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 مترجم ۀمقدم

 

حاصـ    دهد، خوب یا بـد، آنچه در زمانه ما در جوامط رخ می "هر
ــا ایــده ایده ــد  هاســت. مبــارزه ب های بــد چــه چیــزی نیــاز داردب بای
ها و فقـس  های بـد بنشـانیم. ایـده های خوب را بـه جـای ایـده ایده
کنند. توانند تاریکی ها می ایده  "1ها را به روشنایی تبدی  

 لودویگ فون میزس
 

که در دست دارید دو دهه قب  به نگار  درآمـده اسـت و  کتابی 
ــه احســاس  ماحصــ  تال  ــرای پاســخ ب هــای یــک اقتصــاددان ب

ای بهتـر اسـت؛ تـا سـرنخی در دسـترس ه نیاز  برای اشاعه ایـده
که بتوانند های  ایـده متأخرترینبا یکی از  اتهان جستجوگر باشد 

 تر آشنا شوند. علوم اجتماعی ساده
کــه ممکــن اســت زبــان فارســی در بیــان دقیــر مفــاهیم  آنجــااز 

موجـــود در ل ـــات انگلیســـی نـــاتوان باشـــد، قبـــ  از هـــر چیـــز بایـــد 
کنم. آشوب در فارسی معنای مثبتـی نـدارد،  2ابهاماتی را برطر  

کـه در آن  با شنیدنش وضعیت ب رنجی به تهـن متبـادر می شـود 
گر با این مفهوم از ل ت آشوب به عنـوان  بی نظمی حاکم است. ا

کنیم، آن را عبارتی نـامعقول می کـه بـوی جنـون  کتاب نگاه  یـابیم 
                                                                                                                                                                                              
1. Economic Policy: Thoughts for Today and Tomorrow, 1979 
,Ludwig von Mises, page 105 
2. Chaos 
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کسـی نظریـه می کـه  دهد؛ چ ور ممکـن اسـت  پرداز چیـزی باشـد 
مقصود آن استب! در حقیقت منظور نویسنده از ایـن  نابسامانی

کـه طـرش  ومرج و بی عبارت هرج نظمی نیست؛ مقصود آن اسـت 
کــه همــه را بــه تبعیــت از خــود  و برنامــه ای در جامعــه وجــود نــدارد 

وادارد؛ قــرار اســت جامعــه را بــه جــای نگــاه ســازمانی متــداول، بــه 
که نظر فرد فر کنیم  د آن مهم اسـت شک  یک ارگانیسم زنده نگاه 

دهی اجتمـاعی عمـ   و در نهایـت هـم بهتـر از انـواع دیگـر سـازمان
کــرد.  ــازار»خواهــد  ــداز بعــدی اســت.  ل ــت ،لس 1«آنارشــی ب در ان

های  کننـد و بـرای سـال ومـرج ترجمـه می آنارشیسم را هرج فارسی
ــا ایــده ــا شــنیدن ل ــت آنارشیســت ی ــراد ب ای در تهــن  طــو نی، اف

گرو کـــه پیـــرو متفکـــران  هـــایی می هنداشـــتند و یـــا بـــه یـــاد  افتادنـــد 
کونین»و « 2پـــرودون»گرایی چـــون  چـــر بودنـــد. امـــا در ایـــن « 3بـــا

کـه  کتاب عبارت آنارشـی بـازار چنـین مقصـودی نـدارد. مفهـومی 
که در آن بـازار  آنارشی بازار سعی در انتقال آن دارد شرای ی است 

کــار می ــه تنهــا  ــه ارا بــدون نیــاز بــه وجــود دولــت ن ــه کنــد، بلکــه ب ئ
کـه تصـور می میخدماتی  هـا از وظـایف اولیـه  آن  شـود ارائـه پردازد 

آنارشـی آید. افراد طرفدار  ها برمی هاست و تنها از دست آن دولت
که  را آنارکوکاپیتالیست می بازار استفاده از مفهـوم  طبیعتا  نامند، 

ومرج طلبی نـدارد و مقصـود  ها دخلی به هرج آنارشیسم در نام آن
در  ظـم بـازاری بـدون وجـود قـوای قهـری دولـت اسـت.اعتقـاد بـه ن

                                                                                                                                                                                              
1. Market Anarchy 
2. Pierre-Joseph Proudhon 
3. Mikhail Bakunin 
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کــه بــا هــد   کتــاب،  نهایــت توضــیحات افــزوده شــده بــه مــتن 
گنجانــده شــده روان اند، در میــان دو  تــر ســاختن مــتن و درک بهتــر 

 .قرار داده شده است - -خس فاصله 

که در دست دارید ترجمه شده تا مخاطر   زبان فارسـیمتنی 
کلیـــت حـــر  حســـاب نویســـنده و  بـــه شـــک  خیلـــی خالصـــه از 

، خبـردار شـود 1آنکر به اختصارجماعت آنارکوکاپیتالیست، یا 
گـــر  و بـــا ایده کنـــد و همچنـــین ا هایشـــان آشـــنایی حـــداقلی پیـــدا 

انتخابی مشخص برای آ،ـاز   کند،  خواست در این زمینه م العه
کـــه موضـــوع مـــورد بحـــ   کـــار  داشـــته باشـــد؛ طبیعـــی اســـت 

که برای م کند تا متنی  شـود تفصـی  را  عرفی آن نوشته میایجاب 
کند و به عبارتی ماحصلش اقیانوسی به عمـر  فدای جامط بودن 

گ شــته از ایــن، انگیزه هــای شخصــی هــم در  یــک وجــر باشــد. 
کتاب را می توان در یک روز خوانـد  ترجمه این ا ر دخی  بود. این 

ـــر تعـــداد و متنـــی مـــالل آور نیســـت. امـــا  و خبـــری از صـــفحات پ
کتــاب بــرای ترجمــه،ترین ان اصــلی الگوهــای   گیــزه انتخــاب ایــن 

هـــای بســـیار  کتاب  پیشـــنهادی آن بـــرای جـــایگزینی دولـــت بـــود؛
دربــاره آنارشــی بــازار ترجمــه شــده اســت و از بــد  شــماری انگشت

کتاب که ترجمه شده ماجرا  اند بیشـتر رویکـرد انتقـادی  هایی هم 
کـه  کننـد  که مخاطر را متقاعـد  را بایـد چـ»دارند و به دنبال آنند 

کــه بــرای  و در عــوت تالشــی نمی« بــه دولــت نــه بگــوییمب کنــد 
ــأمین ــه پــیش از ایــن از ســوی دولــت ارائــه  ت ک برخــی از خــدمات 

                                                                                                                                                                                              
1. AnCap 
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شدند، به مخاطر سازوکاری جـایگزین ارائـه دهـد. بـرعکس  می
کوتـاه ایـده کتاب هردو رویکرد را دارد و در عـین بیـان    هایش، این 

ک انتقـاد صـر  بیـرون آمـده و نظراتـی جدیـد را بـه مخاطــر  از  
کاهـد و  دهد. البته این موضوع از درخشان بـودن ا ـر نمی ارائه می

کیـدنکات مورد  ق عا   دارد؛  ه، خواننـده را بـه فکـر وا مـینویسـند تأ
کتـــاب شــباهتی بـــه  می کـــه ایــن  تــوانم ایـــن خبــر خـــوب را بــدهم 

های فـراوان  متعار  اندیشه اقتصادی ندارد و با مثال های کتاب
فهم را تــدارک دیــده  از موضــوعات مختلــف متنــی جــ اب و همــه

 است. 

کـه بـه  کـنم و بگـویم  گوشزد  کوتاه را  در اینجا قصد دارم نکاتی 
کار طیف آزادی کـه بـا نام نظر کجای  گروهـی  هـای  خواه یـا همـان 

و حتـــــی   بـــــازارگرا  ،گرا راســـــت  لیبرتـــــارین، لیبـــــرال، نئـــــولیبرال، 
خواهــان و  اگرچــه آزادی لنگــد. شــود می کار شــناخته می محافظــه

گفتگوهـــای مهمـــی را  طرفـــداران بـــازار بـــرای اشـــاعه ایده هایشـــان 
تـوان بـه طریقـی  مباحـ  را میبینند، اما محتـوای ایـن  تدارک می

گفتگوهـــا بـــه  کیریـــت قریـــر بـــه اتفـــاق ایـــن  مـــورد نقـــد قـــرارداد؛ ا
کـه مهم موضوعاتی می همفکـران را  تأییـدتحسـین و   انـد، پردازند 
کنـد و  ای بـا مخالفـان را تقویـت می جـدال اندیشـه  به دنبال دارد،

رسـد  کردنشان بهتر از م رش نکردنشان است اما به نظـر می م رش
کــه بــه آن  خــواه نســبت بــه تناقضــات امــروز اندیشــه رد آزادیفــ ای 

گـاه اسـت، یـا بی تفـاوت اسـت و یـا حتـی بـرای  چنگ میزند یا ناآ
تراشـد؛ او دوسـت دارد  های علمی و فلسـفی می توجیه آن م ل ه
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کــه  بـه تکـرار صــحبت کــه صـد البتـه در ایــران امـروز  هایی بپـردازد 
ـــده اجتمـــاعش جـــایی  هایی در اقتصـــاد و سیاســـت و چنـــین ای

هزینـــه بـــه پیکـــر  امـــا لگـــد زدن بی  ای اســـت؛ نـــدارد امـــر پســـندیده
کاسـترو نبایـد  نقد تجربه جان سوسیالیسم و بی کوبـای  شوروی و 
ــده مــا ــی ای کنــد و در  را از نقــد درون ــدیهیاتیهایمان ،افــ   ،ــرق  ب

که راه را برای اندیشه که برایش تال  می شویم  کنـد  ای  کنیم سد 
 ن سلر شود.و پویایی از آ

در اینجــــــا برخــــــی از ایــــــن تناقضــــــات مهلــــــک موجــــــود در 
ســاختارهای سیاســی و اقتصــادی لیبــرال حــال حاضــر جهــان و 

بـــرم تـــا  های لیبـــرال را نـــام می مســـتتر در بخـــش اعظمـــی از نظریـــه
کــرده باشــم؛ امــروزه علــی کمــی ملمــوس کیــدر،م  تر صــحبت  بــر  تأ

ـــزد اندیشـــمندان آزادی ـــازاری ن ـــازار و رقابـــت ب خـــواه، در  مفهـــوم ب
هــای پــولی و مــالی خبــری از بــازار آزاد، رقابــت و لیبرالیســم  بخش

ـــدون آن نیســـت؛ دولت ـــد، هـــا ب ـــا وضـــط   کـــه نظرمـــان را بخواهن ب
مالیـــات، مالکیـــت مـــا بـــر امـــوال و حاصـــ  زحماتمـــان را زیرپـــا 

های آینـده را  اق قرضه ما و نسـ با انتشار اور  ها گ ارند. دولت می
کــار بــه خلــر دارایی بــدهکار می هــای جدیــدی منجــر  کننــد؛ ایــن 

که عالوه بر انتقال  ـروت و نقـ  ،یرمسـتقیم مالکیـت،  می شود 
کـــ  اقتصـــاد تحمیـــ   ریســـک ـــه  هایی نـــامرئی و ،یرضـــروری را ب

های منسوب بـه لیبرالیسـم، بـا انحصـار در  کند. همین دولت می
کـا  و خـدماتی را میابزار تولیـد پـ کـه در صـورت عـدم  ول،  خرنـد 

گرفـت و  امکان چاپ پول توسس دولت، به فـرد دیگـری تعلـر می
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موجــود  ظــاهرا  هــا در بازارهــای آزاد  داد. دولت رفــاه او را ارتقــاا مــی
گ اری دخالـــت می ـــا تعرفـــه  کا هـــای  هایشـــان مـــا کننـــد و ب را از 

هایشــــان   اریگ ســــازند، بــــا قیمت تــــر خــــارجی محــــروم می ارزان
کمیابی  کنـد و بـا  موجـود منحـر  می واقعـا  تخصیص منابط را از 

خلر پول و ایجـاد تـورم محاسـبات اقتصـادی مـا شـهروندان را بـه 
کـه ادعـا دارد بـر محـور فـرد  ریزند. در اندیشه آزادی هم می خواهی 

چرخــد، ابهامــات مهمــی در زمینــه مفــاهیم بنیــادی و جمعــی  می
کـه بـه راحتـی   وجـود دارد؛« یمنافط مل»و « ملت»چون  مفـاهیمی 

هــا بــه حقــوق افــراد  دســتاویز تجــاوز قــانونی و سیســتماتیک دولت
کفـایتی  خواهـان بـه بی گیرد. با وجـود اعتـرا  تمـام آزادی قرار می
ـــ اری  دولت گ ـــه وا ـــازاری، ب ـــر ب کارآمـــدی رویکردهـــای ،ی هـــا و نا

 مــو   معالمللــی  هــای ملــی و بین گــ اری بــه پارلمان اختیــار قانون
کنار آمدنمان بـا دادگسـتری دولتـی،  نقد مهمی وارد نمی شود و با 

به معنی تعیین قضات از سوی دولت، جمـط تناقضـات نظـری و 
کرده کام    ایم. عملی این اندیشه را 

ـــی عقـــ  ســـلیم   ـــداز طرف کی ـــه ریســـکی  تأ ک ـــرادی  ـــه اف ک دارد 
گیری دخالتی داشـته باشـند.  پ یرند نباید در فرایند تصمیم نمی

کـه هـیچکس بـا سـود مشـکلی نـدارد و حتـی  واقعیت ایـن اسـت 
که سودطلبی را نهی می کننـد، همـه خواهـان آن هسـتند؛  افرادی 

گـــر خـــوب بنگـــریم تمـــام ایـــن مجـــاد ت فلســـفی و  در حقیقـــت ا
مسئولیت ضـرر اسـت. جملـه معروفـی بـا  کردن علمی بر سر قبول

کـه می دارد و  پـدرپیـروزی هـزار »گویـد:  همین مضمون وجود دارد 
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گـــــرفتن  تـــــأمینچـــــرا بایـــــد «. شکســـــت یتـــــیم اســـــت امنیـــــت و 
کـه در صـورت  تصمیمات مربو  به آن را به دست افـرادی سـپرد 

ــوع جنــگ، نــه لبــاس رزم می ــد، نــه  پوشــند و بــه جنــگ می وق رون
دهند و نه حتی دستمزد و مزایایشـان دچـار  میای از جیر  هزینه

کـه   شودب چـرا بایـد دادگسـتری بـه افـرادی سـپرده کاهش می شـود 
ـــه جایگاهشـــان خدشـــه ـــه ب ای وارد نکنـــد و  دادن حکـــم ناعاد ن

مداران و  گــ اری را بایــد بــه سیاســت ای ندهنــدب چــرا قانون هزینــه
کــــه هــــی  خســــارت شخصــــی از  نماینــــدگان پارلمــــانی ســــپرد 

، هـیچکس گـاه هی شـود و شـاید  تشان متوجه ایشان نمیمصوبا
کسـانی تصـویر شـد،  کـه فـالن قـانون توسـس چـه  به خاطر نیاورد 

های  های سـال پیامـدهای مختلـف ایـن قـوانین و هزینـه اما سال
کـه هـی   قـرار دهـد تـأ یرهایی را تحـت  ا ، زندگی نسـ  سنگین

های  اندیشــهنقــد   بلــه، اندب هــا نداشــته نقشــی در تعیــین آن قانون
امـا مسـئله ایـن   ضدآزادی، ضـدبازار و ضـدمالکیت مهـم اسـت،

است ما برای پاسخ بـه تناقضـات نظـری و عملـی عصـر خودمـان 
کــــه بنگــــریم بســــیاری از بالیــــای  یــــمب خــــوب  چــــه در چنتــــه دار

که بر سرمان می گرفتـه  ،یرطبیعی  آید از همـان تناقضـات نشـأت 
الخصــوص  علی ا، تفــاوتی همــه مــ اســت و حاصــ  نــادانی و یــا بی

کــــه آزادی و حقــــوق مــــا و  خواهــــان بــــه آن آزادی هاســــت؛ جــــایی 
شـود.  گ اشته می زیر پادیگران به شک  سیستماتیک و فاحشی 

یـم بـه جـای حملـه  به شدت معتقدم ما آزادی خواهان وظیفـه دار
کـــه در قـــرن نـــوزدهم و بیســـتم  بـــه پیکـــره بی جـــان سوسالیســـمی 
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کــه از های چــو ، اســر کــرد مــیالدی زیســت می بی سوسیالیســم، 
ایـم را  خـواهی راهشـان داده تفاوتی در تـروآی آزادی سر نادانی یا بی

کـــه بـــه ایـــن  حـــال حاضـــر پاســـخ بـــه بوتـــه نقـــد بکشـــیم. در هایی 
شـــود از دو حالـــت  و انتقـــادات م ـــرش شـــده، داده می ســـرا ت

 محدود خارج نیست.

دانــد امــا معتقــد اســت وجــود  اولــین اســتد ل دولــت را شــر می
و ضروری است تا  اق  از سرحدات آزادی و حقـوق  شر  زمن ای

کنـــد. در بخش کـــه  1مقـــا ت فدرالیســـت  هـــایی از افـــراد دفـــاع  ا 
کــه در هنگــام اســتقالل  بیــانگر مبــانی عقیــدتی و اهــدافی اســت 

کشـور مـورد توجـه بوده شـود  اسـتا بیـان می آمریکا و تشـکی  ایـن 
ــــت، ــــه در ،یــــاب دول ــــی رخ می  ک مــــردم از   دهــــد، جنــــگ داخل

کــه نــزد بانک   ماننــد و اند بازمی هــا ســپرده دســتیابی بــه طالهــایی 
شــوند و بــا چنــین د یلــی بــر  هــا از نظــر سیاســی ق بــی می ایالت

کمتـــر از  ضــروری بـــودن وجـــود دولـــت اصــرار می ســـال  ۶۵4کنـــد. 
کابوس کـه پـدران بنیان بعد، تمام  گـ ار آمریکـا از شـر آن بـه  هـایی 

ــ هــای  د، توســس یکــی از بهتــرین دولتشــر دولــت پنــاه بــرده بودن
ــه  ــا حــداق  نشــانمان دهــد آنچــه ب ــاریخ بــه واقعیــت بــدل شــد ت ت

قدرها هـم ضـروری  شود شاید آن شک  بدیهی ضرورت فرت می
ضـــروری بـــه بـــازار آزاد و آزادی  شرهای  نباشـــد. بایـــد صـــری، بـــود،
کشـیدن نمی کـه بـازار آزاد بـا مفهـومی بـه  مجال نفس  دهنـد، چـرا 

بـه بهانـه  درپـی پیهـا  دولت در تعـارت اسـت و« ملـی منافط»نام 
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ــول و  دهنــد، تجــارت را محــدود می آن اعــالم جنــگ می کننــد، پ
کشـــند. طبیعـــی  کننـــد و نـــرخ بهـــره را پـــایین می اوراق چـــاپ می

کــه در بـر پاشـنه ضـرورت ایــن شـر بچرخـد، بــرای  اسـت، تـا زمـانی 
ای جــــز تراشــــیدن توجیــــه  چــــاره نظران صــــاحراندیشــــمندان و 

ــرای ایــن انحصــارگران عل ــاقی « حــر  زور»و « جعــ  پــول»مــی ب ب
 ماند.  نمی

بــا  بـا انــدکی ت ییـر ورا  دومـین اسـتد ل همــان حـر  نخســت
کا هــای  کنــد م ــرش میادبیــات اقتصــادی  ــه  ــه ضــرورت ارائ و ب

کا هــا نــاتوان  پــردازد. او می عمــومی می گویــد بــازار در ارائــه برخــی 
کا  و خـدمات  ها می است و به ناچار به سراغ دولت رویم تا این 

تــوان بــر محصــو ت دولتــی نــام  می  امــا بــه ســختیکنــد.  تــأمینرا 
کــرد نهــاد و آن کــا   کــه ، هــا را بــا همتایــان بازاریشــان مقایســه  چــرا 

کـه مـی اصو    کـا یی  در برابر پول زور مالیـاتی  دهیم نـه از قیمـت 
گویـا آزادی و  که دریافت مـی کیفیـت آن.  یـم و نـه از  کنیم خبـر دار

، خـودرو و بـرن بازار و مالکیت خصوصی تنها برای تولید و توزیط 
تاکسی اینترنتـی تواند خدمات  وبای  خوب است و حداکیر میم

کند، کا های منسوب به ام  ارائه  تمـام رسیم  که می« عمومی»ا به 
ـــارایی، ک ـــازار دود می آن  ـــت و قـــوت ب رود و  شـــود بـــه هـــوا مـــی مزی

انگیــزد. در  مالکیــت پایمــال شــده شــهروندان اعتراضــی را برنمی
کا ی عمومی را نمی کنـد. از  فروشد بلکه تحمی  می واقط دولت 

کـ همین رو بـه نظـر می ا ی عمـومی رسـد بـه جـای واژه نامناسـر 
کنیم. « کا ی تحمیلی»باید از   در توصیف آن استفاده 
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گفته شد، مانند اخ  مالیـات و دادگسـتری دولتـی  تمام آنچه 
ات اســت. یو یــا حتــی ارتــش دولتــی، در نــزد بســیاری جــزو بــدیه

کـه در طـول تـاریخ بـه صـورتی  تصور می شود دولت نهـادی اسـت 
کــه همیشــه بــرای  اولیــه زنــدگی بــدان  ملزومــات تــأمینت ــور یافتــه 

کار تکام  یافته ایم و در عوت آن نیاز داشته انـد.  ها هم برای این 
کشورهای پیشـرفته  گر به طور اجمالی نگاهی به تاریخ   بینـدازیما

ــ   می تأییــدچنــین تصــوراتی را  احتمــا   صــورت مــاجرا  کنــد. قاب
کشــورهای  پیش و تکــرار دیــدن  یافته توســعهبینــی اســت مشــاهده 

کـــ صـــحنه کنـــار دولتـــی مقتـــدر و قـــوی ای  ه در آن رفـــاه و بـــازار در 
گـویی نهـاد  حضور دارد، این همزیستی را بدیهی جلـوه می دهـد؛ 

بازار نه به ر،م وجود دولت، بلکه بـه ل ـف وجـود دولـت توانسـته 
 ســرال کنــد زیــر بــر بیــاورد. امــا آنچــه علـم و خرافــه را متمــایز می سـر

شـالوده و اسـاس   تر، یـربردن بدیهیات است. بـه بیـانی بهتـر و دق
گالیلـه و   بردن بدیهیات است؛ سرالعلم در زیر  که  کاری  همان 

گـر  گشودند. ا کوپرنیک انجامش دادند و عصر جدید را برایمان را 
ـــه و مقدســـات  ـــه خراف کنیـــد خـــود ب ایـــن وی گـــی را از علـــم جـــدا 

ـــدی تبـــدی  می گـــ  و  ی  جدی ـــایی و حـــرکتش را در  شـــود و پوی
 کند. گیر می رسش زمینبدیهیات ،یرقاب  پ

که  کنشگر در جهـان « فرد»از دید کسی  برایش تنها موجودیت 
دانــد و از نگــاهش ایــن نهــاد  اسـت و دولــت را شــر ،یرضــروری می

در تاریخ بشریت اسـت،   یافته تشک   خشونت  سازمان ترین بزرگ
کمتـرین  کـه  تنها نظـم اجتمـاعی دارای مشـروعیت نظمـی اسـت 
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هــایش داشــته باشــد و بــه جــد  و آزادی تعــارت را بــا فردیــت فــرد
کارآمـــدترین آن نیـــز  معتقـــد اســـت چنـــین نظمـــی در عـــین حـــال 

که انسـان ترین پهنه ، به عنوان بزرگکره زمینهست. در  ها در  ای 
ـــدگی می ـــانون واحـــد  آن زن کننـــد، خبـــری از حکومـــت واحـــد و ق

هــای مختلــف تیــ   هــا، ن ادهــا و ارز  زبان ها بــا  نیســت و انســان
کـره  مستق  از هم زنـدگی می کامال  سیاسی  واحدهای گـر  کننـد. ا

زمین بـدون حکومـت و قـانون یکسـان همچنـان متمـدن اسـت و 
بـرای  بـدون حکومـتدچار فروپاشی نشده، به طریر اولی تمـدن 

کــه بنیــادی تر کوچــکواحــدهای  ترین  نیــز متصــور اســت. فــردی 
ـــد، ها را آزادی می ترین ارز  در جهـــان انســـان حـــر و اصـــی   دان

کـه بـه  کمال م لوبش آنارشیسم است. یعنی نظمـی بـدون نـاظم 
های  صورتی خودجو ، همکاری اجتمـاعی را بـین آحـاد انسـان

گزاره آزاد و مختــار برقــرار می آور  هــای الــزام کنــد. در ایــن جامعــه، 
کـه توسـس سیاسـت شـود جـایی نـدارد و  مداران تعیـین می قـانونی 

ــه و مســئو نه از آن پیــروی می کــه انســان آنچــه کننــد،  ها مختاران
هاســت. قاضــی و پلـــیس  قراردادهــای پ یرفتــه شــده از ســـوی آن

ــا اقتــدار آن هــا مرهــون وجاهــت و و اقــت  همچنــان وجــود دارنــد امد
ـــی ـــروز م ـــه انحصـــار خشـــونت. ام ـــه  اجتمـــاعی اســـت، ن ک دانیم 

 بخشــی بــه هــای مخربــی بــرای مشروعیت هــا چــه ظرفیت دولت
 تاتـا  هـا  دانیم آرمان ،ارت و تجاوز و قت  دارند و از سویی هـم مـی

ــــای  ــــن موضــــوع معن ــــاهی از ای گ ــــا آ ــــ  حصــــول نیســــتند. ام قاب
بودن حرکت به سمت چنین جهـانی را  ناپ یر امکان،یرواقعی یا 
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گر ایمـان بـه آزادی چنـین آرمـانی را بـرای مـا می نمی سـازد،  دهد. ا
کــه ســاده ــه ایــن معنــی نیســت  کشــوری بــدون  د نه ب ــدارک  در ت

کاری از اراده هی  انسـانی برنمی آیـد. بلکـه  دولت باشیم؛ چنین 
قــرار اســت اندیشــه و نظرمــان نــاظر بــه نفــی و نقــد وضــعیت فعلــی 

هــای تــاریخی  باشـد و بــه دنبـال ایجــاد ت ییراتـی بــه جـا، در بزنگاه
گر تصور می از عق  اسـت و  به دورکنیم چنین سخنانی  باشیم. ا

کتـاب می آنچه پیش گفتم و آنچـه در ادامـه در ایـن  آیـد در  از این 
فایـــده  هـــی  زمـــانی محقـــر شـــدنی نیســـت و پـــرداختن بـــه آن بی

کتـــاب  ـــه ایـــن بخـــش از   ســـازی خصوصی»اســـت توجهتـــان را ب
 کنم: فون هایک جلر می« 1پول

کـــه فکـــر » پیشـــنهاد خصوصـــی شـــدن پـــول  کننـــد میکســـانی 
ــه کــامال   ــد ب ــه  ،یرعملــی و اتوپیــایی اســت، بای ک ــد  ــاد بیاورن  344ی

در »ســال قبــ  آدام اســمیت در  ــروت ملــ  چنــین نوشــته اســت: 
کبیـــر، آزادی  کـــه انتظـــار داشـــته باشـــیم در بریتانیـــای  ـــن  واقـــط ای

کــه  تجــارت بــه کامــ  اعــاده شــود، همانقــدر نــامعقول اســت  طور 
ــا تقریبــا  «. انتظــار داشــته باشــیم یــک اتوپیــا در آن تأســیس شــود امد

کتـاب او در سـال نود سال پـس از انت کبیـر ۶۹۹۱شـار  ، بریتانیـای 
کامـ  تجـارت را  ۶۳۱4در سـال  کـه آزادی  کشـوری شـد  نخسـتین 

کرد.  «برقرار 

های امیررضـــــا عبـــــدلی را  در انتهـــــا چنـــــد ســـــ ری از نوشـــــته
که در   ام؛ گنجانده ام و  گ شـته از او بسـیار آموختـه دو سـالفردی 

                                                                                                                                                                                              
1. Denationalisation of Money: The Argument Refined, 1990, 
Friedrich A. Hayek 
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ام.  ره بــــردهبهــــ هایش نوشــــتهدر نوشــــتن ایــــن مــــتن از بســــیاری از 
کــه هســت بــرایش آرزوی ســالمتی دارم؛ کــالم را   هرکجــا  او جــان 

کرده است:  رساتر از من بیان 

گــو  بچــه بــدیهیات زمــین را حکومت» خواننــد.  ها می هــا بــه 
ها بــرای توجیــه )یــا در  کننــد. دانشــگاه وقفــه تکــرار می ها بی رســانه

گیرنـد  ها بودجـه می ناپ یر مدعیات( آن واقط برای تکرار خستگی
کننـــد. بـــدیهیات زمـــین، مقدســـات ســـکو ر دنیـــای  و خـــرج می

هـا بایـد پـی خیلـی چیزهـا را  مدرن هستند. برای مرتدشدن بـه آن
گــر خرافــۀ مــدرنی مثــ   ــن مالیــد. ا ــه ت ــی»ب ــه تهنتــان « منــافط ملد ب

مسخره بیاید، مسخره خواهید شد. اگر حرمـت و سـیادت پـرچم 
کرامــــت فــــرد انســــانی وا تــــر حرمــــت  ندانیــــد، بی را از حرمــــت و 

گــر روش خــود و همــه هموطنــان خــود را در چهــره و  خواهیــد شــد. ا
ـی ندانیـد، و در  امضای چند سیاست    درو،گـو متجلد

کـالد مدار 
کــــردن منــــافط و رفــــاه و  راه ایــــن روش جمعــــی حاضــــر بــــه قربــــانی 

کـه اصـال   وطنانی همامیدهای شخصی خود نباشید، آنگاه همه 
ـــه خیا شـــما را نمی گـــواهی شناســـند ب ـــت شـــما  ـــد دادن ؛ و خواهن

کــه شــما را می کســانی  کــه  شناســند  برایشــان هــی  مهــم نیســت 
ایـد.  بگویند شـما همیشـه انسـان شـریف و وفـادار و مسـئولی بوده

کـه زیـر  در دورانی زندگی مـی بـردن خـدا بـه انـدازر زیـر  سـرالکنیم 
بردن ضرورت وجود دولـت )و مصـائر و فجـایط مترتـر بـر  سرال

ــــــت( ه ــــــاظی مثــــــ  آتئیســــــم یــــــا وجــــــود دول ــــــدارد. الف زینــــــه ن
ا آنارشیسم بیشـتر انـگ  گنوستیسیسم برای خود وقاری دارند. امد آ
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بــدنامی اســت تــا آنکــه بیــانگر یــک مــرام سیاســی و اجتمــاعی و 
کـی. بـه  کـی بـه هـر فکری باشد. از دید جامعه آنارشیسم یعنی هـر

«. خــــر تــــو خــــری»زبــــان عامیانــــه شــــیرین پارســــی یعنــــی فلســــفۀ 
ت از دیــد جامعــه اصــو   حــر  شایســتۀ تــوجهی نــدارد. آنارشیســ

کنتـــــرل و تمـــــدن را برنمی تابـــــد.  بیمـــــار روانـــــی اســـــت و نظـــــم و 
گـــروه  ها و سیاســـت آنارشیســـت مداران، هرکـــدام معتقدنـــد بایـــد 

مقاب  را در آسایشگاه روانی تحت درمان قرار داد. و جامعه البتـه 
کســی را می کــودکی بــا تبلی ــات او طــر   کــه از  بــزرگ شــده  گیــرد 

کـــه وقتـــی بـــه تـــاریخ نگـــاه  خبـــر خـــوبباشـــد. شـــاید  ایـــن باشـــد 
هـای مرتدانـه هـر دوره تـاریخی، معمـو    بینیم حر  کنیم، می می

اند. ایـــن  بـــه فهـــم مشـــترک و بـــدیهیات دوره بعـــد تبـــدی  شـــده
ــا  هــی  قرینــه می ــد امیدوارکننــده تلقــی شــود، امــا من ق ای در  توان

کــه نشــان دهــد از ایـ ن پــس نیــز تــاریخ طبــر همــین دسـت نــداریم 
ــازار آزاد از  قاعــده پــیش خواهــد رفــت. در نتیجــه ممکــن اســت ب

فرصـت تحقـر و  گاه هی های مرکانتیلیست،  اعمال نفوت دولت
کـــه نیروهـــای مخـــالف و  ـــه یـــاد داشـــت  ـــی بایـــد ب تولـــد نیابـــد. ول
که قدرتمند باشـند، قـدرت ،لبـه بـر من ـر و  بازدارنده هر قدر هم 

ــد: ــط  اخــالق را ندارن ــه خــاطر موان آنچــه درســت و بایســته اســت ب
تحقر، نادرست و ناشایست نخواهد شد. دنیای فعلـی حاصـ  

مداران است. ایرانی هـی  مشـکلی نـدارد  های سیاست انتخاب
بعــد در  چنــد هفتــهکــه در فیســبوک بــا یــک فرانســوی آشــنا شــود و 

ــه  ــه انگلیســی ســر ب کنــد و ب ــ یرایی  ــا میــرزا قاســمی از او پ تهــران ب
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