
 

 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     م.۶۲۲۱  - ۶۲۹۱  روتبارد، ماری نیوتن،  : سرشناسه
Rothbard, Murray Newton 

      حکومت با پول ما چه کرده است؟/ مورای روتبارد؛  : عنوان و نام پديدآور 
  سپهرداد.مترجم شیدوش 

         ۶04۶  ،   تهران : آماره  : مشخصات نشر 
  ؛ ص. 411 : مشخصات ظاهری 
     5-50-7326-622-978  : شابک 
 فیپا : نويسی وضعیت فهرست 
     What has government done to our money.عنوان اصلی:    : يادداشت 
 Gold standard -- United States – اياالت متحده --پايه طال  : موضوع 

 - Currency question-مسائل پولی 
     ، مترجم           ۶۷۳۱  سپهرداد، شیدوش،  : شناسه افزوده 
             HG۱4۶     : بندی کنگره رده 
             ۷۷۹/0۲۳۷     : بندی ديويی رده 
     ۸۱۱۶۷4۷   : شماره کتابشناسی ملی 



 

 
 
 

 مورای روتبارد
 

 سپهرداد شیدوش  مترجم:
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

5 
© Nashr-e-Amareh, MMXXII 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
Title: What has government done to 
our money? 

 کرده چه ما پول با حکومت عنوان کتاب:
 است؟

by Rothbard, Murray Newton   :مورای روتباردنويسنده 
Translator: S. Shidvash  :شیدوش سپهردادمترجم 
ISBN: 978-622-7326-50-5  :۲۳۸ -۱44 - ۳۷۹۱ -۱4 -۱شابک 
The 1

st
 Edition Published: 2022  :۶04۶نوبت چاپ: اول    تاريخ چاپ 

Circulation: 300 impression  :نسخه   033تیراژ 
No portion of this book may be 

reproduced, by any process or 

technique, without the express 

written consent of the publisher 

(Amareh Press) 

برداری، اسکن و میکروفیلم،  هرگونه کپی
جزئی يا کلی بدون اجازه مکتوب نشر آماره 

 ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد

The views expressed in this book 
represent those of the individual 
Authors and Editors. These views 
do not necessarily reflect 
endorsement by the Publisher 
(Amareh Press) 

های  محتوای اصلی کتاب بازتاب انديشه
باشد و مسئولیت درستی آن به  می  پديدآورنده

 باشد ی ايشان می عهده

© ALL RIGHTS RESERVED: for 

the Amareh Press 

حقوق چاپ و نشر برای نشر آماره تمامی © 
 محفوظ است 

 دفتر نشر و پخش آمــاره: تهران، میدان انقالب، ابتدای خیابان دوازده فروردين
 4۲۷۱- ۸۳۱- 0۷۲۶  تلفن  0، واحد ۷۶۱پالک  

 

 سايت نشر آمـاره مراجعه کنید: ساير اطالعات به وبفهرست آثار و برای آگاهی از 
w w w . n a s h r e a m a r e h . i r 

 



 
 

 فهرست مطالب

 7 .............................................. ی فارسی ترجمه مقدمه بر
 41 ................................................................. مقّدمه
 47 ...................................... ی آزاد پول در جامعه .اولفصل 

 47 ............................................... ای ارزش مبادله -4
 41 ...................................... پایاپای، یا تهاتردادوستد  -۲
 ۲3 ......................................... ی غیرمستقیم مبادله -0
 ۲1 ................................................... مزایای پول -1
 ۲7 .................................................... واحد پولی -۵
 03 ..................................................... شکل پول -۶
 0۲ ...................................... ضرب خصوصی سّکه -7
 07 ........................................ پول« مناسب»حجم  -۸
 1۵ ............................................. ی احتکار مسئله -1
 ۵3 ........................................ تثبیت سطح قیمت؟ -43
 ۵۲ ............................................ ها همزیستی پول -44
 ۵۵ ................................................ انبارهای پول -4۲
 ۶1 ............................................ ی فصل خالصه -40

 7۲ .............................. ی حکومت در پول مداخله .فصل دوم
 7۲ ............................................... درآمد حکومت -4
 71 ....................................... تأثیرات اقتصادی تورم -۲
 ۸4 ............................... انحصار اجباری ضرب سّکه -0
 ۸0 ................................................. کاهش ارزش -1
گرشام و ضرب سّکه -۵  ۸1 .................................. قانون 



۶ 
 

 13 ............................. خالصه: حکومت و ضرب سّکه -۶
 14 .................. ها جهت امتناع از پرداخت مجوز به بانک -7
 11 ......................... بانکداری مرکزی: حذف موانع تورم -۸
 434 ............................... بانکداری مرکزی: هدایت تورم -1
 430 ......................................... مرگ استاندارد طال -43
 437 ............................. ی طال پشتوانه و مسئله پول بی -44
گرشام پول بی -4۲  443 .............................. پشتوانه و قانون 
 44۵............................................. حکومت و پول -40

 447......................................... زوال پولی غرب .فصل سوم
 44۸ . 4141-4۸4۵ی نخست: استاندارد کالسیک طال،  مرحله -4
 4۲4 ................ ی دوم: جنگ جهانی اّول و پس از آن مرحله -۲
ی سوم: استاندارد ارز طال )بریتانیا و ایاالت  مرحله -0

 4۲۲ ........................................... 4104-41۲۶متحده( 
 4۲۶ .. 411۵-4104پشتوانه  ی چهارم: نوسان ارزهای بی مرحله -1
وودز و استاندارد نوین ارز طال  ی پنجم: برتون مرحله -۵

 4۲1 ................................. 41۶۸-411۵)ایاالت متحده( 
 40۲ ......... 4174-41۶۸وودز  ی ششم: فروپاشی برتون مرحله -۶
وودز: نوسان ارزهای  ی هفتم: پایان برتون مرحله -7

گوست بی  40۵ ............................. 4174دسامبر -پشتوانه آ
 - 4174سونین دسامبر  ی هشتم: قرارداد اسمیت مرحله -۸

 40۶ ................................................... 4170ی  فوریه
ی درحال نوسان،  پشتوانه ی نهم: ارزهای بی مرحله -1

407 ............................................... ؟ - 4170مارس 



 

 

 مقدمه بر 
 ی فارسی ترجمه

 
حکومووت بووا پووول مووا چووه  ی فارسووی مووورای روتبووارد از انتشووار ترجمووه

خوشووووحال خواهوووود شوووود. حقیقووووت اقتصووووادی بووووه کوووورده اسووووت؟ 
سووخنوران یووک  بووان محوودود نیسووت. در حقیقووت محوودود بووه زمووان 

کووه پووول وجووود دارد، قوووانین پووول اجوورا و  نیسووت. هوور جووا و هوور زمووان 
کشوور را رونو  می عملی می بخشود یوا  شود. این قوانین اقتصواد یوک 

ی  ی فرهیختووه شووود. بنووابراین، بوورای جام ووه موجووب سووقو  آن می
گاه باشند. که از این قوانین آ  ایران ضروری است 

کووووه میووووزس و  ایوووون قوووووانین چووووه هسووووتند؟ موق ّیووووت بووووازار آزاد، 
کوواالیی هم ووون  جانشووین او بووه آن پرداخته توورین زرگب انوود، پووول را 

کاالها در نظر می که خلو  و مودیرّیت آن بایود بور  دیگر  کاالیی  گیرد، 
ی اقتصوواد بووازار باشوود. هووی  سیاسووتی در ایوون زمینووه نبایوود  عهووده

 وجود داشته باشد. این مسئولّیت بازار است.
کفووش،  کووه بیشووتر اقتصوواددانان از داشووتن بووازار  سوواعت، و رایانووه 

شووود، رضووایت خوواطر دارنوود، ولووی  توسووا اقتصوواد بووازار موودیرّیت می
کوه در ایون بخوش  ی جدابافته می پول را تافته دانند. آنوان م تقدنود 

 به مدیرّیت سوسیالیستی پول نیازمندیم.
که اتریشوی کوارل منگور ها متفواوت پدیودار می اینجاست    شووند. 

گشووود. پووول  4۸74بووا توضوویح منشووأ پووول در سووال  بوواب جدیوودی را 
توّسا دولت یا بوا نووعی قورارداد اجتمواعی پدیود نیاموده اسوت. او از 
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ی تهوواتری  درون سوواختار اقتصوواد بووازار سوور بوور آورده اسووت. م املووه
کوووه جواموووع و  مناسوووب سوووطح ابتووودایی توسووو ه اسوووت، ولوووی آنگووواه 

کواالیی احسواس نیواز پیودا  اقتصادها تکامل بیشوتری می یابنود، بوه 
کاالهووا و کنوو می کووه قابوول فووروش و نگهووداری بوورای م املووه بووا دیگوور  د 

کوووه بووواارزش کووواال  کووواال در  خووودمات در هووور زموووانی باشووود. ایووون  ترین 
شووود. روتبووارد، ماننوود میووزس، نشووان  جام ووه اسووت پووول نامیووده می

که این یک اّتفاق و حادثوه نیسوت. پوول بایود بوه ایون شویوه  می دهد 
 آمد. پدید می

کوه محاسووبه را فووراهم می پوول ههووور اعووداد اصولی ی سووود و  کنوود 
یووان در طووول زمووان را ممکوون می جویی  ی صوورفه سووازد. ایوون جوووهره  

کاالهوا، افوزایش حجوم پوول موجود  کردن است. ولی، برخالف سوایر 
گونه مزّیت اجتماعی نیست،  یرا عملکرد اصلی پول تسهیل  هی 

کاالها و خودمات اسوت. درواقوع، افوزایش حجوم پوول  از تبادل دیگر 
ر رو در ایووواالت مّتحوووده،  ای هم وووون فووودرال سووووی بانوووک مرکوووزی

ترین توضووویح ممکوووون  عواقوووب سوووهمگینی دارد، و روتبووووارد واضوووح
 دهد. ی توّرم را ارائه می درباره

کوه  تجربه نشان می کواالیی اسوت  کواالی پوولی  کوه بهتورین  دهد 
کیفووی یکنواخووت، دارای ارزش بوواال در هوور  قابوول تقسوویم، بووه لحاظ 

پایوان سوواخته و  طور بی ی، و قابول حمول باشود، و نتوانود بوهواحود وزنو
گرانبهوا ایون عملکورد را بوه بهتورین نحوو  تولید شود. بنابراین، فلوزات 

که در مقام مناسوب انجام داده گرانبها،  ترین  اند. یکی از این فلزات 
فلووز بوور دیگووران برتووری یافتووه، طالسووت. دیگوور هووی  چیووز جووادویی یووا 

کوورده ی طوو رمزآلووودی دربوواره کووه آن را تبوودیل بووه پووول  ال وجووود نوودارد 



 فارسی ی ترجمه بر مقدمه

1 
 

کووووه فلووووزی را تبوووودیل بووووه پووووول ممتوووواز  باشوووود. طووووال بووووا وی گی هووووایی 
 گرداند تطاب  دارد. می

کیفّیوت پوول در جام وه بورای اقتصواد  کوه  به همین خواطر اسوت 
کنوویم؟  کیفّیووت را ت وومین  کارآموود بسوویار حیوواتی اسووت. و چگونووه 

که در باب رایانه گ همان چیزی  های هموراه صوادق اسوت  وشیها و 
کووه  ی پووول و بانکووداری نیووز صوودق می دربوواره کنوود. مووا نیازمنوود آنوویم 

بازار مسئول این امر باشد. ما نیازمند ورود و خورو  آزاد، رقابوت آزاد، 
گونووه امتیوواز اجتموواعی هسووتیم.  کننده، و هی  حاکمّیووت مصوورف

کنووونی موا هی  ابراین یووک از ایوون عملکردهوا را نوودارد، بنوو نظوام پووولی 
کیفّیوووت پوووول موووا رو بوووه کووواهش می نبایووود از دیووودن اینکوووه  یابووود،  روز 

 زده باشیم. حیرت
کشوووور قابووول تبووودیل  در نظوووام بوووازار آزاد، پوووول در داخووول و خوووار  

ی صددرصودی دارنود، در عوین  های دیوداری خخیوره است. سوررده
دار توابع تودبیر اقتصوادی  های مّدت حال نسبت خخیره برای سررده

 و تحت نظارت مشتریان است.بانکداران 
کووه آن را بسوویار  بووا این حووال، ایوون بت وود توواریخی اثوور روتبووارد اسووت 

کاواب بوا اسوتاندارد کالسویک طوالی سووده کننوده می قانع ی  سوازد. 
پووایی و پووول  نوووزدهم آغوواز می شووود و بووا ههووور احتمووالی ارز واحوود ارو

رین ت توّجووه یابوود. قابل ی احتمووالی پایووان می جهووانی بوودون پشووتوانه
شوووودن  وودز و بسته ی نظووووام برتووووون بخووووش توضوووویحات وی دربوووواره

 است. 4173ی  ی استاندارد طال در اوایل دهه دری ه
کووه حکومووت همیشووه و همووه روتبووارد نشووان می جا دشوومن  دهوود 

کارتلاش پوول م تبور بووده اسوت. حکوموت و منوافع هووای  ، از طریو  
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کوواهش کننود، ارزش پو بوانکی و تووّرم، درآمود مووردم را غوارت می ول را 
 شوند. دهند، و سبب بحران و رکود اقتصادی می می

گرفتووه یووا رد  بیشووتر ایوون موووارد، در اقتصوواد جریووان اصوولی نادیووده 
کیووود بووور  می روش اسوووتفاده از سیاسوووت  «بهتووورین»شوووود. همیشوووه تأ

کنووود؟ تولیووود  پوووولی اسوووت. چوووه چیوووزی بایووود فووودرال ر رو را هووودایت 
ارزش خارجی دالر؟  ناخالص داخلی؟نرخ بهره؟ منحنی بازدهی؟

کاال؟ روتبارد به موا می کوه تموام چنوین پرسوش شاخص  هایی  گویود 
های پوووولی  ی تموووام شووورارت ریزی مرکوووزی، و ریشوووه مت وووّمن برناموووه

 است.
در واقووووع، اینکووووه مووووا بایوووود نسووووبت بووووه توووووّرم خوشووووبین باشوووویم، 

گوور فووردی نیمه گمراه کووه ا شووب وارد  کننووده اسووت. ماننوود ایوون اسووت 
گرانبهوای ی ما شد و  خانه تمام هروف، لوازم الکارونیکی، و فلوزات 

کلید داشوت و هور  ما را دزدید، فریاد سر دهیم. ولی اگر همان سارق 
د، یوووک پووو ی موووا شووود و روزی یوووک چنگوووال، یوووک آی روز وارد خانوووه

کوه نورخ دزدی پوایین سّکه تری  ی طال از ما دزدید، خوشحال باشویم 
کرده  ایم. از تجربه 

کوه فودرال النی میبا نگاهی به روند طوو تنها در  ر رو نوه تووانیم دیود 
کوامالض مت وادی  انجام وهیفه ی خود شکست خوورده، بلکوه نتوایا 

 هایش به دست آورده است. نسبت به وعده
کوووه  وی ه در زمینوووه ایووون امووور بوووه ی ادوار تجووواری صوووادق اسوووت، 

کنود.  فدرال ر رو قورار بوود بوا مودیرّیت دقیو  حجوم پوول بوا آن مقابلوه 
کوووه شووورایا تجووواری، در هووواهر، نقووودینگی قووورار بوووو کوووه در مووووق ی  د 

کوووه در  بیشوووتری می کنووود. و قووورار بوووود  طلبووود، پوووول بیشوووتری عرضوووه 
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کوووووه نقووووودینگی ضوووووروری نبوووووود، از خلووووو  پوووووول  زمان هوووووای دیگووووور 
کند. عقب  نشینی 

کوووه فوودرال جووای ت ّجوووب نیسووت: م لووووم می ر رو هرگوووز بوووا  شووود 
که به نقدینگی نیاز ندارد، موا  جه نشده است.شرایا تجاری 

کودکانوه اسوت. منظووورم  فودرال ر رو، از بسویاری جهوات، نهووادی 
کودکانه است. وی گی اصلی رفتوار  که به  نستای کلمه  م نای دقی  

که بدون تفّکر درباره هوای  ی اینکوه چگونوه کنش کودکانه این است 
کووونش دیگوووران اثووور می کودکوووان  گوووذارد، رفتوووار می آنوووان بووور وا کننووود. 

کووه آنووان در خووو زنوودگی و رفتووار می میهمیشووه تصووّور  کننوود.  کننوود 
هوای آنوان  بینند زنودگی دیگوران بوا انتخاب ها همواره از اینکه می آن

خورند. بخشی از رونود بلووش شوامل  گیرد، یّکه می تحت تأثیر قرار می
کوووه کنش کووونش دیگوووران  درک ایووون اسوووت  هوووای یوووک نفووور سوووبب وا

 شود. می
کوودک  ها طوول می ولی سوال کودکانوه کشود توا  بوال  شوود. وی گوی 

کوه  تواند حّتی تا دوران نوجوانی و دانشگاه هم اداموه یابود، زمانی می
کننوود و فراموووش  کودکووان هنوووز خووود را بووا یگرانی مسووتقل تصووّور می

کووه کنش می هایی از جانووب دیگووران  هایشووان سووبب پاسوو  کننوود 
که می می کند. های آنان را بی تواند برنامه شود   اثر 

کوووه در مسووویر الیوووی  هبوووه راننووود کنیووود،  ی نوجووووان م موووولی فکووور 
کند، سرعتش را بور  کشد، با سرعت از میان خودروها حرکت می می

یوواد می کووم یووا   کووه رفتووارش  اسوواس میوول خووود  کنوود. او توّجووه نوودارد 
کاهود.  گذارد، و امنّیوت جواده را می چگونه بر واکنش دیگران اثر می

کنود افوراد دیگور  ، و تصوّور میگیورد او الگوهای ترافیکوی را در نظور می
 اند. توّجه نسبت به رانندگی او بی
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گوورفتن اینکووه بووا یگران بووازار  طووور فوودرال همین ر رو بوودون در نظوور 
کووونش نشوووان می دهنووود در پوووی هووودف خوووویش اسوووت. او  چگونوووه وا

کوواهش می قیمووت اعتبووار را در بووازار جهووت وام دهوود.  دهووی بووانکی 
کاهش دیگر نرخ ی  گوذارد. هموه ه، بور آنوان اثور میهای بهر این امر، با 

کوه از هووی  خلو  شووده پرداخوت می ایون هزینووه شووود. بووه  ها بوا پووولی 
کودکان و نوجوانان کنش که  هایشان را از منظر دیگوران  همان روشی 

کووه تنهووا بووه خودشووان می-کننوود  تلّقووی می« خنثووی»  -اندیشووند چرا
ر رو  . فوودرالکنوود ر رو نیووز پووول را از منظوور بووازار خنثووی تلّقووی می فوودرال

کووه فقووا بوور نقوودینگی افووزوده، ولووی در حقیقووت رونوود  م تقوود اسووت 
وی ه بوووور  کنوووود، و بووووه طور جووووّدی مخوووودوش می گیری را بووووه تصوووومیم

 گذارد. گذاری بلندمّدت اثر می سرمایه
هوووا، بوووه دلیووول اینکوووه فووورل پوووول خنثوووی در دل الگووووی پوووولی  آن
های  کوه سیاسوتتوانند بواور داشوته باشوند  ر رو قرار دارد، می فدرال
کنوود. آن ووه آنووان در  ای در رونوود بووازار ایجوواد نمی شووان مداخلووه توّرمی

کووووه اعتبووووار ارزان سوووویگنال نظوووور نمی هایی بووووه  گیرنوووود ایوووون اسووووت 
ی سوورمایه بوویش از  فرسووتد تووا بووا تصووّور اینکووه خخیووره کارآفرینووان می

ی واق ووووی اسووووت، خووووود را بوووویش از حوووود توسوووو ه دهنوووود، و  انوووودازه
یوادی  مهمحصوالتی را برنا که تکمیول آن نیازمنود زموان   کنند  ریزی 

که پرده از واق ّیت بر میفتود  م مووالض پوس از آنکوه نورخ -است. وقتی 
کند می شوود. در اینجوا  رون  تبودیل بوه رکوود می -شود انبسا  پولی 

یوم، و روتبوارد  ما شرح مختصری از ادوار تجاری در نموایی سواده دار
که ایون امور چگونوه  ضیح میفهم برای همگان تو به روشی قابل دهد 
 اّتفاق میفتد.
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کاوواب، بووا وجووود طوووالنی بووودن، یکووی از تأثیرگووذارترین آثووار  ایوون 
کووووه دانشووووگاهیان و  روتبووووارد اسووووت. نمی توووووانم ت ووووداد دف وووواتی را 

گفته کاوواب طوورز نگوواه آنووان بووه  غیردانشووگاهیان بووه موون  کووه ایوون  انوود 
کونم.  وموت بوا پوول حکسیاست پولی را تغییر داده است، محاسوبه 

کوورده اسووت بوودون اسووتثناه، بهتوورین دیراچووه در بوواب پووول  ؟مووا چووه 
کاواب سواده و منطو   ی نوشوته است. ماننود هموه های روتبوارد، نثور 

 ای در بر دارد. کننده آن محکم است، و حقای  قانع
کاوواب خوودمت بزرگووی بووه مووردم  آقووای سوورهرداد بووا ترجمووه ی ایوون 

کاو کوه ایون  کرده است. امیدوارم  اب چنانکوه شایسوته اسوت، ایران 
گیرد. کّل جهان قرار   مورد توّجه مردم ایران و 

 
کِول(،   لولین هریسن راکِول جونیر )ِلو را
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