Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences,
Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)
Monthly Journal, Vol. 21, No. 4, Summer 2021, 349-377
Doi: 10.30465/CRTLS.2020.30512.1818
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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.
Keywords: Capitalism, Free Market System, Illegality, Dirty Money, Inequality,
Utilitarianism, Justice
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چكیده
این کتاب به تبیین تاثیر پولکثیف بر عملکرد نظام سرمایهداری جهانی میپردازد .ریموند بیکدر
زنجیره سهحلقهای بههموابسدته و دارای اثدرا متقابد شدام بدیقدانونی ،ندابرابری و فلسدهه
مطلوبیتگرایی را بهعنوان پاشنه آشی سرمایه داری معرفیمیکن که زمینده آسدیب پد یری ایدن
نظام را مخصوصا در قرن بیستم فراهمکردهاست .بیکر ،تج ی ساختار نظدام بدازار آزاد و تد اوم
عملکرد بهینه این نظام را در قرن بیست و یکم ،منوط به اصالحا ج ی در فلسهه حداکم بدر
سرمایه داری یعنی مطلوبیتگرایی با تاکی بر نظریه ع الت جان رالز و توماس پوگ میداند  .او
معتق است که بای اق اما موثری برای کاهش ندابرابری ثدرو در داخد و بدین کشدورهای
جهان از طریق کاهش پول کثیف و بخشش ب هی کشورهای در حال توسعه انجدام شدود .بیکدر
همچنین تغییرا نهادی در ساختار بانک جهانی و نظام مالی کشورهای پیشدرفته بدرای کداهش
ایجاد و جریان پولکثیف از کشورهای در حالتوسعه و درحالگ ار بده کشدورهای پیشدرفته را
توصیه میکن  .در این مقاله ضمن ارزیابی شکلی و محتوایی کتاب بیکر ،ندوآوریهدای وی در
نق نظام سرمایهداری جهانی از درون مطرحش ه و با سایر نق های سرمایهداری مقایسه شد ه و
پیشنهاداتی جهت روزآم ش ن کتاب مطرحمیشود.
کلیدواژه ها :سرمایه داری ،نظام بازار آزاد ،بیقانونی ،پدول کثیدف ،ندابرابری ،مطلوبیدت گرایدی،
ع الت
طبقهبندیY3 P1 G2 D6 :JEL
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 .1مقدمه
در نظامهای مالی ملی و بینالمللی ،انواع و شک هدای مختلهدی از پدولشدویی راید اسدت.
ریمون بیکر نویسن ه کتداب پاشدنهآشدی  1سدرمایهداری ،بدهجدای پدولشدویی از اصدطالح
پولکثیف ( )Dirty Moneyاستهادهمیکن و به این صدور تعریدفمدیکند « :پدولی کده بده
صور غیرقانونی تحصی  ،منتق یا خرج ش هباش (».بیکر  )43 :1396بیکر پولکثیف را بده
سه شک طبقهبن یمیکن  :مجرمانه ،فاسد و تجداری .پدولکثیدف از ندوع تجداری ،شدام
فرارمالیاتی و پنهانکردن هویت گروههای ذینهع میشود .پولکثیف از نوع فاسد  ،از طریدق
رشوه و سرقت توسط مسئولین و مقاما دولتی حاص میشود درحالی که نوع مجرمانده آن
شام عای ا حاص از تجار بدرده ،مدواد مخد ر ،تدنفروشدی و تدامینمدالی تروریسدم
میشود( .بیکر )1396
بیکر رئیس سازمان یکپارچگی مالی جهانی( )Global Financial Integrity: GFIاسدت کده
سالهای زیادی از عمر خود را به عندوان بازرگدان در نیجریده سدپریکدردهاسدت .او داندش
دستاول گستردهای دارد درباره این که پ ید هپدول کثیدف( )Dirty Money Phenomenonدر
دنیای واقعی چگونه عمد مدی کند  .او دربداره مکدانیزم ایجداد ،مبدانی فلسدهی و پیامد های
پولکثیف سالهای زیادی مطالعهکردهاست .کتاب پاشنهآشی سرمایهداری نشانمدیدهد کده
بیکر فردی واقعبین ،معتق به نظام سرمایهداری و با یدک وجد ان اجتمداعی قدوی و بسدیار
حساس نسبت به اثرا انسانی پ ی ههای اقتصادی است .بیکر بدا احساسدا شد ی بحد
مددیکن کدده پددولکثیددف داللددتهددای ج د ی بددرای حقددور بشددر دارد و در آن بسددیاری از
سوءاستهادهها را آشکارمیسازد که توسط نظریههای دستوری محکومشد هاسدت .بدهعدالوه
بیکر ادعامیکن که یکی از عوام اصلی ایجاد نابرابری گسترده در میدان و داخد ملدتهدا،
پولکثیف است)2007:730 Dunfee et al.(.
شای یکی از بح برانگیزترین مواضع اتخاذش ه در این کتداب ،ایدن اسدت کده فالسدهه
مطلوبیتگرا و دانشک ههای کسبوکار ،به ایجاد یک محدیط مسداع اجتمداعی و اقتصدادی
بددرای انتقددال گسددترده منددابع از فقیرتددرین مددردم روی زمددین بدده ثروتمندد ترین آنهددا
کمککردهاست .پولکثیف آنطور که توسط بیکر به تصویرکشدی هشد هاسدت ،در تقابد بدا
ترتیبا نهادی پیشنهادی جان رالز در کتاب درباره نظریه ع الت است و بیکدر معتقد اسدت
سیاستها و فراین ها در نظام مالی جهانی به صورتی هماهنگ ،از ثروتمن ان بده هزینده فقدرا
حمایتمیکن )ibid.( .
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این مقاله موارد زیر را به ترتیب پس از مق مه ،مورد بررسی قرارمیده :
 .1به معرفی نویسن ه و توصیف ظاهری اثر و ارزیابی شکلی آن میپردازد.
 .2به طور خالصه موضوعا اصلی و اه اف مطرح ش ه در کتاب را از طریدق بررسدی
بخشها و فصول کتاب توضیحمیده .
 .3نق سرمایهداری از درون که توسط بیکر انجامش هاست را بدر اسداس سدایر نقد ها و
تحلی های ارائهش ه درباره سرمایهداری ،مورد ارزیابی قرارمیده .
 .4نوآوریهای کتاب بیکر را تصریحکرده و کاستیهای آن را مطرحمیکن .
 .5ترجمه کتاب را مورد ارزیابی قرارمیده .
 .6و در پایان نتیجهگیری مقاله را ارائهمیده .

 .2معرفی نویسنده ،توصیف اثر و ارزیابی شكلی آن
ریمون بیکر نویسن ه کتاب پاشنهآشی سرمایهداری :پدولهدای کثیدف و چگدونگی تج ید
سیستم بازار آزاد است که توسط فایننشیال تایمز به عنوان یکدی از بهتدرین کتابهدا در زمینده
کسبوکار در سال  2005شناختهش  .آقای بیکر رئیس یکپدارچگیمدالیجهدانی( ،)GFIیدک
سازمان مبتنی بر تحقیدق و حمایدت در واشدنگتندیسدی اسدت GFI .سیاسدتهدای ملدی،
چن جانبه ،تضمینها و توافقهایی را برای مح ودکردن جریان مرزی پولهدای غیرقدانونی را
تروی میکن  .بیکر عضو هیاتی عالی در مورد جریان های مالی غیرقانونی از آفریقا است کده
توسط کمیسیون اقتصادی سازمان مل متح برای آفریقا بده ریاسدت رئدیس جمهدور سدابق
آفریقای جنوبی تابومبیکی تشکی شد هاسدت .آقدای بیکدر دارای مد رر کارشناسدی ارشد
م یریتبازرگانی از دانشک ه کسبوکار هاروارد است .از سدال  1961تدا  1996در تجدار
خصوصی فعالیتمیکرد .او 15سال در نیجریده زند گیکدرد و تعد ادی شدرکت بازرگدانی
تاسیسنمود .وی سپس با حهظ منافع در آفریقا ،با تع اد زیادی از کشورهای درحدالتوسدعه
جهان به م 20سال به تجار اشدتغالداشدت .از  1996آقدای بیکدر بده عندوان دانشدمن
مهمان به م  6سال در موسسه بروکینگز در واشنگتندیسدی بدود و دربداره رابطده بدین
فساد ،پولشویی ،فقر و نابرابری به تحقیق و تالیف اشدتغال داشدت .وی پدرو های را تحدت
عنوان فرارسرمایه ،فقر و اقتصاد بدازار آزاد بدا کمدک هزینده بنیداد جداندی و کداترینتدی.
مکآرتور انجامداد .وی به  23کشور جهان سهرکرد تا بدا  325بانکد ار مرکدزی ،باندکداران
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تجاری ،مقاما دولتی ،اقتصاددانان ،حقوق انان ،جمعآوریکنن گان مالیا  ،افسران امنیتدی و
جامعهشناسان درباره روابط بین رشوه ،فرارمالیداتی تجداری ،پدولشدویی و رشد اقتصدادی
مصاحبهکن (.سازمان یکپارچگی مالی جهانی)
از آقای بیکر عالوه بر کتاب پاشدنهآشدی سدرمایهداری ،مقداال دیگدری نیدز در زمینده
پولکثیف منتشر شد هاسدت کده عبارتند از :2بزرگتدرین حهدره در نظدام بدازار آزاد(،)1999
فرار غیرقانونی سرمایه :خطراتی بدرای ثبدا جهدانی( )2000و چگونده پدولکثیدف فقدرا را
گرفتارمیکن ()2004

1.2ارزیابیطرحجلدکتاب 
طرحجل نسخه فارسی کتاب ،ع های از افراد با لباسهای فاخر را با چشدمبند های سدارقان
در اطراف یک میز نشانمدی دهد کده بدر روی میدز ،دفداتر حسداب و قراردادهدای تجداری
بهچشممیخورد .طراح جل میخواه سرقتهای مالی در ظاهری قانونی و توسدط افدرادی
با ظاهری معتبر را به تصویربکش .
طرحجل انگلیسی کتاب ،کرهزمین را به رنگ نارنجی به تصویر کشدی هاسدت .در بداال و
پایین کرهزمین از رنگ آبی پررنگ استهاده ش هاست .عالمت دالر به رندگ سدبز در بداالی
کرهزمین قرارگرفتهاست .کلمه سرمایهداری با رندگ سدهی و آشدی بدا رندگ زرد در بداالی
کرهزمین و پولکثیف با رنگ قرمز در مرکز کرهزمین و نظام بازارآزاد در فضایی سدهی رندگ
در پایین کرهزمین تایپش هاست .در روانشناسی رنگها ،رنگ آبی ایجاد احساس اعتمداد و
امنیت میکن  .در تحقیقا شناختی اولین دو رنگی که در مغز پردازشمیشدون قرمدز و زرد
هستن  .رنگ زرد توجها را به خود جلبمدیکن (آشدی ) و رندگ قرمدز شد توجده را
تحریکمیکن و فوریت را نشانمیده (پول کثیف) .نارنجی یدک فراخدوان بده حرکدت را
ایجادمیکن و برای تحریک هیجان و شور و شور مهی است(کره زمین) .سدبز تیدره معمدوال
با مههوم ثرو  ،دارایی و بانک همراهاست و میتوان احساس صلح ،امی  ،اعتمداد و آرامدش
را به همراه بیاورد(عالمت دالر) )2013 Hossein Nezhad et al.(.به طور خالصه طدرح جلد
انگلیسی توجه به پاشنهآشی سرمایهداری با محوریت پولکثیف را مورد تاکی قرارمدیدهد و
توجه همه را به نجا سرمایهداری جهانی و نظام مبتنی بر بازار آزاد جلبمیکن .
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2.2ارزیابیویرایشونگارشترجمهکتاب 
قطع کتاب ،نوع  ،و اند از ۀ قلدم و صدهحه آرایدی مناسدب اسدت .صدحافی کتداب خیلدی
مناسبنیست و شیرازهکتاب در همدان روزهدای اول مطالعده ازهدمگسسدتهشد  .عدالوه بدر
تع ادی از اصالحا که در ترجمه تیترها بای اعمالشود زیرفص ها نیز بده لحدان نسدبت و
جایگاه با تیتر اصلی فصول بای بدازآراییشدود .ویدرایش ادبدی ازقبید عالئدم سدجاون ی و
رعایت قواع نگارشی و ویرایشی در اثر رعایدت شد ه اسدت .معدادل انگلیسدی اسدامی و
اصطالحا خاص در پاورقی ارائهش هاست .اصول علمیارجاع دهی در درون مدتن رعایدت
ش ه است .منابع مورداستهاده و توضیحا تکمیلی در قالب پینوشت در انتهای کتداب و بده
تهکیک فصول ارائهش ه و در انتهای کتاب نیز نمایهاعالم و اصطالحا ارائه ش ه است.

3.2مخاطبانکتاب 
ایددن کتدداب در زمددره کتددابهددای اقتصددادسیاسددی مددیگنجد و اولددین کتدداب از مجموعدده
نق سدرمایهداری از درون اسدت کده توسدط انتشدارا دنیدایاقتصداد در قطدعوزیدری و در
 536صهحه و با جل شومیز در سال  1396چاپش هاست .مترجم این کتداب آقدای سدجاد
امیری است .سه کتاب دیگر در قالب این مجموعه توسط انتشارا دنیدایاقتصداد ترجمده و
چاپش هاست که عبارتن از 3:بازار آری،کاپیتالیسم نه .اقتصاد و آرمانشهر .سدرمایهدار علیده
سرمایهداری.
از این کتاب میتدوان بده عندوان کتداب کمدکدرسدی بدرای درس نظدامهدایاقتصدادی
دانشجویان رشته اقتصاد و درس اقتصادسیاسی رشته علدومسیاسدی اسدتهاده کدرد ،همچندین
برای دانشجویان رشتههای سیاستگ اریعمومی ،حقدور ،جامعدهشناسدی ،مد یریتمدالی،
اخالرکسبوکار ،فلسههاخالر و حساب اری نیز قاب استهادهاست.

 .3تحلیل و ارزیابی محتوای اثر
در این بخش از مقاله به بررسی محتوای کتاب بیکر میپردازیم.
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1.3بررسیسوال،هدفاصلیونظممنطقیحاکمبرکتاب
بیکر ه ف از تالیف این کتاب را مشارکت در اصالح نظامبازارآزاد و برداشدتن گدامی مثبدت
برای تج ی و احیدای ظرفیدتهدای عظدیم نظدامسدرمایهداری مدیداند (.بیکر  )1396:22او
معتق است شالوده و ساختار نظاماقتصادجهانی با نقصهای بنیادی مواجهاست .این مسدالهای
است که او در کتاب خود مورد کاوشقرارمیده (.همان  )21بیکر در مدورد اهمیدت مسداله
مورد بررسی خود در کتاب مینویس :
طی چه سال فعالیت در بیش از  60کشور دنیا ،من نظارهگدر روند نامشدروع و فاسد
نظام بازار آزاد بودهام .همچنین تاثیر این رویکرد را بر زند گی مدردم محدروم سداکن در
تمام شش قاره دی هام و در این مساله تام کردهام که چگونه این شدرایط -بدیقدانونی و
نابرابری ش ی  -از دل اصول و آموزههایی برآم هاست که آدام اسمیت مطرحکدرده بدود
که اتهاقا ه فش جلوگیری از بروز چنین پیام هایی بود( .همان)

بیکر برای دستیابی به ه ف خود در کتاب پاشنهآشی سدرمایهداری ،خوانند ه کتداب را
دعو به همراهی در مسیری میکن که ه فش زیر ذرهبین قراردادن نظام بدازار آزاد جهدانی
است .مسیری که با بررسی مبادال نامشروع جزئی آغاز میشود و آنگاه تخلهدا گسدترده
جنایتکاران ،تروریستها و شرکتهایچن ملیتی را پوشدشمدیدهد  .پدس از آن بده حدوزه
نابرابری های درآم ی جهانی ورود می کند کده بده واسدطه شدیوع تخلهدا در سدازوکدار
سرمایهداری بینالمللی وخیمترش هاست .آنگداه نوبدت بده موشدکافی شدالودههدای فلسدهی
میرس که بهنظر بیکر ،توجیهکنن ه نقصهای این نظام هستن و سرانجدام او بحد خدود را
با ارائه راهکارهایی برای احیای سرمایه داری و گسترش پتانسدی هدا و موهبدا فدراوان آن
برای ک بشریت ،جمعبن ی و به اتمام میرسان ( .همان )11
جمعبن ی نهایی بیکر این است که میتوان بر چالشهای ناشی از سه مساله بدیقدانونی،
فقر و فلسهه که به نظر او پاشنهآشی سرمایهداری را تشکی میدهن  ،فائقآم  .به نظدر بیکدر،
اوال اگددر اراده سیاسددی وجددودداشددتهباشد مددیتددوان بددیقددانونی کده بدده بددازار آزاد جهددانی
رخنهکردهاست را از طریق چن اق ام ساده متوقفنمود ب ون ایدنکده بده بهدرهوری و رشد
آسیبیواردشود .ثانیا ،میتوان با تعه نسبت به توزیع عادالنه ثرو  ،ندابرابری را در راسدتای
منافع هر دو قشر فقرا و اغنیا تدا حد زیدادی کداهشداد و سدرانجدام باید بدا تنداقی بدین
ان یشههای پویایی که از دانشک ههدای فلسدهه در آمریکدا و اروپدا برآمد هاند و توجیهدا
متعصبانه برای وضع فعلی قوانین حامی بازار آزاد مواجه ش (.همان )23
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بررسیمختصربخشهاوفصولکتاب 

2.3
ریمون بیکر محتوای کتاب را در قالب چهار بخش و سیزده فص ارائهکردهاست .سه بخدش
اول ناظر به پاشنهآشی سرمایهداری با محوریت پولکثیف است .در بخدشهدای اول ،دوم و
سوم ،سه چالش را مطرحمیکن  .یکی از این چالشها متوجده بخدش تجدار و بانکد اری
است .دومین چالش بانکجهانی و دیگر موسسا مدالی بدینالمللدی را نشدانهرفتدهاسدت و
سومینچالش معطوف به ان یشمن ان سراسدر ایدن کدرهخداکی اسدت .و بخدش چهدارم بده
تج ی بنا و احیای نظامبازارآزاد و مقاومسازی نظامسرمایهداری در مقاب آسیبپ یری حداکم
بددر آن کدده در سدده بخددش اول کتدداب در قالددب پاشددنهآشددی سددرمایهداری معرفددیش د ه،
اختصاصیافتهاست.

قب از شروع بخشهای چهارگانه ،بیکر در فص اول تحت عنوان «سرمایهداری جهدانی،
منجی یا یغماگر؟» به تبیین وجه تسمیه کتاب میپردازد .از منظر بیکر سه مقولده بدیقدانونی،
فقر و فلسهه تحریفش ه بر روی یدک پیوسدتار(زنجیره) قدرارمدیگیرند و همدین نقدایص
ساختاری هستن که پاشنهآشی سرمایهداری را آشکارمیکنن ( .همان  )33ماهیت و عملکدرد
حاضر سرمایهداری جهانی ،ثبا و آین ه این نظام متاثر از این سه مقولده اسدت( .همدان )34
جمعبن ی نهایی بیکر از فص اول این است که «اگر قرارباش سدرمایهداری بدرای جمعیدت
میلیاردی روبهرش دنیا منابع کافی فراهمآورد ،ما بای با بیقانونی افسارگسیخته مبدارزهکندیم،
نابرابری را کاهشدهیم و سداختارهای حمایدتگدر بدازار آزاد را بدر مبندای اصدول عد الت
جهانی ،دوباره پیریزیکنیم( ».همان )37

 1.2.3حلقه اول زنجیره پاشنهآشیل سرمایهداری :بیقانونی
بخش اول کتاب تحت عنوان « بیقانونی؛ ما این پول را دوست داریم» در قالدب فصدول دوم
تا چهارم ،که تقریبا نیمی از حجم کتاب را به خود اختصاصمیده به معرفی پدولکثیدف و
تبیددین مکددانیزم ایجدداد و جریددان آن از کشددورهای درحددالتوسددعه و درحددالگدد ار بدده
کشورهایپیشرفته میپردازد.
بیکددر در فصدد دوم تحددت عنددوان « مشددارکت در بددازی» پددولکثیددف را ایددنگوندده
تعریددفمددیکند « :پددولکثیددف پددولی اسددت کدده بدده طددور غیرقددانونی تحصددی  ،منتقد یددا
خرجش هباش ( ».همان  )43وی پولکثیف را به سه دسته تقسیممدیکند  :مجرمانده ،فاسد و
تجاری«.بخش مجرمانه ،عوای حاص از گسدتره بدیکدران فعالیدتهدای شدرورانه از جملده
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اخاذی ،خری و فروش کاالهای تقلبی و قاچدار ،قاچدار انسدان ،تجدار بدرده ،اخدتالس،
جع اسناد ،جعد اوراربهدادار ،تقلدب در کدار اعتبداری ،سدرقت ،سدوءاسدتهاده جنسدی،
تنفروشی و نظایر آن را دربرمیگیرد( ».همدان  )43اجدزای فاسد ریشده در رشدوهگیدری و
دزدیهای مقاما حکومتی دارد(.همان )43بخش تجاری پولکثیف در حوزه بینالمللدی دو
ویژگی دارد که آن را از گردشهای قانونی خروجی از کشور متمایزمدیکند  :اول ایدن کده،
معموال نوعی فرارمالیاتی است .دوم این کده ،در اسدناد و بایگدانیهدای کشدور مبد ا تقریبدا
ناپ ی میشون ( .همان  )44نکته جالب از نظر بیکر در مورد انواع پولکثیدف ایدن اسدت کده
هرسه شک پولکثیف از حیلههای مشابهی برای گ ر از مجاری بینالمللی اسدتهادهمدیکنند
مانن  :سن سازی قالبی ،شدرکتهدای صدوری ،باندکهدای صدوری ،بهشدتهدای مالیداتی،
پناهگاههای مالیاتی برونمرزی ،قیمتگ اری کاذب ،تبانی ،حقحساب ،حسدابهدای بدانکی
بینام ،تغییر ماهیت مبادال و نظایر آن(.همان)
فص سوم کتاب بیکر تحت عنوان«جریان پولکثیف در عمد » بزرگتدرین فصد کتداب
(تقریبا یک پنجم حجم کتاب) را تشکی میده  .بیکر در مورد مقص پولهدای کثیدف ایدن
پرسش و پاسخ را مطرحمیکن «:به راستی پولها کجا رفتن ؟ در خزانههای غربی ،جدایی کده
به لطف و رازداری غربیها نسبت به ثروتمند ان جهدان ،بده خدوبی از ق یسدان و شدروران
استقبالخواه ش (".همدان )84سدپس بده تبیدین مشدارکت ریگدزباندک ،پینوشده ،اوبیاندگ،
عربستان سعودی ،نیجریه ،ان ونزی ،پاکستان در فرایند تولید پدولکثیدف از ندوع فاسد آن
میپردازد(.همان  )131-86در ادامه به تشریح بخش مجرمانه پولکثیف در عمد و در قالدب
مواد مخ ر ،تبهکاران و تروریستها میپردازد .در این بخش به تبیین نقش افغانستان ،کلمبیدا
و پرو در زمینه مواد مخ ر مدیپردازد(.همدان  )147-131سدپس بده سدایر مدوارد مجرمانده
پولکثیف در قالب فعالیتهای مجرمانه بینالمللی و گروههای تبهکار بدزرگ در کشدورهای
کره شمالی ،اپن میپردازد( .همان  )167-147معرفی سدازمانهدای تروریسدتی در سراسدر
دنیا مانند القاعد ه و عدرار بخدش پایدانی مدوارد مجرمانده پدولکثیدف را شدام مدیشدود.
(همان  )186-168بخش پایانی فص سوم به تشریح پولکثیف از نوع تجاری مدیپدردازد و
تجربه کنگو ،چین ،روسیه را در این زمینه بررسیمینمای (.همان )222-187
بیکر در فص چهارم تحت عنوان «ارقام و کژفهمی ها» این سوال را مطدرحمدیکند کده
میزان واقعی پولکثیف چق راست؟ بیکر معتق است که ارزیابی از پدولکثیدف جهدانی را بده
دو طریق میتوانانجامداد :از باال به پایین و از پایین به باال« .مراد من از باال به پدایین تخمدین
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پولکثیف به عنوان درص ی از تولی ناخالص داخلی جهانی است و منظورم از پایین بده بداال
محاسبه مجموع اجزای تشکی دهن ه آن است(».همان  )225بر اساس رویکرد باال بده پدایین
و بر اساس این دی گاه که پولشویی 2تا  5درص از تولید ناخدالص داخلدی جهدانی را بده
خود اختصاصمیده ( ادعدای مایکد کام سدوس در سدال  )1998و بدا در نظدر گدرفتن
ع د  32تریلیون دالر برای تولی ناخالص داخلی جهانی ،رقدم کلدی مبدادال حداوی پدول
کثیف تقریبا ح ود  640میلیارد تا  1.6تریلیون دالر در سال است( .همان  )226برآورد بیکدر
بر اساس رویکرد پایین به باال این است که مجموع پولهای خروجی از کد کشدورها یدک
تریلیارد دالر ،سهم کشورهای درحدالتوسدعه  500میلیدارد دالر اسدت(.همان )239بیکدر در
ادامه فص چهارم به تالشها و اق اما مبارزه با پولشویی از دهه  1970و  1980در ایداال
متح ه با تصویب قانون کنترل پولشویی در  ،1986تشکی گدروه ویدژه اقد ام مدالی توسدط
گددروه ههددت در  ،1989قددانون مددیهندوسددتی در ایدداال متحد ه در  2001و سددایر قددوانین
بینالمللی اشارهمیکن و تجربه ناموفق ایداال متحد ه ،بریتانیدا و سدوئیس را در ایدن زمینده
بررسیمیکن و اینطور جمعبن یمیکن که این تالشها و اق اما  ،انتقال پولهدای تطهیدر
ش ه را متوقفنکردهاست و نرخ ناکامی  99.9درص بودهاسدت (.همدان )272-239بیکدر در
انتهای فص چهارم و در پایان بخش اول کتاب ،طی یادداشتی خطاب بده اهدالی تجدار و
بانک اران غربی ،اولین چدالش پدیش روی نظدام سدرمایهداری کده اولدین حلقده از زنجیدره
پاشنهآشی سرمایهداری را تشکی میدهد  ،بدیقدانونیهدای فراگیدری اعدالممدیکند کده از
ویژگیهای سرمایهداری جهانیش هاست و آنها را دعو به درنظرگرفتن هزینههدای فدراوان
پددولهددای کثیددف در قالددب مددوادمخ د ر ،جنایددت جهددانی ،تروریسددم ،فسدداد ،کشددورهای
شکستخورده ،کشورهای درحالتقال ،فقر ش ی و جرایمشدرکتی در کندار فاید ه ناشدی از
ورود پولهای کثیف به کشورهای غربی میکن و معتق اسدت کده هزینده پدولهدای کثیدف
بسدیار بیشددتر از فاید ههدای آن اسددت و ایددن امدر سددرمایهداری جهددانی را ته ید مددیکند .
(همان )279-274

 2.2.3حلقه دوم زنجیره پاشنهآشیل سرمایهداری :نابرابری
بخش دوم کتاب تحت عنوان« نابرابری؛ شکاف اهمیت دارد» در قالب فصدول پدنجم ،ششدم
و ههتم به پیون بین پولکثیف و فقر و نابرابری جهانی میپردازد ،پیون ی کده از نگداه بیکدر،
حلقده دوم زنجیدره ته ید کنند ه سدرمایهداری اسدت .بیکدر در مدورد اهمیدت ایدن حلقدده
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مینویس «:از میان تمام ویژگی های سرمایهداری جهانی ،چه خوب و چه بد  ،تنهدا واقعیتدی
که پتانسی متالشیکردن این ساختار را دارد ،نابرابری است .این لغزش ،عمار این نظدام را
در هم فروخواه ریخت(».همان)286
بیکر در فص پنجم تحت عنوان« واگرایی جهانی» چن پرسش اساسدی مطدرحمدیکند :
اول ،اینکه آیا معیارهای پولی و مالی ،مبنایی مناسب برای ارزیابی فقدر و ندابرابریاند ؟ دوم،
آیا فقر جهانی درحال افزایشاست یدا کداهش؟ سدوم ،مدیپد یریم کده روند حرکدت فقدر
نامشخصاست ،در مورد نابرابری چه ،آیا رو به افزایشاست یا کاهش؟ پاسخ بیکدر بده ایدن
سه سوال به قرارزیراست ) 1 :من هدی اطمیندانی ند ارم کده کد امیک از آمارهدای پدولی یدا
غیرپولی ارزیابی بهتری از فقر ارائهمیدهن  )2 ،هنوز نمیتوان حکم قطعی صادرکرد که فقدر
جهانی رو به کاهشاست یا افزایش و  )3دادههای م عی کاهش فقر جهدانی یدا افدزایش آن،
هر دو متقن نیستن  .او سپس پرسش چهارم را این گونه مطرحمیکن که :آیا رشد اقتصدادی
برای فقرای جهان مهی است؟ پاسخ بیکر این است که قطعا رش و توسدعه متقدابال ظرفیدت
منهعت رسان ن به فقرا را دارن  .پرسش پنجم :آیا جهدانیسدازی بده معندای تجدار آزاد و
گردش آزاد سرمایه برای فقرا سودمن است؟ پاسخ بیکر این است که گشودگی به تجدار و
گردشسرمایه میتوان برای فقرا سودمن باش اما این دسترسی به بازارآزاد اغلب بده گدردش
برونمرزی پولکثیف فساد ،مجرمانه و تجاری منتهیمیشود که در نهایدت مندابع را مسدتقیما
از دسترس فقرا خدارجخواهد کدرد و طبقده فرودسدت جامعده را بده زاندو درخواهد آورد.
(بیکر )308-298
بیکر در انتهای فص پنجم تالشمیکن نشانده که تمامی دادههای مربوط بده ندابرابری
و بیشتر دادههای مربوط به فقر ،ناقص و نادرستن ( .همان )312او همچنین نشانمدیده کده
«تنها پول نامشروعی که ساالنه از کشورهای فقیر خارجمیشود ،چن برابر ک پول متعلق بده
پنجک درآم ی انتهایی جهانی است(».همان )316
بیکر در فص ششم تحت عنوان«مدن نمدیفهمدم و بده کسدی نگدو» بده بررسدی تداثیر
کمکهدای خدارجی و خدروج پدول کثیدف بدر کداهش فقدر و رشد اقتصدادی کشدورهای
درحالتوسعه میپردازد و عملکرد بانکجهانی را اینگونه زیرسدوالمدیبدرد کده بسدیاری از
افراد به ویژه در بانکجهانی ،بر وجوهی که به کشورهای فقیر واردمیشود متمرکز شد هاند ،
مخصوصا وامها و کمکها ،و به پولی که از این کشورها خارجمیشود و دستکم به بخدش
غیرقانونی آن توجه ن ارن ( .همان  )320به نظر بیکر نگدهداشدتن پدولکثیدف در کشدورهای
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فقیر که به زعم او ساالنه مبلغی ح ود  500میلیارد دالر است ،در قیاس با هر اقد ام دیگدری
که برای تقویت سدالمت ،آمدوزش ،مصدرف ،سدرمایهگد اری ،رشد و بده احتمدال فدراوان
دموکراسی و ثبا اتخاذ شود ،کارایی بیشتری دارد (.همان  )344همچنین تاثیر نهایی ارسدال
کمکهای خارجی و ج ب پولکثیف توسدط غدرب ،آسدیب دید ن فقدرای جهدان اسدت.
(همان )347

بیکر در فص ههتم تحت عنوان« اهمیدت سدهم  70تدا  90درصد ی ثروتمند ان از کد
درآم جهانی» م عیمیشود که «ما قرن بیستم را با ع م توازن درآم ی ش ی و رو به رشد
پشتسر گ اشتیم .آیا میتوانیم قرن بیست و یکم را نیز به همین صور به پایدان برسدانیم؟
جمعبن ی بیکر این است که« :ایدن وضدعیت نمدیتواند تدا پایدان قدرن بیسدتویکدم دوام
داشتهباشدن  .فشدارهای حاصدله-اقتصدادی ،اجتمداعی ،سیاسدی ،امنیتدی و حتدی نتیکدی-
غیرقاب تحم خواهن بود( ».همان)355-354
بیکر در پایان فص ههتم و انتهای بخش دوم ،یادداشتی را خطداب بده باندکجهدانی در
قالب چدالش دومدی کده دومدین زنجیدره از پاشدنهآشدی سدرمایهداری را تشدکی مدیدهد
تحت عنوان :خروج غیرقانونی سرمایه از کشورهای درحالتوسعه ،ارائهمدیدهد (همان )366
و معتق است بانکجهانی پتانسی این را دارد که مهمترین نهاد در خ مت توسدعه بشدری در
قرن بیست و یکم باش  .او همچنین تاکی میکن آین ه سرمایهداری به کاهش فقر و ندابرابری
پیون خوردهاست(.همان )367

 3.2.3حلقه سوم زنجیره پاشنهآشیل سرمایهداری :فلسفه تحریفشده
بیکر در بخش سوم کتاب تحت عنوان«ع م مطلوبیدت؛ بنتدام ،اسدمیت را ناکدارمدیکند » در
قالب فصول هشتم تا یازدهم به بررسی زیربنای فلسهی نظام سرمایهداری میپردازد .زیدرا بده
زعم بیکر پ یرش نابرابری ش ی و حتی تروی آن نمیتواند در خدال فکدری سدربدرآورد.
بیقانونی شایع از جانب تاجران و بانکد اران بد ون مبندای فکدری بدهوجدودنخواهد آمد .
(همان  )372او سپس این گونه سوالمیکن که« :چدرا جهدانی کده  70تدا  90درصد از کد
درآم آن به یک گروه مرفه  20درص ی تعلقدارد ،برای ما قاب تحم است؟ چرا مدا نسدبت
بدده سدداختارهای قددانونی کدده موجددب ابقددای معددامال غیرقددانونی شدد ه و نددابرابری را
تش ی میکنن  ،بیتهاوتیم؟ »(همان  )373پاسخ بیکر به این پرسشها این اسدت« :بده واسدطه
منحرفش ن از راه آدام اسمیت و درآغوشکشی ن جرمی بنتام»( )372بیکر برای تبیدین ایدن
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ادعای خود در فصول هشتم ،نهم و دهم به بررسی شالودههای فلسهی نظام بازار میپدردازد،
عنصری اساسی که به نظر بیکر شای مهمترین عنصدر بدرای درر زنجیدره فسداد حداکم بدر
سرمایهداری است(.همان )372
بیکر در فص هشتم تحت عنوان «رن آدام اسمیت» پدس از مدرور اجمدالی بدر زند گی
آدام اسمیت و معرفی مختصر دو کتاب معروف او یعنی نظریه احساسا اخالقدی و ثدرو
مل به تشریح مشک یا مساله آدام اسمیت میپردازد .کتاب عواطف اخالقی بر پایده دید گاه
اسمیت نسبت به هم ردی به عنوان تنظیمکنن ه مهم رفتار انسانی بناش هاسدت ،کده موجدب
برانگیختن برازن گی ،لیاقت ،خیرخواهی و دوران یشی در انسانهای متشخص میشدود .امدا
در ثرو ملد او نیدروی برانگیزانند ه دیگدری را بدرای انسدان اقتصدادی معرفدیمدیکند ؛
نهعشخصی( .همان )386مشک یا مساله آدام اسمیت از اینجا نشدا مدیگیدرد کده عواطدف
اخالقی بر مبنای هم ردی و ثرو مل بر پایه نهعشخصدی بنداشد هاسدت .در جمدعبند ی
فص  ،بیکر در مورد وجه تسمیه عنوان فص با تاکی بر این که عالقه اولیه اسدمیت و تعهد
اصلی او به فلسههاخالر بود ،معتق است که ما بازار آزاد او را اتخاذمیکندیم ،امدا اخالقیداتش
را فراموشمیکنیم ،دقیقا همان چیزی که اسمیت نمیخواست اتهاربیهت ( .همان )393
عنوان فص نهم یعنی« شادمانی جرمی بنتام» در تقاب با عنوان فص هشتم قدراردارد کده
«رن آدام اسمیت» بود .بیکر در این فص به بررسی نحوه تشدریح فلسدهه مطلوبیدتگرایدی
توسط جرمی بنتام و سپس تکام این فلسهه در ان یشه جان استوار می مدیپدردازد .پدس
از طرح ویژگیهای فلسهه مطلوبیتگرایی و نق های وارد بر این فلسهه ،بیکر تاکید مدیکند
که فلسهه بنتام تاثیرگ اری نظریه عواطف اخالقی آدام اسمیت را کمرنگکرد( .همان )409
بیکر در فص دهم تحت عنوان« فلسهه ،فرهنگ میشود» دنبال تبیین این نکته اسدت کده
فلسهه به معنای واقعی میتوان بده فرهندگ مبد لشدود و فرهندگ بده واقعیدا اقتصدادی.
(همددان  )412او معتقدد اسددت کدده از اواخددر سدد ه  1700تددا اوایدد سدد ه  ،1900فلسددهه
مطلوبیتگرایی در سرمایهداری نهوذکرده و محاسبه فای ه در اقتصاد جای خدود را بدازکدرده
است.
بیکر سپس به فرعی بودن ع الت در ان یشه مطلوبیتگرایدی مدیپدردازد و معتقد اسدت
که«مطلوبیتگرایی از همان آغاز ،نقطه عزیمت خود را به خطا برمیگزیند  .ایدن دید گاه بدا
تاکی بر فای ه ،آن را باالتر از انصاف قرارمیده (».همان  )425فلسههای که در آغداز عد الت
را نادی همیگیرد ،به دشواری میتواند در انتهدا بده عد الت منتهدیشدود« .همدان گونده کده
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مارکسیسم انگیزه و تحرر را تضعیفمیکن  ،مطلوبیتگرایی ع الت را بده تحلید مدیبدرد».
(همان  )431بیکر معتق است که سرمایهداری باید عد الت را بده عندوان یکدی از تعهد ا
اصلیاش در خود جایده  .ب ون کنارگ اشدتن مطلوبیدتگرایدی و مقد مشدمردنعد الت،
سرمایهداری در سالهای پیشرو تشکیال اقتصادی ناکارآم ی خواه بود(.همان )433
در پایان فصد دهدم و در انتهدای بخدش سدوم ،بیکدر یادداشدتی خطداب بده فالسدهه،
اقتصاددانان ،نظریهپردازانسیاسی و ان یشمن ان علدوماجتمداعی دربداره حلقده سدوم زنجیدره
پاشنهآشی سرمایهداری مینویسد و آنهدا را دعدو مدیکن کده بنیدانهدای ج ید ی بدرای
سرمایهداری در قرن بیست و یکم ارائهدهن (.همان )434

 4.2.3بررسی چگونگی تجدیدساختار نظام سرمایهداری جهانی
در بخش چهارم کتاب تحت عنوان «درست م یریتکن؛ به سیستم اعتمادداشدتهبداش» و در
قالدب فصدول یدازدهم ،دوازدهدم و سدیزدهم ،بیکددر بده بررسدی نحدوه تج ید بندای نظددام
سرمایهداری جهانی میپردازد.
در فص یازدهم تحت عنوان« پاشنهآشی سرمایهداری» ،بیکدر ضدمن تشدریح وضدعیت
موجود در نظام سرمایهداری جهدانی ،ضدرور و اهمیدت تج ید سداختار در ایدن نظدام را
موردتاکی قرارمیده  .او تاکی میکن که بیقانونی شایع اسدت ،ندابرابری شدگهتآوراسدت و
فلسهه تحریفش ه سنگبنای هر دوی این پیام هاست .این سه ویژگی سدرمایهداری جهدان
امروز ،بر روی پیوستاری قراردارن  ،که در آن هرک ام از این عناصر به طدور نامحسوسدی بده
درون دیگری جریانپی امیکن  .این پیوستار ته ی ی برای پیشرفت جهانی محسوبمیشدود
و در قرن بیست و یکم نیاز است کده ایدن سده واقعیدت اصدالحشدون و پیوند بدین آنهدا
گسستهشود( .همان )446بیکر به نقش نهادهدای جهدانی در ایدن زمینده اشدارهمدیکند  :مدا
تشکیال یکپارچهای از نهادها و سازوکارها را ایجادکردهایدم کده بده منظدور فریدبدادن و
کالهبرداری از همنوعان خود در جامعه جهانی و طهدرهرفدتن از مسدئولیتهایمدان در قبدال
ملت خود و دیگر مل طراحیش ه است .قاچاقچیان مواد ،تبهکاران ،تروریستهدا ،مقامدا
فاس  ،شرکتها ،م یران عامد و فدرارکنند گان مالیداتی از ایدن تشدکیال بهدره مدیبرند .
ابزارهایی که به کار گرفتدهمدیشدون و کسدانی کده از ایدن ابزارهدا اسدتهادهمدیکنند نظدام
سرمایهداری را تحلی میبرن ( .همان  )447او در مورد سهم و نقش کشورهای غربی در ایدن
وضعیت معتق است ثروتمن ترین کشورها بزرگترین اشداعهدهند گان بدیقدانونی در حدوزه
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تجاری و مالی دنیا هسدتن  .در فرایند ی کده در پوشدش کسدبوکداری مطلدوب و مسداع
جلوهمیکن  ،پول نامشروع به میزان تریلیونها دالر به راحتی درگردشاست .این پول به مد د
سازوکار طراحیش ه توسط کشورهای غربی به گردشدرمیآی تا ساالنه ص ها میلیدارد دالر
را وارد خزانههدای غربدی کند ( .همدان  )447بیکدر ریشده همده ایدن مسدائ را در فلسدهه
مطلوبیتگرایی میدان و بر این باور است که سدرمایهداری بدا داشدتن مطلوبیدتگرایدی در
کنار خود ،میتوان فقر و نابرابری را توجیهکن و حتی هدر جدا کده نیداز بده بدرآوردهکدردن
اه اف بیشینهسازی خودساخته و خودم ارش داشتهباش  ،بهانهای برای طهرهرفدتن از قدانون
را فراهمآورد( .همان « )450سرمایهداری به شیوهای که امروزه اعمالمیشدود ،بدیعد التی را
گسترشمیده ( ».همان )449
بیکر در فص دوازدهم تحت عنوان« گسترش رفاه» به ارائه راهح های پیشدنهادی خدود
برای رفع معضدال جد ی کده امدروزه سدرمایهداری جهدانی آشدکارا بدا آن مواجدهاسدت
میپردازد .او معتق اسدت بدرای رفدع سده معضد موجدود در امتد اد زنجیدره ته ید کنند ه
سرمایهداری تنها مساله عزم و اراده مطرحاسدت .بده نظدر او تنهدا در صدورتی کده اراده الزم
وجودداشتهباش  ،میتوانیم اعمال نامشروع را متوقدفکندیم .فقدر و ندابرابری را مدیتدوان بدا
پیادهسازی درست نظامبازار تقلی داد« .شدالودههدای فلسدهی تحریدفشد ه سدرمایهداری را
میتوان با رویکردی ج ی و تمرکز بر ع الت که از پشت دیوار فضاهای آکادمیدک درحدال
پ ی ارش ناست ،جایگزینکرد( ».همان )451
مطالب فص دوازدهم در سه قسمت ارائهش هاست :اول ،مبارزه با بیقدانونی و ندابرابری.
دوم ،تج ی ساختار بانکجهانی و سوم ،مق م قراردادن ع الت .در مورد مبارزه با بدیقدانونی
و نابرابری چن نکته را مورد تاکی قرارمدیدهد  .بیکدر معتقد اسدت بدا توجده بده بدرآورد
 500میلیارد دالری عوای غیرقانونی خروجی از کشورهای فقیر ،بهتدرین کداری کده غدرب
میتوان برای بقیه جهان انجام ده  ،جلدوگیریکدردن از ایدن جریدان اسدت ،کده نتیجدهاش
باقیمان ن ساالنه ص ها میلیارد دالر در کشورهای فقیر است و میتوان آن را صدرف تدروی
سرمایهگ اری ،تقویت تجار  ،بهبود رون جمعآوری مالیا  ،آمدوزش و سدالمت ،کداهش
فقر و ثبا بخشی ن به کشورهای ضعیف کرد(.همان )465-451
بیکر در مورد تج ی ساختار بانکجهانی معتق است که م یران اجرایی بانکجهدانی باید
متحولشون  .در میان این م یران و دیگر مقاما ارش بای جامعهشناسدان ،عالمدانسیاسدی،
روانشناسان و حتی فالسهه بیشتری حضورداشتهباشدن  ،افدرادی کده گسدتره وسدیعتدری از
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پرسشهای توسدعهای را مطدرحخواهند کدرد ،بیشدتر از آنچده باندکجهدانی تدا بده امدروز
ارائهکردهاست( .همان)474
بیکددر در مددورد تق د م ع د الت ،پددس از ارائدده مختصددری از ان یشددههددای جددان رالددز و
توماس پوگ در زمینه ع الت و ع الت جهانی ،این گونه فص دوازدهم را جمعبند ی کدرده
و تاکی می کن بزرگترین چدالش رهبدران فدردا در حدوزه کسدبوکدار ،حقدور ،اقتصداد و
همچنین سیاست ،گ ار از مطلوبیتگرایی به ع الت است( .همان )482
بیکر در آخرین فص کتاب یعنی فص سیزدهم تحدت عندوان«احیدای سدرمایهداری» در
پاسخ به این سوال که چرا بای به احیای سرمایهداری متعه باشیم؟ بیکر سه دلی یدا ترکیبدی
از دالی را الزمه تغییر سرمایهداری میدان  :ترس ،انسدانیت و مندافع شخصدی .اولدین دلید
برای تغییر ،ترس است« .گردشهای مالی نامشروع ،تحریف ش ه و مخهی محیطدی سرشدار
از ریسک برای حامیان سرمایهداری ایجادکرده و در مقاب از میدزان ریسدکهدای پدیشروی
جنایتکاران و تبهکاران میکاه  .ازاینرو ،خدود سدرمایهداری بدا ریسدکی مواجدهاسدت کده
ممکناست اعتبارش را لکهدار کن (».همان  )484دومین دلی تغییر ،حس بشردوستی اسدت.
بیکر معتق است که شکاف عظیم بین فقیر و غنی بنیانهای مشدترر انسدانی مدا را بده خطدر
میان ازد و کوشش های مدا بدرای رسدی ن بده رفداه گسدترده و مشدترر را تحلید مدیبدرد.
(همان  )486از نظر بیکر الزامآورترین و مجابکنن هترین انگیدزه بدرای تغییدر ،نهدعشخصدی
است زیرا «حهاظت از سدرمایه داری بده نهدع ماسدت .هدی چیدزی بده اند ازه مشدورهدا و
انگیزههدایی کده درون بدازار آزاد درجریانند  ،در آزادکدردن نیدروی انسدانی کارآمد نیسدت.
سرمایهداری اگر درست به اجرا درآی و به نظامش اعتماد داشدتهباشدیم ،مدیتواند موجدب
ترقی ک بشریت شود ( ».همان )487
بیکر در ادامه فص سیزدهم ،موضوع تق م ع الت را اینگونه مطدرحمدیکند کده آیند ه
سرمایهداری چه در نظر و چه در عم به ع الت گرهخوردهاست .فرودسدتی عد الت تحدت
تهاسیر بنیادی مطلوبیتگرایی به پایدان راه خدود رسدی هاسدت ،و سدرمایهداری باید مبدانی
ج ی ی را جایگزین کن که سدنگ بندایش تقد م عد الت بده عندوان تعهد نخسدتین باشد .
(همان  )488او همچنین معتق اسدت کده عد الت راهبدردی در مسدیر رشد اسدت .جهدان
عادالنهای که ق ر خری و رفاه را به میلیونها انسدان دیگدر اعطدامدیکند  ،در مقایسده بدا
جهانی ناعادالنه که دائم منابع را به شک غیرقانونی در اختیار ثروتمن ان قرارمدیدهد  ،ندرخ
رش سریعتر و تولی ناخالص باالتری خواه داشدت .بیکدر تصدریحمدیکن کده«در اولویدت
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قراردادن ع الت میتوان به بیشینهکدردن سدود بیانجامد  ،امدا مقد مانگاشدتن سدود و فاید ه
نمیتوان به بیشینهکردن ع الت منتهیشود (».همان )489
بیکر در جمعبن ی فص آخر کتاب تصریحمیکن که اصالح و احیای سدرمایهداری باید
به گسدتردهتدرین عرصده -جامعده جهدانی -تعمدیم پید اکند  .او در مسدیر احیدای جهدانی
سرمایهداری ،سه نقطه ه ف را مطرحمیکن  :اولین نقطده هد ف ایدن اسدت کده بزرگتدرین
حامی نظام بازار آزاد ،یعنی ایاال متح ه قدوانینی را تصدویبکند کده براسداس آن وجدوه
خارجی همانن وجوه داخلی تلقیش ه و با آنها برخدورد یکسدانی شدود(.همان  )491نقطده
ه ف دوم به بانکجهانی مربوطمیشود .هنگامی که بانکجهانی ک معادله مالی کاهش فقدر
و پیشرفت اقتصادی را صادقانه و شهاف در دستور کار خود قرارده  ،مسئله فقر و ندابرابری
جهانی با چرخشی اساسی مواجهخواه شد  .باندک باید بد ون تدرس و جانبد اری ،بد ون
ته ی ش ن از جانب اهالی بخش مالی یدا دولدتهدای غربدی بده ایدن کدار مبدادر ورزد.
(همان )492سومین نقطه ه ف زمانی قاب دستیابی خواه بدود کده دانشدجویان بیشدتری بدا
درر این موضوع از دانشگاهها و م ارس عالی فارغالتحصدی شدون کده جهدانی کده در آن
زن گیمیکنیم نتیجه انتخابها و تصمیمهایی است که تاکنون اتخاذکدردهایدم و بد ی هدایی
برای تغییر آن موجوداست .جهانی که غرر در فلسههای شد ه کده عد الت را بده گوشده ای
ران هاست ،میتوان با جهانی جایگزینشود که ع الت را در مرکز قرارده (.همان )492

3.3تحليلدرونیونقدجایگاهاثر 
درباره ضرور انجام اصالحا و تغییرا در نظام سدرمایهداری ،حامیدان و مد افعان نظدام
سرمایهداری دی گاههای مختلهی تاکنون ارائهکردهاند  .ریموند بیکدر در کتداب پاشدنهآشدی
سرمایهداری ،از یکسو به عنوان یک م افع و حامی سرسخت نظام سرمایهداری ،با تاکید بدر
استهاده از نام نظام بازار آزاد بهجای سرمایهداری سعی بدر نشداندادن پیامد های مثبدت ایدن
نظام در ایجاد رش و رونق اقتصادی در اقتصاد جهانی دارد و از سوی دیگر بده عندوان یدک
م افع حقور بشر مخصوصدا در کشدورهای درحدالتوسدعه و درحدالگد ار ،بدا تاکید بدر
پولکثیف به عنوان محور اصلی پاشنهآشدی سدرمایهداری(زنجیدره سدهحلقدهای بدیقدانونی،
نابرابری و فلسههتحریفش ه) سعی بر پررنگنشاندادن آسیبپ یریهای نظام سدرمایهداری،
مخصوصا در قرن بیسدت و یکدم دارد و همده حامیدان ایدن نظدام را بده اصدالح و احیدای
قابلیتهای مثبت نظام سرمایهداری و کاهش نقاط ضعف این نظام دعو میکن .
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یکی از نقاط قو بیکر در این کتاب ،معرفی زنجیره سهحلقهای یا پیوسدتار بدیقدانونی،
نابرابری و فلسهه تحریفش ه به عنوان پاشنهآشی سرمایهداری است که تقریبا پوششدهند ه
مهمترین انتقادا سایر منتق ین نظام سرمایهداری اعم از حامیان و مخالهان این نظدام اسدت.
تاکی بر نهادهای اقتصادی موجود در این نظام ،مخصوصا نهداد حقدور مالکیدت ،تاکید بدر
پیام های نهاد حقور مالکیت خصوصی در زمینده توزیدع درآمد و ندابرابری و نقد مبندای
فلسددهی نظددام سددرمایهداری در نوشددتههددای سددایر منتق د ان و حامیددان سددرمایهداری مانن د
آدام اسمیت ،کارل مارکس ،شهی صد ر ،جدان رالدز ،جدوزف اسدتیگلیتز ،داگدالس ندور ،
تومددداس پیکتدددی ،هرناندد و دسدددوتو ،رابدددر بدددرو ،الیندددور آسدددتروم و عجدددماوغلدددو
موردبررسیقرارگرفتهاست .در ادامه به نق دی گاههای بیکر براساس برخی از نظدرا سدایر
منتق ان و حامیان نظام سرمایهداری میپردازیم.

 1.3.3ارزیابی تاکید بیکر بر نواقص موجود در نهادهای اقتصادی ملی و بینالمللی
بیکر به درستی منشا اصلی ایجاد ،انتقال و مصرف پولکثیف در نظام مدالی بدینالمللدی را در
نهادهای اقتصادی کشورهای درحالتوسدعه ،توسدعهیافتده و اقتصدادجهانی مطدرحمدیکند .
تحصیال دانشگاهی بیکر در رشته م یریتبازرگدانی بدوده و تجربیدا عملدی زیدادی در
زمینه پولکثیف داشتهاست ل ا حجم وسیعی از کتاب به ارائده شدواه عیندی در ایدن زمینده
اختصاصیافتهاست .بیکر میتوانست با کاهش بخش اول کتداب کده تقریبدا نیمدی از حجدم
کتاب را به خود اختصاص داده و همچون دستورالعم و راهنمایی برای افدراد عالقمند بده
ورود به کسبوکار پولکثیف عم میکند و بده سدواالتی کده بدا چگونده شدروعمدیشدود
پاسخداده و شواه تجربی کدافی بدرای چگدونگی گدردش پدولکثیدف در اقتصداد جهدانی
ارائهکردهاست ،به ارائه دالی نظدری کدافی بدرای وقدوع بدیقدانونی بدراسداس نظریدههدا و
دی گاههای اقتصاددانان نهادگرا میپرداخت و مق اری از بخدش اول را بده سدواالتی از قبید
این که چرا پولکثیف ایجاد ،منتق و مصرفمیشود براساس مبانی نظری اقتصدادنهدادگرایی
اختصاصمیداد .در ادامه برخی از دید گاههدای اقتصداددانان را بدراسداس تحلید نهادهدای
اقتصادی مطرحمیکنیم که میتوان به عنوان مبانی نظری پ ی ه پولکثیف استهادهشود.
داگالس نور  ،نهادها را مح ودیتهای بشری مشتم بر قدوانین و مقدررا رسدمی و
غیررسمی میدان که نحوه تعام انسانها و ساختار انگیزشی جوامع و بهطور خاص اقتصداد
را سازمان هیمیکنن  .نور معتق است که«سازمانهایی کده بوجدودمدیآیند فرصدتهدای
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ارائهش ه توسط ماتریس نهادی را مدنعکس مدیکند یعنی اگدر چدارچوب نهدادی بده دزدی
دریایی پاداشمیده  ،سازمانهای دزدی دریایی بهوجودمیآیند و اگدر چدارچوب نهدادی،
فعالیتهای تولی ی را پاداشمیده  ،سازمانهایی بهوجودمیآیند کده درگیدر فعالیدتهدای
تولید ی باشددن  )1994North ( ».بنددابراین مکددانیزم انگیزشدی موجددود در نهادهددای اقتصددادی
کشورهای درحالتوسعه و نیز در نظام مالی بینالمللی زمینه پی ایش و گسدترش پدولکثیدف
را فراهمنمودهاست.
رابر برو با نق سیاست خارجی ایداال متحد ه مخصوصدا در زمدان وزار خارجده
مادلین آلبرایت مبنی بر مقد مبدودن توسدعهدموکراسدی بدر توسدعهاقتصدادی در کشدورهای
درحالتوسعه ،تاکی میکن که اجدرای حاکمیدت قدانون -حقدور مالکیدت و بازارهدای آزاد-
مق م بر دموکراسی است زیرا این ویژگیهای نهادی بدرای رشد اقتصدادی اهمیدت بیشدتری
دارن  .البتده در بلن مد  ،حاکمیدت قدانون گدرایش بده ایجداد دموکراسدی پاید ار بوسدیله
توسعهاقتصادی دارد)2013Barro (.
عجم اوغلو در کتاب چرا ملتها شکستمیخورن دو دسته از نهادهدای اقتصدادی را از
یک یگر تهکیکمیکن  :نهادهای فراگیر و نهادهای بهرهکش .منظور از نهادهای فراگیدر ،اعدم
از نهادهای سیاسی و اقتصادی ،نهادهایی است که امکان فعالیت آزاد را برای همه شدهرون ان
فراهممیکنن  .نهادهای بهرهکش در نقطه مقاب قدراردارند و راه ورود عمدوم را بده قد ر
سیاسددی و فعالیددتهددای اقتصددادی مددیبن ن د و ایددن مزایددا را در اختیددار نخبگددان خدداص
قددرارمددیدهن د ( .عجددم اوغلددو )15 ،نهادهددای اقتصددادی فراگیددر موجددب تقویددت حقددور
مالکیت ش ه و زمینهای فراهممیکنن که باع تشدویق سدرمایهگد اری در تکنولدو یهدای
ج ی و مهار های ج ی ش ه و این امر منجدر بده رشد اقتصدادی خواهد شد  .نهادهدای
اقتصادی بهرهکش که ساختار آنها در جهت بهرهگیری منابع برای گروهدی خداص اسدت در
حهظ حقور مالکیت ناکام میمانن و نمیتوانن چنین رش ی به وجودآورن  .زیرا با حضدور
چنین نهادهایی انگیزه کافی برای فعالیت اقتصادی وجود نخواه داشت( .عجم اوغلو)511،
با توجه به دی گاههای فور متوجهمیشویم کده مکدانیزم انگیزشدی حاصد از نهادهدای
اقتصادی میتوان زمینه پید ایش پدولکثیدف ،اقتصدادغیدررسدمی و فعالیدتهدای اقتصدادی
غیرمول را فراهمکن  .نکته مهمی که در زمینه نهادهایاقتصادی مطرحمیشود ایدن اسدت کده
چگونه میتوان نهادهای اقتصادی را به نحوی تغییرداد کده انگیدزه فعالیدت اقتصدادی مولد ،
قانونی ،رسدمی و در نتیجده رشد و توسدعهاقتصدادی را بدرای کشدورهای درحدالتوسدعه
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فراهمکن ؟ پاسخهای متع دی توسط اقتصاددانان نهدادگرایی چدون داگدالس ندور  ،عجدم
اوغلو و ویلیامسون به این سوال دادهش هاسدت .یکدی از قابد تامد تدرین پاسدخهدا توسدط
خانم الینور آستروم دادهش هاست .ایشان معتق ن به رغم وجود نهادهدای اقتصدادی متندوع و
غیرجهانشم ول در کشورهای مختلدف کده متداثر از شدرایط سیاسدی ،حقدوقی ،فرهنگدی و
تاریخی آنهاست میتوان اصول و قواعد ی جهانشدمول بدرای طراحدی نهادهدای اقتصدادی
ارائهکرد .خانم آستروم در کتاب فهم تنوع نهادی 8 ،اص بدرای طراحدی نهادهدای اقتصدادی
ارائهمیکن (.استرم )405 ،البته در مورد نهادهای اقتصادی بینالمللی الزماسدت طراحدی ایدن
نهادها با مشارکت برابر و منصهانه همه کشورها و بد ون درنظدرگدرفتن امتیازهدای ویدژهای
مانن حقوتو و تاثیرپ یری از ق ر های سیاسی و اقتصادی انجامشود .بنابراین بدرای حهدظ
ع الت در گستره بینالمللی ،تج ی سداختار سدازمانهدای بدینالمللدی باید در دسدتورکدار
قراردادهشود.

 2.3.3ارزیااابی تاکیااد بیکاار باار نااابرابری بااه ونااوای حلقااه دوم زنجیااره پاشاانهآشاایل
سرمایهداری
بیکر در بخش دوم کتاب به درستی بر نابرابری به عنوان مهمترین پیام بدیقدانونی و پ ید ه
پولکثیف و دومین حلقه از زنجیره پاشنهآشی سدرمایهداری اشدارهمدیکند  .وی بده خدوبی
واقفاست که پ ی ه نابرابری ،پ ی های چن علتی است و بدر بدیقدانونی بده عندوان یکدی از
دالی وقوع نابرابری در اقتصادهای ملی و جهانی مدیپدردازد .ولدی بهتدر بدود بیکدر ضدمن
تقویت مبانی نظری مربوط به نابرابری به تحلی مختصر تاثیر سایر عوام مدوثر بدر پید ایش
نددابرابری مانن د شددرایطجغرافیددایی و آبوهددوایی ،نقددش نظددامهددای سیاسددی اسددتب ادی و
دیکتاتوری ،تاثیر استعمار ،انقالبهای صنعتی ،جنگهای نظامی و اقتصادی نیز میپرداخدت.
مراجعه به کتابهای چرا ملتها شکست میخورند نوشدته عجدم اوغلدو ،بهدای ندابرابری
نوشته جوزف استیگلیتز ،سرمایه در قرن بیست و یکم نوشته توماس پیکتی ،برخی از دالید
گسترش نابرابری در اقتصاد جهانی و نیز اقتصداد کشدورهای توسدعهیافتدهای چدون ایداال
متح ه را تبیین نموده و پیشدنهادا سیاسدتی در زمینده اصدالح نهادهدای اقتصدادی ملدی و
بینالمللی ارائهمیکن .
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 3.3.3ارزیااابی منااانی فلساافی تحریاافشااده بااه ونااوای سااومین حلقااه از پاشاانهآشاایل
سرمایهداری
بیکر به رغم این که در رشته م یر بازرگانی تحصی کرده و بخش زیادی از عمدر خدود را
به تجار و بازرگانی بینالمللی صرفکردهاست در بخدش سدوم کتداب خدود مانند یدک
صاحبنظر در زمینه فلسههاخالر به تحلی مبانیفلسهی نظام سدرمایهداری و مبدانیاخالقدی
توجیهکنن ه بیقانونی و نابرابری در کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته میپردازد .بیکر بدا
بررسددی پیشددینه مبنددای فلسددهی نظددام سددرمایهداری در ان یشدده آدام اسددمیت ،بدده نحددوه از
صحنهبهدرکردن فلسههاخالر مبتنیبر حقورطبیعی اسمیت توسط بنتام پدس از طدرح نظریده
فلسددهی مطلوبیددتگرایددی بنتددامی اشددارهمددیکن د و سددپس بدده تبیددین نحددوه نهددوذ ان یشدده
مطلوبیتگرایی در علم اقتصاد و مخصوصدا مکتدب اقتصداد نئوکالسدیک مدیپدردازد .او بده
خوبی فلسهه حاکم بر سرمایهداری جهانی را مطلوبیتگرایی اعالممدیکند و بدرای اصدالح
مبنای فلسهی نظام سرمایه داری جهانی توجه بده مههدوم عد الت جهدانی بدر اسداس نظریده
ع الت جان رالز و توماس پوگ را پیشنهادمیکن .
بیکر به خوبی دو سنت فلسهی مبتنی بر حقورطبیعی و مطلوبیتگرایی را در مقابد هدم
قرارمیده  .کار بیکر کاملتر خواه ش اگر به ریشههای فلسهی انسانشناسدی ایدن دو سدنت
در قرن هه هم در آراء فالسههسیاسی مانن توماس هابز و نیز جدان الر بپدردازد .همچندین
بهتر بود که بیکر به نقدش حقدور مالکیدت خصوصدی بده عندوان پایده اصدلی نهدادی نظدام
سرمایهداری اشارهکن و نقش این نهاد در مهاهیمی مانن آزادی اقتصادی و ع الت اقتصدادی
بررسیکرده و تاثیر این نهاد را بر نابرابری موجود در نظام سرمایهداری بر اساس ان یشههدای
متهکرانی مانن آداماسمیت ،دیوی هیوم ،کارل مارکس ،میلتدون فرید من و فدون هایدک نیدز
مورد توجه قرارمیداد.

 .4نقد روزآمدی محتوای اثر
ریمون بیکر در کتاب پاشنهآشی سرمایهداری براساس تجربیا عملدی خدود در تجدار و
بازرگانی و مبتنی بر مطالعا نظری خود در زمینه پولکثیف ،نابرابری و مبانی فلسدهی نظدام
سرمایهداری نوآوریهای زیر را ارائهنمودهاست:
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 .1آموزش جزئی و کاربردی پ ی ه پولکثیف به خوانن گان کتاب به نحوی کده برخدی
از مرورکنن گان کتاب در این زمینه اظهارنگرانیکردهان که ممکناست این کتاب «تبد ی بده
یک دفترچه راهنمای آموزش پولشویی» شود) 2005Partony(.
 .2نشانمیده و محاسبهمیکن که پ ی ه پولکثیف سداالنه حد ود  500میلیدارد دالر از
اقتصادهای کمترتوسعهیافته به سمت اقتصادهای توسعهیافته منحرفمینمای  .او معتق اسدت
این رقم ،ده برابر ک مق ار کمکهدای خدارجی از کشدورهای توسدعهیافتده بده کشدورهای
درحالتوسعه است.
 .3نقددش سددازمانهددا و نهادهددای تخصصددی مددالی را در عملیددا پ ی د ه پددولکثیددف
مستن میکن و معتق است که این پ ی ه ب ون مشارکت فعال و زیرکانه نهادهای مالی بدزرگ
و متخصصان حرفهای سطح باال شام حساب اران ،وکال و مشاوران مالی پای ار نخواه بود.
 .4نشانمیده که فرهندگ فراگیدر مطلوبیدتگرایدی ایدن پ ید ه را تغ یدهمدیکند  .او
ادعامیکن که مطلوبیتگرایی در شدیوهزند گی ،کدار و تهکدر جوامدع اروپدایی و آمریکدایی
تعبیهش هاست .او همچندین معتقد اسدت کده دقیقدا همدانگونده کده مارکسیسدم انگیدزه را
تضعیفمیکن  ،مطلوبیتگرایی نیز ع الت را تضعیفمیکن  .به همین دلی بای یدک مبندای
فلسهی جایگزین ارائدهشدود تدا سدرمایهداری بتواند پتانسدی کامد خدود را تحقدقبخشد
همانطور که به عنوان یک سیستم ،ثابتش هاست که قادر به خلق ثرو زیادی است.
 .5سیاست و داللتهای سیاسی رونق پ ی ه پولکثیف را نشانمیده .
 .6درخواسددت کمددک از سیاسددتگ اران و دانشددگاهیان .بیکددر طددی سدده یادداشددت ،اوال
فیلسددوفان ،اقتصدداددانان ،نظریددهپددردازان سیاسددی و دانشددمن ان علددوماجتمدداعی را مخاطددب
قرارمیده  .ثانیا ،انجمنهای تجاری و بانکی غربی را مخاطب قرارمیدهد  .و در یادداشدت
سوم خود بانکجهانی را مخاطبقرارمیده .
 .7پاشنهآشی سرمایهداری بخدش پایدانی را بده بحد
اختصاصمیده .

دربداره درمدانهدای ایدن پ ید ه

 .8یکی دیگر از نقاط قو کتاب بیکر تعمدیم نگداه خدود دربداره نظدام سدرمایهداری از
کشورهای درحالتوسعه و توسعه یافته با طرح مههوم سرمایهداری جهانی به اقتصداد جهدانی
است .همدین امدر موجدبشد ه کده ایشدان بدرای احیدای سدرمایهداری ،اصدالح نهادهدا و
سازمانهای بینالمللی را بر مبنای مههدوم عد التجهدانی مطدرحشد ه توسدط جدان رالدز و
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توماس پوگ پیشدنهادنماید و بده صدور خداص سیاسدتم اران آمریکدا ،باندکجهدانی و
دانشگاهیان سراسر جهان را به این امر دعو نمای .
برخی از مواردی که در کتاب پاشنهآشی سرمایهداری جایشان خالیاست و افزودن آنهدا
میتوان به غنای علمی و پژوهشی کتاب بیکر کمکنمای به شرح زیر است:
 .1بیکر در تبیین عوام مدوثر بدر پید ایش پدولکثیدف در سدرمایهداری بدر بدیقدانونی
تاکی میکن و ارتباط بدی قدانونی بدا نهادهدای قدراردادی موجدود در نظدام مدالی جهدانی را
تشریحمیکن ولی رابطه بین بیقانونی و حقور مالکیدت خصوصدی و در نتیجده عد الت را
مورد بررسی قدرارنمدی دهد  .مطالعده کارهدای اسدتیگلیتز ،پیکتدی و هایدک در ایدن زمینده
توصیهمیشود.
 .2بیکر بر مبنای فلسهی تحریفش ه نظام سرمایهداری تاکی میکن ولی مکانیزم طراحدی
نهادهای اقتصادی برانگیزانن ه فعالیتهدای غیرقدانونی و مولد پدولکثیدف را مدورد تحلید
قرارنمیده  .مطالعه کارهای خانم الینور آسدتروم ،داگدالس ندور و عجدم اوغلدو در ایدن
زمینه مهی است.
 .3بیکر بر فلسهه مطلوبیدتگرایدی بده عندوان مبندای اخالقدی توجیدهکنند ه ندابرابری و
بیقانونی و ل ا بیع التی در سرمایهداری جهانی اصرارمی ورزد و ریشههدای ایدن فلسدهه را
در قرن هج هم و در ان یشههای جرمی بنتام دنبال میکن ولی زمینههای اولیه این فلسدهه را
در قرن هه هم و در آثار توماس هابز دنبالنمیکن .
 .4بیکر بر فلسهه حقور طبیعی در ان یشه آدام اسمیت تاکی میکن ولی تاثیر این فلسدهه
بر مههوم ع الت و پیام های حقور مالکیت خصوصدی بدر ندابرابری را در ان یشده اسدمیت
بررسددینمددیکند  .ضددمن ایددن کدده ریشددههددای فلسددهه حقددورطبیعددی را در ان یشددههددای
فیلسوفسیاسی قرن هه هم یعنی جان الر موردبررسیقرارنمیده  .آدام اسمیت واقدف بده
پیام های نابرابری ناشی از مالکیت خصوصی بود ولی در عین حال آن را برای فقدرا بهتدر از
مالکیت اشتراکی میدانست(.نوراحم ی)184 :1392 ،
 .5بیکر بر نابرابری به عنوان پیام مهم بیقانونی و پولکثیف تاکی میکن ولدی بده سدایر
عوام موثر بر نابرابری در اقتصاد جهانی مانن استب اد و دیکتاتوری ،اسدتعمار ،انقدالبهدای
علمی و جنگهای نظامی و اقتصادی اشارهاینمیکن .
 .6بیکر دورش ن از فلسههاخالر در دوران پس از اسدمیت تدا نیمده دوم قدرن بیسدتم و
تالیف کتاب نظریه ع الت جان رالز را به نهوذ و حاکمیت فلسدهه مطلوبیدتگرایدی در علدم
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اقتصاد نسبتمیده در حالی که برخی از صاحبنظران معتق ند یکدی از دالید دور شد ن
علم اقتصاد از مباح فلسهی و اخالقی ،واکنشی بود که اقتصاددانان نئوکالسدیک بده حملده
مددارکس نسددبت بدده نظددام سددرمایهداری و ان یشددههددای اقتصددادی مکتددب کالسددیک
واردنمود(.نوراحم ی)271 :1392،
 .7بیکر نظریه ع التجهانی جان رالز و توماس پوگ را به عنوان جایگزین مناسبی بدرای
فلسهه مطلوبیتگرایی جهت اصالح نظام سرمایهداری معرفیمیکن ولی در مدورد منتقد ین
ج ی نظریه ع الت رالز در بین لیبرتارینهایی مانن فری من ،هایدک ،میدزز و نوزیدک کمتدر
بهبح میپردازد.
 .8به طورخالصه میتوانگهت به غیر از بخش سوم ،دو بخش اول و دوم کتداب کده بده
بررسی بیقانونی و نابرابری در سرمایهداری جهانی میپردازد نیازمن ارائه مبانی نظدری دارد.
ضمن این که مبنای نظری بخش سوم درباره فلسدهه تحریدف شد ه نیدز مسدتلزم تقویدت و
افزایش استحکام است اللهای مطرحش هاست.

 .5نقد ترجمۀ متن
در زمینه استهاده از معدادل هدای مناسدب فارسدی بدرای اصدطالحا تخصصدی و عمدومی
انگلیسی ،به طور کلی مترجم کتداب موفدقبدودهاسدت .درعدینحدال ،برخدی از پیشدنهادا
اصالحی برای تع ادی موارد جهت استهاده در چاپهای بع ی کتاب بده شدرح زیدر اسدت.
ترجمه و اصالح پیشنهادی داخ گیومه ارائهش هاست.
اولین وا های کده بدهنظدرمدیرسد نیازمند بدازنگریاسدت در عندوان کتداب قدراردارد.
پیشنهادمیشود بهجای کلمه «احیای نظام» از «تج ی ساختار نظام» استهادهشدود .زیدرا منظدور
نویسن ه کتاب ایجاد تغییرا نهادی و اصالح مبنای فلسهی نظام سرمایهداری است .تنهدا در
یک صور میتوان از کلمه احیا استهادهنمود که منظورمان احیای سدرمایهداری مدورد نظدر
آدام اسمیت باش که در طی دویست و پنجاه سال اخیر از مسیر مورد نظدر اسدمیت ،هدم از
جهت نهادی هم از منظر فلسهه اخالر فاصلهگرفتهاست.
تیتر فصد اول در صدهحه  25بدهجدای «سدرمایهداری جهدانی ،منجدی یدا یغمداگر» بده
«سرمایهداری جهانی ،ناجی یا غارتگر» تغییریاب  .در صهحه  45بهجای تیتر «راهنمای کداربرد
پول کثیف» بهتراست «راهنمدای اسدتهادهکنند گان از پدول کثیدف» جدایگزینشدود .در تیتدر
صهحه  187بهجای «بدرگ برند ه» باید از «پدول قدانونی یدک کشدور» اسدتهادهنمدود .تیتدر
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صهحه  250تحت عنوان«پیگرد پول تروریسم» با «تعقیب پول تروریستها» جدایگزینشدود.
در صهحه  298بهتراست بهجای تیتر«جهدان بدیثبدا » از «جهدان ندامطمئن» اسدتهادهنمدود.
بهجای اصطالح «پیوستار» در صهحه  317و سایر قسمتهدای کتداب ،معدادل «زنجیدره» بدا
مههوم مورد نظر نویسن ه هماهنگی بیشتری دارد .بدهجدای تیتدر «فرجدام نامشدخص فسداد»
مناسبتراست از «سدرانجام فسداد» اسدتهادهشدود .در صدهحا  366 ،278و  434بدهجدای
اصطالح «ت کاریه» از «نامه غیررسمی» یا «یادداشت» استهادهشود .بهتراست تیتر بخدش سدوم
در صهحه  369از «بنتام اسمیت را ناکارمیکن » به «بنتام اسمیت را از مید ان بد رمدیکند یدا
مغلوبمیکن » تغییریاب  .بهجای تیتر فص هشتم در صهحه « 375رن آدام اسمیت» از «غدم
و ان وه آدام اسمیت» استهادهشود تا با تیتر فصد هشدتم در صدهحه « 395شدادمانی جرمدی
بنتددام» هماهنددگشددود .در صددهحه  376بددهجددای تیتددر «نظریدده عواطددف اخالقددی» از
«نظریه احساسا اخالقی» استهادهشود .همچنین در همین صهحه بدهجدای «اسدباب ثدرو
مل » از «عل ثرو مل » استهادهشود .بهجای تیتدر «مشدک آدام اسدمیت» در صدهحه ،385
«مساله آدام اسمیت» جدایگزینشدود .در صدهحه  398بدهجدای «پیامد گرایی» بهتدراسدت از
«نتیجددهگرایددی» اسددتهادهشددود .تیتددر «عالیددق مددرتبط» در صددهحه  401بددا «منددافع مددرتبط»
جایگزینشود .همچندین در همدین صدهحه بدهجدای «اعالمیده حقدور انسدان» از «اعالمیده
حقور بشر» استهادهشود .همچنین تیتر «اشکاال » در صهحه  406با «مسائ » تعدوییشدود.
تیتر «آمیزش بزرگ» در صدهحه  413بدا «القداء یدا الهدام بدزرگ» جدایگزینشدود .اصدطالح
«انقالب مار ینال» در صهحه  414با «انقالب نهاییگدرا» جدایگزینشدود .در همدین صدهحه،
«مار ینال نزولی» با «مطلوبیت نهایی نزولی» جدایگزینشدود .در صدهحه  420بدهجدای تیتدر
«فای ه در قرن بیستم» از «مطلوبیت در قرن بیستم» استهادهشود .بهجدای لهدظ «کاربسدت» در
تیتر صهحه  424از معدادل «تجربده» اسدتهادهشدود .در صدهحه  425بدهجدای «چهدار جنبده
سرمایهداری» از «چهار جنبه مطلوبیتگرایی» استهادهشود .در صهحه  457بدهجدای اصدطالح
«حسابهای بانکی مب ل» از «حسابهای بانکی پوششی» استهادهشود .بدهجدای «لیبرتدارین»
در صهحه  478از «طرف ار آزادی فردی» و بهجای «آنارشی» از «بیحکدومتی» اسدتهادهشدود.
«توماس پوگی» در صهحه  479به «توماس پوگ» تغییریاب .
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 .6نتیجهگیری
کتاب پاشنهآشی سرمایهداری نوشته ریمون بیکر میتوان به عنوان کتدابی کمکدی و مکمد
برای درس نظام های اقتصدادی دانشدجویان رشدته اقتصداد و نیدز اقتصداد سیاسدی در رشدته
علوم سیاسی مورد استهاده قرارگیرد .ترجمه و ویدرایش کتداب مناسدباسدت .تاکید اصدلی
کتاب بر آسیبپ یریهای نظام سرمایهداری جهانی در قالب زنجیره سه حلقهای بدیقدانونی،
نابرابری و فلسههتحریفش ه با محوریت جریان پولکثیف از کشورهای درحدالتوسدعه بده
کشورهای توسعهیافته استواراست .از مزایای کتاب آن اسدت کده ضدمن متکدی بدر شدواه
آماری و تجربیبودن بررسی پولکثیف و نابرابری در دو بخش اول کتاب ،در بخش سوم بده
بررسی و تحلی مطلوبیتگرایی ب ه عندوان مبندای فلسدهی و اخالقدی نظدام سدرمایه جهدانی
پرداختده و در بخدش چهددارم بده ارائده پیشددنهاداتی جهدت اصدالح و تج ید حیدا نظددام
سرمایهداری پرداختهاست.
کتاب بیکر در مقایسه با سایر کتابهایی کده بده نقد نظدام سدرمایهداری پرداختدهاسدت
نیازمن روزآم ش ناست مخصوصا با توجه به -1 :مباحد ج ید مطدرحشد ه در اقتصداد
نهادگرای ج ی در زمینه مکانیزم طراحی و نوآوری نهادی -2 ،سایر نظریدههدای عد الت از
جمله نظریه آمارتیاسن و هایک و نیز دی گاههای مربوط به ع الت در ان یشه متهکران دیندی
مانن شهی ص ر(ره) -3 ،سایر عوام موثر بر نابرابری درآم و ثرو جهانی مانن نهادهدای
استعماری ،حکومتهای استب ادی و انقالبهای صدنعتی .نگداه جدامعنگدر و بدینرشدتهای
نویسن ه نسبت به تحلی و ارائه راهح برای آسیبپد یریهدای نظدام سدرمایهداری جهدانی
ازجمله دستاوردهای موفقیتآمیز کتاب است که مطالعه آن را به همه عالقمند ان بده مسدائ
اقتصاد جهانی توصیهمینمایم.

پینوشتها
 .1پاشنهآشيل ،داللت بر نقص یا ضعف علیرغم سدالمت و قد ر عمدومی دارد کده مدیتواند
منجربه انحطاط شود .گرچه در ریشده اسداطیری ،اشداره بدر آسدیبپد یری فیزیکدی دارد امدا در
استعارا کنونی میتوان بر هر خصلتی که منجر به شکسدتشدود تعمدیمدادهشدود( .دیکشدنری
انگلیسی کمبری )
 .2سایر کتابهای تالیفش ه توسط ریمون بیکر عبارتن از:
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Baker, Raymond. (1999), The Biggest Loophole in the Free Market System, The

Washington Quarterly 22(4): 29–46.

Baker, Raymond (2000), Illegal Flight Capital Dangers for Global Stability,

International Politic, no. 6.

Raymond Baker and Jennifer Nordin (2004), How Dirty Money Binds the Poor,

Financial Times, Oct. 13.

 .3سایر کتابهای منتشرش ه در مجموعه نق سرمایهداری از درون توسدط انتشدارا دنیدایاقتصداد
عبارتن از:
چارتیه ،گری و چارلز دبلیو جانسون ( ،)1396بازار آری ،کاپیتالیسم نه :آنارشیسدم فردگدرا در
برابر م یران ،نابرابریها ،ق ر شرکتها و فقر ساختاری ،ترجمه مهراد مالیی ،تهران :انتشدارا
دنیایاقتصاد.
هاجسن ،جهری ( ،)1395اقتصاد و آرمدانشدهر ،ترجمده آرش طهماسدبی ،تهدران :انتشدارا
دنیایاقتصاد.
سوروس ،جورج ( ،)1392سرمایهدار علیه سرمایهداری ،ترجمه امیر کامکار ،تهران :انتشدارا
دنیایاقتصاد.
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