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علی سلیمیان ریزيترجمۀ فردریش فون هایکنوشتۀ 

دي به به عنوان نوعی شوخی تلخ، گفتم که دیگر هیچ امیبیشتر کمی بیش از دو سال قبل، وقتی در دومین کنفرانس لوزانِ این گروه، 
اي گیریم و در اختیار صنعت خصوصی قرار دهیم، تنها تا اندازهنیست، مگر آن که انحصار نشر پول را از دولت ب1داشتن پول مناسب

ام که در طی اي در پی داشت. با پیگیري آن دریافتم فرصتی را مهیا کردهالعادهبودم. اما این پیشنهاد نتایج فوقاین مطلب را جدي گرفته 
یش کنون این مسیر را در پد قابل توجهی از افراد تات. تعداخصوصی آن را بررسی نکرده اسدو هزار سال گذشته هیچ اقتصاددان به

هاي زیادي را به این فرصت اختصاص دادیم.اند و ما حجم مطالعات و تحلیلگرفته
خواهیم پول مناسب داشته باشیم، این کار از دست دولت برنخواهد آمد: بلکه در نتیجه بیش از هر وقت دیگر متقاعد شدم که اگر می

تنهایی ممکن نیست کسب و به اجتماع که مورد اعتماد و استفاده باشد، به2ه خصوصی منتشر کند، زیرا ارائۀ پول خوبپول را باید بنگا
ست که کند که قابل وضع بر دولت نیست. این کسب و کاري اکاري بسیار پرسود باشد؛ زیرا بر منتشرکنندة پول مقرراتی تحمیل می

تواند در آن دوام بیاورد.قبا پول خوبی به جامعه ارائه دهد میبنگاه رقابتی تنها اگر همانند سایر ر
فهم کامل این مطلب، باید خود را از اعتقادي فراگیر اما از پایه غلط رها کنیم. تحت استاندارد طال یا هر استاندارد مبتنی بر اکنون، براي

شود، مقرراتی لزوم نقدکردن پولی که در ازاي طال منتشر میشود. واقعیت این است کهفلزات دیگر، ارزش پول واقعاً از طال مشتق نمی
ادي معقول کند؛ به نظر من تا حد زیها را مجبور به کنترل مقدار پول به روشی مناسب میکند که آنکنندگان پول وضع میبراي منتشر

ه که عقیدة رایج گونکند، همانرا تعیین میاست که بگوییم تحت استاندارد طال این تقاضاي طال براي مقاصد پولی است که ارزش طال 
کند. استاندارد طال تنها روشی است که براي وضع مقررات بر ارزش پول را تعیین می،مبنی بر این که ارزش طال در سایر کاربردهایش

ایم ودولت تنها اگر بر اساس آن مقررات عمل کند رفتاري منطقی خواهد داشت.دولت یافته
مام نسل اقتصاددانان اند و تام امید به وضع چنین مقرراتی بر دولت بر باد رفته است. به بخش بزرگی از جامعه یاد دادهمتقاعد شدهمتأسفانه 

مدت با افزایش حجم پول این قدرت را دارد تا تمامی انواع شرور اقتصادي را به سرعت برطرف کند، آموزند که دولت در کوتاهمی
مدت را درنظر بگیریم این امر درست است. واقعیت این است که چنان کاهش دهد. بدبختانه تنها زمانی که کوتاهمخصوصاً بیکاري را 

مدتی دارد، در بلندمدت منجر به بیکاري بیشتري خواهد شد. اما کدام گسترشی در مقدار پول که به نظر تأثیر سودمند کوتاه
رده، ممکن است به تأثیرات بلندمدت اهمیت دهد؟مداري وقتی براي کوتاه مدت کسبِ حمایت کسیاست

1 Decent money
2 good money
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کامالً کرد، امیدياي طوالنی خوب عمل میعقیدة من این است که امید به بازگشتن به آن نوع نظام استاندارد طال که انصافاً در دوره
ازي را طبق ها ببه این که دولتالمللی استاندارد طال بازتعریف شود، کمترین امیدي واهی است. حتی اگر از طریق نوعی پیمان بین

وسیلۀ گذاري بازیابی شود. این استاندارد نیازمند نظارت مستمر بهمقررات اجرا کنند وجود ندارد. استاندارد طال چیزي نیست که با قانون
ی هیچ دولتاي یا ملی را شامل شود و امروزهحکومت مقررات مشخصی است که محدودیتی موردي بر کل چرخۀ منشأ رکود منطقه

اند، تواند چنین کاري انجام دهد، زیرا هم جامعه و متأسفانه هم تمام آن اقتصاددانان کینزي که در سی سال گذشته آموزش دیدهنمی
تر است.شان این است که افزایش مقدار پول از حفظ استاندارد طال مهماستدالل

طال ساز و کند، اشتباه است. استاندارددیگري مسقیماً ارزش پول را تعیین میام که اعتقاد به این که ارزش طال یا هر پایۀ فلزيگفته
ها را مجبور کرد تا مقدار پول را به روشی مناسب کنترل کنند، آمیزي دولتکاري است که قصد داشت و مدت مدیدي به طرز موفقیت

زي مشخصاً کند چنین چیي تاریخی زیادي وجود دارند که ثابت میهاتا به این ترتیب ارزش آن را با ارزش طال برابر نگه دارند. اما مثال
تراز نگه دارد تا ارزشش ثابت بماند.هم3امکان دارد، به شرط این که منتشرکننده خودش بخواهد مقدار را به همان روش با پول صوري

ش این مطلب به اقتصاددانان بسیار کاربرد کند و در واقع براي آموزسه نمونۀ تاریخی جذاب وجود دارد که این مطلب را روشن می
دارد که نکتۀ اصلی، کنترل مناسب بر مقدار پول و نه نقدشوندگی آن به چیزي دیگر است. نقدشوندگی تنها براي اجبار دولت به کنترل 

مناسب مقدار پولْ الزم است. 
یم شناسگونه که ما میمورد اولی که اشاره خواهم کرد آنهاي مهم تاریخی را براي شما بگویم. دو اجازه دهید در چند کلمه این مثال

هاي بزرگی از جهان هنوز بر پایۀ استاندارد نقره بودند و وقتی که در نیمۀها وقتی بخشمستقیماً به استاندارد طال اشاره ندارند. این نمونه
هاي اهش ارزش نقره موجب کاهش ارزش پولدوم آخرین قرن ناگهان نقره شروع به از دست دادن ارزش خود کرد، رخ دادند. ک

اي را ایجاد نمود که به عقیدة من نظریۀ پولی اتریشی را رایج ملی شد و در دو مورد گامی مطلوب برداشته شد. اولین مورد که تجربه
4یعنی کارل منگر،پولیاً خوب در زمینۀ سیاست عمشاوري واق،رخ داد. از قضا دولت1879وجود آورد، در کشور زادگاه من در سال به

ها گفت:را داشت و او به آن
خواهید از تأثیرات کاهش ارزش نقره بر پولتان نجات پیدا کنید ضرب آزاد سکۀ نقره را متوقف کنید، جلوي رشد مقدار سکۀ اگر می

کرد.نقره را بگیرید و خواهید دید که این سکۀ نقره نسبت به ارزش نقرة داخل آن شروع به افزایش خواهد

3 Token money
4 Carl Menger
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اتریشی که واحد پول رایج آن زمان 5»گیلدن«بود. بینی کردهدولت اتریش چنین عمل کرد و نتیجه دقیقاً همان چیزي شد که منگر پیش
ل هاي واقعی رایج تبدیل به پولی صوري شده بودند که شامها افتاد زیرا سکهدهد، بر سر زبانهاي روي نقره چنین نشان میبود و نوشته

مالً کنترل سکه کاوسیلۀ محدود کردن مقدارارزش کمتري نسبت به ارزش اسمی خود بودند. با افت ارزش نقره، ارزش گیلدن نقره به
شد.

جا نیز استاندارد نقره داشت و افت ارزش نقره ارزش روپیه را چهارده سال بعد دقیقاً کار مشابهی را دولت انگلیسی هند انجام داد. آن
ارزش نقره بههاي نقره نسبتکه دولت هند تصمیم گرفت تا ضرب آزاد سکه را متوقف کند؛ و مجدداً سکهتر برد تا اینپایین و پایین

ر نرخ مشخصی ها باید دانتظاري مبنی بر این سکهنه در اتریش و نه در هندوستان هیچشروع به باال و باالتر رفتن کردند. از آن به بعد 
اما توسعه ظهور کامل در این،چه به نقره و چه به طال کامالً نقد شوند وجود نداشت. تصمیم در این مورد خیلی بعد صورت گرفت

تواند ارزشش را از کنترل مؤثر مقدارش کسب کند و نه مستقیماً از محتویات فلزي آن.که حتی پول فلزي رایج میداشت
ول شود. طی جنگ جهانی اتري داشت، زیرا مستقیماً به طال مربوط میتر است، گرچه آن رویداد عمر کوتاهمثال سوم من حتی جذاب

تنها ارزش پول کاغذي را پایین آورد، بلکه موجب افت ارزش طال شد، زیرا تخاصم نهتورم بزرگ پول کاغذي در تمام کشورهاي م
ها به پول کاغذي در مقیاس وسیع جایگزین طال شده بود و تقاضا براي طال کاهش یافته بود. در نتیجه ارزش طال افت پیدا کرد و قیمت

ه استاندارد خصوص سوئد بسیار نگران شد: زیرا برا متأثر ساخت. بهطرف نسبت طال در کل دنیا باال رفت. این موضوع حتی کشورهاي بی
اش به استاندارد طال به این کشور آورده بودند غرق شده بند بود، سوئد در طالهاي سایر کشورهاي جهان که به خاطر پایبنديطال پاي

ا در سوئد یک یا دو اقتصاددان خوب در آن زمان بود و هاي بقیۀ کشورها باال رفت. از قضها در سوئد به همان اندازة قیمتبود و قیمت
ضرب آزاد سکۀ طال را متوقف کنید «داشتند را ارائه دادند، 1870هایی که اقتصاددانان اتریشی نسبت به نقره در دهۀ ها همان توصیهآن

چه چنین کاري انجام داد و آن1916ل دولت سوئد در سا». ها شودهاي طالي موجودتان باالتر از ارزش طالي داخل آنتا ارزش سکه
تر ها باالهاي طال از ارزش طالي داخل آنبودند: ارزش سکهبینی کردهرخ داد مجدداً و دقیقاً همان چیزي بود که اقتصاددانان پیش

رفت  و سوئد در بقیۀ دوران جنگ از تأثیر تورم طال نجات یافت.
ی فهمند اکنون موضوع تحت بررسی واقعیتی غیرقابل تردید است، یعناقتصاددانانی آوردم که میاي ازمن این مثال را تنها به عنوان نمونه

شان در کنترل پول است و تنها ساز و کاري است که نسبتاً ها به انجام وظایفاستاندارد طال تاحدي ساز و کاري براي وادار کردن دولت

5 Gulden
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گذارد. از دیگر سو، طال براي تضمین پول خوب واقعاً الزم دهد تأثیر میام میبر انحصارگري که با پول هر کاري که مایل باشد انج
نیست. به نظر من کامالً محتمل است که بنگاه خصوصی پولی صوري را منتشر کند که جامعه آموخته است تا ارزشش را حفظ کند، 

ابت تگی دارد که منتشرکننده مجبور باشد ارزشش را ثفهمد که تقاضا براي این پول به این بساین که هم منتشرکننده و هم جامعه می
ع دیگري از کشند و به نوکاربردن پولش دست میکند؛ زیرا اگر چنین کاري نکند، ناگهان افراد از بهنگه دارد این مطلب را تأیید می

آورند.پول روي می
که سال 6لسازي پوخصوصیوان در کتاب کوچکی به نام در نتیجۀ نقل این پیشنهاد در کنفرانس لوزان، این ایده را با جزئیات فرا

ام خیلی تکامل یافته است. نسبتاً امیدوار بودم که در این کنفرانس نسخۀ دوم گذشته به چاپ رسید، پر و بال دادم. از آن زمان اندیشه
اما متأسفانه هنوز ارد صحنه کرده است.در لندن و7»مؤسسۀ مسائل اقتصادي«تري را در دست داشته باشیم که در حال حاضر بسیار کامل

هاست.اي از الحاقیهبه این کشور نرسیده است. تمام چیزي که در اختیار دارم نمونه
بندي نسبتاً جذاب رسیدم که در نسخۀ اول متوجه آن نشدم. در اولین ارائه در آن سخنرانیِ دو سال در این نسخۀ دوم به یک یا دو جمع

انتشارشان را وضوح مشخصِ تحتمانند که پولِ بهر تأثیر انتخاب منتشرکننده بودم: تنها آن نهادهاي مالی باقی میپیش، صرفاً در فک
کنترل کردند و با پولی که معیار ثابتی براي ارزش بود، واحدي کارا در محاسبات دفاتر حسابداري ارائه دادند. در این زمان دیدم که 

ور عمومی شود که به طعنی در واقع دو نوع رقابت وجود دارد، یکی منجر به انتخاب استانداردي میتر است، یوضعیت بسیار پیچیده
پذیرفته شود و دیگري به انتخاب نهادهاي مشخصی که براي انتشار پولِ داراي آن استاندارد، مورد اعتماد باشند.

در شوند،کنند برطرفاضح جلوگیري میخصوصی با تشخص وکامالً معتقدم که اگر امروز تمام موانع قانونی که از آن انتشار پول
شناسند شان به سوي تنها چیزي که میگونه که همۀ شما انتظار خواهید داشت، افراد در نتیجۀ تجربۀ شخصیوهلۀ نخست در واقع همان

خواهد شد دتی موجب تردید در این کنند خواهد شتافت و استفاده از طال را آغاز خواهد کرد. اما همین واقعیت بعد از مو درك می
اي گذاري بسیار خوبی باشد، از این جهت که تقاضتواند سرمایهکه آیا طال به عنوان پول واقعاً استاندارد خوبی است یا نه. این کار می

سب واحد کند. شما مایل نیستید بر حفزاینده براي طال ارزشش را باال خواهد برد؛ ولی همین واقعیت طال را تبدیل به پول نامناسبی می
رود زیر بار قرض بروید، به همین سبب افراد بسیاري دنبال نوع دیگري از پول خواهند مستمراً ارزشش مثل طالي مذکور باال میپولی که 

6 Denationalization of Money
7 Institute of Economic Affairs
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هند، ددارند، محاسباتشان را بر حسب آن انجام شان را  بر حسب آن نگههایاین پول آزاد باشند تا حسابگشت: اگر مردم در انتخاب
استانداردي را ترجیح خواهند داد که قدرت خریدش ثابت بماند.بدهند،قرض بگیرند و یا وام

جا براي توصیف مشروح این که منظورم از ثابت بودن قدرت خرید چیست مجال نداشتم، ولی به طور خالصه منظورم نوعی پول در این
. ن خواهد آمد، احتمال باال رفتنش هم هستپاییاي طور تصادفی گزینش شدهبهگونه که قیمت هر کااليِاست که بر حسب آن همان

ین استانداردي دهد، زیرا با چنکاالهاي مشخص را به حداقل کاهش میبینی نشده در قیمتغییرات پیشریسک ت،چنین استاندارد ثابتی
هاي آینده ه قیمتان نسبت بشاحتمال این که قیمت هر کاالیی باال یا پایین برود یکسان است و اشتباهاتی که افراد در کل در انتظارات

ن زده شود به همان اندازه هم پایین تخمیاي که باال تخمین زده میشوند، دقیقاً یکدیگر را خنثی خواهند کرد، زیرا به اندازهمرتکب می
ته شود و انواع به کار گرفخواهد شد. اگر چنین پولی را برخی نهادهاي معتبر منتشر کنند، احتماالً جامعه در ابتدا از استانداردي که باید 

شود، تعریف متفاوتی خواهد داشت؛ ولی فرآیند رقابت به تدریج هم هاي قیمت که بر حسب آن سنجیده میمتفاوتی از تعداد شاخص
آموزاند که کدام پول بیشترین مزیت را دارد.هاي ناشر و هم به جامعه میبه بانک

تنها ما را از پول خوب محروم ساخت، بلکه از تنها فرآیندي ر انتشار پول خواندم نهچه انحصار دولت دواقعیت جذاب آن است که آن
م، زیرا در خواهیدانیم که دقیقاً چه خصوصیتی را میفهمیدیم پول خوب چیست نیز محروم کرد. ما حتی زیاد نمیکه به کمک آن می

ه آزمودن آن نبودیم، هرگز این شانس به ما داده نشد تا بفهمیم بهترین ها را به کار بردیم هرگز مجاز بدو هزار سالی که سکه و سایر پول
نوع پول کدام است؟

جا فقط یک مشاهده را به اختصار مطرح کنم: در آثار منتشر شده و مقاالتم از جمله مقالۀ امروز، مستمراً دربارة اجازه دهید در این
طلب در اغلب کشورها تنها به طور محدودي قانوناً صادق است. در واقع به کنم. اکنون این مانحصار دولت در انتشار پول صحبت می

ه که این حق را به دولت دادیم، دیگر بایم تا سکۀ طال منتشر سازد. بعد از آندولت و به دالیل بسیار خوبی این حق انحصاري را داده
بدهیم. نسبت به سکه یا پول منطبق بر آن تعریف را نیز به دولتاي نظر من غیر قابل فهم است که حق کنترل بر هر نوع پول یا هر مطالبه

این که اگر دولت دالر منتشر کند افراد ماسواي دولت مجاز نیستند دالر منتشر کنند، قراردادي کامالً منطقی است، حتی اگر کامالً 
یقتاً دربارة ام مباحث گذشته دربارة بانکداري آزاد حقکنم که سایر افراد باید شروع به انتشار دالر کنند. تمسودمند نباشد. پیشنهاد نمی

تنها دولت یا نهادهاي دولتی بلکه دیگران نیز باید اسکناس دالر منتشر کنند. البته این امر ممکن نیست.این موضوع بود که نه
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ي نداشته باشد، ویا هیچ پول دیگرهاي دیگري اسکناس منتشر کنند که نرخ تبدیل ثابتی با پول رسمی اما اگر نهادهاي خصوصی با نام
دانم در هیچ کشور بزرگی این کار قانوناً ممنوع نیست. به نظر من علت این که چرا در عمل چنین اتفاقی نیفتاده آن است تا جایی که می
خواهد یافت چنین پولیاندازي بر سر استفاده از هاي زیادي براي سنگدانیم اگر هرکسی اقدام به این کار کند دولت راهکه بالشک می

ها برحسب هر چیزي غیر از دالر رسمی در فرآیند قانونی قابل را غیر عملی خواهد ساخت. به عنوان نمونه، تا وقتی که بدهیکه آن
د نپیگیري نباشد، به وضوح چنین کاري غیر عملی است. قطعاً تالش براي انتشار هر پول دیگري که مردم نتوانند بر حسب آن معامله کن

کاري مضحک است. ولی خوشبختانه اکنون این مانع مشخص در بسیاري کشورها مرتفع شده و مسیر براي انتشار پول خصوصی بایستی 
باز باشد.

هاي جاري را به جامعه بر حسب ها و هم حساببودم، هم وامهاي بزرگ در این کشور مسؤول میاگر نسبت به سیاست هرکدام از بانک
قدم که شکی ندارم و معتاي ثابت نگه دارم.شدهام تا ارزشش را نسبت به عدد شاخص تعریفکردم که متعهد شدهمیهواحد پولی ارائ

اند که از نظر فنی کنترل ارزش هر نوع پول صوري به نحوي که متعهد به ثابت رأياغلب اقتصاددانان با من در این موضوع مشخص هم
شدت بر آن توانم به اندازة کافی بهاي ضروري که نمیهاي صوري باشند، ممکن است. نکتهپولداشتن ارزشش در رقابت با سایرنگه

اي متأثر شوند تأکید کنم آن است که وقتی براي اولین بار پولی دریافت خواهیم کرد که تمامی مشاغل انتشار پول تنها از منتشر کننده
در معرض کاهش ارزش قرار گیرد، ناگهان تجارت بسیار پرسود خود را ازدست داند که اگر پولشکند. او میکه پول خوب منتشر می

خواهد داد و این تجارت را به رقیبی که پول بهتري ارائه دهد خواهد باخت.
اتیک وکرکنم، نوع فعلی دولت دمگونه که قبالً گفتم به نظر من این تنها امیدمان در این زمان است. با وجود نوع فعلی، تأکید میهمان

تواند دولت را وادار کند تا نیازهاي مشخصش را برآورده سازد، حتی اگر قانونی صریح آن را که تحت آن هر گروه کوچکی می
قیقتاً اندازها حمحدود کرده باشد، کمترین امیدي به این که دولت باز هم بتواند به ما پول خوب ارائه کند ندارم. در زمان حاضر چشم

کند و یا نظام دانید، کامالً نظام اقتصادي را نابود میطور که همه میاند: یا تورم آزاد شتابان ادامه یابد، که هماندو گزینهتنها انتخابی بین 
کنم به احتمال زیاد حتی گزینۀ بدتري هم وجود دارد: دولت از تورم دست نکشد ولی همانند گذشته، تالش کند تا بازار؛ ولی فکر می

ها و نظارت فزاینده بر کل نظام اقتصادي کرده است. بنابراینپنهان سازد؛ تورم مستمر دولت را وادار به کنترل قیمتآثار این تورم را
ارکند، بلکه کرد گذشتۀ خود مرتباً بهتر کاکنون صرفاً مسأله این نیست که پول خوبی ارائه کند که تحت آن نظام بازار نسبت به عمل
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اي است که حداقل در این کشور روي نخواهد داد، زیرا هر کسی شده و خودکامهریزيت نظام برنامهمسأله دفع افت تدریجی به سم
کردن آثار تورمی مستمر خواهد شد.مایل باشد تا آن نظام را مطرح کند، گام به گام وارد تالشی براي پنهان

سیار توان انتظارش را داشت. یکی از منقدان بة دور که میکنم طرحی است براي آیندچه پیشنهاد میباشم بگویم آنامیدوارم توانسته
است:ام گفتهباهوش اولین کتابچه
کس عقیده نداشت که دولت براي همیشه باید از کننرل بر دین دست بکشد، لذا شاید طی سیصد سال شاهد باشیم سیصد سال پیش هیچ

دولت حاضر شده است دست از کنترل پول بردارد.
ترین توسعۀ سیاسی روبرو هستیم که عمدتاً ناشی از سیاستی اقتصادي است که اد فرصت نداریم. اکنون با احتمال نامطلوبقدر زیما آن

ایم.با آن از حد خود تجاوز کرده
تا وقتی کنیم ریزيگونه که امیدوارم باشد، صرفاً نوعی چیدمان ذخیره از چیزي نیست که بگویم باید آن را عاقالنه طرحپیشنهادم، آن

کار باشد. این پیشنهاد صرفاً طرحی شتابزده نیست. درك سریع این که در تاریخ وضعیت فعلی انحصاري نظام فعلی فروریخت آماده به
دولتی در انتشار پول هیچ تعدیلی وجود ندارد به نظرم بسیار ضروري است. هرگز مطرح نشده است که دولت به ما از هرکس دیگري 

کند. از زمانی که امتیاز انتشار پول صراحتاً به عنوان حق انحصاري سلطنتی مطرح شد، از این حق دفاع شد زیرا میپول بهتري ارائه 
که به ما پول خوب بدهد، بلکه به خاطر این که دسترسی به شیر نه براي این–قدرت انتشار پول براي تأمین مالی دولت ضروري بود 

ها و آقایان، این روشی نیست که با آن امیدوار باشیم همیشه پول خوب دولت فراهم کند. خانمکنترل تولید پول مورد نیازش را براي
تواند مجبور به پذیرش پولش کند و آماج داشته باشیم. واگذاري این حق به نهادي که درمقابل رقابت تحت حمایت است، ما را می

تواند پول خوب به ما بدهد.گاه نمیدرپی سیاسی است، همانند شرایط دیکتاتوري هیچهاي پیخواست
به نظرم باید تا حدي زود دست به کار شویم و امید داشته باشیم برخی از متخصصان مالی هوشمند و کارآفرین به زودي مشغول به این 

هاي ات بحثیو این را براساس تجرب–شود کار شوند. مانع بزرگ این است که درگیر چنان تغییرات بزرگی در کل ساختار مالی می
ام جدیدي تواند واقعاً بفهمد چنین نظکند، نمیاي که تنها نظام فعلی بانکداري را درك میدار باسابقهکه هیچ بانک-گویمبسیار می

دادن چگونگی کارکرد چنان کنم براي شروع و نشانکند و جرأت خطرکردن و تجربۀ آن را نخواهد داشت. فکر میچطور کار می
تر تکیه کنیم.تر و منعطفبه مغزهاي جواننظامی باید 
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هایی از همه نوع محفلی از مؤسسات بانکی در واقع در حال حاضر این امر در شکلی محدود تجربه شده است. درپی چاپ اثرم نامه
ها هی نیز به این حسابوجهاي طال یا نقره را منتشر کنند و استقبال قابلکوچک دریافت داشتم که به من گفتند در تالش هستند تا حساب

شده است. بنا به دالیلی که در ابتداي مطلب گفتم، تردید دارم که بتوانند پا را از این فراتر بگذارند.در جریان چنین انقالبی در نظام
نظر شما که از ممان ارزش فلزات قیمتی از جمله ارزش طال نوسان زیادي عمدتاً رو به باال پیدا خواهد کرد و درنتیجه آن عده از پولی

اي که عمدتاً به نظام پولی خوب عالقه دارید باید امیدوار گذار عالقمند به این نظام هستید هراسی نخواهید داشت. اما آن عدهسرمایه
ت. فچندان دور نظام فراگیر دیگري براي کنترل بر چرخۀ پولی، غیر از قابلیت نقدشوندگی به طال را خواهیم یاباشید که در آیندة نه

هایی که خوب هستند را برگزیند.ها دست به انتخاب بزند و آنجامعه یاد خواهد گرفت تا از بین انواع پول
ول داري در موضعی قرار دارد که پجا شروع کنیم ممکن است به زودي حقیقتاً به جایگاهی برسیم که در آن نهایتاً سرمایهاگر از این

داري نحوي شایسته عمل کند، چیزي که همیشه از آن مضایقه شده است. از زمان توسعۀ سرمایهمورد نیازش را خودش تهیه کند تا به
ادم که چگونه دهرگز اجازه داده نشد تا خودش براي خودش پول مورد نیازش را تولید کند؛ اگر فرصت بیشتري داشتم به شما نشان می

اي در انتشار پول، در سطح وسیعی موجب نوسانات بزرگ انحصار ریشهاین ساختار کامالً غیرعقالیی ناشی از آن، یعنی این تنها 
ازه داده شود داري اجکنم اگر به طرفداران سرمایهشود. فکر میاعتبارات، نوسانات فعالیت اقتصادي و در نهایت رکودهاي تکراري می

واهد کرد. هاي رکود طوالنی غلبه خهاي اقتصادي و دورهبراي خودشان پولی که نیاز دارند فراهم کنند، نظام رقابتی بر نواسانات فعالیت
د گیري غلط بسیاري در منابع ایجاد کرده است و نبایکند که جهتدر این زمان سیاست پولی رسمی ما را به سوي وضعیتی هدایت می

امید به خروج سریع از مشکالت حال داشته باشید، حتی اگر نظام پولی جدیدي اتخاذ کنیم.


