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در نهایت به ] یعنی پول، [ی ابزاری برای پیش بردن تولید پدیدار شد،آنچه در ابتدا به منزله
نسبتی بیگانه با تولیدکنندگان بدل شد. هرچه تولیدکنندگان بیشتر به مبادله وابسته شدند، از 

ی محصول و قرار معلوم استقالل مبادله از آنان بیشتر شد و شکاف بین محصول به منزله
یست؛ ها نتزها و تناقضتر گشت. پول خالق این آنتیی ارزشِ مبادله وسیعمحصول به منزله

کارل )کند. پول را خلق میتزهاست که قدرت ظاهراً متعال ها و آنتیبلکه بسط این تناقض
 ( ۱۸۷۵ سال ،۱دفترچه  مارکس

 
هایی با ( که به هرحال صرفاً بانکWB( و بانک جهانی )IMFالمللی پول )چرا صندوق بین
کنند و در دستکاری میتعیین  دهند و نرخ بهره راهستند که پول قرض می اسم دهن پرکن

 دارند؟« متعال»مبادله ارز خارجی دخالت دارند از دید شما قدرتی چنین 
های پول و تضمین ی جریانکنندهالمللی پول هماهنگاست: بانک جهانی و صندوق بیناستدالل من این 

برای حیات و ممات های جهان هستند. پول و وام و بهره هم پرداخت وام و تعیین نرخ بهره در میان دولت
 المللی پول قدرت بسیاری دارند.بانک جهانی و صندوق بین ،های امروز امری ضروری هستند. بنابرایندولت

المللی پول به متخصصان پولی جهان نشان دادیم چگونه بانک جهانی و صندوق بین ]کتاب [در بخش قبلی
توان گفت؟ چرا پول آنقدر اهمیت دارد؟ از می ی دوم این استدالل چهاند ولی در مورد مقدمهتبدیل شده

 -فقط کافی است سعی کنیم بدون پول کاری انجام دهیم تا به کنه مطلب پی ببریم -یک جهت بدیهی است
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. در بخش اعظم تاریخ بشر پول یا اصالً وجود نیستاین موضوع بدیهی است اصال بدیهی  چراکه ولی این
ای داشته )تقریباً تا از میالد( یا برای بسیاری از مردم کره زمین اهمیتی حاشیهنداشته )تقریبا تا قرن هفتم پیش 

 قرن نوزدهم بعد از میالد(. ولی چرا پول امروز انقدر اهمیت دارد؟ 
ارد دار سعی ه بسیکنند که با ادلمان تعریف میای شیرین در مورد پول برایها قصهخب بسیاری از اقتصاددان

 فک زندگی اجتماعی عقالنی است. بیایید بشنویم:بگوید پول جز الین
نده ایه افکدگی سشود که در آن خرید و فروش )مبادله کاال( بر همه شئون زنپول فقط در جوامعی حیاتی می

خواهد ت کسی بکن اسی کاال به کاال( نقصی فاحش دارد: مثال ممی کاال )یا همان مبادلهی سادهباشد. مبادله
د و ته باشکس در آن حوالی نباشد که کاالی ب را داشکاالی ب تاخت بزند ولی هیچکاالی الف را با 

ن الف با دکنندگافرض که تولی]ها[ )با این پیشبخواهد آن را با کاالی الف مبادله کند. این مقارن نبودن میل
ض یافتن پول فرشان با هم تخاصم دارد( اغلب نیروی محرک رواجتولیدکنندگان ب ارتباط ندارند یا امیال

مناسب  ریدارانکردن خ باالیی دارد )چون پیدا« ی دادوستدهزینه»ی کاال به کاال شود. عالوه بر این مبادلهمی
نرژی و ا ان و مستلزم صرف زمان و انرژی و تقبل ریسک باالیی برای فروشندگان است(؛ نهاد پول )که زم

« کاهش»را  نهمگای اقتصادی «هزینه»کنندگان کاالها های از مبادلکند( در شبکهریسک فرایند را کم می
را  شده آن گی ماآید حاال که پول وارد زنددهد. از آنجاکه این وضع به نفع همه است به نظر معقول میمی

« ی داد و ستدزینهه»اتخاذ رویکرد متکی به [گوید. در مورد خاستگاه پول چنین می« علم اقتصاد»بپذیریم. 
گر شرحی ها که حاال دیهاست؛ برای دیدن یکی از شرحآمیزترین قصهی پول یکی از مغلطهقصه برای روایت

  ]( رجوع کنید۱96۷توانید به )کالور کالسیک است می
رسش ها جواب دهد پکنند بیشتر از  آن که به سوالها تعریف میی پریان که اقتصاددانولی این قصه

خریدار و  «همه»ا ت؟ چری کاال با کاالسی مبادلهی پول واقعا کمتر از هزینههانگیزد. برای مثال آیا هزینبرمی
 اند؟دهیگر شاند؟ و در نهایت چرا آدمهای فرضی این قصه آنقدر از هم دورند یا خصم یکدفروشنده شده

 نوبت به این مسایل بپردازیم.بیایید به
 

 کاالست؟ ی اجتماعی نظام پولی کمتر از نظام کاال بهآیا هزینه
ای که بیش از سایرین به موضوع پول پرداخته خودش را دارد، به قول نویسنده« های دادوستدهزینه»پول هم 

تواند بر پول وقتی می»مند بوده، یعنی کارل مارکس: ولی کمتر از باقی نویسندگان این حوزه از آن بهره
( ما ۱9۷3)مارکس « دهد و جهانشمول کند را تعمیمی کاال با کاال فائق بیاید که آنها مشکالت درونی مبادله

ها اغلب در توانیم گواهی دهیم که مقارن نبودن میلکنیم خیلی خوب میای پولی زندگی میکه در جامعه
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ای که پول غالب است به شدیدترین شکل وجود دارد. چون آنان که پول دارند اغلب عالقه ندارند آن جامعه
کنند با آن پول بیشتری بدست بیاورند( و کنند یا سعی میکنند )آن را انباشت می را صرف هیچ کاالی خاصی

« مقارن نبودن»آنهایی که پول ندارند هم چیزی ندارند بفروشند و پول بدست بیاورند. این آنتاگونیسم متقابل 
و اتاق اعدام و البته  های بسیار هنگفتی دارد: از رکود، قحطی و بردگی گرفته تا پلیس، زندان،]امیال[ هزینه

 این امور( اینکه ۱9۷3پر هزینه دیگر )دو برنهوف « خدمات مالی»ها و بازارهای بورس و همه جور بانک
ی معقول ها را پرداخت کند چیزی نیست که راویان قصهباید این هزینهچه کسی دارند و چقدر هزینه برمی

ها گزاف است و معموالً میلیاردها نفری که این این هزینهتردید بودن پول در محاسبات خود بیاورند، ولی بی
 ها به دوش آنهاست راویان این قصه نیستند.هزینه

ط به عنوان دهند، نه فقیحال مطلقاً عقالنی جلوه منظام پولی همواره پول را واقعیتی انتزاعی و درعین کشیشانِ
یر مراودات قسام کثااع و ها که از انوشمول هماهنگی انسانزبان آرمانی کاالها بلکه به عنوان شیوه کامالً جهان

ولی «. پذیرندنقط نابخردان ممکن است پول را ف»گویند: رود. ایشان میی زمین فراتر میانسانی روی کره
ر آن بسیای زینههکه نظام پولی را بررسی کنیم تا به این نتیجه برسیم  ی کلیهزینهکامال عقالنی است که 

 آن است.های بیشتر از سایر بدیل
 

ر از بیشتهایش بسیار اگر واقعا این نظام بر عقالنیتی کامالً متعالی بنا نشده، یعنی اگر هزینه
 اند؟درگیر نظام پولی« همه»منافع آن است، پس چرا 

بینند رسند که میای میهای خویش به نقطهی خانوادگی یا در زندگیبیشتر افراد با جستجو در گذشته
شان را ه معاشکاند، وضعیتی اجدادشان یا خودشان را به اجبار از زمین و مناسبات اجتماعی خود بیرون رانده

 نها دردآدیگر  شان یا خودشان را به فروش بگذارند، به عبارتآنکه مجبور باشند محصولکرده بیمیتامین 
یخ ای از تارای حاشیههای اعمال زور نبود، پول همچنان جنبهاند. اگر این دقیقهرا تجربه کرده حصارکشی

گاهی  وازیانه( ، توپ، تفنگ یا تبمببار بودند، گاهی سریع )با ها اغلب به شدت خشونتانسان بود. این دقیقه
های هکدهدر از ها منجر شد، فرازده از زمینکندتر )بر اثر قحطی، تشدید فقر، طاعون( که به فرار وحشت

ای هبه کشتی هایی که از فرط گرسنگی یا طاعون رو به موت بودند،هایی مملو از بدنسوخته، از خیابان
یدکنندگان تول»که ه اینها و مزارع بزرگ. همین فرار نهایتاً منجر شد بخانهاری، کاربهای اجبردگان، اقامتگاه

روشند یا ن را بفصوالتشاجز این که یا محچون هیچ راه دیگری برای بقا نداشتند « بیشتر به مبادله وابسته شوند
متعال  و قدرت «تر شدبیشاستقالل مبادله از آنان »ترتیب خودشان را یا این که به فروش گذاشته شوند. و بدین

 را به سمت نظام پولی کشانده. « همه»آن از دل خشونتی یک سویه برخاسته که 
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های یکند، چون بدهبار را ایفا میغالب اوقات خود پول است که نقش دستاویز این سلب مالکیت خشونت
ان بدنش «ند گوشت یک پو»اغلب مبنای برده شدن، یا از دست دادن زمین یا گرو گذاشتن  نشدهپرداخت

وقتاً مآن که  برای تواند در حکم تقالیی باشدی نظام پولی هستند، بدهی میشوند. برای آنان که در حاشیهمی
ای شتوانهپه با کماندن در یک نظام پولی را به تعویق اندازند یا در حکم تالشی برای این ملزومات زنده

کند و ر میط تغییبدهکاران در حاشیه قرار دارند وقتی شرایحداقلی وارد نظام شوند. ولی از آنجاکه این 
 چون وچراییشود. قدرت پول به قدرت بیآید پس دادن بدهی غیرممکن میانتظارها غلط از آب درمی

ها، پلیس نکرود، یعنی باهای فرار بسته است و بدهکار به فنا میی راهشود، همهچون قدرت یهوه بدل میمه
ود راهی قرار ب گیرند و آنچهها هر آنچه فرد برای بقا نیاز دارد را از او میآوری بدهیجمع یا شرخرها برای

 شود.   بدل می« بیگانه با تولیدکنندگان»باشد به امری « ترویج تولید»برای 
 جدیدی هایصارکشیحیرا افتاد ولی اخها اتفاق میاین سناریویی بود که پیش از این غالباْ برای افراد یا گروه

های ملی بدهیدست آنها از های همالمللی پول، بانک جهانی و دولتپدید آمده که در آن صندوق بین
است  ارگرانمالکیت زمین را که تا حدی ضامن معاش ک کنند تا قوانین سلبپرداخت استفاده میغیرقابل

 ۱992زیک در قانون اساسی مک 2۷ یهای جدید، لغو مادهحصارکشی گونهی کالسیک این تغییر دهند. نمونه
اسط ای که از اوههای تعدیل ساختاری )سپ( انجام شد، برنامتوسط دولت سالیناس بود که در راستای برنامه

از لغو  د. پیشالمللی پول در مکزیک به اجرا درآمده بوی بانک جهانی و صندوق بینبه توصیه ۱9۸0ی دهه
کردند یمآن کار  این حق برخوردار بودند که بخشی از زمینی را که برکارگران مزارع مکزیک از  2۷ی ماده

ی حقوق یتوانهپشتوانست زمین آنها را بخرد، ولی حاال آنها دیگر از این کس نمیاز آن خود کنند و هیچ
 های خود را بفروشند. الوصول مجبورشان کرد زمینهای مشکوکتوان با واممحرومند و می

د نگذارن ست کههای تعدیل ساختاری در مکزیک و بیش از هشتاد کشور دیگر این ات برنامهترتیب ماهیبدین
 . کنند« قدرت متعال پول»کس بیرون نظام پولی باقی بماند و به ترتیبی همه را تماماْ تابع هیچ

 
های دیگر چرا بعد از اینکه با اجبار درون نظام پولی رانده شدیم غالباً ساختن بدیل

 رسد؟ غیرممکن به نظر می
هایی را در نطفه خفه مند )و مسلح( مترصدند چنین تالشهای قدرتگفتن ندارد که صف طویلی از سازمان

تر هم تر و حتی سمجرسد نیرویی منطقیها( ولی به نظر میهای مرگ و ارتشکنند )از پلیس گرفته تا جوخه
معروف مبادله اجتماعی غیرپولی: مقارن نبودن « نقص»کند، همان در کار است که راه گریز از پول را سد می

های این امیال ]طرفین مبادله[. بقای پول منوط به همین عدم همزمانی امیال است حال آن که نظام پولی و عامل



 

5 

کنند تا همه را قانع کنند تر میدهند و عمیقزمانی را بسط میناپذیرشان همین ناهمیهای خستگنظام طی تالش
خصومت، تعلیق، رقابت و زمانی بیانجامد. ترویج تواند به همکه درک و بحث جمعی درباره امیال هرگز نمی

به پول وابسته باشند  زند تا برای مبادلهبرای همه رقم می هاییشرطپیشیابی پول( کم خاصهیابی )ترس از کم
حال پیامدهای تولید و بازتولید نظام در عین هاشرط(. این پیشآنهای ها و کاستیی نقصرغم همه)علی
 اند چندان که یگانه وحشت بدتر از خود پول نداشتن آن باشد.  پولی

ها، احزاب دولت توانندمیالمللی پول فقط در این نیست که بنابراین قدرت بانک جهانی و صندوق بین
ولی مدار پ ها ازهای بومی را که سعی دارند با سد کردن گردش کاالکارگری و سازمان سیاسی، اتحادیه های

ارتش ،ستیز[های انقالبتشکلها و سازماناز طریق کنتراها ] ،با زیرکیو بگریزند مستقیما تهدید کنند، 
 بانک . قدرت ندازندایه آنها به راه تهاجمی خشن عل سابق،ی سازمان ملل یا نیروهای استعماری «بشردوستانه»

ود چون و چرای خی بیو آنها وظیفه« قدرت متعال خود پول»متکی است بر  المللیبین جهانی و صندوق
ده استفا هنها علیدهند. خصومت درونی و ذاتی آی زمین بسط این قدرت را در سراسر کره تا ابددانند که می

های آزاد، یسی، آبهای الکترومغناطی زبانی، فرکانسدیگری مثل میدان مبادله« فضای آزاد»هر  از زمین )یا
یدا ه نفس پبتماد جو، گذشته( برای بسط صور ضدپولی مختصات اجتماعی چندان که آدمیان بتوانند دوباره اع

 .گیردمی جا نشئتهمین بزنند )مرگبار برای نظام پولی(، از کنند و دست به مقارن ساختن مرگبار امیال
ی آبریز ها در حوضهبومی« مالکیت فرهنگی»توان به سیاست جدید بانک جهانی در قبال برای نمونه می

دارند  هنری هایی که اهمیت مذهبی، سنتی وهای استوایی جنوب مکزیک اشاره کرد. مکانآمازون یا جنگل
ریزی برنامه ز قبیلای از نیازها و امیالشان را )اگستردهها طیف خصوص بومیاند که مردم، بههایی بودهمکان

 عنوان ورودیای هم بهکردند و اغلب هزینهبرای جنگ علیه متجاوزان( در آنجا با هم هماهنگ می
افتد و اتی میها چه اتفاقپرداختند. ولی حاال بانک جهانی خود را وقف این کرده که بفهمد در این مکاننمی

 گذاری بدل کند. هایی برای سرمایهرا به فرصت« خوب»های مکان
العمل ستوردکه اتخاذ کرده  « های بومی احترام به فرهنگ» تاکتیک جدید بانک جهانی در راستای این

ی از انک جهانخود را در مورد مالکیت فرهنگی صادر کرده است. متن زیر توصیفی است که ب ۱992اجرایی 
 است:   العمل ارائه دادهاین دستور
ها، ساختارها یا بقایایی که واجد ارزشی اشاره دارد به مکان« مالکیت فرهنگی»

شناختی، تاریخی، مذهبی، فرهنگی یا زیباشناختی هستند. سیاست این بانک حفاظت باستان
ی وام و و در صورت امکان، تقویت مالکیت فرهنگی یک کشور از طریق گفتگو و ارائه

رسمیت شناختن این ه صنعتی است. مبنای این دستورالعمل اجرایی بهای اقتصادی و مشاوره
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ی های فرهنگی یک جامعه نقش بسزایی در پایداری توسعهمسئله است که حفاظت از ارزش
های فرهنگی بازتاب یابند که ها در مالکیتخصوص وقتی این ارزشآن جامعه دارد به

 ( 1992b: 108ای دارند. )بانک جهانی اهمیت ملی یا منطقه
 

شدند تا علیه مع میهایی را غصب کرده که مردم غالبا آنجا با هم جترتیب بانک جهانی دقیقا همان مکانبدین
در قبال  شدهکشفهنگرانی تاز ایگونه ی ند. بانک جهانی به بهانهریزی کنهای تعدیل ساختاری برنامهبرنامه
دیل پولی تب «اهمیت»و « ارزش»هایی واجد های آزاد هماهنگی را به مکانکند این مکانها تالش میبومی

ین اهانی در جکنند(. بانک کند )که ابعاد آن را متخصصان بانک جهانی و البته با مشورت بومیان تعیین می
 ست دادنن از دها کرده چرا که آنان نیز نگراخود را همتراز نازیانگیز هشیاری چندفرهنگی، نمایش رقت

ودی را خصص یهترین افراد متگرانبهای یهودیان اروپای مرکزی بودند. به همین دلیل شاخص« دانش بومی»
بابان وامر اراکه طبق در پراگ گماشتند. بعد از آن« ی انواع در حال انقراضموزه»جمع کردند و به کار ساختن 

 ا بیرونرصصان بندی، تفسیر و تعبیه شد این متخدستی زیبای گتوی پراگ در آرشیو موزه طبقهازی صنایعن
 بردند و با گلوله کشتند.  
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