتقد  او. داندیم ،پوگ توماس و رالز جان عدالت ریۀنظ

 و پهول کثیهف   کاهش قیطر از هاآن نیب و جهان یکشورها داخل در ثرو  ینابرابر کاهش
 ساختار در ینهاد را ییتغ چنینه  کریب. شود انجام توسعهحالدر یکشورها یبده بخشش
 از کثیهف  پهول  انیه جر و جادیا کاهش یبرا را شرفتهیپ یکشورها یمال نظام و جهانیبانک 

 ،مقالهه  نیه ا در. کندیم هیتوص شرفتهیپ یکشورها به گذارحالدر و توسعهحالدر یکشورها
 از یجهان یدارهیسرما نظام نقد در بیکر یهاینوآور کتاب، ییمحتوا و یشکل یابیارز ضمن
 شهدن روزآمهد  منظهور به یهاینهادپیش و سهیمقا یدارهیاسرم ینقدها ریسا با و مطرح درون
 .شودمیمطرح  کتاب

 ،یهی گراتیه مطلوب ،یابرنهابر  ف،یه کث پهول  ،یقانونیب آزاد، بازار نظام ،یدارهیسرما :هادواژهیکل
 .عدالت
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 مقدمه. 1

اسهت.   یی رایه  شهو پهول ههای مختلفهی از   انواع و شکلالمللی، های مالی ملی و بیندر نظام
و چگهونگی احیهای نظهام     پول کثیف: داریسرمایه 1آشیل پاشنۀ نویسندۀ کتاب ،ریموند بیکر
بهه   آن را کند ومی ( استفادهdirty money) پول کثیفیی از اصطالح شوپولجای ، بهبازار آزاد

 شهده منتقهل یها خهر      غیرقانونی تحصهیل،  صور بهپولی که » :کندتعریف میاین صور  
 ،فاسهد  کند: مجرمانهه، می بندیرا به سه شکل طبقه پول کثیفبیکر  .(43: 1396)بیکر  «باشد

ههای  کهردن هویهت گهروه   و پنههان  مالیهاتی  فهرار از نوع تجاری شامل  پول کثیفو تجاری. 
ن و مقامها   از طریق رشوه و سرقت توسط مسهوو  از نوع فاسد  پول کثیفشود. نفع میذی

 آن شامل عایهدا  حاصهل از تجهار  بهرده،     ۀمجرمانکه نوع حالیرد ،شودمی دولتی حاصل
 .(1396شود )بیکر تروریس  میمالی  مینأتو  ،فروشیتن مواد مخدر،

( است که Global Financial Integrity: GFI) مالی جهانی پارچگییکبیکر رئیس سازمان 
اسهت. او دانهش    کهرده  سهرری بازرگهان در نیجریهه    عنهوان بهه های زیادی از عمر خود را سال
( dirty money phenomenon) کثیهف پول  پدیدۀچگونگی عملکردِ  دربارۀای اول گستردهدست

 پهول کثیهف  های آمهد پهی و  ،ایجهاد، مبهانی فلسهفی    سازوکار دربارۀ. او دارددر دنیای واقعی 
کهه بیکهر    دهدمینشان  داریآشیل سرمایهپاشنۀ است. کتاب  کرده های زیادی مطالعهسال

و بسیار حسهاس   ،وجدان اجتماعی قوی دارای ،داریمعتقد به نظام سرمایهبین، فردی واقع
 پهول کثیهف  کهه   کنهد بحث مهی  تأکیدهای اقتصادی است. بیکر با انسانی پدیده تأثیرا به 

 را آشهکار  ییهها اسهتفاده جدی برای حقوق بشر دارد و در آن بسیاری از سهو   یهاید لت
کنهد کهه   مهی  بیکر ادعها  ،عالوهاست. به شده های دستوری محکومکه توسط نظریهند کمی

 اسهت  پهول کثیهف  هها  و داخل ملهت  در میانیکی از عوامل اصلی ایجاد نابرابری گسترده 
(Dunfee et al. 2007: 730.) 

 ۀفالسهف کهه   باشهد شده در ایهن کتهاب ایهن    برانگیزترین مواضع اتخاذشاید یکی از بحث
به ایجاد یک محهیط مسهاعد اجتمهاعی و اقتصهادی     کار وهای کسبگرا و دانشکدهوبیتمطل

 هها کمهک  ترین آنمنهد ثهرو  منابع از فقیرتهرین مهردم روی زمهین بهه      ۀگستردبرای انتقال 
در تقابهل بها ترتیبها      است، شده کشیده تصویربهطورکه توسط بیکر آن پول کثیف اند.کرده

 کهه  اسهت معتقهد  بیکهر   .اسهت  ،عهدالت  نظریۀ دربارۀدر کتاب  ،جان رالزی نهادپیشنهادی 
 ،فقهرا  ۀهزینبه  ،انمندثرو ی هماهنگ از صورتبهها و فرایندها در نظام مالی جهانی سیاست
 .(.ibidکند )می حمایت
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 :دهدمیقرار  موردبررسیترتیب پس از مقدمه بهاین مقاله موارد زیر را 

 ؛پردازدده و توصیف ظاهری اثر و ارزیابی شکلی آن میبه معرفی نویسن. 1
شده در کتهاب را از طریهق بررسهی    مطرحخالصه موضوعا  اصلی و اهداف  طوربه. 2
 ؛دهدمی ها و فصول کتاب توضیحبخش

سهایر نقهدها و    براساس ،است شده که توسط بیکر انجام را، داری از دروننقد سرمایه. 3
 ؛دهدمیقرار  موردارزیابی داریسرمایه دربارۀشده های ارائهتحلیل

 ؛کندمی مطرحهای آن را و کاستی های کتاب بیکر را تصریحنوآوری. 4

 ؛دهدمیقرار  موردارزیابیکتاب را  ۀترجم. 5

 دهد.می گیری مقاله را ارائهدرپایان نتیجه. 6

 

 و ارزیابی شكلی آن ،معرفی نویسنده، توصیف اثر. 2

ههای کثیهف و چگهونگی تجدیهد     : پولداریآشیل سرمایهپاشنۀ  نویسندۀ کتاببیکر ریموند 
در هها  از بهتهرین کتهاب   ( آن راFinancial Times) تهایمز  فایننشیالاست که  سیست  بازار آزاد

 (،GFI) جههانی  مهالی  پهارچگی یهک . بیکر رئیس معرفی کرد 2005کار در سال وکسب زمینۀ
( GFIآی )افجههی اسههت. ،سههیدی یههق و حمایههت در واشههنگتنتحق بههرمبتنههی یسههازمان
کهردن جریهان مهرزی    هایی را برای محهدود و توافق ،هاجانبه، تضمینچند های ملی،سیاست

ههای مهالی غیرقهانونی از    ت عهالی جریهان  وه کند. بیکر عضو هیمی های غیرقانونی تروی پول
جمههور  رئهیس  ریاستِبهبرای آفریقا  اقتصادی سازمان ملل متحد مجمعآفریقاست که توسط 
 است. بیکر مدرک کارشناسی ارشهد مهدیریت   شده تشکیل ،مبیکیتابو ،سابق آفریقای جنوبی

 در تجههار  1996تهها  1961. از سههال داردکههار هههاروارد وکسههب ۀدانشههکداز  را بازرگههانی
ادی شهرکت  و تعهد  در نیجریهه زنهدگی  سهال  پهانزده  . او ه اسهت کهرد می خصوصی فعالیت

بها تعهداد زیهادی از کشهورهای      . سرس بها حفهم منهافع در آفریقها،    دکر سیسأت را بازرگانی
 در سِهمت بیکهر   1996داشت. از  به تجار  اشتغالسال بیست مد  به ،جهان ۀتوسعحالدر

و  سهر بهرد  بهه سهی  دی بروکینگز در واشنگتن ۀسسؤمسال در  ششمد  بههمان یدانشمند م
ای را . پهروهه پرداخهت  تهألیف و نابرابری به تحقیق و  ،فقر یی،شوپول بین فساد، ۀرابط دربارۀ

 و کهاترین  .دی جهان » بنیادِ ۀهزینکمکبا  «و اقتصاد بازار آزاد ،فقر سرمایه، فرار»تحت عنوان 
ان داربانهک  مرکزی، داربانک 325کرد تا با  کشور جهان سفر 23داد. به  انجام «آرتور تی. مک
و  ،افسران امنیتی کنندگان مالیا ،آوریجمعدانان، مقاما  دولتی، اقتصاددانان، حقوق تجاری،
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و رشهد اقتصهادی    ،ییشهو پهول تجهاری،   مالیاتی فرارروابط بین رشوه،  دربارۀشناسان جامعه
 .(.<https://www.gfintegrity.org/staff-member/raymond-baker>) کند مصاحبه
اسهت   نوشهته  پول کثیهف  در زمینۀ ی، مقا تداریآشیل سرمایهپاشنۀ کتاب  بروهعال ،بیکر

غیرقهانونی   فهرار »(، Baker 1999)« حفهره در نظهام بهازار آزاد    تهرین بهزرگ »: 2از اندعبار که 
 فقهرا را گرفتهار   پول کثیهف چگونه »و  ،(Baker 2000)« برای ثبا  جهانی هاییخطرسرمایه: 

  .(Baker 2004)« کندمی
 
 ارزیابی طرح جلد کتاب 1.2
بندهای سهارقان  با چش  و های فاخربا لباس را ای از افرادفارسی کتاب عده ۀنسخ جلدطرح 

 چشه  حساب و قراردادهای تجهاری بهه   هایدفتر آنکه روی  دهدمینشان  یدر اطراف میز
افهرادی بها    دسهت بهقانونی و  یظاهر در را های مالیخواهد سرقتخورد. طراح جلد میمی

 بکشد. تصویربهظاهری معتبر 
اسهت. در بها  و    کشهیده  تصویربهرنگ نارنجی بهرا  کرۀ زمینانگلیسی کتاب  جلدطرح 

کهرۀ  رنهگ سهبز در بها ی    بهه است. عالمت د ر  از آبی پررنگ استفاده شده کرۀ زمینپایین 
کهرۀ  آشیل بها رنهگ زرد در بها ی     و داری با رنگ سفیدسرمایه ۀکلماست.  گرفته قرار زمین
رنهگ در  آزاد در فضایی سفید و نظام بازار کرۀ زمین،با رنگ قرمز در مرکز  پول کثیف زمین،
ها، رنگ آبی احسهاس اعتمهاد   شناسی رنگاست. در روان شدهچینی حروف کرۀ زمینپایین 

شوند قرمهز  می ر مغز پردازششناختی اولین دو رنگی که د کند. در تحقیقا ِمی القا و امنیت
توجهه را   )آشهیل( و رنهگ قرمهز شهد ِ     کنهد مهی  خود جلببهو زردند. رنگ زرد توجه را 

 )پول کثیف(. نارنجی فراخوان به حرکت را ایجهاد  دهدمینشان کند و فوریت را می تحریک
بها   معمهو ً زمین(. سهبز تیهره    ۀکر) است شوق مفید و شورکند و برای تحریک هیجان و می

و آرامهش   ،تواند احساس صلح، امید، اعتمهاد است و میراه ه و بانک  ،مفهوم ثرو ، دارایی
خالصهه طهرح جلهد     طوربه (.Hossein Nezhad et al. 2013) )عالمت د ر( بیاورد راهه بهرا 

توجهه  و  کنهد مهی  تأکید پول کثیفبا محوریت  داریآشیل سرمایهپاشنۀ توجه به  بر انگلیسی
 کند.می بازار آزاد جلب برمبتنیداری جهانی و نظام همه را به نجا  سرمایه

 
 کتاب ۀترجمارزیابی ویرایش و نگارش  2.2
 اسهت. صهحافی کتهاب خیلهی مناسهب      مناسهب  آراییصفحهو  ،قل  اندازۀ کتاب، نوع، قطع

تعهدادی   بهر عالوه. شودمی گسسته ه در همان روزهای اول مطالعه ازکتاب ۀ شیرازنیست و 
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لحاظ نسهبت و جایگهاه   بهها نیز زیرفصل ،شود تیترها باید اعمال ۀترجماز اصالحا  که در 
 رعایهت  و سهجاوندی  عالئه   قبیهل  از ادبهی  شود. ویرایش با تیتر اصلی فصول باید بازآرایی

  است. معادل انگلیسهی اسهامی و اصهطالحا    شده رعایتدر اثر  نگارشی و ویرایشی قواعد
اسهت.   شهده  رعایت متن درون در دهیارجاع علمی اصول است. شده خاص در پاورقی ارائه

تفکیهک  بهه نوشهت در انتههای کتهاب و    استفاده و توضیحا  تکمیلی در قالب پیمنابع مورد
 و اصطالحا  ارائه شده است.اعالم ۀ نمایو در انتهای کتاب نیز  فصول ارائه

 
 مخاطبان کتاب 3.2

 نقهد مجموعهۀ  گنجهد و اولهین کتهاب از    مهی  سیاسی اقتصادهای کتابزمرۀ ب در این کتا
 536وزیهری و در   در قطهع  آن را اقتصهاد  دنیهای است که انتشارا   از درون داریسرمایه

 متهرج  ایهن کتهاب    است. سهجاد امیهری  کرده  چاپ 1396صفحه با جلد شومیز در سال 
 ترجمهه و چهاپ   را دیگر در قالب ایهن مجموعهه   سه کتاب اقتصاد انتشارا  دنیای است.
دار سهرمایه  ، وشههر اقتصهاد و آرمهان   ،کاپیتالیس  نه بازار آری،از:  اندعبار است که کرده 

 3.داریعلیه سرمایه
اقتصهادی   ههای درسهی بهرای درس نظهام   کتهاب کمهک   عنهوان بهه تهوان  از این کتاب می

 ،چنهین هه   .سیاسی استفاده کهرد  علوم ۀرشت اسیسی اقتصادو درس  رشتۀ اقتصاددانشجویان 
مهالی،   شناسهی، مهدیریت  جامعهه  عمومی، حقوق، یگذارسیاستهای برای دانشجویان رشته

 است. استفادهی نیز قابلدارحسابو  ،اخالق فلسفۀکار، وکسب اخالق
 
 تحلیل و ارزیابی محتوای اثر. 3

 پردازی .کتاب بیکر میبه بررسی محتوای  ،در این بخش از مقاله
 

 و نظم منطقی حاکم بر کتاب ،، هدف اصلیسؤالبررسی  1.3

و برداشتن گامی مثبهت   آزاد بازارنظام این کتاب را مشارکت در اصالح  تألیفبیکر هدف از 
او  .(22 :1396بیکهر  ) دانهد داری مهی سهرمایه  های عظی  نظهام برای تجدید و احیای ظرفیت

اسهت. ایهن    ههای بنیهادی مواجهه   جهانی با نقه   اقتصاد وده و ساختار نظاماست شال معتقد
اهمیهت   درمهورد بیکهر   .(21 :همهان ) دهدمی قرار ای است که او در کتاب موردکاوشمسوله
 نویسد:در کتاب می موردبررسی مسولۀ
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گهر رونهد نامشهروع و    کشور دنیا، مهن نظهاره   شصتطی چهل سال فعالیت در بیش از 
این رویکرد را بر زندگی مردم محروم سهاکن   تأثیر چنینه ام. نظام بازار آزاد بودهفاسد 

قهانونی  بی ه که چگونه این شرایطام کرده ملأت مسولهام و در این در تمام شش قاره دیده
کهرده   اسمیت مطهرح  است که آدام هایی برآمدهاز دل اصول و آموزه ه و نابرابری شدید

 .)همان( هایی بودآمدپیهدفش جلوگیری از بروز چنین  بود که اتفاقاً

کتهاب را   ۀخواننهد  داریسرمایه آشیل پاشنۀیابی به هدف خود در کتاب بیکر برای دست
دادن نظام بهازار آزاد جههانی   بین قرارکند که هدفش زیرذرهی در مسیری میراهه دعو  به 

 ۀگسهترد گاه تخلفها   شود و آنغاز میمسیری که با بررسی مباد   نامشروع جزئی آ ؛است
 ۀحهوز آن بهه  ازپهس دههد.  می ملیتی را پوششچند هایو شرکت ،هاتروریستان، کارجنایت
کهار  شهیوع تخلفها  در سهازو    ۀواسهط بهه کنهد کهه   های درآمدی جههانی ورود مهی  نابرابری
ههای فلسهفی   الودهگاه نوبت بهه موشهکافی شه   است. آن شده ترالمللی وخی داری بینسرمایه

 ارائهۀ انجام او بحث خود را با ند و سراهای این نظامنق  ۀکنندتوجیهبیکر  نظررسد که بهمی
و موهبها  فهراوان آن بهرای کهل      ،هاگسترش پتانسیل ،داریسرمایهکارهایی برای احیای راه

 .(11 :رساند )هماناتمام میبه آن را و کندمی بندیبشریت جمع
 قهانونی، بهی  ۀمسولهای ناشی از سه توان بر چالشی نهایی بیکر این است که میبندجمع

نظهر بیکهر،   به. دهندمی را تشکیل داریسرمایه آشیل پاشنۀ نظر اوبهکه  آمد فائق و فلسفه ،فقر
 که به بهازار آزاد جههانی رخنهه    را، قانونیتوان بیمی ،باشد داشته سیاسی وجود ۀاراداگر  او ً
 وری و رشهد آسهیبی  که بهه بههره  بدون این کرد، متوقفاز طریق چند اقدام ساده  ،است کرده
منهافع ههر دو    جههت نهابرابری را در  ،ثرو  ۀعاد نبا تعهد به توزیع  ،توانمی ثانیاًشود.  وارد

ایی ههای پویه  انجام باید با تناقض بین اندیشهه داد و سر قشر فقرا و اغنیا تا حد زیادی کاهش
اند و توجیهها  متعصهبانه بهرای وضهع فعلهی      آمریکا اروپا برآمده ۀفلسفهای که از دانشکده

 .(23 :همان) قوانین حامی بازار آزاد مواجه شد
 

 ها و فصول کتاببررسی مختصر بخش 2.3
. سهه  اسهت  کهرده  ریموند بیکر محتوای کتاب را در قالب چهار بخش و سیزده فصهل ارائهه  

ههای اول،  است. در بخش ناظر پول کثیفبا محوریت  داریسرمایه آشیل نۀپاشبخش اول به 
هها متوجهه بخهش تجهار  و     . یکی از ایهن چهالش  کندمی مطرحسه چالش را  و سوم ،دوم
 رفتهه  المللی را نشانهمالی بینسسا  ؤمو دیگر  جهانیبانک ی است. دومین چالش داربانک
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و بخهش چههارم    ،اسهت معطوف  خاکیۀ کرراسر این چالش به اندیشمندان س سومین ،است
ی پهذیر داری درمقابهل آسهیب  سرمایهسازی نظامو مقاوم آزاد بازارنظام بنا و احیای  به تجدید

داری سهرمایه آشهیل  ۀ پاشهن که در سه بخش اول کتاب در قالهب   یافته اختصاص حاک  بر آن
 است. شده معرفی

 داریسهرمایه »تحهت عنهوان    ،بیکهر در فصهل اول   ،ههای چهارگانهه  قبل از شروع بخش
 ۀمقوله سهه   ،پهردازد. از منظهر بیکهر   کتاب می ۀتسمیوجهبه تبیین « یغماگر؟ یا منجی جهانی،

گیرنهد و همهین   مهی  )زنجیره( قرار شده بر روی یک پیوستارتحریف فلسفۀو  ،قانونی، فقربی
 .(33 :1396بیکهر  کننهد ) مهی  ا آشهکار داری رسرمایه آشیلپاشنۀ نقای  ساختاری هستند که 

ایهن سهه    تهأثیر تحهت این نظهام   ۀآیندو  ،داری جهانی، ثبا ماهیت و عملکرد حاضر سرمایه
باشهد   اگهر قهرار  » :بنهدی نههایی بیکهر از فصهل اول ایهن اسهت      جمهع  .(34 :)همان اندمقوله
مها بایهد بها     آورد،  رشد دنیها منهابع کهافی فهراه     به داری برای جمعیت میلیاردی روسرمایه

گر بهازار  و ساختارهای حمایت ،دهی  نابرابری را کاهش کنی ، قانونی افسارگسیخته مبارزهبی
   .(37 :)همان« کنی  ریزیاصول عدالت جهانی دوباره پی برمبنایآزاد را 

 قانونی داری: بیسرمایه آشیلپاشنۀ  زنجیرۀاول  ۀحلق 1.2.3

در قالهب فصهول دوم   « داری  دوست را پول این ما قانونی؛بی»ان بخش اول کتاب تحت عنو
 پهول کثیهف  به معرفهی   ،دهدمیاختصاص خود بهنیمی از حج  کتاب را  تقریباًتا چهارم، که 

 گذار بهه کشهورهای  حالتوسعه و درایجاد و جریان آن از کشورهای درحال سازوکارو تبیین 
 پردازد.پیشرفته می

تعریهف  گونهه  را ایهن  پهول کثیهف  « بهازی  در مشارکت»تحت عنوان  بیکر در فصل دوم
 «باشهد  شهده  منتقهل یها خهر     غیرقانونی تحصیل، طوربهپولی است که  پول کثیف»: کندمی
 و تجهاری.  ،فاسهد  مجرمانهه،  کند:می را به سه دسته تقسی  پول کثیفوی  .(43 :1396بیکر )
 ،خریهد  اخاذی، ازجملههای شرورانه ران فعالیتکبی ۀگستربخش مجرمانه عواید حاصل از »

اسهناد، جعهل    اختالس، جعهل  رده،تجار  بَ قاچاق انسان، و فروش کا های تقلبی و قاچاق،
و نظهایر آن را   ،فروشیتنجنسی،  ۀاستفادسو سرقت، اعتباری،  تقلب در کار  بهادار، اوراق
ههای مقامها    گیهری و دزدی ریشهه در رشهوه   اجهزای فاسهد   .(43 :)همهان « گیهرد می بر در

المللی دو ویژگهی دارد کهه آن   بین در حوزۀ پول کثیفبخش تجاری  .(همان) حکومتی دارد
 فهرار نهوعی   معمهو ً کهه  ایهن کنهد: اول  می های قانونی خروجی از کشور متمایزرا از گردش

 شهوند مهی  ناپدیهد  قریبهاً ت أمبهد ههای کشهور   کهه در اسهناد و بایگهانی   ایناست. دوم  مالیاتی
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سهه شهکل    این اسهت کهه ههر    پول کثیفانواع  درموردجالب از نظر بیکر  ۀنکت .(44 :)همان
ماننهد:   ،کننهد مهی  المللهی اسهتفاده  های مشابهی برای گذر از مجهاری بهین  از حیله پول کثیف

ی هها ههای مالیهاتی، پناهگهاه   های صوری، بهشتبانکهای صوری، سندسازی قالبی، شرکت
تغییهر  نهام،  های بانکی بیحساب حساب،تبانی، حقگذاری کاذب، مرزی، قیمتمالیاتی برون

 .(همان) و نظایر آن ،ماهیت مباد  
فصهل کتهاب    ترینبزرگ« عملدر کثیف پول جریان» فصل سوم کتاب بیکر تحت عنوان

ههای کثیهف ایهن    مقصد پهول  درمورددهد. بیکر می پنج  حج  کتاب( را تشکیلیک تقریباً)
جایی کهه  های غربی، ها کجا رفتند؟ در خزانهراستی پولبه» کند:می پرسش و پاسخ را مطرح
از قدیسهان و شهروران    خهوبی بهه ان جههان  منهد ثرو ها نسبت به به لطف و رازداری غربی

 ،اوبیانهگ  پینوشهه، بانهک،  سرس به تبیهین مشهارکت ریگهز    .(84: )همان «شد خواهد استقبال
از نهوع فاسهد آن    پول کثیهف پاکستان در فرایند تولید  و عربستان سعودی، نیجریه، اندونزی،

درعمل و در قالهب   پول کثیف ۀمجرمانبه تشریح بخش  درادامه .(131-86 :همان) پردازدمی
پردازد. در ایهن بخهش بهه تبیهین نقهش افغانسهتان،       ها میو تروریست ،انکارتبه مواد مخدر،

سهرس بهه سهایر مهوارد      .(147-131 :همهان ) پهردازد مواد مخدر مهی  در زمینۀپرو  و ،کلمبیا
بهزرگ در   کهار تبهه ههای  المللی و گروهبین ۀمجرمانهای در قالب فعالیت پول کثیف ۀمجرمان

ههای تروریسهتی   معرفی سازمان .(167-147 :پردازد )همانهاپن می و شمالی ۀکرکشورهای 
در بهر  را  پهول کثیهف   ۀمجرمانه بخهش پایهانی مهوارد     ،ه و عهراق مانند القاعد ،در سراسر دنیا

از نهوع تجهاری    پهول کثیهف  بخش پایانی فصل سوم به تشریح  .(186-168 :)همان گیردمی
 .(222-187 :همان) دکنمی روسیه را در این زمینه بررسی و کنگو، چین، ۀتجربپردازد و می

کهه   کنهد مهی  مطرحرا  سؤالاین  ،«هایکژفهمو  ارقام» تحت عنوان ،بیکر در فصل چهارم
جههانی   پول کثیهف است که ارزیابی از  بیکر معتقد «.است؟ قدرهچ پول کثیفمیزان واقعی »

مراد من از بها  بهه پهایین    »داد: از با  به پایین و از پایین به با .  انجام توانطریق می را به دو
ناخهال  داخلهی جههانی اسهت و منظهورم از      درصدی از تولیهد   عنوانبه پول کثیفتخمین 

رویکهرد   براسهاس  .(225 :)همان «آن است ۀدهندتشکیلمجموع اجزای  محاسبۀپایین به با  
درصهد از تولیهد ناخهال  داخلهی      5تها   2 ییشوپولاین دیدگاه که  براساسبا  به پایین و 

( و بها  1998)ادعهای مایکهل کامدسهوس در سهال      دههد مهی اختصهاص  خهود  بهه جهانی را 
تریلیون د ر برای تولید ناخال  داخلی جههانی، رقه  کلهی مبهاد        32 درنظرگرفتن عدد
 .(226 :تریلیون د ر در سال است )همهان  6/1میلیارد تا  640حدود  تقریباًحاوی پول کثیف 

ههای خروجهی از کهل    رویکرد پایین به با  این است که مجمهوع پهول   براساسبرآورد بیکر 
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 میلیههارد د ر اسههت 500توسههعه حههالسههه  کشههورهای در و تریلیههارد د ر کشههورها یههک
 1970 ۀدهه یی از شوپولها و اقداما  مبارزه با به تالش ،فصل چهارم در ادامۀ .(239 :همان)
 ۀویهژ ، تشهکیل گهروه   1986یی در شوپولدر ایا   متحده با تصویب قانون کنترل  1980و 

و  ،2001دوسهتی در ایها   متحهده در    ، قانون مهیهن 1989اقدام مالی توسط گروه هفت در 
و سهوئیس را در   ،متحده، بریتانیها ناموفق ایا   ۀتجربکند و می المللی اشارهسایر قوانین بین
انتقهال  هها و اقهداما    کند کهه ایهن تهالش   می بندیطور جمعکند و اینمی این زمینه بررسی

 اسههت درصههد بههوده 9/99و نههرن ناکههامی  اسههت کههردهن هههای تطهیرشههده را متوقههفپههول
بیکر در انتهای فصل چهارم و در پایان بخش اول کتاب، طهی یادداشهتی    .(272-239 :همان)

کهه   ،داریروی نظهام سهرمایه  پیشاولین چالش  ان غربی،داربانکخطاب به اهالی تجار  و 
ههای فراگیهری   قهانونی هد، بهی دمی داری را تشکیلسرمایه آشیلپاشنۀ  زنجیرۀاولین حلقه از 

گهرفتن  نظهر هها را بهه در  اسهت و آن  شده داری جهانیهای سرمایهکند که از ویژگیمی اعالم
جنایهت جههانی، تروریسه ، فسهاد،      مخهدر،  های کثیف در قالب مهواد های فراوان پولهزینه

 ۀفایهد ی درکنار شرکت  ئو جرا ،فقر شدید تقال، حالخورده، کشورهای درکشورهای شکست
 ۀهزینه کهه   اسهت معتقهد  کند و می دعو  های کثیف به کشورهای غربیناشی از ورود پول

 کنهد مهی  داری جههانی را تهدیهد  های آن است و سرمایهاز فایده تربیشهای کثیف بسیار پول
   .(279-274 :)همان

 داری: نابرابریسرمایه آشیلپاشنۀ  زنجیرۀدوم  ۀحلق 2.2.3
 ،در قالب فصول پنج ، ششه   ،«دارد اهمیت شکاف نابرابری؛» تحت عنوان ،کتاب بخش دوم

پیوندی کهه از نگهاه بیکهر     ؛پردازدو نابرابری جهانی می ،فقر ،پول کثیفو هفت  به پیوند بین 
 نویسهد: اهمیت این حلقه مهی  درموردداری است. بیکر سرمایه ۀکنندتهدید زنجیرۀدوم  ۀحلق
تنها واقعیتی کهه پتانسهیل    داری جهانی، چه خوب و چه بد،های سرمایهگیویژاز میان تمام »

ایهن نظهام را درهه      عمهار ِ  کردن این ساختار را دارد، نابرابری است. ایهن لغهزش  متالشی
 .(286: 1396بیکر ) «ریخت خواهدفرو

: کنهد مهی  مطرحچند پرسش اساسی  ،«جهانی واگرایی» تحت عنوان ،بیکر در فصل پنج 
آیها   انهد؟ دوم مبنایی مناسب برای ارزیابی فقر و نابرابری که آیا معیارهای پولی و مالیاول این

 پذیری  که روند حرکت فقهر نامشهخ   است یا کاهش؟ سوم می حال افزایشفقر جهانی در
 سهؤال است یا کاهش؟ پاسخ بیکر به ایهن سهه    به افزایش روآیا  ،نابرابری چه درمورداست، 

پولی ارزیهابی  یک از آمارهای پولی یا غیرمن هیچ اطمینانی ندارم که کدام .1است:  قرارن دیب
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بهه   کرد که فقهر جههانی رو   توان حک  قطعی صادرهنوز نمی .2دهند، می بهتری از فقر ارائه
ههردو مهتقن    های مدعی کاهش فقهر جههانی یها افهزایش آن    داده .3 ،است یا افزایش کاهش
اقتصهادی بهرای فقهرای     که آیا رشد کندمی مطرحگونه ایناو سرس پرسش چهارم را نیستند. 

ظرفیههت  رشههد و توسههعه متقههابالً اسههت؟ پاسههخ بیکههر ایههن اسههت کههه قطعههاً جهههان مفیههد
معنهای تجهار  آزاد و   بهه سهازی  رساندن به فقرا را دارند. پرسش پهنج  آیها جههانی   منفعت

است؟ پاسخ بیکر این است که گشودگی بهه تجهار     سرمایه برای فقرا سودمند گردش آزادِ
آزاد اغلهب بهه    رسی به بازاراما این دست ،باشد تواند برای فقرا سودمندسرمایه می و گردش

شود که درنهایت منهابع را  می و تجاری منتهی ،مجرمانهفساد،  ،پول کثیفمرزی گردش برون
 خواههد زانهو در بهه فرودست جامعهه را   ۀبقطکرد و  خواهد رس فقرا خار مستقی  از دست

 .(308-298همان: ) آورد
ههای مربهوط بهه    دههد کهه تمهامی داده    نشان تا کندمی بیکر در انتهای فصل پنج  تالش

نشهان   ،چنینه  .(312: ند )هماناهای مربوط به فقر ناق  و نادرستداده تربیشنابرابری و 
چنهد برابهر کهل     شود،می سا نه از کشورهای فقیر خار تنها پول نامشروعی که »که  دهدمی

   .(316 :)همان «پول متعلق به پنجک درآمدی انتهایی جهانی است
 تهأثیر بهه بررسهی    ،«نگهو  کسهی  بهه  و فهمه  نمی من» تحت عنوان ،بیکر در فصل شش 

ر کهاهش فقهر و رشهد اقتصهادی کشهورهای      د پهول کثیهف  های خهارجی و خهرو    کمک
بهرد کهه بسهیاری از    می سؤالگونه زیررا این جهانیبانک پردازد و عملکرد میتوسعه حالدر

د، نشهو می که به کشورهای فقیر وارد اندمتمرکز شده بر وجوهی جهانیبانک ویژه در بهافراد 
ک  به بخهش  د و دستنشومی ها، و پولی که از این کشورها خار کمک ،هاوام به مخصوصاً

در کشهورهای   پهول کثیهف  داشهتن  نگه ،نظر بیکربه .(320 :وجه ندارند )همانغیرقانونی آن ت
بها ههر اقهدام     مقایسهه میلیارد د ر است، در  پانصدحدود درزع  او سا نه مبلغی بهکه  ،فقیر

احتمهال فهراوان   بهو  ،رشد گذاری،مصرف، سرمایه آموزش، دیگری که برای تقویت سالمت،
نههایی   تهأثیر  ،چنهین هه   .(344 :همان) ی داردتربیشیی آکار ود،دموکراسی و ثبا  اتخاذ ش

 دیدن فقرای جههان اسهت  آسیب توسط غرب پول کثیفهای خارجی و جذب ارسال کمک
 .(347 :)همان

 کهل  از انمنهد ثهرو   یدرصهد  90تا  70سه   اهمیت» تحت عنوان ،بیکر در فصل هفت 
را با عهدم تهوازن درآمهدی شهدید و رو بهه      ما قرن بیست  »شود که می مدعی« جهانی درآمد

پایهان  بهه صهور    همهین  بهه یکه  را نیهز   وبیسهت توانی  قرن سر گذاشتی . آیا میرشد پشت
یکه  دوام  وتواند تا پایان قهرن بیسهت  این وضعیت نمی» :بندی بیکر این استبرسانی ؟ جمع
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هه   و حتهی هنتیکهی   ،نیتهی ام اجتمهاعی، سیاسهی،   اقتصهادی، هه   باشد. فشارهای حاصله داشته
 .(355-354: )همان« بود تحمل خواهندقابلغیر

در  جههانی بانهک  در پایان فصل هفت  و انتهای بخش دوم، یادداشتی را خطاب بهه   ،بیکر
 ،دههد مهی  داری را تشهکیل سهرمایه  آشهیل پاشهنۀ  کهه دومهین زنجیهره از     ،قالب چهالش دوم 

 :)همهان  دههد مهی  ارائهه  «توسهعه حالدر کشورهای از سرمایه قانونیغیر خرو »عنوان  تحت
 ۀتوسهع تهرین نههاد درخهدمت    پتانسیل این را دارد که مه  جهانیبانک است  ( و معتقد366

داری به کاهش فقهر  سرمایه ۀآیند که کندمی تأکید ،چنینه باشد.  ویک بیستبشری در قرن 
 .(367 :همان) است خورده و نابرابری پیوند

 شدهتحریف فلسفۀداری: سرمایه آشیلپاشنۀ  زنجیرۀسوم  ۀقحل 3.2.3
 ،«کنهد یمه  ناکار را تیاسم بنتام ت؛یمطلوب عدم» تحت عنوان ،بیکر در بخش سوم کتاب

، پهردازد داری میدر قالب فصول هشت  تا یازده  به بررسی زیربنای فلسفی نظام سرمایه
 فکری سهر خأل تواند در تروی  آن نمی پذیرش نابرابری شدید و حتی ،زع  بیکربهزیرا 

 نخواههد آمهد   وجهود بدون مبنای فکری بهه  انداربانکقانونی شایع تاجران و برآورد. بی
درصد از کهل درآمهد آن    90تا  70چرا جهانی که »کند: می سؤالسرس  .(372 :1396بیکر )

؟ چهرا مها نسهبت بهه     اسهت  تحمهل برای ما قابهل دارد،  درصدی تعلق 20 مرفهِ به یک گروه
کننهد،  مهی  ساختارهای قانونی که موجب ابقای معامال  غیرقانونی شده و نابرابری را تشدید

شهدن از  منحهرف  ۀواسطبه»ها این است: پاسخ بیکر به این پرسش .(373 :)همان «تفاوتی ؟بی
یهن ادعهای   بیکر برای تبیهین ا  .(372همان: ) «کشیدن جرمی بنتامآغوشراه آدام اسمیت و در

عنصهری   کند؛را بررسی می های فلسفی نظام بازارو ده  شالوده ،خود در فصول هشت ، نه 
داری فساد حهاک  بهر سهرمایه    زنجیرۀترین عنصر برای درک نظر بیکر شاید مه بهاساسی که 

 .(372 :همان) است
 ی آدامپس از مرور اجمهالی زنهدگ   ،«رن  آدام اسمیت»تحت عنوان  ،بیکر در فصل هشت 

 ،ثرو  ملهل و  احساسا  اخالقی نظریۀاسمیت و معرفی مختصر دو کتاب معروف او یعنی 
دیهدگاه   ۀبرپایه  عواطهف اخالقهی  پهردازد. کتهاب   آدام اسمیت می ۀمسولبه تشریح مشکل یا 

کهه موجهب    اسهت  شهده  مه  رفتهار انسهانی بنها    ۀکنندتنظی  مثابۀبهدردی ه  درقبالاسمیت 
امها   ،شودهای متشخ  میو دوراندیشی در انسان ،دگی، لیاقت، خیرخواهیبرانگیختن برازن

 نفهع  :کنهد مهی معرفهی  دیگری را برای انسهان اقتصهادی    ۀبرانگیزاننداو نیروی  ثرو  مللدر 
عواطهف  کهه  گیهرد  مهی  تونشجا آدام اسمیت از این ۀمسولمشکل یا  .(386: شخصی )همان
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بنهدی  اسهت. در جمهع   شهده  شخصی بنها  نفع ۀبرپای لثرو  مل دردی وه  برمبنای اخالقی
اولیهه اسهمیت و تعههد     ۀعالقه که اینبر  تأکیدبا  ،عنوان فصل ۀتسمیوجه درموردفصل، بیکر 
کنهی ، امها   مهی  اسهت کهه مها بهازار آزاد او را اتخهاذ      اخهالق بهود، معتقهد    فلسفۀاصلی او به 

بیفتهد   خواسهت اتفهاق  زی کهه اسهمیت نمهی   همان چی دقیقاً کنی ،می اخالقیاتش را فراموش
 .(393 :)همان

دارد  در تقابل با عنوان فصل هشت  قهرار  ،«شادمانی جرمی بنتام» یعنی ،عنوان فصل نه 
 فلسههفۀتشههریح نحههوۀ بههود. بیکههر در ایههن فصههل بههه بررسههی  « رنهه  آدام اسههمیت»کههه 

جان استوار  میل  اندیشۀگرایی توسط جرمی بنتام و سرس تکامل این فلسفه در مطلوبیت
گرایی و نقدهای وارد بهر ایهن فلسهفه،    مطلوبیت فلسفۀهای پردازد. پس از طرح ویژگیمی

را  عواطهف اخالقهی آدام اسهمیت    نظریهۀ گهذاری  تأثیربنتهام   فلسهفۀ که  کندمی تأکیدبیکر 
 .(409 :کرد )همان رنگک 

ین این نکته است کهه  دنبال تبی ،«شودفلسفه فرهنگ می» تحت عنوان ،بیکر در فصل ده 
 شهود  لیبهد ت تواند بهه فرهنهگ و فرهنهگ بهه واقعیها  اقتصهادی      معنای واقعی میبهفلسفه 
 فلسههفۀ ،1900 قههرنتهها اوایههل  1700 قههرنکههه از اواخههر  اسههتمعتقههد او  .(412 :)همههان
 فایده در اقتصهاد جهای خهود را بهاز     محاسبۀکرده و  داری نفوذگرایی در سرمایهمطلوبیت

   است. کرده

 اسهت معتقد پردازد و گرایی میمطلوبیتاندیشۀ بودن عدالت در فرعیبیکر سرس به 
گزیند. این دیهدگاه  میخطا بربهعزیمت خود را نقطۀ از همان آغاز،  ،گراییمطلوبیت» که
ای که در آغاز فلسفه .(425 :)همان «دهدمیقرار بر فایده آن را با تر از انصاف  تأکیدبا 
شهود.   توانهد در انتهها بهه عهدالت منتههی     دشهواری مهی  بهه گیهرد،  مهی  ت را نادیهده عدال
گرایهی عهدالت را   مطلوبیت کند،می که مارکسیس  انگیزه و تحرک را تضعیفگونههمان»
 درحکه  داری باید عدالت را که سرمایه استمعتقد بیکر  .(431 :)همان «بردمی تحلیلبه

گرایهی و  گذاشهتن مطلوبیهت  دهد. بهدون کنهار   در خود جایاش یکی از تعهدا  اصلی
رو تشهکیال  اقتصهادی ناکارآمهدی    های پهیش داری در سالسرمایه عدالت شمردنمقدم

 .(433 :همان) بود خواهد
 بیکهر یادداشهتی خطهاب بهه فالسهفه،      در پایان فصهل دهه  و در انتههای بخهش سهوم،     

 زنجیهرۀ سهوم   ۀحلقه  دربارۀ اجتماعی علوماندیشمندان  و ،سیاسی پردازاننظریه اقتصاددانان،
ههای جدیهدی   بنیهان ه که  کندمی دعو  به این ها رانویسد و آنداری میسرمایه آشیلپاشنۀ 

 .(434 :همان) دهند ارائه ویک بیستداری در قرن برای سرمایه
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 داری جهانینظام سرمایه ساختارتجدید بررسی چگونگی  4.2.3

در  ،«بهاش  داشته کن؛ به سیست  اعتماددرست مدیریت»تحت عنوان  ،چهارم کتابدر بخش 
بنهای نظهام    تجدیهد  ۀنحهو و سهیزده ، بیکهر بهه بررسهی      ،قالب فصول یهازده ، دوازدهه   

 پردازد.داری جهانی میسرمایه
بیکر ضهمن تشهریح وضهعیت     ،«داریسرمایه آشیلپاشنۀ » تحت عنوان ،در فصل یازده 

در ایهن نظهام را    سهاختار تجدیهد  ضهرور  و اهمیهت    داری جههانی نظام سرمایه موجود در
 ،اسهت  آورقانونی شایع است، نابرابری شگفتکه بی کندمی تأکید. او دهدمیقرار  تأکیدمورد
داری جهان هاست. این سه ویژگی سرمایهآمدپیبنای هردوی این شده سنگتحریف فلسفۀو 

نامحسوسهی بهه    طهور بهه کدام از این عناصر که در آن هر دارند ی قرارامروز بر روی پیوستار
 د. این پیوستار تهدیهدی بهرای پیشهرفت جههانی محسهوب     نکنمی پیدا درون دیگری جریان

هها  شوند و پیوند بهین آن  نیاز است که این سه واقعیت اصالح ویک بیستشود و در قرن می
 کند:می به نقش نهادهای جهانی در این زمینه اشاره بیکر .(446: 1396بیکر شود ) گسسته

منظهور  بهه ایه  کهه   کهرده  ای از نهادهها و سهازوکارها را ایجهاد   پارچهه ما تشکیال  یهک 
رفههتن از جهههانی و طفههرهجامعههۀ نوعههان خههود در بههرداری از ههه دادن و کههالهفریههب

 اقچیهان مهواد،  شهده اسهت. قاچ   هایمان درقبال ملت خود و دیگر ملل طراحهی مسوولیت
کنندگان مالیهاتی از  و فرار ،مدیران عامل ها،شرکت مقاما  فاسد، ها،ان، تروریستکارتبه

شهوند و کسهانی کهه از ایهن     مهی  کار گرفتهه بهبرند. ابزارهایی که این تشکیال  بهره می
 .(447 :برند )همانمی داری را تحلیلنظام سرمایه ،کنندمی ابزارها استفاده

ترین منهد ثرو  که است سه  و نقش کشورهای غربی در این وضعیت معتقد درمورد او
تجاری و مالی دنیا هستند. در فرایندی  در حوزۀقانونی دهندگان بیاشاعه ترینبزرگکشورها 

هها  تریلیون مقداربهنامشروع  پول کند،می کاری مطلوب و مساعد جلوهوکه در پوشش کسب
شده توسط کشورهای غربهی  مدد سازوکار طراحیبهاست. این پول  گردش راحتی دربهد ر 
 .(447 :های غربهی کنهد )همهان   آید تا سا نه صدها میلیارد د ر را وارد خزانهمیدر گردشبه

دانهد و بهر ایهن بهاور اسهت کهه       گرایی میمطلوبیت فلسفۀاین مسائل را در ریشۀ همۀ بیکر 
کنهد و   تواند فقر و نهابرابری را توجیهه  می گرایی در کنار خودتداری با داشتن مطلوبیسرمایه

 سهازی خودسهاخته و خودمهدارش داشهته    کردن اهداف بیشینهحتی هرجا که نیاز به برآورده
ای شهیوه بهه داری سرمایه» .(450 :آورد )همان رفتن از قانون را فراه ای برای طفرهبهانهباشد، 

  .(449 :)همان «دهدمی عدالتی را گسترشبیشود، می که امروزه اعمال
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ی نههاد پهیش ههای  حهل راه ارائهۀ به  ،«گسترش رفاه» تحت عنوان ،بیکر در فصل دوازده 
داری جههانی آشهکارا بها آن    که امروزه سرمایه پردازدمی معضال  جدی این خود برای رفع

 ۀکننهد تهدیهد  زنجیهرۀ بهرای رفهع سهه معضهل موجهود در امتهداد        استمعتقد او  اند.مواجه
 زم  ۀارادکهه  تنهها درصهورتی   ،نظهر او بهه اسهت.   عزم و اراده مطرح ۀمسولداری تنها سرمایه
تهوان بها   کنی . فقر و نهابرابری را مهی   توانی  اعمال نامشروع را متوقفمی باشد، داشته وجود
تهوان  داری را میسرمایه ۀشدتحریفهای فلسفی شالوده»داد.  بازار تقلیل درست نظام اجرای

حهال  با رویکردی جدید و تمرکهز بهر عهدالت کهه از پشهت دیهوار فضهاهای آکادمیهک در        
 .(451 :)همان «کرد گزینجای است، شدنپدیدار

 ،قانونی و نهابرابری است: اول مبارزه با بی شده مطالب فصل دوازده  در سه قسمت ارائه
قهانونی  مبارزه با بهی  درمورددادن عدالت. قرار مقدمو سوم  ،جهانیبانک  ساختارتجدید دوم 

 پانصهد برآورد  بهباتوجه که . بیکر معتقد استدهدمیقرار  تأکیدو نابرابری چند نکته را مورد
توانهد  میلیارد د ری عواید غیرقانونی خروجی از کشورهای فقیر، بهترین کاری که غرب مهی 

مانهدن  اش بهاقی کردن از این جریهان اسهت کهه نتیجهه    جلوگیری جهان انجام دهد، ۀبقیبرای 
تههوان آن را صههرف تههروی  سهها نه صههدها میلیههارد د ر در کشههورهای فقیههر اسههت و مههی 

کهاهش   آوری مالیا ، آمهوزش و سهالمت،  گذاری، تقویت تجار ، بهبود روند جمعسرمایه
 .(465-451 :همان) ضعیف کرد بخشیدن به کشورهایو ثبا  ،فقر

 جههانی بانهک  که مدیران اجرایهی   استمعتقد  جهانیبانک  ساختارتجدید  درموردبیکر 
 عالمهان شناسهان،  این مدیران و دیگر مقامها  ارشهد بایهد جامعهه     درمیانشوند.  باید متحول

 ۀگسهتر دی کهه  افهرا  ؛باشهند  داشهته  ی حضهور تهر بیش ۀفالسفو حتی  ،شناسانروان سیاسی،
تا بهه   جهانیبانک چه از آن تربیشکرد،  خواهند ای را مطرحهای توسعهتری از پرسشوسیع

 .(474: است )همان کرده امروز ارائه
 ههای جهان رالهز و تومهاس    مختصهری از اندیشهه   ارائۀپس از  ،تقدم عدالت درموردبیکر 
کهه  کنهد  مهی  تأکیهد بنهدی و  را جمع عدالت و عدالت جهانی، فصل دوازده  در زمینۀپوگ 
 سیاسهت  چنهین هه  و  ،اقتصهاد  حقهوق،  کاروکسب در حوزۀچالش رهبران فردا  ترینبزرگ

 .(482 :گرایی به عدالت است )همانگذار از مطلوبیت
در  ،«داریاحیهای سهرمایه  » یعنی فصل سیزده  تحت عنوان ،بیکر در آخرین فصل کتاب

سه دلیهل یها ترکیبهی از     ،باشی ؟ داری متعهداید به احیای سرمایهکه چرا ب سؤالپاسخ به این 
و منافع شخصی. اولین دلیهل بهرای    ،انسانیت داند: ترس،داری میتغییر سرمایه ۀ زمد یل را 

 :ترس است تغییر
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و مخفهی محیطهی سرشهار از ریسهک بهرای       ،شهده تحریف های مالی نامشروع،گردش
ان کهار جنایهت روی های پیشکرده و درمقابل از میزان ریسک داری ایجادحامیان سرمایه

اسهت   است که ممکهن  داری با ریسکی مواجهسرمایه رو، خودِاینکاهد. ازان میکارتبهو 
 .(484 :همان) دار کنداعتبارش را لکه

که شکاف عظی  بهین فقیهر و    استمعتقد حس بشردوستی است. بیکر  دومین دلیل تغییر
های ما برای رسهیدن بهه رفهاه    اندازد و کوششخطر میبههای مشترک انسانی ما را نغنی بنیا

آورتههرین و الههزام ،از نظههر بیکههر .(486 :)همههان بههردمههی گسههترده و مشههترک را تحلیههل 
نفهع  بهه داری حفاظت از سهرمایه »زیرا  ،شخصی است نفع ترین انگیزه برای تغییرکنندهمجاب
نهد، در  اجریهان  ههایی کهه درون بهازار آزاد در   ها و انگیهزه مشوق ۀزاندابهچیزی هیچماست. 

اجرا درآیهد و بهه نظهامش    بهداری اگر درست نیست. سرمایه کردن نیروی انسانی کارآمدآزاد
 .(487 :)همان «تواند موجب ترقی کل بشریت شودباشی ، می اعتماد داشته

 ۀآینهد کهه   کنهد مهی  مطرحگونه را اینفصل سیزده ، موضوع تقدم عدالت  در ادامۀ ،بیکر
اسهت. فرودسهتی عهدالت     خهورده  به عهدالت گهره   ،چه در نظر و چه در عمل ،داریسرمایه

داری بایهد مبهانی   است و سرمایه گرایی به پایان راه خود رسیدهتحت تفاسیر بنیادی مطلوبیت
نخسهتین باشهد   تعههد   عنهوان بهه کند که سنگ بنهایش تقهدم عهدالت     گزینجایجدیدی را 

بهردی در مسهیر رشهد اسهت. جههان      کهه عهدالت راه   اسهت معتقهد   ،چنینه  .(488 :)همان
در مقایسهه بها    کنهد، مهی  ها انسان دیگهر اعطها  ای که قدر  خرید و رفاه را به میلیونعاد نه

نهرن   ،دههد میقرار ان مندثرو شکل غیرقانونی در اختیار بهجهانی ناعاد نه که دائ  منابع را 
دراولویهت  »: کنهد مهی  داشهت. بیکهر تصهریح    تر و تولید ناخال  با تری خواهدرشد سریع

انگاشهتن سهود و فایهده    امها مقهدم   کهردن سهود بینجامهد،   تواند به بیشینهدادن عدالت میقرار
   .(489 :همان) «شودکردن عدالت منتهیتواند به بیشینهنمی

داری کهه اصهالح و احیهای سهرمایه     کنهد می حبندی فصل آخر کتاب تصریبیکر در جمع
کنهد. او در مسهیر احیهای جههان      تعمی  پیدا ،جهانی ۀجامع، یعنی ترین عرصهباید به گسترده

 تهرین بهزرگ هدف ایهن اسهت کهه     ۀنقط: اولین کندمی مطرحهدف را  ۀنقطداری سه سرمایه
کنهد کهه براسهاس آن وجهوه      بقوانینی را تصهوی  ،یعنی ایا   متحده حامی نظام بازار آزاد،

 .(491 :همهان ) شهود  برخهورد  سهان ها یهک و با آن وندش خارجی همانند وجوه داخلی تلقی
مهالی   ۀمعادله کهل   جههانی بانهک  که هنگامیشود. می مربوط جهانیبانک دوم به  هدفِ ۀنقط

فقهر   ۀسولمدهد،  کاهش فقر و پیشرفت اقتصادی را صادقانه و شفاف در دستورکار خود قرار
شهد. بانهک بایهد بهدون تهرس و       خواههد  و نابرابری جههانی بها چرخشهی اساسهی مواجهه     



 1400 ريشمارة چهارم، ت کم،یوسال بيست ،یعلوم انسان یهامتون و برنامه یانتقاد ۀنامپژوهش   348

های غربهی بهه ایهن کهار     شدن از جانب اهالی بخش مالی یا دولتبدون تهدید و داریجانب
بهود کهه    یهابی خواههد  دسهت قابهل ههدف زمهانی    ۀنقطسومین  .(492: مبادر  ورزد )همان

التحصهیل شهوند   ها و مدارس عالی فارغک این موضوع از دانشگاهی با درتربیشدانشجویان 
 هایی اسهت کهه تهاکنون اتخهاذ    ها و تصمی انتخاب ۀنتیجکنی  میکه جهانی که در آن زندگی

ای شهده کهه   است. جههانی کهه غهرق در فلسهفه     هایی برای تغییر آن موجودای  و بدیلکرده
شهود کهه عهدالت را در مرکهز     جهانی  گزینجای اندتومی است، ای راندهگوشهعدالت را به 

   .همان() دهدمی قرار
 

 تحليل درونی و نقد جایگاه اثر 3.3
حامیهان و مهدافعان نظهام     داری،ضرور  انجام اصالحا  و تغییرا  در نظام سهرمایه  دربارۀ
 آشهیل پاشهنۀ   در کتهاب  ،اند. ریموند بیکهر کرده کنون ارائههای مختلفی تاداری دیدگاهسرمایه
بر اسهتفاده   تأکیدداری با مدافع و حامی سرسخت نظام سرمایه درمقامسو ، ازیکداریسرمایه

های مثبت ایهن نظهام در ایجهاد    آمدپیدادن داری بر نشانجای سرمایهآزاد به از نام نظام بازار
حقهوق   مهدافع  درمقهام  ،دیگهر دارد و ازسهوی  سعی رشد و رونق اقتصادی در اقتصاد جهانی

 عنهوان بهه  پهول کثیهف  بر  تأکیدبا  گذار،حالتوسعه و درحالدر کشورهای در مخصوصاًبشر 
فلسهفۀ  و  ،قهانونی، نهابرابری  ای بهی حلقهه سهه  زنجیرۀ) داریسرمایه آشیلپاشنۀ محور اصلی 

در قهرن   مخصوصهاً داری، های نظهام سهرمایه  یپذیردادن آسیبنشانبر پررنگ ،شده(تحریف
های مثبت نظهام  حامیان این نظام را به اصالح و احیای قابلیت ۀهمدارد و  سعی، ویک بیست
 کند.می این نظام دعو  داری و کاهش نقاط ضعفِسرمایه

 قهانونی، ای یها پیوسهتار بهی   حلقهه سهه  زنجیهرۀ معرفهی   از نقاط قو  بیکر در این کتاب،
 ۀدهنهد پوشش تقریباًداری است که سرمایه یلآشپاشنۀ  منزلۀبهشده تحریف فلسفۀو  ،نابرابری

داری اع  از حامیان و مخالفان ایهن نظهام اسهت.    نظام سرمایه منتقدانترین انتقادا  سایر مه 
بهر   تأکیهد  نههاد حقهوق مالکیهت،    مخصوصاً بر نهادهای اقتصادی موجود در این نظام، تأکید
درآمهد و نهابرابری و نقهد مبنهای     توزیهع   در زمینۀهای نهاد حقوق مالکیت خصوصی آمدپی

 داری ماننهد آدام ههای سهایر منتقهدان و حامیهان سهرمایه     داری در نوشهته فلسفی نظام سرمایه
اسمیت، کارل مارکس، شهید صدر، جان رالز، جوزف اسهتیگلیتز، داگهالس نهورت، تومهاس     

 گرفتهه  قهرار  بررسهی اوغلو مهورد  و عج  ،آستروم پیکتی، هرناندو دسوتو، رابر  برو، الینور
سهایر منتقهدان و حامیهان     ههای نظراساس برخهی از  های بیکر بربه نقد دیدگاه درادامهاست. 

 پردازی .داری مینظام سرمایه
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 المللیبیکر بر نواقص موجود در نهادهای اقتصادی ملی و بین تأکیدارزیابی  1.3.3

المللهی را در  در نظام مالی بهین  فپول کثیو مصرف  ،انتقال اصلی ایجاد، أمنشدرستی بهبیکر 
. کنهد مهی  مطهرح و اقتصهادجهانی   ،یافتهه توسهعه توسعه، حالنهادهای اقتصادی کشورهای در
در بازرگانی بهوده و تجربیها  عملهی زیهادی      مدیریت ۀرشتتحصیال  دانشگاهی بیکر در 

د عینهی در ایهن   شهواه  ارائهۀ حج  وسیعی از کتاب به  بنابراین، .است داشته پول کثیف زمینۀ
نیمهی از   تقریبهاً کهه   ،توانست با کاهش بخش اول کتاباست. بیکر می یافته زمینه اختصاص
 منهد عالقهه ی برای افراد نمایراهو  کاردستورچون و ه  دادهخود اختصاص بهحج  کتاب را 

د شهو مهی  شهروع  «چگونهه »تی که با سؤا و به  کرده عمل پول کثیفکار وبه ورود به کسب
در اقتصهاد جههانی    پهول کثیهف  برای چگونگی گهردش   را و شواهد تجربی کافی داده پاسخ
هها و  اسهاس نظریهه  قهانونی بهر  د یل نظری کهافی بهرای وقهوع بهی     ارائۀ، به کرده است ارائه

اسهاس مبهانی نظهری    ر، به و مقداری از بخهش اول را  برردازدهای اقتصاددانان نهادگرا دیدگاه
و  ،ایجهاد، منتقهل   پول کثیفکه چرا دهد  اختصاصقبیل  این تی ازسؤا به ، ینهادگراِ اقتصاد
اسهاس تحلیهل نهادههای    ههای اقتصهاددانان را بهر   برخهی از دیهدگاه   درادامه. شودمی مصرف

 .شوداستفاده  پول کثیف ۀپدیدمبانی نظری  منزلۀبهتواند کنی  که میمی اقتصادی مطرح
بهر قهوانین و مقهررا  رسهمی و     مشتملهای بشری حدودیتداگالس نورت نهادها را م

طور خاص اقتصهاد  و به ،ساختار انگیزشی جوامع ،هاتعامل انسان ۀنحوداند که رسمی میغیر
 :استمعتقد کنند. نورت می دهیرا سازمان

شهده توسهط مهاتریس نههادی را     ههای ارائهه  آیند فرصهت می وجودههایی که بسازمان
دههد،  مهی  ارچوب نههادی بهه دزدی دریهایی پهاداش    هه یعنی اگر چ، دنکنمنعکس می

ههای  ارچوب نههادی، فعالیهت  هه آیند و اگهر چ می وجودهای دزدی دریایی بهسازمان
های تولیهدی  آیند که درگیر فعالیتمی وجودهایی بهسازمان دهد،می تولیدی را پاداش

 (.North 1994) باشند

توسهعه و نیهز   حالموجود در نهادهای اقتصادی کشورهای در انگیزشی سازوکار ،بنابراین
 .است دهکر را فراه  پول کثیفپیدایش و گسترش  ۀزمینالمللی در نظام مالی بین
 ۀخارجه در زمهان وزار    مخصوصهاً با نقد سیاست خارجی ایا   متحهده   ،رابر  برو
در کشهورهای  اقتصهادی  ۀ توسهع بهر  دموکراسهی  ۀ توسهع بهودن  بر مقهدم مبنیمادلین آلبرایت 

 هه  حقهوق مالکیهت و بازارههای آزاد   ه  که اجرای حاکمیت قانون کندمی تأکیدتوسعه، درحال
ی تهر بهیش اقتصادی اهمیت  های نهادی برای رشدزیرا این ویژگی ،مقدم بر دموکراسی است
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توسهعۀ   ۀوسهیل هبه حاکمیت قانون گرایش به ایجاد دموکراسی پایدار  دارند. البته در بلندمد ،
 (.Barro 2013) دارد اقتصادی

دو دسته از نهادههای اقتصهادی را   ، خورندمی ها شکستچرا ملتدر کتاب  ،عج  اوغلو
 ،کش. منظور از نهادههای فراگیهر  کند: نهادهای فراگیر و نهادهای بهرهمی دیگر تفکیکاز یک

 ۀهمه آزاد را بهرای   اع  از نهادهای سیاسی و اقتصادی، نهادههایی اسهت کهه امکهان فعالیهت     
دارنهد و راه ورود عمهوم را    مقابل قهرار  ۀنقطکش در کنند. نهادهای بهرهمی شهروندان فراه 

بندند و این مزایا را در اختیهار نخبگهان خهاص    های اقتصادی میبه قدر  سیاسی و فعالیت
وق نهادههای اقتصهادی فراگیهر موجهب تقویهت حقه       .(15 :1393 دهند )عج  اوغلومی قرار

ههای  فناوریگذاری در کنند که باعث تشویق سرمایهمی فراه  ای راو زمینه شوندمی مالکیت
شهد. نهادههای    خواهد منجر اقتصادی و این امر به رشد شوندمیهای جدید جدید و مهار 
در  ،گیری منابع برای گروهی خاص اسهت ها درجهت بهرهکه ساختار آن ،کشاقتصادی بهره
زیرا با حضهور   ،آورند وجودبهتوانند چنین رشدی مانند و نمیمالکیت ناکام می حفم حقوق

 .(511همان: داشت ) کافی برای فعالیت اقتصادی وجود نخواهد ۀانگیزچنین نهادهایی 
انگیزشهی حاصهل از نهادههای     سهازوکار شوی  کهه  می متوجه ،های فوقدیدگاه بهباتوجه

ههای اقتصهادی   و فعالیهت  ،رسهمی غیهر  ، اقتصهاد پول کثیفیش پیدا ۀزمینتواند اقتصادی می
ایهن اسهت    ،شهود میمطرح اقتصادی  نهادهای در زمینۀکند. نکته مهمی که  غیرمولد را فراه 
فعالیت اقتصهادی مولهد،    ۀانگیزداد که  نحوی تغییربهتوان نهادهای اقتصادی را که چگونه می
 توسهعه فهراه   حهال را برای کشورهای در ۀ اقتصادیتوسعرشد و  هدرنتیجو  ،قانونی، رسمی

 سهؤال و ویلیامسون بهه ایهن    ،عج  اوغلو کند؟ اقتصاددانان نهادگرایی چون داگالس نورت،
. اسهت  دادهارائه  را هاپاسخترین برانگیزملأت یکی از الینور آستروم .انددادههای متعددی پاسخ
شهمول در کشهورهای   قتصادی متنهوع و غیرجههان  رغ  وجود نهادهای ابه است که معتقد او

توان اصول می ،هاستو تاریخی آن ،از شرایط سیاسی، حقوقی، فرهنگیتأثیربهمختلف که 
در  ،کهرد. خهان  آسهتروم    برای طراحی نهادهای اقتصهادی ارائهه   را شمولو قواعدی جهان

 کنهد مهی  ائهه بهرای طراحهی نهادههای اقتصهادی ار     را اصهل هشت ، فه  تنوع نهادیکتاب 
طراحهی ایهن    کهه  است المللی  زمنهادهای اقتصادی بین درموردالبته  .(405 :1394 آسترم)

ای گهرفتن امتیازههای ویهژه   نظهر کشورها و بهدون در  ۀهم ۀمنصفاننهادها با مشارکت برابر و 
ای بهر  ،شهود. بنهابراین   های سیاسی و اقتصهادی انجهام  پذیری از قدر تأثیروتو و  مانند حق

کهار  المللی باید در دسهتور های بینسازمان ساختارتجدید المللی، بین ۀگسترحفم عدالت در 
 شود. داده قرار
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 آشاایلپاشاانۀ  زنجیاارۀدوم  ۀحلقاا منزلااۀبااهبیکاار باار نااابرابری  تأکیاادارزیااابی  2.3.3
 داریسرمایه

 بهه  قهانونی و بهی  آمهد پهی تهرین  مه  منزلۀبهنابرابری  هدرستی ببه ،در بخش دوم کتاب ،بیکر
کنهد. وی  مهی  داری اشهاره سهرمایه  آشهیل پاشهنۀ   زنجیهرۀ و دومین حلقه از  پول کثیف ۀپدید
یکهی   مثابۀبه ،قانونیبی هعلتی است و بای چندپدیده نابرابری ۀپدیداست که  واقف خوبیبه

 ،بیکهر  کهه  بهود  ولهی بهتهر   ،پهردازد می ،از د یل وقوع نابرابری در اقتصادهای ملی و جهانی
 مهؤثر در سهایر عوامهل    تأثیربه تحلیل مختصر  ،ضمن تقویت مبانی نظری مربوط به نابرابری

ههای سیاسهی اسهتبدادی و    هوایی، نقش نظاموجغرافیایی و آب پیدایش نابرابری مانند شرایط
ههای نظهامی و اقتصهادی نیهز     جنهگ  و ههای صهنعتی،  انقهالب  اسهتعمار،  تهأثیر دیکتاتوری، 

 بههای نهابرابری   عجه  اوغلهو،   ۀنوشت خورندها شکست میچرا ملتهای رداخت. کتابپمی
توماس پیکتی برخی از د یهل   ۀنوشت ویک بیستسرمایه در قرن  و جوزف استیگلیتز، ۀنوشت

ای چهون ایها     یافتهه گسترش نابرابری در اقتصاد جهانی و نیز اقتصهاد کشهورهای توسهعه   
اصالح نهادههای اقتصهادی ملهی و     در زمینۀسیاستی  هاینهادپیش و اندکردهمتحده را تبیین 

 .  اندکرده ارائه را المللیبین

 آشاایلپاشاانۀ سااومین حلقااه از  منزلااۀبااهشااده ارزیااابی منااانی فلساافی تحریااف 3.3.3
 داریسرمایه

 درکرده و بخهش زیهادی از عمهر خهود را      بازرگانی تحصیل مدیریت ۀرشتکه در ایناببیکر 
ماننهد یهک    ،کتهاب  ایهن  در بخهش سهوم   ،اسهت  کرده المللی صرف  و بازرگانی بینتجار

اخالقهی   داری و مبانیفلسفی نظام سرمایه اخالق به تحلیل مبانی فلسفۀ در زمینۀنظر صاحب
. پرداختهه اسهت  یافتهه  توسعه و توسهعه قانونی و نابرابری در کشورهای درحالبی ۀکنندتوجیه
از  ۀنحهو آدام اسهمیت، بهه    ۀاندیشه داری در مبنای فلسفی نظام سرمایه ۀشینپیبا بررسی  ،بیکر

 نظریهۀ اسمیت توسط بنتام پس از طرح  طبیعیحقوق بر اخالق مبتنی فلسفۀدرکردن بهصحنه
 ۀاندیشههنفههوذ  ۀنحههوسههرس بههه تبیههین  .کنههدمههی گرایههی بنتههامی اشههارهفلسههفی مطلوبیههت

 خهوبی بهپردازد. او مکتب اقتصاد نووکالسیک می اًمخصوصگرایی در عل  اقتصاد و مطلوبیت
کنهد و بهرای اصهالح مبنهای     می گرایی اعالمداری جهانی را مطلوبیتحاک  بر سرمایه فلسفۀ

عهدالت جهان    نظریۀ براساسداری جهانی توجه به مفهوم عدالت جهانی فلسفی نظام سرمایه
 کند.می نهادپیشرالز و توماس پوگ را 
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گرایی را در مقابهل هه    و مطلوبیت طبیعیحقوق  برمبتنیدو سنت فلسفی  یخوببهبیکر 
شناسهی ایهن دو   ههای فلسهفی انسهان   اگر به ریشه ،شد تر خواهد. کار بیکر کاملدهدمیقرار 

مانند توماس ههابز و نیهز جهان  ک برهردازد.     سیاسی ۀ فالسف یآراسنت در قرن هفده  در 
اصلی نههادی نظهام    ۀپای عنوانبهبه نقش حقوق مالکیت خصوصی بود که بیکر  بهتر چنینه 

در مفهاهیمی ماننهد آزادی اقتصهادی و عهدالت      را نقش این نههاد  کرد،می داری اشارهسرمایه
 ،دارینهابرابری موجهود در نظهام سهرمایه    ر دایهن نههاد را    تهأثیر و  کرد،می بررسیاقتصادی 
میلتهون   کهارل مهارکس،   اسهمیت، دیویهد هیهوم،    ههای متفکرانهی ماننهد آدام   اندیشه براساس
 .دادمی توجه قرارمورد، و فون هایک ،فریدمن

 

 نقد روزآمدی محتوای اثر. 4

اساس تجربیا  عملی خود در تجهار  و  بر ،داریسرمایه آشیلپاشنۀ ریموند بیکر در کتاب 
و مبانی فلسهفی نظهام    ،برینابرا ،پول کثیف در زمینۀمطالعا  نظری خود  برمبتنیبازرگانی و 

 است: دهکر را ارائه ذیلهای نوآوری ،داریسرمایه

که برخهی از  نحویبه ،به خوانندگان کتاب پول کثیف ۀپدیدآموزش جزئی و کاربردی . 1
 ۀدفترچه به »است این کتاب  اند که ممکنکردهنگرانی مرورکنندگان کتاب در این زمینه اظهار

 (.Partony 2005« )شود تبدیل ییشوپولآموزش  نمایراه

 میلیهارد د ر  پانصهد سا نه حدود  پول کثیف ۀپدیدکند که می دهد و محاسبهمی نشان. 2
 . او معتقهد دکنه مهی  یافته منحرفسمت اقتصادهای توسعهبهیافته توسعهترک از اقتصادهای  را

یافتهه بهه   ورهای توسهعه ههای خهارجی از کشه   ده برابر کل مقهدار کمهک   این رق ، که است
 توسعه است.کشورهای درحال

 مسهتند  پهول کثیهف  پدیدۀ ها و نهادهای تخصصی مالی را در عملیا  نقش سازمان. 3
نهادهای مالی بهزرگ و  زیرکانۀ که این پدیده بدون مشارکت فعال و  استمعتقد کند و می

وران مهالی پایهدار   و مشها  ن،الیوکه ان، دارحسهاب ای سهطح بها  شهامل    متخصصان حرفه
 بود. نخواهد

 کنهد. او ادعها  مهی  گرایی این پدیده را تغذیهه دهد که فرهنگ فراگیر مطلوبیتمی نشان. 4
 و تفکر جوامهع اروپهایی و آمریکهایی تعبیهه     ،کار ،زندگیۀ شیوگرایی در کند که مطلوبیتمی
 سیسه  انگیهزه را تضهعیف   کهه مارک گونهه همهان  دقیقهاً کهه   استمعتقد  ،چنینه است.  شده
باید یک مبنای فلسهفی   ،کند. به همین دلیلمی گرایی نیز عدالت را تضعیفکند، مطلوبیتمی
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 طورکهه همهان  .بخشد داری بتواند پتانسیل کامل خود را تحققشود تا سرمایه ارائه گزینجای
 زیادی است. است که قادر به خلق ثرو  دهکر اثبا  نظامیک  درجایگاه داریسرمایه

 .دهدمینشان را  پول کثیف ۀپدیدهای سیاسی رونق سیاست و د لت. 5

 فیلسههوفان،اول  در یادداشههت ؛ان و دانشههگاهیانگههذارسیاسههتدرخواسههت کمههک از . 6
در  ،دههد مهی قرار را مخاطب  اجتماعی علومو دانشمندان  ،پردازان سیاسینظریه اقتصاددانان،
و در یادداشهت   ،دههد مهی قهرار  تجاری و بانکی غربی را مخاطب  هایانجمن دوم یادداشت

 .دهدمیقرار  را مخاطب جهانیبانک سوم 

ههای ایهن پدیهده    درمهان  دربهارۀ داری بخش پایهانی را بهه بحهث    سرمایه آشیلپاشنۀ . 7
 .دهدمیاختصاص 

داری از نظهام سهرمایه   دربهارۀ یکی دیگر از نقاط قو  کتاب بیکر تعمهی  نگهاه خهود    . 8
داری جهانی بهه اقتصهاد جههانی    یافته با طرح مفهوم سرمایهتوسعهتوسعه و کشورهای درحال

اصهالح نهادهها و    داریبهرای احیهای سهرمایه    او کهه اسهت  شهده   است. همین امر موجهب 
شهده توسهط جهان رالهز و     مطهرح  جههانی عهدالت  مفهوم  برمبنای ،المللی راهای بینسازمان
و  جههانی، بانهک   مهداران آمریکها،  خهاص سیاسهت   صور بهد و هاد کننپیش ،پوگ توماس

 د.کن دانشگاهیان سراسر جهان را به این امر دعو 

اسهت و افهزودن    جایشهان خهالی   داریسرمایه آشیلپاشنۀ برخی از مواردی که در کتاب 
 د به شرح زیر است:کن تواند به غنای علمی و پژوهشی کتاب بیکر کمکها میآن

 تأکیهد قهانونی  داری بر بهی در سرمایه پول کثیفپیدایش  مؤثر دربیکر در تبیین عوامل . 1
 قانونی با نهادههای قهراردادی موجهود در نظهام مهالی جههانی را تشهریح       و ارتباط بی کندمی
عهدالت را   درنتیجهه و  ،حقهوق مالکیهت خصوصهی    ،قهانونی بهین بهی   ۀولهی رابطه   ،کنهد می

و هایهک در ایهن زمینهه     ،کارههای اسهتیگلیتز، پیکتهی    طالعهۀ م. دههد نمهی  قهرار  موردبررسی
 شود.می توصیه

 سهازوکار ولهی   کنهد، مهی  تأکیهد داری نظام سهرمایه  ۀشدفلسفی تحریف مبنای بربیکر . 2
را  پههول کثیههفهههای غیرقههانونی و مولههد فعالیههت ۀبرانگیزاننههدطراحههی نهادهههای اقتصههادی 

و عجه    ،خهان  الینهور آسهتروم، داگهالس نهورت     کارهای  ۀ. مطالعدهدنمی قرارموردتحلیل 
 است. اوغلو در این زمینه مفید

 ،قهانونی بهی  ،نابرابری ۀکنندمبنای اخالقی توجیه منزلۀبهگرایی مطلوبیت فلسفۀبیکر بر . 3
ههای ایهن فلسهفه را در قهرن     ورزد و ریشهمی داری جهانی اصرارعدالتی در سرمایهو لذا بی
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ایهن فلسهفه را در    ۀههای اولیه  ولی زمینه ،کندهای جرمی بنتام دنبال میهجده  و در اندیشه
 کند.وجو نمیجستقرن هفده  و در آثار توماس هابز 

ایهن   تهأثیر ولهی   کنهد، مهی  تأکیهد آدام اسمیت  ۀحقوق طبیعی در اندیش فلسفۀبیکر بر . 4
 ۀدر اندیشه  های حقوق مالکیت خصوصهی بهر نهابرابری را   آمدپیر مفهوم عدالت و دفلسفه 

ههای  را در اندیشهه  طبیعهی حقهوق   فلسهفۀ ههای  که ریشهکند. ضمن ایننمی اسمیت بررسی
دههد. آدام اسهمیت بهه    نمهی  قرار بررسیمورد ،یعنی جان  ک ،سیاسی قرن هفده  فیلسوف

حال آن را بهرای فقهرا   ولی درعین ،بود واقف های نابرابری ناشی از مالکیت خصوصیآمدپی
 .(184: 1392نوراحمدی ) دانستمالکیت اشتراکی میبهتر از 

ولهی بهه    کنهد، مهی  تأکیهد  پول کثیفقانونی و مه  بی آمدپی عنوانبهبیکر بر نابرابری . 5
نهابرابری در اقتصهاد جههانی ماننهد اسهتبداد و دیکتهاتوری، اسهتعمار،         مهؤثر در سایر عوامل 

 کند.نمی ایهای نظامی و اقتصادی اشارهو جنگ ،های علمیانقالب

دوم قهرن بیسهت  و   نیمهۀ  اخهالق در دوران پهس از اسهمیت تها      فلسفۀشدن از بیکر دور. 6
 گرایهی در عله   مطلوبیهت  فلسهفۀ جان رالز را به نفهوذ و حاکمیهت    عدالتنظریۀ کتاب  تألیف

یکهی از د یهل دورشهدن     که نظران معتقدندکه برخی از صاحبدرحالی ،دهدمی اقتصاد نسبت
حملهۀ  قتصاد از مباحث فلسفی و اخالقی واکنشی بهود کهه اقتصهاددانان نووکالسهیک بهه      عل  ا

 .(271: همان) نشان دادندهای اقتصادی مکتب کالسیک داری و اندیشهمارکس به نظام سرمایه

 فلسهفۀ مناسبی برای  گزینجایجان رالز و توماس پوگ را  جهانیعدالت  نظریۀبیکر . 7
جهدی   منتقدان درموردولی  کند،میمعرفی داری اصالح نظام سرمایه رمنظوبهگرایی مطلوبیت

و نوزیهک   ،ماننهد فریهدمن، هایهک، میهزز     آزادی فردی اندارطرفعدالت رالز دربین  نظریۀ
 پردازد.می بحثبه ترک 

غیراز بخش سوم، دو بخش اول و دوم کتهاب کهه بهه    به ،گفت توانخالصه می طوربه. 8
 نیهاز  مبهانی نظهری   ارائهۀ  بهه  ،دنپردازداری جهانی مینی و نابرابری در سرمایهقانوبررسی بی

شده نیز مسهتلزم تقویهت و   تحریف فلسفۀ دربارۀکه مبنای نظری بخش سوم د. ضمن اینندار
 است. شدههای مطرحافزایش استحکام استد ل

 

 متن ۀنقد ترجم. 5

 کلهی  طهور بهه  متهرج   منتخهبِ  یفارسی اصطالحا  تخصصی و عمومی انگلیس هایمعادل
 منظهور بهه اصالحی بهرای تعهدادی مهوارد     یهانهادپیشبرخی از  حال،عیناست. در مناسب
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ی داخهل گیومهه   نهادپیشترجمه و اصالح  .است ذیلشرح بههای بعدی کتاب چاپ ارتقای
 است. شده ارائه

دارد.  نهوان کتهاب قهرار   در ع ،اسهت  رسهد نیازمنهد بهازنگری   مهی نظهر ای که بهاولین واهه
زیهرا   شهود، اسهتفاده  « نظام ساختارتجدید »از « احیای نظام» ۀجای کلمبه که شودمی نهادپیش

داری اسهت.  ایجاد تغییرا  نهادی و اصالح مبنای فلسفی نظام سهرمایه  نویسندۀ کتابمنظور 
داری ای سهرمایه کهه منظورمهان احیه    اسهتفاده کهرد  احیا  ۀتوان از کلمتنها در یک صور  می

اسمیت، ه  از جههت   موردنظرسال اخیر از مسیر  250آدام اسمیت باشد که درطی  موردنظر
 است. گرفته فاصله ،اخالق فلسفۀنهادی ه  از منظر 

بهه  « داری جههانی، منجهی یها یغمهاگر    سهرمایه »جهای  بهه  25 ۀفصل اول در صفح عنوان
 نمهای راه» عنهوان جهای  بهه  45 ۀصفحیابد. در  تغییر« گرداری جهانی، ناجی یا غار سرمایه»

شهود.   گهزین جهای « کنندگان از پول کثیفاستفاده نمایراه» که استبهتر « کاربرد پول کثیف
. تیتهر  استفاده کرد« پول قانونی یک کشور»باید از « برگ برنده»جای به 187صفحۀ  عنواندر 

 گهزین جهای « هها یب پهول تروریسهت  تعق»با « پیگرد پول تروریس » تحت عنوان 250 صفحۀ
اسهتفاده  « جههان نهامطمون  »از « ثبها  جهان بهی » جای تیتربه استبهتر  298 صفحۀشود. در 

بها  « زنجیره»معادل  های کتابو سایر قسمت 317 صفحۀدر « پیوستار»جای اصطالح . بهکرد
« شهخ  فسهاد  فرجهام نام »جهای تیتهر   ی دارد. بهه تربیشنویسنده هماهنگی  موردنظرمفهوم 
جهای  بهه  434و  ،366، 278. در صهفحا   شهود اسهتفاده  « سرانجام فساد»است از  ترمناسب

 عنهوان  کهه  اسهت بهتهر  . شهود اسهتفاده  « یادداشت»یا « غیررسمی ۀنام»از « تذکاریه»اصطالح 
بنتهام اسهمیت را از میهدان    »بهه  « کنهد می بنتام اسمیت را ناکار»از  369 صفحۀبخش سوم در 

رنه  آدام  » 375 صفحۀجای تیتر فصل هشت  در . بهیابد تغییر« کندمی کند یا مغلوبمی ردهب
 395 صهفحۀ تا بها تیتهر فصهل هشهت  در      شوداستفاده « غ  و اندوه آدام اسمیت»از « اسمیت

« عواطهف اخالقهی   نظریهۀ »جای تیتر به 376 صفحۀشود. در  هماهنگ« شادمانی جرمی بنتام»
اسهباب  »جهای  در همهین صهفحه بهه    ،چنهین ه . شوداستفاده « سا  اخالقیاحسا نظریۀ»از 

مشهکل  »ر یته تگزین جای« آدام اسمیتمسولۀ ». شوداستفاده « علل ثرو  ملل»از « ثرو  ملل
از  اسهت بهتهر  « گراییآمهد پهی »جهای  بهه  398 صفحۀشود. در  385 صفحۀدر « آدام اسمیت

 گهزین جهای « منافع مرتبط»با  401 صفحۀدر « یق مرتبطعال». تیتر شوداستفاده « گرایینتیجه»
 بشهر  حقهوق اعالمیهۀ  از « حقهوق انسهان   ۀاعالمیه »جهای  در همین صفحه به ،چنینه شود. 

شهود. تیتهر    تعهویض « مسهائل »بها   406 صهفحۀ در « اشهکا   »تیتر  ،چنینه . شوداستفاده 
 انقهالب »شهود. اصهطالح    زینگه جای« القا یا الهام بزرگ»با  413 صفحۀدر « آمیزش بزرگ»
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مارهینهال  »شود. در همین صهفحه،   گزینجای« گراانقالب نهایی»با  414 صفحۀدر « مارهینال
فایهده در  »جهای تیتهر   بهه  420 صفحۀشود. در  گزینجای« مطلوبیت نهایی نزولی»با « نزولی

 صهفحۀ در تیتر « ستکارب»جای لفم . بهشوداستفاده « مطلوبیت در قرن بیست »از « قرن بیست 
از « داریسهرمایه  ۀجنبه چههار  »جهای  بهه  425 صهفحۀ . در شوداستفاده « تجربه» واهۀاز  424
ههای  حسهاب »جهای اصهطالح   به 457 صفحۀ. در شوداستفاده « گراییمطلوبیت ۀجنبچهار »

 صهفحۀ در « لیبرتهارین »جهای  . بهه شهود استفاده « های بانکی پوششیحساب»از « بانکی مبدل
تومهاس  ». شهود اسهتفاده  « حکومتیبی»از « آنارشی»جای و به« دار آزادی فردیطرف»از  478
 .یابد تغییر «توماس پوگ»به  479 صفحۀدر « پوگی

 

 گیرینتیجه. 6

کتابی کمکهی و مکمهل    عنوانبهتواند می ،ریموند بیکر ۀنوشت ،دارییهسرما آشیل پاشنۀکتاب 
 علهوم  ۀرشهت و نیز اقتصاد سیاسهی در   رشتۀ اقتصادجویان های اقتصادی دانشبرای درس نظام

اصلی کتهاب بهر    تأکیداست.  گیرد. ترجمه و ویرایش کتاب مناسب سیاسی مورداستفاده قرار
 ،نهابرابری  قهانونی، ای بیحلقهسه زنجیرۀداری جهانی در قالب های نظام سرمایهیپذیرآسیب

توسهعه بهه   حهال از کشهورهای در  کثیهف  پهول شهده بها محوریهت جریهان     تحریف فلسفۀو 
بهر شهواهد    تکیهه ضهمن   ،است. از مزایای کتاب آن اسهت کهه   یافته استوارکشورهای توسعه
در بخهش سهوم    و نابرابری در دو بخش اول کتاب، پول کثیفبودن بررسی آماری و تجربی

جههانی   ۀمایسهر مبنهای فلسهفی و اخالقهی نظهام      منزلۀبهگرایی به بررسی و تحلیل مطلوبیت
داری حیا  نظام سهرمایه  اصالح و تجدید منظوربهی هاینهادپیشپرداخته و در بخش چهارم 

 است. ارائه کرده
 بهه  ،اسهت  داری پرداختههایی که به نقد نظام سرمایهدر مقایسه با سایر کتاب ،کتاب بیکر

در اقتصهاد نههادگرای   شده مباحث جدید مطرح .1 بهباتوجه مخصوصاً نیاز دارد؛ شدنروزآمد
 نظریهۀ  ازجملههای عدالت سایر نظریه .2طراحی و نوآوری نهادی،  سازوکار در زمینۀجدید 

متفکهران دینهی ماننهد     ۀاندیشه ههای مربهوط بهه عهدالت در     و نیز دیدگاه ،هایک ،آمارتیاسن
ی نابرابری درآمهد و ثهرو  جههانی ماننهد نهادهها      مؤثر درسایر عوامل  .3 )ره(، صدر شهید

ای نویسهنده  رشتهو بین های صنعتی. نگاه جامعو انقالب ،های استبدادیحکومت استعماری،
داری جههانی ازجملههه  ههای نظههام سهرمایه  یپهذیر حهل بهرای آسههیب  راه ارائههۀبهه تحلیهل و   

ان مسائل اقتصاد جههانی  مندعالقه ۀهمآن به  مطالعۀآمیز کتاب است که دستاوردهای موفقیت
 .دشومی توصیه
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 هانوشتپی
 

توانهد بهه   رغ  سالمت و قدر  عمومی دارد کهه مهی  ضعف علینق  یا د لت بر  یلآش ۀ. پاشن1
امها در   ،اشهاره دارد  پهذیری فیزیکهی  اساطیری، بهر آسهیب   ۀریش در شود. گرچه منجرانحطاط 

 شهود  منجهر  شهود کهه بهه شکسهت     داده تعمهی   توانهد بهر ههر خصهلتی    استعارا  کنونی مهی 
(Cambridge English Dictionary 2019: “Achilles Heel”.) 

 

 اند از:عبار داری از درون نقد سرمایه ۀشده در مجموعهای منتشرسایر کتاب. 3

پیتالیسه  نهه: آنارشیسه  فردگهرا     بازار آری، کا(، 1396جانسون ) .گری و چارلز دبلیوچارتیه، 
تههران:   مههراد مالیهی،   ۀترجمه  ،هها و فقهر سهاختاری   ها، قدر  شهرکت نابرابریبرابر مدیران، در

 اقتصاد. دنیای

 اقتصاد. تهران: دنیای آرش طهماسبی، ۀ، ترجمشهراقتصاد و آرمان (،1395جفری ) هاجسن،

 امیههر کامکههار، تهههران: ۀترجمهه ،داریدار علیههه سههرمایهسههرمایه (،1392جههور  ) سههوروس،
 قتصاد.ا دنیای

 

 نامهکتاب

الهدین محسهنی زنهوزی، تههران: دانشهگاه امهام       سیدجمال ۀترجم، فه  تنوع نهادی (،1394، الینور )سترمآ
 )ع(. صادق

 ۀترجمه  ،و چگونگی احیهای نظهام بهازار آزاد    پول کثیفداری: سرمایه آشیلپاشنۀ  (،1396بیکر، ریموند )
 .تهران: دنیای اقتصاد سجاد امیری،

پویها   ۀترجمه  ،خورنهد مهی  چهرا کشهورها شکسهت    (،1393رابینسهون )  .عج  اوغلو، دارون و جیمز ای
 تهران: دنیای اقتصاد. پور،عاملی و محمدرضا فرهادیجبل

، تهران: دانشهگاه  های اقتصادیعدالت و رشد در تحول اندیشه مالکیت،(، 1392جواد )نوراحمدی، محمد
 )ع(. امام صادق
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