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 درود برخواننده گرامی!

"مقدمه ای بر آزادی گرایی" نخستین کتابی است که از سوی پژوهشکده "چراغ آزادی" به زبان پارسی 

یاالت متحده نویسنده و روزنامه نگاری سرشناس ازا ،دیوید بواز ،منتشر می شود. نویسنده این کتاب

است. او از کوشش گران شناخته شده جنبش آزادی گرایی و از مدیران ارشد بنیاد پژوهشی کاتو در 

و نویسنده مقاالت متعددی  ،ویراستار و گردآورنده پنج کتاب ،واشنگتن است. بواز نویسنده دو کتاب

با شبکه های تلویزیونی و و مجموعه های مقاالت است. او گفتگوهای متعددی  ،مجله ها ،درروزنامه ها

رادیویی چون "سی ان ان" و "ان پی آر" داشته. ما امیدواریم که انتشار این کتاب در آشنایی خوانندگان 

 پارسی زبان با آزادی گرایی موثر باشد. 

    نام "آزادی گرایی" برای خواننده پارسی زبان نامی مانوس نیست. ما این نام را به عنوان برابر 

  پارسی واژه  ”Libertarianism“می کنیم.  پیشنهاد

آزادی گرایی یا لیبرالیسم کالسیک یکی ازدو شاخه اصلی جریان فکری لیبرال در دوره کنونی است. به 

واژه "آزادی گرا" یا "لیبرتارین" در بسیاری از زبان های باختری از جمله زبان های انگلیسی  ،صورت عمومی

ودکامه" یا "مستبد" استفاده می شود. از دیدگاه دو شاخه مهم علوم به عنوان متضاد "خ ،و فرانسه

واژه "آزادی گرا" به صورت خاص به بینشی اطالق می شود که بر پایه های  ،اقتصاد و سیاست ،اجتماعی

 ،برابری بی قید و شرط تمامی شهروندان در برابر قانون ،برتری حقوق  فرد بر توده ،خرد عرفی ،فایده گرایی

 ،حکومت قانون ،دولت محدود ،احترام به آزادی های فردی و مدنی ،ی اقتصاد بازار بر اقتصاد دولتیبرتر 

و صلح دوستی برقرار باشد. کوشش ما  ،استقالل قوای حکومت از یک دیگر و در چهارچوب قوانین اساسی

دیدگاه های  ،ایه هاچه به صورت چاپی و چه الکترونیکی؛ پ ،بر این است که با انتشار کتاب ها و مقاالت

 و فلسفه این جریان فکری را معرفی کنیم.  ،بنیادین

چندگانه و جهانی  ،همان طور که بواز در این کتاب به شما می نمایاند ،پیشینه نظری آزادی گرایی

است. آزادی گرایی یک ایده "غربی" نیست. بنیان های آزادی گرایی گستره ای از نوشته های فیلسوفان 

را در بر می گیرند.  ،میلتون فریدمن ،ین تا دیدگاه های بزرگترین اقتصاد دان قرن بیستمباستانی چ

 به خصوص وجه آزادی گرایانه آن دارند. ،بسیاری از باورهای اساسی تمدن مدرن ریشه در تفکر لیبرال

حقوق احترام به  ،دموکراسی ،چندگونگی فرهنگی  ،مدارا  ،گفتگو در باره باورهایی چون حقوق بشر

چون آزادی و  ،و دگرباشان تنها با قبول اصول زیربنایی دیدگاه لیبرال ،دگراندیشان  ،زنان ،اقلیت ها

ممکن است. در حقیقت این اندیشه ها با بنیان های فکری مکاتب توده گرایی چون  ،انتخاب فردی

و "دولت رفاه" در کمونیسم و سوسیالیسم یا حتی ایدئولوژی های عوام گرایی چون سوسیال دموکراسی 

یک نظام سوسیالیستی یا حتی سوسیال دموکرات به خودی خود  ،تضاد آشکار هستند. به بیان دیگر

و یا آزادی انتخابات نیست. در قرن  ،آزادی مطبوعات ،ضامن آزادی های پایه فردی چون آزادی بیان

کارل  ،رابرت نازیک ،میززلودویگ وان  ،اندیشمندانی چون فردریک اوگوست فون هایک ،بیستم میالدی
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پوپر و ایزایا برلین به روشنی ناسازگاری ساختاری نظام های فکری و سیاسی توده گرا با ایده آزادی را 

نمایانده اند. بیش از نیم قرن پژوهش در دانش اقتصاد نیز ناسازگاری اقتصاد دولتی و دخالت حکومت در 

و توسعه اقتصادی؛ چه  ،ریشه کنی فقر ،نوآوری ،اقتصادیبازرگانی خارجی و بازار با هدف هایی چون رشد 

 آشکار کرده است. ،از دیدگاه تئوریک و چه از دیدگاه کاربردی

تنها سیستم موجود که توانایی افزایش رفاه دراز مدت شهروندان همراه با  ،بر اساس این پژوهش ها

دموکراتیک و مقید به یک قانون  نظامی است که از دید سیاسی ،حفظ آزادی های طبیعی آنان را دارد

اساسی آزادی گرا و از دید اقتصادی پیرو قوانین بازار آزاد باشد. باید به این اصل مهم اشاره کنم که پیروی 

و یا  ،کارآفرینان ،ازاصول آزادی اقتصادی به هیچ روی به معنای پشتیبانی دولت از شرکت های بازرگانی

سیستمی مجری قوانین دموکراتیک و "داور بازی اقتصادی" است.  سرمایه داران نیست. دولت در چنین

مسئله اصلی این است که دولت نگران این باشد که  کسی در جریان این بازی از رانت های ویژه برخوردار 

نباشد و  یا از دیگر بازیگران سوء استفاده نکند. بحران اقتصادی جهانی کنونی ناشی از اجرای سیاست 

بازار آزاد نیست. ریشه های این بحران در مداخله دولت ها و شرکت های دولتی در بازار  های مبتنی بر

مسکن به منظور پی گیری سیاست های نابخردانه "مهندسی اجتماعی" و کوتاهی دولت ها در ایفای 

 نقش داور بی طرف اقتصادی نهفته است.

و یا حتی خالف خرد جمعی هستند. این سخنان ناشنیده  ،برای بسیاری از خوانندگان پارسی زبان

سرمایه داری و رفع تبعیض و فقر؟ کارآفرینی بدون مداخله دولت؟ مگر همه ما نمی دانیم که سرمایه 

داران "زالو صفت" اند؟  مگر چون روز آشکار نیست که بازار آزاد یعنی فقر و ستم بر "طبقه کارگر"؟ مگر 

وی سرمایه داری جهانی برای استثمار دیگر ملت ها نهاده جهانی شدن و تجارت آزاد دامی نیست که از س

شاید برای  ،شده؟ مگر نتیجه نظام سرمایه داری از دست رفتن آزادی های مردم نیست؟  خواننده گرامی

 "نه" است. ،با دلیل و برهان ،شما جالب باشد که جواب یک یک این پرسش ها

چپ گرا  (سخن از "کم مایگی" این تبلیغات و شوربختانه تبلیغات پرحجم ولی بی مایه گروه های 

 ،نوشته ها گفتن به طنزی تلخ می ماند) وتنبلی فکری گروه هایی که از دید سیاسی می باید لیبرال باشند

امکان آشنایی خواننده پارسی گوی با اندیشه آزادی گرایانه را سلب کرد.  متون اصلی اندیشه لیبرال یا به 

در دوره  بین جنگ  ،شناخته شده نیستند. افزون بر آن ،یا اگرترجمه شده اند پارسی ترجمه نشده اند و

میالدی در ایران و افغانستان در فرآیندی جالب توجه از دید پژوهش  ١٩٧٠دوم جهانی و اواخر دهه 

اکثرگروه های سیاسی و فرهنگی (حتی فن ساالران دست اندرکار نظام شاهنشاهی در  ،سیاسی و اجتماعی

و گروه های مبارز مذهبی) دیسکورسی  مارکسیستی را برگزیدند. این گزینش به صورت طبیعی ایران 

توانایی شناخت و درک ایده های آزادی گرایانه را سخت و یا حتی ناممکن می کند.  آشنایی بیشتر 

بلیغاتی روشنفکران و کنشگران سیاسی و فرهنگی پارسی زبان با اندیشه لیبرال در حد بازتکرار شعارهای ت

 گروه های سیاسی چپ گرا است.
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ما باور نداریم که همه باید چون ما بیاندیشند. ولی امیدواریم که بتوانیم ابزار مخالفت یا موافقت  

 خردمندانه و سامان مند با آزادی گرایی را برای خوانندگان ارجمندمان فراهم کنیم. ما ایمان داریم که

دن ها و صاحبان یکی از غنی ترین فرهنگ های جهان با یکی از پایه آشنایی وارثان یکی از کهن ترین تم

های نظری اندیشه و تمدن مدرن باید فراتر از تکرار شعارهایی باشد که نه تنها "تاریخ مصرف شان 

از  ،بلکه نادرست بودنشان با مدرک ثابت شده است. اگر خواهان آشنایی با این مدارک هستید ،گذشته"

 آن چه ما منتشر می کنیم را بدون پیش داوری و با کنجکاوی بخوانید. شما می خواهم که

 ،با تشکر

 ،محمدرضا جهان پرور

 سردبیر چراغ آزادی و استاد اقتصاد دانشگاه کارولینای شرقی

 ٢٠٠٩/فوریه ١٣٨٧اسفند ماه 
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 مقدمه:
دل گرم کننده است:  ارسی نشانه ای دیگر از دو رویدادپبه زبان  "مقدمه ای بر آزادی گرایی"انتشار 

نخست این که مردم جهان روز به روز به یک دیگر نزدیک تر میشوند. رویداد دیگر گسترش ایده صلح و 

آزادی پس از یک سده سرشار از جنگ و دولت گرایی است. این کتاب شاید در زمان به ظاهر نامناسبی به 

ندگان جایزه نوبل اقتصاد مدعی "پایان بازار دست خواننده پارسی زبان برسد. از رییس جمهور فرانسه تا بر

آزاد" هستند. یک چهره خبری چپ گرای آمریکایی در رسای "پایان آزادی گرایی" ابراز خشنودی کرد. این 

منتقدان کوته نظرند .امروز ما بیش از هر زمان دیگر به ایده آزادی گرایی، به معنای آزادی در چهارچوب  

 قانون، نیاز داریم.

درک ریشه ها و نتایج این رویداد است. این بحران  ٢٠٠٨ن وظیفه ما در باره بحران  اقتصادی نخستی

ناشی از یارانه ها، مقررات، و مداخله در بازار است. تجویز دوباره این دارو اثری ندارد. سخن کریستوفر 

ن پرداخت شده هیچنس به درستی به این مسئله اشاره دارد که: " این نمایش دهشت باروام های مسک

به افراد کم اعتبار و   مشتقات مالی که اعتماد ما به ایده اعتبار مالی را ازمیان برده ریشه های گوناگونی 

دارد. ولی یک راه تعریف آن این است که همه خیال می کردند که چیزی عاید آن ها خواهد شد و 

 کمابیش همگان به دام عوام گرایی افتادند."

چهارگوشه جهان به عنوان نمونه اقتصاد بازار آزاد شناخته میشود. بازار رقابتی و آزادی  اقتصاد آمریکا در

و رفاه کرده. ولی آنچه  ،ایاالت متحده را تبدیل به کشوری پیشرو در زمینه نوآوری، رشد ،نسبی از مقررات

توانایی های خود  تخطی از اصول بازار آزاد است. بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) از ،سبب بحران شد

برای پایین نگاه داشتن نرخ بهره و افزایش نقدینگی سوءاستفاده کرد. این سیاست سبب افزایش تقاضا 

بانک ها و صندوق های وام  ،برای مسکن و شکل گیری حبابی ناپایدار در قیمت مسکن شد. دولت فدرال

اشت.  به هر کس قول همه چیز مسکن را برای اعطای وام مسکن به متقاضیان نامناسب زیر فشار گذ

تر می شد. هنگامی که بیششان فقط  ارزش داده شد: پول مفت، وام های با بهره پایین، و خانه هایی که

شرکت  به زمان پرداخت یکجای صورت حساب ها رسید، دولت فدرال  به جای این که اجازه ورشکستگی

مشغول به کار نگه دارد. این سیاست اقتصادی  پا پیش گذاشت تا تمام شرکت ها را ،های ناموفق را بدهد

 یک دولت در خدمت شرکت های بزرگ است، نه یک دولت آزادی گرا. 

اگر بحران جاری منجر به بازنگری ما در "سرمایه داری آمریکایی" شود،  سیستمی که در آن نهاد اصلی 

ت مرکزی سالی سه تریلیون دالر سیاست گذاری پولی عرضه پول و اعتبارات مالی را دستکاری می کند، دول

مالیات می گیرد ولی برای خرج آن حساب درستی پس نمی دهد، شرکت های عظیم دولتی با پول مالیات 

دهندگان بازار وام مسکن را به انحصار در می آورند، قانون مالیات وام گرفتن ریسکی را تشویق می کند، و 

ا ریسک زیاد بپردازند،  شاید بازبینی چنین سیستمی کار دولت بانک ها را مجبور می  کند که وام های ب

 درستی باشد. 
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آزادی گرایان خواستار آزادی همراه بامسئولیت،  بازارهای آزاد و آزادی های مدنی، و دولت کوچک و 

کارآمدی هستند که پای خود را درون اتاق خواب شما و دفتر مدیریت شرکت ها نمی گذارد. طبیعی است 

 رایی جزئی از برنامه های دولت های بوش و کلینتون نبود. که آزادی گ

نه نظام  ،حتی اگر در مورد دالیل بحران کژفهمی هایی وجود داشته باشد، برخالف میل منتقدان

سرمایه داری و نه اندیشه آزادی گرایی میدان را خالی نخواهند کرد.  زمانی نه چندان دور نیمی از جهان 

کرد، روشن فکران "جهان آزاد" ایمان داشتند که اقتصادهای با برنامه ریزی مرکزی سرمایه داری را رد می 

برنده میدان رقابت با اقتصادهای سرمایه داری خواهند بود و آینده از آن الگویی  از همگرایی نیم سرمایه 

ی، آلمان داری و نیم سوسیالیستی خواهد بود. ولی بعد از این که جهان دستاوردهای کره شمالی و جنوب

شرقی و غربی، هنگ کنگ و تایوان و جمهوری خلق چین، و اتحاد جماهیر شوروی و ایاالت متحده را 

چون روز آشکار بود که سوسیالیسم در بهترین حالت  نسخه ای عقب مانده و ناکارآمد برای  ،مقایسه کرد

 . رکود و در جازدن و در بدترین حالت  دستوری برای استبدادی وحشیانه  است

در این میان اقتصادهای نیم برنامه ریزی شده غرب چون زالند نو،  بریتانیا، و ایاالت متحده و ... دچار 

میالدی بسیاری از این کشورها برنامه های آزاد سازی  ١٩٧٠گونه مالیمی از تصلب اقتصادی شدند. از دهه 

کاهش مالیات ها، و کاهش موانع  قیمت ها، برطرف کردن موانع رقابت در بازارها، آزادسازی اقتصادی،

بازرگانی خارجی را اجرا کردند.  سرانجام در هر دو سوی پرده آهنین این ایده که مالکیت خصوصی و 

بازارها اجزا اجتناب ناپذیریک نظام مدرن اقتصادی هستند، پذیرفته شد. همزمان،  یک انقالب فرهنگی 

سر جهان غرب، زنان، اقلیت های نژادی، دگرباشان جنسی جامعه را برای پذیرش تفاوت ها باز کرد. در سرا

و عقیدتی به گستردگی وارد جریان "اصلی" جامعه شدند. هنر، ادبیات،  و شیوه زندگی فردی تر و چندگونه 

میالدی ما را بسوی آنچه برینک لیندسی در کتاب "عصر فراوانی" "فرگشت  ١٩٨٠و  ١٩٦٠شد. دهه های 

 خواند، رهنمون شدند.   ضمنی آزادی گرایانه" می

گروهی پیش بینی می کنند که دولت ها در آینده از امروز نیرومندتر خواهند بود. گروهی دیگر باور 

دارند که آینده آزادتر از امروز خواهد بود. سردبیران مجله "خرد" نیکالس گیلسپی ومتیو ولچ می نویسند: 

سر آغاز آزادی گرایی" خوانده شود، ...  سپیده دم دورانی "ما در برهه ای از زمان زندگی می کنیم که باید "

سرشار از فردیت و قدرت انتخاب در مورد تمام وجوه زندگی ما ...  در این دوران بیش از هر زمان دیگر در 

تاریخ، می توانیم بر اساس خواسته های خود زندگی کنیم. دوره ما، الگوی اولیه آن چیزی است که 

رابرت نازیک "آرمان شهر آرمان شهرها" می خواند ... این سده نوین فردیت، که "دهه فیلسوف آزادی گرا 

میالدی) را در مقام مقایسه جمع گرا می نمایاند، تاثیرات ژرفی بر سیاست، داد و  ١٩٨٠خودپسندی" (دهه 

 ستد، و فرهنگ خواهد داشت."

* * * 

ده ای از قرن بیست و یکم می نمایاند. ولی آزادی گرایی یا لیبرالیسم را پدی  ،تصویر گیلسپی و ولچ

ایده حقوق فردی و حکومت مشروط بسیار قدیمی و چندگونه هستند. در این کتاب شما با ریشه های 
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، الئو ژو، و در بخش عهد عتیق انجیل، به خصوص در این عقاید در نوشته های فیلسوف باستانی چینی

  حکومت ها، آشنا میشوید.   هشدار خداوند به بنی اسرائیل در مورد طبیعت

بیگانه نیست. آیین  ،یا تاجیک ،ایرانی ،افغانی ،اندیشه آزادی و آزادی گرایی با فرهنگ پارسی زبانان

زردشتی بر آزادی انتخاب تاکید می کند. تاریخ نگاران باستانی یونانی یا رومی مقید بودن شاهان پارسی 

. همچنین ما می دانیم که پارسیان باستانی به دلیل اجرای به حکمرانی بر اساس قانون را ثبت کرده اند

موکد قوانین شان مشهور بوده اند. یونانیان برای اعتراض به اجرای موبه موی یک حکم قانونی می گفتند: 

"مگر این قانونی مادی و پارسی است که تغییر ناپذیر باشد؟" پارسی زبانان و خویشاوندان نزدیکشان 

 الش ترین بازرگانان جهان باستان بودند و نقشی مهم در تجارت جاده ابریشم داشتند.مردم سغد از پر ت

انقالب مشروطه ایران از اندیشه های روشنگری اروپا و اصول آزادی و حکومت قانون تاثیر بسیار 
 ،پذیرفته بود. بازرگانان نقشی اساسی در این انقالب داشتند و درخواست های آنان برای آزادی اقتصادی

و تاسیس مجلس قانون گذاری از مهمترین عوامل آغاز  ،رفع تبعیض به سود تجار روس و بریتانیایی

 جنبش مشروطه در ایران بود.

 ،ایرانی ،یافغان فاصله دارند. بازرگانان ،متاسفانه کشورهای پارسی زبان امروز از آن چه می توانند باشند

جایگاه  ،د که مهمترین تاجران جاده ابریشم بودنددرمقام مقایسه با اجداد سغدی خو ،و یا تاجیک

ایران همراه با لسوتو در مقام  ،درخوری در تجارت جهانی ندارند. بنا بر گزارش "آزادی اقتصادی جهانی"

ولی پایین تر از مولداوی و  ،بهتر از مقدونیه و فیجی ،هشتادم از میان سدوچهل و یک کشور قرار دارد

تاجیکستان اساسا در این گزارش ارزیابی نشده اند. سهم بخش دولتی و شبه دولتی تانزانیا. افغانستان و 

در این کشورها زیاد است و استفاده از رانت های دولتی رقابت سالم را محال می کند. نا امنی در 

افغانستان و بی ثباتی قضایی در دو کشور ایران و تاجیکستان سرمایه گذاری و نوآوری را پر مخاطره می 

 کند. لذا این وضعیت شگفتی آور نیست. 

* * * 

گروهی آزادی گرایی را فلسفه ای ساختارشکن یا افراطی می پندارند. این دیدگاه از زاویه ای خاص 

دولت در و  درست است: آزادی گرایی با استبدادمطلقه، کمونیسم، فاشیسم، نازیسم، سرمایه داری دولتی

حجر، یا هر شکلی از سلطه بر اندیشه آزاد انسان ها مخالف خدمت شرکت های بزرگ، دین ساالری مت

است و با آن ها مبارزه کرده. آزادی گرایان برای دیدگاهی ساختار شکن و درون سازگار از حقوق فردی و 

دولت مشروط کوشش میکنند که دستاورد آن حذف بخش عمده ای از دولت مدرن حتی در دموکراسی 

 های با اقتصاد مختلط است. 

اما از زاویه ای دیگر، آزادی گرایی فلسفه بنیادین جهان مدرن است. امروزه اندیشه هایی چون آزادی، 

برابری، حکومت قانون، دولت مشروطه، و آزادی کسب و کار چنان پذیرش همگانی دارند که ما فراموش 

این اندیشه ها را درون می کنیم زمانی این ایده ها انقالبی بوده اند.  آزادی گرایان تالش می کنند که 
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سازگارتر از پیروان دیگر ایدئولوژی ها به کار ببندند. ولی در جهان مدرن،  شمار کسانی که کلیت اندیشه 

 های آزادی گرایانه را رد می کنند، اندک است.

روندهای کالن جهان مدرن از ارزش های آزادی گرایی متاثر هستند. کمونیسم تقریبا مرده است و شمار 

کی هنوز از سوسیالیسم دولتی دفاع می کنند. اروپای شرقی برای ساختن جوامعی بر اساس حق اند 

اسر جهان توسعه یافته اعتراف می رمالکیت، بازار، و حکومت قانون تالش می کند. ناظران بی طرف در س

ات، به افراد و کنند که دولت های رفاه ناپایدار هستند و نیاز به اصالحات ساختاری دارند. انقالب اطالع

گروه های کوچک نیرو می بخشد و از توانایی های قدرت متمرکز می کاهد.  جهانی شدن روزافزون اقتصاد 

به این معنا است که کشورهایی که می خواهند از رونق اقتصادی بهره گیرند باید یک الگوی اقتصادی 

ند. در قرن بیست و یکم نمی توانید بازار نامتمرکز، بازار محور، و رها از مقررات دست و پا گیر را بپذیر

جهانی را نادیده بگیرید. اگر چنین کنید، فرصت بهره گیری از رشد چشم گیری که بازارهای جهانی و 

 توسعه فناوری به ارمغان می آورند، از دست می دهید. 

باشد، بسیار ساده این که چرا خواننده پارسی زبان باید در مورد آزادی گرایی کنجکاو  دلیلبنابراین، 

است: این ها اندیشه هایی هستند که نیروی محرک جهان مدرن را تامین می کنند. شما باید با آن ها 

آشنا باشید. دلیل دیگر این است که آزادی گرایی نوید صلح، رشد اقتصادی، و هماهنگی اجتماعی برای 

پارسی زبان برای تالش در جهت محدود  همه مردم و در همه کشورها را می دهد. آرزو دارم که خوانندگان

کردن قدرت دولت، آزادسازی افراد، خانواده ها، گروه های مردمی، و کسب و کارها به دیگر آزادی گرایان 

 در سراسر جهان بپیوندند.  

 

 دیوید بواز،

 ٢٠٠٩فوریه 
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 فصل اول

 ییآزادی گراآغاز عصر 

 

 

 

که  نداهاظهار کرد امريكادرصد مردم  ٣٩دریافتند که  ١پولگاپرسشگران  ١٩٩٥در سال 

حقوق و  شده است که نوعی تهدید مستقیم برای دولت فدرال به قدری بزرگ و مقتدر«

له برای پرسشگران دشوار بود، ئباور این مس» سد.رميآزادی شهروندان عادی به نظر 

را حذف کردند.  ٢»مستقیم« یبنابراین آنها دوباره اقدام به نظرسنجی نمودند واین بار کلمه

 پاسخ مثبت دادند.  امريكادرصد از مردم  ٥٢نظرسنجی دومین در 

ی ی اول روزنامه دربارهصحفه گزارشدر  ٣بعد از نظرسنجی آن سال یو. اس. آ تودی،

 ٤١که تعداد کثیری از  نوشت یگزارشبعد از سالهای دوران فرسایش جمعیت  یهائیامريكا

سد: رميبه نظر  تازهند که اکردهو رميی قدیابه فلسفه ٤کسایاعضای نسل از میلیون نفر 

تایید کرد که:  ٥ژورنال ی وال استریتاول روزنامه یدر صفحه یگزارش» است. آزادی گرایی«

یا حتی  گراسنتجمهوری خواهان  اندبوجود آمدهر رای دهندگان خشمگین که امروزه اكث«

زشان ... و به دلیل نگرش تحقیر آمی نداگراییآزادی طرفدار بلکه  ،محافظه کار نیستند

های اغلب به شکل ناآگاهانه به فلسفه امريكاییبیشتری از نسبت به دولت هر روز تعداد 

 »کنند.تمایل پیدا می آزادی گرایی

هایی که به حزب امريكاییبسیاری از تعداد  درباره ١٩٩٥سال به  یدر مطلب ٦دیوید برودر

این رای دهندگان  یویسد: ویژگی برجستهنمي ١ر واشنگتن پستند داآوردهسوم روی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Gallup 
۲ - immediate 
۳ - USA Today Newpaper 
٤ - X 
٥ - Wall Street Journal Newpaper 
٦ - David Broder 



شناسی عالمهجامعهانال ک  
@Atu_Sociology 

  شیآزاداند کی   یجامعه شناس یکتابخانه تخصص 
 ١FreeMan.Net ١٥  جـزوه نـامه،انیمـقاله، پا کتـاب،

این  ٢)شان نسبت به سیاستمداران هر دو حزب واشنگتنیدجدای از دلسر(مستقل  قوهلبا

. زیرا هستند. آنها نسبت به دموکراتها تردید دارند آزادی گراییهای رايشاست که دارای گ

با جمهوری خواهان به دلیل  هالیبرتاریاند. ناسنشميدموکراتها را به عنوان دولت بزرگ 

محتاطانه برخورد  ٣امريكاشان بر حقوق مذهبی در حزب جمهوری خواه فرایندهتاثیر 

 نند.کمی

ی یو. اس. آ روزنامه؟ ظهور کرداز کجا  آزادی گرایی ایهناگهانی رسان گرايشاما این 

-را به چالش میین عقلی قراردادی مواز آزادی گراییاز آنجایی که  ،شودمتذكر مي  ٤تودی

اقتصادی متمرکز ددولتی را  ریزیبرنامهمبتنی بر کنترل و  قديمي و طرد شدهو عقاید کشد 

ابتدا طی دارد. همچنان که من نیز در  برای جوانان جذابیت بسیار کند، اغلبمی دطر

-به نظر می ت را کشف کردم، برای من بدیهییسآزادی گراهای ام ایدهدوران دانشجویی

آزادی انستم کتابهای دمي(هرچند تقریبا قشر جوان باشند  آزادی گراییرسید که طرفداران 

توانست به چنین اند). اما کدام جوان میافراد مسن نوشتهم اهکه مطالعه کردرا  گرایی

خارج از محیط  آزادی گراآزادی فردی معتقد باشد؟ وقتی من به اولین جلسه  از يتصور 

ر زیرا د داشت متعجب شدممالقات نخستین فردی که حدود چهل سال  زاه رفتم، ادانشگ

رسید. سپس نفر بعدی رسید، از آن دسته افرادی که انتظار آن زمان به نظرم تقریبا پیر می

الی که از من پرسید، ؤ. اما اولین سای بودمالقاتشان را داشتم، زن جوان بیست و چند ساله

از ساله اش  ٦٠بعدا دریافتم که والدین حدودًا » ید؟ادیدها والدین مرا آیا شم« این بود که 

را در  مبرداشت اشتباه خودبدين ترتيب كالً در ایالت بودند، فعال و پيشرو  آزادی گرایان

باشند، تصحیح کردم. و بعدها، کشف کردم که  آزادی گراوانند تميافرادی که نوع مورد 

دارند،  یآزادی گراییی دیگری که امروزه عقاید مشترک امريكاوالدین زن جوان و میلیونها 

از جانب آزادی فردی ثابت قدم هستند و با اعمال زور یی امريكای دیرینهدر مسیر سنت 

 نند. کمیدولت مخالفت 

ی انتخابی حق زندگی به شیوه براساس آن هر فرد دیدگاهی است که  آزادی گرایی

لغت سنتی حترام گذارد. (من در این کتاب ق برابر دیگران اکه به حقو دارد تا جاييش خود

                                                                                                                                                                  
۱ - Washington Post 
۲ - Washington 
۳ - Gop (Grand Oil Party) 
٤ - USA Today Newpaper 
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ست؛ مگر در متن ابودهکه اعم از زن و مرد مورد نظرم همه افراد ام را به کار برده ١»او«

 )هم مرد هم زن استنباط شود.» او«داشته باشم، باید از » او«منظور دیگری از 

حقوقی که افراد به طور  ـمالکیت و زندگی، آزادی برای از حقوق فردی آزادی گرایان 

ند. از دیدگاه کمیدفاع  ـند ابودهاز آن برخوردار  هاطبیعی پیش از ایجاد حکومت

داوطلبانه باشد؛ و تنها اعمالی که موجب بروز زور  بايدانسانی روابط ، همه تیلیبرتاریانیس

. گرددقانون منع  ةیلبه وس شود بایدمی  اند،افرادي كه خود از زور استفاده نكردهعلیه 

 .و کالهبرداری آدم ربايياوز، دزدی، اعمالی مانند: جنایت، تج

نند. کمیی اخالقی معتقدند و با آنها زندگی هاارزشن ایهبسیاری افراد از روی عادت ب 

ِاعمال شوند و  همواره بايدقوانین اخالقی ن ایهاعتقاد دارند ک آزادی گراییطرفداران 

 هاد. دولتنآنها را سرلوحه اعمال خویش قرار ده معهجا مانند افرادِ  نیز بخصوص دولتی

كساني كه زور در مقابل ما استفاده و حمایت از ما در برابر  باید برای حمایت از حقوق

-به حقوق دیگران تجاوز نمیه کمیمرد علیه هاد. وقتی دولتنوجود داشته باش كنند،مي

 ن به حقوق انسانی هستند.د پس خودشان از متجاوزابرنکار میکنند، ترفند زور را به 

، هاقیمتمانند سانسور، خدمت اجباری، کنترل  یاعمال آزادی گراییطرفداران بنابراین 

 کنند. را محکوم میدولت  از سويزندگی شخصی و اقتصادی ما بر اموال ونظارت  توقيف

 جهانِ  شبیه به تعالیمِ  ؛رسدآن جهانی به نظر می آزادی گرایی به بيان ديگر بينش

جهان آشفته و  ا در. مطمئناشتو نخواهد دوجود داشته که هرگز بوده ی ی املکوت

آور ؤال شگفتن سایهپاسخ بایست کاری انجام دهد؟ بمي دولت، آیا نامطبوع امروزی

آزادی تر باشد اعمال مدرن و ترپاسخ منفی است. در حقیقت هرچه دنیا آشفته :است

 بعدحتی شیوه رفاه طلبی  و سلطنت پادشاهی، دیکتاتوریـ مانند ـ مال دیگری با اع گرایی

ی امريكاهوشیاری سیاسی در در وهله اول وجود ود. شميبهتر مقایسه  امريكااز جنگ 

، بلکه ندارد هو در وهله دوم وجود درک لیرتاریانیسم است که هیچ ارتباطی به گذشتامروز 

در سیاست امر این  پراگماتیستی ـ برای آینده است. يرحبیشتر ط آزادی گرایییک فلسفه 

 ندارد.  گرد ست و عقبا یی جنبه راهبری دارد، پیشروامريكا

 هدستخوش غرور و مضحک امريكا دولِت  ویافته آنقدر گسترش امروزه  آزادی گراییتفکر 

جی  پی.. هستند ليبرتاريانيست دو هر ارمريكايي نويسان طنز ترينكه معروفست شده ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - he, his 
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دادن : «كندمي اش را اینگونه خالصهفلسفه سیاسی ییامريكانویسان یکی از طنز  ١کر ُارو

» به پسران نوجوان است. اتومبیلدادن ویسکی و کلید به ثروت و قدرت به دولت شبیه 

بهترین راه درک این «هد: دميوضوح شرح همان ه بدولت را  ٣تام پینمانند  ٢دیو بری

یرد، گمیدولت پول را از بعضی افراد  :باشدميهد، دميدولت انجام  له توجه به آنچهئمس

 » هد.دميدیگر افراد  بهارد و باقی را دميمقداری از آن را نگه 

قانون و زیر لوای برای آزادی  آن ست اما چارچوبآميقدی ایفلسفه آزادی گرایی

عصر  موسوم بهازد سمیدنیای پویای امروز  مناسب به طور خاصیپیشرفت اقتصادی آن را 

 در حال ورود به آن هستیم. ما اکنون  کهوم ساطالعات یا موج سوم، و یا انقالب صنعتی 

 

 آزادی گراییاحیای 

آزاد و شکوفا اغلب ممکن است برخی خوانندگان تعجب کنند که چرا مردم در کشوری 

 نظامما با آیا ند. دولت دار دنیاز به انطباق با فلسفه جدی امريكامانند ایاالت متحده 

ای برای تعداد سابقهداریم که شکوفایی بی ایهما جامعرایجمان انطباق داریم؟ حقیقتا 

شکالتی همچون مست. اما به اآوردهبیشتری از مردم را بیش از همیشه به ارمغان 

تخریب محیط زیست برخورد  ونژادي ی ش هاکشمک تامدارس فقیر  برایتهای باال امالی

هایی برای کارراه آزادی گرایینیست. کارساز کافی به قدر کنونی ما  ـ که رویکرد کنیممی

 آورممياکنون سه دلیل  کرد تا این راهکار را ارائه دهم. مسعی خواهاین مشکالت دارد که 

 . استجدید  یهزاره یدر آستانه امريكاصحیح  رویکرد آزادی گرایی که

همان ند گذشته رفاه داشته باشیم. اگر اقتصادمان به وانیم همانتميدلیل اول، ما دیگر ن

 %٤٠تولید ناخالص ملی ما  ، رشد كرده بودردکمیرشد  ١٩٧٣تا  ١٩٤٥در سالهای  كه اياندازه

این  كه اياقتصادی زياناست، بود. اما این مقایسه تصویر درستی از  نبیشتر از آنچه اکنو

ر نیای تجارت جهانی و تغییر پر شتاب تکنولوژی، هد. ددمين زند،ميدولت افراط گرا به ما 

سال پیش رشد کنیم بلکه رشد ما باید سرعت بیشتری داشته  ٤٠ایست با سرعت بمين

به معنی رفاه بیشتر برای همه فردی  اقتصادی باشد. اتکای بیشتر بر تجارت و فعالیت

 خوردارند.ها براست، به خصوص از همه مهمتر برای کسانی که امروزه از حداقل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - P.J. O`Rourk 
۲ - Dave Barry 
۳ - Tom Paine 



شناسی عالمهجامعهانال ک  
@Atu_Sociology 

  شیآزاداند کی   یجامعه شناس یکتابخانه تخصص 
 ١FreeMan.Net ١٨  جـزوه نـامه،انیمـقاله، پا کتـاب،

به شکل  هو اين مسئلقدرتمند شده است  بسيارما دلیل دوم این است که دولت 

یی به پرسشگران امريكادرصد  ٥٢ی که آن طور همان –د کنآزادی ما را تهدید می ایهفزایند

بی حد های و دخالت قوانين و مقرراتباال،  متحیر گفته بودند، مالیاتهای بیش از حد

در  ٢جس جکسونتا  ١جس هلمزند. سیاست مداران از اکردهله کمک ئامسن ایهنیز ب دولت

یی تحمیل کنند. حوادثی امريكانفر میلیون  ٢٥٠ی خودشان را بر قالخهای اند تا برنامهصدد

ضرب و شتم  ٥نالد اسکات،او د ٤وریویکی و  هاي، تیراندازی ٣دیویدین فرقهچون حمله به 

طي دولت برای گرفتن مالکیت خصوصی بدون  یهای فزایندهو تالش ٦رودنی کینگ

رساند و به ما نیاز به برقراری تمياست، قضایی ما را از دولتی که خارج از کنترل  مراحل

 ند. کمیرت را یادآوری قد برای مهار مرزهاي مشخصی بارهود

ی ر دلیل سوم اینکه، در این جهان به سرعت در حال تغییر که هر فردی دسترسی بی نظی

اقتصاد  مقابله بااعمال زور قادر به  نینمتمرکز و قوا بوروکراسیه اطالعات خواهد داشت، ب

که سرمایه  ستابدین معنی  ،ی جهانیدار واقعی نخواهد بود. وجود بازارهای سرمایه 

 .دشنخواهند  های ملی و نظام مالیاتی احجاف آمیز به گروگان گرفتهدولت از سويگذاران 

نیز بیشتری بیشتر و ن است که کارگران آی ارتباط از راه دور نشانگر های جدید برافرصت

. ملل مرفه در فرار کنندی مداخله آمیز دولت هاتهای باال و دیگر سیاساز مالیات توانندمی

 ينند. ما نیاز به حکومتکمییی هستند که تولیدکنندگان را جذب هاتمل بیست و یکمقرن 

 . هدایت کندنامحدود  ایهنده آیبداریم تا ما را محدود 

در ی استبدادی هاتتا حکومگرفته از هیتلر و استالین  ،قرن قدرت دولت ،قرن بیستم

ی شمالی و امريكابوروکراتیک  های فریقا تا حکومتا های ، از دیکتاتوری ٧پس پردة آهنین

ر و تجهان پیچیده، با گذشت زمانکه نند کمیست. بسیاری تصور ابودهاروپای غربی 

این، قرن بیستم از وجود بزرگتر و قدرتمندتر خواهند شد. در واقع، با  هاتطبیعتًا دول

سالة دنیای غرب بود. از زمان یونانیان، تاریخ  ٢٥٠٠تاریخ  ی برخالفبسیاری جهات مسیر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Jesse Helms 
۲ - Jesse Jackson 
۳ - The Branch Davidians 
٤ - Vicki Weaver 
٥ - Donals Scott 
٦ - Rodney King 
۷ - Iron Curtain: 

 کنند.سازند و سیطره من خود را منزوي میاي میطقهایدئولوژیکی بطور من ومیهایی که سدي سیاسی، نظادولت 
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ی اعمال زور و فزاینده توأم با نقش محدود شدهآزادی  حکایت ایهغرب به شکل گسترد

 ست.اوده باستبداد دولت 

توانیم به مسیر دولت وجود دارد که ما میهایی امروزه در پایان قرن بیستم، نشانه

حمایتی برای  ايصورت فزايندهه ب. با فروپاشی کمونیسم محدود و آزادی فزاینده باز گردیم

مرکزی باقی مانده است. کشورهای جهان سوم در حال خصوصی سازی صنایع  ریزیبرنامه

ی حاشیهکشورهای  ،دولت رفاه اجتماعیبا اعمال  .هستند يد سازی تجار دولتی و آزا

در ایاالت اند. در طول یک نسل از فقر به رهبری اقتصادی جهان تغییر کرده ١اقیانوس آرام

که کشور بر  آزادی گراییبا احیای عقاید  ، نظام عریض و طویل بوروکراتیکامريكامتحده 

به دولت نسبت اعتقاد شدید  تضعيفود. ما شاهد شمي پایه آن استوار شده بود، تهدید

 ١٩٦٠ یدههند. آنها در ادیدهشکست دولت بزرگ را  هاامريكاییهستیم.  جنگ طلب –رفاه 

گویند). می دروغهستند،(و در این مورد  اخواستههای نآغازگر جنگ هاتند که دولفهمید

 ١٩٧٠ی دههنیز دریافتند که در  نند وکمیشان جاسوسی رقبایی اخلدر مسائل دچرا كه 

د. و شومیراهبر اقتصادی کشور را به سوی تورم، بیکاری و رکود  ،مدیریت اقتصادی دولت

رؤسای جمهور  تواليدولت حتی به عنوان نفوذ متوجه شدند که هزینه و  ١٩٨٠ی دههدر 

. نددآن شمتعهد به دگرگوني و  وارد عمل شدهنگتن واش علیهافزايش يافته، در نتيجه 

بیست و ها هستند تا قرن آماده استفاده از این درس هاامريكایی ١٩٩٠ یدههاکنون در 

 بسازند.  يفردآزادی  قرنقرن دولت، بلکه نه م را یک

یای استبداد و نمردم اطراف د فزاينده تشخیصد. یکی عمده دار منشأاین تغییرات دو 

که در عقاید به است شد جنبش سیاسی دیگری ر وریزی دولت  حی در طر ذاترایی اکعدم 

از  هاییامريكاچرا «در کتاب  ٢ینا. جی. دای هک طورهماند. ریشه دار آزادی گراییویژه 

گیر سالهای چشمی هاتیکی از پیشرف آزادی گراییاحیای «ویسد: نمي ٣»ندسیاست متنفر

ت ضد جنگ، ضد احساسا ١٩٨٠ و ١٩٧٠های دههود. در طول شمياخیر است که کمتر ذکر 

بلند مدت  هايعالئق و گرايش تاقدرت، ضددولت و ضد مالیات با یکدیگر آمیخته شد 

 .»، دوباره زنه شودسياسي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Pacific Rim 
۲ - E.J. Dionne, Jr 
۳ - Why Americans Hate Politiceis 
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آزادی ی فرعی هاگزینهچیست؟ دلیل اصلی این است که  آزادی گرایی ظهوراکنون دلیل 

محك به  بیستمهمگی در قرن  -دولت رفاهکمونیسم، سوسیالیسم و  ،فاشیسم -گرایی

 ند. اهزادی شکست خوردآو همگی در ایجاد صلح، شکوفایی و  آزمون در آمده

 پیشرو بود. اقتصاد يبرای مثال فاشیسم در ایتالیای موسولینی و آلمان هیتلر، حرکت

 لذاسد، رميی آن اکنون برای هر شخص متمدنی ناخوشایند به نظر پرست ی و نژادمحور 

غربی  روشنفکرانجنگ دوم جهانی بسیاری از  ممکن است فراموش کنیم که پیش از

همانگونه که  ،ردندکمیرا تحسین » دهی اقتصادی در آلمان و ایتالیاشکال جدید سازماناَ «

در  ٢مسوسیالیسناسيونال شرح داده شد. وحشت جهانی از  ١نيشنی لهجدر م ١٩٣٤در سال 

و  آزادی گرایی نوزايي يانمنادحقوق مدنی کمک کرد بلکه  جنبشجاد ایهآلمان نه تنها ب

(ارباب و  بندگیراهي به سوي و  ٤سنایزابل پاتر از ٣خداوندگار ماشينهمچون آثاری 

 . پديد آوردرا  ٦کلفردریک. ای. هی از ٥رعيتي)

کارل مارکس ارائه  از سويکمونیسم بود، که  ،قرن بیستم تمامیت خواهدیگر، نظام بزرگ 

برای جذابيت خود را ی تابع آن اعمال شد. کمونیسم روهاشاتحاد جماهیر شوروی و ک درو 

افشای پاکسازی . حداقل تا زمان حفظ نموداز فاشیسم جذابیت بیشتری  هاایده آلیست

تالشي شريف هرچند یی کمونیسم را امريكااری از روشنفکران ي، بس١٩٥٠ یدههاستالین در 

ل از سرمايه گذاري تلقي حاص »بيگانگي خود از« و عدالتيحذف بيبراي گاهي افراطي 

یی به تحسین اتحاد جماهیر امريكابرخی اقتصاددانان  ٨٠١٩ یدر اواخر دهه ٧كردند.مي

که در حقیقت  -آن بودمفروض یی اقتصادی رآو این به دلیل رشد و کا ادامه دادندشوروی 

 را فراهم آورد.  آن نظامشرایط فروپاشی همين هم 

 آزادی گراییطرفداران ن متالشی شد؛ ومونیسم از درک ١٩٩١تا  ١٩٨٩وقتی در سالهای 

با  ردند، کمونیسم نه تنها مغایرکمیسالها بحث  آزادی گراییکه  طورهمانتعجب نکردند. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - The magazine the Nation 
۲ - National Socilism 
۳ - The God of Machina 
٤ - Isabel Paterson 
٥ - The Rood of Serfdom 
٦ - Friedrich A. Hayek 
۷ - alienation 
از خود بیگانگی سیاسی، انعکاسی است از خود بیگانگی اقتصادي در سازمان جامعه مدنی، در این حال، دولت ابزاري 

 گیرد.خواهد بود که طبق سرمایه دار از آن در جهت تأمین و تثبیت سلطه سیاسی و فشار بر طبقه به بند کشیده، بهره می
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در حالیکه تنها مد بود و آناکار ایهآزادی و شکوه بشری بود بلکه به شکل تخریب کنند

دی آن در طول زمان افزایش می مرد، ناکارآکمیدر جهان پیشرفت  دولت رفاه اجتماعی

این  :سراسر جهان داشت ایدئولوژیکیافت. فروپاشی کمونیسم تاثیر عمیقی بر چشم انداز 

حذف  ایدئولوژیکشکست تقریبا سوسیالیسم تکامل یافته را به عنوان نقطه پایانی بحث 

است و موجب بزرگی مصیبت مطلق نمود. اکنون این امر بدیهی است که دولت گرایی 

فاجعه آمیز آن قدر اگر سوسیالیسم کامل بیشتر و بیشتر تعجب کنند که  ود که افرادشمي

 واهد قدری سوسیالیسم را اعمال کند. خميجامعه  پس چرااست 

وجود دارد؟ ممکن است  ایهغرب چه مسال ی رفاه اجتماعیهاتاما در مورد دول     

باشد، اما آنها هنوز اهمیت دارند آیا محدود شده  ایدئولوژیک بطور نسبیتداوم نبردهای 

ای هتر از دولترفاه انسانیای هتلودایست بازار را تعدیل کند؟ آیا بميدولت ن

براي سوسياليسم مطلق  اروپای غربی و ایاالت متحده هرگزنیستند؟ اگرچه  لیبرتاریانیستی

بطور ادی مردم زندگی اقتص بر دولت كنترل تا شودتالشي ننمودند. اين مسئله باعث مي

را ملی  صنایعبیشتر ، دولتهای اروپایی یابدم افزایش بیستدر طول قرن  اينگران كننده

هوایی، خطوط  بنا نهادند؛ امريكانسبت به را طلب بیشتری ی انحصارهاتکردند و دول

، تولیدکنندگان اتومبیل و رادیو و سازندگان فوالدی مخابراتی ، معادن ذغال سنگ، هاتشرک

دند اما در شميیزیون از صنایع اصلی بودند که کال در ایالت متحده خصوصی محسوب تلو

 هاينخستين برنامهاروپای غربی در انحصار دولت بودند. همچنین کشورهای اروپایی 

 . به اجرا در آوردند ترزودتر و مفصلرا » ز گهواره تا گور« به معرف سودآوردولت

جز  ٢و آمتراک ١(خط آهن کنریل ندشد متری ملیكنایع ص امريكاه در ایاالت متحد     

امکانهای اقتصادی  قانونمند كردنقرن مهار و  این این تعداد محدود بودند)، اما در طول

، اروپایی را ایجاد نکرده بودیم» بیمه اجتماعی« نظامر حالیکه ما کامال درشد کرد. و 

 را بهبرای زنان، نوزادان و کودکان جبران عقب افتادگی  یی برنامههاتپرداخ بايستمي

شروع خوبی  ـیم درمانی نمودو اجتماعی تأمین  وبیمه بیکاری و رفاه  ،ی دانشگاهیهاموا

 . براي دولت زگهواره تا گور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Conrail 
۲ - Amtrak 
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ند. ادرحال تزلزلهای رفاه اجتماعی دولتامروزه در سراسر دنیای پیشرفته، ، این با وجود

 اقتصادهاي كردن فلج حال در عظيم هايادامه برنامهالزم براي حفظ و نرخ های مالیات 

 ست. از آلماناکردهارزش بيرا  جوییصرفه. وابستگی به دولت خانواده، کار و اندغربي

 . بماند پابرجا تواندتعهدات دولت رفاه ديگر نميد و استرالیا ئتا سوگرفته 

 با – بعد از اينسال  پانزدها تنه – ٢٠١٢اجتماعی در سال  تأمین، امريكادر ایاالت متحده 

برآوردهاي رسد. میبودجه آن به اتمام  ٢٠٢٩در سال  شود وشروع می اجرایی بودجه کسر

 تافاقد بودجه خواهد شد و  ٢٠٠١در سال  درمانیشانگر این امر هستند که بیمه نميرس

قتصاددانان خواهد شد. ا اجرادالر  میلیارد ٤٤٣ ای بالغ بربا یک کسری بودجه ٢٠٠٦سال 

درصد درآمدهای زندگی  ٨٢ایست بمي ١٩٧٥سال  متولدیی امريكايك ند که اکردهمحاسبه 

خود را مالیات بپردازد تا طرح پرداخت مستمری ادامه یابد، و به همین دلیل جوانان از 

 هايهای طرحنهيرزند تا تمام زندگی شان مجبور به پرداخت هزومیجستجوی کار امتناع 

 ١٩٩٤در سال  ایخواهد انجامید، نباشند. نظرسنجی گيشکستورکه عاقبت به  واگذاري

اجتماعی تا  تأمینسال معتقدند که  ٣٤ تا ١٨ی بین هاامريكاییدرصد  ٦٣نشان داد که 

 ١هادرصد) اعتقادشان به بشقاب پرنده ٤٦اکثر آنها ( ؛زمان بازنشستگی آنان وجود ندارد

 ست. ابوده درصد) ٢٨(اعی اجتمتأمین   اعتقاد بهبیشتر از 

سیاسی شده، اما افراد  سئلهتبدیل به نیرنگ اقتصادی و م دولت رفاه اجتماعیدوری از 

ند که روش غربی دولت بزرگ ایافتهدر -و جاهای دیگر امريكادر ایاالت متحده  -بیشتری

 . یابدمیهمچون نسخه  کند فروپاشی کمونیسم ادامه 

کاهش یافت. بطور چشمگیری و اروپا  امريكادر  ١٩٧٥های دههرشد اقتصادی در 

گونه که ترین دلیل آن همان غالب ؛رائه شده استادیدهتعاریف متعددی برای تفسیر این پ

به طور  ١٩٦٠های دههاست که در طول  قانونگذاري کرد، بار مالیاتها و مهارخواهيم بحث 

جدید به چاپ  نینکه قوا جایی ٢فدرال رجیستر، صفحاتتعداد افزایش یافت. اساسي 

سه برابر  ١٩٧٥و  ١٩٧٠و بعد از آن بین سالهای دو برابر  ١٩٦٧ و ١٩٥٧سالهای  بینرسید، می

در مقایسه با ایاالت متحده شد. بریتانیای کبیر که مالیاتهای باالتر و سوسیالیسم شدیدتری 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - UFOs 
۲ - The Federal Register Newspaper 
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قرن نوزدهم بود اما در در رد. بریتانیا ثروتمندترین کشور در جهان برا رنج  ينداشت، بیشتر

 .شناخته شد ١»ملی آن در جهان به عنوان بیماری بریتانیا درکود اقتصادی و کسا ٧٠١٩دهه 

به عنوان نخست وزیر بریتانیای کبیر در  ٢الت به انتخاب مارگارت تاچرعضاین گونه م

تاچر  منجر شد. ١٩٨٠در سال  امريكابه ریاست جمهوری  ٣و انتخاب رونالد ریگان ١٩٧٩ل اس

نداشتند. آنها قول دادند که سوسیالیسم  محبوباحزاب  پیشینو ریگان شباهتی به رهبران 

انجام  دولت رفاه اجتماعی آنچهاز  بیشترمالياتهاي باال در اياالت متحده را بریتانیا و  دررا 

ستی مبنای لیبرتاریانیی آنها هانامهبر .مدتر از احزاب کارگر و دموکراتآارکمیک و دهدمي

شار اقتصادی دولت بزرگ ناراحت ف زاما انتخاباتشان نشان داد که رای دهندگان ا نداشت،

  ند.وشمی

در مقامشان حرکت  اشتغالرغم طول مدت سفانه، نه ریگان و نه تاچر علیأمت

را خصوصی ز صنایع ملی آميتعداد ک رچدادند. تاندولت رفاه اجتماعی تری به رشد آهسته

شرکت اتومبیل  ومیشرکت مخابرات، مسکن عمو ٤خطوط هوایی بریتانیا، ی کرد مانندساز 

های د و میزان هزینهرکمیک فتمتوسط پیشر یطبقهاو در مقابل اعتبار دولت اما  ٥ جگوار.

کاهش نیافته بود. ریگان  ٦ناخالص ملیتوليد خرج شده دولتی به عنوان درصدی از سود 

حتی در عرصه اقتصادی انجام داد. او درآمدهای نیز به شکل بحث انگیزی این کار را 

اجتماعی   و تأمین دولت رفاه اجتماعیمالیاتی را قطع کرد اما بعد برای حفظ اساس 

 دولتپرداختهای انتقالی به د. درصد درآمد ملی تبدیل افزایش دا پرداخت مالیات را

 . یافتافزایش 

کشور ناگزیر کان برگزاری رفورم قبل از ام وجود دارد که ١٩٨٠ی در طول دهه شواهدي

و  ٧تاچر در بریتانیا مواجه شود. بزرگترین نمونه موفق، دولت رفاه اجتماعیورشكستگي  بود

پدر  ومینظام دولت رفاه اجتماعی سهابود که  ٩لندینبود بلکه در نیوز ٨امريكایا ریگان در 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - British diease 
۲ - Margarete Thacher 
۳ - Ronald Reagan 
٤ - British Airways 
٥ - Jaguar 
٦ - GNP: Gross National Product 
۷ - Britain 
۸ - America 
۹ - New Zealand 
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حزب کارگر دولت که تمام سرمایه خود را از دست داده بود. شگفت آور ایناش ساالری

های گمرکی را حذف تعرفه بودند ٢آن راجر داگالس داراییو وزیر  ١نخست وزیر دیوید لنگ

طبقه متوسط را متعادل ساختند و عقایدی چون  رفاهرا کاهش دادند،  هاتکردند و مالیا

لند یآزادی اقتصادی ، نیوزی دربارهجهانی  مدرکیرا ایجاد کرند. براساس در تحصيل والدین 

ارتقا پیدا  ١٩٩٥ تادر جهان،  ، سومین نرخ باال ٩/ ١به رقم  ١٩٨٥در سال  ١٠ از ٤/ ٩ و رقم

دولت رفاه  یهایاز نمونهبه ویژه بی حساب و کتاب دو کشور  ٤و آرژانتین  ٣. شیلیکرد

را نیز انجام ای عمده اصالحات ١٩٩٠کردند و در سالهای  آخرین رتبه را کسبنیز  اجتماعی

کارلوس  انگیزی داشت،شگفت یلند، اصالحات در آرژانتین سرچشمهینیوز ندد. هماندادن

ی رفاهی را اجرا هانامهبر ١٩٧٠ی تا دهه ١٩٤٠ی از دهه ٦رئیس جمهور حزب پرونیست ٥منم

ورشکسته  یدولت هبی فقیر به کشور کشورها بود را یکی از ثروتمندترین  کهکرد که آرژانتین 

 تبدیل کرد. 

 

 دی از سیاستدلسر

 –عدالت اجتماعی  و ناتوانی دولتهای غربی در انجام تعهداتشان در قبال رفاه، امنیت

ی سراسر غرب را به دلسردی عمیقی از طبقه -شان در اصالحاتترناموفق تالشهای با همراه

ویسد: دلسردی نميخود  ٨»مدرن روزگار«در کتاب  -مورخ -٧سیاسی کشاند. پائول جانسن

 ردممهای از دست دادن اعتماد تنها یکی از جنبه اشتراکیلیسم و دیگر اشکال از سوسیا

بزرگ به دولت به عنوان نماینده نیک خواهی بود. دولت یکی از دریافت کنندگان  نسبت

 مردمترین زیرک ٩که در زمان عهدنامه ورسای، قرن بیستم و مرکز شکست بود... در حالی

خوشبختی بشری را افزایش سهم بزرگی از وانست تميته معتقد بودند که دولت توسعه یاف

کوچک، این دیدگاه توسط هیچ کسی به جز خارج از یک گروه  ١٩٨٠های دههدهد، در 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - David Longe 
۲ - Roger Douglas 
۳ - Chile 
٤ - Argentina 
٥ - Carlos Menem 
٦ - The Pronist party 
۷ - Paul Johnson 
۸ - Modern Times 
۹ - Versailes Treaty 
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ی بی شماری ش هابا رومورد توجه نبود. این تجربه از افراط گرایان و دلسرد  ضعیف

ش را از راه آزمایش شده بود و تقریبا همه آنها با شکست مواجه شد. دولت خود

های سیری ناپذیر به عنوان ولخرجی بی رقیب ثابت کرده بود. در حقیقت، در قرن ولخرجی

 ثابت کرده بود.  هازماندر همه  ترین اتالف کنندهبزرگدولت خودش را به عنوان نیز بیستم 

رهبران سیاسی در هر کدام از کشورهای مهم غربی به عدم محبوبیت بی  ١٩٩٠در سالهای 

هر انتخابات  درکه  گفت توانمي امريكاسقوط کرده بودند. در ایالت متحدة  ایهقساب

ند که اکردههایی را انتخاب ارأی دهندگان کاندیدتا به حال  ١٩٦٨جمهوری از سال ریاست 

بزرگترین این ، وجود با ند. نکمیدولت کوچکتر پیشنهاد  را ازدیدگاه  د بهترینسرميبه نظر 

دولت در طول تاریخ تقریبًا در برابر خواسته های عمومی، مبنی بر کاهش و پیچیده ترین 

دولت، همچنان مقاوم باقی مانده است . (توجه داشته باشید که من قطغًا  وسعتقدرت و 

ظالم ترین دولتی است که تا به حال وجود  امريكانم که دولت ایالت متحده کمینادعا 

واهد، خميین دولت منابع بیشتری اکه بگویم، نم عادالنه است کمیداشته است. فکر 

دیگر اعمال ی هاتهد، و قوانین بیشتری را بیش از دولدميدارد انجام  آنچه که دوست

جمع  گالوپو بی روح در نظر سنجی  ده شکل سربمينارضایتی عمو ١٩٩٣سال  تاند.) کمی

ر به دولت فدرال دپرسید که چه قمی شده بود. این نظرسنجی به طور منظم از مردم 

کاهش  ایهبا افت و خیزهای دورتاکنون  ٦٠نیمه دهه  زا مياعتماد دارند. ارقام به آرا

ست بدون هیچ تعجبی در انتهای دوره ی ریاست جمهوری مصیبت بار ریچارد ایافته

اال رفت و بمينتیجه نظر سنجی ک بسیار کاهش یافت.این اعتماد  ١٩٧٤نیکسون در سال 

. تری تنزل یافت پایینسطح حتی به  ١ارترکمیآخر حکومت ناکارآمد جی در سال سپس

تعهد رونالد ریگان مبنی بر انقالب باال رفت و سپس  براینتایج با اشتیاق اولیه ی مردم 

همانطور  ١٩٩٣ ژانویهدر  ٢کلینتون لریاست جهموری بیکه ـ تا زمانی  دوباره کاهش یافت

آغاز ریاست  تا قبل از این هرگز در. رسید یپایینح به سطبرای همیشه شد تصور میکه 

. البته جای تعجب ستابودهبه دولت این گونه پایین ننسبت اعتماد مردم  ،جمهوری جدید

اینقدر که ی دولتی جاه طلبانه کلینتون هانامهه بربمياین اشتیاق عموندارد از اینکه کاهش 

ملی  خدمت، برنامه انگیزش اقتصادی، : افزایش مالیاتشامل هانامهاین بر ست،ابوده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Jimmy Carter 
۲ - Bill Clinton 
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ات پزشکی را ملی مجوانان، و البته طرح انبوه و پیچیده اش که به شکل مؤثرتری خد

 ساخت. 

داشت. در پاسخ به تاکید ز دولت آمياز خود بیگانگی مردبر  های دیگرنتایج نظرسنجی 

گتر ر یا دولت بز ت محدودتر وادولت کوچکتر با خدم ،هیددميکدام یک را ترجیح «سؤال 

 ٤٩از » انتخاب دولت کوچک با امکانات محدودپاسخ به «درصد  »تر؟ت گسترده ابا خدم

 افزایش یافت. ١٩٩٥درصد در سال  ٦٨و به  ١٩٩٣درصد در سال  ٦٠به  ١٩٨٤در سال درصد 

به گسترده تر  خدماتن پرسش حتی یادآور این نکته نبود که ایه(توجه داشته باشید ک

ود، شميی بیشتر است.) سؤال دیگر این نظرسنجی که همیشه پرسیده هاتیامالمفهوم 

واشنگتن اعتماد کرد تا آنچه  وان به دولِت تمينید، چه مدت کمیشما فکر «این است که 

 ٦٢و »همیشه«درصد پاسخ دادند:  ١٤، ١٩٦٤در سال » که درست است را انجام دهد؟ 

تقریبا محو شد و » همیشه«پاسخ  ١٩٩٤در سال  .»بیشتر اوقات«درصد پاسخ ددند 

درصد به  ٢٢از » ی اوقاتگاهفقط «درصد کاهش یافت. پاسخ  ١٤نیز به » بیشتر اوقات«

شدند. با » هرگز«درصد داوطلب به اعالم پاسخ  ٩ در حالی کهدرصد افزایش یافت  ٧٣

دگان تعجبی نداشت که تعداد رأی دهن ١٩٩٥سال اواسط توجه به آنچه که گفته شد، در 

 درصد افزایش یافت. ٦٢أسیس حزب سوم به تميحا

ی أیی معتقد است که در طول جنگ سرد رامريكااقتصادی از موسسه  ١مایکل لدین

در ایست برای اجتناب از سرنوشت اسف بارتر بميی غربی آنها هاتدهندگان به شخصی

رفتن تهدید خارجی، با از میان « ، ١٩٩٠ یدههند. اما در بمانطبقات حاکم خودشان  کنار

 » ند.زیابی کنترل بر سرنوشت خودشان شدآماده به بامردم 

دریافتند که عصر سیاست در اجرای تعهداتش  صرافتاین دسته از مردم حداقل به      

فلسفه و جنبش سیاسی را دارند آنها آمادگی برای ن یبا شکست روبه رو شده است. بنابرا

 و جایگزین آن را بیابد.شکست خورده سیاست  واند علتتمين امر ایهک

 

 علت شکست سیاست

می  آزادی گراییدولت زورگو و جایگزینی  سائلزیادی از این کتاب به مرور م بخش

ی در ایالت متحده ی صلهم. مشکل ادميمقدمه کوتاهی ارائه صرفًا پردازد در اینجا من 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - Michael Ledeen 
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 .ی دولته بیش از اندازها وجود دارد: شکومشابه مشکلی است که در سراسر دنی امريكا

سوسیالیسم واضح ترین دولت هرچه دولت بزرگ تر باشد، شکست آن نیز بیشتر است؛ 

 ،در طول قرن بیستم هشدار داد آزادی گراییشکست سیاسی بود. همانگونه که 

راه حل  اتالش در جایگزین کردن تصمیم گیری فردی بی دیگر هر نظام سوسیالیسم و 

ش ن هدف کشمکایهرسیدن ب -ردکمیدی و ارزش فردی چشم پوشی دولتی بود که از آزا

ی بسیاری را در تمدن غربی به دنبال داشت. عالوه بر اینها سوسیالیسم با مشکالت ها

 سیاسی چیرگی ناپذیر و معضالت اقتصادی متعددی نیز روبه رو شد: 

     ی است ذیر چنین تمرکز قدرت وسوسه ی مقاومت ناپ توتالیتاریانیسم که مشکل

  .براي سوء استفاده

      زیاد و یا کارآیی باالانگیزه ی افراد برای کار  فقدان، انگیزهمشکل 

      نظاممشکلی که کمتر درک شده، مشکل محاسبات، یعنی عدم توانایی 

در نظر بدون  صرف کنندگانی مهاسوسیالیستی در تخصیص منابع براساس خواسته 

 ود. و بازار ب هاقیمتگرفتن 

 ٢ون میزسف گو لودوی ١مانند اف.ای.هایکآزادی گرایانچند دهه اقتصاددانان  در طول

واند به شکل موثر همه تميد کار کند، و ننواتمياصرار داشتند که سوسیالیسم به سادگی ن

به کار گیرد. و حدود به مصرف کنندگان منابع و دانش یک جامعه بزرگ را برای خدمت 

افراد  گفتندو ميردند کمیادعاها را رد در غرب اینگونه ی سوسیالیست چند دهه دموکراتها

اقتصاد آن  بلكهباقی می ماند نه تنها می پنداشتند کمونیسم در اتحاد جماهیر شوروی 

 د. نکمیسریع تر از اقتصاد غرب پیشرفت 

دند. گرچه اقتصاد ناهنجار کمونیسم بواشتباه در راتهای سوسیالیست کاما دمو 

 فیلسوف که چیزی –ن را تولید کند وبتو وانست مقدار زیادی از فوالد نامرغوب تمي

حتي انسان را به فضا  و –امد نمي» تولید خودنمایانه«آن را  ٣پوالنی مایکل مجارستانی

واهند را مدیریت خميدر واقع هیچ وقت نتوانست تولید آنچه که مشتریان فرستاد اما 

اندازه ی به  ٣/٢اقتصاد جماهیر شوروی  ٨٠واخر دهه  در ٤کند. بر اساس گزارش سیا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - F.A. Hayek 
۲ - Ludwig Von Mises 
۳ - Michael Polanyi 
٤ - CIA 
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ه هاروارد، در گااقتصاددان دانش ١،بگريث تنبود؛ جان کن امريكااقتصاد ایاالت متحده ی 

همچنین پائول » کرد.ننیروی انسانی اش استفاده  یهمهشوروی از : «فتگمیاین رابطه 

 دانشکدهدانشجویان سل هایی از ن به کتابش در  – نوبل ی جایزه برنده – ٢ساموئل سن

چنین » نبود. » ی قدرتمند برای رشد اقتصادموتور  اقتصاد جماهیر شوروی« فت:گمی

اندازه ی  %١٠حدود ادند که در حقیقت اقتصاد شوروی دميچیزهای متفاوتی نشان 

نشان گر  توانستند مقایسه شوند، وتقریبًا چیزهای نابرابری نمیبود،  امريكااقتصاد 

نیروی کار تحصیل کرده شوروی بود. آنچه که بر هر  ون بازدهیناشایسته و بد ةتفاداس

به ـ کس روشن است این بود که شکست در عصر صنعت، هیوالیی در عصر اطالعات بود 

 فکران غربی که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را دیده بودند. استثنای روشن

در ایالت متحده ی  همعاو ج هاولت در بازاراگر چه به شکلی ضعیف تر، ولی مداخله د

رد. قدرت همیشه تباه کننده است، و قدرت بميچنین مشکالت مشابهی رنج از نیز  امريكا

ند به اآوردهبه دست آنها که به مردم بگوید چطور زندگی کنند و یا پولی را که  يحکومت

و قواعد انگیزه ی مردم را  اهتد همواره به سوی تباه کردن جامعه است. مالیاندیگران بده

و  پس اندازی انتقالی دولت انگیزه ی کار، هانامههد و بردميبرای تولید ثروت کاهش 

با هد. دميیت یا بازنشستگی را کاهش لهنگام بیماری معلودر کمک به خانواده و دوستان 

را  اشتباهات فاحش طراحان سوسیالیست امريكاایاالت متحده  دموکراتهای اين وجود

کارآیی و نوآوری کمتری دولت  بنگاههای اقتصادیروشن است که  كامالً انجام ندادند این 

کافی است که فقط کنند. خصوصی اسراف بیشتری می های دارند و نسبت به کارخانه

فدرال اکسپرس مقایسه کنید. یا آنچه را که اکسپرس پست را با  امريكاسرویس پستی 

تا مسائیل روشن  مقایسه کنید ٣یمالیاتدرآمدهای ا با اداره کل ود رشميیی نامیده امريكا

عمومی مقایسه کنید، افرادی که یا یک آپارتمان اختصاصی را با یک ساختمان  شود.

افرادی که پول خودشان را کنند، مالکیت چیزی را ندارند از آن همانند مالکین نگه داری نمی

هرگز نوآوری نیستند  آنپی کسب سود ناشی از  و دردر يك شركت ند اکردهسرمایه گذاری ن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - John Kenneth Galbraith 
۲ - Paul Samuelson 
۳ - IRS: Internl Revenue Service (در امریکا) اداره درآمدهاي مالیاتی 
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سرمایه یی مانند هاهزینهو نیز کنند، نخواهند داشت، به مصرف کنندگان خدمتی نمی

 د. نهدميکه در جستجوی سودند، کاهش ن گذارانی

رفاه خصوصی و فالکت «ند که کمیخود بررسی  ٢»ثروتمندجامعه «در کتاب  ١گالبریاس

صوصی است به طور کلی پاکیزه، که مالکیت منابع در آن خ ایهیعنی جامع -» عمومی

ن، کثیف، شلوغ آميکه فضاهای عمو لیادر ح مقاوم و کیفیت آن رو به رشد است،، کارآمد

به  ی راایست منابع بیشتر بميیرد ما گمیو سپس به شکل عجیبی نتیجه  -و ناامن است

 د.نکمیرا پیشنهاد  ب نتیجه متفاوتیاین کتاختصاص دهیم. آميبخش عمو

 ی سیاسی اساسیهاگزینه

ند. برطبق آنچه اکردهو حکومت بحث  تسیاساساسی قرنها مردم درباره ی مسائل طی 

و دموکراسی  ٣الیگارشیاستبدادی، اشراف ساالری،  ی سیاسی ممکنهامنظاارسطو گفته، 

دولت فاشیسم، و ی ممکن کمونیسم، هاگزینهم به نظر بسیاری بیستبودند. در نیمه قرن 

 دولت رفاه اجتماعیبه جز  هاگزینهی آن دموکراتیک بودند. امروزه همه رفاه اجتماعی

پایان «بسیاری از روشنفکران اعالمیه  ، ونداهدموکراتیک محبوبیت خود را از دست داد

با  دئولوژیایبين ن معنا که نبردهای بزرگ ایهب ،را پذیرفته اند ٤فرانسیس فوکویاما »تاریخ

ن کتاب به طبع ایهند. همچنان کایافتهن اپایآمیخته به نظام اقتصادی پیروزی دموکراسی 

گرفت و برخی رهبران ر قسمتی دیگر از دنیا اوج دميرسید، با این وجود، بنیادگرایی اسال

 دولت رفاه اجتماعیبرای نوعی از را گسترش بحث مثبتی  آسیاییو روشنفکران سیاسی 

 نامیدند. » ی آسیاییهاارزش«کردند که آن را آغاز سلطه جو 

برای مبارزات ایدئولوژیکی را  مقداريبه هر حال، پیروزی فرضی دموکراسی هنوز       

به عنوان جایگزین غربی فاشیسم و » دموکراسی« با اين وجود شناساييذارد. گمیباقی 

مهم ، آیدبرمینامشان ، همان گونه که از هاتلیبرتاریانیسسوسیالیسم مشکل ساز است. 

پندارند نه دموکراسی . بسیاری از خوانندگان مدرن ممکن ترین ارزش سیاسی را آزادی می

قطعا آیا این دو همانند یکدیگر نیستند؟ است تعجب کنند، که فرق بین این دو چیست؟ 

جه یی گرفته شده است. اما توامريكایکی از آنها ایده اش از اموزش استاندارد در تاریخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Galbraith 
۲ - The Affluent Society 
۳ - Oligarchy: .حکومتی که در آن عده معدودي زمام امور را در دست دارند 
٤ - Francis Fukuyama 
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داشته باشید: هندوستان بزرگترین دموکراسی جهان است، اما هنوز تعهدش به آزادی بیان 

در هر ضعیف است و شهروندانش در یک شبکه از قوانین محافظه کاران که  پلورالیسمو 

 گکن گهندر ند، گرفتار شده اند. در دهه های گذشته کمیآزادی شان را محدودتر  مرحله

اما با  -ی دادن به حاکمانشان را نداشته اندحتی شهروندانش حق رأ -ستابودهسی ندموکرا

هر کشور دیگری در دنیا  فردی نسبت بهاین وجود فرصت بیشتری برای انتخاب و آزادی 

به مردم داده است. بین آزادی و دموکراسی ارتباط وجود دارد، اما آنها یکسان نیستند. 

در آن که ردیم کمیزندگی  ایهدر جامعما ، اگر ویدگمی ١راس لواتر -همان گونه که دوستم

در  د، در آن صورت ماشميانتخاب  جتماعهمسر هرکسی توسط اکثریت آرای اجامعه 

 ردیم اما ما آزادی زیادی نداشتیم. کمیدموکراسی زندگی 

 قابلتمایز  یدارد، یک» آزادی«متفاوت از واژه ی  مفهومریشه در دو  ،سردرگمی ینبیشتر

در مقاله اش  ٢فرانسوی قرن نوزدهم بنجامین کانستانت طرفدار لیرتاریانیستوسط توجه ت

پیدا شده است. کانستانت ذکر  ٣»مدرنآزادی با آزادی گذشتگان در مقایسه «تحت عنوان 

آزادی به معنای حق شرکت در زندگی  ایدهند که در نظر نویسندگان یونان باستان کمی

بود. بنابراین آتن یک جامعه آزاد  اجتماعرای کل بميهای عموعمومی، تصمیم گیری

توانستند بزرگسال و آزاد آتنی میمردان  یهمه ،یعنی –زیرا همه شهروندان . سیاسی بود

آزاد بود به راستی ط میم گیری شرکت کنند. بنابراین سقرایند تصآبه میدان بروند و در فر

ا او را برای عقاید ارتدادی اش وانست در تصمیم گیری جمعی شرکت کند تتميچرا که 

ند که بتوانند کمیتاکید  یآزادی، بر حقوق افراد مدرناعدام کنند. با این وجود، مفهوم 

ت و نیایش کنند حق مالکیت داشته بآزادانه صح .كنند زندگي كنندآنگونه كه انتخاب مي

رفت «کانستانت،  نظر از -باشند، تجارت کنند و از دستگیری یا حبس خودسرانه آزاد باشند

مشارکت  مبتنی بریک دولت » .نشاانگیزه و تعهدات  بررسیو بدون  دون مجوزو آمد ب

است، اما خود آزادی، حق  فردیپاسدار ارزشمندی برای حقوق  ،حاکمیتقشر تحت 

 شخص است.  پیروزی از پروژه های منتخب خودانتخاب و 

فرد با دولت است. افراد چه  رابطه ،اساسی سیاسی ها موضوعلیبرتاریانیستبرای 

آن حقوق حمایت کند؟ دولت چه قدرتی از واند تميحقوقی دارند؟ چه نوع حکومتی بهتر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - Rass Levatter 
۲ - Benjamin Constant 
۳ - “The Liberty of the Ancients Compored with That of the Moderns” 
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 طريق از باشند داشته یکدیگر از توانندمیسته هایی خواچه افراد ایست داشته باشد؟ بمي

 .دولتي مكانيسم

راه اساسی برای سازمان  ٢ها وید، تنگمی ٢از موسسه ی کاتو ١همچنانکه ادوارد. اچ کرین 

ند، یا داوطلبانه، از طریق کمیوجود دارد: اعمال زور، از طریق آنچه دولت حکم  جامعهدهی 

سلطنت  -مختلف سیاسی هایی ایسمدر میان افراد و انجمن های خصوصی. همه تعامل

در یک   - آزادی گراییو  ، فاشیسم، کمونیسم، محافظه کاری، لیبرالیسمالیگارشیطلبی، 

تصمیم  در مورد این جنبه ی خاص زندگی فردوند: چه کسی قصد دارد شميال خالصه سؤ

 یا شخص دیگری؟  خود فردگیری کند، 

 ست خودش خرج کند یا کنگره (دولت) خرج کند؟اآوردهآیا فرد پولی را که به دست 

رسه تعیین ای برود ی هیأت مدیره مدکند که فرزندش به چه مدرسهفرد انتخاب میآیا 

 ؟ کننده است

یرد چه دارویی مصرف کند یا وزارت تغذیه گمیتصمیم  خودش، است بیمارفرد آیا وقتی 

 ؟ تصمیم گیرنده است و درمان در واشینگتن

جامعه سیاسی ند. در کمیتصمیم گیری  شدر مورد زندگی خود فرددر جامعه ی مدنی، 

مبني بر به دلیل تمایل فطری بشر و  .هددميدیگری این تصمیم گیری را انجام  شخص

جامعه کند مقاومت میاجازه دادن به دیگران در انجام تصمیم گیری های مهم،  دراينكه 

این  مضامینگیرد. در طول این کتاب به همین ضرورت بر مبنای زورگویی شکل میسیاسی 

 را درمی یابیم.  تحلیل

 

 آزادی گرایی مفاهیم کلیدیِ 

آزادی ی از مفاهیم کلیدی بعضر ذهن دارید، اکنون قصد دارم تا که د ایهبا پیش زمین

وند راتوضیح دهم. این مفاهیم در طول قرنها شميه در این کتاب تکرار کمی، مفاهیگرایی

ند. نخستین اشاره ی آنها در چین باستان، یونان و اسرائیل دیده اکردهگسترش پیدا 

مدرن در کار متفکران  آزادی گراییفلسفه ی نند و به کمیشروع به گسترش  آنهاود. شمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Edward H. Crone 
۲ - Cato Institute 
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  شیآزاداند کی   یجامعه شناس یکتابخانه تخصص 
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و  ٤توماس جفرسون ٣آدام اسمیت، ٢دیوید هیوم، ١قرن هفدهم و هجدهم مانند جان الک،

 یابند. می شباهت ٥توماس پین

انند. دمياجتماعی  اساسی در تحلیلفرد را به عنوان واحد  هاتلیبرتاریانیس .فردگرایی

لیبرتاریانیستی بر ارزش باشند، عمالشان نیز میمسئول ا راد تصمیم گیرنده هستند وتنها اف

 جر ند، که هم حقوق و هم مسئولیت را در پی دارد. ترویج پیشرونده ی اکمیکید فردی تأ 

یکی از بزرگترین  -و نژادهای مختلف با مذاهبميمرد به به زنان -نهادن به افراد بیشتر

 ست. ابودهدر دنیای غربی  تیلیبرتاریانیسپیروزیهای 

حقوق فردی، از آنجایی که افراد موجوداتی هستند که قوه ی تشخیص نیک و بد را 

حقوق  این شان تأمین شود.گی شان، آزادی و مالکیت د زن دارند کهدادند، بنابراین حق 

رشت بشر وجود دارند. به آنها به شکل فطری در س ؛دوشميتوسط دولت یا جامعه اعطا ن

مسئولیت  ؛رندبميچنین حقوقی لذت  تأمینز ات که افراد ی این درست اسطوری طبیع

 نند. کمیکسانی باشد که حقوق را سلب  به عهدهایست بميتوضیح این مساله 

 ضروریمیزان زیادی نظم در جامعه برای بقا و شکوفایی افراد  .نظم خودجوش     

مانند  ،ستایست توسط قدرت مرکزی تحمیل شود، آسان ابمياست. تصور اینکه نظم 

 تحلیل اجتماعیهیم. نگرش عمیق نسبت به دميه به آلبوم تمبر یا تیم فوتبال کمینظ

ود، توسط اعمال شمياین است که نظم در جامعه به شکل خودجوش ایجاد  آزادی گرایی

نند تا به مقاصد کمیدیگران هماهنگ اعمال با را هزاران یا میلیون ها نفری که اعمالشان 

م و ایهند. در طول تاریخ بشریت، ما به تدریج آزادی بیشتر را انتخاب کردخود دست یاب

در  نهادهاهستیم. مهم ترین  دقیقهنوز در پی توسعه جامعه پیچیده با سازمان دهی 

 راهنمایی هیچ بی و خودجوش صورت به همه –ان، قانون، پول و بازارها بز -اجتماع بشری

میان پیچیده ی انجمن ها و ارتباطات شبکه ی  -نیند. جامعه مدایافتهوسعه تميمستقی

هدف  باجامعه ی مدنی  وندر یانجمن ها است؛نمونه دیگری از نظم خودجوش  ـ مردم

 برای خودش ندارد.  یشکل گرفته اند، اما جامعه ی مدنی خود یک سازمان نیست و هدف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - John Locke 
۲ - David Hume 
۳ - Adam Smith 
٤ - Thomas Jeferson 
٥ - Thomas Pain 
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 ی این نیستمدعبی بند و باری یا عشرت طلبی نیست.  آزادی گرایی .حاکمیت قانون

آزادی  بلکه »واند چیزی بگویدتمينکس و هیچ انجام دهند واهند خميمردم هر چه «که 

افراد  که در آن جامعه دهدتحت سیطره ی قانون را پیشنهاد میامعه ی آزاد، ج، گرایی

ند زندگی خودشان را دنبال کنند. اذارند، آزادگمیه به حقوق دیگران احترام کمیمادا

مشروع توسعه یافته و ی هاتن معنی است که افراد کال توسط حاکمیایهون بحاکمیت قان

آزادی از ایست بمين قوانین آو  ؛شوند و نه با خواسته های دیکتاتوریخودجوش اداره می

ا پیامد هر نتیجه ینه کنند تا خوشبختی را به شیوه ی خودشان دنبال کنند  حمایتد افرا

  هدف آنان نیست.كه ای ویژه

اما دولت  .تاسیس کردندافراد افراد دولت را برای حمایت از حقوق  .دولت محدود

تمرکز قدرت دارند، همچنان  زیادی نسبت بهانزجار  هاتلیبرتاریانیسخطرناک است.  نهادی

به تباهی  اً قلطقدرت تمایل به فساد دارد و قدرت مطلق م«گفته است: ١که لرد اکتون

دارند و این بدین معنی تمایل به تقسیم و محدود کردن قدرت  آنهابنابراین » نجامد.آمي

نوشته و محدود  قانون اساسیو به طور کلی با  ،دولت محدود شود است که بطور خاصی

ترین معنای سیاسی ساسیهند. دولت محدود شده ادميمردم به دولت  ي مهکردن قدرت

تاریخی اشاره دارند که پراکندگی ن نکته ایهب آزادی گراییطرفداران است، و  آزادی گرایی

ام وزدی فردی و رشد مدآبود که آن را به سمت  -بیشتر از دیگر نقاط دنیا -قدرت در اروپا

 اقتصادی سوق داد. 

افراد نیاز دارند که برای بقا و شکوفایی در فعالیت اقتصادی شرکت کنند. حق  .بازار آزاد

افراد  اقتصادی نظام ،در پی دارد. آزاد مالکیت، حق تعویض مالکیت با توافق دوطرفه را

معتقدند که مردم  آزادی گراییطرفداران ند. هستتولید ثروت ملزم به آنها  است وآزاد 

به حداقل ای اقتصادی آنها هگزینهآزادتر و ثروتمندتر خواهند بود اگر مداخله ی دولت در 

 . برسد

هم عکس العمل علیه هفددر قرن  آزادی گراییبیشترین انگیزه ی  .خاصیت تولید

 ردند.کمیزندگی  افراد مولد بود که به واسطه ی کار دیگر ٢هاآریستوکراتسلطنت طلبان و 

ردند. این تالش کمیاز حق افراد برای نگه داری دسترنج شان دفاع  هاتلیبرتاریانیس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Lord Acton 
۲ - Aristocrats: طرفداران حکومت اشرافی 
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ی  احترام برای ارزش کار و تولید مبدل شد و به ویژه رشد طبقهنسبت توسعه یافت به 

د، رشد یافت. شميبه دیده تحقیر نگریسته  هاآریستوکراتمتوسط که توسط 

پیش از مارکسیست را رواج دادند که جامعه را به دو  ایهطبق تحلیلیک  هاتلیبرتاریانیس

ردند و دیگری کسانی که آن کمیتولید رد: یکی آنهایی که ثروت کمیطبقه ی اصلی تقسیم 

افراد «ویسد: نميتوماس پین در این زمینه برای مثال رفتند. گمین به دیگرارا با اعمال زور 

و دیگری کسانی که پردازند مییک ملت دو طبقه  مجزا هستند، یکی کسانی که مالیات 

ما «ویسد: نمي ١٨٢٤همچنین جفرسون در سال » نند.کمیمالیات را دریافت و با آن زندگی 

 گران زیادی با حاصل کار صنعت انزسربام، بنابراین بیش از اندازه الزم دستگاه دولتی داری

از حقوق تولیدکنندگان برای نگهداری آنچه به  های مدرنتلیبرتاریانیس» نند.کمیزندگی 

روکراتهایی که حقوق ومقابل طبقه ی جدید سیاستمداران و ب در ،نداآوردهدست 

 . کنند، دفاع میگان داده اندند و آنها را به غیر تولیدکنند اکردهتولیدکنندگان را تصرف 

معتقدند نوعی هماهنگی طبیعی عالیق بین  هاتلیبرتاریانیس .هماهنگی طبیعی عالیق

ی ی فردهانامهعادل وجود دارد. ممکن است بر ایهو تولید کننده در جامعطلب افراد صلح 

ی اهنامهبر با تضاد در –شغل، شروع تجارت، خرید خانه و... است  کسبکه شامل  -

ند. اما کمیی مان هانامهن بازار بسیاری از ما را ناگزیر به تغییر بریبنابرا ،دیگران باشد

بین کشاورزان و  یهیچ کشمکش ویم و لزوماً شميبازار آزاد موفق ما در اقدامات  یهمه

تاجران، تولیدکنندگان و واردکنندگان وجود ندارد. تنها زمانی که  دولت به دالیل فشار 

ینیم، بميی گروهی ش هادرگیر کشمکرا ند ما خود کمیاقدام به اعطای امتیازاتی سیاسی 

یابیم که برای به دست آوردن قدری قدرت سیاسی به سازمان دهی و رقابت با و در می

 دیگر گروه ها ناچاریم. 

ند. آنها دریافتند که اکردهدیرین جنگ مقابله  مصیبتهمیشه با  هاتلیبرتاریانیس .صلح

پی دارد، و خانواده و زندگی اقتصادی را تباه  گ مرگ و نابودی را میزان وسیعی درجن

ند چرا حاکمان کمین روشن ایهک -هددميند و قدرت بیشتری به طبقات حاکم کمی

بايد ان و زنان آزاد دته، مربردند. الکمیرای صلح شرکت نبميهمیشه در احساسات عمو

اما در طول تاریخ جنگ  ؛ندنکبر تهدیدهای خارجی دفاع اغلب از جامعه ی خودشان در برا

 ست. ابودهدر هر طرف کشمکش  انصلح طلبو دشمن مشترک تولید کنندگان معموالً 
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ن نکته به جاست که شک ایهنند.اذعان بکمیاین مفاهیم در طول این کتاب بسط پیدا 

 – دارد تفکرات مدرنها چارچوب استانتن كه رسدكه ليبرتاريانيس به نظر ميخواننده 

نون، به نظر حقوق در لوای قا، تساوی دولت رفاه اجتماعیگرایی، مالکیت خصوصی، د فر

این از قرن ها مبارزات روشنفکرانه، سیاسی و حتی خشن،  بعدسد. به واقع، رميعادالنه 

حداقل در غرب  مدرنساختار اصلی تفکر مدرن سیاسی و دولت  آزادی گراییقواعد مرکزی 

طور فزاینده در دیگر نقاط دنیا شده اند. با این وجود، سه نکته اضافی دیگر  و به

فقط این اصول گسترده ی آزادی نیست،  آزادی گراییایست ذکر شود: اول اینکه، بمي

متفکران مدرن و قطعًا بیشتر از هر دولت  ن اصول را دائما و کامالً خیلی بیشتر ازایهبلک

. دوم اینکه، در حالی که جامعه ی ما کالً براساس تساوی گیردمدرن دیگری به کار می

در  اصولهر روز استثناهای جدیدی به آن  قرار دارد دولت رفاه اجتماعیحقوق و 

ت) نیسالزم (ذکر لندن، بن، توکیو و جاهای دیگر  ٣نیستآو  ٢ساکرامنتو ١واشینگتن، آلبانی،

ایست بميند و بنابراین کمیرا سلب  زادی ماآميدولتی ک وند. هر دستور جدیدشمياضافه 

ن است که، جامعه آزاد انعطاف ایهفکر کنیم. سومین نکت به دقتزادی آ كسب هرپیش از 

ند و در راه آبادانی به کمیند بسیاری از مشکالت را تحمل اوتميپذیر است. این جامعه 

ادعا دارند به  هد، اما این انعطاف پذیری صرف نیست. کسانی کهدميتالش خود ادامه 

تولید اصول آزادی اعتقاد دارند اما خواهان مصادره ی بیشتر و بیشتر ثروت تولید شده ی 

 ئات بیشترداوطلبانه و استثنا بیشتر تعاملهستند و نیز خواهان محدودیت  کنندگان

از جامعه به دولت هستند، بیشتر حقوق مالکیت و حاکمیت قانون و انتقال قدرت 

 ر آسیب رسانی تباه کننده تمدن شده اند. ناآگاهانه درگی

 

 چپ یا راست؟ 

یی، ما سعی داریم به هر کس جایگاهی در زنجیره ی امريكاسی نوین ادر مبحث سی

محافظه کار را تخصیص دهیم.حال این  يا لیبرال، برچسب خورده به عنوان چپ یا راست

ایست به معنای بمين ؟ پیش از آاست چپ یا راست آزادی گراییود که شميسوال مطرح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Albany 
۲ - Sacramento 
۳ - Austin 
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پیشرفت و «را  يستيلیبرالیش اگر -١هریتجیی امريكااین کلمات دقت کنیم. فرهنگ لغت 

تمایل در حفظ نظم موجود «در حالی که گرایش محافظه کاری را  .دهدتوضیح می» اصالح

-توضیح می ٢هد. فرهنگ لغت رندوم  هاوسدميشرح » و عدم اعتماد به پیشنهاد تغییر

... معموال با جانبداری از آزادی بیشتر  لیبرالیستیگرایان هواخواه اصالح  دهد: چپ

هواخواه بقای «در حالیکه راست گرایان  هستند،» با توسعه شرایط اجتماعییا شخصی 

اشند. بمي» نظم اجتماعی ، سیاسی یا اقتصادی موجود حتی گاهی به وسیله اعمال قدرت

وانیم رونالد ریگان و تمي، ما معیارهااین با اما آیا  ،نمکمیرا انتخاب » چپ«بنابراین ، من 

را که  امريكادولت در  ایهعمد از تغییراترا محافظه کار بنامیم؟ آیا آنها  ٣نیوت گینگریچ

» ؟ردندکمیاست ، حمایت ن» شرایط اجتماعی بهبود«و » است تااصالح«معتقد بودند 

  دهند.بسا ارائه نمییی امريكاست بنابراین این تعاریف چیز زیادی در مورد سیا

مانند طیف زیر از چپ به راست ایدئولوژیهای سیاسی را های علم سیاست برخی کتاب

 هند، عبارتند از: دمينمایش 

 

 کمونیسم لیبرالیسم  محافظه کاری  فاشیسم

متعادل  شکللیبرالیسم به واقع شکل متعادلی از کمونیسم و محافظه کاری آیا اما 

ستند که نيای ی خودکامههاتکمونیسم هر دو حکومیا فاشیسم و آهستند؟ فاشیسم 

 ؟ موجود در طیف باال دارندهمسایه های به مشترکات بیشتری نسبت 

محافظه «و » لیبرال«روزنامه نگار، در تالش برای معنا کردن واژه های  ٤چارلز کراسامر

اعمال داریم که راست یعنی  د که همه توافقکردر سراسر دنیا است، او پیشنهاد » کار

 پیشنهادی او چنین است:  طیفبیشتر. اعمال حاکمیت کمتر و چپ یعنی  حاکمیت

 
اعمال حاکمیت زیاد           اعمال حاکمیت کم      حداقل اعمال حاکمیت

 حداکثر اعمال حاکمیت

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - The American Heritage Dictionary 
۲ - The Random House Dictionry 
۳ - Newt Gingrich 
٤ - Charles Krauthammer 
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یکپارچه  ترهاعمال حاکمیت کمتر یا باما در جهان واقعی، افراد همیشه در مورد تمایل به 

شما محافظه کارانی که خواهان قطع مالیات و سانسور ابتذال  طیف کراسامر، نیستند. در 

که خواهان  هاییلیبرالدهید؟ و یا قرار می طیفدر اینترنت هستند را در کجای این 

هم جنس بازی هستند را در کجا قرار  افزایش قوانین حکومتی  الغای قوانین ضد

 هید؟ دمي

وند، شميو محافظه کار نامیده  لیبرالیی که امريكاسیاست مردم در قت، اگر به در حقی

دولت را در زندگی بیشتر معموالً مداخله ی  هالیبرال: یابیممیکلی  ینگاه کنیم، طرح

در اموری چون آزادی ی کمتر دولت را مداخلهند و هخوامی -و قواعد هاتمالیاـ اقتصادی 

ی کمتر دولت خواهند. محافظه کاران نوعًا خواهان مداخلهیمبیان و تصمیمات شخصی 

. در زندگی اقتصادی و مداخله بیشتر در اموری چون آزادی بیان و آزادی فردی هستند

؛ باشنداينها ميی مدرن امريكانظریات موجود در معتقدند  علم سیاستبرخی دانشمندان 

ود. شمينامیده » سردرگم«باشد  ها قرار نداشتهمقولههرکس که در هیچ کدام از این 

در کتاب شان  ٢و استورات ای. لیلی ١ویلیام اس. مداکس مانند سیاستعلم دانشمندان 

می پرسند: چون در چنین رویکردهایی دو  ایهسوال  ساد ٣»و محافظه کار ماورای لیبرال«

، آیا اسیموقعیت اس دو هرکدام با فردی ـاقتصادی و آزادی های  باحثم -بعد وجود دارد

در جدول زیر نشان داده  هاتما نباید چهار موقعیت ترکیبی را تشخیص دهیم؟ این حال

 شده اند. 

 معتقدند تاریخ تمدن به سوی آزادی در حال پیشرفت است.  هاتلیبرتاریانیس

 دخالت دولت

 در امور اقتصادي

 در مقابل (مخالف) براي

 

لیبرتاریانیس

 ت
 برای لیبرال

 گسترش

 آزادی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Willson S. Maddox 
۲ - Stuart A. Lilie 
۳ - Beyond Liberal and Conservative 
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 پوپولیست محافظه کار
در 

 مقابل

 دیفر

 

(حکومت گرا شاید کلمه بهتری » پوپولیست«و  تیلیبرتاریانیسی هاتو بنابراین حال

را نچرخانیم تا فوق سازگارترند. حال چرا جدول  لیبرالباشد) واقعا از حالتهای محافظه کار و 

ر حقیقت اوج تعهد د بلكهیکی از چهار گزینه نیست  تنهاآزادی  نوعینشان دهيم كه 

 ٢٩شبیه آنچه در صفحه  جدولیتفکر سیاسی است؟ با این منطق ما به متداوم نسبت 

 است را طرح کردیم. 

 طیفوانیم به پرسشی که چند صفحه قبل طرح کردیم، پاسخ دهیم. در تميحال      

به  اهلیبرتاریانیستنه چپ و نه راست است.  آزادی گرایییی معاصر، امريكاچپ و راست 

ن معاصر. محافظه کارا هالیبرالمحدود اعتقاد دارند برخالف  اعمال حاکمیتو فردی آزادی 

امور اقتصادی محافظه کارند و در  اموردر  هاتلیبرتاریانیسگویند برخی روزنامه نگاران می

معاصر در برخی  هایلیبرالاما این تعریف بدین معنی است که لیبرال هستند، اجتماعی 

 .اشندبميهستند اما در امور اقتصادی حکومت گرا آزادی گرایانجتماعی ا امور

 امورهستند اما در آزادی گرادر حالی که محافظه کاران معاصر در بعضی امور اقتصادی 

 اجتماعی حکومت گرا. 

 

 »تلیبرتاریانیس«چسب ها : چرا رب دربارهیادداشتی 

هرکدام از ما به قدری  باالخرهد. ویند که برچسب ها را دوست ندارنگمیبرخی افراد 

ا این ایهوان تعریف ها را در یک کلمه خالصه کرد، کتميهستیم که ن ایهموجودات پیچید

است یا ثروتمند و یا فقیر باشد و یا محاذي کلمه سفید یا سیاه است یا همجنس باز یا 

آزادی کار و یا  اینکه کلمه ی ایدئولوژیکی مانند سوسیالیست، فاشیست، لیبرال، محافظه

نند، کمیکنند؛ آنها در مفهوم به ما کمک باشد. اما برچسب ها هدف هایی را دنبال میگرا

وند، و اگر اعتقاد ما منسجم و پیوسته شميدر استفاده از لغات  جوییصرفهآنها موجب 

نبش باشد احتماالً برچسبی برای توضیح آنها وجود دارد. در هر مورد اگر شما فلسفه و یا ج

خودتان را برچسب گذاری نکنید مطمئنا شخص دیگری این کار را خواهد کرد. (این نشان 

» نظام سرمایه داری«هد که نظام خالقیت و پیشرفت بشری در تجارت آزاد به عنوان دمي
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کند و در هر نظام اقتصادیی شناخته شده ، این لغتی است که به انباشتن پول اشاره می

ود که دشمن سرسخت نظام سرمایه داری، کارل بميد. این اسهدمياین اتفاق رخ 

برم تا فلسفه ی سیاسی را به کار می» نلیبرتاریانی«به آن داد) بنابراین من واژه ی  ١مارکس

 ام و جنبش آن آن را توضیح دهم. 

» نلیبرتاریانی«چرا برای توضیح این فلسفه ی سیاسی کلمه ی نامناسبی چون      

ت؟ این یک کلمه جدید بدآوا یا با بخشهای زیاد است احتماالً انتخاب اول انتخاب شده اس

 هیچ کس نخواهد بود. اما دلیل تاریخی برای این کلمه وجود دارد. 

و مفهوم قانون  ٢به زمان پیش از فیلسوف چین باستانی الوتزو آزادی گراییعناصر      

در نوشته آزادی گران قرن هفدهم، عقاید ردد. در انگلستاگمیبرتر یونانی ها و یهودیان باز 

و جان الک شکل مدرنی به خود گرفتند. در اواسط قرن هفدهم، مخالفان قدرت  ٣های لولرز

یا گاهی صرفًا یا نویسندگان وطنی (د رمقابل درباری)  ٤هاسلطنتی تحت عنوان ویگ

 دند. شمينامیده 

یا مجلس لیبرال خوانده  ٥سپانیا،نمایندگان طبقه ی متوسط در دربار ا ١٨٢٠در سالهای 

شدند، آنان با بردگانی که نماینده ی نجیب زادگان و اشرافیت مطلق بودند، مبارزه 

ردند. واژه ی برده، برای کسانی که طرفدار قدرت حکومت بر افراد بودند، متاسفانه کمی

ت گسترش ادامه نیافت. اما واژه لیبرال برای مدافعین آزادی و حاکمیت قانون به سرع

یافت. حزب ویگ در انگلستان حزب لیبرال خوانده شد. ما امروزه، فلسفه ی جان الک، 

آدام اسمیت، توماس جفرسون و جان استوارت میل را به عنوان فلسفه ی لیبررالیسم 

 ناسیم. شمي

واژه ی لیبرال دچار تغییراتی شد. افرادی که دولت بزرگ را  ١٩٠٠اما در حدود سال      

ند نیز خود را لیبرال خواندند. دردند و خواهان محدودیت و کنترل بازار بوکمی حمایت

اگرچه » به عنوان عالی ترین«ن نکته اشاره دارد که ایهاقتصاددان ب ٦جوزف اسکامپتر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Karl Marx 
۲ - Lao – tzu: LiErh فیلسوف چینی قرن 6 قبل از میلاد 
۳ - Levellers:  

 یکی از گروههاي افراطی در طول جنگ داخلی انگلیس و حامی مساوات در برابر قانون و آزادي مذهب.
٤ - The Whigs 
٥ - Spanish Cortes 
٦ - Joseph Schumpeter 
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ند که تناسب این برچسب اکردهناخواسته و ستایش آمیز دشمنان خصوصی سازی تصور 

به فلسفه ی حقوق فردی، تجارت آزاد و دولت محدود ـ عاقالنه بود. بنابراین اکنون ما 

 ناسیم. شميفلسفه ی الک، اسمیت و جفرسون ـ را به عنوان لیبرالیسم کالسیک 

م کالسیک مانند نام مدرن این فلسفه ی سیاسی نیست. واژه ساما لیبرالی     

خی، اگر منسوخ است. ( و در این عرصه ی بیسوادی تاری ومیبه معنای قدی« کالسیک«

نند که شما طرفدار کمیشما خودتان را یک لیبرال کالسیک بخوانید مطمئنًا مردم تصور 

هستید!) برخی هواخواهان حکومت محدود شروع به استفاده از نام مخالفان  ١تدی کندی

نمودند اما محافظه کاری کامال با این نشانه ها درک شده بود، » محافظه کار«ود خميقدی

باشد، حداقل بی عالقگی به تغییر و نميسلطنت طلبی مطلق و نظم قدی اگر حمایت از

تمایل به حفظ وضع موجود، به وجود آمد. رجوع به تجارت آزاد دولت رفاه اجتماعی، 

پیشروترین، پویاترین و متغیرترین نظام دنیا که به عنوان محافظه کار شناخته شده است، 

پیشنهاد کرد که میراث الک و اسمیت که خود را ید. ادوارد، اچ، کرین آميعجیب به نظر 

با واژه ی آزادی ارتباط دارد  ایهامند که واژه ی لیبرال به لحاظ ریشنمي» لیبرال های بازار«

ند. این واژه  توسط روشنفکران لیبرال ـ  بازار به کمیو تعهد لیبرال را به بازار دوباره تأیید 

 سد. رمينامه نگاران و عموم مردم این طور به نظر نخوبی پذیرفته شده، اما در مورد روز

» سوسیالیست«مسلمًا واژه ی صحیح برای هواخواهان جامعه ی مدنی و تجارت آزاد 

نویسنده  ٢ود و آلبرت جی ناکشمياست. توماس پین، بین جامعه و حکومت تفاوت قائل 

عشق یا برای اعمال خیریه و از روی  -هنددميآنچه را مردم دوطلبانه انجام  یهمهآزادی گرا

ند که همیشه به دلیل تجاوز قدرت کمیخالصه  ٣»قدرت اجتماعی«در عبارت  -انتفاعی

حکومتی مورد تهدید است. بنابر این شاید ما حامیان قدرت اجتماعی را سوسیالیست 

ی خطاب کنیم، در حالی که حامیان قدرت دولتی را حکومت گرا بنامیم. با این وجود، واژه

ی لیبرال توسط کسانی به کار رفته است که نه هواخواه جامعه ی سوسیالیست، مانند واژه

 مدنی و نه آزادی هستند. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Teddy Kennedy 
۲ - Albert Jat Nock 
۳ - Social Power 
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وند. در آفریقای جنوبی شميدر بیشتر دنیا، طرفداران آزادی هنوز هم لیبرال خوانده 

ظام نظام نژادپرستی و اقتصاد انحصاری را به عنوان ن ١لیبرال هایی مانند هلن سوزمن

 ،ی غیرنژاد پرستانه و بازار آزاد شناخته شده اندهاتحقوق بشر، سیاساز ه طرفدار بآپارتاید 

نظام سرمایه «نند. لیبرال های ایرانی با حکومت روحانیون مخالفند و بر مدل غربی کمیرد 

رزند. در روسیه و چین لیبرال ها کسانی هستند که ومیاصرار » داری دموکراتیک

توتالیتاریانیسم را با همه جوانب آن جایگزین نظام لیبرال کالسیک تجارت آزاد واهند خمي

و حکومت مشروطه کنند. حتی در اروپای غربی، لیبرال هنوز نسخه ی مغشوشی از 

هد. برای مثال ، لیبرال های آلمانی که معموالً در حزب دميلیبرالیسم کالسیک را نمایش 

، هاتوسیالیسم مورد نظر سوسیال دمکراوند سشميدموکراتیک آزاد مشاهده 

ی مسیحی و نظام پدرساالری هر دوی آنها مخالفند. خارج از هاتدمکرا ٢کورپورانتیسم،

نند. در سال کمییی معنای سنتی لیبرال را درک امريكاایاالت متحده، حتی روزنامه نگاران 

اقتصاد «که  داشتيان ميدر گزارشي از مسكو بواشینگتن پست روزنامه ، در ایه، مقال١٩٩٢

دانان لیبرال شکست سریع در اصالحات ساختاری و مجوز از دست دادن سرمایه ی کارخانه 

ها به دلیل ادامه ی تولید پیوسته اجناسی که کسی نیاز ندارد، دولت را مورد نقد قرار داده 

مشابهی داشتند، در ایاالت متحده انتقادات  ٣اند. اقتصاددانان لیبرال مانند میلتون فریدمن

 آنها را اقتصاددانان محافظه کار خواند.  ٤اما بعد از آن روزنامه پست

، کلمه ی لیبرال به روشنی برای هواخواهان ١٩٤٠اینجا در کشور خودمان گرچه تا دهه ی 
دولت بزرگ از دست رفته است. برخی لیبرال های کالسیک نیز برای مدتی مقاومت کردند، 

اشتند که آنان لیبرال های حقیقی بودند و به اصطالح لیبرال های و سرسختانه اصرار د
واشینگتن در واقع نظم قدیمی قدرت حکومتی که لیبرالها برای آن جنگیده اند را دوباره 

نند. اما دیگران این مساله را پذیرفتند تا واژه ی جدیدی پیدا کنند. در سالهای کمیبرقرار 
نامید این لغت آزادی گراموسسه تحصیالت اقتصادی خود را بنیانگذار  ٥، لئونارد رید،١٩٥٠

فته و مانند رميمدت مدیدی در مورد هواخواهان اختیارگرایی (مخالفان جبرگرایی) بکار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Helen Suzman 
۲ - Corporatism: صنف گرایی یا نظام صنفی 
۳ - Milton Friedman 
٤ - The Post 
٥ - Leonard Read 



شناسی عالمهجامعهانال ک  
@Atu_Sociology 

  شیآزاداند کی   یجامعه شناس یکتابخانه تخصص 
 ١FreeMan.Net ٤٢  جـزوه نـامه،انیمـقاله، پا کتـاب،

(آزاد) گرفته شده است. این نام به تدریج با رشد  ١»لیبر«لیبرال از ریشه ی التین 
تاسیس  ١٩٧٢رفته شد. حزب لیبرتارین در به کار گ ١٩٧٠و  ١٩٦٠در سالهای  هاتلیبرتاریانیس

ن های قرن بیستم رد شده است، کسانی لیبرتاریایشد. ولی این واژه هنوز توسط برخی از 
نامیده است و نیز فدریک » افراطی برای نظام سرمایه داری«که خود را  ٢چون آین راند

 امید. نمي ٤که همچنان خود را یک لیبرال یا ویگ قدیمی ٣هیک
در این کتاب من کاربرد معاصر آن را مدنظر قرار داده ام. من عقایدی را که طرفداری      

آزادی امم. ممکن است نمي آزادی گراییرد، بمينم و نیز جنبشی که آنها را پیش کمی
به عنوان یک فلسفه ی سیاسی مورد توجه قرار گیرد که عقاید لیبرالیسم کالسیک را  گرایی

ند که نقش دولت را کمیدنبال  ایهرد که مباحث لیبرال را با نتیجبميمتداومًا به کار 
دیگر لیبرال های کالسیک حمایت آنچه بیشتر محدود کند و آزادی فردی را بیشتر از 

رم؛ من بمي. بیشتر اوقات واژه ی لیبرال را به مفهوم سنتی آن بکار ، حمايت كندکنندمي
وز را لیبرال های دولت رفاه اجتماعی یا لیبرال های به غلط نام برده شده ی امر

ده های لیرتارین و ای هن نکته اشاره کنم کایهایست ببميامم: و نميی سوسیال هاتدموکرا
. اشارات به باشدمي جنبش آن بسیار گسترده تر از هر حزب سیاسی مانند حزب لیرتارین

 که روشن باشد. ن را نشان دهد مگر اینلیبرتاریایست حزب بمين آزادی گرایی
مدند. در همه کشورهای آميمتحان شده بودند و ناقص به شمار آاميایدئولوژیهای قدی

ی سست و هاتفریقا دولآمياز دنیای پست کمونیسم تا دیکتاتوری نظا -اطراف ما
وان میراث شکست خورده تمي -ی شمالی و جنوبیامريكاشکست خورده ی رفاه اجتماعی 

یی را به سمت راه کارهای هاترایی را دید. همزمان ما حرکی زورگویی و حکومت گ
 جنوبی آفریقای و شرقی اروپای در مشروطه حکومت مانند  - جا همه –ینیم بميلیبرتارین 

ی التین، دموکراسی و حاکمیت قانون در کره و تایوان  امريكا و بریتانیا در سازی خصوصی ،
 ٥کبک، -ی دیگر دنیاش های مردم را در بخیی برای کاهش مالیات. ما حتهاتو درخواس

و بیشتر آفریقا و پانزده جمهوری  ٩اسکاتلند ٨شمال ایتالیا، ٧بوسنی، ٦جمهوری کرواسی،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Liber (Free) 
۲ - Ayn Rand 
۳ - Friedrich Hayex 
٤ - Old Whig 
٥ - Quebec 
٦ - Croatia 
۷ - Bosnia 
۸ - Italy 
۹ - Scotland 
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ی ملی بزرگ، مداخله گر هاتدر حال کشمکش با حکوم -جدید اتحاد جماهیر شوروی قدیم
یک  آزادی گرایی. و اصالح ناپذیر هستند که خود را در یک حالت انتقال قدرت می یابند

ایست تولید کنندگان و صلح بميند که کمیی زورگو پیشنهاد هاتجایگزینی برای حکوم
 طلبان در همه جا تحسین کنند. 

جهان لیبرتاریان، جهان کامل نخواهد بود. باز هم نابرابری، فقر، جرم، فساد و رفتار ضد 
انی گرایی آرمان گرایان انسانی وجود خواهد داشت. اما برخالف چشم اندازهای روح

جامعه ی بزرگ،  ١سوسیالیست، یا خوش بینان امیدوار به اصالحات اجتماعی و اقتصادی
وید: تالش برای گمی ٢هند. کارل پوپردميلیبرتاریان ها به شما وعده دروغین باغ گل رز را ن

هدف یک  به عنوان آزادی گراییورد. آميخلق بهشت، بر روی زمین ناگزیر جهنم را پدید 
هد که دميند. جهانی را وعده کمیجامعه بهتر و آزادتر و نه یک جامعه ی کامل را تامین 

یعنی شما. در  ود؛شميبیشتر تصمیمات در آن از راه صحیح و به واسطه افراد خوب گرفته 
اغلب  -نتیجه پایان جرم و جنایت و فقر و نابرابری نخواهد بود . بلکه کاهش بیشتر 

 ها در بیشتر مواقع خواهد بود. آن -کاهش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Mr. Fixits of the New Deal (برنامه اجرایی و اصلاح اجتماعی روزولت) 
۲ - Karol Popper 
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 فصل دوم

 آزادی گراییریشه های 
 

 

 

ایست مردم تا بميدو فلسفه ی سیاسی وجود داشته است: آزادی و قدرت. هم  همواره

آزادانه زندگی  بيندآنگونه كه مناسب ميذاشتند گمیجایی که به حقوق دیگران احترام 

به ت قادر به اعمال قدرت بر افراد دیگر باشند ایسبميبرخی افراد  يا اينكهنند و کمی

. البته جای تعجب ندارد که فلسفه ی قدرت برای اندطريقي كه خود انتخاب ننموده

 حکومت –ی بسیاری وجود داشته است هامقدرتمندان کاربرد بیشتری داشته است. نا

طنت طلب، سل کمونیسم، فاشیسم، سوسیالیسم، روحانیت، شرقی، استبدادگرایی سزاری،

حکومت رفاه  ١تعاونی اقتصاد بر مبتنی سیاسی –اشرافی گرایی، مدل مدیریت اقتصادی 

 تشابهات بر كه بوده متفاوت و متنوع قدري به هامباحث براي هريك از اين نظامو  -گرا

ی متفاوتی داشته، اما هام. فلسفه ی آزادی، همچنین نااست نهاده سرپوش آنها اساسي

ره پيوند مشترك احترام به حقوق فردي، اعتماد به توانايي افراد به اتخاذ همواحامیان آن 

 هايخواسته به رسيدن براي كه آنان با عداوت و شان،زندگي مورد در عاقالنه هايتصميم

  .اندداشته را كنندمي خشونت اعمال خود

ست که اهبودنخستین لیبرتاریان شناخته شده فیلسوف چینی الئوتزو  شايد بتوان گفت

روش زندگی « اثرش ترينبا معروفدر حدود قرن ششم پیش از میالد می زیسته و 

هماهنگی  هبدون قانون یا اجبار، بشر ب«ست: اکرده. او توصیه شودشناخته مي ٢»معنویت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Ujamaa: 

اقتصادي که توسط نایرره رئیس جمهور تانزانیا  –این کلمه از زبان سواحلی گرفته شده است؛ مدل مدیریت سیاسی 
 معرفی شد و مبتنی بر نوعی اقتصاد تعاونی است. 1967سال 

۲ - Tao Te Ching = The Book of the Way and is Virtue 
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تائو یک بیانیه ی کالسیک آرامش معنوی است که تداعی کننده فلسفه ی .» رسيدخواهد ن

ود یعنی اینکه کائنات وحدت شميامل نیروی مونث و مذکر . تائو شباشدميشرقی 

 خالل از تواندتئوري نظم خودجوش را با اين آموزه كه نظم مينقیضین است. این بیانیه 

ند که در زندگی مردم کمی. همچنین به حاکم توصیه كندمي بينيپيش گردد، حاصل رقابت

 مداخله نکند. 

بدان معناست كه اين يك واقعا در غرب ظهور کرد. آیا  آزادی گراییالئوتزو،  به استثناي

نم. قواعد آزادی و حقوق فردی جهانی کمی؟ من این طور فکر نتفكر غربي صرف است

یز در غرب نميکشف بیشتر قوانین عل با آنكههانی اند، جميکه قوانین عل طورهمانهستند، 

 صورت گرفته باشد. 

 

 آزادی گراییدوره پیش از تاریخ 

مسیحی، در توسعه آزادی  -ر دو خط اصلی تفکر غربی، تفکر یونانی و تفکر یهودیه

ند. براساس انجیل عهد عتیق، مردم اسرائیل، بدون پادشاه و یا هیچ قدرت ابودهدخیل 

بلكه در ميان خود براساس پيروي ذاتي از آنچه با خداوند عهد ردند، کمیزورگویی زندگی 

ذکر شده،  ١. همچنان که در کتاب اول ساموئلكردندت ميحكوم زور با نه و اندكرده

بر ما  هاتدیگر مل یهمهپادشاهی بیاور که مانند «یهودیان پیش او رفتند و گفتند: 

 اما وقتی ساموئل دعا کرد و خواسته ی آنان را به خدا گفت، خدا پاسخ داد: » قضاوت کند.

یرد: او پسران شما را برای گمیدست  این ویژگی پادشاه است که عنان شما را  در«     

یرد. و زمین ها و باغ های زیتون گمیراندن ارابه اش و دختران را برای طبخ غذا به کار 

هد. یک دهم محصوالت تان، گوسفندان ، دميشما را خواهد گرفت. و به خدمتگزارانش 

و چنين خواهد  باشید ایست بنده اوبميیرد و شما گمیباغهای زیتون ، باغهای انگورتان را 

 روز آن در و برد خواهيد آسمان به كنيدبود كه دست تضرع از تباهي كه خود انتخاب مي

 .»داد نخواهد پاسخ شما استغاثه به خداوند

ن هشدار توجه نکردند و نظام سلطنتی را تاسیس نمودند، اما ایهاگرچه اسرائیلیان، ب     

ریشه الهی ندارند. هشدار خداوند  هاتاست که حکوماین داستان همواره یادآور این نکته 

حس «نه تنها بر اسرائیل باستان بلکه بر روزگار مدرن طنین انداز شد توماس پین در 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - Samuel 
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طی  اندتوانسته» پادشاهان خوباندک «ود که: شميیی  ها یاد آور امريكابه  ١»مشترک

تاریخ نویس » د.نت را بزدایآمیخته به گناه سلطن ةریش«گذشته از عهد ساموئل سال  ٣٠٠٠

که احتماال هم خوانندگان انگلیسی قرن نوزدهم با او آشنا بودند غالبا  ٢بزرگ آزادی لرد آکتن

 ست. اکردهاشاره » اظهار مهم ساموئل«به 

ن ایده که ایهند کابودهاگرچه یهودیان شاه را منصوب کردند اما آنها نخستین کسانی 

را رواج دادند. در تمدن های دیگر، پادشاه به دلیل اینکه  شاه تابع قانون برتری باشد

د. اما یهودیان به فرعون گرديمي، قانون محسوب شدمنصوب از جانب خداوند انگاشته مي

فتند که شاه صرفًا انسان است و هر انسانی توسط قانون گمیمصری و پادشاهان شان 

 ود. شميخداوند داوری 

 

 قانون طبیعی

نمایشنامه نویس در  ٣گسترش یافت. سافو کلسنیز برتر در یونان باستان مفهوم قانون 

ست که در آن برادر اکردهرا روایت  ٤قرن پنجم پیش از میالد نمایشنامه ی آنتیگونه

حمله کرده و در نبردی کشته شد. به دلیل خیانتش،  ٦به شهر تبس ٥لینیسسپ آنتیگونه ،

 ومیزه ی او بیرون دروازه ی شهر بدون هیچ مراسپادشاه ستمگر دستور داد که جنا ٧کرئون

در برابر  تدفینی بماند تا فاسد شود. آنتیگونه در مقابل کرئون ایستاد و برادرش را دفن کرد. 

قانوني كه توسط بشر و لو يك پادشاه وضع شده ، آنتیگونه اظهار کرد که فرمان کرئون

، چرا که قانون خدایان تفوق يابد» انخداي ناپذير شكست و نانوشته قانون« بر تواندنمي

 . است كه كسي بتواند قدمتش را بيان دارد آن از ترقديمي

ل تمدن خال در شوند قضاوت توانندمفهوم قانوني كه براساس آن حتي حكام هم مي

اروپایی گسترش و تداوم یافت. این تفکر حتی به وسیله ی فیلسوفان رواقی در میان 

 مردم حاكم باشندعنی همان کسانی که معتقدند حتی اگر رومیان گسترش یافت، ی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Common Sense 
۲ - Lord Acton 
۳ - Sophocles 
٤ - Antigone 
٥ - Polyneices 
٦ - Thebes 
۷ - Creon 
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ایست فقط براساس قوانین طبیعی عمل کنند. بخشی از پایداری قدرت این تفکر بمي

ست: دولتمرد و فیلسوف رواقی ابودهرواقیون در غرب به واسطه ی یک حادثه ی خوشایند 

ی نثر التین بود، بنابراین  به عنوان بزرگ ترین نویسنده بعددر سالهای  -١روسسی وکیل –

 د. شميمقاالتش قرن ها توسط اروپاییان تحصیل کرده خوانده 

ا ایهمدت کوتاهی پس از سیسرو، در مالقات مشهوری، از مسیح پرسیده شد ک     

آنچه که به سزار تعلق دارد را به سزار و « پیروانش باید مالیات بپردازند؟ او پاسخ داد: 

با این پاسخ او جهان را به دو قلمرو تقسیم » را به خداوند بازگردانید.آنچه از آن خداست 

ند که همه زندگی تحت کنترل دولت نیست. این عقیده ی افراطی در کمیکرد، و روشن 

د شميمسیحیت غربی رواج یافت، اما در کلیسای شرقی که کامال به توسط دولت اداره 

قدرتی که توسعه ی آن امکان داشت هیچ این اتفاق نیفتاد، جامعه به عنوان منبع 

 جایگاهی نداشت. 

 

 ٢پلورالیسم

استقالل کلیسای غربی که به عنوان کلیسای کاتولیک روم شناخته شد، نشانگر این نکته 

نند. نه دولت و نه کمیبود که در اروپا دو بنیاد قدرتمند وجود داشت که بر سر قدرت مبارزه 

دوست نداشتند، اما تقسیم قدرت بین آنها فضا را برای ن موقعیت را ایکلیسا به ویژه 

 توسعه ی فرد و جامعه ی مدنی باز کرد. 

پاپ ها و امپراطورها به دفعات یکدیگر را محکوم و یکدیگر را نامشروع خطاب 

به لحاظ منطقي در دنيا منحصر به فرد ردند. دوباره، این کشمکش بین کلیسا و دولت کمی

 د. نکمیایجاد اصول آزادی در غرب برای نخستین بار کمک  توضيح علتو به  بود

دستور داد،  ٥آمبروس مقدس ٤به اسقف میالن، ٣در قرن چهارم امپراطور تئودوسیوس

 کلیسای جامع را به امپراطوری بدهد. آمبروس ضمن سرزنش امپراطور گفت: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Cicero: Marcus Tillius, ۱۰۸-٤۳ B.C. Rom. .دولتمرد، سخنور و نویسند بود 
۲ - Pluralism: تکثرگرایی، چند گرایی، کثرت گرایی 
۳ - The Odosius 
٤ - Milan 
٥ - St. Ambrose 
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ری شما نیز این امر برای ما قانونی نیست که آن را ببخشیم و برای شکوه امپراطو«

پذیرش آن پسندیده نیست. با هیچ قانونی شما نخواهید توانست به حریم خصوصی بشر 

ود شمي ادعا؟ این طور توانید تصاحب شودميتعدی کنید. آیا می پندارید که خانه ی خدا 

خود را با  وجدانچیزها برای امپراطور قانونی است و همه چیز به او تعلق دارد. اما  یهمه

سنگين نكنيد. خود را ستايش ین که هر حقی همچون تسلط بر مقدسات را دارد، تصور ا

. این در باشيد خداوند دستورات مجري كنيد حكومت ترطوالني خواهيدنكنيد، اما اگر مي

کتاب مقدس نوشته شده است که، اموال خداوند را به خداوند و اموال سزار را به سزار 

 » برگردانید.

مرتکب شده بود  كه به خاطر خطایی  و ور شد به کلیسای آمبروس برودامپراطور مجب    

 طلب مغفرت کند. 

 ٢توماس بکت، ١قرن ها بعد، درگیری مشابهی در انگلستان رخ داد. اسقف اعظم کاتربری،

دفاع کرد. هنری در ملع عام اذعان داشت که  ٣از حقوق کلیسا در برابر سرکشی هنری دوم

است و در نتیجه چهار شوالیه را برای قتل » این کشیش فضول«  عالقه مند به رهایی از

بکت فرستاد. در طول چهار سال بکت تبدیل به یک قدیس شده بود و هنری ناچار شد تا 

کلیسا در برف با پاهای برهنه برای توبه کردن پیاده برود و دستور خود را در مورد کلیسا 

 پس بگیرد. 

فضا  كردميو دولت از افزایش قدرت مطلق جلوگیری کشمکش بین کلیسا آنكه به دلیل 

برای گسترش بنیادهای خودمختار ایجاد شد، و به دلیل کاهش قدرت مطلق کلیسا، 

 دیدگاههای مخالف مذهبی نیز به خروش در آمدند. 

بازارها و انجمن ها، گروه های مذهبی قسم خورده و متعهد، اصناف. دانشگاه ها و 

 هم در توسعه ی پلورالیسم و جامعه مدنی سهیم بودند.شهرهای دارای صالحیت 

 

 آزادی مذهبی

سد، اما ریشه رميبه صورت یک فلسفه ی آزادی اقنصادی به نظر  بدواً  آزادی گرایی     

است. مسیحیان نخستین، خفته های حقیقی تاریخی آن در کشمکش برای آزادی مذهبی 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - Canterbury 
۲ - Thomas a Becket 
۳ - Henry II 
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ردند. یکی از کمیبا ظلم توسط دولت رو شروع به رواج نظریه های آزاد منشی در مواجهه

شناخته شده » پدر علم الهیات التین«بود که به عنوان  ٢ترتولیان اهل کارتجینین ١پیشگامان

 ویسد: نميبعد از میالد مسیح  ٢٠٠بود. او حدود 

ایست بمياست که بشر  يیکی از اساسی ترین حقوق بشری وامتیازات طبیع«     

ساند و نه رمينه به کسی آسیب  يك فردعبادت بپردازد. مذهب  براساس یقین خودش به

ند این مسلمًا جزیی از مذهب نیست که مذهب را تحمیل کمیکمک به شخص ديگري 

 .» گرددبه آنچه كه ارادة آزاد ما را بدان رهنمون ميکند، 

 ساخته شده است. بنيادين يا طبيعي هم اکنون، مساله ی آزادی با واژگان حقوق 

شد تجارت، تفسیرهای مختلف مذهبی و جامعه ی مدنی بدین معنی بود که منابع ر

 به تقاضايهر اجتماعی وجود داشتند و چنین پلورالیسمی منجر در تأثیرگذار بیشتری 

رای حکومت شد. در یک دهه ی مهم ، قدمهای اساسی، به سوی بميی رسهاتمحدودی

و دور از  هم در اروپا برداشته شد. در سه قسمت گسترده  نمايندهحکومت محدود و 

اتفاق  ١٢١٥بود که در انگلستان در سال  امريكامعروفترین آنها، حداقل در ایاالت متحده ی 

مقابله کردند و او را وادار به امضای  ٤در رانی مید ٣افتاد، وقتی که بارونها با پادشاه جان

آزادی او در برابر  ،امنیت هر انسانموجبات تضمین كه نمودند  ٦منشور كبيریا  ٥ماگنا کارتا

 .را فراهم آوردند قانونی در زندگی اش، اموالش و عدالت براي همهی غیرهرگونه مداخله

و  براي كليسا تضمين شداز آزادی را  ایهمحدود شد، درج دريافت مالياتتوانایی شاه برای 

 د. گرديآزادی شهرک ها نیز تأیید 

ید بر آزادی و كقوانینی برای تا  ٧شهر المانی ماگدبرگ ٠١٢٢حدود سال  به موازات همين

به طوری که  قدري وسيع مورد اتباع قرار گرفت كهاستقالل وضع شد. قانون ماگدبرگ به 

و بسیاری از پرونده های قضایی  آن را پذيرفتندصدها شهر جدید در سراسر اروپای مرکزی 

دند. شمياضیان این شهر ارجاع داده در برخی نقاط اروپای شرقی مرکزی برای داوری به ق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Tertullian 
۲ - Carthaginian: شهر و دولت باستانی در آفریقاي شمالی 
۳ - King John 
٤ - Runnymede 
٥ - Mognacorta 
٦ - Great Charter 
۷ - Magdeburg 
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هستة و سپس  -١ز اشراف و نجیب زادگان مجارستانآميتعداد ک ١٢٢٢سرانجام در سال 

کردند که اشرافيت و  ٣را وادار به امضای قرارداد گولدن بول ٢شاه اندرو دوم -اروپای  مركزي

اد که آنچه مربوط به ديمرد و این آزادی را به آنها کمیمالیات معاف  وضعرا از  روحانيت

و از آنها در برابر زندانی شدن و مصادره ی خودسرانه حمایت  اراده كنندحوزه ی آنهاست، 

شكايات خود را در يك مجمع عمومي وانند تمياد که دميرد، و این اطمینان را به آنها کمی

زات عهدنامه گولدن مطرح کنند چنان که پادشاه اقدام به تعدی به آزادی آنها و امتیا ساالنه

 اد.دميبه آنها حق مقاومت در برابر پادشاه را » قانون حق مخالفت«بول می  کرد حتی 

سیدند، آنها هنوز رميکامل به نظر  آزادی گراییقواعدی که در این مدارک بودند، دور از 

شکار ردند، هم ماگناکارتا و هم گولدن بول به شکل آکمیبسیاری مردم را از آزادی محروم 

، در ادامه ی مسیر نقاط عطفدند. اما هنوز آنها شمينسبت به یهودیان تبعیض قائل 

پیشرفت به سوی آزادی، حکومت محدود و گسترش مفهوم شخص که شامل تک مداوم 

ود، هستند. آنها نشان دادند که مردم در همه جای اروپا در مورد مفهوم شميتک افراد 

جب تحریک غیرت طبقاتی از مردم برای دفاع از آزادی شان ردند و آنها موکمیآزادی فکر 

 دند. شمي

که شاید بزرگترین عالم الهیات  ٤بعدها در قرن سیزدهم، توماس آکوییناس مقدس،

ن مبحث الهیات را به منظور محدودیت قدرت سلطنت طلبان ایهکاتولیک بود و سایر فالسف

ندارد، ادعای خود را  وفاخود  تعهدبه پادشاهی که «ویسد: نميمطرح کردند. آکوییناس 

ود چرا که خودش شمين. این سرکشی به خلع او منجر دهدرا از دست ميمبنی بر اطاعت 

اش را دارند. اما بهتر این است که قدرت او است که ملت خودش حق سرکوبی يعصیان گر 

معتقد بود که بنابراین اقتدار مذهبی .» از آن سوء استفاده كندکاهش یابد تا نتواند 

اسقف انگلیسی که شاهد قتل  ٦از سالیسبری، ٥ایست سرکوب شود. هم جانبمياستبداد 

همچنانکه لرد  -دانشمند قرن سیزدهم  ٧بکت را در قرن دوازدهم بود و هم راجر بیکن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Hungary 
۲ - King Andrew II 
۳ - The Golden Bull 
٤ - St. Thomas Aquinas 
٥ - John 
٦ - Solisbury 
۷ - Roger Bacon 
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هر دو  -معرفي نمودهبرجسته ترین نویسندگان انگلیس عصر خود در مورد  را هاآنآکتون 

در نقاط ديگر غيرقابل تصور بوده مگران دفاع کردند، این بحثی است که از حق کشتن ست

 . است

 ٢که گاهی به عنوان مکتب ساالمانکا ١قرن شانزدهم متفکران اسکوالستیک اسپانیایی،

 حقوقعلم الهیات، در شناخته شده بود بنای این مکتب را براساس آثار آگوییناس نهادند تا 

. آنان بسیاری از مفاهیم بعدی که در آثار آدام اسمیت و دكاوش كننطبیعی و اقتصاد را 

در  ٤ه فرانسیسکو دو ویتوریاکمید را پیش بینی کردند. با مقاشميیافت  ٣مکتب اتریشی

با را در دنیای جدید و توسط اسپانيايي دانشگاه ساالمانکا داشت، برده داری هندیان 

هر فرد هندی یک انسان است «وم کرد: حقوق طبیعی محکو فرد گرایی  استفاده از واژگان

به  -اللت است.... و چون او یک انسان است، ضو بنابراین قادر به نیل به رستگاری و یا 

واند اختیار داشته باشد و در نتیجه مسئول اعمال خود است ... هر تميعنوان یک انسان 

یتوریا و همکارانش و» فردی حق زندگی خود را چه از جنبه ی فیزیکی و چه روحانی دارد.

و مالیات نیز  سودطبیعی را در حوزه هایی همچون مالکیت خصوصی، منافع،  -دکترین 

و به وسیله ی آنها نیز بر  ٦ساموئل پوفندورف ٥ترویج کردند؛ آثار آنها بر هوگو گروتیوس،

 تاثیر گذاشت.  ٧آدام اسمیت و همکاران اسکاتلندیش

اوج  ٨ر زمان رنسانس و اصالحات پروتستاند آزادی گراییدوره ی پیش از تاریخ 

 ندمودنميی رنسانس را برجسته دورهكه دگیری کالسیک و انسان گرایی یرد. احیای یاگمی

. با رویکرد رمان مورد توجه هستند ٩معموال به عنوان ظهور دنیای مدرن بعد از قرون وسطی

ند که کمیخالصه گونه ین نوع نگرش نسبت به رنسانس را ايك  ١٠نویسی به نام آین رندا،

 ود:شميشامل خردگرا، فردگرا، و سکوالر لیبرالیسم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Spanish Scholastic: (فلسفه) مدرسی اسپانیایی 
۲ - Salamanca 
۳ - Austrian 
٤ - Francisco de Vitoria 
٥ - Hugo Grotius 
٦ - Samuel Pufendorf 
۷ - Scottish 
۸ - The Renaissance and the Protestant Reformation 
۹ - The Middle Age 
۱۰ - Ayn Rand 
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مان و اطاعتی کورکورانه به سمت ایهاز عرفان بود که به وسیل ایهقرون وسطی دور«

بود » ی عقلتولد دوباره«مان مقدم بر عقل بود. رنساسن ایهد کشمياعتقادی رهبری 

پرشور نامطمئن و ناقص اما ی ااما پیروزی -بر عرفان  آزادی ذهن بشر و پیروزی خردگرایی

 » بود که به تولد علم، فردگرایی و آزادی رهنمون شد.

مورخ معتقد است رنسانس با کمی مبالغه پدر لیبرالیسم است،  ١با این وجود، رالف رایکو

منشورهای حقوقی قرون وسطایی و نهادهای قانونی مستقل گامی مطمئن تر به سوی 

 تا آنچه که در فردگرایی پرامتین دوره رنسانس بود. فراهم بودی آزاد

اصالحات مذهبی بیشتر در توسعه عقاید لیبرال کمک کرد. اصالح طلبان پروتستان مانند 

به هیچ وجه لیبرال نبودند. اما با شکست دادن امتیازات  ٣و جان کالوین ٢مارتین لوتر

رقه های پروتستان، مانند کوآکرها و ف ناخواسته مشوق تكثرانحصاری کلیسا آنها 

. مردم پس از جنگ های مذهبی به تدریج اددميکه تفکر لیبرال را پرورش  - ٤هاتپاپتیس

ن تصور وجود داشت ایهداشته باشد. چرا ک واحد مذهبي بايستبراساس آن هر جامعه مي

اخلالقی  که بدون مذهب واحد و اقتدار اخالقی اجتماع شاهد ازدیاد بی حد تعهدات

ی طوالنی امحافظه کارانه تاریخچه ة عميقاً خواهد بود و از هم خواهد گسیخت. این اید

بر قانونمند کردن حتی موسیقی در  ٥دارد. این تاریخچه حداقل به پافشاری افالطون

ردد. در زمان ما این مسئله توسط نویسنده ی سوسیالیست، گمیایده آل باز  ایهجامع

هدف اخالقی جمعی ظریف و «ذکر شده است که سوسیالیسم به  ٦روبرت هیل برونر

واند تميو این » ود.شميهر گرایش مخالفی نوعی تهدید تلقی «نیاز دارد زیرا » فراگیری

احساس شود. آنها به روزنامه  ٨در ویرجینا ٧حتی از بیان ترس های ساکنان کاتلت

در شهر کوچک شان  ٩ایی هاشان وقتی معبد بودهایواشینگتن پست در مورد نگرانی

ما به یک خدای حقیقی معتقدیم، و از چنین مذهبی « ساخته شده بود، گفته بودند: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Ralph Raico 
۲ - Martin Luther 
۳ - John Calvin 
٤ - The Quakers and Baptists 
٥ - Plato 
٦ - Robert Heilbroner 
۷ - Catlett 
۸ - Virginia 
۹ - Buddhist 
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خوشبختانه ، بیشتر » دروغین نگران بودیم، چرا که ممکن بود بر کودکان ما تأثیر بگذارد.

مردم پس از اصالحات مذهبی متوجه شدند که جامعه با وجود دیدگاه های مذهبی و 

قی گوناگون فرونمی پاشد. در واقع جامعه توسط سازگاری تنوع با رقابت قدرتمندتر اخال

 خواهد شد. 

 

 ١پاسخی به خودکامگی

ضعیف شد، و نیاز به حمایت  اصالحاتدرپایان قرن شانزدهم کلیسا به دلیل فساد و      

پیدایش  دولت به کلیسا نیاز پیدا کند. ضعف کلیسا سرآغاز بيش از آنكهدولت پیدا کرد 

در فرانسه و پادشاهان  ٢خودکامگی سلطنتی بود که به ویژه در دوره ی لویی چهاردهم

، ي خودجاد بوروکراسی هاایهدر انگلستان دیده شد. اشراف زادگان آغاز ب ٣سلسله استوارت

ی جدید و تاسیس ارتشی قوی و ادعاهای فزاینده قدرتشان نمودند. در هاتتحمیل مالیا

مبنی بر گردش سیارات به دور خورشید، لویی چهاردهم خود را  ٤رنیکنتیجه کشف کوپ

جملة مشهور انست، و این دميپادشاه خورشید نامید زیرا خود را مرکز زندگی در فرانسه 

. او مذهب پروتستان را ممنوع »من دولت هستم« "Ľétat, Ćest mo"خود را بيان كرد:

هفتاد ساله ی حدود ی ر بگیرد. در دورهدر رأس کلیسای کاتولیک قرا تالش كردکرد و 

جلسة مجمع نمايندگان تشكيل نداد وزير دارايي او سياست حکومت خود او هرگز 

مركانتيليسم را اعمال نمود كه براساس آن دلت به نظارت، هدايت، برنامه ريزي، طراحي و 

انحصاري، ملي  امتيازات اعطاي ممنوعيت يارانه، اعطاي موارد و پردازدمديريت اقتصاد مي

 . شودمي شامل را بيمه كيفيت و هاكردن، تنظيم دستمزدها و قيمت

در انگلستان پادشاهان سلسله استورات نیز کوشیدند تا حکومت خودکامه را بنا کنند. 

 هیات تصویب بدون هاآنها به دنبال چشم پوشی از قوانين عرفي و افزایش مالیات

دند. اما جامعه ی مدنی و اقتدار مجلس در انگلستان بو) پارلمان( انگلستان نمایندگان

ديرپايي بيشتري نسبت به سایر مناطق اروپا داشت و مانع مبارزه ی خودکامه استوارت در 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Absolutism 
۲ - Louis XIV 
۳ - The Stuart 
٤ - Cupernicus 
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پافشاری بر خودکامگی در پی قتل  ١٦٤٩شد. در سال  ١طول چهل سال پادشاهی جیمز اول

 به اوج خود رسید. ٢پسر پادشاه جیمز، چارلز اول،

دواند، کشور ن هنگام، همچنان که خودکامگی در فرانسه و اسپانیا ریشه ميدر همی

به راهنمايي برای آزادي مذهبی، آزادی تجاری و حکومت محدود مرکزی  ٣پادشاهی هلند،

تبدیل شد. پس از اینکه هلندی ها از اسپانیا در آغاز قرن هفدهم، مستقل شدند یک 

 ايایجاد کردند که تبدیل به قدرت تجاريكنفدراسيوني ست بین شهرها و استان ها 

 نویسندگان توسط جزواتی و کتابها. شد ستم از پناهندگان برای پناهگاهی و قرن رهنمون

منتشر شدند. یکی از این پناهندگان  ٤هلندی شهرهای در فرانسوی و انگلیسی گوناگون

ها گریخته بودند  ٦لیي فیلسوف که والدین یهودی اش از آزار و اذیت پرتقا٥باروک اسپینزوا

 مذهبی شکوفایی و آزادی خوشایند متقابل اثر ی درباره اش سیاسی – مذهبی ایدر رساله

 : نویسدمي ٧آمستردام در هفذهم قرن در

شهر آمستردام ثمره ی آزادی را در شکوفایی عظیم خود و تحسین افراد دیگر برداشت «

 با گوناگون هایملیت از افرادی ديار، ترينهباشكو و ايالت آبادترين این در که چرا. كندمي

 و شهروند یک مذهب. کنندمی زندگی هم کنار در خوبی بسیار سازگاری با مختلف مذاهب

 دادن دست از يا آوردن بدست بر قضات نزد تأثيري هيچ كه چرا: ندارد اهمیتی آن فرقة

نفر باشند به شرط آنكه به مت آن از پیروانش که ندارد وجود ایفرقه هیچ و ندارد دليل يك

كسي آسيب نرساند، دين هركس را به او ادا كند، و آنها از حمایت اقتدار آمرانه محروم 

 » شوند.مي

 هالیبرال نخستین بخش الهام هلند در اقتصادی پیشرفت و اجتماعی سازگاری ینمونه

 . بود کشورها دیگر و انگلستان در

 

 انقالب انگلیس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - James I 
۲ - Charles I 
۳ - Natherlands 
٤ - Dutch 
٥ - Baruch Spinoza 
٦ - Portugal 
۷ - Amsterdam 
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با خودکامگی سلطنت طلبان شور و هیجان روشنفکری بسیاری  مخالفت انگلیس ها

 هفدهم قرن انگلستان در را ليبرالي ابتدايي تفكرات روشن هایپدیدآورد و نخستین حركت

 در. یافت توسعه مذهبی آزادی از حمایت در الیبرال های ایده دوباره،. ديد توانمي هم

نتشر کرد که بحثی قاطع درباره ی آزادی را م ٢»آریئوپاگیتی کا« ١میلتون جان ١٦٤٤ سال

مذهبی و مخالفت با مجوز اداری مطبوعات بود. و درخصوص ارتباط بین آزادی و معنویت 

 بهترین آزادی«: نویسددهد، میلتون ميبحثي که سیاستمداران امريكایی امروز را آزار مي

ت و با معنا فضيل با بشود انتخاب آزادانه وقتی فقط معنویت. است معنویت مکتب

دانست که حقایق در مي کسی چه حال به تا«: نویسدو در مورد آزادی بیان مي» است.

 »شوند؟یک نبرد باز و آزاد به بدترین شکل نمایش داده مي

در دوران بی پادشاهی پس از قتل چارلز اول، زماني كه انگلستان بین پادشاهان و 

مباحثات عظيم روشنفکرانه بوجود آمد.  قرار داشت ٣حاکمیت تحت سلطه اولیور کرامول

شناخته شده بودند شروع به رواج ایده های لیبرالیسم کردند.  ٤گروهی که به عنوان لولرها

آنها دفاع از آزادی مذهبی و حقوق کهن انگلیسیها را در مفاد مالکیت بر خود و حقوق 

تیری علیه تمامی «وفش در مقاله ی معر ٥طبیعی جای دادند. رهبر این گروه ریچارد اوورتن

دارد » مالکیت شخصی«دهد که هر فردی این مسئله را مورد بحث قرار مي» حكام ستمگر

بدین معنی که هر کس به خودش تعلق دارد و بنابراین حق زندگی، آزادی، و مالکیت دارد. 

هیچ کس حق تسلط بر حقوق و آزادی های مرا ندارد، و من نیز حق تسلط بر حقوق «

 »را ندارم.هیچ کس 

با  ١٦٦٠علی رغم تالش گروه لولرها و دیگر افراطی گراها، سلسلة استوارت در سال 

شخص چالرلز دوم مجددًا به سلطنت بازگشت. چارلز متعهد شد که به آزادي و وجدانيات 

دوباره در  ٦احترام گذارد و حقوق مالکان زمین را محترم شمارد، اما او و برادرش جیمز دوم

، مجلس سلطنت را ١٦٨٨قدرت سلطنتی کوشیدند. در انقالب درخشان سال  جهت گسترش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - John Milton 
۲ - Areopagitica 
۳ - Oliver Cromwell 
٤ - The Levellers 
٥ - Richard Overton 
٦ - James II 



شناسی عالمهجامعهانال ک  
@Atu_Sociology 

  شیآزاداند کی   یجامعه شناس یکتابخانه تخصص 
 ١FreeMan.Net ٥٦  جـزوه نـامه،انیمـقاله، پا کتـاب،

پیشنهاد کرد. ویلیام و مری موافقت کردند، به  ١به (نوه های چارلز اول) ویلیام و مری هالند

ي انگلیسیها احترام بگذارند که در اصالحیه ی »حقوق راستين، ديرينه و بي چون و چرا«

 قرار داده شد. نیز  ١٦٨٩قانون اساسی در سال 

توانیم تاریخ تولد لیبرالیبسم را همزمان با انقالب باشکوه بدانیم. به واقع جان الک ما مي

شود. اگر شما عقاید به عنوان نخستین لیبرال و پدر فلسفه ی سیاسی مدرن محسوب مي

 بزرگ اثر. داشت نخواهید کنیمالک را ندانید درک صحیحی از دنیایی که در آن زندگی می

منتشر شد اما این رساله چند سال قبل از  ١٦٩٠درسال  ٢»دومین رساله ی حکومت«الک 

فیلسوف طرفدار خودکامگی را رد کند و از  ٣این نوشته شده بود تا نظریات سر رابرت فیلمر

حقوق فردی و حكومت نمايندگي دفاع نماید. الک می پرسد: اهمیت حکومت چیست؟ 

دهد، مردم حقوقي دارند كه بر وجود دولت ارحج است ميچرا ما حکومت داریم؟ و پاسخ 

خوانیم چرا که به در طبيعت وجود دارند. مردم مي طبیعی حقوق - را آن بنابراین –

توانند از دهند. آنها بدون آن نیز ميحکومت را برای حمایت از حقوق شان تشکیل مي

رآ است. و اگر حکومت از حقوق شان حمایت کنند اما حکومت برای این منظور نظامی كا

اين نقش تعدي كند مردم حق دارند شورش كنند. حکومت نمايندگي بهترین شیوه ی 

 یک انعکاس در. است بند پای خود کامل هدف به حکومت که است امر اینتضمین به

 برای حکومت« نویسد،مي او گرفته قرار تجاوز مورد ها قرن براي غرب در که فلسفی سنت

دوست دارد، آزاد نیست.... قانون طبیعت به عنوان یک قانون ابدی برای بشر،  آنچه انجام

همچنین الک به روشنی عقیده ی حقوق » قانونگذاران همچون دیگران باقی می ماند.

 دهد: مالکیت را توضیح مي

» خود او«هر شخصی نسبت به خود مالکیت دارد. هيچ كسي به غير از خودش نيز «

ان اين گونه گفت که کار بدنی اش و نیز فعل دستانش مال اوست. هر تومالكيت ندارد مي

 و آميخته خودش کار با را است گذاشته اختیارش در طبیعت و گیردآنچه که او از دولت می

 . شودمي محسوب او داراي بنابراين، و بوده، خودش به متعلق كه افزوده چيزي آن به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - William & Mary Holland 
۲ - The Second Treaties of Government 
۳ - Sir Robert Filmer 
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ست، آنان نسبت به امالکي كه سابقة مالكيت افراد یک حق الینفک بر زندگی و آزادی ا

 نقش این. كنندهمچون کشاورزی حقی پیدا مي» کارشان را با آن آمیخته اند.«ندارند ولی 

 . کند حمایت مردم »مایملک و آزادی حيات،« از که است دولت

چنین عقایدی مشتاقانه انتشار پیدا کرد. اروپا هنوز در چنگ خودکامگی سلطنت طلبی 

 اشکال یهمه به نسبت هااما انگلستان به دلیل تجربه ی حکومت سلسله استوارتبود 

 حق و قانون حاکمیت طبیعی حقوق از فیلسوفانه حمایت این از آنان. بود بدبین حکومت

آستقبال کردند. همچنین آنان در کشتی هایی که عازم دنیای جدید گرمي به انقالب

 الک و لولرها پرداختند.(امريكا) بودند به اشاعه ی تفکرات 

 

 قرن هجدهم آزادی 

 هالند پیش قرن یک از که طورانگلستان تحت لواي حکومت محدود رونق گرفت. همان

 در تدریج به و اروپا در لیبرال متفکران ی وسیله به انگلیسی مدل بود، كرده القا ها لیبرال

زمانی که نویسنده ی  ١٧٢٠ سال از حدوداً  روشنفکری جنبش. گرفت قرار استفاده مورد دنیا

فرانسوی ولتر از استبداد فرانسه فرار کرد و به انگلستان رسید، آغاز شد. او آزادی مذهبی و 

حکومت نمايندگي و طبقه متوسط مرفه را دید. او در انگلستان دریافت که تجارت بیشتر از 

تجارت می پرداختند  فرانسه مورد احترام است، زیرا اشراف زادگان فرانسوی کسانی را که به

 شود داده اجازه افراد به وقتی که شد متوجه همچنین او. نگریستندبه دیده ی حقارت مي

 دوم جایگاه در احتماالً  شخصی منافع با مقایسه در تعصبات بپردازند، تجارت به آزادانه تا

» انگلستان درباره هایینامه« در بورس بازار از معروف توصيف در او گیرد،می قرار اهمیت

 : نویسدمي

بروید  -به بازار بورس انگلستان، که مکانی محترم تر از دادگاه قضایی آن است «

 یهودیان، آنجا. کنندنمایندگان مختلفی از همه ملل خواهید يافت که به بشر خدمت می

 و هستند مذهب هم گویی که طوری به کنندمی معامله یکدیگر با مسیحیان و مسلمانان

 کلیسای به معتقدین آنجا. شوندشود که ورشکستگی ميها به کسانی اطالق ميتن کافر

 و کنندها اعتماد می ٢(كليساي مشايخي پروتستان) به آناباپتسیت ١بیتاریان پرس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - The Presbyterian 
۲ - The Anabaptist 
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را می پذیرند. و در مسیر بازگشت از این مکان  ٢تعهد کوآکرها ١آنگلیکان کلیسای معتقدین

روند، برخی دیگر به روند، برخی به بار ميشگاه يهود) ميآرام و آزاد برخی به کنیسه (پرست

. خشنودند همگی و سرها بر شان های کاله...  نشینندکلیسا و به انتظار وحی خداوند مي

« 

هم قرن مهم تفکر لیبرال بود. عقاید الک توسط بسیاری از نویسندگان توسعه  ١٨قرن 

را  ٥»کاتو«که مقاالتی با امضای  ٤دونو توماس گور ٣یافت، به ویژه توسط جان ترن چارد

 طلی قدرت علیه روم جمهوری جوان حامیان »کاتو« از بعد. کردندمی چاپ هادر روزنامه

مقاالتی نوشتند. این مقاالت که حکومت را به دلیل ادامه تعدی به حقوق  ٦سزار ژولیوس

 تداعی های. (نامشدند شناخته »کاتو هاینامه« نام به کردند،مردم انگلیس محکوم می

 مقاالت« نام بود، رايج هم هجدهم قرن نويسندگان ميان در روم جمهوری ی کننده

در  ٨هاشد.) فیزیوکراتامضا مي ٧»پابلیوس« عنوان با که کنید مقایسه را »فدرالیست

(طبیعت) و  physisفرانسه علم مدرن اقتصاد را توسعه دادند. نام آنها از ریشه یونانی 

kratos که معنی بدین کردند،اعده) گرفته شد؛ آنها در مورد قانون طبیعت بحث می(ق 

 راه بهترین. است حاکم ثروت تولید و جامعه ادارة بر فیزیکي قوانین شبیه طبیعی قوانین

 موانع برداشتن و آزاد تجارت به دادن اجازه واقعی، اجناس ذخایر افزایش برای

 جبری، هایهای باال بود. عدم محدودیتمالیات و اصناف محدودیت انحصارطلبی،

 لیبرتاریانی مشهور شهار که است دوره این از. کندمی ایجاد را فراوانی و هماهنگی

 لوئی روایات، اساس بر. آيدبه وجود مي ٩اقتصادي) امور در مداخله عدم( »بگذاريد«

آنها پاسخ » کنم؟ توانم به شما کمکمن چطور مي«از گروهی از بازرگانان پرسید،  ١٠پانزدهم

اجازه بده ما کارمان را انجام دهیم و ما را آزاد بگذار، جهان توسط خودش اداره «دادند: 

 ».شودمي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - The nglican 
۲ - The Quaker 
۳ - John Trenchard 
٤ - Thomas Gordon 
٥ - Cato 
٦ - Julius Caesar 
۷ - Publius 
۸ - Physiucrats: نام مکتبی اقتصادي است 
۹ - Laissez faire 
۱۰ - Louis XV 
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 از انقالب. دوپونت پس وقوع بودند ٢و پیر دو پونت ١کنه فرانسوا هافیزیوکرات رانرهب

آغاز کرده بود.  ٣رکه در آنجا پسرش تجارت کوچکی در دالو آمد فرانسه فرار کرد و به امريكا

 لویی توسط که بود ایاقتصاددان برجسته ٤،ورگوت جی. آر. ای هایکی از همکاران فیزیوکرات

که » فرمانروای روشنفکر«وزیر دارایی دولت فرانسه نامیده شد لويي شانزدهم  ٥شانزدهم

 ثروت که دلیل اینقصد داشت فشار حکومت را از دوش مردم فرانسه بردارد و شاید به

 که بودند معتقد هافیزیوکرات كه طوربیشتری را جهت گرفتن مالیات تولید کند همان

 وضع را ایاحکام شش گانه ورگوت ».فقیر شاه فقیر، پادشاهی فقیر؛ پادشاهی فقیر، رعایای«

 مالیات همچنین و ،)کردمی تثبیت را انحصارطلبی که( کردمی منسوخ را اصناف که کرد

ی را از میان برداشت و آزادی مذهبی را برای پروتستان ها بنا نهاد. او با اجبار  کار و داخلی

 با«: گویدمی ٦معزول شد. رایکو ١٧٧٦مقاومت شدید صاحبان منافع مواجه شد و در سال 

 انقالب به منجر امر اینکه راستی به ».رفت بین از فرانسه سلطنت برای امید آخرین او

 . گشت بعد سال ١٣ در فرنسه

ری گری فرانسه برای تاریخ بهتر شناخته شده است، اما انقالب روشنگقالب روشنان

 انگلیسی ی سلطه از مدیدی مدتهای اسکاتلندیها. است داشته وجود نیزاسکاتلندی مهمي

بردند، آنها از تسلط مرکانتالیسم بریتانیایی بسیار در رنج بودند و در مي رنج خودشان بر ها

سواد باالتر و مدارس بهتری دست یافتند که از انگلیسی ها برتر  طول قرن گذشته به نرخ

بود. آنها به خوبی برای ترویج عقاید لیبرال آمادگی داشتند (و به منظور غلبه بر يك قرن 

حيات روشنگري انگليسي). در میان اندیشمندان اسکاتلندی انقالب روشنفکری آدام 

: بود نوشته را عبارت اینکه» خچه جامعه مدنیتاری مورد در ایمقاله«نویسنده ی  ٧فرگوسن

 برای خودجوش نظم بخش الهام که »بشر طراحی ی نتیجه در نه اما بشر اعمال ی نتیجه«

که با اين مفهوم از سودگرايان پيشي گرفت:  ٨هوچسون فرانسیس بود؛ آینده اندیشمندان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Francois Quesnay 
۲ - Pierr Du Pont 
۳ - Delaware 
٤ - A.R.J. Turgot 
٥ - Louis XVI 
٦ - Raico 
۷ - Adam Ferguson 
۸ - Francis Hutcheson 
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 »بشري تفكر يفلسفه«كه  ٢و دوگالد استوارت ١؛»بیشترین كاال برای بزرگترین تعداد ممکن«

شد. اما مهمترین آنها مي مطالعه امريكایی دانشگاههای اولین در ایگسترده شکل به. او

 دیوید هیوم و دوستش آدام اسمیت بود. 

هيو هم يك فيلسوف،اقتصاددان و تاريخ نويس بود. در روزهای پیش از اینکه 

ت به دو دسته مجزا تقسیم شود، بایسآریستوکراسی دانشگاهی فرمان دهد که دانش مي

او نزد دانشجویان معاصر به فيلسوف مكتب شك گرايي معروف است. اما او همچنین به 

ترویج درک نوین ما از بهره وری و خیرخواهی بازار تجارت آزاد کمک نمود. او از مالکیت و 

بحث علیه قرارداد، بانکداری تجارت آزاد و نظم خودجوش جامعه ی آزاد حمایت کرد. با 

 ازثروت شخصی هر که کرد اشاره نکته اینبه او هاتجارت مرکانتیلیست -دکترین توازن 

 برد. مي بهره دیگر کشورهای مردم حتی دیگران

آزادی همزمان جان الک ،آدام اسمیت پدران دیگر لیبرالیسم یا آنچه که ما امروز آن را 

 و الک است ممکن کنیم،ال زندگی میلیبر دنیای در ما چون و. بودند نامیم،مي گرایی

 احساسات ی نظریه« در اسمیت. آیند بشمار نیز مدرن دنیای بنیانگذاران عنوان به اسمیت

شود. بسیاری از مي قائل تفاوت خیرخواهی و شخصی نفع رفتار نوع دو بین »اخالقی

 یعتقدند که همهم ها لیبرتاریان يا اقتصاددانان کالً  یا اسمیت که کنندمنتقدین اظهار می

شوند . اسمیت، در نخستین کتاب بزرگ خود مي برانگیخته شخصی نفع واسطه به رفتارها

 مرتکب خیرخواهی اساس بر افراد گاهی البته. نیست این موضوع که سازدروشن می

بایست چنین احساساتی را تشویق کند. او گفت: اما در شوند و جامعه ميمي اعمالی

تواند بدون سودجويي و رابي خانواده به حیات خود ادامه دهد. ميصورت لزوم جامعه 

مردم همچنان تغذیه خواهند شد، اقتصاد کاربرد خواهد داشت، دانش پیشرفت خواهد 

بایست تواند به حیات خود ادامه دهد بدین معنی که ميکرد اما جامعه بدون عدالت نمي

 بايستراین نخستین دغدغه دولت ميازحقوق زندگی، آزادی و مالکیت حمایت شود. بناب

 . باشد عدالت برقراری

پایه ی علم اقتصاد نوین را بنیان نهاد. او » ثروت ملل«اسمیت در اثر معروفش به نام 

 توانمي نوین گویش در. کندرا تشریح می» نظام بسيط آزادی طبیعی«اذعان داشت که 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - The greatest good for the greatest number 
۲ - Dugald Srewart 
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 اتفاق گذارید،را تنها می مردم وقتی که است چیزی آن داری سرمایه نظام که گفت

 و کننددهد که چگونه وقتی افراد چیزی تولید میآفتد. در این کتاب اسمیت نشان ميمي

 سود سوی به »پنهان دستی« بوسیله آنها کنندمی معامله را آن شخصی سود اساس بر

شوند. هر فردی برای به دست آوردن شغل و یا فروختن چیزی مي هدایت دیگران به دهی

بایست دریابد که دیگران دوست دارند چه داشته باشند. خیرخواهی مهم برای پول مي

این خیرخواهی از قصاب، آبجوساز یا نانوا به معنی این نیست که انتظار شام «است اما 

 شخصی منفعت آنها توجه دلیل بلکه باشیم داشته خيرخواهي روي از هاخود را از آن

دهد که عاليق تعداد بيشتري از مردم ارضا ت آزاد اجازه ميتجار بنابراین  ».است خودشان

 گردد و نهایتًا از یک استاندارد بهتر زندگی نسبت به هر نظام اجتماعي دیگری بهره ببرند.

بیشترین مشاركت اسمیت در تئوری لیبرتاریان عبارت است از گسترش ايدة نظم 

عی تضاد وجود دارد و چنین شنویم که بین آزادی و نظم نوخودجوش. ما غالبًا مي

آید اما اسمیت کامل تر از فیزیوکراتها و دیگر متفکران مقدم، دورنمایی منطقی به نظر مي

 است معتقد او. دارد تأکید گیرد،بر نظم که به صورت خودجوش از اعمال بشر سرچشمه می

شند از حقوق شان با داشته متقابل ارتباط یکدیگر با آزادانه که داد اجازه مردم به باید که

برای آزادی و مالکیت حمایت کنند كه آن گاه نظم بدون هیچ جهت مرکزی پدیدار خواهد 

 امروزه یا –شد. اقتصاد بازار یکی از اشکال نظم خودجوش است؛ صدها و یا هزاران 

شوند در پی راهی برای مي تجارت دنیای یا بازارها وارد روز هر مردم از – نفر میلیاردها

اجناس بیشتر یا کسب شغلی بهتر و یا کسب بیشتر برای خود و خانواده شان آنها نه  تولید

 تولید به وادار را زنبورها که زیستی ایبه واسطه ی اقتداری متمرکز و نه به وسیله ی غریزه

شوند ، با این وجود هنوز آنها ثروت را برای خودشان به وسيله مي هدایت کندمی عسل

 .کنندران از طريق تجارت ايجاد میتولید و براي دیگ

بازار تنها شکل نظم خودجوش نیست. زبان را در نظر بگيرد. هیچ کس انگلیسی را نیز 

 و آمده وجود به زبان اینننوشته تا بعد آن را به انگلیسی های نخستین آموزش دهد. بلکه

قانون را نیز در . استیافته تغییر انسانی نیازهای با متناسب و خودجوش طبیعی، شکل به

شود، اما حقوق مي تصویب مجلس ی وسیله به قانون کنیمنظربگیرید. امروزه، ما تصور می

عرفي پیش ترها، خيلي پيشتر از آنكه هيچ پادشاه یا قانونگذاری آن را تدوين كند، رشد 

ین خواستند که بمي سوم نفر از آنان داشتند، اتالف هم با نفر دو کهياففته است. هنگامی
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شد. آنها قضاوت کند. گاهی هیأت منصفه برای رسيدگي به یک پرونده قضایی تشكيل مي

اما این انتظار وجود نداشت که قضات و هيأت منصفه قانون را وضع کنند، بلکه آنها تالش 

 هایموقعیت در یا بوده رایج عرفی چه که دریابند و کنند پیدا را »قانون« تا کردندمی

 پس در ايشده است. بدین ترتیب نظم قانونی از پروندهمي گرفتهتصمیمی چه مشابه

 آن طبیعی بطور پول است؛ خودجوش نظم از دیگری محصول پول. آمد وجود به ديگري

 هایک. گرديدند نيازمند تجارت تسهيل براي ايوسيله به مردم كه آمد وجود به گاه

گی دسته بندی میان اختراعات شد، شایستمي طراحی دقیق] قانون[ چنانچه«: نویسدمي

بشری را داشت. اما البته قسمت بسيار كوچكي از قانون همانند زبان، پول و یا بیشتر عرف 

 مهم  –قانون، زبان، پول، بازار » های ابداع شده توسط بشر ساختة ذهن بشري است.

 آیند. مي وجود به خودجوش شکل به – بشری جامعه در نهادها ترین

 طور به لیبرالیسم اساسی قواعد خودجوش، نظم اصل از اسمیت مندمبا توضیح نظا

 طبیعی، یا برتر قانون ی عقیده را اساسی قواعد آن که است ممکن. شدند کامل ضروري

 خودجوش نظم اجتماعی تئوری و مالکیت و آزادی به نسبت طبیعی حقوق انساني، كرامت

 فردی، آزادی: گیرندیان ها نشئت میبن این از خاص عقاید این از بسیاری. کنیم تعریف

 هنوز و داشت طوالنی زمان به نیاز آنها توضیح. آزاد تجارت نمايندگي، و محدود دولت

 . بود ضروری آنها برای مبارزه

 

 ایجاد دنیايی لیبرال 

همانند انقالب انگلستان، دوره به ثمر رسیدن انقالب امريكایی یکی از برجسته ترین 

یکی بود. حتي بیشتر از دنیای انگلیسی قرن هفدهم ، در امريكای قرن بحث های ایدئولوژ

توان گفت که تقریبًا هیچ عقیده ی غیر هجدهم، عقاید لیبرال مسلط بود. به واقع مي

 كردندلیبرالی در امريكا وجود نداشت؛ فقط لیبرال های محافظه کار بودند که ادعا مي

رای حقوق شان همانند انگلیسیها مداومت ب خود آمیز صلح درخواست به هاامريكایی

 طالب و کردندمی رد نیز را مشروطه سلطنت حتی که افراطی لیبرالهای نيز و ورزندمي

 بسا اي كه است همان پین. بود پین توماس افراطی لیبرال عامل بزرگترین. بودند استقالل

ه در حال سفر بود. او در هموار آزادی برای که مبلغی بناميم، خارجی آشوبگر را او بتوانيم

انگلستان متولد شد و سپس برای کمک به ظهور انقالب به امريكا رفت و وقتی به وظیفه 
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را   ١ی خویش عمل کرد برای کمک به فرانسوی ها در انقالب شان به سوی اقیانوس اطلس

 درنورديد. 

 

 جامعه عليه حکومت 

او بود که گفته شد در » ترکحس مش«بزرگترین کمک پين به علل انقالبی، رساله ی 

طول چند ماه صد هزار نسخه ی آن در کشوري سه میلیون نفری به فروش رفته بود. هر 

توانستند بخوانند. آن را شنیده بودند در کسی آن را خوانده بود، حتی آنهایی که نمي

 به دعوتي فقط »مشترک حس«. شدخوانده و مباحث ن به بحث گذارده ميمهمانسراها 

داد که حقوق طبیعی و تقالل نبود. آن به شکل افراطی تئوری لیبرتاریان را پیشنهاد مياس

استقالل را توجیه کند. او در این مقاله بحث را با تفكيك بین جامعه و حکومت آغاز 

 در جامعه... هايمانشرارت محصول حكومت و ماست خواستهاي محصول جامعه«: کندمی

کومت حتی در بهترین نوع آن امری از روي شرارت است؛ و ح اما است بركت سرزميني هر

دهد: او در ادامه، ریشه های سلطنت توضیح مي» بدترین حالت نوع غیرقابل تحمل.

بایست نخست، پادشاه را هرگاه بخواهيم جامة سياه عهد باستان را به در آوریم، ... ما مي«

در میان گروه تبهکار نیست، که رفتار  بیابیم زیرا هیچ چیز بهتر از یافتن قانون شکن اصلی

بی رحمانه اش و یا برتری اش برای او به ظرافت لقب فرمانده را در میان یغماگران به 

 . »استارمغان آورده

و نوشته های بعدی خود این تفکر را گسترش داد که جامعه » حس مشترک«پین در 

در آرامش با هم ارتباط  ایمدنی پيش از حكومت وجود دارد و مردم در چنین جامعه

متقابل دارند تا نظم خودجوش را ایجاد کنند. عقیده ی او به نظم خودجوش زمانی تقویت 

 شهرهای از استعماری هایشد که دید جامعه به کارکرد خود پس از بیرون راندن حکومت

ق حقو هنجارگرا تئوری دقیقی طور به هایش نوشته در او. داد ادامه مستعمرات و امريكا

 آمیزد. فردی را با تحلیل مثبت نظم خودجوش به هم مي

هیچ کدام به تنهایی پایه های مبارزه برای آزادی » ثروت ملل«و نه » حس مشترک«نه 

. استدر آن سالهای برجسته نبودهنبودند. و حتی شاید هيچ يك اتفاق مهمي ١٧٧٦در سال 

بود، زمانی که مستعمرات  ١٧٧٦ سال در لیبرتاریان مکتوب تاریخ بخش بهترین که چرا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - The Atlantic 
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امريكا اعالم استقالل نمودند. مطالب شیوایی که توماس جفرسون به تمام دنیای لیبرال 

 اعالن کرد: 

 حقوق و اند،ما همه از این حقیقت هويدا آگاهیم که همة افراد بشر مساوی خلق شده«

دگی، آزادی و طلب زن هاآز سوی پروردگار به آنها ارزانی شده که در ميان آنمسلمي

 اختیارات تا شدند بنا بشر میان در هاخوشبختی است. و برای تأمین این حقوق حکومت

 هر دریافت بشر که هرگاه اما. شود پابرجا حاکميت تحت افراد رضایت با شان عادالنه

  ».کند برکنار یا و دهد تغییر را آن تا دارد را حق این است، شده مخرب حکومت شکل

: کندلرها و جان الک روشن است. جفرسون به طور خالصه به سه نکته اشاره میتأثیر لو

 اگر اینکه و است حقوق آن از حمایت حکومت هدف اینکه دارند، طبیعی حقوق مردم اینکه

 به. دارند را آن »کردن منسوخ یا تغییر« حق مردم کرد تخطی خود اصلی هدف از حکومت

و نقش ماندگارش در انقالب لیبرال، جرج . اف. ویل  لیبرال مقوله بیان در بالغت دلیل

را داد و دور باد از من كه بخواهم با چنين » مردهزاره«به جفرسون لقب  ١مقاله نويس

 اعالمیه نوشتن در که شود اشاره نکته اینبایست بهانتخابي به تعارض برخيزم. اما مي

شاید به دلیل رنجش از  ٢دامزآ جان بعد سالها. ننمود جديدي نوآوري جفرسون استقالل

 : گویدمی –توجهی که به جفرسون شده بود 

سال پيش در كنگره  ٢نيست مگر آنچه از » استقالل«هيچ عقيدة خاصي در اعالميه «

 از نه« استقالل ی اعالمیه تنظیم برای او که گویدجفرسون می»  حالت عومي يافته بود.

طرح قوانین یابحث های جدید «ت زیرا هدف او اس کرده استفاده  »رساله از نه و کتاب

: گویدمی او همچنانکه کند؛ تنظیم را »امريكایی افکار از ایبیانیه«خواست بلکه مي». نبود

 نامه، گفتگو، قالب در چه بوده، روز آن احساسات« بیان بر اعالمیه تنظیم در اش عقیده«

پیروزی تفکر لیبرال در ». مردم حقوق دربارة مقدماتی های کتاب یا و شده چاپ مقاالت

 امريكا فراگیر بود. 

 

 محدود كردن حکومت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - George F. Will 
۲ - John Adams 
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شروع به اجرا تفکرات لیبرال انگلیسی امريكاییان استقالل یافته پس از پیروزی نظامي

کردند که در طول قرن هجده گسترش یافته بود. تاریخ نویس برجسته ی دانشگاه هاروارد، 

» درونمایه های اصلی انقالب امريكایی«خود با عنوان  ٧٣١٩در مقاله سال  ١برنارد بایلین

 : نویسدمي

شود. افراطی قرن هجدهم مشخص مي آزادی گراییدر اینجا درونمایه های اصلی «

 بی و زیانبار اما ضرورت یک شاید است، زیانبار قدرت که است مسأله ایننخست، اعتقاد به

ود شود. قدرت باید از هر راهی که محد و کنترل باید بنابراین. است مخرب نهایت

هماهنگ با نظم مدني باشد محدود گردد. قوانین اساسی مدون؛ جدایی قدرت؛ منشورهاي 

 حق در نیزمحدودیت و هاحقوق؛ محدودیت در قوة مجريه، قواي مقننه و مجلس، دادگاه

که  است قدرت به عمیق اعتماد عدم بیانگر همه -دستمزدها سر بر کشمکش و زور اعمال

همه در قلب عقاید انقالب امريكایی نهفته بود و برای همیشه به عنوان یک میراث دائمي 

 » با ما خواهند ماند.

قانون اساسی ایاالت متحده بر اساس عقاید اعالمیه استقالل مبنی بر تأسیس حکومتی 

ق متناسب با مردم آزاد شکل گرفت. این قانون بر اساس آن قاعده بود که هر فردی حقو

 حکومت یک قدرت یطبیعی دارد که مقدم بر تأسیس دولت است و دیگر اینکه همه

 اطالعات، آن اساس بر. است شده تفویض آن به شان حقوق از حمایت برای افراد توسط

 یک بلکه نمودند ایجاد را نامحدود دموکراسی نه و کردند بنا را سلطنت نه مؤسسین

دادند. در عوض، آنها به دقت اختیاراتی را  تشکیلعمومي رأی توسط را مطلق حکومت

 بایست دولت فدرال داشته باشد، تعیین کردند. )) که مي٨) بخش (١(ماده (

قانون اساسی، که بزرگترین نظریه پرداز و بنیانگذار آن دوست و همسایه ی جفرسون؛ 

ختیارات (رئیس جمهور چهارم امريكا) بود به واقع در تأسیس حکومتی با ا ٢جیمز مدیسون

 تفویض شده، معین و در نتيجه محدود، نقش انقالبی داشت. 

وقتی الیحه ی حقوق بشر در ابتدا پیشنهاد شد بسیاری از مؤسسین پاسخ دادند که 

نیازی به آن نیست، چرا که اختیارات تعیین شده آن قدر محدود بودند که حکومت قادر به 

میم بر آن شد که الیحه ی حقوق بشر اضافه زیر پا گذاشتن حقوق افراد نيست. باالخره، تص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Bernard Bailyn 
۲ - James Medison 
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پس از احصاي حقوقي خاص در هشت ». برای احتیاط بیشتر«شود، به گفته ی مدیسون 

الحاقية نخست اولین کنگره دو مورد ديگر را اضافه كرد كه کل ساختار دولت فدرال را 

احصاي برخي «: کندآنگونه كه به وجود آمده بود خالصه کرد: نهمین اصالحیه اعالم می

 كند انكار را مردم حقوق ديگر كه شود تفسير ايگونه به بايستحقوق در قانون اساسي نمي

 اياالت به نه اساسي قانون توسط كه اختياراتي«: گویدمی دهم اصالحیه »انگارد ناديده يا

 محترمانه مردم و متحده اياالت براي گرديده، سلب آن از نه و شده آمريكاتفويض متحده

و دوباره پایه های اساسی لیبرالیسم: مردم پیش از ایجاد حکومت » فظ گرديده است.ح

 حفظ انددارای حقوقی هستند، آنها همه حقوقی را که صرفًا به حکومت اعطا نكرده

 باشد، نشده ذکر اساسی قانون در مشخصاً  که اختیاری گونه هیچ ملی حکومت و كنند؛مي

 .ندارد

م دراروپا، قرن پس از انقالب امريكایی با گسترش لیبرالیسم هم در ایاالت متحده و ه

 و کردبرجستگی پیدا کرده بود. قوانين اساسی مکتوب و منشورهاي حقوق آزادی دفاع می

 ایگسترده شکل به انحصارطلبان و اصناف ی اتحادیه. کردمی تضمین را قانون حاکمیت

بت شده بودند، حذف گرديدند. آزادی رقا وارد شايستگي اساس بر که هاييتجارت همه با

مطبوعات و مذهب بسیار توسعه یافت، امنيت بيشتري براي حق مالكيت ايجاد شد 

 وتجارت بین المللی نیز آزاد گشت. 
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 حقوق مدنی 

فردگرایی، حقوق طبیعی و تجارت آزاد به طور منطقی به تحريكي برای توسعه ی حقوقی 

که از آزادي محروم شده بودند، همانگونه كه از  مدنی و سیاسی منجر شد برای کسانی

 ی جامعه نخستین. بودند زنان و رعايا بردگان هاآن ترينبرجسته –قدرت محروم بودند 

تأسیس شد و برده داری و نظام ارباب رعیتی در  ١٧٧٥در سال  ١فیالدلفیا در داری برده ضد

حث در مجلس بریتانیا درباره سراسر دنیای غرب در طول يك قرن منسوخ گشت. در دوره ب

شان، بنجامین » اموال«ی عقیده جبران خسارت برده داران به دلیل از دست دادن 

بایست غرامت مي بردگان به که استکردهفکر می« لیبرتاریان پاسخ داد که او  ٢پیرسون

 ١٧٧٥دفاعي تكان دهنده از حقوق زنان در  ٣تام پین در نشریه ی پنسیلوانیا» شد.داده مي

 ١٧٩٢را در سال » اثبات حقوق زنان«از دوستان پین و لیبرال ها  ٤كرد. مری والستن کراف

 ١٨٤٨در انگلستان منتشر کرد. نخستین مباحث فمینیستی در ایاالت متحده در سال 

درگرفت، هنگامي كه زنان شروع به درخواست حقوق طبیعی کردند که مردان سفيد پوست 

د و به مردان سياه پوست نيز اعطا شده بود. به گفته ی تاریخ ادعا كرده بودن ١٧٧٦در 

جهان در حال گذر از جامعه ی مبتنی بر گروه شئونی به  ٥نویس انگلیسی هنری سامنرماین،

 جامعه ی مبتنی بر قرارداد دو جانبه بود.

 و جان ٦لیبرالها کابوس همیشگی جنگ را نیز در نظر گرفتند. در انگلستان، ریچارد کابدن

به شکل خستگی ناپذیری اصرار داشتند که تجارت آزاد افراد ملل مختلف را در صلح  ٧برایت

 جدید هایدهد. محدودیتو آرامش به یکدیگر پیوند و احتمال جنگ را نیز کاهش مي

 جنگ و خارجی مداخالت امکان حاکمان، به نسبتعمومي بیشتر بدبینی و حکومت درباره

داد. پس از هیاهوی انقالب فرانسه و شکست نهایی ش ميکاه سیاسی رهبران برای را

و جنگ های اتحاد ملی،  ١، به استثنای جنگ شبه جزیره ی کریمه١٨١٥در سال  ٨ناپلئون

 بیشتر اروپاییان قرنی از صلح نسبی و پیشرفت بهره مند شدند. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Philadelphia 
۲ - Benjamin Pearson 
۳ - Pensylvani Journal 
٤ - Mary Wallstone Craft 
٥ - Henry Sumner Maine 
٦ - Richard Cobden 
۷ - John Bright 
۸ - Napoleon 
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 نتایج لیبرالیسم

را خلق کرد. مجله  و مادی حیرت آوریعلمی هایاین آزادی خالقیت بشری پیشرفت

 بند از شدن آزاد با« نوشت ١٩٠٠ سالهای به نگاهی با بود، لیبرال کامالً  ایکه نشریه» ملت«

 نتايج با شرايط كردن بهتر کرد، عمل خود طبیعی وظیفه به بشر ها،حکومت ی مداخله

 بی لیبرال نوزدهم قرن تکنولوژیکی هایپیشرفت.  كندمي احاطه را ما انگيزش شگفت

شمارند: موتور بخار، خط راه آهن، تلگراف، تلفن، برق، سوخت داخلی موتور همه جزء 

 در ،»مرکب ی بهره ی معجزه« و سرمایه انباشت بركت به. هستند قرن این هایپیشرفت

 دور بسيار هايزمان از كه فرسا طاقت كار از مردم از وسیعی های توده امريكا و اروپا

 رها گشتند. بود، شده بشر طبيعي شرايط

 اگر.  یافت افزایش ايسابقهمرگ و مير نوزادان كاهش و امید به زندگی به طور بي

در کمي تغییر افراد بیشتر برای که دید خواهد را دنیایی ، کند بررسی را ١٨٠٠ سالهای کسی

جهان به قدری تغییر کرده بود که قابل  ١٩٠٠هزاران سال گذشته رخ داده است؛ اما در سال 

 اخت نبود. شن

تئوری سود گرایی را  ٢بنتامتوسعه تفکر لیبرال در طول قرن نوزدهم ادامه یافت . جرمي

بیشترین خوشبختی را برای بزرگترین تعداد « ارائه داد . ایده ی اینکه حکومت باید 

ارتقاء دهد . اگر چه فرضیات فیلسوفانه او از حقوق طبیعی متفاوت بودند ، اما » ممکن

 ٣بهی در مورد حکومت محدود و تجارت آزاد به دست آورد. آلکسیس دو کوویلنتایج مشا

 درخشانش مشاهدات و کندبه امريكا آمد تا مشاهده کند جامعه ی آزاد چگونه فعالیت می

منتشر کرد. جان  ١٨٤٠و  ١٨٣٤در فاصله ی سالهای  ٤»امريكا در دموکراسی« نام به را

را که موردي بسيار موثر درخصوص آزادي فردي بود در » درباره ی آزادی«استورات میل اثر 

 طور به آثارش که ایدانشمند برجسته ٥هربرت اسپنسر ١٨٥١منتشر کرد. در سال  ١٨٥٩سال 

را » آمار اجتماعی«شود ، مي نمايانده غلط به گاه امروز و شد گرفته ناديده ایمنصفانه غیر

ا بیان کرد که بیان تازه و روشنی از عقيده ر» قانون آزادی برابر«منتشر کرد ، که در آن 
                                                                                                                                                                  
۱ - The Crimean 
۲ - Jeremy Bentham 
۳ - Alexis de Tocqueville 
٤ - Democracy in America 
٥ - Herbert Spencer 
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هر کسی ممکن است ادعای کامل ترین «لیبرتاریان نوین بود . اصل اسپنسر این بود که 

 ديگر كه مشابهي آزادي آیا که دریابد و بیازماید را خود هایآزادی را داشته باشد تا قابلیت

 برابر آزادی قانون« که کنداره میاش اسپنسر »خير يا هست مقايسه قابل هستند دارا افراد

او همچنین نقد لیبرال کالسیک » شود.مي اعمال – زنان و مردان – نژادها همه برای آشکارا

را از جنگ توسعه داد تا بین دو نوع اجتماع تمایز قائل شود: جامعه ی صنعتی ، جایی که 

و جامعه ی ستیزه جو که  کنندمردم تولید و با آرامش و همکاری داوطلبانه داد و ستد می

 به نیل برای ايدر آن جنگ غالب است و حکومت از زندگی افراد تبعه اش به عنوان وسيله

 جوید.مي بهره اهدافش

را ارائه داد که لیبرال  ٢و شیلر ١آلمان در دوران طالیی خود نویسندگان بزرگی چون گوته

ویلهلم  ٣کرانی چون ، امانوئل کانت،بوند و همچنين در به فلسفه ی لیبرال نيز با عقاید متف

 حقوق تا کوشیدمشاركت كرد. کانت بر استقالل فردی تاکید داشت و می ٤وان هوم بولدت

 قانون«  ی درباره او.  کند گذاری پایه عقلی نیازهای مبنای بر را فردی های آزادی و

کند ، به می تضمین قانون با همراه را شخصی هر آزادی که کندمی صحبت ایاساسي

 است بهتر کنندطوری که هر کس برای جستجوی خوشبختی شان در آن راهی که فکر می

 اثر ».نگذارد پا زير را خود نوع هم قانوني حقوق و آزادی او کههنگامی تا ، باشد آزاد

 ٦که تاثیر عمیقی بر نوشته میل ٥»حکومت وظایف و قلمرو« نام به بولدت - هیوم کالسیک

 تنها نه فرد شکوفایی که پردازد می بحث اینگذاشته است ، به ٧»ه ی آزادیدربار«به نام 

 تنوع در بایستی مردم که بود این او مقصود دارد، نیاز نیز »شرایط تنوع به« بلکه آزادی به

 آن مدرن ی واژه – باشند داشته دسترس در را زندگي هايسبك و ضوابط از ايگسترده

توان آنها را آزمود و انتخاب کرد . در فرانسه مي که – است »زندگی دیگر های شیوه«

بنجامین کانستانت بهترین لیبرال اروپا در اوایل این قرن بود. یکی از هم عصرانش 

همچون ». ورزند ، عاشق آزادی بودمی عشق قدرت به که افرادی همچون او«:  گویدمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Goethe 
۲ - Schiller 
۳ - Immanuel Kant 
٤ - Wilhelm Von Humboldt 
٥ - The Sphere and Duties of Government 
٦ - Mill 
۷ - On Liberty 
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توانند به بهترین وجه م میمرد آن در کههیوم بولدت ، او آزادی را به عنوان نظامی

 آزادی معنای او مهم مقالة در. دانستمي دهند ارتقاء و کشف را شان عالیق و هاشخصیت

 – مدرن آزادی معنای با – عمومی زندگی در مساوی مشارکت – را باستان های جمهوری در

ع مناف کردن دنبال و تجارت ، خصوصی مالکیت و نوشتن ، بیان برای فردی آزادیهای

همکار کانستانت رمان نویسی بود که شاید  ١استائل دو مادام. خواند متفاوت –شخصی 

 باشدمي جدید آنچه ، است کهن ایآزادی مقوله« شهرت او به دلیل بیان این جمله است : 

 به كه ايآزادي سلب براي سلطنت خودکامگان کوشش به که »است، استبدادی حکومت

 . گردده بود باز ميشد اعطا وسطي قرون در سختي

لیبرال فرانسوی دیگری که در پارلمان به عنوان یکی از مشتاقان  ٢فردریک باستیات،

رفت مقاالت كنايه دار و كوبنده بسیار در حمله به دولت و اعمال آن تجارت آزاد به شمار مي

» شودميشود و آنچه که دیده نآنچه که دیده مي«نوشته بود . آخرین مقاله ی او با عنوان 

 از اییارانه حمایت ، پل ساخت –دهد ، مي انجام دولت آنچه دهدرا ارائه ميدیدگاه مهمي

 اشتغال ، است گردش در پول.  دارد روشن ساده اثراتی– بازنشستگی حقوق پرداخت ، هنر

 وظیفه استآورده بوجود را اقتصادی رشد حکومت که کنندشود و مردم فکر میمي ایجاد

 –سان اقتصاد این است که دریابند آنچه به سهولت قابل مشاهده نیست کارشنا ی

 ايجاد كه مشاغلي شود،نمي خريداري كه پوشاكي شود،نمي ساخته كه ساختمانهايي

 ، کنند خرج خودشان برای را آن باید که کسانی از مالیات قالب در پول که چرا – شوندنمي

به یغما بردن قانونی «مفهوم » قانون«ود به نام خ اثر در او. است شده خارج آنها دست از

 انددهد مردم از دولت براي تصاحب آنچه ديگران توليد كردهرا موردحمله قرار مي» اموال

 او »خورشید با رقابت علیه سازان شمع دادخواست« دیگرش اثر در. كنندمي استفاده

با ادعاي نمايندگي از  دهد کسانی کهمي قرار تمسخر مورد را فرانسوی صنعت صاحبان

 شمع روز طول در مردم شدمي باعث كه را خورشيد پارلمان، خواستندطرف شمع سازان مي

 تبعيض سياست ضد( »دامپينگ ضد« قوانين ابتدايي رد –. سازد مسدود باشد نداشته نياز

 ).قيمت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Madame de Stael 
۲ - Fredric Bastiat 
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ها در ایاالت متحده ی امريكا ، جنبش طرفداری از الغای بردگی توسط لیبرتاریان 

خواندند ، كه در آن مي» دزدی انسان«شد . رهبران این جنبش ، برده داری را هدایت مي

در صدد سلب مالكيت شخصي و دزدي وجود يك انسان بودند. مباحث آنها با آنچه لولرها 

 الغای تنها او هدف:  نویسدمي ١گریسون لوید ویلیام.  بود سازگار ، گفتندو جان الک می

 از و انسان يك اسارت از و نژادها یرهایی از تسلط بشری بر همه«ت، بلکه نيس داری برده

یکی دیگر از رهبران این جنبش ،  ٢اسپونر لیساندر. استبوده صفتي حيوان يروي حكومتن

 هيچ که گیردمی را نتیجه این و استبحث حقوق طبیعی را علیه برده داری دنبال کرده

خود را تحت هیچ قراردادی، موجود در قانون اساسی، تواند کنترل حقوق طبیعی نمي کس

نیز بحث خود را  ٣که شخصًا آن را امضا نکرده باشد ، از خود سلب كند، فردریک داگالس

 مالکیت:  کنددرباره جنبش ضد برده داری با واژگان لیبرالیسم کالسیک ، مطرح می

 . طبیعی حقوق و شخصی

 

 انزوال لیبرالیسم 

و قدرت  ٤دهم ، لیبرالیسم کالسیک به اشکال جدید چون جمع گراییدر اواخر قرن نوز

 ی توده ساختن آزاد با – است،دولت تمایل پیدا کرد . اگر لیبرالیسم بسیار موفق بوده

 كردن رها و دولت در اقتصادي قدرت تمركز ی خردکننده سنگین بار از بشریت از ایگسترده

آفتاد ؟ این پرسش در طول مي اتفاقی چه –ی زندگ استانداردهاي در سابقه بي پيشرفت

 قرن بیستم لیبرالها و لیبرتاریان ها را آزار داده است. 

یک مشکل این بود که لیبرالها کند و آهسته شدند . آنها توصیه ی جفرسون مبنی بر 

را فراموش کردند و نیز اینکه هماهنگ آشکار » هشیاری همیشگی بهای آزادی است«اینکه 

شود نشان دهنده ی این مطلب و فراوانی که به واسطه ی لیبرالیسم ایجاد مياجتماعی 

 را حس این لیبرال روشنگران از برخی.  نیستاست که کسی خواهان احیا نظم قدیمي

 انجام براي ديگری جذاب کار هیچ که بود ایبسته نظام لیبرالیسم که کردندمی القاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - William Liyod Garrison 
۲ - Lysander Spooner 
۳ - Fredrick Douglass 
٤ - Collectivism 
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 که آورند پيش را خود جدید تئوری ،مارکسیست ویژه به ، سوسیالیسم بنابراین. نداشت

 . کردمی خود جذب را بیشتری روشنفکر جوانان

توان یک جامعه ی سرشار از فراوانی شاید برخی افراد فراموش کرده بودند که چطور مي

را بنا نهاد . امريكاییها و بریتانیایی های متولد شده ی در نیمه ی آخر قرن نوزدهم قدم به 

 پیشرفت سرعت به آن در زندگی معیارهای و تکنولوژی ، ثروت که گذاشتندمیدنیایی 

 جهان که کسانی حتی و استنبوده اینگونههمیشه جهان که نبود آشکار آنها برای و کردمی

.  شد خواهد حل فقر دیرین مشکل که پنداشتند می بودند کرده درک متفاوت ایگونه به را

 .نداشت اهمیتی بودند، كرده حل را مشکل اینی اجتماعی کهنهادها بقای و حفظ ديگر اما

یک مشکل مرتبط نیز جدایی تولید از توزیع بود . در دنیای پر رونق ، مردم کم کم تولید 

 بزرگ فیلسوف بار یک.  کردندبحث می» مشکل توزیع«را بی اهمیت پنداشتند و در مورد 

 :گفت من به ایمصاحبه در هایک فردریک

ًا قانع شده ام که دلیلی که روشنفکران را ، به ویژه در دنیای انگلیسی زبان ، من شخص«

به سمت سوسیالیسم هدایت کرد ، مردی بود که به عنوان قهرمان برجسته ی لیبرالیسم 

کتاب  ١،»اصول اقتصاد سیاسی«کالسیک شناخته شده بود یعنی جان استوارت میل. در 

به مدت چند دهه مورد استقبال قرار گرفت ،  منتشر شد و ١٨٤٨معروفش که در سال 

آنچه وجود دارد بشر ، «رسد: اظهارات متعددی دارد که از تئوری تولید به تئوری توزیع مي

حال ، اگر » تواند آن طور که دوست دارد از آن بهره جويد.به صورت فردی یا جمعی مي

قی است . اما این صحیح این درست باشد من می پذیرم که توزیع عادالنه یک تعهد اخال

نیست ، زیرا اگر ما آنچه که دوست داریم را با آن محصول انجام دهیم ، مردم هرگز دوباره 

 ».کنندآنها را تولید نمی

به عالوه، برای نخستین بار در تاریخ مردم شروع به پرسش در مورد تحمل فقر نمودند . 

مشکل براي بررسی وجود نداشت . اما قبل از انقالب صنعتی ، همه فقیر بودند ، پس هیچ 

 که بودند تعجب در مردم – تاریخی معیارهای براساس –وقتی بیشتر مردم ثروتمند شدند 

بر تالش ضعیف کار کودکان تأسف خورد  ٢دیکنز چارلز سپس.  هستند فقیر هنوز برخي چرا

نگاه داشت و کارل  که با آثارش بسیاری از کودکانی را که در آینده ممکن بود بمیرند ، زنده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Principles of Political Economy 
۲ - Charles Dickens 
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مارکس چشم انداز دنیایی را عرضه کرد که در آن آزادی کامل و فراوانی وجود داشت. در 

 هایشرکت و مهندسین که گشتحالیکه ، موفقیت علم و تجارت منجر بدين مفهوم مي

 بزرگ طراحی و اداره کنند. توانند کل جامعه را به خوبی یک شرکت سهاميمي اجرایی

موجب » بهترین بهروزی برای بیشترین تعداد ممکن«و میل بر  ١گرایانة بنتامتاکید سود 

شد برخی اندیشمندان نیاز به حکومت محدود و حمایت از حقوق فردی را مورد بررسی قرار 

دهند. اگر قصد توسعه ی شکوفایی و خوشبختی است ، چرا باید از راه انحرافی برای 

ستقيمًا رشد اقتصادي و شكوفايي گسترده مورد حمایت از حقوق استفاده کرد ؟ چرا م

هدف قرار نگيرد؟ دوباره ، مردم مفهوم نظم خودجوش را فراموش کردند ، مسئله ی تولید 

 کنار گذاشتند و طرح هایی را برای هدایت اقتصاد در یک جهت سیاسی توسعه دادند. 

پوشی کرد . برخی ریشه البته ، نباید از آرزوی دیرینه ی بشر برای تسلط بر دیگران چشم 

های پیشرفت اقتصادی را فراموش کردند و بعضی بر تباهی خانواده و جامعه که به وسیله 

آزادی و فراوانی ایجاد شده بود ، تأسف خوردند ، و برخی نیز هوشیارانه معتقد بودند که 

د زندگی توانست به افرامارکسیسم بدون نیاز به کار در کارخانه های تاریک و اهریمنی مي

پر رونق و آزادی بدهد . اما بسیاری دیگر این عقاید را به عنوان ابزار قدرت استفاده 

 و آزادی تا كردنمي قانع را مردم ديگر، پادشاهان الهی حق كه هنگامي.  کردندمی

بایست از ملی گرایی ، یا مساوات مي نیز قدرت جویندگان بسپارند، هاآن به را شانمالکیت

 آنچه دولت که بدهند تعهد یا و کردندتعصب نژادی یا مبارزه طبقاتی استفاده میطلبی یا 

 دهد، خواهد کاست .مي آزار را شما که

نوشت : » ملت«با شروع قرن بیستم لیبرالهای باقی مانده از آینده ناامید شدند . نشریه 

 و ».استکردهرفاه مادی چشمان نسل حاضر را نسبت علتي که آن را به وجود آورد کور «

 ، شود شمرده باطل دوباره آنجا در گرایی استبداد اینکه از پیش«:  که بود کرده نگرانی ابراز

 برده « کتاب اسپنسر هربرت ».داشت خواهد وجود وحشتناکی های کشمکش مطمئنا

افسوس خورد که جهان دوباره  ١٩٠٣را منتشر كرد و در زمان مرگش در سال  ٢»راه در داری

 . دهدنگ و بربریسم ميرو به ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Bentham 
۲ - The Coming Slavery 
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شروع  ١٨١٥به واقع ، همان گونه که لیبرالها نگران بودند ، قرن آرامش اروپا که از سال 

با جنگ اول جهانی درهم ریخت . جایگزینی استبداد و ملی گرایی به  ١٩١٤شده بود در سال 

سم را جای لیبرالیسم بسیار مورد نکوهش واقع شد و جنگ نیز خود موجبات مرگ لیبرالی

 و قلمرو گسترش به شروع اروپا و متحده ایاالت هایفراهم آورد . در پاسخ به جنگ دولت

 طرح و ، سازی ملی ، سانسور خدمت، به احضار ، گزاف هایمالیات.  نمودند خود قدرت

و جاهای  ١وردون و فالندر مزارع در نفر میلیون ده مرگ توضیح به نیاز البته – مرکزی ریزی

 جایگزین را قدیم نظم اخیرا که لیبرالیسم دوره که است آن نشانگر همه – دیگر نیست

 . بود شده جایگزین کالن حکومت ی دوره در خودش اکنون ، بود ساخته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Flanders fieds & Verden 
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 برخاستن جنبش لیبرتاریان جديد

در طول دوره پیشرفت ، جنگ جهانی اول ، برنامه توسعه اقتصادي فرانكلين روزولت، و 

ن روشنفکران امريكایی عالقه شدیدی به حکومت بزرگتر وجود جنگ جهانی دوم در بی

تعهد زندگی «در کتاب  ٢نخستین سردبیر نشریه جمهوری جدید ١داشت . هربرت کرولی

 بلکه ، اقتصادی آزادی...  ی بوسیله نه « يابدمي تحقق تعهد اینکه نويسدمي ٣»امريكایی

اوان خواسته های فردی بلکه به واسطه فر ارضای وسیله به نه ، نظم  از حدي ی وسیله به

حتی جمع گرایی شدیدی که در اروپا آغاز شد » ی مقدار زیاد اطاعات فردی و انكار نفس.

در امريكا نبود. آن » پیشرو« متضاد با بسیاری از روزنامه نگاران و روشنفکران 

سعه اقتصادي در نخستین ماه های برنامه تو ٥در روزنامه ی نیویورک تایمز ٤اهرمککورمیک

 فرانکلین روز ولت گزارش داد:

به شکل غریبی یادآور رم در نخستین هفته های بعد از راهپیمایی  ]واشنگتن [فضای «

 و یا مسکو در آغاز برنامه ی پنج ساله است ... ٦سياه جامگان

چیزی بسیار مثبت تر از رضایت اعطای ریاست جمهوری با اقتداری همچون یک 

قتدار نوعی هدیه است ، نوعی اختيار توافقی وكيل ... امريكا امروزه دقیقا دیکتاتور . این ا

خواستار نظم است .... نه تنها تصاحب كنندة كنوني کاخ سفید اختيارات بيشتري نسبت به 

همة پيشينيانش دارد بلكه او رياست دولتي برعهده دارد كه بيشترين كنترل بر اعمال 

اصول [آمريكا وجود داشته است را داراست. .... خصوصي نسبت به آنچه تاكنون در 

یک اتحادیه ی صنعتی ، کاری و حکومتی را که بعد رواج دولت اشتراکی  ]اجرایی روزولت

 »همچنان که در ایتالیا نیز وجود داشت ، مجسم ساخته بود.

اما  بر صراحت کالم خود باقی ماندند ٧آز لیبرالها به ویژه اچ. ال. منکناگر چه تعداد کمي

تمایل به حکومت بزرگ داشتند. ظاهر موفق حکومت در پایان روشنفکران و رضایت عمومي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Herbert Croly 
۲ - New Republic 
۳ - The Promise of Americn Life 
٤ - Anne O`Hare McCormick 
٥ - New York Times 
٦ - Black Shirts: سیاه جامگان 
۷ - H.L. Mencken 
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تواند دادن به رکود اقتصادی و پیروزی در جنگ دوم جهانی این انگیزه را داد که دولت مي

 انواع مختلف مشکالت را حل کند. 

تمایل به وميسال یا حدود چنين مدتي بعد از پایان جنگ احساسات عم ٢٥تا پایان 

 مخالفت با دولت بزرگ را نیافت. 

 

 اقتصاددانان اتریشی 

متفکران بزرگ به نمایش و  آزادی گراییدر همین احوال و حتی در بدترین شرایط 

 ١مایزس ون لودویگ آنها ترین برجسته از یکی. ورزيدنداصالح عقاید لیبرال مداومت مي

 ١٩٤٠و در  ٣به سوئيس ١٩٣٤ابتدا در سال  ٢اقتصاددان اتریشی بود که از دست نازی ها

نشان داد که  ٤سوسیالیسم نام به خود نقادانه کتاب در او. گریخت امريكا متحد ایاالتبه

سوسیالیسم امکان کار نخواهد داشت زیرا بدون مالکیت خصوصی و نظام قیمتها راهی 

شجوی او فردریک برای تعیین اینکه چه و چگونه باید تولید شود آن وجود ندارد . دان

 :دهدهایک تاثیر سوسیالیسم را بر بعضی از روشنفکران اميدبخش جوان آن زمان شرح مي

ظاهر شد ، تاثیر آن عمیق بود . آن به تدریج  ١٩٩٢وقتی اولین بار سوسیالیسم در سال 

 مطالعات به نسبت را جوان هایولی بطور بنیادی دیدگاه بسیاری از ایده آلیست

دانم ، چرا که پس از جنگ اول جهانی تغییر داد . من این را به خوبی مي شاندانشگاهی

یکی از آنها بودم ... سوسیالیسم تعهد کرد که امید ما را برای یک جهان عقالنی تر و عادالنه 

 تر تحقق بخشد و سپس این کتاب آمد و امید ما تبدیل به یأس گشت. 

سوسیالیسم توسط مایزس از دست داد  به ایمانشیکی دیگر از روشنفکران جوان که
وزیر اقتصاد آلمان پس از جنگ دوم  ٦بود که مشاور اصلی لودویگ ارهارد ٥ویلیان روئپک

بود .  ١٩٥٠و  ١٩٦٠در سال های » معجزه اقتصادی آلمان«جهانی شد و پایه گذار اصلی 
ایی و تری تری را برای آموختن صرف کردند . اقتصاددان امريكدیگران مدت طوالنی

 در تحصیل حال در که، هنگامی ١٩٣٠در سال های  ٧نویسنده پرفروش رابرت هیل برونر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Ludwig Von Mises 
۲ - The Nazis 
۳ - Switzerland 
٤ - Socialism 
٥ - Wilhelm Roepk 
٦ - Ludwig Erhard 
۷ - Robert Heilbroner 
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-نمی نظر به«: ريزي برنامه امكان عدم درباره مايزس بحث نویسدمی بود، اقتصاد رشته
 روزنامه در او ، بعد سال پنجاه ».باشد سوسیالیسم ردّ  برای كننده متقاعد دلیلی رسید

دیر رسیدن بهتر از » قطعًا مشخص شد كه حق با مايزس بوده است.«:  نوشت نیویورک
 هرگز نرسیدن است. 

 رساله این در او.  بود اقتصاد درباره کامل ایرساله ١»اعمال انسان«بزرگترین اثر مایزس، 

 انسان هدفمند اعمال تمام ی مطالعه را آن كه ، داد توسعه در را اقتصاد کامل علم

 اشاره مساله اینر انعطاف ناپذیر اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد بود و بهدانست . او طرفدامي

 کاهش را زندگی استاندارهای و ثروت بازار، در حکومت دخالت نوع هر چگونه که داشت

 دهد. مي

جایزه  ١٩٧٤هایک شاگرد مایزس، نه تنها یک کارشناس برجسته ی اقتصادی شد ـ او در 
نظم «رین متفکر اجتماعي قرن بیستم نیز بود . کتاب هایش بزرگت شاید بلکه –نوبل گرفت 

 ٢،»انقالب متقابل علم، مشروطیت آزادی و قانون، قانونگذاری و آزادی«، »حسی
موضوعاتی از روانشناسی تا کاربرد غلط روش های علوم و در علوم اجتماعی برای قانون و 

راهی به سوی ارباب «اثر  دادند . در مشهورتریننظریه سیاسی را مورد بحث قرار مي
منتشر شد ، او به کشورهای بسیاری که بر علیه حکومت  ١٩٤٤که در سال » رعیتی

 به بلكه برابري به نه اقتصادي ريزي برنامه كه دهداستبدادگرایی در جنگ بودند هشدار مي
كه به بل آزادي به نه فقر، به بلكه شكوفايي به نه بندي، مقام و بندي طبقه از جديدي نظام

 روشنفکران و هاسوسیالیست ی حمله مورد شدت به کتاب این. شودنظام رعيتي منجر مي
 خوبی فروش کتاب این اما ، گرفت قرار امريكا ی متحده ایاالت و انگلستان در چپ جناح

) بودند رنجیده آن از دانشگاهی بهای کتا نویسندگان که بود دالیلی از یکی شاید(  داشت
ی از جوانان که براي توسعه عقاید لیبرتاریان، الهام بخشید . کتاب آخر جدید نسل به و

 مشکلی به و بود ساله نود حدودا او کهمنتشر شد هنگامی ١٩٨٨در  ٣،»غرور مخرب«هایک، 
 به که جوش خود نظم:  بود کرده مشغول را اش محققانه ی عالقه بیشتر که بازگشت

 روشنفکران مخرب غرور:  گویداو می» . نسانیا طراحی به نه است مربوط انسان اعمال«
 رزی بهتر ایجامعه یا و اقتصاد طراحی توانایی باهوش افراد ، پندارند می آنها که است این

 تا را بازار درك از روشنفکرانی چنین.  دارند حاضر حال در را نفر میلیونها ناهنجار تعامالت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Human Action:  
۲ - Sensory Order, The Counter – Revolution of Science, The Constitution of Liberty, and Law, 
Legislation, and Liberty. 
۳ - The Fatal Conceit 
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ش محلی شده ی هر کدام از ما استفاده شناسند و اینکه بازار چطور از داننمي حد چه
 . عاجزند ، کندمی
 

 آخرین لیبرالهای کالسیک

داشتند . اچ. گروهی از نویسندگان و متفکران سیاسی ، عقاید لیبرتاریان را زنده نگه مي
ال. منکن به عنوانن روزنامه نگار و منتقد ادبی مشهور بود اما او در مورد سیاست نیز 

 ، گریزدمی آشکارا که حکومت«:  گوید. او در مورد ایده آل خود می تفکرات عمیقی داشت
  ٢،»دشمن ما حکومت«نویسنده ی کتاب  ١ناک جی آلبرت ».شد نخواهد حکومت اصالً 

درباره ی آینده حکومت  ٦و فرانک کودوروف ٥فلیکس مورلی ٤جان تی. فلین، ٣گارت گرت،
 قرن طول در متحده ایاالتلت و آنچه کهمحدود ، مشروط در مواجهه با اصول اجرایی روزو

 هنری.  بودند کرده نگرانی ابراز ، پنداشت می مهمی جنگی موقعیت یک را آن بیستم
 خط عنوان به واقع در ، نوشتروزنامه نگاری که درباره ی اقتصاد مطلب مي ٧هزلیت،
قلم می زد و  »نیویورک« و »ملت« نشریات در که او. کردمی عمل مکاتب این بین ارتباطی

داشت بر کتاب اعمال انسان اثر مایزس نقد جنجال برانگيزي  ٨»نیوزویک«ستونی نیز در 
اقتصاد بازار آزاد را به  ٩»اقتصاد در یک درس«نوشت و همچنین در کتاب کوچکی به نام 

شود و آنچه دیده آنچه دیده  می«بیان کرد، که مفاهيم باستایت زبانی ساده و عمومي
 اقتصاد معدود از یکی هزلیت«:  گویدبه تصویر کشید. منكن درباره او می »شود.نمي

 ».نوشتمي را حقیقت بشر تاریخ در که است دانانی
 ترین قدرتمند کههنگامی ١٠، در میان جنگ دوم جهانی و واقعه هولوكاست، ١٩٤٣در سال 

شکست ثالثي  برای ديگري استبدادی قدرت با امريكا ی متحده ایاالت تاریخ در حکومت
توان گفت هم پيمان شدند، سه نویسنده برجسته ی زن کتابهایشان را منتشر کردند که مي

 ١دختر لورا اینگالس ویلدر  ١١لین ویلدر رز. بود لیبرتاریان مدرن جنبش برای ای، تولد دوباره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Albert Jay Nock 
۲ - Our Enemy, the State 
۳ - Garet Garett 
٤ - John T. Flynn 
٥ - Felix Morley 
٦ - Frank Chodorov 
۷ - Henry Hazlit 
۸ - Newx Week 
۹ - Economics in One Lesson 
۱۰ - The Holocaust 
۱۱ - Rose Wilder Lane 
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یی و دیگر داستان ها با مضمون فردگرایی شديد امريكا ٢»خانه کوچک در مرغزار«که کتاب 
را منتشر کرد.   ٣»در جستجوی آزادی«را نوشته بود ، مقاله ی تاریخی پرشوری را به نام 

را خلق کرد که از  ٥»خدای ماشين«یک رمان نویس و منتقد ادبی ، اثر  ٤ایزابل پاترسون،
نیز  ٦راید آین و کردفردگرایی به عنوان سرچشمه ی پیشرفت در جهان حمایت می

 شر نمود.را منت ٧سرچشمه ی اصلی
 

 آین راند

ُرمانی بدون انسجام در مورد ساختار و تماميت بود . درونمایه فردگرایانه ی » سرچشمه«
این کتاب با روح حاکم بر آن زمان هم ساز نبود ، بنابراین منتقدین به شدت آن را مورد 

ی نداشت نقد قرار دادند . اما این کتاب مخاطبان خود را پیدا کرد . فروش آن در آغاز رونق
به مدت دو سال تمام در فهرست » سرچشمه ی اصلی«اما به تدریج افزایش یافت . کتاب 

 ١٩٤٠کتاب های پرفروش نیویورک تایمز قرار داشت . صدها هزار نفر آن را در دهه ی 
خواندند و باالخره میلیون ها و هزاران نفر از خوانندگان این کتاب در جستجوی اطالعات 

عقاید آین راند برآمدند . راند با نوشتن رمانی موفق تر به نام اطلس  بیشتری درباره ی
به کارش ادامه داد و افراد زیادی را که به فلسفه ی او به نام برون  ١٩٥٧در سال  ٨مطرود
اعتقاد داشتند را با خود همراه کرد. اگرچه فلسفه ی سیاسی او لیبرتاریان بود اما  ٩گرایی
دیدگاه های او در مورد متافیزیک ، اخالق و مذهب موافق نبودند ،  با ها لیبرتاریان یهمه

 دیگران نیز به وسیله شخصیت سرسخت او و پیروانش به عقب رانده شدند.
راند همانند هایک و مایزس نه اهمیت مهاجرت نه تنها به آمريكا بلكه به ليبرتاريانيسم 

 که هاییده بود و راند از کمونیستکر فرار نازی حزب از مایزس. دهدآمريكايي را نشان مي
 از پس راند از اخاللگر یک کههنگامی. كرد فرار ، بودند رسیده قدرت به روسیه کشورش در

 اهميت انديشدبایست به آنچه يك خارجي ميمي ما چرا «:  پرسید اش سخنرانی یک

                                                                                                                                                                  
۱ - Laura Ingalls Wilder 
۲ - Litte House on Pairie 
۳ - The Discovery of Freedom 
٤ - Isabel Paterson 
٥ - The God of Machine 
٦ - Any Rand 
۷ - The Fountainhead 
۸ - Atlas Shrugged 
۹ - Objectivism 
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مريكایی ا یک که کردم انتخاب خود من«:  داد پاسخ اش همیشگی حرارت با او » دهيم؟
 »اید؟باشم . اما شما تا به حال جز متولد شدن (در آمريكا)، چه کرده

 

 شکوفایی پس از جنگ 

نگذشته بود که اقتصاددانی از دانشگاه شیکاگو » اطلس مطرود«مدت زیادی از انتشار 
را به طبع رساند و در این کتاب  ٢کتاب دولت رفاه اجتماعی و آزادی ١به نام میلتون فریدمن

تواند بدون مالکیت خصوصی و آزادی اقتصادی وجود کرد که آزادی سیاسی نمي بحث
براي او جايزه نوبل  ١٩٧٦داشته باشد . مقام فریدمن به عنوان یک اقتصاددان ، که در سال 

نظام «را به ارمغان آورد ، بر اساس کارش در مورد اقتصاد پولی بود . اما به وسیله ی 
 نوشتونی که وي مدتي طوالني در هفته نامه نیوزویک ميستو» سرمايه داري و آزادي

او واالترين لیبرتاریان نسل  ٣انتخاب، آزادی« تلویزیونی ی مجموعه نیز و ١٩٨٠ کتاب
 گذشته شد.

شهرت کمتری کسب کرد اما نقش مهمي هم در  ٤اقتصاددان دیگری به نام موری راسبارد

 عقاید آن به که سیاسی هایهم و جنبشخلق ساختار تئوریک تفکر نوین لیبرتاریان ها 

 و اقتصاد ، بشر« نام به اقتصادی مهم ی رساله یک راسبارد.  داشت يافتند، اختصاص

یک راهنما  ٦»آبستن آزادی«نوشت ؛ یک تاریخ چهار جلدی از انقالب امريكا به نام  ٥»دولت

 ایبیانیه ٧،»زادینظام اخالقی آ«موجز درباره ی تئوری حقوق طبیعی و کاربرد های آن ؛ 

 هایو تعداد بی شماری جزوه و مقاله در مجالت و نامه ٨»جدید آزادی برای« نام به معروف

 کامل تئوری گذار بنیان ، مارکس با هم را او ها لیبرتاریان. اوست تأليفات از نیز خبری

مؤسس خستگی ناپذیر جنبشی  ٩لنین، با را او هم و کردند مقایسه سیاسی ـ اقتصادی

 .سنجیدندافراطی می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Milton Friedman 
۲ - Capitalism and Freedom 
۳ - Free to Choose 
٤ - Murray Rothbard 
٥ - Man, Economy, and State 
٦ - Conceived in Liberty 
۷ - The Ethics of Liberty 
۸ - For a New Liberty 
۹ - Lenin 
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ترقی  ١»هرج و مرج، دولت ، مدینه ی فاضله«با انتشار  ١٩٧٤در سال  آزادی گرایی
دانشگاه هاروارد منتشر کرد. نوزیک  ٢بیشتری در تحقیقات کرد . این کتاب را رابرت نوزیک

 : گيردمي نتيجه چنين كه کندبا زیرکی و باریک بینی وضعيتي را برای حقوق مطرح می
ت کوچک و محدود با کارکرد های محدود حمایت علیه زور ، دزدی و کالهبرداری و دول

 به ایقرارداد های تحمیلی و مانند آن قانونی است ؛ بدین معنی که هر دولت گسترده
 است قانونی غیر و دهد، انجام را خاصی امور زور به آنکه نه کرد خواهد تجاوز افراد حقوق

 اميدبخش حق، همچون کوچک دولت اینکه و کند،رار میبرق را حقوق حکومت چنین و
 .است

اعمال سرمایه داری در میان اشخاص بالغ «او در طرحی جذاب، خواستار قانونی ساختن 
و مقاله های » برای آزادی جدید«شد، کتاب نوزیک همراه با کتاب راسبارد به نام » موافق

دهد که رالیسم نوین را توضیح ميلیب »هايزيرساخت«راند در مورد فلسفه ی سیاسی ـ 
 را دارند دوست که آنچه دارند حق افراد: کندقانون آزادی برابر اسپنسر را دوباره بیان می

 از حمایت نیز حکومت نقش. گذارندمی احترام دیگران حقوق به کهمادامی دهند انجام
تجاوز ، دزدی ،  ، قتل که است همسایگانی و خارجی متجاوزین برابر در مردم فردی حقوق

 ما حکومت خود ، نهد این از فراتر پا بخواهد حکومت اگر و کننداهانت ، و کالهبرداری می
 .کرد خواهد محروم مان آزادی و حقوق از را

 

 امروز  آزادی گرایی

شود ، اما در واقع این صرفًا گاهی اوقات به سختی و تعصب محکوم مي آزادی گرایی
توانند با یکدیگر در صلح و سازگاری زندگی کنند ت که افراد ميساختاری برای جوامعی اس

 به نامد،مي» فعالیت صنعتی و پیشرفت خودشان « و هر کدام آنچه که جفرسون آن را 
شود پویا و خالقانه ترین مي ساخته لیبرتاریان چهارچوب طبق که ایجامعه. گيرند عهده

 سابقه بي هايه و مصداق آن پيشرفتشد دیده زمین ی کره روی بر که است ایجامعه
. است هجدهم قرن در ليبرال انقالب زمان از زندگي استانداردهاي و درعلم،تكنولوژي

شود و مي متمایز خیریه امور ترویج با افرادش خیرخواهی دلیل به لیبرتاریان، ی جامعه
 جایی برای اعمال زور حكومت در آن وجود ندارد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Anarchy, State, and Utopia 
۲ - Robert Nozik 
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وبی خالق و پویا برای اعمال روشنفکرانه نیز هست . امروزه همچنین چارچ آزادی گرایی

رسند و در حالی که نوعی انفجار مكتب عقاید ساكن کهنه و خسته کننده به نظر مي

لیبرتاریان در رشته هایی چون اقتصاد ، حقوق، تاریخ ، فلسفه ، روان شناسی ، فمبنیسم ، 

زیست ، نظریه اجتماعی، اخالق  توسعه اقتصادی ، حقوق مدنی ، علوم تربیتی، محیط

های مدنی، سیاست خارجی ، تکنولوژی ، عصر اطالعات و غیره دیده پزشکی، آزادی

چارچوب مكتب و حل مشكالت را توسعه داده، اما گسترة درک ما از  آزادی گراییشود . مي

 حركات جوامع آزاد و غیر آزاد مداومت خواهد داشت.

لیبرتاریان ادامه می یابد اما تأثیر گسترده تر آن عقاید  امروزه پیشرفت روشنفکری عقاید

از رشد شبکه ی مجالت لیبرتاریان، منابع فکری ، احیای دشمنی سنتی امريكایی با حکومت 

متمرکز، و مهم ترین آن مداومت شکست حکومت بزرگ در انجام تعهداتش ، سرچشمه 

 .گیردمی
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 فصل سوم

 حقوق ما چیست؟

 

 

 

، در رابطه با حقوق، ١٩٩٠پي و هم راستي. شكايت دارند كه امريكا در دهه هم منتقدان چ

اسی بدون ای مدتی طوالنی است که هیچ بحث سی. بربحث و گفتگوي زيادي كرده است

حزب چپ و راست یا یکی از آنها انجام نگرفته است، بحث در ارتباط با حقوقی  دوهر 

زندگی، حقوق  ان، حقوق غیرسیگاریها، حققوق زن، رفاه و آسایش، حمالکیتحق  ـ مانند

 . امیدنمين، حقوق هم جنس بازان، حقوق تفنگداران، که شما حق سقط جنی

شده  اعالماخیرًا یک خبرنگار از من پرسیده است که نظر من در ارتباط با پیشنهاد     

-که برای مدتی در دست کاری کردن حقوق جدید تعلیق می« ١کامییونیتاران هاتوسط 

اواخر قرن بیستم ، افرادی هستند که  یان ها، در آمريكايکامییونیتارچیست. ، »کنند

آنها باید پاسخ گوی بار  اً ، بنابراین طبیعتبا روشی بر فرد برتری بیابدباید  اجتماعمعتقدند 

با . »انجام آنرا متوقف کنیم میبیای« حقوقی باگفتن این جمله باشند كه مباحثسنگین 

 کامییونیتاران هاسد رميد؟ به نظر رچند راه برای اشتباه کردن وجود دا كهخود انديشيدم 

زیادی از این بسیار گرند، زمانیکه شما تعداد نميای کوچکی هجعبه  انندبه حقوق به م

 لیبرتاریان. از نظر نخواهد داشت وجودآنها  فضایی برای نگهداریجعبه ها داشته باشید، 

 بنیادیاست که در حق طبیعی جا گرفته اند. یکی از حقوق  ، تعداد حقوق ما بی نهایتها

که شما  تا جايي .باشد، ميندکمیکه خود انتخاب  ايگونهبشر حق زندگی کردن است به 

 . به حقوق برابر دیگران تجاوز نشود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Communitarians 
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یکی از امضا کنندگان  ١،جیمز ویلسوندارد. همانگونه که  ایهحق مفاهیم گسترد يك

قانون به  شر بایدکه الیحه قانون ب مبني بر آنارائه شده پاسخ به پیشنهاد در  یقانون اساس

آقایان من مطمئنم، هیچ  !معنی کردن تمامی حقوق بشر« :گويد، مياضافه شود یاساس

(در جهت احصاء تمام باط با این موضوع تالشی در ارتتهيه شده  در آخرین کنوانسیون كس

دارد كاله بپوشد يا نه، ازدواج كند يا فرد حق يك ، با این همه حقوق بشر) نكرده است.)

، به عنوان مثال ،در واقع نه، لوبيا بكارد يا سيب و يا حق دارد كه يك مغازة خرازي باز كند.

حتی اگر آن پرتقال تنها از  بفروشدبه یک مشتری مشتاق  ي راپرتقالدارد حق  شخصيك 

نظر قطر 
8
 فدرال این امر غیرقانونی است) .  اریقانون جدر  اگرچه(اینچ باشد.  32

زمانیکه فردی  معموالً  غیرممکن است،  بشر داردمعنی کردن و شمردن تمامی حقوقی که 

ما (برای مشخص کردن آنها با . کی از حقوق محدود یا حذف گرددهد که یدميپیشنهاد 

دعاهاي ملموسي كه بايد شویم.) اجراي حقوق به مانند امشکل و دردسر مواجه مي

 .شود اشتباه حق، مهفوم اصل در كه شودتعدادشان محدود باشد، موجب مي

ی امريكا، اشتباه نیست. در حقیقت در نيز كامالً  »حقوق گستردگی«اما شکایت در مورد  

که حقوق  هنگاميوجود دارد، مشكل  ساختگی »حقوق« گستردگیدر ارتباط با  امروزي،

تضادها و درگیریهای اجتماعی و است،  هاتاولویونی مربوط به منافع و نتنها یک ادعای قا

 وقحقاما ممکن است با هم تضاد داشته باشند  هاتاولوینافع و . مگرددآغاز ميسیاسی 

اصل حقوق با در ارتباط  تضادیبا هم تضاد داشته باشند. هیچ در درون خود وانند تمين

ندگان حقوق در میان دار ییهاترد. هر چند مغایرجامعه ی آزاد وجود ندايك در  بشر،

ی را که یتا چیزها استبه فرد دیگری نیاز  در اين حقوق معروف رفاه وجود دارد؛

آن چیزها، تحصیالت، مراقبت بهداشتی، تأمین  خواهواهیم برای ما فراهم سازد خمي

فرد  زمینارتباط با یا نظرات غیر کارشکنی در  باشد و اجتماعی، رفاه ، کمک های کشاورزی

 گرمداخله  دولتمنفعت طلب و  وهدموکراسی گرسئله بنیادی دیگری باشد. این امر م

يك  ؛لیبرال، مردم از طریق قرار داد دست به ریسک و اجبار می زنندی جامعه يك است. در 

نند، اجبارهایی کمیبر مردم از طریق فرآیند سیاسی تحمیل را مداخله گر اجبارهایی دولت 

 که با حقوق طبیعی آنها در تضاد است.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - James Wilson 
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از حقوق ساختگی تمیز وانیم حقوق واقعی را تميست و چگونه چیبنابراین حقوق ما  

در تاریخچه حقوق بشر، بحث خود را  اياسناد پايهاجازه دهید با رجوع به یکی از  دهیم؟

مواردی از  ١رسون،بیانیه، توماس جفاين استقالل. در پاراگراف دوم  یبیانیه  ؛آغاز کنیم

، که به ندرت از جهت ایجاز و زیبایی با هم ه استرا طرح ریزی کرد هاو معنای آن حقوق

اشاره شد، وظیفه جفرسون در نوشتن اظهارنامه، بیان  ٢برابرند. همانگونه که در فصل 

، و او برای این کار انتخاب شد نه به دلیل بود ییامريكاات مشترک مستعمر احساسات

اظهاراتش  در كه »فصاحت و شيوايي خاص«جدیدی داشت بلکه به دلیل  نظراتاو  اینکه

 یها به جهان، عنوان کرد:یامريكامعرفی دالیل ود. جفرسون در ارتباط با ب

نسانها برابر اميم که به خودی خود واضح هستند، اینکه تماایهما حقایقی را حفظ کرد

قابل انتقال مشخصی، اعطا شده غيرحقوق  نها توسط خالقشانآخلق شده اند، اینکه به 

وجود در جستجوی خوشبختی بودن است که در میان این حقوق، حق زندگی، آزادی و 

، و نهادینه شدنددر میان مردم  هاتحکوماین حقوق،  تأمین دارد. ديگر اينكه براي

مخرب  شکلی از حکومتهر هرگاه به دست آوردند و اینکه  حکومت توافقیقدرتشان را از 

 د.شوتعویض یا حذف  حکومتاست که آن  اینچنین حقوقی باشد، حق 

 را عنوان کنیم.  امريكااجازه دهید تا مفاهیم مدرک کشف 

 

  ولیهحقوق ا

مباحث خود  لیبرتاریاند. اکثر فیلسوفان واز جائی شروع ش وق بايدحقدرباره ی یهر تئور

ند. انسانها برخالف حیوانات، بدون اکرده شروعست، اکردهسون آغاز ررا زودتر از زمانیکه جف

چیزهایی نیاز دارند و چگونه آنها را به دست چه هیچ دانش غریزی و فطری از اینکه به 

 ناطق و با ارادهوید: انسان حیوان گمی ٢ارسطوهمانگونه که  .ذارندگمیپا به دنیا  آورند

و اینکه  یای اطراف شاندرک نیازهای خود و دناست، انسانها قدرت عقل خود را برای 

رند. بميچگونه از این دنیا جهت دست یابی و ارضای نیازهایشان استفاده کنند، به کار 

اجتماعی نیاز دارند تا به آنها اجازه بدهد که از عقل و منطق شان  نظامبنابراین آنها به یک 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Thomas Jefferson 
۲ - Aristotle 
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جهت رسیدن به در یگر استفاده کنند تا بتوانند دراین دنیا فعالیتی داشته باشند و با افراد د

 ند. كنهدفهایی که دسترسی به آنها به تنهایی ممکن نیست همکاری 

ما  -ی هستند عمنحصر به فرد و خاص است. انسانها حیواناتی اجتما هر شخصی،

 بریمبنها بهره آو از (تعامل داشته باشيم) دوست داریم با دیگران ارتباط متقابل برقرار کنیم 

خودش است. چه امکانات دیگری در  مالکما فردی است. هر فردی  اما تفکر و عملکرد -

 دارد؟  وجود مالکیت بر خودکنار 

و ارسطو ،  ١باشد. افالطون واند مالک دیگرانتمي - ارباب يا پادشاه يك –يك نفر  •

کردند که انواع متفاوتی از انسان وجود دارد، بعضی، شایسته تر از افراد دیگر مي استدالل

ینی لدود، درست مانند واشمي اعطاءنها آبه  حکمرانیو بنابراین حق و مسئولیت هستند 

ـ بطور  جمع گرایینند. بعضی از اشکال سوسیالیسم و کمیرا راهنمایی  فرزندان خودکه 

تصمیم  افراد شایستگیِ  سياريکه ب اندمفهوم استوار شدهبر پایة این  صریح یا ضمنی ـ

سته تر باید برای آنها یرا ندارند، بنابراین افراد باهوشتر و شا گیری در مورد زندگی خودشان

تصمیم گیری کنند. اما این امر بدین معناست که هیچ حقوق بشری جهانی وجود ندارد، 

نفی حقوق بشریت ندارند،  دیگر که بهضی از افراد دارند و بعضی وجود داردتنها حقوقی 

 . ود آنان مالک هستندشمياست که گمان 

می، نظاکامالً نا آزمودة کمونیست. در چنین  نظامهر فردی صاحب فرد دیگر است،  •

اما  .دارد يفرد دیگر هر نیاز به کسب اجازه از  ،قبل از اینکه هر فردی عملی را انجام بدهد

شما سیر  ؟واند اجازه صادر کندتمي افراد دیگرچگونه هر فرد دیگری بدون مشورت با 

از نظر منطقی غیرممکن خواهد بود.  انجام هر عملي ،هید داشتقهقرایی نا محدودی خوا

نظام قبلی به  نظامغیرممکن است، این  ایهدو جانبکه چنین مالکیت  ییاز آنجادر عمل 

فردی یا گروهی مالک هر فرد دیگری خواهد بود. این امری است که در  تبدیل خواهد شد:

تبدیل  يدیکتاتور حکمرانی  ه بهترين نوعيا گروه حاكم بحزب  :داددولتهای کمونیستی رخ 

 د.ش

(طرفدار حکومت اشراف)، جهان را به  یو یا آریستوکرات تیکمونیس حکمرانیبنابراین  

و مناسب امر ممکن که انسانی، منطقی ند. تنها کمیتقسیم  ات مختلفطبقو یا  هابخش

تنها به ظاهر  ن بحثایهبدیهی است کاست، مالکیت بر خود است. ها انسان  با سرشت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - Plato 
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من اظهاریه سادة جفرسون را  به هر صورتازد، سمیسؤال مالکیت برخود خدشه وارد 

  .به خودي خود آشكار هستندحقوق طبیعی  م:ردوست دا

گفته اند که انسانها به صورتی برابر خلق به مردم  طی هزاران سالفاتحان و ستمگران 

سرنوشت بعضي ديگر اين است كه به  تقدير بعضي اين است كه حكم كنند ونشده اند، 

ا دور ریختند. جفرسون این رمي، مردم چنین خرافات قدی ١٨. درقرن آنها حكومت شود

، ستبشر زین بر پشت متولد نشده انوع «محکوم کرد:  شيوايي معمول خودمطالب را با 

. »خلق شده اند با لطف و توفیق خدا آنها به صورتی قانونی ،و نه با رکابی آماده برای راندن

ه به صورتی جهانی پذیرفته شد تقریباً انسانها ، نظریه برابری مو يكبیستقرن  با ورود به

هوش، مهربانی، وقار یا موفقیت یکسان نیستند. اما  ،. البته انسانها از نظر قد، زیباییاست

سیسرو ـ ه همانگونه ک دارند، بنابراین باید به صورتی برابر آزاد باشند.حقوقی برابر آنها 

پسنديده و که برابر ساختن ثروت  ییاز آنجا«نوشته است: فیلسوف رواقی و وکیل رومی ـ 

 داشته باشند، حداقل بايداد یکسان و برابری استعد توانندنميافراد  و نیست مطلوب

 برابر باشد.  همان کشوردر میان شهروندان حقوق قانونی 

انسانها از  م.ایهمشاهده کردا این موضوع در ارتباط ب ابهاماتی رادر زمان خودمان 

نند تا نتایجی برابر از آن کمیه هم مانع و هم معتدل است حمایت کمیی عموهاتسیاس

 به دست آورند. 

 احساسبه عنوان یک اصل  برابری رااع از آن فنیاز به د ظاهراً  ن برابری مادی،احامی

تلقی و آشكار  حقی مسلمرا به عنوان ابری این برسد که آنها رميمجازا به نظر  و نندکمین

 ود: شميمفهوم با هم اشتباه  سهرابری ، عمدتا بدر دفاع از  نند.کمی

  نیز به آن است که جفرسون  مساواتقانون، که نوعی از  برابربرابری در حق

 .ندیشیدامي

  را رچیزی از ه ییکسان ن، بدین معناست که هر فردی میزاهادادهحق برابری نتایج و

، اما چرا تنها از پول است يمیزان یکسانمعموالً مساوات طلبان منظورشان در اختیار دارد. 

حقیقت  ؟زیبایی، یا مو یا کار مورد نظر آنها نیست مساوات درچرا  پول مورد نظر است؟

یاسی در ارتباط با معیارها و تخصص سمیبه تصمییا بازدهی نتایج در است که برابری  این

در دنیای متضاد از نظر منطقی یا بازدهی نتایج در برابری حقیقی ، نیازمند استها 
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خواهد شد.  پیامدهای مهلکیو تالش جهت به دست آوردن آن منجر به  کن استغیرمم

 با انسانهاست. یازمند رفتار نابرابر ایجاد نتایجی یکسان ن

 به جهت موفقیت در زندگی فرصتی برابر برخورداري از به معنی  هاتفرص درحق برابری

رند معموالً منظورشان حقوق بميکار اين معنا را به  »برابری« واژه یاست. انسانهایی که 

 ،برابری در نتایجمانند، ه هاتفرصدر اما تالش برای ایجاد برابری حقیقی  برابر است،

هرگز برای  دانی که در خانواده های متفاوت پرورش يافتهاست. بچه های دیکتارتور مآبانه

برای آزادی  جايگزينيوز هر ، هرچند هناندهآماده نشد ی بطور یکساندنیای بزرگسال

. برابری کامل ودشميیشتری بميست که منجر به بی نظيابه معنای دایه  خانوادگی

از  ١»نر هاریسون برگ«ممکن است منجر به راه حل ارائه شده در داستان کوتاه  هاموقعیت

به غل و زنجیر افراد با وقار  ،وندشميترسانده افراد زیبا  ،گردد، که در آن ٢کورت ووننگات

 . دگردميمرتبًا ذهنشان مغشوش  افراد باهوش مغزي هايطرح وند وشميبسته 

و برابر است. همانگونه که در  مساوات وقی آزاد ، حقنوع مناسب برابری برای جامعه 

نیستند. آنها طبیعی حکومت  باز جان ایههدی وقواضح عنوان شده است، حق بیانیه بطور

فضیلیت طر اند، و انسانها به خباشموجود مي بشرطبیعت  در ذات و، ندو غیرقابل تغییر

 انجام کارهای شان دری پذیر  توانائی مسئولیت به واسطه ی به خصوص ،شانانسانی 

مهم به تن این م . اینکه حقوق از جانب خداوند است یا طبیعت، درباشندمي هامالك آن

 »طبیعتقوانین طبیعت و خداوند «به  مزبور را كهبیانیه سد. اولین پاراگراف رمينظر ن

باطل نشدنی که . آنچه که مهم است حقوقی است باشيد داشته ياد به كنداشاره مي

به ویژه، آنها توسط . سان دیگری به ما اعطا نشده اندکه توسط هیچ ان زيرهستند 

 که قبالً  تشكيل دادند تا از تمامي حقوقي را هاتحکومانسانها  ؛شده اندن حکومت اعطاء

 . ندبامن حمايتبودند،  هامالک آن

 

 مالکیت بر خود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Harrison Bergeron: نام داستان کوتاه در 1995 است 
۲ - Kurt Vonnegut: ژورنالیست آلمانی ـ امریکایی که طرفدار انسان گرایی است 
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بدنش و فکرش، او حق زندگی کردن مالک که هر فردی مالک خویش است،  ییاز آنجا

جاوز ممکن تبزرگترین  -کشتن او -رمنصفانهبه صورتی غی یدارد. گرفتن زندگی فردی دیگر 

 نسبت به حقوق اوست. 

. روددر زمان ما، به دو شكل مغشوش كننده به كار مي »حق زندگی« عبارتمتأسفانه، 

 حزب راستدر  اً تکیه کنیم. بعضی از مردم، عموم »حق مالکیت بر خود«بهتر است ما به 

سقط  ، در مقابل(بچه ی متولد نشده) برای دفاع از حقوق جنین »حق زندگی«سیاسی، از 

واژه استفاده این ای راین معنایی نیست که جفرسون ب نند. مشخصاً کمیجنین استفاده 

 ست. اکرده

نند که حق زندگی بدین معناست کمی استداللافراد دیگر، اکثرا در حزب چپ سیاسی، 

دارد: غذا، پوشاک، سرپناه، را برای نیازمندیهای زندگیش  بنیادیکه هر فردی حق 

فته از تعطیالت ه و دو هساعت یک روز هشتکی، که ممکن است حتی در ی پزشهاتمراقب

دارد ديگران را جابار كند هر فردی حق  بنابرايناشد، شد. اما اگر حق زندگی بدین معنا ببا

جارویس . فیلسوف یهودی كه چيزهايي را به او بدهند و به حقوق برابر آنها تجاوز نمايد

تنها چیزی که زندگی مرا نجات  مرگ مریض باشم و تا حداگر من «ویسد: نمي ١تامسون

 باشد، مانند موارد مشابه،بر پیشانی تب دار من  ٢هنری فونداهد لمس دست سرد دمي

و اگر من . »مارپیشانی گرم مرا لمس کند، ند هنریدستهای سرد بخواهم من حق اینکه 

را دارد و یا حق  فوندا هنریدر خانه  ین اتاقتچرا او حق داش چنين حقي ندارم، پس

این به مفهوم این است که او را  را که بتواند با آن غذا تهیه کند؟داشتن بخشی از پولش 

نه  کار او را بگیرد بدون اینکه او رضایت داشته باشد. حاصلوادار کنیم به او خدمت کند و 

جهت پیشرفت و شکوفایی در  حق زندگی بدین معناست که هر فردی حق فعالیت

 را دارد ولی حق ندارد دیگران را مجبور کند تا نیازهایش را برآورده کنند. زندگیش 

ارد که دميچهارچوب اصلی برای نظریه اخالقی، عنوان  ترينرايج، جهانشمولی اخالقی

، در هر زمان مردان و زنان قابل اعمال باشد ميتما د نسبت بهر بایبنظریه اخالقی معتيك 

 وقحق ازی معمول شرایطهر وانند تحت تميیدا کنیم. انسانها که ما آنها را پ مكانيهر و 

 يحقوق معروفبرخورداري از اما  .بهره مند شوندزندگی، آزادی و مالکیت، برای طبیعی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Jarvis Thomson 
۲ - Henry Fonda 
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همراه  ایهتعطیالت دور«ی یا کابل ی پزشکی، تلویزیونهاتبیالت، مراقصتحمسکن، مانند 

 متحد ملل سازمان بشر حقوق جهاني ينهبيا در ايكه به نحو سخاوتمندانهب، »با حقوق

بعضی از جوامع به قدری فقیر هستند که  .ستنی مقدوری یدر هر جا اند،شده اعالم

 فراهم آورند. و به خاطر یا حتی غذاو فراغت یا مسکن  فراد، اوقاتبرای همه اوانند تمين

 »کیشپز یهاتا مراقبیتحصیالت «عنوان  كه تحتکه هیچ ماهیت جامعی داشته باشید 

خاص و مخصوصی وجود دارد مانند  شناخته شده باشد وجود ندارد، تنها کاالها و وسایل

توسط دکتر  عمل جراحیبراي يك سال و يا  ١عالی هادسن استریتمدرسه  در حق تحصيل

مکن است واحد خاصی از مشنبه. بعضی از گروهها و بعضی از افراد  سهروز در  ٢جانسون

به معنای ضرورتًا برای یک فرد  را فراهم کنند و فراهم آوردن آن »تتحصیال«یا  »مسكن«

چنین چیزهای  آوردند دیگر است. بنابراین از نظر منطقی فراهم افرادریغ داشتن آن از 

 .غیرممکن است» جهانی بشر وقحق«مطلوبی به عنوان 

که وییم بگود، در واقع ممکن است شميخود سریعًا به حق آزادی منجر  حق مالکیت بر

هستند. اگر انسانها  ه یکساننکتیک بیان  شيوهدو  دقيقاً  »حق آزادی«و  »حق زندگی«

ی الزم جهت بقا و رشد خود هاتبرای فعالی تكليفمالک خودشان باشند و هم حق و هم 

مفهوم . آزادی عقیده بهره مند هستندو عمل  عقیدهزادی آآنگاه آنها از  ،اشته باشنددرا 

. در این مفهوم مشکل است که آزادی عقیده را انکار کنیم خود است؛ یت براز مالک بدیهی

 دراز نظر منطقی نيز  بیانآزادی  ؟فرد دیگر را تنظیم کندمحتوای ذهن واند تميچه کسی 

را  بیان ای متعددی تالش کرد ه اند که آزادینهفته است. حکومتهخود  مالکیت برمفهوم 

بسیار سخت است.  اتًا زودگذر است، بنابراین کنترل آنذ بیانیا محدود کنند، اما  ضنق

های صدا و سیما، پست کابلی یا الکترونیکی برنامه شامل جديد عصر در– مطبوعاتآزادی 

های ظالم حکومتاست که و ذهني از آزادی فکری  ایهجنب -و سایر اشکال جدید ارتباطات 

 ،نیمکمیاع فد مطبوعاتاز آزادی  ماکه  زمانی و هنددمي آنرا مورد هدف قرار الً وعمم

 اموال و هادارايياز طریق « نظراتنیم، زیرا کمیًا در ارتباط با حقوق مالکیت صحبت ضرورت

های مجهز به بلندگو، تابلوی دستگاه چاپ، تاالرهای سخنرانی، کامیون - وندشميبیان 

 وتری و مانند آن.های کامپیهای رادیویی، شبکهاعالنات، تجهیزات رادیویی، فرکانس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - The Hudson Street School 
۲ - Dr. Johnson 
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  کیتحق مال

در حقیقت مالکیت اموال یک مفهوم ضروری از مالکیت بر خود است. زیرا تمامی 

اگر هیچ چیز  شود؟خوشبختی کسب میود. چگونه شميفعالیت انسان شامل اموال 

یم. ما نیاز به حق استفاده از زمین و تسیدیگری وجود ندارد، ما نیاز به مکانی داریم که بیا

برای تولید کاالها و خدمات جدید داریم. ما خواهیم دید که تمامی حقوق به را یگر اموال د

ظریف است که همیشه به آسانی  ایهاما این نکت .عنوان حق مالکیت معنا خواهند شد

و وانیم به صورت اختیاری تمينما وند که چرا شميود. بعضی از مردم متعجب شميدرک ن

 ال خود را تقسیم کنیم. کاال و اموداوطلبانه 

به معنای زمین یا دیگر کاالهای  فقط »اموال«. باشندميیک ضرورت  هاو دارايياموال 

وانند استفاده، کنترل یا واگذار کنند. تميفیزیکی نیست. اموال آن چیزی است که انسانها 

 این امراست. آیا  اشیاءحق مالکیت به معنای آزادی برای استفاده، کنترل یا واگذاری 

 نه ابدًا.  ؟بد یا استثماری است يضرورت

اگر ما   یعنی،، ما نیاز به حق مالکیت نداشتیم. وجود نداشت دنیای ما کمبوددر اگر     

نیاز  آن گاه ديگرکه مورد نیاز مردم است در اختیار داشتیم،  مقدار نامحدودی از هر چیزی

کنیم، نداشتیم. اما  را جمع و تحصيل چيزهايينین چبه هیچ تئوری در مورد اینکه چگونه 

 که کمبود مفهوم فقر یا فقدانالبته کمبود خاصیت اساسی دنیای ماست. دقت کنید 

بدین معناست که خواسته های کمبود صرفًا چه  رد.ندا ضروریات اصلی زندگی را در بر

تمام آن تأمين نامحدود است بنابراین ما هیچ گاه منابع تولید کافی برای ذاتًا انسان 

زاهد که بر خواسته هایش در ارتباط با يا نداریم. حتی یک مرتاض و  نيازها و هاخواسته

مواجه  کمبوداصلی ترین  ورای معیشت صرف با ید، ممکن استآميفائق  ی ماّدیکاالها

که او به دعا و نیایش اختصاص را  خود انسان. هر زمانیو وقت زندگی  ،جسم کمبود :شود

خواهد یا انجام کارهای خوب قابل دسترس نو متون مقدس ای کار، مطالعه برديگر  د،ده

ـ یا ما تا چه حدی نسبت به  . مهم نیست که جامعه تا چه اندازه غنی و ثروتمند استبود

ما ناگزیر به انتخاب هستیم بدین معنا که ما همیشه ویم ـ شميکاالهای مادی بی تفاوت 

 يرد كه چه كسي از منابع توليد استفاده كند.داريم كه تصميم بگ مينیاز به نظا
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سوسیالیست دوراندیشان کنیم، همانگونه که  محووانیم حق مالکیت را تمينهرگز ما 

افراد قدرت استفاده از آن را دارند.  چيزي وجود دارد،که  هند. تا زمانیدميقول انجام آنرا 

، ین یا خشن ترینقوی تر توسط فقطواهیم که آن قدرت خمي، ما نمتمدنجامعه يك در 

که  حق مالکیت هستیم. زمانی رابطه بانیازمند تئوری عدالت در  اماعمال گردد. افراد 

هند این است که دميچه که قول آن ،نندکمیحق مالکیت را نقض «های سوسیالیست تلود

نها یک ت -يا نه ـ تئوری خیالبافانه که  نجائیآهمه چیز خواهد شد. اما از  مالك اجتماعکل 

 صمشخ ایهص بخوابد، یا در نقطارا بخورد، یا در تختی خمعين واند یک سیب تمينفر 

ـ مقامات رسمی آن فرد  تصمیم بگیرد که آن فرد چه کسی است. يك نفر بايدد، تبایس

 . مالک واقعی حق مالکیت استیا سزار ـ  و یا بوروکرات حزب

د باید حق به دست افرابدین معناست که معتقدند که حق مالکیت بر خود  ها لیبرتاریان

د. نداشته باش و خواسته هایشان اموال خود را به منظور برآوردن نیازهامبادله آوردن و 

مان، یا آغاز یک کار و تجارت، های خانواده ییا فراهم آوردن سرپناه برا ماتغذیه ی برای 

یا سرمایه گذاری كردن انداز  ه مشتاق پسکمیای مردباید از اموال خود استفاده کنیم. و بر

فرد اينكه و  ودشميقانونًا تأمین ما هستند، ما نیازمندیم مطمئن بشویم که حق مالکیت 

چه اين ثروت، محصولي م از ما بگیرد، ایهکرد تولیدرا که  ثروتیواند بیاید و تميدیگری ن

م یا ایهکه خرید باشدی اتومبیلم یا ایهکه ساختباشد  ایهم یا خانایهکه کاشت باشد

 ،مایهدایجاد کر يدیگر بیشمار با افراد  هاقرارداد ةکه از طریق شبک ایههمکاریهای پیچید

 تمام اینها تولید ثروت است.

وانند صاحب اموال تميچگونه مردان و زنان در اولین مرحله  .اکتساب اصلی اموال

سد که هیچ رد، به نظر ید آاز مرد و زن بر مریخ فرو ی پریشاید اگر سفینة فضا ؟بشوند

د و شروع نیتنها یک نقطه را انتخاب ک .زمین وجود ندارد روینیازی برای جنگ و جدال بر 

یک روزنامه فکاهی عکس یک مرد غارنشین را کشیده يك بار، . نماییدبه ساختن یا کاشتن 

و آنها را  تقسیم کنیمزمین را به صورت مربع مربع  دیبیاي« :فتگمیبود که به دیگران 

 . »بفروشیم

سد چرا این کار را انجام دهیم؟ و چه کسی مربع های رميبه نظر پوچ و بی معنی اين 

، افزایش می یابدکه جمعیت  یخرید؟ و با چه چیزی؟ اما از آنجایکوچک را خواهد 
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به چه کسی تعلق ـ یا آب یا فراوانی گستره ـ ضروری است تصمیم بگیریم که چه زمینی 

 دارد. 

را با : هر کسی که اولین بار کارش دهدميبرای کسب اموال را یک روش ان الک ج

از  ایهبا ترکیب کارش با قطع .كندنسبت به آن حقي پيدا مي، از زمین ترکیب کرد ایهقطع

خواهد شد. سپس او حق ساختن خانه بر  مالكي نداشته است، صاحب آنکه قبالً  زمین

يا به نحو ديگري از آن خالص دور آن، فروختن آن  بهدن کشی ق نردهروی آن را دارد و ح

 . شود

از حقوق مالکیت وجود دارد، که  ایهجسم و ماهیت، مجموع ربرای هدر حقیقت 

در رابطه با يك جسم و ماهيت به اندازه جوانب مختلفي كه از آن شود. ند جمع نواتمي

چاه نفت  حفر حقاست شما  ن مثال، ممکناوجود دارد. به عنو جسم دارد، حقوق مالكيت

بر روی  و ساز ختاما حق کشاورزی یا ساد، یشاب هکردزمین را خریده یا اجاره  ایهقطعدر 

در كه آبی مالك ما اشید، باید. ممکن است شما صاحب آن زمین شته باشآن زمین را ندا

حق خشید اما بممکن است شما خانه خود را به خیریه ب .دارد نباشيدزیر زمین وجود 

 ١رای چالدز. همانگونه که حفظ كرده باشيدمدت زندگیتان  تمام یزندگی کردن در آن را برا

ی قابل دسترسی برای ژ قبل از اینکه تکنولو« ،نوشته است »قدرت علیهزادی آ«در کتاب 

 تملك... قابل اموال مشخصی از  واج هوایی وجود داشته باشد، انواعانتشار از طریق ام

 . مشخصًا قابل توصيف نبودندوژیکی، تکنول وسیلهکه آنها توسط هیچ ند، چرا ابودهن

در را وانیم حق مالکیت تمينیم کمیرا درک  امواج رادیوییکه فیزیک انتشار  اما زمانی

...  ودشميکه جامعه پیچیده تر  زمانی«هد: دميادامه  چایلدز .طیف وسیعی ایجاد نماییم

مالکیت که برای انسانها امکان  پذیر هستند، بیشتر و ند، انواع کمیوتکنولوژی پیشرفت 

كسي كه اولين نفرين بود كه از زمین ـ ابتدائًا  تصرفاصل اعمال «ود. شميبیشتر پیچیده 

ـ  شدمي شناخته مال آن مالك كرد،مي منتقل ديگري به را آن يا كرديك مال استفاده مي

که  ه عنوان مثال در ارتباط با طبیعت، زمانی. بمتفاوت باشدل، امتفاوت از م عبا انوا ایدش

، ما است (انگار که بشر به سیاره ی جدیدی پا گذاشته است)صاحب  بدونزمین  بیشتر

براي كسب حق  ماندن روی آنزمین و  ايقطعه صرف استقرار روییم که یوانیم بگوتمي

ن آن آغاز به ساختبرای بنا کردن یک خانه و سپس  ریزیبرنامه. مسلما مالكيت كافي است
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - Roy Childs 
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رودخانه یا و چه از چه از دریاچه،  ب ـآ بر ند، حقكمي يجاداحق مالکیت بر آن خانه را 

به دست آوردن حقوق مالکیت  به طور سنتي به نحو متفاوتي از ـ آب زیرزمینی ایهسفره 

طیف مردم شروع به استفاده از  ١٩٢٠در دهه ی كه  . زمانیحاصل شده استبر زمین 

قبول زمین را  تصرف، آنها عموما اصل مربوط به کردندبرای پخش و انتشار  وسیعی

ن موج را آد و شما حق ادامه استفاده از نی، انتشار اخبار را بر موج خاصی آغاز کكردندمي

ها، ، در سطح وسیعی از طریق دادگاهاين است كهت در تمام این موارد دولنقش دارید. 

كه بعدًا در مهم،  . نکته، حمايت نمايدنندکمین کسب افراد خودشافقط از حقوقي كه 

تثبیت حق مالکیت  برای مختلفي هايروش، این است که رابطه با آن بحث خواهم نمود

هیم که آنها را به دیگران از طریق توافق دوجانبه دميو سپس ما به مردم اجازه  وجود دارد

 انتقال بدهند. 

وانیم تميچیست؟ ما اموال بر واقعی مالکیت معنای  .مالکیت حقوق بشر است وقحق

حق  معناست که آ.است و بدین  ایکس مایملک آ. :را نقل کنیم ١تعریف جان نارسون

که حق مالکیت، حق بر اموال ، یا حقی که  توجه داشته باشیدرا دارد.  تصرف در ایکس

 اً الکیت عموممتعلق به بخشی از اموال باشد، نیست و این مطلبی است که مخالفان حق م

حق مالکیت، حق بشریت جهت مالک بودن است، حق فرد برای استفاده و  نند.کمیعنوان 

 به دست آورده  است. حقوق مالکیت، حقوق بشر است.منصفانه کردن اموالی که  تصرف

 ديده، همانگونه که در باال بحث شد، تمامی حقوق بشر به عنوان حقوق مالکیت واقع در 

یرد. گمیلکیت بر بدن خود ریشه ای مالکیت بر خود و مساساز حق ا همهد، که وشمي

 ست،اکردهان عنو ٣»بازارقدرت و «در کتاب  ٢موری راسباردهمانگونه که 

وجود  متعدديهیچ حقی به جز حق مالکیت وجود ندارد، تفکرات  در عمیق ترین مفهوم

طبیعی، مالک خودش  ن حقیقتیعنواند. اوال، هر فردی، به کمی تأييدن امر را ایهدارد ک

که در یک جامعه بازار  افرادی برای »بشر«خودش است. حقوق  شخصیاست، فرمانروای 

رند، حق مالکیت هر انسان بر وجود خودش است، و از این حق یگمیآزاد مورد دفاع قرار 

 یرد. گمیست، ریشه اکردهو وسایلی که تولید  هامالکیت، حق او بر کاال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Jan Narveson 
۲ - Murray Rothbard 
۳ - Power & Market 
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به عنوان مثال، ، ... خالصه شدهواند در حق مالکیت تميعنوان شده  »وق بشرحق« دومًا،

يزي حق هر فرد برای بیان هر چ معنايزادی بیان به آحقوق بشر در ارتباط با آزادی بیان. 

ن است که کجا؟ کجا یک انسان این حق را ایهکه دوست دارد. اما سوال فراموش شد است

خالصه ندارد. چنين حقي  ندکمیحقوق خود تعدی و تجاوز از  یی کهدارد؟ مطمئنا در جا

موافقت کسی که از اموال در مورد یا دارد او تنها این حق را در ارتباط با اموال خودش آنکه 

به او طبق تعهدات اجازه داده  كه ه یا قرارداد اجارهمانند یک هدی خود را اعالم كرده باشد،

وجود  »حق آزادی بیان«به عنوان  يگر چيزي مجزاحالتي، دنین چدر در واقع،  .ودشمي

واهد با اموال خميکاری که  ندارد، تنها حق مالکیت انسان وجود دارد، حق اینکه هر

[مالکیت آن کسانی را با فرد دیگر با اموال او، انجام دهد. طبق توافقات اختیاری خودش یا 

 یرد که اموال شان حاصل کار خودشان باشد].گمیدر بر 

اشكال وانیم درک کنیم که تميمانی که ما آزادی بیان را اینگونه درک کنیم و بفهمیم، ز

 زيرا ماحق آزادی بیان مطلق نیست  گويدچيست او مي ١جمله مشهور الیور وندل هولمز

چه کسی فریاد خواهد زد » . آتش!«حق نداریم در یک تئاتر شلوغ به دروغ فریاد بزنیم 

یا یکی از عواملش، در موردیکه مالک بخواهد مشتریانش را فریب  ؟ احتماالً مالک»آتش!«

حتي اگر  ،ندکمیبدهد: او به آنها بلیط تئاتر یا فیلم را می فروشد و سپس نمایش را لغو 

 بلكه. اگر مالک این کار را انجام ندهد اندازدنگوييم با اين كار زندگي آنها را به خطر مي

ند، کمیهد، چه کسی شرایط قراردادش را نقض دميجام یکی از مشتریان این کار را ان

ن که آن را لغو کند. فریاد ایه، نببرد لذت نمايش ديدن از كه سازدرا تنها محق ميبلیط او 

دروغ آتش در تئاتری شلوغ، دلیلی برای محدود کردن حق آزادی بیان نیست این مثال 

از آن حمایت  بايد اينكه و كندحقوق مالكيت مشكالت را حل ميروشی است که بيانگر 

 نماییم.  اعمالکنیم و آن را 

كه بسيار مورد از زندگی خصوصی  يحق برخوردار  در رابطه باتجزیه و تحلیلی مشابه، 

 ٢در پرونده گریس ولد در برابر کانکتی کات، ١٩٦٥ود، درسال رميبکار بحث قرار گرفته است 

ه از وسایل ضد بارداری را ممنوع کرده بود، لغو دادگاه عالی قانون کانکتی کات که استفاد

که با استخراج  حق زندگي خصوصيبرای زوج های متأهل  ٣نمود. قاضی ویلیام ُا داگالس،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - Justice Oliver Wendell Hilms 
۲ - Griswold v. Conncticut 
۳ - Justice William O.Douglas 



شناسی عالمهجامعهانال ک  
@Atu_Sociology 

  شیآزاداند کی   یجامعه شناس یکتابخانه تخصص 
 ١FreeMan.Net ٩٦  جـزوه نـامه،انیمـقاله، پا کتـاب،

. محافظه کارانی مانند ، شناسايي نمودی مختلف قانون اساسی شکل گرفته بودش هااز بخ

دت سی سال، مسخره کردند. را به م ایهبی پای استدالل مهم وچنین  ١قاضی رابرت بورک،

و حق زنان برای در مورد زوجين ازدواج نكرده حق جلوگیری از بارداری  اين بهامات در مورد

، آنها دریافتند که ١٩٨٦. اما ناگهان در سال پيدا كردندپایان بخشیدن به بارداری ادامه 

یم خصوصی که در ی هم جنس بازان پیدا کنند. نظریه حرهاتوانند قانونی برای فعالیتمين

. داردی نسحق مالکیت ریشه دوانید، نیازی به آن دسته قوانین استخراج شده از قانون اسا

خریداری کند یا دلخواه خود واند وسیله ضد بارداری را از فروشنده تميتا دریابد که فرد 

ه اين عبارت كروابط جنسی برقرار کند.  و رضایت طرفش در خانه خودواند با توافق تمي

آن دسته قوانین استخراج شده از قانون « نسبت به» ی اوستفرد، قلعه هر خانه«

 ورد. آميفراهم  فرادبرای حریم خصوصی ا تريمبناي محكم ،»اساسی

نقد و انتقاد چيزي بيش از نند، به کمیکسانی که اصل لیبرتاریان حق مالکیت را رد 

مشخص سازد چه کسی  ند كه به نحو مؤثريبايد نظام را پيشنهاد كندارند. آنها  صرف نياز

 اطمينان اين كه اياز چه طريقي؟ به گونهواند از هر منبع مشخصی استفاده کند و تمي

وند، و چهارچوبی برای توسعه شميکه زمین و دیگر اموال، به خوبی محافظت  شود ايجاد

كنترل مناسب  به دليل عدمو از جنگ در برابر تمامی مسائل که  فراهم آورداقتصادی 

 پیش خواهد آمد پرهیز کند. كاالهاي ارزشمند 

 

 در ارتباط با تئوری عدالت  ٢مبحث نوزیک

اغتشاش، «، استاد دانشگاه هاروارد رابرت نوزیک، در کتابش با عنوان ١٩٧٤در سال 

خیالی که در آنجا اصول سیاسی و اجتماعی کامالً طبق  ایه(جزیر» حکومت و مدینه فاضله

حق مالکیت به صورتی بسیار واضح  د) در ارتباط با مفاهیم جايگزينوشمياجرا مساوات 

اين ود، اما شمينامیده  ٣»عدالت توزیعی«به بحث پرداخته است این موضوع عمومًا 

ست، این واژه اکردههد. همانگونه که نوزیک اشاره دميبحث را تحت نفوذ خود قرار  عبارت

فرآیند توزیع وجود دارد که ممکن است نوعي ارد که دمين اغلب به کار برده شده عنوا كه

فراموش شده باشند یا نیاز به اصالح داشته باشند. اما در جامعه ی آزاد، هیچ توزیع مرکزی 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - Judge Robert Bork 
۲ - Robert Nozick 
۳ - Distributive Justice 
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توسط وید و گمی ١٩٨٠بازدید از چین در دهه ی  از ١از منابع وجود ندارد. میلتون فریدمن

ایاالت متحده  چه کسی مسئول توزیع و پخش در «یرد گمیمورد سؤال قرار  وزیر دولت

فریدمن تقریبًا جوابی برای این سؤال پیدا نکرده بود اما ناگزیر بود » مواد اولیه است؟

» مسنول توزیع و پخش مواد اولیه« ایهتوضیح بدهد که در اقتصاد بازار هیچ فرد یا کمیت

یچیده قراردادها در اقتصادی نند ـ از طریق شبکه پکمینیست. میلیونها نفر کاال تولید 

هر چه که فرد به «وید: گمینند. همانگونه که نوزیک کمیپیشرفته ـ و سپس آن را مبادله 

ورد که در معامله و تبادل برای چیزی دیگر یا به عنوان آميورد از دیگران بدست آميدست 

 ».هددميهدیه آن را به او 

ن پرسش در ارتباط با عدالت در حق مالکیت ایهند که دو نوع نگاه بکمینوزیک پیشنهاد 

وجود دارد. اولین مورد تاریخی است: اگر انسانها اموالشان را به حق و درستی به دست 

آورند، مستحق آن هستند، و دخالت با زور به منظور توزیع دوباره اموال آنها اشتباه است. 

امد، نمي» اصول بهره نوبتی جاری«او نظریه دیگر که بر الگوها یا نتایج پایانی یا آن چه که 

پایه ریزی شده است. بدین معنا که عدالت در توزیع با توجه به چگونگی توزیع کاالها، 

قرار قضاوت عادالنه مورد  ود، همانگونه که توسط اصل ساختاری توزیعشميمشخص 

به دست آمده  ا اموال به درستی و به حقایهطرفداران الگوی توزیع نمی پرسند ک .گيرندمي

ست رویند آیا الگوی امروزی توزیع با آنچه که آنها به عنوان الگوی دگمیاست یا نه، بلکه 

است یا نه. انواع متعددی از الگوهایی وجود دارد که مردم آن را ترجیح  منطققبول دارند، 

ان هند: سفیدپوستان باید اموال بیشتری (پول یا هر چیز دیگر) نسبت به سیاه پوستدمي

داشته باشند، مسیحیان باید بیشتر از یهودیها داشته باشند، انسانهای باهوش باید بیشتر 

داشته باشند، انسانهای خوب باید بیشتر داشته باشند، انسانها باید چیزی را که نیاز دارند 

داشته باشند. بعضی از آن نظریات نفرت انگیز است. نظریات دیگر ممکن است از نظر 

و سایر افراد شایسته و پسندیده باشند. اما نقطه مشترک آنها این است: آنها دوستان شما 

اینکه چه کسی چه چیزی داشته باشد مشخص  عادالنه براساسنند که توزیع کمیگمان 

به امروز، ديدگاهي كه  اگرچه،نکه چگونه آن به دست آمده است. ایصرف نظر از ود، شمي

هر فردی  اين است كهود شميسرمایه داری ارائه توسط منتقدان نظام احتمال بيشتري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Milton Friedman 
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باید اموالی یکسان با فرد دیگر داشته باشد، یا هیچ فردی نباید بیشتر از دو برابر فرد دیگر 

 خواهیم کرد.  است كه بررسي آزادی گراییلذا اين جايگزين داشته باشد. 

اموال  حق دارند ند: اول اینکه مردمکمینوزیک نظریه عدالتش را این گونه عنوان 

اصل عدالت در مالکیت است. دوم اینکه مردم حق دارند که  ،. اینبالمالك را تمليك كنند

اموالشان را به دیگران بدهند یا به صورت اختیاری با دیگران معامله کنند. این اصل عدالت 

ی د، توضیح هاواست. بنابراین، اگر جهان کامالً درست و صحیح بو انتقال در واگذاری 

 موضوع عدالت در دارایی را پوشش دهد: به نحو فراگيري  ستوانتميالقایی ذیل 

، آورده دست ميبق اصل عدالت در مالکیت باطمفردی که یک دارایی و مالی را    .١

 ید. آميمستحق و مالک آن دارایی به حساب 

مالک و  ي كهاصل عدالت در انتقال از فرد دیگر  را مطابقفردی که یک دارایی    .٢

 ود. رمي، مالک آن به شمار آوردبه دست مي آن دارایی استنسبت به مستحق 

 که در باال ذکر شد.  ٢و  ١هیچ فردی استحقاق دارایی را ندارند. به استثنای موارد      .٣

فرد نسبت به ند صرفًا توزیعی عادالنه است که کمیاصل کامل عدالت توزیعی بیان 

  توزيع مالك آن شده است، مستحق باشد. داراي كه در اين نظام

با ابزار قانونی  ي كهاز توزیع عادالنه ی دیگر  ناشيتوزیع در صورتی عادالنه است که 

 باشد.  انجام شده است،

آنها از زمانی که انسان اموالی (شامل کار ناشی از ذهن یا جسم خود که بطور ذاتی 

آنرا با اموال فرد دیگری مبادله کند که  ) دارد ممکن است به صورت قانونیبرخوردار است 

ممکن است آنرا کنار است. هم چنين آن فرد آن اموال را از طریق قانونی به دست آوده 

بگذارد. کاری که شایسته نیست انسان انجام دهد، گرفتن اموال فرد دیگر بدون رضایت 

 اوست. 

 تحت عنوانش کتاب ي ازمساوات در بخش معروف موضوعنوزیک به بحث در مورد 

شروع  ایهفرض کنید ما با جامع. دهدادامه مي» چگونه آزادی الگوها را بر هم می زند«

نید بهترین نوع توزیع کمیتوزیع شده است که شما فکر  ایهکنیم که در آن ثروت به گون

بدین گونه باشد که تمام مسیحیان بیشتر از تمام یهودیان  است. مثالً ممكن است ثروت

باشند یا اینکه اعضاء و حزب کمونیست مالک تمام اموال و دارایی ها (به استثنای داشته 

تصور کنیم که الگوی دلخواه شما این است که  بياييد. اما و مانند آن جسم مان) باشند
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همه به مقداری برابر از ثروت در اختیار داشته باشند و آن چیزی است که ما در جامعه 

 ن در نظر بگیرید یک حادثه مداخله کننده رخ بدهد . ینیم. اکنوبميفرضی خود 

 ١٠. آنها از مردم ايجاد كنندتور کنسرت  يك ١فرض کنید که گروه موسیقی راک پرل جم

نسرت آنها كدالر برای دیدن اجرایشان دریافت کنند. در طول مدت تور، میلیونها نفر به 

ر از آنچه که بودند هستند و اعضای پرل دالر فقیرت ١٠یند. در پایان تور، یک میلیون نفر آمي

: توزیع شودمطرح ميمیلیون دالر ثروتمندتر از افراد دیگر هستند. اینجا یک سؤال  ١٠جم

غیرمنصفانه است؟ اگر هست چرا؟ ما توافق کردیم که اين ثروت اکنون نابرابر است. آیا 

آن توزیع انتخابی خودتان  ست، زیرا ما تصریح کردیم کهابودهتوزیع ثروت در آغاز منصفانه 

پولی که داشت بود و بنابراین حق خرج کردن  مستحق و مالكبود. هر فردی در آغاز فرضًا 

را از مردم حقوق خود  سياري از، داشت. بستواخميکه خودش  ایهآن پول را به گون

 اشتباهکردند و حاال گروه موسیقی پرل جم ثروتمندتر از هر فرد دیگر است، آیا این  اعمال

 است؟ 

مردم خودشان انتخاب کردند که پولشان را این گونه خرج کنند. آنها آن تمامی 

بررسی «کپی هایی از شيريني گرانوال و يا یا  ٢ی مایکل جکسونهاموانستند آلبوتمي

یا به گروه  ٣ولی به گروه ارتش رستگاریپوانستند تمي. آنها را بخرند» نیویورک از کتابها

، مستحق ه در آغاز داشتندك يپول نسبت بهبپردازند. اگر آنها  ٤بشریت سرزمین اصلی

ند که در آن صورت الگوی توزیع ثروت تغییر دارنیز را خرج آن  بودند، مسلمًا استحقاق

 خواهد کرد. 

 خرجپولشان را  كه كنندانتخاب ميالگو هرگونه که باشد، همانگونه که مردم مختلف اين 

به دیگر افراد به منظور کسب پول بیشتر را ند که کاال ها و خدمات  نکمینند و انتخاب ک

برای خرج کردن، ارائه دهند، الگو دائمًا در حال تغییر است. فردی ممکن است به گروه پرل 

به آنها پيشنهاد دهد كه در مقابل دريافت قسمتي از درآمد ناشي از فروش بليط جم برود و 

. فرد دیگر بروشد را آنها خود و كند توليد هاييند يا آلبومك راتقويت هايشانآنها، كنسرت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - Pearl Jam 
۲ - Michael Jackson 
۳ - Salvatio Army: 

توسط ویلیام بوث جهت موعظه کتاب  1865سازماندهی شدند و در المللی که براي خطوط نظامیگروه مذهبی و خیّر بین
 انجیل و اصلاح اجتماعی بنیان گذاري شد.

٤ - Habitat for Humanity 
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و آماده را چاپ آنها شروع  به تاسیس یک مغازه چاپ کند تا بلیط کنسرت است ممکن 

وید، برای جلوگیری از نابرابری در ثروت، شما باید گمی. همانگونه که نوزیک نمايد

هد که هیچ دمياو ادامه ». آن منع کنیدی سرمایه داری را در میان افراد موافق هاتفعالی«

بدين معنا . شودحفظ نمي در زندگی انسانهاو مستمر الگویی از توزیع بدون دخالت مداوم 

ند منصرف اکردهدائمًا مردم را از خرج کردن پولشان آن طور که انتخاب بايد شما  كه يا

به انتخاب خود به که دیگر مردم پولي را کنید یا شما باید از مردم دائما ـ در فواصل منظم ـ 

 .بگيريد اند،آنها داده

هیم اگر موسیقیدانان راک دميوانیم به آسانی بگوییم که ما اهمیتی نتمياکنون  

ود حتی شميثروتمند شوند. البته از اصل مشابهی در ارتباط با سرمایه داران استفاده 

واهند بخرند، یا بیل خميکه مردم ند کمیی اختراع اتومبیل ١لیونرها. اگر هنری فورديب

روشی کارآمد و  ٣ند، یا سام والتونکمیکامپیوتر اختراع يك سيستم عامل براي  ٢گیتس،

 به ميل خودهد و ما مختاریم که پول خود را دميارزان برای توزیع کاالهای مصرفی ارائه 

ا باید بزرگساالن را از خرج کنیم، بنابراین آنها ثروتمند خواهند شد. برای توقف این امر، م

 واهد منصرف کنیم. خميمصرف پولهایشان آنگونه که دلشان 

ثروت  دراما در مورد بچه هایشان! چه طور؟ آیا عادالنه است که بچه های مغول که 

سوال  ؟ اينوند، نسبت به ما از تحصیالت بهتری برخوردار باشندشميبیشتری متولد 

ندک را مقایسه ا ميند. در روستایی بدوی، مردکمییر ماهیت جامعه ی پبچبده را بد تعب

توزیع کاالهای  روستا اين در اند،دادهرا تشكيل مي های گستردخانوادهاحتماالً کنید که 

متفاوت، هرگز با توزیع عادالنه  ایه. اما جامعمناسب بوده استطایفه بر پایه عدالت 

قیم عدالت است، یعنی اینکه مردم باید قادر ند. آنچه که ما با آن موافکمیکاالها موافقت ن

پسر هنری فورد نه تنها ست که انند باشند این بدان معنا کمیبه نگهداری آنچه که تولید 

حق کسب ثروت و دادن آن نيز هنری فورد  هرا دارد، بلک شبه ارث بردن ثروت پدر» حق«

 از جمله فرزندانش دارد.ند کمیبه کسی که خودش انتخاب 

ند یا معلم چگونه کمیع از طریق قدرت مرکزی ـ چگونه پدر شما سهم تان را تقسیم توزی

ند ـ ممکن است منصفانه یا غیرمنصفانه به نظر برسد. فرآیند کمینمرات را تأیید 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - Henry Ford 
۲ - Bill Gates 
۳ - Sam Wlton 
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نند و می فروشند یا آنها را به کمیکه با آن میلیونها نفر از مردم کاالهایی تولید  ایهپیچید

قواعد ندارد که آنرا به وسیله  ایهع متفاوتی از فرآیند است و فایدهند نودميدیگران 

مورد  شوند،هستند اعمال مينظارتی متمرکز  كه تحتی انصاف كه نسبت به گروه کوچك

 قضاوت قرار دهیم. 

براساس نظریه استحقاق مبتنی بر عدالت، مردم حق مبادله و معامله اموالی که به 

به هر «اصل  يدر بر دارندهند را دارند، بعضی ایدئولوژیها اآوردهصورت منصفانه به دست 

برای هر نفر براساس توانائی اش؛ «. از نظر مارکس بدین گونه بود هستند »نفر بر طبق...

ند، در کمیدقت کنید که مارکس تولید و توزیع را از هم جدا » به هر نفر براساس نیازش.

یرند توانایی شما گمیود دارند که تصمیم میان آن دو قضیه، مراجع تصمیم گیری وج

ند، انسجام کمیچیست و نیازهای من چه هستند.  نوزیک نسخه لیبرتاریان را پیشنهاد 

 زیع در نظامی عادالنه:وتولید و ت

ند وبرای هر فردی کمیبرای هر فردی براساس آنچه که برای انجام دادن انتخاب 

ید با کمک قراردادی دیگران) و آنچه که دیگران ازد (شاسمیبراساس آنچه که برای خودش 

به او بدهند از آنچه که قبال (برمبنای این سخن) يا نند برای او انجام دهند و کمیانتخاب 

 ند یا انتقال نداده اند. اکردهداده اند و هنوز خرج ن

های . بنابراین برای خالصه کردن حرفدارد كم را خوب شعار يك ياما اين، قدرت و بنيه

 نیم:کمی نوزیک، آن را در یک عبارت بيان

 ود. شميند به هر کسی همانطور که او انتخاب کمیاز هر کسی همانطور که او انتخاب 

 

 تجاوز اصل بدیهی عدم

هر فردی حق دارد آنگونه که «مطابق آن حدود آزادی چیست؟ نتیجه اصل لیبرتاریان که 

این » نداشته باشد مداخلهوق یکسان دیگران ا حقبه ک میواهد زندگی کند.، ماداخمي

 است: 

 هیچ کسی حق ِاعمال تجاوز علیه فرد یا اموال فرد دیگر را ندارد. 
امند و قاعده اصلی نمياین آن چیزی است که لیبرتاریان ها اصل بدیهی عدم تجاوز 

ی جویانه . بخاطر داشته باشید که اصل بدیهی عدم تجاوز استفاده تالفباشدميلیبرتاریان 

ند بدین معنا که برای به دست آوردن دوباره اموال به سرقت رفته، کمیاز قدرت را ممنوع ن
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ند، برای رفع کردن خسارت یا حتی برای اکردهبرای تنبیه کسانی که حقوق دیگران را پایمال 

ه ند. آنچه ککمیجلوگیری از خسارت از دیگر افراد نیز استفاده تالفی جویانه را ممنوع ن

خشونت فیزیکی علیه يا تهديد به اعمال هد این است که استفاده از دميحکومت انجام 

تهديد به اعمال زور ننموده است يا از آن استفاده نكرده فرد یا اموال افراد دیگر که خود 

و  سرقت، آدم رباييتجاوز، توهین،  ،. بنابراین عدالت، قتلباشدمياشتباه  است،

چرا کالهبرداری؟ آیا واقعًا کالهبرداری شروع ِاعمال قدرت ( .كندمي ممنوع کالهبرداری را

فروش کاالیی را به قول است؟ بله چون کالهبرداری شکلی از دزدی است. اگر من به شما 

 .)مادیدههم اما به جای آن چیز دیگری بدهم از شما یک دالر دزدميقیمت یک دالر 

اکثر مردم از روی عادت با این قانون اخالقی اشاره کردیم،  ١همانگونه که در فصل    

نند و به آن اعتقاد دارند. لیبرتاریان ها معتقدند این قانون باید مرتبا مورد کمیزندگی 

جمع شدنی   وقاستفاده قرار گیرد، حکومتها نیز باید مانند افراد به آن عمل کنند. حق

مردم سنگینتر از سه نفر از مردم  حقوق شش نفر ازچون وانید بگویید که تمي، شما نندنیست

 ميليون يك چنين،هم. بگيرندسه نفر را  آن مالكيت توانندمياست، بنابراین آن شش نفر 

وانند حقوقشان را به حقی از حقوق جمع شدنی تبدیل کنند تا بتوانند به تميانسان ن نفر

افراد یا اموال  كهرا  هايياموال هزار نفر دست یابند. بنابراین لیبرتاریان ها فعالیت حکومت

ارند یا ما را به خاطر روش زندگی خصوصیمان یا روشی که ما در تعامالت دميما را بر

، با جریمه یا زندان تهدید (شامل معامالت بازرگانی) ویمشمياختیاری با دیگران سهیم 

 .  نمايند، محكوم مينندکمی

آن حق مالکیت بر خود افراد و حق  است که در وضعيتياز نظر لیبرتاریان ها، آزادی 

یرد. فیلسوفان گاهی اوقات گمیود و یا مورد تجاوز قرار نرمياموال از بین نمالكيت بر 

این مفهوم که تنها اجبارهایی  بهامند نمي» آزادی منفی«مفهوم لیبرتاریان از حقوق را 

. اما برای هر فردی، راننكردن به ديگوظیفه تجاوز  مانند ندکمیبر دیگران تحمیل را منفی 

آزادی فرد « ،است مثبتوید، حق، ادعایی اخالقی به شکلی گمین رایند آ ههمانگونه ک

برای عمل کردن بر اساس قضاوت خودش برای اهداف خودش و با انتخاب اختیاری 

 ». خودش و نه انتخابی تحمیلی

». خالقی کامل نیستاز نظر ا قزبان حقو«ویند که گمیکامیونیتاریان ها بعضی اوقات 

–ود شمياین درست است حقوق تنها به محدودة خاصی از اصول اخالقی مربوط 
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کل اخالقیات. حقوق استانداردهای بسیار  يدر بر دارندهنه و  –کم و باریک  ایهمحدود

ست: ما نباید اکردهمعدودی را در ارتباط با اینکه ما باید چگونه با یکدیگر رفتار کنیم، برقرار 

آدم بکشیم، تجاوز کنیم، دزدی کنیم مگر اینکه ِاعمال قدرتی علیه دیگری شروع شده باشد. 

جدا کردن ِاعمال فشار فیزیکی از روابط  متمدن،جامعه  يكشرط پيش «سخنان آین راند، 

افرادی که خواستار برقراری  آن برمبناي كه شوداصلي برقرار مياجتماعی است ـ بنابراین 

: بحث، دهند انجام را كار اين توانندميتنها بوسیله عقل و منطق ان هستند، ديگرارتباط با 

اما حمایت از حقوق و برقراری یک جامعه آرام تنها ». پیگیری و توافق اختیاری و غیراجباری

 نوعهمبا افراد بايد شرط اولیه برای تمدن است. اکثر سؤاالت مهم در مورد اینکه چگونه 

ود. این بدین معنا نیست شميشیم با دیگر قواعد اخالقی،جواب داده خود سروکار داشته با

بی اعتبار یا ناقص است، » یردگمیکه مورد استفاده قرار  ایهدر محدود«که نظریه حقوق 

یریم شامل انتخاب هایی گمییی که ما روزانه هامتنها بدین معنا است که اکثر تصمی

 ود. شميم به حقوق دیگران محدود ود که شدیدًا با اجبار برای احتراشمي

 

 مفاهیم حقوق طبیعی 

در بر دارندة عدم تعرض  اصل بديهياصول اساسی مالکیت بر خود، قانون آزادی برابر 

ند. از آنجایی که راههای متعددی برای حکومت وجود دارد که هست يمفاهیم نامحدود

تعددی وجود دارد که بتواند برای تنظیم و تصرف زندگی مردم، فکری بکند، حقوق م

 وانند آن را مشخص سازند. تميلیبرتاریان ها 

مشخص ترین و بیشترین تالش برای نقض حق مالکیت بر خود، خدمت اجباری است. 

 داري. بردهاز زمانهای خیلی قدیم، مردم مدعی حق نگه داری دیگران به عنوان برده بودند

. شده استیک غنیمت پیروزی آغاز  عمومًا به عنوان بلگهست، ابودههمیشه نژادی ن

فاتحان قدرت به بردگی بردن مغلوبان را داشتند و اما برخالف سیزدهمین اصالحیه قانون 

 ینیم. بميند، ما هنوز اثرات آنرا در این روزگار کمیاساسی که خدمت اجباری را نقض 

می، برای نظام وظیفه چیست؟ ـ اعزام نظامی ـ وگرنه بردگی موقت با پیامدهای دائ

ردند؟ هیچ موضوعی امروزه لیبرتاریان ها را از کسانی گمیاعزام شدگانی که دیگر زنده باز ن

ند. لیبرتاریان معتقد است که مردم به کمیهند، جدا ندميکه جمع را جلوتر از فرد  قرار 

نند که ارزش دفاع کردن دارد، و هیچ گروهی از مردم کمیصورت اختیاری از کشوری دفاع 



شناسی عالمهجامعهانال ک  
@Atu_Sociology 

  شیآزاداند کی   یجامعه شناس یکتابخانه تخصص 
 ١FreeMan.Net ١٠٤  جـزوه نـامه،انیمـقاله، پا کتـاب،

ان را ـ و يا حتي حق مجبور کردن گروه دیگر برای از دست دادن یک یا دو سال از زندگیش

 بدون رضایت خود ندارد.  خود زندگيشان را ـ آنها

ليبرال در مورد شأن وند، قاعده ی اصلی شميه افراد به عنوان منابع ملی تلقی کمیهنگا

 ١جان مک کینسناتور (مانند  ظه کارانیرد. برخی محافگمیفرد مورد حمله قرار  و احترام هر

و ویلیام اف. بوکلی) و بعضی از به اصطالح آزادی خواهان امروزه (مانندسناتور ادوارد ام 

از نظام خدمت اجباری ملی حمایت  ٣ فرانکلین توماس) ،و رئیس موسسه فورد ٢کندی

ند. نککار  تدولدو سال برای يك يا ایست به مدت بميجوانان  یهمهکردند که در آن 

بشر باشد و ما بر خود نیرنگ آمیز حق مالکیت  نقضوانست نوعی تميچنین نظامی 

قانون  وانیم تنها امیدوار باشیم که دادگاه عالی آن را بر اساس سیزدهمین اصالحیهتمي

 کند.  قلمداد، غیرمشروع اساسي

 

 دی تفکراآز

آزادی تفکر، آزادی بیان و آزادی  در رابطه با آزادی گراییبرای اکثر مردم درک مفاهیم 

مذهبی  تسامحبرای  شروع به مبارزه آزادی گراییفردی، آسان است. نظریات مدرن 

موجود در ذهن شخصی تر از تفکرات  و فطری تربراي يك انسان چه چیزی  نمودند.

را گسترش دادند، نظریات حقوق طبیعی و حریم  مذهبي هاياقليتست؟ زمانی که او

دیگری از آزادی تفکر است.  جوانبجود آمد. آزادی بیان و آزادی مطبوعات، خصوصی به و

واند تميهیچ کسی حق ندارد مانع از بیان تفکرات و اندیشه های فرد دیگر شود و ن

دیگران را مجبور کند تا از عقایدش پیروی کنند. آن بحث امروزه به رادیو و تلویزیون، 

است. افرادی که  تسري يافتهلکترونیکی ، اینترنت و دیگر شکل های ارتباطات ا

واهند کتابهای کمونیست (لیبرتاریان ها!) را بخوانند یا فیلمهای وحشتناک را ببینند خمين

یا عکس های مستهجن چاپ کنند، نباید مجبور به انجام این کارها شوند، اما آنها هیچ 

 . باز دارندهایشان، حقی ندارندکه دیگران را از تصمیم گیری در ارتباط با انتخاب

نند، بسیار زیاد است. کمیبا آن در آزادی بیان مداخله  هاتروشهایی که حکوم

و ادبیات مستهجن، زشت و  هامند تا فیلاکردهیی مرتبا تالش امريكای هاتحکوم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - Senator John McCain 
۲ - Senator Edward M. Kennedy 
۳ - Franklin Thomas 
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کنگره هیچ «ناشایسته را کنترل یا تحریم کنند، برخالف جمالت واضح اولین اصالحیه: 

همان گونه که ». را قدغن کندآزادي اهد کرد که آزادی بیان و مطبوعات قانونی وضع نخو

 ؟ »قانونی را شما نمی فهمیدچه بخشی از بی«نوشته بود،  ١تیتر مجله وایرد

نند. اطالعات در کمیرا مشاهده  امريكالیبرتاریان ها نقض بیشمار آزادی بیان در قانون 

ارتباطات را براساس اینترنت،  ١٩٩٦انون سال ، اخیرا در قاندهمورد سقط جنین ممنوع شد

 نند.کمیکنترل و تظنیم 

که  مطالبيبرای جلوگیری از تحویل خود، حکومت فدرال اغلب از اداره پست انحصاری 

. اخبار پخش شده از رادیو استفاده كرده است ،از نظر سیاسی و اخالقی بی حرمت هستند

د و با قوانین مختلف فدرال  از نظر محتوای و تلویزیون باید مجوز حکومتی داشته باشن

ی الکل، تنباکو و اسلحه گرم، تولید کنندگان مشروب هماهنگی داشته باشند. دایره هانامهبر

اين كاال قيد كنند برچسب های بر روي ست که اکردهو دیگر نوشیدنیهای الکلی را ممنوع 

ابتالء به الکل خطر از لی معمومصرف مقدار که حاكي از آن است مطالعات پزشکی  كه

حتی اگر آخرین توصیه های  ،هددميبیماری قلبی را کاهش داده و طول عمر را افزایش 

ميزان معتدل و متعادلي بر مزایای مصرف نيز از وزارت بهداشت و امور اجتماعی  ایهتغذی

که  شدندقوانینی تصویب  و بيش از دوازده كشور، ١٩٩٠ دههالکل تأکید کرده باشد. در از 

 – سبزیجات و ها میوه –مواد فاسد شدنی كيفيت ی ربارهدمياعالم عموبه موجب آنها 

 .شودتلقي ميغیرقانونی كافي  مياطالعات علبرخورداري از  بدون

نیسه كدر محدوده پیاده روی  يند که آپارتمانند تبلیغ کنوانتمينصاحبان امالك 

است  يبرای یهودیان ارتدوکس از نظر بازاريابي موثري یهنکت ـ اين است(پرستشگاه يهود) 

تبعیض را در بردارد. قصد که معتقدند در روز شنبه نباید رانندگی کرد، زیرا این امر نیت و 

 ؛کنند ممنوعنند گفتار هایی را که از نظر سیاسی نادرست هستند، کمیدانشگاهها سعی 

نباید جوک های  يا بلند بخندنددستور داد که دانشجویان نباید  ٢دانشگاه کانکتیکات،

ِاعمال بايد محرومیت علنی دانشجو از گفتگو، با دانشجوی دیگر، اينكه نامربوط بگویند و 

 حق اين خصوصي هايدانشگاه كه رسدمي نظر به كه گفت بايد تربراي بررسي دقيقشود. 

، قواعدي مانند كنند رفتار چگونه دانشجويان يا دانشكده اينكه با رابطه در كه دارند را

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Weird Magazine 
۲ - Connecticut University 
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قوانين مربوط به بيان وضع نمايند ـ البته به معناي آن نيست كه وضع چنين قوانيني 

 .باشند ملزم و بندپاي اول اصالحيه به نسبت بايد دولتي، هايعاقالنه است. اما دانشگاه

برای پرسش از کسانی که را تقاضا و خواسته های جدیدی  ،و البته هر تکنولوژی جدید

که  ايبه گونهورد آميبه همراه نند، کمیدرک آن را نمی فهمند یا کسانی که به خوبی  آن را

داده و يا را تکان موجود ی به اثبات رسیده هامو نظ قواعدواند تميَاشکال جدید ارتباطات 

که به خوبی با وجود آن ، ١٩٩٦در سال  ات تلفني و از راه دورقانون اصالح ارتباطتغيير دهد. 

د، که بزرگساالن را از شمير صنعت را مختل کرد، شامل قانون صالحیت ارتباطاتی بیشت

نيز اين فرانسه  ١٩٩٦. قانون داشتباز ميکه برای بچه ها نامناسب بود  چيزهاييدیدن 

درصد از موسیقی های پخش شده توسط رادیو باید  ٤٠ند که حداقل کمی الزام را ايجاد

ند که هر آواز فرانسوی باید از هنرمندی باشد که هرگز کمیم فرانسوی باشند. هم چنین ملز

 ما« كه كنديك برنامه ساز راديويي بيان مي صدایش به گوش کسی نخورده باشد.

 .دهند گوش ندارند دوست آنها كه كنيممي هاييآهنگ دادن گوش به مجبور را شنوندگان

از کاندیدای مورد  يتبراي حماواهند خميکه   ميمرد هايكمكمهم تر آن که  

روزنامه  به عنوان مثال، ایهود. نمونشميدالر محدود  ١٠٠٠به  پول خرج كنندانتخابشان 

 ١٠٠٠بنویسد اما فقط  ١برای حمایت از بیل کلینتن ایهواند سر مقالتمينیویورک تایمز 

ز آزادی سیاسی، که ا نهادهايواند چاپ نماید. اینگونه است که تمينسخه از روزنامه را 

 نند. کمیند، پرهیز کمیبیان دم می زنند از گفتن سخنانی که حقیقتا قدرتشان را تهدید 

عقاید  دارد: البته به دور از درگیری و برخورد آزادی بیان وجود در رابطه بابحثی مفید 

چه کسی «ارد: دميمتفاوت، حقیقت پدیدار خواهد شد. همانگونه که جان میلتون عنوان 

ناخته است تا نادرستی را در یک مواجهه آزاد به کار برد و مطرح شميحقیقت را تاکنون 

 اما برای اکثر لیبرتاریان ها دلیل اولیه برای دفاع از آزادی بیان، حقوق فردی است.  »؟کند

ارد که ما حق داریم برای خود تصمیم بگیریم که دميعنوان مطمئنًا حق مالکیت بر خود 

چه چیزی بنوشیم یا چه دارویی به بدنمان برسانیم، با چه کسی  چه غذایی بخوریم یا

و چه نوع درمان دارویی (در صورت موافقت خود انتخاب شده) روابط عاشقانه برقرار کنیم 

مطمئنا مانند انتخاب اینکه به چه چیزی  هامنیاز داریم. این تصمی(در صورت تأييد پزشك) 

ممکن است اشتباهاتی داشته باشیم اما معتقد هستیم خصوصی و شخصی هستند. ما 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - Bill Clinton 
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را تنها به توصيه یشان هاتمالکیت بر زندگی خودمان بدین معناست که دیگران باید دخال

آزاد، چنین توصیه  ایهنکه به ما فشار وارد آورند. و در جامعایهن يا تشويق ما محدود كنند

هایت به صورت بالقوه یرد نه از حکومت، که در نگمیهایی از احزاب خصوصی سرچشمه 

اين است كه از حقوق ما حمايت كند نه آن كه در زندگي اجباری است. نقش حکومت 

مصرف الکل در رستورانها را كشورهاي محدودي،  ١٩٨٠در سال  .كند دخالت مانشخصي

غيرقانوني اعالم روابط هم جنس بازان را  كشوربیست امروزه حدود و ممنوع نمودند 

استفاده از بعضی از داروهای مسکن و حیاتی را  در حال حاضرت فدرال . حکومنمايندمي

. اگر مواد مخدری مانند ماری جوآنا و ممنوع نموده است در اروپا قابل دسترسی هستند كه

. حتی زمانی که چیزی را ممنوع کندحکومت ما را تهدید به حبس می کوکائین مصرف کنیم

ند. حکومت ما را از استعمال کمیما دخالت ست حکومت در انتخابهای شخصی اکردهن

ند، و به ما توصیه کمیرژیم غذایی مناسب عیب جویی  داشتن يكرساند، از تميسیگار 

ند که چگونه روابط جنسی مطمئن و مناسبی داشته باشیم لیبرتاریان ها به توصیه ها کمی

الیات از ما بگیرد و سپس نیم که حکومت باید به اجبار مکمیما فکر ن امانند کمیتوجهی ن

 آن را برای توصیه به هر فرد در جامعه که چگونه زندگی کند، استفاده نماید. 

 

 آزادی قرارداد 

و خود تمدن بسیار مهم است. محقق انگلیسی  آزادی گراییقرارداد برای  انعقادحق 

به منزلت ویسد که تاریخ تمدن، تغییر جامعه ی مبتنی بر شأن و نمي ١هنری سامنر ماین

که در آن هر فرد در جایگاه  ایهجامعه ی مبتنی بر قرارداد است ـ بدین معنا که از جامع

ردد که در گمیخودش به دنیا آمده است و براساس شأن و وضعیتش به فرد دیگر معرفی 

 ردد. گمیآن روابط میان افراد از طریق توافق و رضایت آزاد، مشخص 

 یهو نه هرج و مرج مردم در جامعاست ارگسیختگی نه هرزگی و افس آزادی گرایی

ند، اما اکثر این موارد غیر زيادي ملزم شوو محدودیتهای  ه قواعدممکن است ب ليبرتاريان

که  بيشتر قواعديطبیعی فرد دیگر است.  وقانتخابی است: کمترین وظیفه احترام به حق

همان انتخاب.  يعني شوند؛ايجاد مينند از طریق قرارداد کمی ملزمآزاد  ایهما را در جامع

با امضاي يك قرارداد اجاره، تعهدي را براي خود ايجاد به عنوان مثال ممکن است ما 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - Henry Sumner Maine 
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. در آن مورد ، مالک خانه ملزم است به مستاجر اجازه دهد در خانه به مدت یکسال نماييم

اجر ملزم است که زندگی کند و نگهداری خانه را با توجه به شرایط توافقی می پذیرد. مست

. قرارداد اجاره بها را ماهانه بپردازد و از ورود خسارات غيرضروري به خانه جلوگيري كند

ی ـ مانند اعالمیه را ملزم نمايدهر طرف  ي نيز باشد كهممکن است شامل تعهدات دیگر 

مهمانی  برگزار نكردن ،، تضمین گرما و آب داغقراردادسی روزه برای پایان بخشیدن به 

ود، هر دو طرف با توجه به شرایط شميهای پر سر و صدا و غیره. زمانی که قرارداد امضاء 

که حقوق جدیدی از طریق امضای ممكن است گفته شود هر دوطرف  به وندشمي لزمآن م

به  داردمالک اکنون حق  .نه حقوق طبیعی، بلکه حقوقی خاص اند،دهورآقرارداد به دست 

با توجه به شرایط به توافق  داردو مستاجر حق  اجاره دريافت كند صورت ماهانه از مستاجر

ر ارتباط با درآمد یا خانه نیست بلکه حق دمي. این حق عمودر خانه زندگي كندرسیده 

 خاصی است که از طریق توافق اختیاری ایجاد شده است. 

اد کاربرد داشته آز ایهوانند در ارتباط با هر چیز دیگری در جامعتميقراردادهای دیگر، 

، بیمه، عضویت در مشاركتی هاقرارداداستخدام، خرید و فروش، ازدواج، باشند: رهن، 

 نند؟ کمیانجمن و غیره. چرا مردم قراردادها را امضا گروه يا 

زندگی و برای اینکه بتوانیم بعضی  دراز عدم اطمینان  انعقاد قراردادها براي دوريعموما 

عملي سازيم، نیاز به تضمین همکاری مستمر دیگران دارد  هرا ک يياز طرح ها یا پشنهادها

بپرسید آیا از او وانید هر روز صبح کارفرمای خود را صدا بزنید و تمي. شما پذيردصورت مي

بدهد اما هر دو نفر شما به شما او کاری برای شما دارد و مایل است چه قدر دستمزد 

وانید به زن تميشما  .نی مدت را امضا کنیدهید که یک توافق نامه طوالدميترجیح 

پول بپردازید اما  ايد،براي گذراندن شب از او گرفتهصاحب ملک هر روز صبح بابت اتاقی 

را از بین ببرید.  ناشي از چنين وضعيتيهید که عدم اطمینان دميهر دو نفر مطمئنا ترجیح 

ی کوتاه مدت نیز وجود هاگزینهدند، وانند قرارداد طوالنی مدت ببنتميو برای افرادی که ن

دارد مانند هتل ها برای مسافران، جایی که قرارداد شما عموما برای یک شب کرایه کردن 

 اتاق است.

ماهیت قرارداد چیست؟آیا تنها یک تعهد است؟ نه، قرارداد یک معامله دو جانبه حق 

 نسبت به مالي كهاید ، هر دو طرف ببراي آن كه يك قرارداد معتبر باشدمالکیت است. 

وانند به تميدهند، آنها  باشد،داشته باشند. اگر چنین مالكيت واهند مبادله کنند خمي
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بر چیزی که او را به فرد دیگری در عوض حق مالکیت خود توافق برسند که مالکیت 

از حقوق مالکیت را با  ایهصاحبش است، انتقال دهند.به خاطر آورید هر شیئی مجموع

را وگذار کند.  هایا بخشی از آنمزبور واند تمامی حقوق تميهمراه دارد، مالک  خود به

عمومًا تمام مجموعه حقوق مربوط به آن را می فروشید، شما  ایهشما سیبی یا خان وقتي

نید. اما وقتی کمیواگذار  مال را در مقابل دريافت عوضي، احتماالً پول، از طرف ديگر، به او

خانه برای مدت خاصی و تحت قوانین آن نید تنها حق زندگی در کمیاجاره را  ایهشما خان

هید، شما حق مالکیت دميود. زمانی که شما پولی قرض شميمشخص به شما منتقل 

گذار ا پول را در عوض حق مالکیت بر مقداری مشخص از پول در آینده و نسبت به مبلغي

، اضر نسبت به زمان آينده بهتر استاز آنجا كه هميشه داشتن پول در حال حند. کمی

بیشتری از انچه که قرض  بلغند که مکمییرد عموما موافقت گمیکسی که پولی قرض 

 كندقرض دهنده را تشويق مياست که  ایهانگیز» بهره«ست را پس بدهد. بنابراین اکرده

 . را پس بگيرداکنون پولش را از دست بدهد و بعدًا آن  كه

 ١٠٠٠د طبق تعهدات آن پیش نرود برای ما نوعی دزدی است. اگر اسمیت زمانی که قراردا

دالر برگرداند، و این کار را انجام  ١١٠٠قرض کند، و قبول کند که یکسال بعد  زنودالر از ج

را است بوده  زنودالر که متعلق به ج ١١٠٠ود. او شميیک دزد محسوب  در عملندهد، او 

رادیویی  اتومبیلفروشد و ضمانت کند که بیک اتومبیل  به اسمیت زنوست. اگر جادیدهدز

دزد است. او پول اسمیت را  زنوجدر اين حالت ند، و این گونه نباشد، کمیکار  كهدارد 

 تحویل بدهد، تحویل نداده است.  متعهد شده بودگرفته است و آن چیزی را که 

با مشکل  عاش صرفيك كشور به سطحي وراي امرار م بدون قراردادها، حرکت اقتصاد

وند که ما بتوانیم طرح های طوالنی مدت داشته شميود،  قراردادها باعث شميمواجه 

 ناسیم تجارت کنیم. شميه نکمیباشیم و در محدوده جغرافیایی وسیع و با مرد

تعهداتي را كه توسعه یافته مستلزم این است که مردم  ایهکار کردن برای جامع

و اعتماد مردم عموما قابل اطمینان  گرا  .شوند عمليدادها رو قرا يندنما اجرا اندپذيرفته

 ناسیم وارد معامله شویم و بنابراينشميه نکمیواهیم با مردخميهیچ کدام از ما ننباشند، 

قادر به توسعه و شکوفایی نخواهد بود. اگر افرادی خاص بر سر قراردادهای بازار اقتصاد 

واهند با آنها وارد معامله شوند و آنها خميبکنند، مردم نخود باقی نمانند و عهدشکنی 

یی محدود و اندک در نظام بازار، به دست خواهند آورد. اما اگر مردم بر سر هاتفرص
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گسترده و  ایه، شبکبه خصوص كه اكثر مردم چنين باشند قراردادهای خود باقی بمانند

به وجود خواهد در طول زمان و مكان را طوالنی از تولید  ایهزنجیر ها،از قرارداد هپیچید

هد که یافته های تکنولوژیکی حیرت آور و استانداردهای دميآورد، که به ما فرصت 

 غیرقابل تصور از زندگی سرمایه داری مدرن را ایجاد کنیم. 

 

 آیا به عنوان لیبرتاریان ناگزیرید به آزادی طبیعی معتقد باشید؟

طبیعی فرد معتقدند و با  وقامند به مفهوم حقنميرتاریان اکثر روشنفکران که خود را لیب

موافق و هم رای هستند. موردی که برای حقوق در اینجا ارائه شده است تقريبًا تیتر باال نیز 

از جان الک ، دیوید هیوم،توماس جفرسون، ویلیام لوید  هايياستدالل يانعكاس دهنده

قرن بیستم مانند آین راند، موری راسبارد، رابرت گریسون، هربرت اسپنسر و لیبرتاریان های 

نوزیک و ری چایلدز و فیلسوفان هم قرن مانند جان ناروسون، داگالس راسموسن، داگالس 

 . باشدميدن اویل، تیبور ماکان و دیوید کلی 

هرچند بعضی از لیبرتاریان ها، مخصوصا اقتصاددانان، تئوری حق طبیعی فرد را نمی 

نتام فیلسوف انگلیسی لیبرتاریان اوایل  قرن نوزدهم، حقوق طبیعی را به بميپذیرند. جر

عنوان سخنی بی معنی با آب و تاب، مورد تمسخر قرار داد. اقتصاددانان مدرن مانند 

حقوق طبیعی را  ،لودویگ فون مایزس، میلتون فریدمن و دیوید فریدمن پسر میلتون

به بحث  پيامدهاي مالي و سودمندن براساس سیاست لیبرتاریانتايج ردکردند و درباره ی 

 پرداختند.

 . گرددتعبير مي ١اصالت سودگرایی اغلب بهچنین موقعیتی از 

ودگرایی به عنوان یک استاندارد برای اخالقیات و فلسفه سكالسيك و سنتي فرمول 

 از رین تعداد ممکنيشتبیشترین بهروزی برای ب« :سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است

سد اما مشکالتی نیز دارد. چگونه ما رمياین مورد به نظر غیرقابل اعتراض به نظر ». افراد

قريب وانیم بفهمیم که چه چیزی برای میلیونها نفر از مردم خوب است؟ و اگر اکثریت تمي

ـ مسلمًا فرد مردم در بعضی از جوامع چیزی را بخواهند که واقعا قابل سرزنش، به اتفاق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Utilitorianism: 

رار سودگرایی یا مسلک فایدتی؛ نوعی فلسفه اجتماعی که ارضاء خواستهاي فرد (فایده ـ سود) را مرکز اعتناي خود ق
 است.» بیشترین بهروزي براي بزرگترین تعداد ممکن«دهد و بزرگترین خیر / یا شعار این فلسفه می
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 مجبور است، بهترين سياستي، چنين كنندمي فكر افراد بيشترين كندكه ادعا ميسودگرايي 

و احتماالً این حس غریزی وجود دارد که  چه؟ باشد، ـ شود متوسل ديگري اصول به است

 حقوق بنیادی خاصی به خودی خود مسلم هستند. 

 

 سودگرایی مایزس

دار سازش ناپذیر آزادی لودویگ فون مایزس اقتصاددان، یک سود گرای سخت و طرف

 ردواند تمياقتصادی است که حکومت در کار بازرگانی مردم دخالتی نداشته باشد چگونه او 

در فرآیندهای بازار را توجیه کند اگر از طریق عقاید و اصول حقوق فردی  مداخالت ميتما

واند تيماین کار را انسجام ندهد؟ او گفته است که به عنوان یک دانشمند علم اقتصاد 

که حتی  نتايجي را به دنبال خواهد داشتنشان دهد که سیاستهای مداخله گرایان 

کنند. اما همان گونه که دانشجوی مينامطلوب تلقی  را هاآننيز ، هاتطرفداران آن سیاس

اند که طرفداران سیاست مداخله دميمایزس، موری راسبارد می پرسد ، چگونه مایزس 

به کمبود منجر  هاقیمتواند مشخص کند که کنترل تميایزس واهند؟ مخميگری چه 

ند که باش ييهاتخواهد شد، اما ممکن است طرفداران کنترل قیمتها، سوسیالیس

اقتصاد باشد، یا  بره سوی کنترل کلی حکومت بميبه عنوان قد هاکنترلاين واهند خمي

نند کمینند و فکر کمی محیط زیست که از مصرف انبوه اظهار تأسفافراطی طرفداران 

نند اگر کمبود وجود کمیکاالهای کمتر، نظریه بهتری است. یا تساوی طلبان که تصور 

 ثروتمندان قادر نخواهند بود که بیشتر از فقیران خرید کنند. حداقل داشته باشد 

پیش فرضهایی دارد که مردم زندگی را بر مرگ ترجیح «هدکه او دميمایزس توضیح 

اگر چنین باشد » گرسنگی، فراوانی را به فقر. ربیماری، سیری را ب سالمت را برهند، دمي

خصوصی و بازارهای آزاد بهترین روش برای  مالكيتکنند که  وانند ثابتتمياقتصاددانان 

بحث خواهیم کرد،  ٨وید، همان گونه که در فصل گمیرسیدن به آن هدف است. او درست 

برای را از فراوانی  يهد. مردم ممکن است مقدار کمتر دميئه او هنوز فرضیه های بزرگی ارا

صدمه به ثروتمندان بدون  يا صرف شان وخانوادگينیل به مساوات بیشتر، حفظ مزرعه 

افراد  داراييواند به گرفتن تميسودگرا يك هیچ گونه خسارتی ترجیح دهند. چگونه 

به کاهش رشد اقتصادی که با وجود  ند که آنهااکردهاعتراض کند اگر اکثریت مردم تعیین 

هند؟ بنابراین اکثر لیبرتاریان ها نتیجه دميچنین سیاستی ایجاد خواهد شد، اهمیتی ن
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شود تا توسط ميحمایت بهتر یرند که آزدی توسط یک نظام مبتنی بر حقوق فردی گمی

 سودگرایی صرف یا تحلیلهای اقتصادی. 

عدالت اجرا شود حتی اگر آسمان به زمین  این بدین معنا نیست که اجازه دهید تا

  يملیبرتاریان باقی می ماندما، ز ا ميتعداد کپيامدها و نتايج  اهميت دارد و بیاید. البته 

ايجاد از حقوق فردی منجر به سرسختانه و خشك یک طرفداری  كه دانستيممياگر 

در ذات انسان ریشه ود. از آنجایی که حقوق فردی شميآکنده از تضاد و فقر  ایهجامع

ذارند با درجه بیشتری از گمیحقوق احترام اين جوامعی که به كه دارد، طبیعی است 

که در آن حکومت در کارهای  ١وند. سیاست اقتصاد آزادشميهماهنگی و فراوانی مشخص 

نسبت به حقوق است، این  سرسختانه میند. مبتنی بر احتراکمیاقتصادی مردم دخالت ن

ر به بیشترین موفقیت برای بیشترین تعداد ممکن خواهد شد. ریشه قوانین سیاست منج

 اجتماعی ما باید حمایت از حق هر فرد برای زندگی، آزادی و مالکیت باشد. 

 

 ضروریات

 بيان مورد و مصداقي قوي، پس از »آزادی دستگاه«دیوید فریدمن در کتابش به نام 

در قانون آزادی برابر و اصل  كهول لیبرتاریان اص بهی لیبرتاریان، هاتبرای منافع سیاس

. بعضی از آنها شامل ضروریات یا نمايدانتقاداتي وارد مي بدیهی عدم تجاوز ریشه دارند

ند کمیقایق نجات بدین گونه است که فرض سنتي ود. مثال شمي» قایق نجات«موقعیت 

که ظرفیتش بیش از  هستید و تنها یک قایق نجات وجود دارد ایهشما در کشتی شکست

چهار نفر نیست، اما هشت نفر از مردم سعی دارند که سوار آن شوند شما چگونه تصمیم 

 هبحقوق نظریه  طيعي حقوق حاميان و هادر ديدگاه ليبرتاريانو چگونه  ؟دنيکمیگیری 

یک تفنگ  يد تنها با سرقتوید: فرض کنگمین سوال پاسخ خواهد داد؟ دیوید فریدمن ای

را از شلیک کردن به تعدادی فرد  ایهوانید مرد دیوانتميما شمياز تجهیزات عل ایهطعیا ق

متوقف سازید، آیا شما این کار را انجام  ٢برخورد به بالتیمور ازرا  ایها سیارو يبیگناه 

 ؟شوددر اين صورت حقوق مالكيت چه ميهید؟ دمي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - Laissez-faire “Let people do as they choose” 
خواهد در عرصه اقتصادي و بازار آزاد عمل اي فرانسوي؛ یک دکترین یا فلسفه اقتصادي است که فرد هر طور میواژه

 بل سیاست مداخله گري حکومت.کند در مقا
۲ - Baltimore 
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یه حقوق فرد، با ارزش به نظر ی نظرهاتچنین سوالهایی برای آزمایش کردن محدودی

ود، اما چنین سوال شميحقوق فردی کنار گذاشته  مالحظه، هاتسد. دربعضی از ضروررمي

هایی اولین سوالهایی نیستند که دانش جویان علم اخالق باید آنها را بررسی کنند و آنها به 

چنین زيرا گفت، بشر نخواهند مورد نياز ی اخالقی هامما چیز زیادی در ارتباط با نظا

از  ایههند هرگز در هیچ مرحلدميیی است که انسانها احتمال هاتسوالهایی شامل موقعی

این است که مردان و اخالقی  نظاميك زندگی با آن مواجه نخواهند شد. اولین وظیفه 

حوادث  در جريان طبيعيد که بتوانند زندگی آرام، مفید و پر از همکاری ساززنان را قادر 

نیم که منابع کمیما در دنیایی زندگی  ،نیمکمیزندگی ننجات ته باشند ما در یک قایق داش

کمیابی دارد که در آن همگی ما به دنبال بهبود و پیشرفت زندگی خودمان و کسانیکه 

 دوستشان داریم هستیم. 

 

 ی حقوقهاتمحدودی

حقوق طبیعی مطلق  در ارتباط با این موضوع که نيز را ديگري هايچالشوانیم تميما 

فیلسوفانی مانند داگالس راسموسن و داگالس  و آن در بيان هستند مورد بررسی قرار دهیم

 يکه چه مسائل ديگر را با بيان اينندیشه های اخالقی ا ميتما«که آنها، اين است دن ایل 

وق به حقبايد فرد گرسنه  يكآیا ». سازندموضوعات حقوقي هستند، مغلو مياز اخالقیات، 

نان ندزدد؟ آیا قربانی سیل یا قحطی در حالی که افراد  ایهافراد دیگر احترام بگذارد و قطع

 ؟ باید از گرسنگی بمیرد دیگر غذای کافی و سرپناه دارند

هند، بر اساس کتاب دمينیستند. زمانی که رخ  طبيعي و معمولشرایط سیل و قحطی 

شرایط برای در اين موارد ت دریابیم که راسموسن و دن ایل، ممکن اس» آزادی و طبیعت«

قوانین  .دیگر وجود نخواهد داشتحداقل به صورتی موقتی، زندگی سیاسی و اجتماعی 

به  ایهود که زندگی اجتماعی و سیاسی وجود داشته باشد و زمینشميلیبرتاریان باعث 

 جایی –اری د که مردم بتوانند به خواسته های خود دست یابند. در شرایط اضطريوجود آ

و و بسیاری از مردم به خاطر بدبختی  جنگندبا هم مي نجات قایق یک برای نفر دو که

 وجدان. باشد غیرممکن شاید سیاسی و اجتماعی زندگی –وند شميبی سر پناه مصيبتي 

هر فرد به فکر فراهم آوردن حداقل شرایط برای بقای خودش است . (تعهد اخالقي) 

ویسند که زمانی که زندگی اجتماعی و سیاسی غیرممکن است، و نميراسموسن و دینیول  
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زمانی که برای بشریت زندگی در کنار یکدیگر غیرممکن است، اندیشه های حقوق فردی 

 .»ود و دیگر کاربردی نداردشميفراموش 

ه کو يا آن نیست برای خودش انسان نیست که قادر به یافتن کار یا کمک  تقصيراین 

قرار گرفته است و کارکرد جامعه بی نهایت ضعیف است. تقریبًا همیشه کاری  در لبه قحطی

 ديگر و ها(قوانين حداقل دستمزد، ماليات با دستمزد مناسب برای حفظ زندگی وجود دارد

 يوانند کار تمي. افرادی که حقیقتًا ن)بكاهد مشاغل تعداد از است ممكن دولت مداخالت

برای افرادی که هیچ  و د که به آنها کمک بکنندنانی دارپیدا کنند، دوستان و خویشاوند

دوستی ندارند، سرپناه، و دیگر اشکال خیریه وجود دارد. اما به خاطر آنالیزهای تئوریکی، 

یا با قحطی و بدبختی  نشده استپیدا کردن کار یا کمک  موفق بهاجازه دهید که فردی 

زندگی اجتماعی و سیاسی هنوز بر فرض بناند که کمیروبرو بشود. او در دنیایی زندگی 

قرار گرفته است و  يامکان پذیر است، ممکن است ما بگوییم که او در موقعیت اضطرار 

را برای بقای خودش انجام دهد حتی اگر به معنای دزدیدن و ضروري باید عملکردهای الزم 

و تحریک نشود.  نان باشد. هر چند اگر قربانی اش، در شنیدن این داستان ، ترغیب ایهتک

 وانیم فرد گرسنگی کشیده را به دادگاه برده و او را به عنوان دزد متهم سازیم. نظمتمي

ممکن است تصمیم بگیرد که پس يا هيأت منصفه قاضی قانونی هنوز وجود دارد هر چند 

عمومی  عدبدون اینکه قواـ تبرئه کند فرد را ، و اوضاع و احوال قضيه از شنیدن شرایط

 و مالکیت را نادیده بگیرد.  عدالت

نسبت به هد که فرد گرسنه یا قربانی دميپیشنهاد ن تحليلتوجه داشته باشید این  *

ند که حقوق در مواردی که زندگی کمیتنها عنوان  بلكه دارد ان حقيکمک یا اموال دیگر

 . قابل اعمال نيستنداجتماعی و سیاسی امکان پذیر نیست، 

دری به سوی توزیع دوبارة ثروت به همه  و به دور انداختیمامالً كرا  ما حقوقاما آیا 

نیم کمیافرادی که خود را در تنگی و مضیقة وحشتناک می یابند، گشودیم ؟ نه تأکید 

 هااين موقعيتی اضطراری کاربرد دارند. بخش اصلی هاتتنها در موقعی استثنائاتن ایهک

ناشي از را در شرایطی ناامید کننده که اصال شرایط باید این گونه باشد که فرد خود  و

کمتر از دیگران داشته باشد یا  صرفاً . این کافی نیست که او بيابد تقصیر خودش نیست

راسموسن و دینیول  .داشته باشد آنچه براي بقاي او لزم استحتی خیلی کمتر از 

و دانش خود به  ی متافیزیکی نیستند. ثروتهاتفقر، جهل و بیماری ضرور«ویسند که نمي
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طبیعت زندگی انسان و وجود  .ودشميبه فرد بخشیده ن آسماني ايو همچون هديهخود 

و استعدادش برای خلق و ایجاد ثروت و  است که هر فرد باید از فرد ایهانسان به گون

 ». دانش استفاده کند

نامطلوب  از اشتغال به مشاغلتحصیالت و آموزش الزم را کسب کند و  داگر فردی نتوان

واند ادعا کند که در تنگنا و تميیا سالمت خود را از بین برد، ن يا كم درآمد امتناع ورزد

ه آن لندرز نامه بميخودش نیست. خانو تقصير گناه كه ناشي از قرار گرفته است  ايمضیقه

الکل و مواد  كه مقدار زيادينوشت و از او پرسید آیا او مجبور است به خواهر خودش 

 گرفته است يك كليه بدهد؟و توصیه های پزشکی را نادیده  كرده استر مصرف مخد

اعضای خانواده  در برابراخالقی  تعهداتچه كه ما بايد واند به ما بگوید تمينظریه حقوق ن

 دارند.که آنها به خاطر شرایط خودشان  يمسئولیتصرف نظر از ميزان خود داشته باشیم، 

ن کشتی آ وضعيتي معادلگوید که چنین فردی از نظر اخالقی واند به ما بتميآن نظریه 

 . شکسته یا قربانی قحطی ندارد

 كه آن بر مشروط رسيم،ميافراد  وقحقاز در ارتباط با حمایت  زيادياستثنائات  هما ب

 نفر در خطر شدید مرگ به دلیل فقر،که یک یا چند اين :شوند محقق متعددي شرايط

قرار گرفته اند هیچ تقصیری در آن شرایطی که  جاداینکه آنها در ای ند ،باشقحطی و بیماری 

 با وجودی برای راه حل دیگر وجود ندارد و ديگر  هیچ زمان و فرصت اينكه و اندشتهندا

ند و اینکه آنها ابودهخصوصی ن ایهقادر به پیدا کردن کاری مناسب یا خیری ش هاهمه تال

تا  آنها بدهد.که اموال خود را به  دي ايجاد نمايندبراي ديگري تعهاند که تشخیص داده

 زمانی که فرد دوباره روی پای خودش بایستد و بتواند آن اموال را پس بدهد. 

شرایطی که زندگی اجتماعی و سیاسی ممکن نیست  درحقوق  اينكه ممكن است احتمال

طبيعي ر شرایطی حقوق داين موقعیت اخالقی و فواید اجتماعی به کاربردی نداشته باشد، 

، اخالقیات ما گذرانيممي طبيعي شرايطي در را خود زندگي تمام تقريباً  ما. رساندآسيبي نمي

 طرح ریزی شده باشند.  طبيعي و معموليباید برای بقا و شکوفایی ما در شرایطی 

را به سودگرا این است که: لیبرتاریان هایی که حقوق طبیعی  آزادی گراییکالم آخر 

سياست سیاستی مشابه  با اين وجود تقريبًا بهنند، کمیرا رد  هايشانمباني ديدگاهعنوان 

ویند که گمی. حتی بعضی رسندميدیگر لیبرتاریان ها که به حقوق طبیعی پایبند هستند، 

، بدین باشندبرخوردار ميحق طبیعی از د که انگار مردم ننعمل ک ایهباید به گون هادولت
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در برابر تجاوز دیگران محافظت کند. وگرنه آنها اموال از اشخاص و ید معنا که حکومت با

واهند بگیرند. محقق حقوقی ریچارد خميه کمیباید مردم را آزاد بگذارد که هر تصمی

يك مصداق ، »پیچیده قوانین ساده برای دنیای«کتابش به نام آن كه در پس از  ١اپستین

 مستدالً  دارد،مي بيان خصوص هايو دارايي اساسًا سودگرايانه براي مالكيت بر خود

اصل مالکیت بر خود ناشي از » نتایج برای شادی انسان و بهره وری« كه كندمي گيرينيجه

اخالقی تلقی گردد هرچند قوی  رکه باید به عنوان یک الزام و اجبا باشدميقوی  آن قدر

  .استنتاجيقانون تجربی است و نه قاعده و برای  توجيهترین 

 

 چه حقوقی وجود ندارند؟

هد که مباحث سیاسی در دميت و اعتراضات در مورد اصالح حقوق نشان اشکای

. این امر تا حدی پیروزی سخت گيردسرچشمه ميحقوق  از مطالبهی مدرن امريكا

ند. الک، جفرسون، کمیدر ایاالت متحده را منعکس (كالسيك) یسم معتقد به حقوق اللیبر

ن را اینگونه وقان و میعقیده ی عمو منطبق بابنیادی  يعدهکنندگان قاملغی  ومدیسیون 

گونه ادعاي ازند که عملکرد حکومت حمایت از حقوق افراد است. بنابراین هر سمیعنوان 

 ندازد. اميا به دام رميموجود در سیاست عمو ایهه، دیگر اندیشحق، به نحو مؤثري 

ست. ا یافتهز حقوق طبیعی با مرور زمان کاهش ا ميو عمو متاسفانه درک آکادمیک  

میان حق  ميزییها معتقدند که هر چیز مطلوبی حق است. آنها در تامريكااکنون بسیاری از 

کار و شغل هستند، حق نسبت به يك وند بعضی ها مدعی شميو ارزش با شکست مواجه 

مستهجن در هر جای  در برابر وجود مواردقرار گرفتن حمایت حق مورد دیگران خواستار 

نند که حق دارند که با دود سیگار در رستوران آزرده کمیشهر هستند. بعضی دیگر ادعا 

ویند این حق را دارند که اگر سیگاری هستند اخراج نشوند. جامعه گمیند بعضی دیگر ونش

د، نند که حق دارند د رمقابل مخالفانشان مورد تبعیض قرار نگیرنکمیهم جنس بازان ادعا 

مخالفان آنها در عوض ادعای این حق را دارند که هیچ کسی نباید در روابط هم جنس 

بازی شرکت داشته باشد. هزاران عامل سیاسی در سالنهای کنگره پرسه می زنند که خواستار 

در برابر وارداتو حق رفاه، مسکن، تحصیل، تامین اجتماعی، یارانه های کشاورزی، حمایت 

 . دگاشان باشندكنن مراجعه يغيره
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - Richard Epstien 
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به رسميت را بیشتر و بیشتر » حقوقی«نجایی که دادگاهها و قانونگذاران چنین آاز 

ر بوستون مدعی است: حق دمي، مدعیان حقوق بسیار گستاخ شده اند. خانشناسندمي

، حتی »وانم بلند کنمتمياساسی من برای بیرون کار کردن برای وزنهای سنگین است که 

رین زنان هم رده او با مردان سنگین وزن برابری کند. مردی در آناپولیز، اگر سنگین وزن ت

 تانیاز دارد  هاغذاساير ی حمل پیتزا و هاتند که انجمن شهر به شرککمیمری لند، ادعا 

ویند این بسیار خطرناک است و شورا گمی هاترند شرکبميسایه هایش غذا مبرای ه

من خواستار حقوقی که دیگر شهروندان «وید: گمیپذیرنده ی این درخواست است او 

معامله با خود اما هیچ آناپولیزی حق ندارد فرد دیگری را مجبور به ». آناپولیز دارند، هستم

ند که با این کار کارمندانش را به خطر کمی، مخصوصا زمانی که که شرکت احساس نمايد

ند که انجمن به او برای کمیت شکای ١اندازد. مرد ناشنوایی از انجمن جوانان مسیحیمي

هد زیرا براساس این انجمن، نجات غریق باید قادر به دميکار نجات غریقی گواهی ن

شنیدن فریادهای فرد به خطر افتاده باشد. یک زوج ازدواج نکرده در کالیفرنیا ادعای حق 

مذهبی اش فت روابط آنها برخالف عقاید گمیا داشتند که رمياجاره یک آپارتمان از خان

 بود. 

اصلی  ديدگاهین ادعاهای حقوق را طبقه بندی کنیم ؟ دو تمام اوانیم تميچگونه ما 

هرکسی بتواند  .وانیم برمبنای قدرت سیاسی تصمیم بگیریمتميوجود دارد. اول اینکه ما 

نسبت به هرچه بخواهد، اکثریت کنگره یا کنگره قانونگذاری یا دادگاه عالی را متقاعد کند 

 شويممتعارض رو به رو ميکثرت ادعاهای حقوقی با . در این مورد، ما خواهد داشت حق

خواسته ها در ارتباط با خزانه عمومی، نامحدود خواهد بود، اما هیچ تئوری ای برای 

هد، دادگاهها و مجالس قانونگذاری دميزمانی که موارد متضاد رخ  ؛رسیدگی به آنها نداریم

نند. هر کسی که بیش از همه دردمندتر به نظر برسد کمیه بندی همین طوری آنها را طبق

 یا بیشترین قدرت سیاسی را داشته باشد، برنده است. 

است تا ادعای حقوق هر فرد حق افراد برای زندگی، اوليه دیگر رجوع به اصول  ديدگاه

باشند. هر وانند با هم متضاد تميی و بنیادی نساسکنیم. حقوق ا ارزيابيآزادی و اموال، 

حقوق بنیادی  يا تفسير نادرست ازیک سوء تفاهم نشانگر ادعایی از حقوق متضاد باید 

یکی از تعهدات و فضایل معنوی در نظریه حقوق است: به دلیل اینکه حقوق  باشد. اين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - YMCA: Young Men`s Christian Association 
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واند همزمان از آن بهره ببرد. طرفداری از تمي ایهجهانی هستند، هر فردی در هر جامع

توسط یک كه کن است نیازمند این مورد باشد که ما ادعای حقوقی را اولین اصول مم

را در بکارگیری  یا حق شخص دیگررد کنیم، اقامه شده است عارض و شاکی هم درد 

پس، اگر برخوردي از . ديق نماييماعمالش که بیشتر ما آن را توهین آمیز می پنداریم، تص

  ؟شتن حق به چه معناستدا نباشد، بردن اشتباه حق يحق در بر دارنده

بايد بپذيريم كه حق اعمالشان،  ناشي ازبرای تصدیق توانایی مردم در  قبول مسئولیت 

هر فردي است كه در مقام اعمال حقوقش مسئول نباشد البته مشروط به اين شرط 

. دیوید هیوم مشخص ساخت که حداقلي كه او حق تجاوز به حقوق ديگران را ندارد

سد در بعضی از رميیی بگیریم که به نظر هامازمند آن است که ما تصمیعدالت همواره نی

ممکن است مغایر  عدالت نيزی مبتنی بر هاتهرچند فعالی«موارد ناخوشایند هستند: 

 در سطح باالييمشخص است که کل طرح یا برنامه باشند. خصوصی،  يا  ومیمنافع عمو

در سطح بااليي راهنما يا حقيقتًا  اه هر فردرفتأمين برای هم هم برای حمایت از جامعه و 

فرصت «كه یم باش وید: شاید گاهی اوقات ما مجبورگمیبنابراین او ». باشدضروري مي

هر فردی باید خودش را «، اما »خوبی را برای تعصبی فتنه آمیز یا حسرت احیاء کنیم

پایه ریزی در جامعه واند تمياز حق مالکیت  ينظام هآرامش ، نظم و مالکیت ک» يبرنده

 .نمايد، بداند

اگر ما نظریه لیبرتاریان در ارتباط با حقوق فردی را بپذیریم ما معیاری در دست داریم که 

وانیم دریابیم که تميکنیم. ما  را طبقه بنديدعاهای متضاد حقوقی ا ميوانیم تماتميبا آن 

مالک آن نیست و چه از  که يزمین تصرف درفرد حق کسب مالکیت را دارد چه از طریق 

اينكه آن اموال را به او بدهد و يا  بهطریق متقاعد کردن کسی که مالک اموال است 

. استفاده نمايد واهدخميآن گونه که  دارد از اموالمالک جدید اموال حق سپس . بفروشد

اش، این نوه  ٢با  ياگر او بخواهد که آپارتمان را به فردی سیاه اجاره بدهد یا به مادربزرگ

ازد. اگر سمیتجاوز به حق مالکیت برای منطقه بندی کردن قوانینی است که آن را ممنوع 

ند، غیرمنصفانه است که کمیمتناع اکردهزن مالک مسیحی از اجاره اتاقش به زوج ادواج ن

 از قدرت حکومت برای اجبار کردن او جهت این کار استفاده کنیم. 

وانند تميتجارت را انتخاب کنند که برای آن رشته  مردم حق دارند که هر رشته از

ند، اما آنها این حق را ندارند که فرد را مجبور پیدا نماي مشتریان یا کارفرمای دلخواه خود را
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. کشاورزان حق دارند که بر زمین های نمايد استخدام را هايا آن کند معاملهبا آنها  كهکنند 

وشند اما حق کسب حداقل دستمزد را ندارند. مردم حق خودشان دانه بکارند و آنها را بفر

ندارند اطالعات در مورد مامایی بخوانند، آنها حق اینکه آن اطالعات را در کتاب فروشی 

و يا اينكه اجازه انتقال اين اطالعات از خدمات آنالين خود را شان بفروشند های شخصی

ع از ورود افراد دیگر به قراردادهای مختلف آنها این حق را ندارند که ماناما ، بدهند، ندارند

حق آزادی  كه شودمجددًا مالحظه ميجهت تولید، فروش و خرید چنین اطالعاتی بشوند. 

 ردد.گمیمطبوعات به حق مالکیت و قرارداد بر

یا مالکیت چندگانه، که هایک و دیگران آن را  -یکی از مزایای نظام مالکیت خصوصی

شش در ایاالت متحده کثرت گرایی و عدم تمرکز تصمیم گیری است.  -این گونه نامیده اند

. نظام کثرت گرایی و حق باشدضع شده بدون آن كه ومیلیون شغل وتجارت وجود دارد، 

واند در ارتباط با خودش تصمیم گیری کند. تميمالکیت بدین معناست که هر شغلی 

ایجاد را مطلوبی كمتر کاری هند و شرایط دميبعضی از کارفرمایان دستمزد باالتری 

انتخاب  توانندمينند. دیگران ممکن است نوع دیگری ارائه دهند و کارمندان بالقوه کمی

شک به سیاه پوستان یا یهودیان یا زنان و یا حتی مردان بي کنند. بعضی از کارفرمایان 

مربوط به  یهاهزینهورند و ممکن است آميسانند و آنها را تحت نفوذ خود دررميآسیب 

دیگر از طریق استخدام بهترین کارگرها بدون توجه به نژاد، برخي آن را نیز بپردازند و 

در اياالت برند. ميود، بهره شميجنس، مذهب، یا هر خصوصیت دیگری که به کار مربوط ن

هزار رستوران وجود دارد چرا باید آنها قوانین یکسانی در ارتباط با  ٠٠٠/٤٠٠متحده امريكا

در اين خصوص اجبارهايي را  هاتکه بیشتر حکومكمااينتعمال سیگار داشته باشند اس

هند رستورانهای مختلف روشهای متفاوت جذب دمي؟ چرا اجازه ننمايندپيش بيني مي

ا را ماستعمال سیگار در داخل ساختمان  ١مشتری را تجربه کنند؟ هیأت مدیره مؤسسه کاتو

وید من گمیواقعی بر یکی از همکاران من است که تحمیل يك ست. این اکردهممنوع 

هم مشرب خودم، با حقوقی باال، در  راندوست داشتم کار جالبی داشته باشم، با همکا

هم مشرب، با حقوقی  ان، با همکارواقعًا جالب که اجازه بدهد سیگار بکشم. اما کار ایهادار

ی قابل دسترس دیگر، هاگزینهاز  كه در آن استعال سيگار ممنوع است، ایهکافی، در ادار

 برای من بهتر است. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - Cato Institute 
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اخیرا نوشته است که کارفرمایان شدیدًا تقاضای کارگرانی که  ١مجله وال استریت

را  هاواهند آنخميبیان کنند و کسانی که ندر طور روز كاري واهند اعتقادات خود را خمي

حق ادای وظایف دینی خود در محل یرند. بعضی از کارمندان خواستار گمیوند، نادیده نبش

در حالی که کارمندانی دیگر  -کار هستند ـ خواندن و مطالعه انجیل و نیایش و پرستش

خواستار این حق هستند که در مورد مذهب در سر کار چیزی نشنوند. حکومت از طریق 

د با مسائل واند قانونی وضع کند که چگونه کارمندان و کارفرمایان بایتميکنگره یا دادگاه، 

 وقنظام حق همذهبی و دیگر نظریات ضد و نقیض شان در محل کار کنار بیایند. اما اگر ما ب

دهیم که میلیونها کسبه و تاجر خودشان مياجازه  گاهاعتماد كنيم آنمالکیت و کثرت گرایی 

تصمیم گیری کنند. هر فردی اعتقادات مذهبی خودش را بسنجد و متوجه کارمندان 

سد توجه داشته باشد. رميباشد و به عواملی که به نظر کارمندانش مهم به نظر  خودش نیز

خودشان تصمیم بگیرند که  ونند، کبا کارفرمای خود مذاکره  توانندافراد متقاضي كار مي

هند چگونه باشد. در حالی که موارد دیگر دميمحیط محل کارشان چگونه باشد یا ترجیح 

، مزایای مسکن ساعات کاری، جالب بودن کار ومانند آن را ایهمانند حقوق، مزایای حاشی

 ایهیرند. زندگی پر از مصالحه است؛ بهتر است بگذاریم این مصالحات منطقگمیدر نظر نيز 

 .ه توسط یک قدرت متمرکز انجام پذيرندتا آن ک صورت گيرندشوند و بر مبنایی غیرمتمرکز 

 ندکمیچگونه حکومت حقوق را پیچیده 

مفهوم يكپارچه از  اعتماد بر  بام که اختالف نظرها در ارتباط با حقوق اکرده استداللن م

ود، مخصوصا مالکیت خصوصی که تمامی حقوق ما به آن رميقوق طبیعی، از میان ح

هد دميبستگی دارد. اکثر اختالف نظرها و مشاجره ها بر سر حقوق در جامعه زمانی رخ 

جایی که هیچ مالکیت  نیم؛کمیخش خصوصی به حکومت منتقل را از ب هاگيريمکه تصمی

؟ آیا (عبادت انجام گيرد) خصوصی وجود ندارد. آیا باید در مدارس نماز خوانده شود

وانند تميوانند هر کدام صاحب یک اسلحه باشند؟ آیا تئاتر ها تميساکنان یک آپارتمان 

سیاسی نیست اگر  ،سؤاالت اينهیچ کدام از  ؟سی نمایش بدهندجنمحصوالت کامال 

خصوصی باشند. بهترین حالت این است که به مالکان اجازه  ها،مدارس، آپارتمانها و تئاتر

ا آنها ایهیرند کگبدهیم خودشان تصمیم گیری کنند و سپس مشتریان بالقوه تصمیم 

 واهند مشتری این بنگاه اقتصادی باشند یا نه. خمي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - Wall Street 
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ود که ناگهان هیچ مالکی، حق مالکیت شميث ردن این موسسات باعکمیاما عمو
ممكن یرند و کل جامعه گمیمشخصی نداشته باشد. بعضی از سازمانهای سیاسی تصمیم 

به بحث و گفتگو بپردازد. بعضی از والدین دوست ندارند حکومت بچه هایشان را  است
ع شود، دیگر در مدارس عمومی ممنو كردن ا اگر دعاام :مجبور کند که به دعا گوش بدهند

، از دانندميمناسب  آنهافرزندانشان آن گونه که  پرورشنند که حق کمیوالدین احساس 
آنها دریغ شده است. اگر کنگره به موقوفه ملی بگوید که هنر علی الظاهر بر مسائل هنری 

زشت سرمایه گذاری نکند هنرمندان ممکن است احساس کنند که آزادی آنها محدود شده 
ی هاتند تا مالیااکردهدر مورد آزادی مالیات پردازان که اعضای کنگره را انتخاب است. اما 

آنها را عاقالنه خرج کنند چه نظری دارید؟ آیا حکومت قادر است به یک دکتر که در یک 
 بگوید که سقط جنین را به بیمار توصیه نکند؟  كند؟كار ميکلینیک مامایی دولتی 

یک مقام رسمی عالی حقوقی در  ١به نام والتر دلینگر،پروفسور حقوق دانشگاه دوک 
در پرتو نقش رو به رشد دولت به مخصوصا «کابینه کلینتون هشدار داد که چنین قوانینی 

. او درست »مالک، کارفرما و حامی هنر، هشدار دهنده هستند ه،یارانه دهند عنوان يك
های بیشتری از زندگی ما ود که حکومت به جنبه شميچنین قوانینی باعث  .ویدگمی

وانیم انتظار تميدست یابد. اما از آنجایی که حکومت بزرگترین مالک و کارفرماست ما ن
بی  اينكه پولهايشان چگونه مصرف شودداشته باشیم شهروندان و نمایندگانشان نسبت به 

 تفاوت باشند. 
والي كه تت در رابطه با امهمیشه پول حکومت با شرط همراه است. و حکومت باید 

 پردازند،كنترل اوست قوانيني وضع كند. قوانيني كه مطمئنًا شهرونداني را كه ماليات مي
وییم بهتر است مالکیت را به صورت گمی. بدین دلیل است که نمود خواهد خاطر آزرده

 خصوصی درآوریم تا به تصمیم گیری در مورد استفاده از اموال جنبه سیاسی نبخشیم. 
عدالت چنين زیرا  ؛بشناسیم و از آنها حمایت کنیمبه رسميت طبیعی را  قحقوما باید 

است كه منجر  هو همچنین به دلیل اینکه نظام حقوق فردی و مالکیت گسترد كنداقتضا مي

 . گرددمقاوم و مدني ميآزاد،  ایهجامع به ايجاد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Walter Dellinger 
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 فصل چهارم

 منزلت فرد

 

 

 

فرانسه، من به سمت دستگاه اتوماتيك  چندي قبل، در صبح شنبه در شهری کوچک در

خودپردازي كه در ديوار ضخيم سنگي بانك نصب شده بود، قدم زنان رفتم، به خاطر اینکه 

 از بعضی کردم، فرو دستگاه داخل پالستیک ایآخر هفته بود بانک تعطیل بود. من تکه

آینها بدون ، تماميکردم جمع دالر ٢٠٠ حدود و کردم، صبر دقیقه چند دادم فشار را ها دکمه

شناخت سپس یک هیچ برخوردی با فرد دیگری روی داد، چرا که هیچ کس مرا نمي

تاکسی برای فرودگاه گرفتم، جايي که به کارمندي در پیشخوان اجاره اتومبيل نزدیک شدم، 

را امضا کردم و با کلیدها به سمت قطعات متفاوتی از پالستیک را نشان دادم، فرمي

دالری رفتم. اتومبیلی که قول داده بودم چند روز دیگر آنرا به شخص  ٠٠٠/٢٠اتومبیل 

 ديگري در محل ديگري باز پس دهم. 

شود به چه این گفتگوها و کارها به حدي روزمره و عادي هستند كه خواننده متحیر مي

یای دن انگیز شگفت مسائل مورد در و کنید درنگ ایدليلي آنها را ذکر کردم. اما برای لحظه

دید و با مدرن فکر کنید: مردی که من هرگز قبال او را ندیده بودم، و او نيز مجددًا مرا نمي

او به سختی توانستم ارتباط برقرار کنم، به من به خاطر اتومبیل اعتماد کرد. بانک 

داد حتی اگر من فرسنگ ها دور آتوماتیک نصب کرده بود که به من پول نقد ميسیستمي

بودم. يك نسل قبل چنین امکاناتی وجود نداشت؛ د قرن پیش چنین امکاناتی  از خانه خود

 چنین چگونه. هستند ما اقتصاد از زيرساختي مسائل اینهاغیرقابل تصور بودند، امروزه

 این اقتصادی جوانب با ارتباط در ما است؟ شده تشکیل اعتماد با توأم جهانی ایشبکه

 خواهمد. در این فصل و چند فصل دیگر من ميکر خواهیم صحبت بعدی بخش در نظام
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 و ارتباطات از ایپیچیده شبکه یک به تا تنها فرد از ما چگونه که یابم دست امر اين به

 . یافتیم  دست سازندمی را مدرن دنیای که اجتماعات

 

 فردگرایی

نه برای لیبرتاریان، واحد اولیه آنالیز اجتماعی فرد است. مشکل است تصور کنیم چگو

تواند وجود داشته باشد. در تمامی موارد ، افرادف منبع و اساس خالقیت، چیز دیگری مي

توانند فکر کنند، دوست داشته باشند، پروژه ها را فعالیت و جامعه هستند. تنها افراد مي

توانند طرحها یا اهدافی داشته باشند. تنها افراد قادر دنبال کنند و فعالیت کنند. گروهها نمي

ه انتخاب هستند، به  این مفهوم كه نتايج اقدامات جايگزين ديگر را پيش بيني نمايند و ب

آنها را مورد ارزيابي قرار دهند. افراد اغلب گروه ها را تشکیل داده و در گروهها شرکت 

 افراد تنها اینکه مهمتر. گیردمی را اصلی تصمیم نهایتاً  که است فرد فکر این کنندامامی

توانند در قبال فعالیت و عملکردهایشان مسئولیت پذیر باشند. همانگونه که مي که هستند

نوشته است مفهوم فکر يا  ٢»اتحاد عقل و اندیشه«در کتابش به نام  ١توماس اکویناس

فرد مسئول عمل خودش نخواهد بود و در مقابل هیچ «خواست گروهی بدین معناست که 

هر فردی مسئول عملکرد خودش ». خواهد گرديدعملکرد او با ارزش یا مقصرانه تلقی ن

 ديگران حقوق به احترام براي را او و نمايداست، این امر است که براي او حق ايجاد مي

 . سازدمي مكلف

اما در مورد جامعه چه طور؟ آیا جامعه حقی ندارد؟ آیا جامعه برای مشکالت فراوان 

م و حیاتی است، همانگونه که در پیش آمده مسئول نیست؟ جامعه برای فرد بسیار مه

فصل های بعدی در مورد آن بحث خواهیم کرد. ما از طریق عمل متقابل با دیگران به 

شوند و رسیم، همانگونه که الک و هیوم شرح داده اند که افراد وارد جامعه ميمنفعت مي

امعه متشکل ج که کنیم درک باید مفهومي، سطح در اما. نهندآز حقوق را بنا مییک نظامي

 را ایاز افراد است، جامعه به تنهایی هیچ وجود و ماهیتی مستقل ندارد. اگر ده نفر جامعه

 یک حدود ساختن مشخص همچنين. نفر یازده نه دارند وجود نفر ده هنوز. بدهند تشکیل

 شود؟مي شروع دیگر ی جامعه و يابدمي پايان جامعه یک کجا است، مشکل جامعه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Thomas Aquinas 
۲ - On the Unity of the Intellect 
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شود و شود و فرد دیگر آغاز ميین امر آسان است که کجا فرد تمام ميامشاهده برعکس

اين امر فايده و مزيت مهمي است براي تحليل اجتماعي و اختصاص دادن حقوق و 

 تكاليف.

 ٢»اوج و افول جامعه«در کتابش به نام  ١نویسندة لیبرتاریان به نام فرانک چودوروف

ه یک مفهوم جمعی است و نه چیز دیگر؛ ؛ جامع»جامعه مردم هستند«نوشته است که 

جامعه دستاویزی است برای معرفی کردن تعدادی از مردم ... . مفهوم متافيزيكي جامعه از 

 تشكيل اجزاي تالش و تفرق دولت جامعه نماييممي مشاهده ما كه وقتي رودبين مي

مدني كه آنها را از ت مورد در يا و »ارواح شهر« مورد در كه همانطور شود؛مي محو اشدهنده

رود كل جهان مي بین از فرد که زمانی. است چنين شناسيممي اشصنايع دستي بازمانده

 شود. مفهوم كلي جامعه وجودی جداگانه از فرد ندارد. نابود مي

 توانندتوانیم با مقصر داانستن جامعه از مسئوليت اعمالمان بگريزيم. ديگران نميما نمي

قوق ادعايي ج امعه يا جماعت، تكاليفي را بر ما تحميل كنند. ح تقاضاي وسيله به

 حقوق به احترام جهت عمومي تكاليف و خود فطري يا طبيعي حقوق ما آزاد ایدرجامعه

 انتخاب را آنها قرارداد توسط که هستند مواردی ما، دیگر تكاليف. داریم را افراد ساير

 . کنیممی

نیست که فالسفه و » فردگرایی منفردي«دفاع از  اما هیچ یک از این موارد به منظور

 گروهی صورت به و کنیمدانشمندان عالقه به استهزاء کردن آن دارند. ما با هم زندگی می

تواند یک فرد منفرد در جامعه مدرن و پیچیده ما مي فرد یک چگونه اينكه. کنیممی کار

زی را که خود شما پرورش باشد، مشخص نیست: آیا بدین معنا خواهد بود که تنها چی

 که ایخورید، چیزی را که خود شما بسازید و درست کنید می پوشید، در خانهدهید ميمي

 گیاهان از که طبیعی درمان به را خود کنید،می زندگی ایدساخته خودتان برای شما

به  بازگشت« طرفداران یا داری سرمایه منتقدان بعضی کنید؟می محدود ایدکرده استخراج

ممکن است چنین طرحی را تصدیق کنند، اما اندکی از لیبرتاریان ها خواستار » طبیعت

» جامعه ی بزرگ« ٣اسمیت آدام که آنچه مزایای از و هستند متروکه ایحرکت به جزیره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Frank Chodorov 
۲ - The Rise and Fall of Society 
۳ - Adam Smith 
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 ممکن اجتماعی تعامل طریق از مولد و پیچیده اینامیده است صرف نظر کنند، جامعه

 .گرددمی

برند، این نکته معموالً توسط فیلسوفان عامل با دیگر افراد منفعت ميافراد عمیقا از ت

 متون شناسی جامعه مدرن متون در و استمطرح گردیده» همکاری«سنتی به عنوان 

 حقیقتاً  زندگی. است شده معرفی »جمعی اقدام« نام به کنونی دنیای در مدیریتی، و مدرن

 ما تنها و منزوی بودیم.  اگر بود خواهد کوتاه و حیوانی انگیز، نفرت

 

 منزلت فرد

آزادی دهد. مي» افزایش«منزلتی است که رفاه اجتماعی را  آزادی گراییشأن فرد طبق 

نه تنها برای افراد بلکه برای جامعه خوب است. اساس مثبت تحلیل اجتماعی  گرایی

شخص لیبرتاریان، فردگرایی روش شناختی است، شناختی که از طریق عملکرد افراد م

 شود. مي

احترام برای ارزش و منزلت هر فرد است.  آزادی گراییاساس و پایه اخالقی یا هنجاری 

 نباید فرد هر با که استعنوان گردیده ١این مورد در اظهار رسمی فیلسوف امانوئل کانت

 . کرد رفتار خودش مثل باید بلکه شود رفتار وسیله یک مانند

انسانها ن، مفهوم فرد با کل حقوقش شامل تماميالبته در زمانهای قبل از جفرسو

 مجموعه بكارگيري و داد قرار توجه مورد را مشكل زمان آن در زیرک ناظران. گرددنمی

 را استقالل بيانيه كاملتري بطور و »حكومت باب در رساله دومين« كتاب در الك تعبيرات

دهند منجر شد که تشکیل مي را داری سرمایه ضرورت که فردگرایی و برابری. كردند آغاز

مردم در مورد حقوق زنان و برده ها تفکر کنند، مخصوصًا برده های آفریقایی مقیم امريكا 

 عصاره از بردگی برانداختن اصول و فمینیسم که نیست تصادفی امر ایندر ایاالت متحده. 

عی در طول طبی حقوق بهتر درک. گرفت نشأت فرانسه و امريكا انقالبات و صنعتی انقالب

مبارزه امريكا بر علیه بی عدالتی های به مردم مستعمرات، توسعه و گسترش یافت. آنجلینا 

 این کاترین به ١٨٣٧ سال در ایفمینیست و طرفدار براندازی بردگی: در نامه ٢گرایمک

 سرزمین در اخالقیات دبیرستان بردگی، با ضدیت دلیل که اممن دریافته«نوشت:  ٣بیچرا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - Immanuel Kant 
۲ - Angelina Grimeké 
۳ - Catherine E. Beecher 



شناسی عالمهجامعهانال ک  
@Atu_Sociology 

  شیآزاداند کی   یجامعه شناس یکتابخانه تخصص 
 ١FreeMan.Net ١٢٦  جـزوه نـامه،انیمـقاله، پا کتـاب،

شود، و از هر جای دیگری بهتر مي رسیدگی بشرکامال حقوق به آن در که ایمدرسه ـ ماست

 شود. فهمیده و آموخته مي

 

 فمینیسم

و مادر مری ولستون کرفت  ٢(همسر ویلیام گادوین ١نویسنده لیبرال مری ولستون کرفت

بات در انعکاسات انقال«به نام  ٥به کتاب ادموند بورک ٤و نویسنده فرانکن اشتاین) ٣شلی

پاسخ داد که در آن کتاب او استدالل كرد  ٧»دفاع از حقوق بشر«با نوشتن کتاب  ٦»فرانسه

 افراد آزادي با كه است مذهبي و مدني آزادي از ايحقوق فطري بشر آنچنان درجه«كه: 

 بعد سال دو. »باشدمي سازگار متحدند، اجتماعي قرارداد و پيمان يك در وي با كه ديگري

بررسی کنید كه آیا «را منتشر کرد، که در آن خواسته بود: » دفاع از حقوق زنان« کتاب او

 مغایر و غیرعادالنه زنان ساختن مطیع کنند،زمانی که انسان ها برای آزادیشان مجادله می

  نيست؟ انسانی اصول با

زنان در تظاهرات ضدبردگی شرکت کردند و پرچم فمینیستی را در دستشان گرفتند. و در 

 در مالكيت ايهر دو مورد استدالل خود را بر نظريه مالكيت بر خود و حق اساسي و پايه

 . ساختند مبتني خود شخص

اساس کار آنجلینا گرایمک برای حقوق زنان و نقض بردگی بود که براساس بنیان 

ات اخالقی دارای موجوداتی آنها زیرا دارد، حقوقی بشر« گفتلیبرتاریان پیرو الک بود که می

 کل که آنجایی از و گیردهستند، حقوق کل انسانها از طبیعت اخالقی آنها سرچشمه می

 طبیعت در حقوق اگر ،...  دارند نیز یکسانی حقوق دارند، یکسانی اخالقی طبیعت انسانها

شود بنابراین صرف اوضاع و احوال مربوط جنسيت به مردان حقوق مي بنیان بشر اخالقی

که  ٨دهد. خواهرش، سارا گرایمک،یشتری نسبت به زنان ارائه نميباالتر و مسئولیت ب

امريكایی را مورد انتقاد قرار  -حامی حقوق سیاه پوستان و زنان است، اصل حقوقی انگلو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Mary Wollstone Craft 
۲ - William Godwin 
۳ - Mary Wollstone craft Shelley 
٤ - Frankestein 
٥ - Edmund Burke 
٦ - Reflections on the Revolutions in French 
۷ - Vindification of the Rights of Men 
۸ - Sarah Grimké 
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داد که در آن همسر(زن) مسئول جرم انجام داده تحت دستور يا هدايت شوهرش یا حتی 

ن زنان بوستن ضد برده داری نوشته: انجم به ایباشد، در نامهدر حضور همسرش نمي

 به زن مسئوليت نحو بدين تا نماييم ايجاد فوق اصل از ترشده حساب قانوني توانيمنمي«

 وي استدالل اين در. »نماييم تخريب و نابود را آزاد عامل يك يا اخالقي( موجه يك عنوان

فرد بايد و تنها يك فرد  هر آن مطابق كه نمايدمي تأكيد فردگرايي، بنيادين نكته اين بر

 .گيرد برعهده را خويش عمل مسئوليت تواند،مي

یک لیبرتاریان لزوما باید یک فمینیست باشد، با این مفهوم طرفدار برابری زنان و مردان 

به دور  آزادی گرایی از معاصر، هایتحت قانون است، هرچند متأسفانه برخی از فمینیست

یاسی است، نه یک راهنمای کامل برای زندگی. یک زن یک فلسفه س آزادی گراییهستند. 

و مرد لیبرتاریان، باید تصمیم بگیرند که زندگی سنتی را شروع کنند که در آن زن کار 

به ما  آزادی گرایی که چیزی تنها. است اختیاری توافقی این اما کند،می کار مرد و کندنمی

و از حقوق كامل براي قرارداد زندگي آنطور  برابرند سياسي نظر از آنها که است این گویدمی

و  ٢مارک جی یودوف ١. کریپ،ال دیوید ،١٩٨٦ سال در. برخوردارند دهند،كه ترجيح مي

عدالت «این مفهوم لیبرتاریان از فمینیست را در کتابشان به نام  ٣مارلن استراهنگ فرانکس

نيست نه برابري همچون مفهوم فمي«مورد حمایت قرار دادند و نوشتند:  ٤»میان دو جنس

همساني است نه برابري همانند فرد متمايزي كه درك مشابه و يكساني از موضوع دارد 

 نظريه در ريشه كه است برابر آزادي از متفاوتي بسيار مفهوم عوض در بلكه باشدمي

 .»دارد فردي استقالل

 

 بردگی و نژاد پرستی

الک از انقالب امريكا نشأت  اییآزادی گرجنبش ضدبردگی نیز، به صورت منطقی از 

آنسانها برابر خلق شده اند ... و تمامي«توانند ادعا کنند که گرفت. چگونه امريكاییها مي

، بدون در نظر گرفتن این »خالق آنها حقوق غیرقابل انتقال مشخصی به آنها بخشیده است

توانند، و البته آنها نميدارند؟ موضوع که خود آنها مردان و زنان دیگر را در بندگی نگه مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - David L. Krip 
۲ - Mark G Yudof 
۳ - Marlem Strong Franks 
٤ - Gender Justice 
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در واقع اولین جامعه ضدبردگی دنیا در فیالدلفیا قبل از سالی که جفرسون کتابش را 

بنویسد، به وجود آمد. جفرسون خودش مالک برده بود با این وجود او اعتراض پرشوری 

]، دست به جنگی سخت علیه ١علبه بردگی در بیانیه استقاللش مطرح کرد: [پادشاه جورج

بیعت انسان زده است، بیشترین حقوق افراد را که آزادی و زندگی کردن است نقض ط

 این اروپا ی قاره کنگره. اندنکرده اهانتی او به وقت هیچ را افرادیکه حقوق استکرده

 و فردی حقوق بر تعهدشان مشهود تناقض با سختی به امريكاییها اما کرد حذف را موضوع

 د. کردنمی زندگی بردگی، نهاد

 نژادپرستی و بردگی اند،هرچند آنها در تاریخ امريكا بسیار به هم مربوط و وابسته بوده

 بر اشاره دیگر فرد آوردن در بردگی قانون کهن دنیای در. کنندنمی محدود را یکدیگر ذاتاً 

توانند اسیران خود را مي فاتحان که بود شده پذیرفته تنها نبود، فرد فکری یا اخالقی رذالت

بودند، شهرت به بردگی خود درآورند. بردگان یونانی اغلب آموزگاران خانواده های رومي

 بردگان یونانی برجسته و تحسین برانگیز بود.علمي

آست، اما به در هر موردی، نژادپرستی به یک شکل یا به شکل دیگری مسئله ی قدیمي 

ر برای زنان و مردان، مخالفت و حقوق طبیعی براب آزادی گراییروشنی با اخالقیات جهانی 

 اشاره کرد: » نژاد پرستی«در مقاله اش به نام  ٢»راند این«دارد. همان گونه که 

نژادپرستی، پست ترین، خشونت آمیزترین شکل بدوی نظام اشتراکی این مفهوم است. 

 به سياسي يا اجتماعي اخالقي، ويژگي دادن نسبت بر مبتني است اينژاد پرستي انديشه

جره و دودمان انسان ... كه درعمل بدان معنا است كه شخص نه به وسيله ويژگي و ش

 قرار قضاوت مورد اجدادش از ايمجموعه اعمال و هاعملكرد خويش، بلكه توسط ويژگي

 .گيردمي

 و سودمندي مفهوم به فردي موثر و خالق هايراند در كارهايش بر اهميت موفقيت

 نظام از ديگري شكل هر همانند«: نمايداستدالل مي وي است، كرده تأكيد خرسندي،

 پرستي نژاد. باشدمي است، نيافته دست بدان آنچه جستجوي در پرستي نژاد جمعي،

 كه است بشري ويژگيهاي خودكار تكامل براي غيرارادي دانش براي است درخواستي

تالشي است  مضافاً  گذارد،مي كنار را كردن قضاوت اخالقي و منطقي بررسي مسئوليت،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - King George 
۲ - Ayn Rand 
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اين بدان مفهوم است كه، برخي مردم » براي عزت نفس خودبخودي (يا شبه عزت)

 دليل به بلكه خود، فردي هاييافته و موفقيت بخاطر نه بدانند، خوب را خود خواهندمي

 از برخي و باشند؛مي اديسون توماس يا داوينچي لئوناردو مشابه پوستي رنگ داراي اينكه

 و مولدتر تر،باهوش كه را افرادي هايموفقيت خواهندان صفات نژادي ميبي با فقط مردم

 .نمايند انكار را باشن،مي آنان از استعدادتر با

 فردگرای امروزی

 و ها، لیبرال کاران، محافظه گذراند؟فرد در امريكای امروزی چگونه زندگی خود را می

 اینبه عموما کنند،شکایت می» اطیافر فردگرایی« مورد در گاهی گاه ها کامییونیتاریان

 عالقمند بیشتر هایشان خانواده و کارهایشان و ها شغل به امريكاییها ظاهراً  که معنی

 اين با: واشنگتن ذینفع گروههای و نظران صاحب اجتماعی، طراحان هایبرنامه تا هستند

شهای بی رو بلکه نیست فرد حد از بیش آزادی امروزی امريكای در اصلی مشکل وجود

 . گذاردشماری است که دولت با آن روشها حقوق و منزلت فرد را زیر پا می

با توجه به تاریخ غرب، نژادپرستی توسط سفیدها علیه سیاه پوستان و تا حد كمتري 

نسبت به مردماني از نژادهاي ديگر اعمال شده است، از برده داری تا قانون قرن نوزدهم 

 جامع نظام تا و پی سی سیکمیسیون حکومت ایالتی می آواز و رقص برای سیاهان در

آسترالیا، نیوزلند و امريكا، بعضی از بومي ساکنان با برخورد جهت آپارتاید نژادپرستی

 حقوق و بودن انسان انکار برای دولت فشار و زور با توأم هایسفیدپوستان از مکانیسم

يكاییهای آسیایی نیز تحت چنین امر. اندکرده استفاده رنگی، هر از انسانها طبیعی

 اند نگرفته قرار داری برده در وقت هیچ اگرچه اند گرفته قرار آزادی از هاییمحرومیت

 از را چینی امريكاییهای كه نوزدهم قرن قانون ،١٨٨٢ سال در ها چینی اخراج قانون: همانند

 و( ژاپني هايييامريكا كردن حبس آشکار طور به و كند،مي منع دادگاه در دادن شهادت

 با اوقات گاهی شمالی امريكای در اروپایی ساکنان. دوم جنگ طول در) اموالشان دزدي

 آنها اوقات اکثرا اما کنندمی زندگی هم با صلح با و کنند،می ستد و داد امريكایی هندیهای

جرا ا آنها مورد در را انهدام و انقراض سیاست و گیرندمی آنها از را هندیها های زمین

 . جنوبی ایاالت از هندیها آشکار کردن کن ریشه مانند کنندمی

میلیونها امريكایی جنگیده اند تا اولین قانون برده داری و قانون قرن نوزدهم سیاهان که 

جدیدتر از آن بود و دیگر ظواهر حمایتی دولتی از نژادپرستی را از میان بردارند. هرچند 
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ود را از دست داد و هدف لیبرتاریان اش در حقوق جنبش حقوق مدنی، نهایتا مهار خ

 مساوات زیر نظر قانون را به حمایت از شکل تضعیف کرد. 

به جای تضمین حقوق هر امريكایی بر اموالش، بستن قرارداد و شرکت در موسسات 

دولتی، امريكاییها به قوانین امروزه تبعیض نژادی توسط هم حکومتها و هم شرکتهای 

برنامه فدرالی را کشف  ١٦٠،  ١٩٩٥ارند. موسسه تحقیقاتی کنگره در سال خصوصی نیاز د

 سیاست ،١٩٩٠ سال سرتاسر در. کردندکرد که براساس نژاد و معیار جنس استخدام می

آز کالسهای تازه نفس براساس جنس و نمره نیمي انتخاب برکلی، در کالیفرنیا دانشگاه

اد افراد بود. اکثر دانشکده های دیگر برخالف امتحان آنها بود و نيمي ديگر براساس نژ

اظهارات طراحي شده جهت سفسطه و مخدوش كردن موضوع در این موضو ع همان کار 

 دانشگاههای دیگر را انجام دادند. 

اگر ما کاری را از دست بدهیم و یا از کالج به خاطر مسائل نژادی اخراج بشویم، 

ضاد را در مکانهای مختلف داشته باشیم همانگونه توانیم فراوانی گروههای مخالف و متمي

 نژادی مسائل خاطر به کاالها که جایی ایمکه در شهرهایی از آفریقای جنوبی تا مالزیا دیده

شوند. ما موارد بیشتری مانند اعضای طرفداران زبان، فرهنگ و نژاد. مي خارج رده از

تی ایاالت متحده بودند و شکایت اسپانیایی، پرتقالی و امريكای التین که در پست دول

شدند ولی اسپانیایی ها، پرتقالی ها و امريكای کردند که سیاهان بسیاری به کار گرفته مي

 شوند، داریم.التینی ها به حد کافی استخدام نمي

به خاطر اینکه بعضی از سیاه پوستان سعی کرده بودند کارهایشان را مانند 

نند حقوق و فرصتهایی به دست آمده سفیدپوستان از سفیدپوستان انجام دهند تا بتوا

بینیم مردم تقاضای عضویت در هر گروه نژادی طریق قانون را به دست آورند، ما امروزه مي

 ،١٩٩٥ سال در لند، مری و کانتی گومری مونت در. کنندرا که طرفداران بیشتری را دارد، می

 هیئت با ایاز ثبت نام در یک مدرسه آسیایی، نیمه و قفقازی نیمه ساله پنج دختر دو

 که شد گفته آنها به اما آسیایی، متقاضی یک عنوان به شدند محروم فرانسوی مدیره

توانند به عنوان سفیدپوست دوباره درخواست کنند. در سان فرانسیسکو، هزاران مي

 ایرسهدهند تا بچه هایشان به مدخود را تغییر ميوالدین هر ساله موقعیت نژادی رسمي

 ارتباط در دالری میلیون ١٩ قرارداد یک در کالیفرنیایی پیمانکار یک. بروند دارند، دوست که

 به. بود امريكایی هندی ٦٤/١ او زیرا شد، برنده آنجلس لس در سریع ترانزیت نظام یک با
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شویم که بازرسانی به آفریقای جنوبی بفرستیم تا چگونگی مي مورد این نیازمند ما زودی

نون ثبت جمعیت کهنسال بازنشسته و تصمیم گیری از طریق دادگاه های نژادی در مورد قا

را دریابند. به ندرت » رنگین پوست، یا آسیایی است«اینکه چه کسی واقعا سفید یا سیاه، 

شد. امروزه چه قدر چشم انداز خوشایندی برای ملت مبتنی بر حقوق فردی بنیان گذاری مي

ره سرشماری، پیشنهاد انجمن آزادی خواهان جامعه امريكا را بپذیرد و به نفع ماست اگر ادا

 . کند حذف ١٩٦٠ سال در سرشماری هایسوال نژاد را از فرم

 یک عنوان به امروزه هاو تبعیض جنسیت تنها راهی نیست که حکومتالبته نژاد رسمی

به سیاست کلی موثر  شویم کهمي نصیحت مرتبا ما. فرد یک تا کنندمی برخورد ما با گروه

 از ذینفع گروه. شود رفتار برابری حقوق اصول براساس فرد با اینکهبر گروهها نگاه کنیم، نه

 سربازان و بازان جنس هم امور و زنان ملی سازمان تا بازنشسته افراد امريكایی انجمن

را  ما دولتی، کارکنان امريكایی فدراسیون کشاورزان، ملی سازمان و خارجی های جنگ

 . فرد یک عنوان به نه کنیم نگاه گروه از عضوی عنوان به خود به تا کنندتشویق می

بعضی از مشکالت فردگرایی به وجود آمده در امريكای  ١بانو هیالری رادهام کلینتون،

 كه المثل ضرب اين با »حكومت ضرورت« نام به كتابش در او. استمعاصر را خالصه کرده

 كودك تا است الزم ـ حكومتي ـ ايدهكده« كه نمايدست شروع ميا شده غلو آن در اغلب

 هر كه نمايدمي درخواست آمريكايي ميليون ٢٥٠ كليه از پايان در و »شود بزرگ و كند رشد

 قبول را بچه ها میلیون مسئولیت نيستيم قادر ما البته دهند قرار مراقبت مورد را كودكي

ديدگاههاي مشترك درخصوص آنچه كه امروز  و ارزشها هماهنگي« خواستار او. کنیم

 قوی ایجامعه و خانواده تا ، دهیم انجام جمعی چه فردی صورت به چه توانيم،مي

 آزادی ایجامعه هر در.  داشت نخواهد وجود جمعی توافق چنین اما. باشدمي »بسازیم

ه بدهند، چگونه خانواد تشکیل چگونه اینکه مورد در مختلفی نظریات مردم از نفر میلیونها

فرزندانشان را پرورش دهند، و چگونه با دیگران به صورت اختیاری معاشرت کنند، وجود 

دارد. آن اختالفات، صرفًا نتیجه فقدان درک و فهم افراد از یکدیگر نیست، مهم نیست چه 

تعداد سمینار های هاروارد و محافظه کاران ملی توسط سازمان ملی اوقاف برای حقوق 

که ما داریم، برگزیده شده است، ما هیچ گاه به توافقی ملی در مورد چنین مسائل بشریت 

 پذيرداخالقی نخواهیم رسید. کلینتون بطور ضمنی آنرا ـ عدم توافق فوق الذكر را ـ مي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - Lady Hillary Rodham Clinton 
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دهکده [بخوانید: حکومت فدرال] به «آید که خود ورزد زمانی ميمی اصرار او که زمانی

آنها را از طریق منابعی که در آن تمامي هایمسئولیت و کندیجای والدین بچه ها عمل م

آش  را يآزادی گرایی ضد عقاید او پایان در. پذیرد می استحکومت سرمایه گذاری کرده

 . کند اتخاذ هایمان، بچه پرورش چگونگی مورد در هاییتصمیم باید حکومت: کنداعالم می

دارد، هیالری ها از والدینشان برنمي برای گرفتن بچهحتی زمانی که حکومت قدمي

 ترساند که:مي را والدین کند،می شکایت کند،کلینتون عموما براین مطلب تاکید می

نوارهای ویدیوئی با صحنه هایی از پرستاری از بچه ها ـ چگونه نوزاد آروغ می زند، چه 

 درد گوش که ایتا بچهباید کنیم تا صابون را از چشم بچه بیرون آوریم، چگونه رفتار کنیم 

 موتوری نقلیه وسایل دفترهای بیمارستانها، ها، کلینیک ، دکترها مطب در -شود آرام دارد

شوند و در انتظار می مانند. مي جمع مردم که جایی شود پخش باید دیگری مکان هر یا

 تواند جایگزین نوار هرم غذایی، مضرات سیگار ونوارهای ویدیوئی مراقبت از بچه مي

اعتیاد، نیاز به دوچرخه سواری ، روش های سکس ایمن، شادی های تناسب فیزیکی شود 

و بسیاری از چیزهای دیگری که بزرگساالن مسئول جامعه مدرن پیچیده نیاز دارند آن را 

 .بود ١٩٨٤ سال تلویزیونی هایبدانند. نمونه آن سری برنامه

در حال ايجاد قوانین جدیدی را در  زمانی که بیل کلینتون اعالم کرد با اقتدار خودش

 ما«: گفت باشد،ارتباط با تنباکو و سیگار کشیدن بنام قانون جوانان ایاالت متحده مي

 به کلینتون هیالری. »کنیم حمایت آنها از که است کافی همین برای و هستیم، آنها والدین

». گر وجود نداردبه عنوان بچه های مردم دیمفهومي هیچ«: گفت ١٩٩٦ سال در نیوزویک

این مسائل عمیقا ضد فردگرایی و ضد خانواده هستند. به جای به رسميت شناختن والدین 

 و هاتوانند و ناگزیرند مسئولیت در قبال تصمیمفردی به عنوان عاملین اخالقی که مي

 که جمعی دسته والدین از بزرگی گروه درون را آنها ها کلینتون کنند، قبول خود عملکردهای

 . نمايندشوند، حل و جذب ميتوسط حکومت فدرال هدایت مي

 کسانی از حکومت. کندحکومت پیشرفته با شهروندان بزرگسال مانند بچه ها رفتار می

 گرداندبرمی حقوق عنوان به خودمان به را آن و گیردمی را آن کندمی تولید را پول که

 و هادسته بندی اولویت» وناگون ترانسفرگ هایبرنامه مانند نمودهایی قالب در پول اینکه

 تامین بیکاری، هایشود و به برنامهمي شروع کشاورزی هایوام دانشجویی، هایوام

شود. حکومت به ما اطمینان ندارد تابرای خودمان تصمیم گیری کنیم چه مي ختم اجتماعی
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یق کامپیوتر به چه دارویی مصرف کنیم، بچه هایمان کجا به مدرسه بروند، یا اینکه از طر

توانیم دست یابیم. یک تلفن کننده به برنامه گفتگو در شبکه رادیویی چیزهایی مي

توانید بودجه را بدون دلیل از کل اقتصاد نمي شما« که استحکومت اخیرا اعتراض کرده

حذف کنید و میلیونها نفر از ما را که هیچ جایی را براي آنكه بدان توسل جويند جز دولت 

رال ندارند، نابود کنید حکومت چه کاری انجام داده است تا میلیونها نفر از امريكاییهای فد

 مسن را بترساند از اين که نتوانند بدون چک مستمری تأمین اجتماتی دوام بیاورند؟ 

خواهند پدر شما باشند، مي کاران محافظه«: گویندبعضی اوقات لیبرتاریان ها می

خواهند مادر بدهید و چه کاری انجام ندهید. لیبرتاریان ها مي انجام کاری چه گویندمی

شما باشند، به شما غذا بدهند، شما را بغل کنند و دماغ شما را تمیز کنند.لیبرتاریان ها 

نوعی فردگرایی است که برای  آزادی گرایی، »خواهند با شما مثل بزرگساالن رفتار کنندمي

 اجازه آنها به کنند،ساالن مانند خودشان رفتار میبزرگ با: است مناسب آزاد ایجامعه

دهند خودشان برای خودشان تصمیم بگیرند حتی اگر زمانی اشتباه کنند، به آنها اعتماد مي

 . کنند پیدا خودشان زندگی برای ها حل راه بهترین تا کنندمی
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 فصل پنجم

 کثرت گرایی و آزادی مذهبی

 

 

 

ن که هر نظریه سیاسی باید با آن روبرو شود، کثرت یکی از حقایق اصلی زندگی مدر 

گرایی اخالقی است . افراد ، تصورات متفاوتی از معناي زندگی، از وجود خداوند ، و هم 

چنین از راه های دستیابی به خوشبختی ؛ دارند. پاسخ این واقعیت ، ممکن است واژه 

هادینه است که طبیعت بشر کمال جویی باشد ، یک فلسفه سیاسی که به دنبال ساختاری ن

را کامل کند.مارکس چنین پاسخی را ارایه داد و عنوان کرد که سوسیالیسم به انسانها اجازه 

دهد برای اولین بار از تمامی قدرتهای بالقوه انسان استفاده کنند. مذهب های دین مي

امع از روابط ج درکی در انسانها کل که کننددهند ، پیشنهاد میساالری پاسخی متفاوت مي

شان با خدا ، با هم متحد شوند. فیلسوفان کامییونیتاران در جستجوی تشکیل اجتماعی 

زندگي واقعي به روش خاصي « ١هستند كه به گفته استاد دانشگاه هاروارد مایکل والزر:

حتی بعضی از محافظه کاران ». يعني ايمان به درك مشترك از اعضا، برقرار و مستدام باشد

سیاستمداری، مهارتی ذاتی است «روزنامه نویس معتقدند  ٢جمله جورج اف. ویل مدرن از

و در حال تالش برای استفاده از قدرت حکومت جهت اصالح حقیقت کثرت گرایی اخالقی 

 باشند.مي

لیبرتاریان ها و لیبرال های فرد گرا ، پاسخی متفاوت دارند . نظریه لیبرال این موضوع را 

امع مدرن اختالف های غیرقابل حلی درخصوص آنچه كه خير و صالح می پذیرد که در جو

 لیبرال از بعضی. دارد وجود است، انسان نهايتبشر است و درخصوص آنچه كه ذات بي

 اما هستند، واحد طبیعت یک دارای واقع در بشریت که کنندمی عنوان ارسطو پیرو های

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Michael Walzer 
۲ - George F. Will 
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دارد که فردی هستند ، بنابراین زندگی  آرزوهایی و شرایط و نیازها ، استعدادها فردی هر

خوب برای یک نفر ممکن است با زندگی خوب یک نفر دیگر فرق کند ، برخالف طبیعت 

 مشترکشان. توانایی انتخاب روش فردی در زندگی ، یکی از خوبی ها و فواید بشر است.

انسان  بنابراین ، لیبرتاریان ها معقتدند که نقش حکومت تحمیل نکات اخالقی خاص بر

نیست بلکه پایه ریزی چارچوبی از قوانین است كه آزادي هر فرد براي دستيابي به 

 با همکاری طریق از چه یا تنهایی به چه – نمايد تضمين را خواهدخوبيهايي كه دلش مي

 مدرنی حکومت هیچ اینکه دلیل به.  نکند محدود را دیگران آزادی که زمانی تا و – دیگران

بزند که شهروندانش کدهای اخالقی کامل و جامع مشترکی دارند ، تواند حدس نمي

اجبارهای به زور تحمیل شده بر افراد ، باید کاهش یابد. در مفهوم ليبرتاريان، قوانين 

بنيادين نظام سياسي بايستي اساسًا به صورت [جمالت] منفي وضع گردد همانند اينكه: 

 اگر. برسيد خواهيدي خود به روشي كه ميهاحقوق ديگران را نقض نكنيد تا به خواسته

 از خاصي مفهوم براساس را تكاليف تعيين و منابع تخصيص كه نمايد تالش حكومت

 سياسي تضاد موجب امر اين فرد، شايستگي براساس يا نياز پايه بر مثالً  دهد انجام اخالق

وجود ندارد  اساسی اخالقی اصول گونه هیچ که معنانیست بدین این. شودمي اجتماعي و

راههای زندگی به یک نسبت برابری خوب هستند بلکه بدین معناست که یا اینکه تمامي

آید و زمانی که چنین مسائلی در توافق بر سر بهترین چیزها هیچ موقع به دست نمي

 .است اجتناب غیرقابل تضاد ، گیرندمحدوده سیاسی قرار می

 آزادی مذهبی 

 نماينده يك شخص هر كه اييي آزادي مذهبي، نظريهيكي از مفاهيم بديهي فردگرا

 به مذهبی آزادی برای طوالنی ایپس از مبارزه آزادی گرایی. .باشدمي است، فردي اخالق

 اروپای در آباپتیس تا هلند تا روم امپراطوری در مسیحیان اولین زمان از ، آمد وجود

در مستعمرات  ٢و آن هاچینسون ١ویلیامز راجر تجربیات تا و انگلستان کلیسای و مرکزی

 امريكایی و آن سوی مستعمرات.

مالکیت بر خود شامل مفهوم ، مالکیت بر وجدان است ، همانگونه که جیمز مدینسون 

فردی که طرفدار برابری است ، در سال  ٣لولرها گروه از اورتون ریچارد. استعنوان کرده
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - Roger Williams 
۲ - Anne Hutchinson 
۳ - The Leveller Richard Overton 
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مدار طبیعي خويش پیامبر و کشیش هر فردی بطور فطری، در محدوده و «نوشت که  ١٦٤٦

 الک توافق دارد بر اینکه، آزادی وجدان ، حق طبیعی هر فرد است.». است

جدا از مباحث دین شناسی و اخالقی ، بحث های عملی قویی برای آزادی مذهبی وجود 

در » فلسفه های آزادی مذهبی«در مقاله اش به نام  ١دارد . همانگونه که جورج اچ اسمیت

 :کندبحث می ١٩٩١سال 

دهند که اتحاد اعتقاد مذهبی را ببینند، یک گروه از طرفداران آزادی مذهبی ترجیح مي

 و هرج و داخلي هايجنگ همانند باور غيرقابل و زياد اجتماعي هاياما به خاطر هزينه

 آزادی آنها. نمايند تحميل عمل در را مذهبي اتحاد كه ندارند تمايل اجتماعي، هايمرج

 یک. کنندبی را به عنوان بهترین روش برای برقراری صلح در جامعه معرفی میمذه

که در شرح سیاست هلندی آزادی مذهبی  ٢اسپینوزا باروک نام به یهودی فیلسوف

 انسانها بنابراین ، شود اعطا افراد همه به قضاوت آزادی که است الزم«: نویسدمي

ند ، هر چند عقاید آنها با هم فرق داشته باشد یا توانند با سازگاری در کنار هم زندگی کنمي

 که، گویدمی و کندحتی با هم اختالف نظر هم داشته باشند. اسپینوزا به سعادت اشاره می

 اند داده اجازه ایفرقه نوع هر از انسانها به که چرا اندیافته دست سعادت اینبه هلندیها

به کار و تجارت مشغول باشند . مشاهده  خودشان شهرهای در و کنند زندگی آرامش در که

نمونه هلندی ها همانند سیاست تصویب شده آزادی مذهبی در انگلستان است که ولتر به 

تأثیر مشابه آن اشاره کرده و آن سیاست را به فرانسه نیز توصیه کرد.هر چند بعدا مارکس 

اين غیر فردی بودن را بازار را به خاطر طبیعت غیرفردی بودنش محکوم کرد ، ولتر فواید 

تشخیص داد. همانطور که جورج اسمیت ذکر کرد که توانایی سروکار داشتن با دیگران به 

 معنی اینصورت غیرفردی ، سرو کار داشتن با آنها صرفًا به خاطر منفعت متقابل است به

 .باشندمي نامربوط وسيعي طور به آنها، مذهبی عقاید مانند اشخاص فردی خصوصیات که

. کننددیگر طرفداران آزادی مذهبی بر فواید کثرت گرایی مذهبی در حد تئوری تاکید می

 میلتون جان. کرد خواهد پیدا ظهور حقیقت ، گویندمی آنها مربوطه، استدالل از نظر صرف

 داده قرار تایید مورد را آن اسپینوزا و الک اما ، استبوده نظریه ایناولیه مدافعان از یکی

تجارت آزاد در مذهب «برتاریان های انگلیسی در قرن نوزدهم از واژه هایی مانند : لی.  اند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - George H. Smith 
۲ - The Jewish Baruch Spinoza 
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  شیآزاداند کی   یجامعه شناس یکتابخانه تخصص 
 ١FreeMan.Net ١٣٧  جـزوه نـامه،انیمـقاله، پا کتـاب،

 مخالفان از بعضی.  کنند جلوگیری آنگلیکان کلیسای تاسیس از تا »انداستفاده کرده

 که روشی به مذهبی اعمال انجام برای آزادی به تا آمدند امريكا به انگلستان کلیساي

اما اين آزادي را به دیگران نبخشیدند . آنها مخالف حق و  خواهند، برسند ،مي خودشان

خواستند که آن حق برای امتياز خاصي برای یک مذهب خاص نبودند ، ولي صرفًا مي

خودشان باشد . اما دیگران در میان امريكاییهای جدید  نه تنها از آزادی مذهبی حمایت 

کشیدند ، كه يك نظريه كامالً آزاد  کردند ، بلکه بحث جدایی کلیسا از حکومت را نیز پیش

به  ١٦٣٦در آن زمان بود. پس از اینکه راجر ویلیام از کلونی خلیج ماساچوست در سال 

خاطر عقایدش اخراج شد کتابش را نوشت که اصرار به جدایی داشت و خواستار حفظ 

 مسحیت از کنترل سیاسی بود.

سر مستعمرات امريكایی پراکنده شد ، نظریات ویلیامز همراه با نظریات جان الک، در سرا

باعث شد کلیساهایی که تدریجا تعطیل شده بودند دوباره سر پا شوند ، و قانون اساسی 

شد ، مگر برای نمي مذهب یا خدا مورد در ایشامل هیچ نکته ١٧٨٧تصویب شده در سال 

الحیه اضافه اص اولین ، ١٧٩١ سال در. دولتی های اداره از مذهبی هایممنوع کردن تست

 گردید ، اجرای آزادانه اعمال مذهبی تضمین شد و تاسیس هر کلیسایی ممنوع گردید.

اعضا راست گرای مذهبی امروز اصرار داردند که امريكا یک ملت مسیحی با حکومت 

که در کنوانسیون ملی  ١داالس باپتیست کشیش. »استمسیحی است یا حداقل بوده

 چیزی چنین هرگز« که گویدبرگزار کرد می ١٩٨٤ا در سال جمهوری خواهان دعای اختتام ر

موسس ائتالف مسیحیان  ٢رابرتسون پت.  ندارد وجود حکومت و کلیسا جدایی عنوان به

 اما بود، شده طراحی مسیحیت نظام کردندائمی برای اساسی قانون ، نویسدمي

» انون اساسی بدون خداق« نام به کتابشان در مور لورنس. آر و کرامینگ ایساکهمانگونه

رابرتسون قانون اساسی را بهتر می فهمیدند . بعضی از امريكاییها با  اجداد ، نویسندمي

تصویب قانون اساسی مخالفت کردند زیرا ، نسبت به مذهب بی تفاوت بود و در نتيجه 

 مذهب را رها كرد تا خودش را به کلی تغییر دهد. با این وجود ، قانون اساسی انقالبی

تصویب شد و اکثر ما معتقدیم که تجربه جدایی کلیسا از حکومت مورد خوشایندی است. 

 هستند تر قوی متحده، ایاالت در کلیساها است،همانگونه که  راجر ویلیام پیش بینی کرده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - The Dalls Baptist 
۲ - Pat Robertson 
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  شیآزاداند کی   یجامعه شناس یکتابخانه تخصص 
 ١FreeMan.Net ١٣٨  جـزوه نـامه،انیمـقاله، پا کتـاب،

 اروپایی کشورهای در آن برعکس. اند مانده جا به خودشان از دفاع برای آنها که جایی ،

شود (مانند انگلستان و سوئد) یا جایی که کلیسا در آن جا تاسیس مي کلیسا هنوز که است

 شود (مانند آلمان).با مالیاتهای جمع آوری شده حکومتی حمایت مي

 

 جداسازی نفس وجدان و دولت

ممکن است ما عنوان سازیم که علت جداسازی کلیسا و حکومت فکری خردمندانه به 

با زور و فشار دولت در مسائل مربوط به وجدان  رسد. غلط است که اقتدار توأمنظر مي

فردی دخالت کند. اوالً، اگر حقوقی داریم، اگر ما هريك نماينده اخالق فردی هستیم پس 

ما باید برای قضاوت و تصمیم گیری آزاد باشیم و ارتباطمان با خدا را خودمان تعیین کنیم. 

اید دینی متفاوت و تبلیغ دین وجود این بدین معنا نیست که در جامعه آزاد کثرت گرا، عق

 دعوت چنین که معناست بدین اما – بود خواهد چنین که ندارد وجود شکی هیچ –ندارد 

 .باشد اختیاری و کننده متقاعد کامال باید دین، به

شود . دوم اینکه، سازگاری اجتماعی با رفتن مذهب از محیط سیاست، گسترده تر مي

بی صدمات فراوانی را متحمل شد ، چرا که کلیساها با اروپا به خاطر جنگ های مذه

حاکمین متحد شدند و در پی تحمیل دین شناسی خودشان بر هر فردی در منطقه بودند. 

شود که شهرها دچار آشوب شوند . اگر راجر ویلیامز گفت: تفتیش عقاید مذهبی باعث مي

د که یک دین را جهانی و مردم شدیدا به دین اعتقاد داشته باشند و اگر حکومت بخواه

اجباری کند ، بنابراین مردم باید به شدت مبارزه کنند تا مطئمن شوند که اعتقاد صحیح ، 

در جامعه پايه ريزي و تثبيت شده است. حفظ حرمت مذهب در بستری از ترغیب ، ممکن 

 در جامعه به وجود آورد ، اما اختالف سیاسی ایجاد نخواهد شد .است بحث های مبهمي

همانگونه که تجربات هلند ، انگلستان و بعد امريكا این امر را نشان داده است ، مردم 

توانند با یکدیگر در زندگی سکوالر بدون اینکه عقاید خصوصی یکدیگر را تأیید کنند، با مي

 هم ارتباط داشته باشند.

.  کندولید میسوم اینکه ، رقابت ، نتایج بهتری نسبت به ، حمایت ، ثبات و طرفداری ، ت

 نزدیکترین تا دارند دست در انسانها که است ایوسیله بهترین ، مذهب در آزاد تجارت

 غیر و ضعیف ، عوارض و کمک با شده داده پرورش تجارت. کنند پیدا را ایمانبه فاصله

 اینگونه نیز ها کنیسه و معبدها و مسجدها و کلیساها بنابراین و بود خواهد رقابتی



شناسی عالمهجامعهانال ک  
@Atu_Sociology 

  شیآزاداند کی   یجامعه شناس یکتابخانه تخصص 
 ١FreeMan.Net ١٣٩  جـزوه نـامه،انیمـقاله، پا کتـاب،

 که صورتی در گیرندد . مذهب هایی که از جانب سیاست مورد حمایت قرار میبو خواهند

 حکومت جانب از که است کلیسایی از تر عظیم و تر قوی ، باشند خودشان پای روی

 شود.مي حمایت

نکته آخر اینکه فروتني و خود را از ديگران برتر ندانستن بخش اصلی دیدگاه جهانی 

ن ها بعضی اوقات به خاطر نظریه افراطی و غيرمنعطف خود در لیبرتاریان است . لیبرتاریا

 ی درباره آنها قطعی نظریه ، واقع در. گیرندارتباط با نقش حکومت ، مورد انتقاد قرار می

 را آنها بنيادين فروتني شده محدود شدت به حکومت و فردی حقوق از کامل حمایت

ه کردن مذهب یا هر اصول اخالقی نهادین با مخالفت برای دلیل یک. نمايدمي منعكس

دیگر این است که به احتمال خیلی زیاد نظریات خود ما ممکن است غلط باشد. لیبرتاریان 

 رواج ایگسترده بطور را اموال بر مالکیت و کنندها از اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد حمایت می

د كه يك انحصار طلب دانند که احتمال بسيار ناچيزي وجود داردهند زیرا آنها ميمي

پيشرفت بزرگ جديدي براي تمدن بيابد. هایک بر اهمیت بارز غفلت بشری در ارتباط با 

کارش ، تاکید دارد. در کتاب قانون اساسی آزادی ، او نوشت،  آزادي فردي مبتني است بر 

تشخيص و به رسميت شناختن ناداني همه ما درخصوص عوامل بسياري كه نيل به رفاه و 

ت ما بدان عوامل بستگي دارد. آزادی اساسی است به خاطر آنکه فرصتی غیر قابل سعاد

 لیلیان نام به نوزده قرن امريكایی لیبرتاریان. سازدپیش بینی و دور از ذهن را مهیا می

در  ١٨٩٥کنترل حکومت بر ازدواج و خانواده را مورد تکذیب قرار داد و در سال  ١هارمن،

شت : اگر من قادر باشم کل دنیا را مجبور کنم آنگونه که من در حال کتابش به نام آزادی نو

 خواهد سودمند من برای چیزی چه سال ده مدت در ، کنند زندگی کنم،حاضر زندگی می

 آن بنابر باشم داشته زندگی مورد در وسیعی دانش که کنممی آرزو که زمانی آنهم بود،

 .نمايد تغيير من زندگي احتماالً 

، فروتنی ، آزادی مذهبی ـ دقیقًا فریاد پیوسته مبارزاتی نیست بلکه، بحث  چشم پوشی

 برای محدود کردن نقش زور و فشار در جامعه است.مهمي

اگر این مفاهیم درست باشند ، آن مفاهیم معنایی ماورای مذهب دارند. مذهب تنها 

نيست كه ما را  چیزی نیست که بر ما تأثير روحي و شخصي بگذارد و همچنين تنها چيزي

 آن در که است نهادی خانواده ، مثال عنوان به. سازد رهنمون فرهنگي هايبه سمت جنگ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - Lillian Harman 
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 ١FreeMan.Net ١٤٠  جـزوه نـامه،انیمـقاله، پا کتـاب،

 نظریه برخالف. گیریممی یاد را خود اخالقی هایارزش و دنیا ی درباره مفاهیم از بسیاری

ن که داند یا نظریه هیالری کلینتوکه امريكا را به عنوان یک خانواده بزرگ مي ١کامو ماریو

داند، هر کدام از ما از بچه های خودمان بیشتر مراقبت امريكا را یک دهکده جهانی مي

 خودمان دیدگاههای و اخالقی هایخواهیم که ارزشمي و دیگران های بچه از تا ـ کنیممی

 اهانت ، خانواده در حکومت دخالت که است دلیل همین به. کنیم القاء ، هایمان بچه به را

ال آمیز است . ما باید اصل جدایی خانواده و حکومت را بنا سازیم، و اين دیوار جد و آمیز

جدایی به همان اندازه دیوار میان کلیسا و دولت محکم باشند و به همان داليل باشد 

دالیلی مانند: حمایت از وجدان های فردی، کاهش تضاد اجتماعی، و پایین آوردن اثرات 

 عده بندی بر خانواده هایمان.رنج آور تسهیالت حمایتی و قا

آموزیم آموزش و پرورش مي هایمان بچه به را هاعرصه دیگری که در آنجا ما رسمًا ارزش

است . ما از مدارس انتظار داریم که تنها دانش را به بچه هایمان آموزش ندهند بلکه آنها 

افسوس که در جامعه . بگیرند عاقالنه هایرا از نظر اخالقی تقویت کنند تا بتوانند تصمیم

. باشيم داشته توافق باشد، باید که اخالقی هایارزش آن سر بر توانيمکثرت گرا همه ما نمي

خواهند که احترام به خداوند در مدرسه به بچه آموزش داده شود و مي والدین از بعضی

ارس خواهند . اولین اصالحیه ، اینگونه تصویب شد که دعا و نماز در مدبعضی دیگر نمي

 مالیات مدارس به که امر اینحکومتی ، ممنوع شود ، اما مجبور کردن والدین مذهبی به

 همين كه آنچه آموزش از ماليات، با شده حمايت مدارس اين کردن ممنوع سپس بپردازند

 آزادی با ارتباط در ویرجینیا قانون در. است غیرمنصفانه مطمئناً  خواهندمي مذهبي والدين

جفرسون نوشت: مجبور کردن انسان برای فراهم آوردن کمک های مالی  توماس مذهبی،

جهت آموزش عقایدی که برای او غیرقابل قبول است، ستمکارانه و گناه آمیز است. اجبار 

والدین به پرداخت مالیات جهت آموزش عقایدی که والدین به آن اعتقادی ندارند بسیار 

 اهانت آمیز است.

وجود خواهند داشت، آیا مدارس به یونیفرم نیاز دارند ، آيا  مشکالتی غير از مذهب هم

بايد با التزام به تبعيت باز شوند، آیا دخترها و پسرها باید از هم جدا شوند یا توسعه 

حمایت برای جنگ خلیج فارس باید وجود داشته باشد ، آیا جشن کریسمس یا هانوکا 

 اخالقی موارد شامل هاآین تصمیمنه؟ تمامي باید باشد و آیا نیاز به آزمایش اعتیاد است یا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - Mario Cumou 
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شود و والدین متفاوت ، انتخابهای مختلف خواهند داشت. يك نظام انحصاری مي

حکومت مجبور است كه یک تصمیم برای کل جامعه در ارتباط با این موارد بگیرد . جدایی 

، سخت بین آموزش و دولت به وجدان فردی هر خانواده احترام خواهد گذاشت 

دهد و هر مدرسه را از نظر تبلیغ و تضادهای سیاسی بر سر مباحث مختلف را کاهش مي

 والدين است ممکن.کندتعهداتش در قبال دانش آموزان و خانواده هایشان تقویت می

 و ارائه كه آموزشي مسائل و اخالقي هايارزش براساس را خصوصي مدارس توانندمي

، و هیچ اختالف سیاسی بر سر آنچه که تعلیم داده نمايند انتخاب دهند،مي پيشنهاد

 شود، بوجود نخواهد آمد.مي

 انتقال کند،می بیان را ما هایهنر نیز مانند کلیسا ، خانواده و مدرسه ، عمیق ترین ارزش

 هنر«:  گویدمی بالتیمور تئاتر کارگردان که همانگونه.  کشددهد، و به چالش میمي

ارد حفظ کند ، التیام بخشد ، فرد را دارای خوی انسانی بکند ، و د قدرت. است تأثیرگذار

چیزهایی را در شما تغییر بدهد . این قدرت در عین حال که ترسناک است، زیبا نیز هست، 

 ، نقاشی شامل كه هنر اینکه دلیل به.  است حیاتی و ضروری متمدن ایو برای جامعه

شود ، بسیار با نفوذ است ، با لم و غیره ميفی ، موسیقی ، ادبیات نمایش، سازی، مجسمه

بعضی از حقایق اصلی بشر سر و کار دارد ، ما اكيدًا نبايد آن را در چمبره قدرت حكومت 

توام با زور و فشار قرار دهيم. این بدین معناست که هیچ بازرسي از هنر و هيچ قانون 

ان مالیاتی کمک کننده سازم –خاص هنري وجود ندارد . همچنین بدین معناست که هیچ 

شود ، برای هنر و هنرمندان وجود ندارد، زمانی که حکومت به مسائل هنری مشغول مي

تواند برای هنر عکاسی های آید: آیا درآمد موقوفه ملی مياختالف های سیاسی پیش مي

 را »شهر هايافسانه«تواند آیا نظام خبرگزاری عمومی مي  عاشقانه سرمایه گذاری بکند؟

تواند مي کنگره کتابخانه آیا دارند؟ نقش آن در باز جنس هم هایپخش کند ، که شخصیت

نمایشگاهی در ارتباط با سختی زندگی برده ها ، برگزار کند ؟ برای جلوگیری از این 

کشمکش های سیاسی بر سر چگونگی خرج کردن پول مالیات پردازان باید، هنر و نفوذش 

 باشد.نگه دارند ،اما باید جداسازی هنر و حکومت حتميرا در حوزه ترغیب و اقناع 

در ارتباط با مبحث نژادی چه طور ؟ آیا ما از طریق تبعیض نژادی که از طرف حکومت 

خوریم ؟ پس از پایان برده داری، ما سه اصالحیه به قانون شود ، صدمه نميحمایت مي

 قول که بود شده ریزی طرح ایونهاساسی ایاالت متحده اضافه کردیم ، هر یک از آنها به گ
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 ارائه ، امريكاییها برابر حقوق ضمانت برای استقالل اعالمیه با ارتباط در خوبی قرارهای و

دادند . مخصوصٌا آن اصالحیه هایی که بردگی را از بین بردند ، قول حمایت برابر از مي

دن براساس نژاد هر فرد قانون برای همه شهروندان را دادند و ضمانت کردند که حق رای دا

 فدرال های دادگاه موافقت با ایالتی، هاینخواهد بود. اما در طول سالهای اندکی، حکومت

 از استفاده همچنین ، کرد محدود را دادن رای برای تبار آفریقایی امريكاییهای حق ،

خاص  ١٩ قرن قانون عصر.  کرد محدود آنها برای نیز را اقتصاد به ورود ، عمومی تسهیالت

ادامه پیدا کرد. بنابراین متاسفانه حکومت فدرال ، از سیاست  ١٩٦٠سیاهان تا دهه 

لیبرتاریان در ارتباط با حقوق برابر برای همه در یک چشم به هم زدن صرف نظر کرد و 

تبعیض نژادی با افراد جدید کرد. درست همانطور که شروع به جایگزینی اشکال قدیمي

 عصبانی را سفیدپوستان جدید ایپوستان را عصبانی کرد ، رژیم سهیمهسیاه  ١٩قوانین قرن 

 بود افزایش حال در نژادی دشمنی و شد فراهم سیاسی های اختالف برای زمینه.  کرد

 به نسبت سریعا افریقایی امريكاییهای درآمد و شد پیشرفت تلفیق و یکپارچگی که زمانی

که درسهایی از جنگ های مدهبی را به کار  است بهتر مطمئنا. کرد پیدا افزایش سفیدان

ببریم و حکومت را از این موقعیت حساس دور نگه داریم: لغو قانونهایی که حقوق یا 

 و نژادی مسائل جداسازی و گرفتندبخشیدند یا میامتیازهایی براساس نژاد به مردم مي

 .دولت

که تاثیری منفی بر  باشیم داشته هاییهمزمان باید نگاهی انتقاد آمیز به سیاست

افرادی داشته که برای مدتی طوالنی از طرف حکومت مورد آسیب و صدمه قرار گرفته اند. 

شوند ، به عنوان مثال ، مي جدید کار و شغل ایجاد از مانع که قوانینی و هامالیات

رسانند. بنجامین مخصوصا به کسانی که بخشی از جریان اصلی اقتصاد نیستند آسیب مي

است ، یکبار یک مغازه نان  ٢که سرپرست انجمن ملی توسعه افراد رنگین پوست ١هوکس،

از مردی خرید که به مدت بیست و پنج سال مالک آن مغازه بود. او  ٣روغنی را در مفیس

: جمله از. انداعالم کرد که در طول این بیست و پنج سال ، آنها انواع قوانين را وضع كرده

 باید شما ، باشید داشته مردان و زنان استراحت برای ایگانهجدا  های اتاق باید شما«

آین تمامي با ما.  باشید داشته زمین کره در را دیگر چیزهای همه و محکم دیوارهای
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - Banjamin Hooks 
۲ - NAACP 
۳ - Memphis 
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». دالر هزینه دارد. ما باید در مغازه را ببندیم ٣٠٠٠٠قوانین باید برخورد کنیم و آنها برای ما 

ه نه تنها کسی نیست بلکه کسی داخل محل اکنون مشخص است ک«او ادامه داد: 

خرد به جز خود سیاه پوستان. بنابراین اثر بعضی از فقیرنشین سیاه پوستان چیزی نمي

 های صنف مانند شغلی جواز قوانین. »کنددرصد سیاه پوستان را محروم می ١٠٠قوانین 

در شهرهای  دارد.مي نگه دور خوب های شغل داشتن از را مردم که است وسطایی قرون

میامی ، شیکاگو و نیویورک ، جواز خریدن اتومبیل مسافر کشی ، ده هزار دالر هزینه دارد، 

بنابراين به زبان ديگر ايجاد تأسيس آسان شغل و كار و كسب بر روي مردم فاقد سرمايه 

 بسته است.

 تلقی توجه بی با آن در پوستان سیاه علیه تبعیض که حکومت هاییکی از سیاست

صحبت خواهم  ١٠شود ، نظام تامین اجتماعی است . من در مورد کل نظام در فصل مي

کرد . اما اجازه دهید اشاره کنم که مانند هر حکومت انحصار طلب کالن ، تامین اجتماعی 

 برای نظام این. است شده ریزیبرنامه ١٩٣٠ دهه هايبرای خانواده هايی همانند خانواده

 که هایی خانواده و نکرده ازدواج افراد. کندیستند خوب عمل نمین یکی نظام با کهمردمی

 را خصوصی بیمه یک خریدن آنها که چرا بپردازند نیز را بازماندگان بیمه باید ، ندارند بچه

توانند مزایای خودرو زوج خود را نیز دریافت کنند نمي کارمند متاهل زنان. اندنکرده انتخاب

مالیات بپردازد و مردم سیاه پوست ، مالیاتی مشابه می پردازند ،  . حتی اگر باید برای آنها

 توسط گرفته انجام مطالعه.  کننداما نسبت به سفیدپوستان مزایای کمتری دریافت می

 ٧٤ ، اند شده کار بازار وارد ١٩٨٦ سال در که سفیدپوست مردان که داد نشان ملی مرکز

درصد بیشتر از مراقبتهای پزشکی  ٤٧تماعی و اج بیمه بازنشستگی مزایای از بیشتر درصد

 درصد ٣٥ کارمند پوست سفید زوج مزایای.  کنندنسبت به مردان سیاه پوست دریافت می

 زیاد ، درآمد از سطحی هر در اختالف و تفاوت. است کارمند پوست سیاه زوج از بیشتر

نیازهای مردم  برای گوناگونی هایتصمیم ، بازنشستگی انداز پس خصوصی نظام.  است

 ما که زمانی باشد داشته افراد همه براي طرح يك اینکه جای به استمختلف فراهم آورده

 به که باشیم نيز قوانیني لغو جستجوی در باید کنیممی حذف را قانون در نژادی های برتری

 .زند می ضربه اقلیت و فقیر افراد

تضاد اجتماعی درخصوص آموزش  اکنون راه حل لیبرتاریان، داروی همه دردها نیست .

 كه اساسي قانون بر ايو پرورش، بچه دارشدن و نژاد ، تمام شدنی نیست حتي با اصالحيه



شناسی عالمهجامعهانال ک  
@Atu_Sociology 

  شیآزاداند کی   یجامعه شناس یکتابخانه تخصص 
 ١FreeMan.Net ١٤٤  جـزوه نـامه،انیمـقاله، پا کتـاب،

 جنگ ، اول اصالحیه ، وجود این با. دارد مصون حكومت دخالت از را موارد اين تمامي

ئنا آن مطم اما. است نداده پایان را مذهب با حکومت ارتباط سر بر حقوقی و سیاسی های

 دیگر در خط کشیدن با ارتباط در قانونی های جنگ و استجنگ را محدود و کم کرده

 ادامه حدودی تا هنوز امروزين تعارضات به نسبت باريكتري و كوچكتر هايزمينه ، مناطق

 غیرسیاسی. دارد دسترسی امريكاییها زندگی از ایگوشه هر به وسیع حکومت که جایی دارد

ای فرهنگی باید مسیری طوالنی به سمت پایان بخشیدن به جنگهای ه نارضایتی کردن

 فرهنگی را طی کند. 
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 فصل ششم

 قانون و قانون اساسی

 

 

 

نزدیک ترین سوال به حوزه دولت ، اصل قابل احترام لیبرتاریان در ارتباط با سلطه قانون 

وانین قابل اجرای است . به ساده ترین شکل ، این اصل بدین معناست که ما باید توسط ق

 الیحه که همانگونه ، حاکمان خودسرانه هایتصمیم توسط نه ، شویم هدایت ایكلي

 حکومت نه قوانین حکومت« است ساخته عنوان ، ١٧٨٠ سال در ماساچوست بشر حقوق

 .»ها انسان

در [کتاب] قانون اساسی آزادی فردریک هایک در ارتباط با حاکمیت قانون به صورت 

 دارد:مي عنوان را اصل این از جنبه سه او.  کندث میخالصه بح

و خالصه باشد ، نباید به شهروندان کارهاي خاصی را تحميل کند ، قانون باید عمومی 

 هایشانآنها باید مشخص شده و حتمي باشند ، بنابراین شهروندان بايد بدانند که فعالیت

ن] باید به طور برابر برای همه افراد اعمال قواني[ آنها و ، گیردمي انجام قانون به توجه با

 شود.

 دربردارند.را این اصول تعابیر مهمي

 قانون باید در مورد همه اجرا شود، از جمله حاکمان. •

 هیچ کسی برتر از قانون نیست. •

 برای  جلوگیری از ایجاد حکومت استبدادی ، قدرت باید تقسیم شود. •

 وسط فردی دیگر اجرا شود. قوانین باید توسط یک فرد وضع گردد و ت •

 الزم شوندنهاد قضايي مستقلي جهت اطمينان از اينكه قوانين عادالنه اجرا مي •

 . است
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 عمل آزادي زیرا ، باشند داشته انصاف اندکی باید کنندآنهايي که قانون را اجرا می •

  .است آن از جلوگيري پي در قانون حاكميت قاعده كه ايگونه به است فسادآور بسيار

 تفسير قضایی 

ابهام وجود دارد . ما عادت داریم در  ١»قانون«در زبان مدرن ما در ارتباط با معنای کلمه 

مورد قانون به عنوان چيزي كه توسط کنگره یا حكومت قانونگذار نوشته شده، فکر کنیم . 

وان تر از هر هیأت قانون گذاری است . همانگونه که هایک عناما در واقع ، قانون قدیمي

زندگی صلح آمیز افراد در جامعه را ممکن  ٢»مشترک قواعد« رعایت تنها« ، کندمی

هستند که اساسًا از طریق فرآیند بحث های  ٤همان مجموعه قوانین ٣قواعد، آن. »سازدمی

آیند. مجموعه قوانین پیشاپیش توسط قانونگذار با هیأت تصميم گيري شده به وجود مي

آیند، یعنی زمانی که هر بحث وند بلکه مرحله به مرحله پدید ميشقانون گذاری وضع نمي

 چه مردم بدانیم که کندقانونی تصميم گيري شد. هر تصمیم جدیدی به ما کمک می

توانند از اموال خود استفاده مي آنها چگونه اینکه با ارتباط در مخصوصاً  ، دارند حقوقی

 د.شونکنند و چگونه قراردادها تفسير و اجرا مي

تکامل قوانین بدین صورت، آغاز شد قبل از اینکه در تاریخ ثبت بشود. اما به بهترين 

شناخته شده است ، که هنوز تحت حقوق  ٥شکل قوانین رومی ها به ویژه مجموعه قوانین

آنگلیس قرار دارد ، که در ایاالت متحده و دیگر مستعمرات سابق قاره اروپا و حقوق عمومي

ت. تدوين قوانين مانند يكنواخت سازي حقوق تجارت، معموالً انگلیس توسعه یاف

انعكاسي است از تالش براي جمع آوري و دسته بندي تصميمات اتخاذ شده قضات و 

 اقتصادي، توسعه درحال قراردادهاي شرايط در و مختلف موارد در كه منصفه هايهيئت

تبا اصالح قوانین بازرگانی را مر ، خصوصی سازمانی امريكا، حقوقي انجمن. اندکرده اتخاذ

 ، تاریخ گزاران قانون بزرگترین حتی هایک، گفته براساس.کندبه قوه مقننه پیشنهاد می

 صرفاً  بلکه اندقصد ایجاد قوانین جدید را نداشته ٢و لیکرگس ١سوالن ٦همورابی، مانند

 .استخواسته اند عنوان کنند که قانون چیست و چه بودهمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Law 
۲ - Common rules 
۳ - Those rules 
٤ - The law 
٥ - The Justinian Code (or Corpus Justis Civils) 
٦ - Hammurabi: شاه بابل قدیم در 92-1750 قبل از میلاد 
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 حقوق ، اندعنوان کرده ٤بالک استون ٣قوقدانان انگلیسی مانند کک،همانگونه که ح

بخشی از نظارت قانون اساسی درباره ی تمرکز قدرت است. قاضی [رأسًا] احكامي را عمومي

تواند [حکم صادر کند] که برای حل اختالفی به او مراجعه مي زمانی تنها او ، کندصادر نمی

آورد و این حقیقت که قانون را تحت کنترل در ميشود. این محدودیت ، قدرت قاضی 

شود که در منازعات متعددی شرکت دارند ، امكان ايجاد قدرت توسط افرادي وضع مي

شود را چه یک پادشاه باشد چه یک قانونگزار استبدادی که توسط یک قانون گزار اداره مي

ه وكيل آنها مشکلی را تشخیص روند کمي دادگاه به زمانی تنها مردم عمدتاً . کندمحدود می

بدهد. يك ناحيه خالي از سكنه ـ در قانون شغل يك وكيل اينست كه مكراًا به موكل خود 

قانون واضح است. شما مشكلي نداري. شما وقت و پولتان را در صورت مراجعه به «بگويد: 

ه مشکالت ب که قانوني تحول در مردم از بسياري ، صورت آن در. »دهيددادگاه از دست مي

 .کنندمی شرکت کندو شرایط جدید آن ها رسیدگی می

 فرآیندهای داراي –شود مي نامیده قانون مردم اکثر توسط متاسفانه که –قانونگزاري 

برای اداره کردن حکومت است که در آن  قواعدي شامل قانونگزاريها اكثر.  است متفاوتي

ن است. بعضي ديگر از قانونگزاريها، همان مورد ، آن قاعده مشابه قواعد درونی هر سازما

 كه هاییگونه که در باال اشاره شد ، برای تدوین قانون اما وضع قانون شامل امر و حکم

 هایشود.در آن صورت قانونگزاري، جامعه را از حکممي نیز کنند، فعالیت مردم چگونه مردم

دنبال نمودن اهداف خود  جهت را مردم و سازدمی دور کندمی حمايت حقوق از که كلي

شود مثل تعیین اینکه چگونه مردم باید از اموال مي ختم ايجزیی قواعد به و گذاردآزاد مي

 شان استفاده کنند و با یکدیگر تعامل داشته باشند.

 

 افول حقوق قرارداد

 كند،را در روابط منظم ما با دیگری سركوب مي ٥از آنجایی که قانونگزاري حقوق عمومی

 حقوق و.  گیرندنونگزاران ، مقدار بیشتر و بیشتری از درآمد ما را از طریق مالیات میقا

                                                                                                                                                                  
۱ - Solon: فیلسوف یونانی قبل از میلاد 
۲ - Lycurgus: فیلسوف یونانی قبل از میلاد 
۳ - Coke 
٤ - Blackstone 
٥ - Common Law 
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 در هاهزينه كاهش از چيز همه بودن ايمن هدف با كه قانونگزاريهايي طريق از را مالکیت

 تایید را قانونی هایتصمیم آن تنها نه متأسفانه قضات.  کنندمی محدود وسيع ديدگاههاي

برند [بلكه] شرایط قانون اساسی ایاالت متحده را نیز که از حقوق ه کار نميب و کنندنمی

 کنندمی فکر که قراردادهایی از آنها همچنین. گیرندمی نادیده کندمالکیت حمایت می

شود یا اگر بدانند آن معامله به نفع منفعت مي »نابرابر قدرت و سود توزیع« باعث

هر مورد داده شده، اگر قانون گزار یا قاضی فکر کنند  در. کنندمی اجتناب نیستعمومي

شود مي صرف ، دردمند مدعی یک به محق مالک از اموال انتقال با هایشارزش

 ترتیب بدین شود،مي معاف قراردادي تعهدات از فردي یا کردهمانطوری که او فرض می

  رود.مي بین از مالکیت و قرارداد بر مبتنی نظام از زیادي منافع

 هاينقطه ٢»سرزمین شیرین آزادی« در کتابش به نام  ١حقوق دان هنری مارک هولزر

 را معامله حرمت با ارتباط در حكومت] قدرت كاهش[ فرسودگي در مختلفي عطف

 . است شناسانده

او قبل از جنگ داخلی اشاره کرد که ، پول در کشور امريكا شامل سکه های طال و نقره 

 های پول افزایش با ارتباط در ایمالی جنگ داخلی ، کنگره مصوبهشد . برای تأمین مي

 قابل ستد و داد در باید که معنی بدین باشد رایج قانوني بطور باید شد اعالم که کاغذی

 قرضش عوض در نقره و طال که باشد داشته انتظار ، دهند قرض اگر حتی ، باشد قبول

اه عالی قانون پول رایج را تایید کرد ، بطور دادگ ، ١٨٧١ سال در. كرد تصويب کند دریافت

را دوباره بنویسند و قرار دادن مردم در وضعيت با پولي كه به موثري که هر قرارداد وامي

، برخالف شرط  ١٩٣٨بياني دولت بطور يكجانبه شرايط وامها را تغيير دهند، سپس در سال 

انون زیان بار در ارتباط با اجبار واضح در قانون اساسی که حکومتها را از وضع کردن هر ق

را وضع کرد که به قرض گیرندگان  ٣سوتا مینه قانون عالی دادگاه ، کردقرار داد ممنوع می

 بیشتری وقت بود شده نوشته قرارداد در که آنچه به نسبت هایشانبرای پرداخت وام

 اندکه مالکش بودهداد جز اینکه برای پولی داد ، و به قرض دهندگان هیچ اختیاری نميمي

 .کنند صبر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Henry Mark Holzer 
۲ - Sweet Land of Liberty 
۳ - Minnelota law 
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در همان زمان ، دادگاه عالی مورد دیگری را در ارتباط با آزادی قرارداد وضع کرد . یکی از 

 قرض که ارزشی همان با او پول که شود مطمئن که است اینمسائل مهم هر قرض دهنده

ر این میان شود و البته حفظ ارزش پول در صورتی است که دمي داده پس او به است داده

 تورم افزایش نیافته باشد. 

» شرط طالیی«پس از تصمیم در ارتباط با پول رایج ، بسیاری از قرادادها در بر دارنده 

شد، براساس طال بود، که ارزش آن بهتر از شد ، به ويژه مقدار پولی را که باید پرداخت مي

حكومت، روزولت، کنگره را  ، در زمان ١٩٣٣دالرهای صادر شده توسط دولت بود. در ژوئن 

را از تمامی معامله ها ، حذف کند ، که به طور موثر میلیاردها » شرط طال«ترغیب کرد تا 

 را پول بود قادر كه بدهکاري به انددالر را از طلبکاراني كه با حسن نيت پول را قرض داده

 گویندگزاران و قضات می آین موارد ، قانونتمامي در. دادمي انتقال برگرداند دالری تورم در

 دو هر آشكارا را تعهداتی باید قراردادي، طرفهاي از گروه هر موجود نیاز به آنها نظر به که

 هاییتصمیم چنین. بگيرند نظر در باشند، داشته را آن انتظار ، اختیاری صورت به طرف

ن که تعهدات دهد، که به امنیت اموال و اعتماد فرد به ايمي کاهش را اقتصادی پیشرفت

 قراردادی حتمًا انجام خواهد پذیرفت، بستگي دارد.
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 حقوق بهره خاص 

شود . اما در ابعادی وسیع ، ایاالت متحده ملتی است که طبق حکومت قانون اداره مي

تواند به قوانینی ـ هايك آنها را قانونگزاري ناميده نه قوانين صحيح ـ که به نظر فرد مي

ون مغایرت دارد ، اشاره داشته باشد . یارانه های آشکار و وثیقه رسد با حکومت قانمي

 سال در کنگره دالری میلیارد ٥/١ ضمانت مانند ، دارد وجود خاص هاییهایی برای شرکت

شرایطی در بعضی از الیحه های قانون در همه جا  ١ .کرایسلر شرکت به وام شکل به ١٩٧٩

 ١٤تفاده نیست.  به ثبت رسيده در ايالت ايلينويز وجود دارد ، اما برای هر شرکتی قابل اس

انگیزه های زیادی در قانون مالیات برای محصوالت مخصوص مانند اتانول ،  ١٩٦٧آگوست 

 – دانيلز –درصد از آن توسط یک شرکت آرچر  ٦٥جایگزین بنزین حاصله از ذرت، که 

رد . بخش های با شود ، وجود دامي تولید سياست سخاوتمندانه كننده پخش ميدلند

 و دارد وجود اقلیت تملک تحت هایارزشی از طیف فرکانس انتشار خبر برای شرکت

 .کوچک هایشرکت برای شده حفظ دولتي قراردادهای

به کار برده عمومي استفاده برای خصوصی مالکیت اگر که کنداصالحیه پنجم عنوان می

نوز قوانین، ارزش مالکیت در تمام شود ، بايد جبران خسارت براي مالك به عمل آيد. ه

 اصرار مالکان زیان و ضرر پرداخت برای باید هامدت را با خود به همراه دارند و دولمت

خواهد حد و مرز را از مي حکومت اگر:  گویندمی مالکیت حقوق طرفداران. باشند داشته

د راه دوچرخه خواهطریق منع من در ساختن خانه در ملک خودم ، حفظ کند ، یا اگر مي

سواری در زمین های من ایجاد کند باید ارزش ملک مرا که تصرف كرده است را بپردازد. 

خاص خرید. اما دادگاه ها عمومًا به دولتها اجازه پس از آنکه مالک ملکی را با منظوري 

 کنند،دهند که چنین کارهایی را انجام بدهد و اغلب به صورت خودسرانه آنرا تحمیل میمي

تی اگر ملک برای منظور و هدف عمومی مورد استفاده قرار بگیرد . خسارت به مالک را ح

 ٢باید جبران کند ، اما عموما اهداف کامال خصوصی هستند نه عمومی ـ مانند شهر دترویت

كه حكم به تخريب منازل و اماكن تجاري در همسايگي ُپليش ـ آِمريَكن كه ُپلتون ناميده 

 جنرال موتور کارخانه بسازد.  شد صادر شد تا شرکت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Chrysler Corporation 
۲ - Detroit city 
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برای نمک روی زخم پاشیدن در نظر بگیرید ، پس از اینکه مردم مجبور به ترك 

شود جایی که تمام عمر زندگی کردند، جنرال موتورز، از تصمیم خود جهت همسایگانشان 

 شود.ساخت کارخانه منصرف مي

د . الزمه آن اينست كه افراد قوانین مجوز کار عموما با روح حاکمیت قانون مغایرت دار

قوانین خاص حکومت را بپذیرند تا خدمتشان را به عموم مردم به عنوان وکیل ، راننده 

شغل دیگر از قانون اطاعت نکنند  ٨٠٠تاکسی ، متخصص زیبایی ارائه دهند یا ممکن است 

 ١بال در تنسیق که آرایشگر به نیاز اما. است اقتصادی آزادی به تجاوز مطمئنًا، امر اینکه

تواند حرفه اش را انجام دهد مي او کندزندگی می ٢جواز آرایشگر داشته و اکنون در کنتاکی

شود و به رسد با هر شهروندی براساس قانون به صورتی متفاوت برخورد ميو به نظر مي

روشني قصد دارد که تعرفه برابری برای حقوق آرایشگری که از قبل در کنتاکی داشته است، 

 بدست آورد.

 کند،شاید سخت ترین روش که حقوق رایج امريكا ، حکومت قانون را خدشه دار می

 در. اند نشده انتخاب که است قانونی مجریان برای قضاوت و قانونگزاری حق و واگذاري

 وضع حق اداري مقام ٣٠٠ که پارلمان از جدا شد گفته من به« چرچیل وینستون ١٩٤٨ سال

رند، به آنها حق مجازات زندان را براي جرايمي كه تاكنون براي قانون دا را جدید قوانین

مقام  ٣٠٠ناشناخته بوده است بخشیدم. امروز ما باید خیلی خوشبخت باشیم که تنها 

 اداري حق وضع قانون را دارند.

تا زمان برنامه اصالحی ـ اجرایی فرانکلین روزولت، مشخص شد که قانون اساسی ایاالت 

انحصاری وضع قانون را به کنگره داده است. مطابق قاعده حاكميت قانون، به  متحده، حق

رئیس جمهور حق اجرای قوانین و به قوه قضایی قدرت تفسیر و اجرای آن را داد. با این 

 به را آن جزییات و نمود ایکنگره شروع به تصويب قوانین گسترده ١٩٣٠وجود در سال 

 کمیسیون کشاورزی، سازمان –چنین سازمان هایی  . کرد واگذار اجرایی های سازمان

 دیگری بیشمار تعداد و زیست محیط حفاظت سازمان ، غذا و دارو سازمان ، فدرال تجارت

 هرگز اما داشتند را قانونی قدرت مسلما که کردند صادر را بیشماری مقررات و قوانین –

 نگرفتند.  صورت اساسي قانون در تایید مورد گذاری قانون منابع توسط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Tennessee 
۲ - Kentucky 
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دانست چگونه تعهدات گسترده خود را عملی سازد. بعضی بعضی اوقات کنگره نمي

 ، بدهد مثبت رأی ، داشتند شرکت آن در مردم که هاییخواست به تجارتاوقات نمي

 هزار دهها اینکهتوانست از جزییات قوانین دچار دردسر نشود . نتیجهنمي اوقات بعضی

 هیچ کنگره که – سال یک در صفحه هزار ٦٠٠٠٠٠ – کردندضع میو قانون که بود بوروکرات

 . کردنمی قبول آن قبال در مسئولیتی

 را قوانین ها سازمان اینگسترش خدشه به حکومت قوانین تا این حد رسید که

توانند مي چگونه که بگیرند تصمیم کنند، اجرایي خودشان و کرده تعبیر و تفسیر خودشان

ر فرد به کار ببرند. آنها همگي در يك شخص قانون گزاران ، دادستان، قوانین را برای ه

 حاكميت قاعده بر بارز ايخدشه عنوان به ـ –قاضی، هیئت منصفه و مامور اجرا هستند 

 محیط حقوق انگاري جرم و کردن فدرال مهم مشکل ـ نمود تصور توانمي كه است قانون

ب برای حفاظت از محیط زیست، حکومت تعص در.  است گذشته دهه سه طول در زیستی

 غیرقابل ؛ قانون پذیرش که استکرده ایجاد را قوانین از متراكم حدي به ایفدرال، شبکه

شود. دادستان و دادگاه ها مظنونان جرایم محیط زیستی را از چنین دفاع مي دسترس

مضاعف  های حقوقی سنتی از قبيل اصل حسن نيت، اخطار عادالنه و در خطر محكوميت

.  اندتا وقتي كه بطور مؤثري الزم است مظنونان بالقوه غيرمحرم تلقي گردند، محروم کرده

برای حفاظت از محیط زیست دنبال عمومي هدفی عنوان به هدف یک که است زمانی این

 قانون هايشود و ما باید به خودمان یادآوری کنیم که در پيروي از قوانین با حمايتمي

دقیق باشیم و مبادا به خاطر ارزش اهدافمان و نیل به آن، اصول را نادیده  بسیار اساسي

 بگیریم.

 

 حکومت ی درباره اساسی قانون هايمحدوديت

احتماال چشمگیرترین مشاركت امريكاییها برای حمایت از حقوق فردی و حاکميت قانون 

وان شده است: اساسی نوشته شده ما است. هدف حکومت در بیانیه استقالل به وضوح عن

 دولت وجود آنکه نتیجه. »اندبرای ايمني این حقوق ، حکومتها در میان مردم شکل گرفته«

 درست را حکومت که برآمدند اساسی قانون ایجاد جستجوی در امريكاییها ، است ضروری

 . کنند محدود ، هدف آن با
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ون اساسی به طبیعتًا هر فردی قدرت حمایت از حقوق را دارد و این موضوع در قان

حکومت واگذار شده است . جهت مشخص ساختن این موضوع قانون اساسی درصدد 

 ١اعطاي قدرت کلی به حکومت نبود، قدرتهای اعطاي خاصي به حکومت فدرال در ماده 

 قدرت ، اندمعين و شده واگذار هاقدرت اینکه آنجایی از. اندمعين شده ٨بخش 

کومتی با قدرت واگذار شده محدود شده، معین ح. هستند محدود فدرال هايحکومت

 شده و به معنای کمک بزرگ امريكاییها برای پیشرفت آزادی تحت قانون است. 

اصالح « ، ١٩٩٥معنای قانون اساسی را در مقاله اش، در سال  ١حقوق دان راجر پیلون،

 :  استعنوان کرده» قانون اساسی حکومتی

نون اساسي در هر محدوده و در ارتباط با هر موضوعی تواند تنها تحت مجوز قاکنگره مي

 تواندقانونگزاري كند، بنابراین، تنها به شرط اينكه قدرت از طرف قانون اساسی كنگره مي

 عاملی یا دولت توسط باید محدوده یا موضوع آن صورت، این غیر در. دهند انجام آنرا

 . گیرد قرار بررسی مورد ، خصوصی یا و ایمنطقه

که  ٢نگونه که عنوان گردید ، دكترين قدرتهای معین شده ، توسط تنظیم کنندگاني،هما

محور قانون اساسی بودند تبیین شد. بدین لحاظ دو کارکرد اصلی دارد : اول اینکه : آن 

 حکومت سمت به مردم سمت از: کند[قانون اساسي] قدرت فدرال را توضیح داده و توجیه 

تا جایی که به فرد واگذار شده باشد . اما دومین مورد این برد، قدرت قانونی است مي

 که چرا ، کندمی نیز محدود را آن ، کنداست که دكترين که قدرت فدرال را توجیه می

 ساختن معین آن ، واقع در.  اند داده آن به مردم که دارد را قدرتهایی تنها حکومت

که تنظیم کنندگان آن را محدودیت  قانونی الیحه در هاحق ساختن معین نه ، قدرتهاست

 معین و ساختن مشخص کنندگان تنظیم برای.  کننداساسی برای قدرت حکومت معنی می

توانند قدرتهای فدرال را مي آنها که حالی در است سخت بسیار کاری ما حقوق تمامی کردن

ا یا مردم مشخص سازند . تلويحًا جایی که هیچ قدرتی وجود ندارد ، هیچ حقی به حکومته

 .گیردتعلق نمی

امروزه زمانی که قانون جدید فدرال پیشنهاد شده است ، بسیاری از مردم لیبرتاریان   

 قانون، آیا ببینند تا کنندهم از جناح چپ و هم از جناح راست به الیحه حقوق بشر نگاه می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Roger Pilon 
۲ - The Framer 
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رتهای معین شده قد به باید ما ابتدا در اما.  نه یا کرد خواهد نقض را اساسی قانون حقوق

نگاه کنیم تا ببینیم آیا حکومت فدرال كه قدرت به آن اعطا شده است قدرت انجام فعالیت 

 ایاپیشنهاد شده را دارد یا نه. اگر چنین قدرتی داشته باشد آیا ما حق داریم بپرسیم که

 .نه یا کندمی نقض را شده حمایت حقوق اش، شده پیشنهاد هایفعالیت

 ٨بخش  ١دهد در ماده د اکثر ـ آنچه که حکومت فدرال امروز انجام ميبيشتر ـ شاي   
 از که استاجازه داده نشده است. بدین معنا که ، حکومت فدرال قدرتهایی را فرض کرده

 هرگونه. است نشده معین هم اساسی قانون در و است نشده واگذار آنها به مردم طریق
به آموزش و پرورش، برنامه بازنشستگی دولتی،  کمک اقتصادی ریزیبرنامه برای اقتداری

های کشاورزی، یارانه های بخش هنری، تأمین اجتماعی اشتراکی، تولید انرژی، یارانه
مسکن عمومی، و بیشتر موارد عظيم تعهدات حکومت فدرال در قانون اساسی به دشواری 

 شود. یافت مي
 ال در بر گرفته است. فدر حکومت اختیارات هایبیشتر تاریخ ما را محدودیت

نویسنده اصلی قانون اساسی ، در کنگره نمایندگان  ١، جیمز مدیسون، ١٧٩٤در اوایل سال 
بپذیرد که بر آن ماده «توانست جهت مخالفت با الیحه از جای خود برخاست ، زیرا او نمي

ه با از قانون اساسی فدرال که به کنگره حق وسيعي در هزینه کردن پول موسسان در رابط
 ٢، رئیس جمهور گروور کلولند، ١٨٨٧در اواخر ». مسائل خیرخواهانه اعطا شد انگشت بگذارد

به الیحه تهیه بذر برای کشاورزان دچار خشکسالی شده ـ مصیبت زده رأی داد زیرا 
مواردی از ». هیچگونه مجوزی برای چنین مناسبتي در قانون اساسی بیابد«توانست نمي

تغییر کرده بودند زمانی که فرانکلین روزولت به رئیس  ١٩٣٥ قانون اساسی تا سال
امیدوارم ، کمیسیون شما اجازه ندهد که در «کمیسیون منابع بودجه مجلس نوشت که : 

 پیشنهادی قوانین توقف باعث و بشود، ایجاد منطقي هرچند ایقانون اساسی شک و شبهه
مشاوران اصلی روزولت ، عنوان یکی از  ٣توگول، رکسفورد بعد، سال سه و سی. »بشود

 تفاسیر اند،یافته توسعه] نو اجتماعی اصالح و اجرایی هایبرنامه[ این ایداشت : تا اندازه
 . کنندمی تحریف را اند شده تهیه آنها از جلوگیری برای که اسنادي

يب رسد امروزه ، ما حتی نمی پرسیم كه کنگره اختیار قانونی كه به منظور تصوبه نظر مي

 از يكي زمانی چه آوریم خاطر به است سخت. است آورده كجا از دهدقانون انجام مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - James Madison 
۲ - Grover Cleveland 
۳ - Rexford Tugwell 
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 را قدرت این ما اساسی قانون کجای در: كه] برخاست سئوالي[ پرسيدن براي كنگره اعضاي

  ؟ کنیممی پیدا

:  کندآیا منتقد خارجی نیز چنین اختیاری را دارد. او به مقدمه قانون اساسی رجوع می

 آرامش ، کنیم، مردم ایاالت متحده، به منظور تشکیل اتحادی کامل، عدالت را بنا می ما

بخشیم را ارتقاء ميآوریم ، رفاه عموميمي فراهم را همگانی دفاع ، کنیممی تامین را داخلی

 دانسته مقرر را قواعد این ، کنیم، فوايد آزادی را برای خودمان و آیندگان خود تضمین می

 .نهیمانون اساسی ایاالت متحده را بنیان ميق این و

خواهد انجام دهد ،در واقع به هر چیزی که کنگره مي» رفاه عمومی«شود عنوان گفته مي
است . البته همانگونه که الک و » رفاه عمومی«، اشاره دارد. اما این یک تعبیر بد از عبارت 

 اما. کنیمر رفاه خود ایجاد میهیوم بحث کردند ، ما حکومت را جهت افزايش هرچه بيشت
 ، است مدنی ایجامعه در کردن زندگی فرصت. دهد افزایش را ما آسایش و رفاه که آنچه
 سعادت دنبال به آزادانه ما و شد خواهند محافظت ، ما اموال و آزادی ، ما زندگی که جایی

مدًا رویم. رفاه ما توسط یک حکومت نامحدود تعمي خودمان روش به خوشبختی و
افزایش نخواهد یافت، برای خودش این قدرت را قائل است که در مورد هر چیزی از وثیقه 

 تصمیم مشاغل آموزش برنامه تا و ویدئویی هایشرکت کریسلر گرفته تا شرکت دیسکت
 رفاه بند این وسیع مطالعه از ظریف انتقاد یک. است مفید ما براي بگوید و بگیرد

ق رفاه عمومی ، کشاورزان مطمئن خواهند شد که حکومت به آین است که از طریعمومي
 کاری هر اما ، خاصی گروه یا مردم از اینفع همه مردم کارخواهد کرد ، نه تنها به خاطر عده

دهد ، شامل گرفتن پول از بعضی از مردم و دادن آن به بعضی مي انجام امروزه کنگره که
 شود. دیگر مي

 حکومت اختیارات کندن است که دقیقًا مشخص میارزش قانون اساسی مدون ای
 منظم بطور] اساسی قانون[ آن. ندارد وجود اختیاراتی چه کندمی اشاره حداقل و چیست

 از تخطی برای تالش گونه هر کنترل هاینظام همه از تر مهم و حکومت عملکرد های رویه
ر قدرت حکومت ، ب واقعی کنترل اما.  سازدمی مشخص را اساسی قانون اختیارات

هوشیاری همیشگی مردم است . قانون اساسی ایاالت متحده، طراحی درخشاني بود نه 
 کل در امريكا مردم که دلیل اینتنها به خاطر اینکه تنظیم کنندگانش نابغه بودند بلکه به

 تجربه و الک حقوق نظریه به و بودند آگاه ستمگرانه حکومت خطرات از خوبی به ، تاریخ
یکی از دوستان به من گفت که او  ١٩٩٠در سال  دادند. گرایی انگلیس ، اهمیت مي قانون

 کند کمک آنها به تا استبا مردم در کشور بلغارستان که اخیرًا ازاد شده بود، همراه بوده
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 قانون که هستم مطمئن«:  گفتم او به من.  کند حمایت آزادی از که بنویسند اساسی قانون
 اما متحده ایاالت اساسی قانون از بهتر حتی«. »نویسدی عالی ميصورت به را اساسی
 طول سال ٥٠٠. نیست عوام مجلس به آن دادن و خوب مدرک یک نوشتن تنها موضوع

 با کنوانسیون تا ١٢١٥ سال در کارتا ماگنا از - شود نوشته امريكا اساسی قانون تا کشید
یا مردم بلغارستان، از اهمیت آزادی و اکه است این سوال  »١٧٦٨  سال در اساسی قانون

 و شده تعيين شده، واگذار بدان هانعمت اعطای حقوق فردی در حكومتي كه قدرت
 هنوز امريكاییها ایاکه است این سوال ، امريكا در اینجا.  نه یا هستند آگاه اندشده محدود

 ا نه . ی دارد کاربرد هنوز که کنندمی فکر و دارند رضایت اساسی قانون از
تواند پیشرفت کند و بهتر شود ؟ هایک به ما چگونه قانون اساسی ایاالت متحده مي

دهد که در تالش برای پیشرفت موسسات مادام العمر دقت داشته باشیم و هر هشدار مي
کدام از ما باید آگاه باشیم که با فروتنی وظیفه پیشرفت کار واشنگتن ، آدامز ، مادیسون ، 

سال  ٢٠٠میسون ، راندولف ، فرانکلین و همکارانشان را دنبال کنیم. اما با هامیلتیون ، 
 واگذار هايقدرت اصلی چارچوب.  ایمکرده مشاهده را اندکی هایتجربه ، ما پیشرفت

 شود. مي مشخص لیبرتاریان هایارزش به توجه با محدود، و معين شده،
 از بارزی انتقاد هیچ و کندتایید مییک لیبرتاریان به صورتی جدی تفکیک اختیارات را 

 وتو، حق دارای جمهور رئیس ، شده داده اختصاص جداگانه کنگره دو با مقننه قوه ساختار
 . ندارد آن مانند و مشكل عقالني اصالحیه فرآیند

قبالً فردی پیشنهاد کرد که عالوه بر تمام پشتیبانی ها در برابر دولت افراطی در قانون 
 مشخص نهم اصالحیه بشر، حقوق الیحه ، محدود و معین هاير قدرتاساسی ـ ساختا

 اختیارات دهم اصالحیه ، اند شده حفظ مردم توسط دیگر حقوق تمامی که سازدمی
 مراحل:  گردد اضافه باید شرط یک ـ گيردمي نظر در را مردم یا دولتها برای نشده مشخص

، در آن موقعیت ، شخصی که در حال ».است مراحل همین ما منظور که« است، الیحه شور
تجديد نظر در قانون اساسی ایاالت متحده است چه برای امريكاییها یا چه برای کشورهای 

را روشن سازد ،  ٨بخش  ١دیگر ، باید یک بند اضافه کند که اختیارات واگذار شده در ماده 
باشد ، فرد باید که همگی در واقع قدرت حکومت فدرال هستند. و در موردی که ناکافی 

الیحه حقوق بشر را توسعه دهد تا نه تنها جدایی کلیسا و حکومت را تضمین کند بلکه 
جدایی خانواده و حکومت ، مدرسه و حکومت ، نژاد و حکومت ، هنر و حکومت حتی 

اقتصاد و حکومت را نیز تضمین کند . بایستی یک نفر هم قانون اساسی را طبق موارد ذیل 
 اصالح کند:
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یاز به بودجه متعادل ، همان گونه که توماس جفرسون توصیه کرد و همان گونه که ن •
 دهد.مي انجام هاتقریبًا قانون اساسی همه دولت

 ممنوعیت کنگره برای واگذاری اختیار و اقتدار قانون گزاری به نمایندگان اجرایی . •
نمایندگی  رواج و احیای اصول استعماری گردشی در ادارات با محدود کردن مدت •

 اعضا کنگره ، همچنین رئیس جمهور.
تواند بخش های فردی الیحه را وتو دادن حق وتو به رئیس جمهور ، بنابراین او مي •

 یک که معنی اینرجوع کند به» الیحه«به  ١کند ، یا مشخص کردن اینکه چه زمانی ماده 
مخلوطی از  نه کند،می رسیدگی موضوع یک به که است گزاری قانون از جدا بخش

 موضوعات و بودجه های اختصاصی. 
تنظیم کنندگان قانون اساسی و الیحه حقوق بشر، محدودیتهایشان مربوط به دولت و 

 حکومت توسط آزادی تاراج با آنها تجربیات پایه بر که را مخصوصشان حقوق هایضمانت
ستن حصارهایی شک جستجوی در دولتها ، تجربه سال ٢٠٠ از بیش با ، نوشتند بود انگلیس

بینیم که مشخص شده اند و مي را جدیدی حقوق ما ، ایمهستند که ما برای آنها کشیده
 شوند. محدوديتهاي جدیدی دارند که جایگزین قدرت مي

 اجرا حاضر حال در که گونه همان کنیماکنون ، هر چند ، قانون اساسی را اجرا می
یعنی در جهت حمایت از آزادی هر  بزرگ در جهت لیبرتاریان است ،شود، قدميمي

 دارد. امريكایی است و قدرت توأم با زور و فشار از جامعه ی مدنی را دور نگه مي



شناسی عالمهجامعهانال ک  
@Atu_Sociology 

  شیآزاداند کی   یجامعه شناس یکتابخانه تخصص 
 ١FreeMan.Net ١٥٨  جـزوه نـامه،انیمـقاله، پا کتـاب،

 

 

 

 فصل هفتم

 جامعه مدنی

 

 

 

از نظر لیبرتاریان ، نقش حکومت حمایت از حقوق مردم است و همین و بس. اما این 

ارتباط با این وظیفه خوب انجام  در را کارش که حکومتی و است کافی تقریباً  ایوظیفه

بدهد شایستگی احترام و تبریک ما را دارد . حمایت از حقوق، حداقل شرایط برای 

دارند ، ما دستیابی به سعادت و خوشبختی است . همانگونه که  الک و هیوم عنوان مي

آرامش و توانیم در زندگی، آزادی ها و اموالمان احساس حکومت را بنا ساختیم بنابراین مي

 امنیت داشته باشیم ، تا به دنبال بقا و شكوفايي برويم. 

آوریم و به سختی رشد و ترقی بدون ارتباط متقابل با ديگر، ما به سختی دوام مي

خواهیم با دیگران ارتباط برقرار کنیم تا نیازهای اساسی خود را برطرف مي ما. کنیممی

ای بیشتری مبادله کنیم ، تکنولوژی جدید را ه کاال ، کنیم تولید بیشتری غذای –سازیم 

 و دوستی و داشتن دوست ، ارتباط به عمیق نیاز احساس ما همچنين –توسعه دهیم 

دهیم آنچه که جامعه مدنی نامیده مي شکل دیگران با که اجتماعاتی.  داریم اجتماع

 –داشته باشند توانند اشکال مختلف و جالبی دهد . آن ارتباطات ميشود را تشکیل ميمي

 های گروه ، آپارتمانی ارتباطات ، دوستانه اجتماعات ، ها کلوب ، مدارس ، کلیسا خانواده،

 و کارگری اتحادیه ها، تعاونی ، شراکت مانند ، تجاری اجتماع از مختلفی اشکال و محلي

این ارتباطات نیازهای انسان را به روشهای مختلف برطرف  تمامي.  تجاری ارتباطات

.  است جامعه در اختیاری و طبیعی کامال ارتباطاتی معنای به مدنی جامعه.  سازدمی

 اند ساخته مشخص را تجاری و غيرانتفاعي مؤسسات میان تفاوت که گران تحلیل از بعضی

 من اما ، مدنی جامعه از بخشی نه هستند بازار از بخشی ستدها و داد که کنندمی عنوان ،

 هستند اجباری که است اجتماعاتی میان واقعی تفاوت که کنممی را دنبالقدیمي سنت این
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 اگر). دولت از غير هرچيزي( هستند اختیاری و طبیعی که است اجتماعاتی آن و) دولت(

 خصوصیت گیرد،می شکل دیگر اهداف به رسیدن یا دهی سود براساس خاص اجتماعی

ارتباطات در جامعه  تیاری است.اخ ارتباط آن در ما مشارکت که است این ارتباط آن اصلی

شوند، اما جامعه مدنی به عنوان یک کل هیچ ی مدنی برای کسب اهداف خاصی برقرار مي

هدفی ندارد ، اين جامعه طرح ریزی نشده است خود به خود نتایج همه آن ارتباطهای 

 هدفمند را نشان دهد. 

ال كارل ماركس. او در مث براي ندارند، دوست واقعاً  را مدني يبعضي اشخاص جامعه

 آزادي يدرباره كه »هايهودي پرسش با ارتباط در« عنوان با هايشيكي از نخستين مقاله

 حقوق جز نیست چیزی انسان شده شناخته حقوق: نوشت كردمي نظر اظهار سياسي

 دیگر از شده جدا انسان ، پرست خود انسان مثال عنوان به ، مدنی ایجامعه اعضای

 فردی است، مدنی ایجامعه در که موقعی تا انسان« که کندجامعه. او عنوان می و انسانها

 شده جدا اجتماع از و شده کشیده بیرون خود های خواسته و عالئق پشت از که است

 جامعه ، همچنین کرد،می جدا حکومت از را جامعه پین، توماس  که آورید خاطر به.  است

ن تفاوت را دوباره احيا كرده است، اما با يك چرخش: آ مارکس. سیاسی جامعه از را مدنی

خواهد تا جامعه ی مدنی از آن بیرون آید . زمانی که مردم حقیقتًا مي سیاسی ایاو جامعه

آزاد هستند که خودشان را به عنوان شهروندانی از کل اجتماع سیاسی بدانند ، نه به صورت 

عنوان یک تاجر ، کارگر، یهودي یا  در نقش هایی غيرفراگير به» تجزیه شده«افراد 

شود و پروتستان. هر فردی ، یک وجود اجتماعی است که با دیگر شهروندان متحد مي

 بنابراین گیرد،نمی قرار توجه مورد حقوق از حمایت برای ایحکومت دیگر به عنوان وسیله

اهیتی که از طریق م عنوان به اما کنند دنبال را خود يتوانند اهداف خودخواهانهمي افراد

هنوز  آن هر فردی به اصل و ذات انسانی خود که مجموعه حقیقی بشر است دست یابد.

 تجربه و آمد خواهد وجود به آزادی اینبه صورت دقیق مشخص نشده است که چگونه

 . است کافي مدنی جامعه با خصومت اما ، حقیقتا مارکسیست رژیم واقعی

است (همانطور كه بايد باشد)، اما منتظر نگه داشتن  این روزها مارکسیسم یک کلمه بد

 يدرباره ماركس كه هنگامي كه دهدافراد زيادي براي يك مدت زمان طوالني نشان مي

 حداقل انسانها. دارد هدفي نويسدمي كنندمي ١شدن منفر و بيگانگي احساس كه مردمي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - atomized: 
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بطور سنتی، در جوامع قبل از خواهند احساس کنند که ارتباطی با افراد دیگر دارند . مي

جوامع سرمایه داری ، در مورد مردم حق انتخابی نداشتند. در يك روستا مردمي كه آنها را 

 شما نخواهید یا بخواهید چه. بودند شما اطراف در همه بوديد، شناخته عمرتان يدر همه

الب صنعتی با توانید از داشتن حس اجتماع پرهیز کنید . زمانی که لیبرالیسم و انقنمي

خود آزادی را به همراه آوردند ،  برای مردم فراوانی ، تغییرپذیری بیشتر و بیشتری نیز به 

همراه آوردند ، و اکثر آنها انتخاب کردند که روستاهایی که زادگاهشان بود را ترک کنند ، 

ندگی اغلب حتی کشورهایی را که در آن به دنیا آمده بودند، ترک کردند و برای ساختن ز

بهتر به هر جای دیگری رفتند. تصمیم برای ترک کردن، نشان داد که مردم به دنبال زندگی 

بهتری هستند و به جابجایی و مهاجرت ادامه دادند ، نسل به نسل در جامعه مدرن ، و این 

آورند . اما دهد که مردم فرصتهای بهتری در مکانهای جدید به دست ميامر را نشان مي

 ممکن ، کنداش احساس خوش حالی میه از ترک روستایش یا کشور قدیميحتی فردی ک

 از فرد جدایی مانند درست ، باشد داشته را اجتماعی حس آن کمبود احساس است

شود و ممکن است حس عمیقی از کمبود در خود احساس کند حتی مي بزرگ که خانواده

نظر بسياري از مردم ماركس پاسخي  اگر از استقالل خود لذت ببرد . اين رويايي بود كه به

 براي آن داشت.

دهد اما حکومت استبدادی و منفرد شدن را به مارکسیسم آزادی و اجتماع را قول مي

 اما. است شده شناخته خوبی به مارکسیستی کشورهای استبدادی حکومت آوردارمغان مي

اشیده تر از هر چیز پ هم از ایجامعه مارکسیسم که باشد نشده درک خوبی به است ممکن

 جماهیر امپراطوری در مارکسیست فرمانروایان.  کنددر دنياي سرمایه گذاری ایجاد می

 کامل آزادی شرایط تحت انسان که معتقدند تئوریک لحاظ به ، قدم اولین در ، شوروی

 ، قدم دومین در و ندارد ، کنند برآورده را افراد نیازهای که سازمانهایی برای نیازی هیچ

. کند تهدید را حکومت قدرت است ممکن ، آزاد و مستقل اجتماعات که کنندعنوان می

 جستجوی در بلکه کنندمی حذف را خصوصی اقتصادی هایفعالیت آنها تنها نه ، بنابراین

 چیز هر و محلي اجتماعات ، سیاسی سازمانهای ، مستقل مدارس ، کلیساها فرونشاندن

                                                                                                                                                                  
ت که جامعه را به عنوان ذرات یا اجزاي جداي از هم و عاملان اس» اتم انگاري«یا  ”Atomism“این واژه مبتنی بر نظریه 

است که جامعه را به عنوان اجزاي متعامل در نظر  ”Holism“یا » کل انگاري«گیرد و نقیض نظریه ي منفرد در نظر می
 گیرد.می
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ین تئوری ادامه داشت : چنين سازمانهای غيرفراگير در منفرد اهمه این با.  هستند دیگری

نهادها و سازمانهای جامعه شرکت داشتند. اتفاقي كه افتاد اين بود كه مردِم محروم  ١کردن

از اجتماع و ارتباط بين خانواده و دولتها كه قدرت مطلق بود، تبديل به اشخاصي منفرد با 

:  نویسدمي ٢لسوف و انسان شناس ارنست گلنريك حس انتقام شدند. همان گونه که فی

 و سرزنش در ماهر و فرصت بدون افسرده، و غیراخالقی ، منزوی فردگرایانی نظام، این

double-talk همسایگانشان با مردم آن طریق از که نرمال های روش. كندتربيت مي 

افرادیکه با آنها تجارت و کار  با کنند،می برقرار رابطه بلوکانشان هم با ، کنندمی برقرار ارتباط

رود و آنها را نسبت به یکدیگر بی اعتماد و شوند همه و همه از بین ميمي مرتبط کنندمی

 به حتی و ندارند یکدیگر با همکاری و مشارکت برای دلیلی هیچ انسانها و سازدشکاک می

 . گذارندنمی احترام هم یکدیگر

کسیسم مجددًا جامعه ی مدنی را مورد تحسین قرار شاید تناقض بزرگتر این باشد که مار 

تحت حکومت  آزادی گراییجای خود را به  ٣داد. زمانی که فساد سالهای برژنفمي

داد مردم شروع به جستجوی جایگزینی برای سوسیالیسم بودند و آنرا در قالب  ٤گورباچف

ه گذار میلیاردر جورج جامعه ی مدنی ، کثرت گرایی و آزادی اجتماعات پیدا کردند . سرمای

مشتاق آزادی وطنش (مجارستان) و همسایگان آن بود و با همکاریهای وسیع  ٥سوروس،

 او. داد انجام را کار این مدنی اینه تنها از طریق ایجاد انقالب سیاسی بلکه از طریق جامعه

مردم  تا ، بود مستقل هایروزنامه تا گرفته شطرنج های کلوب از چیزی هر حمایت پی در

دوباره در موسساتی غیرحکومتی با هم کار کنند. شکوفایی جامعه مدنی تنها عامل در 

برقرارسازی آزادی برای اروپای مرکزی و شرقی نبود ، بلکه جامعه مدنی قوی تر ، به حمایت 

 به اجتماع طریق از تنها مردم که مزایایی تمامی همچنین ، کرداز آزادی جدید کمک می

 . کردرا به آنها عرضه می آوردندمي دست

 منفرد و اجتماع مورد در مارکس عقاید از بعضی با ، نیستند مارکسیست کهحتی مردمی

 به باید افراد به معتقدند که کامییونیتاریان، فیلسوفان.  هستند موافق آن، اجزای کردن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).1، زیرنویس (171ر.ك. ص  – 1

۲ - Ernest Gelner 
۳ - Brezhnev 
٤ - Gorbachev 
٥ - George Soros 
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ده بر متح ایاالت مخصوصا غرب در مردم که نگرانند ، کرد نگاه جامعه از بخشی عنوان

حقوق فردی به هزینه جامعه ، تاکید شدید داشته باشند. نظر آنها در ارتباط با رابطه ی ما 

با دیگران به عنوان یک سری دایره متحدالمرکز نشان داده شده است : فرد بخشی از 

 بدین مباحث این يخانواده است بخشی از محله، شهر ، حکومت ، ملت و پایتخت نتيجه

دایره ها تمرکز کنیم و باید خود تمامي بر کنیمبعضی اوقات فراموش می ما که است صورت

 را برای انجام این امر تا حدی تشویق کنیم.

اما آیا دایره ها صرفًا متحدالمرکز هستند؟ روش بهتر برای درک اجتماع در دنیایی مدرن 

نها. هر یک از ، یکسری دایره های متقاطع است با ارتباطی پیچیده و همه جانبه در میان آ

ما راه های متعددی برای ارتباط با مردم دیگر دارد ـ دقيقًا همان چيزي كه ماركس از آن 

 ، همسر یک است ممکن فرد یک ـ كنندمي استقبال آن از گرايان آزادي و كندانتقاد مي

 كسب يك در دار سهام كار، و كسب يك صاحب ، کارمند ، عمو پسر ، خواهر ، دختر ، مادر

و دختران پیشاهنگ ، عضوی  Little Leagueكار، موجر و مالك، رئیس ، فردی فعال در  و

 از عضوی ای،از کلیسای پرسبیترین، يك فرد فعال حزب دموکراتیک، عضو يك انجمن حرفه

 ، فمینیست آگاهي سطح ارتقاي گروه عضو آستن، جین شادی کلوب ، بازی ورق کلوب

 .باشد

 اما کندین شخص خاص احتماالً احساس خستگی میا(این مطلب درست است که 

تواند تعداد بی شماری همکاری و ارتباطات داشته باشد.) اکثر این اجتماعات، مي حداقل

 هااین اما – ها بچه به کمک ، جرم کاهش ، پول کسب جهت –هدفی خاص دربردارند 

، شخصیت فرد را تحلیل شوند که مردم با هم ارتباط پیدا کنند. هیچ یک از آنان مي باعث

 اجتماع يك به پيوستن با تواندمي شخصي هر. کنندبرند و او را کامال تعریف مینمي

 چنين به تفكر اهل هايراهبه از رمي كاتوليك گروه يك مثال عنوان به مومن مذهبي

 تاوندنمي كسي كه آنجا از و هستند ارادي انتخابهايي چنين اما شود، نزديك كاملي تعريف

 حق چنين انتخابهايي را انتقال دهد بازگشت پذير نيز هستند.

در این مفهوم لیبرتاریان، ما با افراد مختلف به روشهای متفاوت با رضایت اختیاری و 

 انسان نیازمند مدرن مدنی جامعه که گویدمی ١گلنر ارنست.  کنیمآزادانه ارتباط برقرار می

ه كامالً محصول فرهنگي خاص باشد يا مجذوب اينك جاي به متعادل انسان. است متعادل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - Ernest Gellner 
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 اند،آمده وجود به خاص منظور به كه اجتماعاتي بين تواندفرهنگي خاص شود، مي

 برخي به ملزم را خود اينكه بدون كند، برقرار اتحاد محدود اجتماعات و ويژه اجتماعات

وثر هستند حتی اگر تواند ارتباطاتی با دیگران شکل بدهد که ممي او. كند نسبي تشريفات

 خاص، ابزاری یا قابل انعطاف باشد. 

شود. نه یک زمانی که افراد به روش های متعددی با هم یکی بشوند ، جامعه ظاهر مي

جامعه نزدیک به روستای یا جامعه مسیحی که مارکسیم قول آنرا داده بود و نه یک جامعه 

تشکل از افرادی آزاد که ارتباطات م ایسوسیالیسم ملی و یک جامعه مذهبی ، بلکه جامعه

آیند، جامعه از افراد نمي وجود به جامعه از افراد.  کنندخودشان را اختیاری انتخاب می

آید نه به خاطر اینکه هر کسی تصمیم به تشکیل آن را شود . جامعه به وجود ميپدیدار مي

، بلکه به خاطر اینکه آن  کندمی ایجاد آنرا حکومت اینکه خاطر به نه مطمئنا و ، گیردمی

باید باشد . برای دستیابی به نیازها و خواسته هایشان ، افراد باید با دیگران متحد شوند . 

شوند یا حتی شاید جامعه ، اجتماعی از افراد است که توسط قواعد حقوقی اداره مي

مفهوم گمراه  در بزرگ يخانواده يك يا بزرگ ياجتماعی از ارتباطات است اما نه يك جامعه

 ي. قواعد خانواده يا يك گروه كوچك قواعد يك جامعه٢و پت بوچانان ١كومو ماريو يشده

 .باشند توانندنمي و نيستند گسترده

 گویندتفاوت میان فرد و جامعه ممکن است گمراه کننده باشد . بعضی از منتقدان می

گروه نیازمند از بین  یک در عضویت اما.  است شخص فرديت تسليم مستلزم جامعه که

 از فرد كردن آزاد با تواندباشد؛ بلكه عضويت در گروه ميرفتن فردیت شخص نمي

 فرد هايفرصت افزايش با و روست به رو آن با تنها فرد يك عنوان به كه محدوديتهاي

 با ارتباط در اینظریه چنین. دهد گسترش را شخص فرديت خود اهداف به رسيدن براي

 مند این است که عضویت انتخابي باشد نه اجباری. نیاز جامعه

 

 همکاری 

توانند توسط خودشان خواهند داشته باشند نميبه دلیل اینکه انسان ها آنچه را که مي

 حقوق از حکومت حمایت. کنندبه دست آورند ، با دیگر افراد از طرق مختلف همکاری می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Maria Cumo 
۲ - Pat Buchanan 
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توانند به اهدافشان دسترسی افراد مي آورد که در آنمي وجود به محیطی ، عمل آزادی و

 پیچیده ایشبکه نتیجه. باشند داشته اطمينان شانپیدا کنند و نسبت به شخصيت و اموال

 انجام را تعهدات و قراردادها و اختیاری صورت به مردم آن در که است آزاد ارتباطی از

 دهند. مي

ین امر به افراد جامعه اجازه ا کند،آزادی اجتماع به کاهش تعارضات اجتماعی کمک می

 وجود به فردی ارتباطهای از پیچیده ایدهد که با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و شبکهمي

 گذاردآورند . تعدادی از این روابط ، مرزهاي مذهبی ، سیاسی و اخالقی را پشت سر میمي

شوند. تنش هایی مي جمع هم کنار در رفاقت با ناآشنا و متنوع افراد که است ایننتیجه. 

شوند مي برو رو ارتباط های جنبه این با کند تقسیم ديگر ايکه ممکن است مردم را به گونه

ها که با یکدیگر ممکن است اختالف داشته باشند ، به عنوان ها و پروتستان. کاتولیک

ه عنوان شرکت خریدار و فروشنده ، در بازار ، به عنوان اعضای از انجمن اولیاء و مربیان، یا ب

 ، یهودیها ، مسلمانان با همچنین شوند،کنندگان در لیگ سافت بال با همديگر رو به رو مي

شوند و ارتباط مي روبرو نیز ندارند ایمانی و دین هیچ که کسانی و هاتائوئیست هندوها،

كن مم حتي نباشند عقیده هم ، هم با مذهب با ارتباط در است ممکن آنها. کنندبرقرار می

است اعتقاد داشت باشند كه ديگري در يك اشتباه كشنده گرفتار است، اما جامعه ی مدنی 

 واشنگتن گزارش.  کنندمی همکاری هم با آرامش کمال در آنها که کندفضاهایی ایجاد می

 شروع اینگونه پردازند می پرستش به ظهر زمان در که افزون روز جمعیت با ارتباط در پست

یابان ، این زنان و مردان ، کارمندان و وکال ، دموکراتها و جمهوریخواهان، در خ«شود، مي

، گزارشی متفاوت »باشند . در اینجا آنها کاتولیک هستندحومه نشینان ، ساکنان شهر مي

 ، هااز بیرون ، این مردان و زنان ، کاتولیک ها و باپتیست«ممکن است اين طور آغاز شود، 

ستان ، متاهل ها و مجردها، هم جنس بازان و غيرهمجنس پو سفید و پوستان سیاه

بازان، هستند . در اینجا ، آنها کارمندان خبرگزاری امريكا هستند. یا در اینجا ، آنها 

 كه افرادي احوالي، و اوضاع هر در.  هستند استثنائي های بچه برای سرخانه هایمعلم

گر احساس راحتي نكنند، در يكدي با خشك يجامعه يك اعضاي عنوان به است ممكن

 در خاص هدف يك براي آموزند،فرايندي كه همزيستي ـ اگر نه احساس صميميت ـ را مي

 . شوند جمع هم گرد گروه يك
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آید ، نیست . هیچ کس آنرا طرح مي وجود به که ایهیچ کس مسئول نظم پیچیده

ما بدون هيچ ا است ها انسان از بیشماری تعداد اعمال محصول. استریزی نکرده

 .ايبرنامه

 

 مسئولیت فردی و اعتماد 

داد پول مي اجازه من به که كردم بيان را اعتماد از ايدر فصل قبلی من شبکه، گسترده

است که جامعه  آزادی گرایینقد و اتومبیل در سرتاسر دنیا بگیرم . آیا حق با منتقدان 

 هاید که اجازه دهد دستگاهتجاری منفرد تمایل به کاهش سطح اعتماد و همکاری دار

 به ما اطراف شواهد توسط رايج انتقاد این کنند؟ پرداخت ها غریبه به نقد پول بانک

 شود. مي داده جلوه اشتباه ایگونه

اگر ما در جستجوی دستیابی به خوشبختی از طریق توافق و سازش با دیگران هستيم، 

 به حداقلي تعهد از غير آزاد ييك جامعه مهم است  که بتوانیم به یکدیگر اعتماد کنیم. در

 ملزم آنها به اختياري طور به كه داريم را تعهداتي فقط ما ديگران، حقوق كردن پايمال عدم

 از یا ها معامله و قراردادها به شدن وارد طریق از را اجبارها این ما که زمانی اما. شويممي

ظر اخالقی و هم حقوقی مجبوریم که ن از هم ، پذیریم می هاانجمن به شدن ملحق طریق

 ما که شویم مطمئن تا کنندبر سر قرارداد خود باقی بمانیم. عوامل متعددی به ما کمک می

توانیم این کار را انجام دهیم ، احساس خود در مورد کار درست یا غلط ، تمايل ما برای مي

است ، روش های تأييد شدن از طرف دیگران ، نصیحت اخالقی ، و زمانی که ضرروی 

مختلفی از اجرای آن تعهدات، از جمله امتناع از همکاری با افرادی که بر سر تعهداتشان 

 باقی نمی مانند.

خواهند که وظایفی بزرگتر بر عهده مي مردم و کندهمان طور كه جامعه پیشرفت می

ممکن است بگیرند الزم است که به مردم بیشتری اعتماد داشته باشیم . در ابتدا ، مردم 

تنها بر قبیله خودشان یا بر مردم روستای خودشان اعتماد کند . گسترش دایره اعتماد یکی 

 ما ساختن آماده در اساسی نقشی انجمنها و قراردادها.  است تمدن مهم هایاز پیشرفت

 .دارند عهده بر ، دیگران بر اعتماد برای

اشد ، پدرم مردی بود که مانند قهرمانی كه در یک سرود کشوری ، مشهور شده ب 

توانست از بانک صرفًا براساس قول خودش پول قرض بگیرد . این نوع از اعتبار و مي
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اعتماد برای بازار و تمدن بسیار ضروری و حیاتی است . اما در یک جامعه پیشرفته و 

 زندگی آن در که کوچکی شهر از فراتر ، من پدر خوب شهرت. نیست کافی اینتوسعه یافته

 شهر چند در حتی ضروری مواقع در بانک از گرفتن پول برای او بود ممکن و نبود کردیمیم

 من که همانگونه اما.  دنیا کل در یا کشور در همچنین ، شود مواجه مشکل با ترطرف آن

 به نه ، دارم دسترسی دنیا جای هر در اعتباری کارت و نقد پول به مداوم من ، کردم اشاره

 بازار اینکه دلیل به بلکه ، استرت من و اعتبار من بیشتر و بهتر از پدرم بودهشه اینکه خاطر

 صورت من که زمانی تا است داده گسترش دنیا سرتاسر در را خود اعتباری موسسات ، آزاد

 من به موست، و اکسپرس امريكن و ویزا مالی پیچیده شبکه ، پردازم می را خود حساب

مات یا پول نقد در هر جایی که هستم ، دریافت کنم. این دهند تا کاال ، خدمي اجازه

 آنها حقیقتاً  اما كنيم،مي فرض بديهي را آنها ما كه كنندمي كار خوب چنان آن هاسیستم

 چون معيارهايي از بزرگتر معيارهايي براساس هاسيستم اين البته،. هستند انگیز شگفت

 که مؤسساتی ترکیب. كنندبيل كار مياتوم يكرايه موسسات يا و من نقدي برداشتهاي

 ، کنندمی تنبیه را قرارداد کنندگان نقض که قانوني نهادهاي و کنندمی تضمین را فرد اعتبار

 طراحی از ، بگیرند برعهده را وسیعی اقتصادی هایتوانند مسئولیتمي باشد الزم که زمانی

به شبکه های جهانی  English Channel در تونل یک ساختن تا گرفته هواپیما یک

 و امريكا آن الین. CompuServeکامپیوتر مانند 

 حق يك عنوان آن به افراد بعضي شود،زماني كه اعتبار فراوان و قابل استفاده مي

 [...].  نگرندمي

اين افراد تنظيم مقررات براي دفاتر اعتباري، سركوب اطالعات اعتباري غلط و اعمال 

 حیاتی اهمیت مردمي چنین. شوندند اينها را خواستار ميمحدوديت بر نرخ سود و مان

خواهند پولی را که به زحمت خواهند بفهمند که مردم نمينمي آنها. کنندنمی درک را اعتماد

 اطالعات اگر ، بدهند قرض اعتماد غیرقابل حساب موجودی یک به اندبدست آورده

افزایش می یابد تا حدی که خطر  سود نرخ ، باشد دسترس غیرقابل قبول قابل اعتباری

دهد . اگر اطالعات به حد كافي قابل اعتماد نباشند ، توسعه همراه آن را نیز پوشش مي

شود یا اعتبار مالی تنها از طریق روابط خانوادگی و فامیلی ، قابل اعتبار در جایی متوقف مي

ن دفاتر اعتباری دسترس خواهد بود و مسلمًا این امر مخالف آن چیزی است که منتقدا

 خواهند.مي
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 و فردی حقوق ، کندشبکه اعتماد و اعتبار به کل مؤسسات یک جامعه آزاد اطمینان می

. قانون حاکمیت و آزاد بازار قراردادي، آزادی شده، تأمين يمالكنه حقوق ، فردی مسئولیت

نظریه هرج و  در که گونه همان. است استوار مطمئن اما ساده بنياني بر كه ايپيچيده نظم

تواند ترکیبات ریاضی بی نهایت مرج عنوان شده است ، یک معادله غيرخطی ساده، مي

تواند روابط حقوقی ، اقتصادی و تولید کند . به همين شكل قواعد ساده جامعه ی آزاد مي

 اجتماعی فراوانی تولید کند.

 ابعاد جامعه مدنی 

 ١٠٠چیده بسیار سخت است . بیش از شرح تمامي اشکال جامعه مدنی در این دنیای پی

 هادر کتابش به نام دموکراسی در امريكا نوشت که ، امريكایی ١سال قبل الکسیس داتوکویل

 براي تفريح براي دهندمي تشكيل انجمن وضعیتی هر در و شرایطی هر در ، سنین تمام در

ارسال مبلغ  ، کتاب انتشار ، کلیسا ساختن ، مسافرخانه ساختن ديني، مدارس ساختن

 را ها زندان و مدارس ، ها بیمارستان آنها روش اینمذهبي به نقاط دنيا هستند و به

 بیاندازید نهادهايي انواع به نگاهی و بردارید را ایتوانید روزنامهمي شما امروزه. سازندمي

روه گ ، مذهبی و اخالقی های انجمن ، تجاری موسسات شركتها، اند؛شده معرفي آنجا در که

های محلي، گروه های موسیقی و تئاتر ، موزه ها ، موسسه های خیریه ، مدارس و ... 

روزی که من شروع به نوشتن این فصل کردم ، روزنامه واشنگتن پست را برداشتم، در کنار 

 گزارش سه من ، هستند روز هر خبری زمینه دهنده تشکیل که معمولی های گروهتمامی

 مثال هایی از تنوع در جامعه مدنی بود. من برای که کردم پیدا

در صفحه اول روزنامه گزارشي در مورد سه خانواده حومه نشین با درآمد دوبل بود ، که 

یک کلوب شام ایجاد کرده بودند که در آن هر خانواده یک وعده غذایی هفتگی را می 

اين روش در دنياي بردند . با پخت که دو خانواده ی دیگر آنها را برداشته و به خانه مي

 غذاي هايوعده تعداد پرمشغله هايخانواده شغله دو هايخانواده از مملو يپرمشغله

 شاید. خوردندمي كنند، تهيه توانستندمي تنهايي به خودشان كه چيزي آن از بيشتر خانگي

 غذا هم با و نشستندمي خانواده سه که انگار باشد بزرگ اجتماع یک مانند دقیقاً  هم

 در کدام هر ما:  هستند گسترده خانواده کنندمی احساس که گویندخوردند اما شرکا میيم

 گزارش.  کنیممی صحبت یکدیگر هاي بچه مورد در و نشینیممي یکدیگر هايآشپرخانه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - Alexis de Tecqueville 
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 دادن پناه در سعی که کردمی بحث و صحبت باپتیست مؤمن خانواده یک مورد در دیگر

تجربیات دنیای سکوالر داشتند ، و به دنبال ایجاد یک زندگی  و تحریکات از شان بچه شش

 خانه در مادر. داشتند را آنان به مشابه هایو ارتباط با افرادی بودند که اعتقادات و ارزش

 ها بازی و ویدئویی نوارهای ها، کتابتمامی که کردداد و تالش میمي آموزش ها بچه به

 در هابچه ديگر با را آنها و ، کردو با آنها در خانه بازی می ، آورد فراهم آنها برای خانه در را

 داشتند عالقه پيانو به بزرگتر هايبچه طريق از و مدرسه و خانه يشبكه در كليسايشان

 کشیده بیرون مدنی جامعه از خانواده اینرسد کهمي نظر به جهات بعضی از. كند مرتبط

به عنوان مثالی از تنوع که حتی برای کسانی که  اما من معتقدم ما باید به گزارش ، است

خواهند روشی متفاوت از آن روشی که اکثر مردم در یک جامعه بزرگ برای زندگی کردن مي

 با ارتباط در دیگر گزارشي ، باالخره. كنيم نگاه دهدمي اجازه کنند انتخاب ، کنندانتخاب می

را به مدت ده سال با هم مرتبط کرده  خانواده پنج که كردمي صحبت ها بچه بازی گروه

 مادران ، بچه پرستار استخدام با بلکه كرد،مي پيدا بازي هم هابود. گروه، نه تنها براي بچه

 آن دخترم: گيردتوانستند برای خودشان ساعاتی آزاد داشته باشند. نویسنده نتيجه ميمي

شناخت و من به سختي د را نميآورد که او دوستان گروه هم بازی خونمي خاطر به را زمان

شناختم . وابستگي بين نمي را ام بازی هم گروه دوستان كه آورمزماني را به خاطر مي

توانند بهترین مي آنها نزدیک خویشاوندی نبود در. باشد گونه همين توانددوستان مي

 پشتیبان همه باشند. 

 

 خیریه وکمک های متقابل 

آز جامعه مدنی هستند موسسات خیریه محور مهميموسسه های خیریه ، جنبه های 

نقل قول باال از توکوویل هستند. مردم میل ذاتی برای کمک به افراد کم بضاعت دارند و 

دهند و از آشپزخانه های محلی آنها برای انجام این کار با دیگران انجمن هایی را شکل مي

شوند موسساتی ی طبقه بندی ميو بازارهای خیریه ی کلیسا تا موسسات ملی و بین الملل

كودكان را نجات «، ارتش رستگاری ، پزشكان بدون حد و مرز ، United Wayمانند : 

 . کنندمیلیارد دالر برای خیریه خرج می ١٥٠امريكاییها هر سال ». دهيد

 حذف را حکومت اصلی هایخواهید برنامهمي شما:  گویندمی آزادی گراییمنتقدان 

 سوي از اجباري هايآن هیچ چیزی را جایگزین نکنید . اما نبود برنامه جای به و کنید
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 خالقيت و فردي ابتكار و شكوفا اقتصاد ليبرتاريانيسم. نيست چيز هيچ قطعاً  دولت

 نهاده بنا مشترك اهداف به يابيدست براي انجمن انجمن هزاران و است نفر ميليونها

 ایالت مانند پیچیده ایکه به جامعه است اجتماعی آنالیز نوع چه این. شودمي

 بیند؟ دهد را نميمي انجام حکومت که آنچه جز چیز هیچ و نگردمي اینگونهمتحده

 چگونه که سوال ایندر جامعه ی آزاد بر عهده دارد . اما این پاسخ بهخیریه نقشی مهمي

ال این است که سئو آن به جواب اولین.  نیست ، کرد خواهد کمک فقرا به آزاد جامعه یک

کند و حتي فقر را ریشه با افزایش چشمگیر و گسترش ثروت اقتصاد آزاد زندگی را سهل می

 اروپا و متحده ایاالت در فقیر ها میلیون حتی تاریخی، استانداردهای با اما. سازدکن می

 درختان نداشت، کشی لوله امکانات هیچگونه ورسای زیبای قصر. هستند ثروتمند بسیار

از دانشگاه  ١قال در محوطه قصر برای پوشاندن بوی تعفن در آن جا بود، گارمن بوچامپپرت

درباره فراوانی که اقتصاد مبتنی بر  ١٩٩٥در سال » دانشمند امريكایی«میشیگان در کتاب 

 اند، نوشت:بازار آزاد و تکنولوژی مدرن تولید کرده

 ایل چینی کاترین بزرگ ... با صحنهمعاد ٢،»وو«[فیلمي] درباره ی زندگی همسر امپراتور 

تاخت تا بسته ی گرانبهایی را به مي سرعت به اسب بر سوار رسانی نامه كه شودمي شروع

نامه رسان دیگر که به دنبال مقصد بعدی بود برساند از میان چین شمالی به پکینگ و 

با رنج و تالش رفتند. بعدًا مشخص شد محتوای بسته، که نهایتًا به قصر امپراطوری مي

فراوان از قله های کوهستان های دور آورده شده بود، یخ است. یخ برای خنک کردن 

 .امپراطور هاینوشیدنی

 تشخیص بود، کرده جلب صحنه اینآورم، آنچه که به شدت توجه مرا بهبه خاطر مي

یخچال بر  در کردن باز با صرفاً  را یخ بخواهم كه زماني هر در راحتی به من اکنون اینکه

 شخص ـ من زندگی مادی سطح ديگر، شماردارم بود. در این رابطه همانند موارد بيمي

 قابل بطور ـ کنممی معاش امرار متوسط حقوقی با شهرتي، و مقام هيچ بدون جواني

 ... . بود باالتر چنین قدرتمند امپراطور به نسبت توجهی

دستگاه حرارت مرکزی) و در تابستان  با( شومدر زمستان از امپراتور چين گرمتر مي

 تا کنمخنکتر (با تهویه هوا)؛ من اطالعات بیشتر و بهتري را سریعتر و معتبرتر کسب می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Gorman Beauchamp 
۲ - Wu 
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توانم به هر مقصدی به سرعت و به راحتی برسم؛ من در مدت زمان مي من چین؛ امپراطور

ر و بیشتر (با دارم؛ من بهتمي دریافت بهتر پزشکی مراقبت و کشمکمتر درد کمتری می

 اختيار در دندانپزشكي و دارم) فلوراید با( بهتری هایبینم و دندانعینک دو کانونی) مي

 آواز براي طاليي ايپرنده چين امپراتور كه حالي در و. كندمي استفاده نودكائين از كه دارم

يا بيلي  ٣پينزا يا ازيو ٢بوده ـ من رزا پونسل ١»بيزانتين امپراتور« ـ داشته او براي خواندن

 رولينگ توانيممي تررا در دسترس خود دارم [براي خوانندگان جوان ٥يا اديت پياف ٤هاليدي

را اضافه كنيم] يا هركدام از هزاران مجري  ٨يا آالنيس موريست ٧يا گريت فول دد ٦استونز

ا براي ر آنها دكمه دو بر فشار با توانممي و دارم خود يادبي كه صدايشان را در قفسه

 شنيدن آماده كنم.

ما نباید جنبه فقر جهانی و كار دشوار را که بازار آزاد آنرا از بین برده است ، فراموش کنیم 

 در حقیقتا که کنند. اما با استانداردهای معاصر، میلیون ها امريكایی در فقری زندگی می

پاسخ به سوال این  دومین بنابراین. دارند امیدی نا حس دائما آنها آنهاست، کشتن حال

است که حکومت باید غرق شدن مردم در فقر و دشوار كردن فرار از فقر را متوقف كند. 

 مهارت از که افرادی برای مخصوصا  ، کنندمی حذف را ها شغل  ، قوانین و هامالیات

 طوالنی پشتیبانی و غیرمتأهل افراد از حمايت اجتماعی رفاه نظام و هستند برخودار پایینی

 نه شوندمي متحد مردم که است متقابل کمک ، پاسخ سومین.  سازدمدت را ممکن می

 كمك همديگر به مشكالت زمان در اينكه براي بلكه كنند، كنك بيچاره افراد به اينكه براي

 در اما. کرد خواهم بررسی بعدی های فصل در را خیریه و رفاه ، اقتصادی رشد من. كنند،

 ک متقابل تاکید داشته باشم. خواهم بر کممي اینجا

 اصناف اولین.  جا همه در بلکه ، غرب در تنها نه – دارد طوالنی ایکمک متقابل تاریخچه

 دانشجوی هر به بدهند اختصاص خود به را کاالیی انحصاری حق اینکه از قبل ، ایحرفه

مردم در  متقابل کمک های انجمن اصناف این و ، اند شده شناسانده وسطی قرون تاریخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Byzantine 
۲ - Roza Ponselle 
۳ - Ezio Pinza 
٤ - Billie Holliday 
٥ - Edith Piaf 
٦ - Rolling Stones 
۷ - Grateful Dead 
۸ - Alanis Morisette 
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مردم مقداری مشخص از پول خود را در  ١هر صنف بودند. در رسم و عرف آفریقایي سوسو،

رسید ، اعضا برای جمع کردن آن ریختند و زمانی که پول به مقدار مشخصی ميظرفی مي

 نظام که زمانی:  نویسدمي ٢آمدند. همان گونه که اقتصاددانان غنایی ، جورج آییتی،مي

نام گرفت . یا اگر توسط » اتحادیه اعتباری«امريكا معرفی شد به عنوان  در سوسو بدوی

نام گرفت ، گروهی از مردم که ماهی  ٣ِكب ، گرفت قرار استفاده مورد ایـهاامريكایی ـ کره

شوند که یک بار دور هم برای شام ، مشورت ، معاشرت و کمک مالی داخل ظرف جمع مي

 نندگان بدهند. در هر ماه آنرا به یکی از شرکت ک

در مورد » گذشته و حال«در مقاله اش به نام  ١٩٩٢مورخ در فوریه  ٤جوديت ِام. بنت

 برای مردم آن در که نویسدمراسم جمع آوری خیریه در قرون وسطی و انگلیس مدرن مي

 به كمك براي و كردندرقصیدند و بازي ميشدند ، ميمي جمع هم دور مشروب نوشیدن

: کلیسا در اعانه آوری جمع مراسم: خريدندسي را باالتر از قيمت بازار مياجنا هاهمسايه

 اینکه برای عروسی در خیریه آوری جمع مراسم کشیش؛ برای پول آوری جمع جهت

 کمک برای کمکی، خیریه آوری جمع و کنند آغاز را شان زندگی كنندمي ازدواج كه زوجهایي

ودند. بنت مراسم جمع آوری خیریه را به عنوان ب شده دچار سخت روزهاي در که افرادی به

 با بلکه بودند آسایش بهتر نوع جستجوی در تنها نه عادی مردم چگونه اینکه از اینمونه

 یکدیگر به دوستان و همسایگان آن طریق از که بودند اجتماعی ایموسسه دنبال یکدیگر

انه، همبستگي در میان مردم اع آوری جمع مراسم. کنندمی کمک ، نیاز یا بحران زمان در

 هامشاركت و بود نيازمند مردم فعال تالش مستلزم مراسم اين.  کردکارگر را تقویت می

 آوری جمع مراسم ، خیریه برخالف. داشت شده قضاوت فرد شايستگي يدرجه به بستگي

مع آوري ج مراسم در كنندگان شركت اتحاد با برابر افراد میان رابطه يگيرنده بر در اعانه

 را خيريه و فقر بين بالقوه اجتماعي ياعانه با صميميت و معاشرت، اين مراسم تفرقه

 باشند داشته انتظار توانستندمي متعارف طور به كه مردمي بين همچنين. دادمي كاهش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Susu:  

 گیرد.اعضاي منطقه آفریقاي غربی شامل مالی و گینه و مرز شمالی سیرالئون را در بر می
۲ - George Ayittey 
۳ - Keb 
٤ - M. Benett 
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 شد، خواهند منتفع آن از و كرده شركت اعانه آوري جمع مراسم در خود زندگي جريان در كه

 .داشت وجود متقابل يرابطه حس يك

 رفاه و خيريه فقر، که مورخان توسط اخیراً  که این –نمونه مدرن تر دیگر از کمک متقابل 

. است بردارانه و دوستانه اجتماعات نقش – بود شده گرفته نادیده کنند،می مطالعه را

یدی  دهد که کارگرانمي شرح را هاییاز موسسه امور اقتصادی لندن ، روش ١گرین دیوید

تشکیل داده اند ، که انجمنهای خودگردان انتفاعی دو جانبه » جوامع دوستانه«انگلیسی 

 مواقع در یکدیگر به و پیوستندمی هاآن به و کردندمی کمک گروهها به افراد. استبوده

 دریافت پولهای هستند، دوجانبه انجمنها که آنجایی از.  کردندمی کمک سختی و احتیاج

 بازماندگان مستمری و دفن و کفن هایهزینه ، پزشکی هایبیماری ، مراقبت برای – شده

 و منظم مشارکت طریق از و است داشته آنرا استحقاق فرد بلکه نبوده بخشش عنوان به –

 براي عمل همين انجام به متعهد با و شده پرداخت مشترك صندوق به اعضا ديگر طريق از

جتماعات تنها کلوب های محلي بودند ، اما بعضی ا از بعضی. شدمي توجيه اعضا ديگر

دیگر به اتحادیه های ملی تغییر شکل داده اند که صدها هزار عضو دارد و سرمایه گذاری 

جامعه در انگلیس با  ٢٠٠/٧شود که تخمین زده مي ١٨٠١در آن بسیار وسیع است. تا سال 

ست وجود داشته باشد. تا میلیون نفر ا ٩عضو مذکر بزرگسال از کل جمعیت که  ٦٤٨٠٠٠

 که ، اند شده داده پوشش اختیاری های بیمه هایمیلیون نفر توسط شرکت ٩، ١٩١١سال 

 مانند اند داشته متعددی هاینام آنها. بودند دوستانه اجتماعات در آنها سوم - دو از بیش

و جوامعی جنگل بانان ، جامعه دوستانه کارگران محافظه کار قدیمي گروه ، منچستر اتحاد

 .دیگر هایبا نام

 پیری، بیماری، مقابل در شدن بیمه –دارند اجتماعات دوستانه هدف اقتصادی مهمي

 ارتباطی شبکه توسعه سرگرمی، و معاشرت مانند ، دارند نیز دیگری اهداف آنها اما. مرگ

و  آمال که چرا کنندمی یکدیگر با پیوستگی احساس جامعه اعضا ، اینکه تر مهم و. فرد

اهداف مشابهی دارند . هدف اصلی ارتقا شخصیت اخالقي فرد است ، آنها فهمیده اند 

پیشرفت و توسعه عادات و رفتارهای خوب آسان نیست، اكثر ما داشتن حمايت خارجي از 

 فراهم را دوستانه جامعه این ها کنیسه و کلیسا. دانيمتصميمات خوب خود را مفيد مي

 عدم كه شخصيتي خوب يهاي ناشناس آن را براي يك جنبهالكلي يآورند، جامعهمي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - David Green 
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 ، کارگر مردم که بود ایندوستانه جوامع دیگر فایده. كنندمي ايجاد است الكل به اعتياد

 بریتانیا طبقاتی جامعه در نادر فرصتی که آوردندمي دست به را سازمان یک اداره در تجربه

 .است

ط با جوامع برادرانه امريكایی انجام داده است مانند مورخ ، تحقیقی در ارتبا ١دیوید بیتو

و شوالیه های  (Odd Fellows)، رفقاي مرموز (Elks) ها، گوزن(Masons): میسون ها 

 نهادینه کنندگان تأمين عنوان به برادرانه جوامع با کلیساها تنها ، نویسدپیتیاس. بیتو مي

 کردند. می رقابت رفاه دولت ظهور از قبل اجتماعی رفاه

 ٣٠میلیون امريكایی متعلق به جوامع برادرانه بودند یعنی تقریبا  ١٨، حدود  ١٩٢٠در سال 

توضیح » Every bodu`s Magazine« در ١٩١٠ سال در ایدرصد از کل بزرگساالن . مقاله

 کنند ایجاد امالک و دارایی که کنندداد : افراد ثروتمند در کمپانی های بزرگ ضمانت میمي

 ايبيمه اين. کنند تولید گوشت و نان برادرانه های دسته در که کنندفراد فقیر ضمانت میا ،

 به انسانها: کنید توجه خیریه از تنفر به. است خواري و خيريه نوانخانه، فقر، مقابل در

توانند بطور متقابل نیازهای یکدیگر را در مواقع مي آنها بنابراین پيوندندمي برادرانه جوامع

 شود.تیاج برطرف کنند و خوارِی گرفتن اعانه از دیگران به آنان تحمیل نمياح

 اوایل در. بود جاني تلفات خدمات يارائه به محدود برادرانه ایدر ابتدا ، حمایت بیمه

 بیمه مفید جنبه. کردندمی ارائه را تصادف یا بیماری بیمه نيز هاگروه از بعضی بیستم قرن

 مردم که خطری ، کندمی غلبه اخالقی خطرات مشکل بر بیمه ایننهچگو است ایندوستانه

توانند تا از نظام بیمه منفعت و سود ببرند.زمانی که با سازمان دولتی یا شرکت بیمه مي

سروکار داریم ؛ فرد ممکن است اقدام به بدگویی بکند تظاهر و تقلب با بيماري و ناخوشي 

راي مشكالت كوچك يا مشكالتي كه وجود ندارد ب مضاعف هايبتواند از مزايا و كمك

برخوردار شود. اما احساس اجتماع در کنار اعضای دیگر گروه برادرانه و خواسته شان که هم 

 براي است دليلي اين كه دهددهد . بيتو نشان ميسنخ هستند، انگیزه تقلب را کاهش مي

 به دادند دست از را عمر يدر بيمه رقابت يانگيزه اينكه از بعد برادرانه اجتماعات كه اين

 مقداري نكردن كر و بيماري به تظاهر كه جايي ـ دادند ادامه بيماري يبيمه بازار بر تسلط

 خانگی دکتر توسط معالجه شامل دوستانه درمانی خدمات بیمه ١٩١٠ سال تا. زاست مشكل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - David Beito 
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آعضا را با قیمت ثابت ، تمامي برای پزشکی هایمراقبت تا بود بسته قرارداد که ، گردیدمی

 انجام دهد. 

مهاجرین جوامع دوستانه بیشماری را شکل دادند ، مانند جامعه ملی اسلواک ، اتحاد 

دوستانه کرواسی، بازهای لهستانی امريكا و جوامع متحد ایاالت متحده امريكا برای 

کارگران)،  (دایره ی  (Arbeiter)اسلواک های روسی، گروه های یهودی شامل حلقه آربيتر 

اتحاد امريكایی اسرائیلی ، انجمن ملی زنان یهودی، جامعه کمک به مهاجران اسرائیلی و 

 وجود امريكا –عضو در بزرگترین انجمن های چک  ١٥٠٠٠٠، بیش از  ١٩١٨غیره.تا سال 

 دارای ، ١٩١٠ سال در نفری ٣٠٠٠ ایتالیایی کامال جمعیتی با ایلینویز، فیلد، اسپرینگ.  داشت

 . بود ایتالیاییازده اجتماع دو

به نام بحران امريكایی  ١٩٤٤در مطالعه اش در سال  ١اقتصاددان سوئدی گانو میردال

 های دسته در پوستان سفید از بیش ایتاکید کرد که آفریقایی های امريكایی از هر طبقه

زرگ ب دسته ، حقیقی طلبان اصالح میسون، هال پرنس ، مانند کنندمی شرکت دوستانه

 ، غریب و عجیب افراد ،) شمالی گوزن( ها الک مشابه يماهیگیران گالیلین و نسخه

 توسط شیکاگو در انجمن ٤٠٠٠ از بیش که است زده تخمین او. پیتیاس های شوالیه

 ٢ادوم، دبلیو هاوارد شناس جامعه ١٩١٠ سال در.  است گرفته شکل ، سیاهپوست ٢٧٥٠٠٠

ضویت کامل جوامع سیاه پوست ، که پولی می پردازند و تخمین زده است که در جنوب , ع

 :گفت او. است کلیسا اعضا کل با برابر تقریبا پردازند،یا نمی

 .است آن مركز اغلب و سياهان ياجتماعات دوستانه بخش حياتي زندگي جامعه

مانند جوامع انگلیسی ، جوامع دوستانه امريكایی بر قواعد اخالقي و تعهدات متقابل 

مورخ در کتابش به نام نظم  ٣اد نسبت به عضو دیگر ، تاکید دارند . دان اچ دویلافر

 شماری بی تعداد ایلینویز، ویل، جکسون کوچک شهر که گویداجتماعی جامعه مرزي، می

 آتش هایشرکت و فرهنگی های کلوب طلب، اصالح جوامع ، دارند دوستانه های مجمع

 فردی های رفتار بر که اندعی را بر افراد القاء کردهوسی اخالقی نظم ها مجمع آن و نشانی

 کامال مسائلی.  گذاردمی تاثیر الكل مصرف از خودداري در خاص طور به و عام، طور به

 . اعتبار کسب مهم يمسأله کل به نزدیک
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - Gunner Myrdal 
۲ - Howard W. Odum 
۳ - Don H. Doyel 
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 اما دارد،مي باز موجه دليل بدون منفعت ياتحاد و همبستگي اعضا را از مطالبه

. شودمي پيروي آنها از كه شوند مطمئن تا دارند را خود هايو رويه قوانين اجتماعات

 زياده دليل به حادثه يا بيماري كه زماني غرب سوسياليست كاران معدن ياتحاديه قوانين

 محروم منفعت كسب از را اعضا بود، داده رخ غيراخالقي رفتار و جسارت و افراط و روي

 قرن اوایل در پوست سیاه زنان يازمان داوطلبانهس بزرگترین روث، هاوس مجمع. كردمي

 بتوانند تا بدهند نشان معتبر پزشکی مدرک دکتر یک از تا كردمي ملزم را اعضا بیست،

 به که باشند داشته بیماری با ارتباط در کمیته یک و بشوند بیماری حقوق مزایای مدعی

 . کنند حمایت آنها از و کنند رسیدگی بیمار افراد

 ، جامعه افزون روز جوش و جنب و تحرک با تا کنندت دوستانه به مردم کمک میتجمعا

 . بیایند کنار

 به آنها که زمانی تا کنندبعضی از جوامع چند شاخه انگلیسی اعضایی را استخدام می

روند در محل آنها اقامت داشته باشند . دویل مي کار جستجوی برای دیگر شهرهای

فرادیکه مدت استخدام آنها کوتاه است ، کارت انتقال از میسون ها ا برای که استدریافته

یا شرکاء ، بیشتر از بلیط برای جواز ورود به مجمع دیگر است . آن یک کارت اعتباری قابل 

 و استحمل و نقل برای شهرت و موقعیت است که او در اجتماع سابق خودش ایجاد کرده

 دهد. و قراردادهای اجتماعی در کل جهان را مي تجاری شبکه کل به دستیابی فرصت او به

 ، اجتماعی مشکالت برای لیبرتاریان های حل راه که کنندمنتقدان عموما عنوان می

 اینکهبه بودن امیدوار و ، حکومت امنیت شبکه گذاشتن کنار و است غریب عجیب و خیالی

اهای خالی را پر خواهند ج و ها فاصله متقابل های کمک های گروه و ها خیریه ، ها کلیسا

کرد ، درست است ؟جواب دو پهلو است . بله ، این گروه ها در حال رسیدن به جایی 

 و حکومتی امنیتی شبکه وجود که است این تر مهم نکته اما.  اندهستند که همیشه بوده

 . است داده قرار فشار تحت را ها تالش آن ، کندمی حمایت آن از که انبوهی هایمالیات

روش ها و اشکال کمک های متقابل بی شمار هستند . از گروه های بازی و کلوب های 

 شدیدا هاگروه اين. جرم بانديده محلي هايگروه و تجاري هايشام گرفته تا اتحاديه

 اینکه دلیل به یا اند شده وارد کاری نیروی در زنان اینکه دلیل به نه ، اندیافته کاهش

 ما را گرفته است، بلکه به دلیل  توسعه و گسترش دولت. آزاد زمان تلویزیون
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 دولت و جامعه مدنی 

حمایت حکومت از حقوق افراد بر ایجاد فضایی که در آن مردم بتوانند به خواسته های 

 و حیاتی ، یابند دست دیگران با اختیاری هایفراوان و مختلف خود از طریق شراکت

 ياز نقش خود توسعه می یابد، وارد قلمرو جامعه فراتر حکومت که زمانی. است ضروری

 فعاليت گيرد،مي را خصوصي استقراض جاي دولت از استقراض كه زماني. شودمي مدني

 . زندمي كنار را) تجاري جمله از( داوطلبانه هايفعاليت ايزمينه هر در دولت

عي و مؤسسات از زمان عصر ترقي، دولت در آمريكا به طور روزافزوني اجتماعات طبي

ميانجي گري و سازش را منحل كرده است. مدارس دولتی جایگزین مدارس خصوصی شده 

 هاياند و مدارس بخش های بزرگ ، دور و غیرقابل کنترل جایگزین مدارس بخش

تأمین اجتماعی نه تنها نیاز فرد برای پس انداز کردن براي زمان  .اند شده تركوچك

بلکه پیوندهای خانوادگی ضعیف شده از طریق کاهش  سازدبازنشستگی را برطرف می

 قابل مسکن به دسترسی ایمنطقه های قانون. کنداعتماد والدین به فرزندانشان را رفع می

 تا کرد محدود را گسترده های خانواده برای هاموقعیت و هافرصت و داد کاهش را خرید

های خرده فروش را از نزدیک محل  مغازه و ها فروشگاه و ، کنند زندگی یکدیگر کنار در

زندگی افراد دور کرد، و بدين ترتيب تعامل اجتماعی را کاهش داد. مقررات مراقبت روزانه، 

 توسط مدني يجامعه به هاروش اين يهمه با. داد كاهش را خانگي يروزانه هايمراقبت

 .شد زده كنار دولت

 رفاه حکومت افتد؟اي اجتماعات ميبر اتفاقاتي چه به يابدزماني كه دولت توسعه مي

 در که را آنچه بیشتر فرآیند این در و گیردمی برعهده را جوامع و افراد مسئولیت اجتماعی

 افراد که است این ملزم حکومت اگر: کندآورد ، از انسان دور میمي رضایت و شادی زندگی

یک موسسه اداری مرکزی  اگر.  نیست نیازی دیگر محلی های خیریه به ، کند سیر را فقیر

 کمتری اهمیت از اولیاء، هایدر مركز شهر مدارس را مدیریت کند ، بنابراین انجمن

 با ارتباط در ها بچه به ، کنند مدیریت را جامعه مرکز حکومتی های سازمان اگر. برخوردارند

ی و خانوادگ های انجمن به نیاز,  باشند مسن افراد مراقب و بدهند آموزش جنسي مسائل

 شود. محلي کمتر احساس مي

 

 از خیریه و کمک های متقابل تا دولت رفاه
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 که کندخیریه و کمک متقابل ، با توسعه دولت تحت فشار قرار گرفته اند. بنت عنوان می

 آوری جمع مراسم حذف دستور ، سلطنتی و کلیسارسمی مقامات سیزدهم، قرن اوایل در

قرن هفدهم، به دليل مبارزه عمومي عليه فرهنگ سنتي،  تا.  دادند را ها اسکاتلندی اعانه

حركت به سوي كنترل متمركز مؤسسات خيريه و گسترش حمايت مبتني بر ماليات از افراد 

 .شد ترجدي هافقير، مخالفت

در طول مباحث باال در ارتباط با جوامع دوستانه ،خوانندگان ممکن است شگفت زده 

 این در هنوز آنها از بسیاری هستند؟ کجا حاال ، اندبوده شوند که اگر آنها اینقدر بزرگ

 برخودار جامعه در تری پایین موقعیت از و دارند کمتری اعضای و تعداد اما هستند اطراف

. است گرفته برعهده را آنها عملکردهای حکومت که است این خاطر به حداقل.  هستند

رفت آنها بود که حکومت دخالت کرد و پیش و توسعه اوج زمان در:  نویسدمي گرین دیوید

 اصلي كاركرد.  داد تغییر ملی،] درمانی خدمات[ اجباری بیمه يجوامع دوستانه را با ارائه

 يبرادرانه هايانجمن كه دريافت بيتو. شدند نابود اجتماعات اين و شد ملي اجتماعات اين

 را خانگي پزشكي هايليتفعا كه پزشكي مجوزهاي به مربوط قوانين توسط آمريكا يبيمه

 با رفاه دولت گسترش با و بيمه از خاصي اشكال مورد در قانوني ممنوعيت با برد، بين از

 ، کارگران مستمری ، فدرال هایحکومت و دولتها که زمانی. شدند رو به رو ممنوعيت

بین  از متقابل های کمک جوامع به نیاز کردند ایجاد را اجتماعی تأمین و مادران مقرری

 جوامع با روزولت تئودور جمهور رئیس اما استرفت . بعضی از آن اثرات غیر عمدی بوده

 به[ خودشان را کارها این باید امريكا مردم:  گفت و کرد مخالفت خارجی مهاجرین برادرانه

 مایکل معروف مورخ حتی ، بدهند انجام خارجی مهاجرین برای] كنيد توجه جمع ضمير

دارد که ابداع کنندگان دولت رفاه میان دولت رفاه اجتماعی، عنوان ميیکی از حا ١کاتز،

 خانماني بي رشد تقويت و فقر يتجربه انتقال با حمايتي هايفدرال ممكن است اين شبكه

 .باشند كرده تضعيف داخلي شهرهاي در

پناهگاه  ٢٠دهد. ارتش آزادیخواه ، دولت هنوز موسسات خیریه را تحت فشار قرار مي

 تا کرد تصويب قانونی دیترویت، شهر ١٩٩٥ سال در اما كند،وارگان را در ديترويت اداره ميآ

 آورد وجود به را الزام اين قانون.  سازد قانونی و منظم را ها خانمان بی به بخشیدن سرپناه

 توسط ها خوراک فهرست تمامی اینکه و باشند دیده آموزش کارکنان و کارمندانتمامی که
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - Michael Katz 
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داروهای پزشکی ت متخصصان تغذیه مورد تایید قرار گرفته باشد ، و اینکه تماميثب دفتر

 سرپناه در ساکن مردم سن سرپناه مسئول اینکه و شوند داری نگه شده قفل ایدر محفظه

 خوبی هاياینها ايده روند . تماميمي مدرسه به ها بچه که بشوند مطمئن و سازد معلوم را

:  گویندمی هستند، هاارتش آزادی خواه كه مسئول پناهگاه رسمي مقامات اما ، است

 چه.  است فرد هر برای روز هر در دالر ١٠ ما بودجه و دارد هزینه نیاز مورد موارد این تمامي

 در خانمان بی افراد و شد خواهد تعطیل پناهگاهها از بعضی ؟ افتاد خواهد اتفاقی

ندگی خواهند کرد و فشاری برای دیترویت ز مقوایی های جعبه و حفاط بی ساختمانهایی

به وجود خواهد آمد تا پول بیشتری برای ساختن پناهگاه خرج کنند. و افراد داوطلب 

 ارتش ازادی خواه ، فرصت کمتری برای کمک کردن خواهند داشت . 

مقامات اداری تگزاس خواستار این مورد هستند که برنامه درمان دارویی موفق که 

شود ، با قوانین حکومتی در مورد حفظ نامیده مي (Teen Challenge)چالش جوانان 

موارد ثبت شده، استانداردهای حمايت از سرپناه و مخصوصا استفاده از مشاوران صاحب 

 یا سابق های الکلی توسط اغلب که است مذهب پایه بر که هاییجواز به جای برنامه

. برنامه چالش جوانان از کمک های دولتي شوند ادغام شوندمي اداره شده اصالح معتادان

 و بهترین پروژه اینکه دریافت انساني خدمات و بهداشت وزارت مطالعه و کنداستفاده نمی

 ، تگزاس ايالت ١٩٩٥ سال در اما.  است دارویی درمان برای شده آزمايش برنامه ترین ارزان

دالر جريمه  ٤٠٠٠د یا روزانه کنن قطع را طرح اینکه داد دستور جنوبی تگزاس برنامه به

مقامات اداري را به دادگاه كشاندند كه حداقل باعث شد كه  Teen Challengeبپردازند . 

 ماندن فعال براي گرفتن اجاز راه در مبارزه براي را محدودش يبخشي از زمان و بودجه

 .كرد صرف

ي را كه قبالً افراد و بيشتر  و بيشتر هاينقش كه دولتي داشتن براي ما يجامعه يهزينه

 افتاد خواهد اتفاق که آنچه با ارتباط در توکویل چيست؟ دادنداجتماعات آن را انجام مي

 فهمش و درک به توجه با را فرد هر آمیز موفقیت صورت به اینکه از پس: داد هشدار ما به

قدرت برتر  ، کردیم درست و دادیم فرم خود درخواست طبق را آنها و بردیم جامعه داخل در

 پیچیده قوانین از ایشکبه با را جامعه سطح کل و.  گستراند، بازوانش را بر کل جامعه می

توانند نفوذی داشته باشند دهد که از طریق آن فکرهای خالق و افراد فعال نميمي پوشش

شود ، اما رود و نابود نميو بر جمعیت چیره شوند. خواسته و آرزوی انسان از بین نمي
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شوند شود ، انسانها به ندرت مجبور ميشود و فرونشانده ميشود و تسلیم ميهنمایی ميرا

شوند . چنین قدرتی تخریب فعالیت کنند ، اما به صورت مداوم از فعالیت باز داشته مي

 کندنمی حکومت قدرتي چنين اين ، کندمی جلوگیری انسان هستی و وجود از اما ، کندنمی

 به ملتی هر که جایی تا ، کندمی گیج و مبهوت برد،اميد فرد را از بين مي سست، را فرد اما

شود که بهتر از یک دسته حیوان ترسو و فعال نیستند که حکومت هم مي تبدیل چیزی

 مانند چوپان آنهاست. 

 كاركرد دولت كه وقتي« كندبيان مي (Charles Murray)همان طوري كه چارلز موري 

 بين از را خاص كاركرد آن به مربوط حياتي منبع تنها گيرد،ا از آنها مير] اجتماعات[ اصلي

 که نگرش این. بردمي بين از نيز را هاالعملعكس از بزرگتري يمجموعه بقاي بلكه برد،نمي

شود. موری در کتابش به نام در مي عادت يك بود خواهد خودش مراقب خودش حکومت

 حکومت بر اعتماد که كندشواهدي را بيان ميجستجوی خوشبختی و به زمامداري، 

 با رود،مي انتظار كه طور همان. است شده فردی و خصوصی فعالیت جایگزین حقیقتا

 توانايي كه اندكردهمي احساس احتماالً  مردم و باشد يافته افزايش درآمدها كه اين فرض

 درصدي ١٩٦٤ تا ١٩٤٠ يدهه از كه است دريافته موري دارند، ديگران به كمك براي بيشتري

 سپس،«. است يافته افزايش شودمي داده دوستانه انسان امور به كه هاآمريكايي درآمد از

 دگرگون ثابت روند اين اقتصادي، ترقي يميانه در ١٩٦٥ و ١٩٦٤ سال بين ناگهاني، طور به

ود حد تا اقتصادي رشد زياد كاهش( یافتمی افزایش همچنان درآمدها چند هر. »شد

آغاز نشد)، درصدی از درآمد داده شده به موارد انسان دوستانه، کاهش یافت .  ١٩٧٣سال 

در طول ركود، ناگهان آن روند خودش را حفظ کرد و اعانه ها و کمک  ١٩٨١بنابراین در سال 

 که گویدها به عنوان درصدی از درآمد ، شدیدا افزایش یافت. چه اتفاقی افتاد ؟ موری می

آغاز به کار کرد ، با رئیس جمهور لیندون  ٦٥تا  ١٩٦٤در سال  Great Society که زمانی

 ، انداخت خواهد راه به فقر علیه ایمبارزه فدرال حکومت که کردکه ادعا می جانسون

 ١٩٨١ سال در سپس.  نیست نیاز مورد دیگر هایشان کمک که کردندمی تصور مردم احتماال

ر سر کار آمد و قول داد که پرداخت توسط دولت را متوقف ب ریگان رونالد جمهور رئیس كه

 كند، احتماال مردم تصور کردند که اگر حکومت در پی کمک به فقرا نباشد ، بهتر است.

  

 شکل گیری شخصیت
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حکومت گسترده، بیشتر از موسسات و کمک های خیریه مخرب است، این حکومت 

ی تحت کنترل قانون ضروری است، شخصیت اخالقی را که برای جامعه ی مدنی و آزاد

 خودباوری ، صداقت ، احتیاط متانت، ، جوییصرفه بورژا، اخالقی خصوصیات. کندنابود می

 برای ضروری خصایص آنها زیرا دانست ارزش با و داد گسترش را شهرت به توجه و ،

خود  شکوفایی مسئول مردم و شود تولید باید سرپناه و غذا که است دنیايي در پیشرفت

تواند کار بیشتری برای خلق خصایص اخالقی در مردم انجام بدهد هستند . حکومت نمي

در کتابش به نام  ١تواند آن خصايص را تحلیل بدهد. همان گونه که دیوید فروماما مي

 : نویسدمي» حقوق مرده«

 پزشكي هايچرا باید صرفه جو باشید وقتي كه زندگي دوران كهنسالي و مراقبت    

 محتاط باید چرا شود؟مي تأمين ايددون توجه به اينكه در جواني چه قدر ولخرج بودهب

 را شما شده ویران خانه ، کندمی تضمین را شما بانکی حساب حکومت که زمانی باشد

خرد زماني که شما توانید پرورش دهید ميمي شما که را هاییگندمتمامی ، کندمی تعویض

دهد ؟ چرا باید ساعی و کوشا باشید ار بگیرید شما را نجات ميدر منطقه جنگی دشمن قر

شود ؟ چرا باید شود و به افراد بیکار داده ميآز درآمد شما از شما گرفته ميزمانی که نیمي

 به را اعتیادتان کنندایی تاسیس میهوشیار باشید زمانی که مالیات پردازان کلینیک ه

 کنند؟ معالجه نكرد سرگرم را شمار ديگر اينكه محض

رهایی فرد از حصارهای تحمیل شده بر او «فروم اثر حکومت بر شخصیت افراد را در 

توسط منابع محدود یا ترس مذهبی ، عدم تأييد از سوي اجتماع، یا خطر بیماری یا 

 .کندخالصه می» مصیبت فردی

رهایی از فردیت است و  آزادی گراییتواند فرض کند که هدف واقعي یچ کس نميه

این چنین نیز است بلکه رهایی از موانع مصنوعي و اجباري بر سر راه اعمال فرد هدف 

 يا دنیا، حقیقت از مردم که کنندهیچ گاه پیشنهادی نمی آزادی گراییليبرتاريانيسم است، 

ول مسئولیت برای عواقب اعمالش رها شوند. به عنوان یک قب از یا پرداخت به تعهد از

موضوع اخالقی ، افراد باید آزاد باشند تا خودشان تصمیم گیری بکنند و براساس انتخاب 

خودشان موفق شوند یا شکست بخورند . به عنوان یک موضوع تجربی ، همانگونه که 

 ، کنیمکارهایشان حمایت می عواقب برابر در مردم از ما که زمانی کند،فروم اشاره می
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - David Frum 
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 ، پشتکار متانت، ، جوییآوریم که دارای این خصایص، صرفهمي دست به ایجامعه

باشد بلکه آمیخته به اسراف، بی عدالتی و زیاده روی ، بیکاری نمي دوراندیشی ، خودباوری

 دهند، هستند. ، وابستگی و بی تفاوتی به نتایج کارهایی که انجام مي

را با آن آغاز كرديم ـ پول نقد کردن، اتومبیل کرایه در  ٤ع به تصويري كه فصل براي رجو

 اعتبار اعتماد، گسترده و پيچيده هايسراسر جهان ـ نياز انسانها به همكاري به ايجاد شبكه

 نیاز متعددی چیزهای به ما هایی شبکه چنین کارکرد برای. است كرده كمك معاوضه و

ن اکثر مردم با هم همکاری کنند و به عهدها و قول های خود وفادار آ با که اشتیاقی: داریم

باقی بمانند ، آزادی برای نپذیرفتن کار و تجارت با کسانیکه به عهد خود وفادار باقی 

 اقتصادی بازار و سازدمانند ، یک نظام حقوقی که اجرا و انجام قرار دادها را ممکن مینمی

و خدمات را براساس حفظ حقوق مالکیت و رضایت فردی  دهد کاال هامي اجازه ما به که

دهد جامعه ی مدنی پیچیده و تولید و مبادله کنیم . چنین چهارچوبی به مردم اجازه مي

 .سازدگوناگوني به وجود آورند که گسترده متنوعي از نيازهاي ما را برآورده می
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 فصل هشتم

 فرایند بازار

 

 

 

بینم ـ از شیر و نان روم، مواد غذایی عالی و فراوانی را ميمي مارکت سوپر به کههنگامی

 ٣٠٫٠٠٠گرفته تا پیتزای ایتالیایی و کیوی تازه ی نیوزیلند. امروزه، سوپرمارکت بطور متوسط 

قلم کاال دارد، درست دو برابر ده سال پیش. من مانند بیشتر خریداران به اين فراواني، 

 و ايستمرا دارم. در ميان اين جشنواره مواد غذايي مي آن انتظار هميشه و امعادت كرده

در قوطی های رژیمي آلبالویی کوکای مزخرف مغازه این«: گويممي جمله اين به شبيه چيزي

 »اونسی ندارد! ١٢

توانستم آفتد؟ این چگونه است که من كه نميمي اتفاق بزرگ ی معجزه ایناما چگونه

 تمام و بروم شب یا روز از وقت هر ایتوانم در مغازهنم، ميک پیدا نقشه روی از را ایمزرعه

 باالی مقادیر با خرید، برای آماده و مناسب های بسته در را انتظارم مورد غذایی مواد

 طرح را پیچیده کار این کسی چه کنم؟ پیدا ژوئن ماه در لیموناد و نوامبر ماه در بوقلمون

 کند؟می

 کس هیچ ـ کنداین است که هیچ کس آن را طرح نمیالبته راز این امر دقیقًا در 

آست اما نهایتًا نمونه ی حیرت انگیزی تواند طرح کند. سوپر مارکت مدرن جای عمومينمي

 .است آزاد بازار نام به ایاز نظم خودجوش بسيار پیچیده

 از بیشتر یکدیگر با تعاون شکل در ها انسان که گیردبازار از این حقیقت سرچشمه می

توانند نیازها و خواسته هایشان را تحقق بخشند و حقیقت این است که ما شکل فردی مي

 آنها گروهي كار كه بوديم هاييتوانیم این پدیده را تشخیص دهیم. اگر ما از جمله گونهمي

 نه نبوديم، همكاري و تعاون فوايد درك به قادر اگر يا و نبود مولدتر شانفردي كار به نسبت
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 ١مایزس فون لودویگ كه همانطور بلكه مانديما افتاده از ديگران و منفرد باقي ميجد تنها

هر فردي ممكن است مجبور شده باشد كه ديگران را به صورت «دهد: توضيح مي

دشمنانش ببيند، آرزو و اشتياقش براي ارضاي اشتهاي خودش، ممكن است او را به يك 

بدون امكان كسب مزيت و سود ». وارد كندجنگ و درگيري سخت با تمامي اطرافيانش، 

دو طرفه از همكاري و تقسيم كار، نه حسن همدردي و دوستي و نه نظم و ترتيب بازار، به 

اند و نه ها براي همكاري ساخته شدهگويند، انسانوجود نخواهد آمد. افرادي كه مي

ري است (در واقع رقابت، از درك و تشخيص اين مطلب ناتوانند كه تجارت بازار يك همكا

 كنند).ها هستند كه براي همكاري بهتر، رقابت مياين انسان

: كندمي مقايسه گونه اين به خودجوش و نظم با را ریزیبرنامه ٢اقتصاددان پاول هاین،

 آن از هواپيما هزاران روزانه. دارد وجود فرانسيسكو سان خليج منطقه در اصلي فرودگاه سه

كنند. تمامي آنها به نند، هر كدام به سوي مقصدي خاص پرواز ميكمي پرواز هافرودگاه

گردند، بدون اين كه با هم تصادفي داشته كنند و سر ساعت به زمين بر ميآسمان پرواز مي

باشند كه اين يك امري بسيار پيچيده و سخت است، و سيستم كنترل ترافيك هوايي 

، در منطقه ساحلي مردم هزاران بار به اعجابی از یک سازمان پیشرفته است. اما هر روز

. روندهای پرواز متفاوت و خاصي به مسافرت ميوسيله اتومبيل با مبدأ، مقصد و برنامه

 كنترل سيستم براي اتومبيل با مسافرت هاميليون هماهنگي سيستم اين كنترل و اداره

آن را در قالب  كه بدهيم اجازه بايد ما بنابراين است، سخت و پيچيده بسيار ترافيك

قوانيني خاص به طور خودجوش اجرا شود: از سمت راست حركت كنيم، در برخورد با 

پيچيم، توقف كنيم و عبور بدهيم. مطمئنًا تصادف چراغ، توقف كنيم، زماني كه به چپ مي

وجود خواهد داشت، و تراكم ترافيك هم وجود خواهد داشت، ـ كه اكثر آنها كم خواهند 

ها بر اساس اصول متقاضي ساخته شده باشند و عمل بكنند ـ ، اما نكته دهشد اگر خود جا

 ریزیهاي اتومبيلي برنامهمهم اين است كه غير ممكن است كه براي تمامي اين مسافرت

 از كه سيستمي كه گفت بايد ما، اوليه تصورات خالف بر ساخت، هماهنگ را آنها و کرد

 به بايد ترپيچيده هايرنامه ريزي است و سيستمب قابل است، برخوردار كمتري پيچيدگي

 .يابند توسعه خودجوش، طور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Ludwig Von Mises 
۲ - Paul Heyne 
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كنند كه تجارت و بازار ضروري هستند، اما هنوز اين احساس وجود اكثر مردم قبول مي

ترسند كه بازارها به سمت دارد كه موارد غير اخالقي مبهمي در مورد آنها وجود دارد. آنها مي

د، يا اين كه آنها منفعت فردي منعکس شده در تجارت را بي عدالتي سوق داده شون

شوند. اما همان گونه خوانده می» قانون جنگل«يا » رحمبي«دوست ندارند. بازارها اغلب 

دارد. بازارها براي پيشرفت اقتصادي حياتي و ضروري هستند، بلكه كه اين فصل عنوان مي

عمال زور از ناحيه حکومت از فضیلت مهمتر اين است كه آنها حاصل تراضي و نسبت به ا

 اخالقی و انصاف بيشتري برخوردار هستند.

 

 اطالعات و هماهنگي

بازارها بر اساس رضايت و توافقي هستند. هيچ شرکتی صورت حسابي براي محصوالتي 

تواند شما فرستد، مانند فرم ماليات درآمد. هيچ شرکتی نميايد، نميكه شما سفارش نداده

های تجاری سعي در كشف اين امر دارند كه شما چه ند كه تجارت كنيد. شرکترا مجبور ك

خواهيد و آن را به شما عرضه كنند. افرادي كه از طريق فروش مواد غذايي، چيزي مي

سازند در تالش براي كسب هايي كه اتومبیل و کامپیوتر مياتومبیل يا كامپيوتر يا دستگاه

خواهند و وع دارند كه مصرف كنندگان چه چيزي ميپول هستند نياز به درك اين موض

آورد؟ حاضرند چه مقدار براي آن بپردازند. تجارت از چه منبعی اطالعات الزم را به دست مي

اين اطالعات يك كتاب قطور نيست. در اقتصاد بازار، اين امر در نظم و ترتيبي كه توسط 

است (البته، هر چند، از نظر تئوري، در  ریزی تهيه شده است، قرار نگرفتهيك سازمان برنامه

 كنند).اقتصادهاي سوسياليست، توليد كنندگان مانند ترتيب و نظم باال عمل مي

 

 هاقيمت

ها گردد. قيمتها بر ميهاي افراد ديگر، به قيمتاطالعات بسيار مهم در باره خواسته

ها، ها چه قدر است نظام قيمتهاي کاالهای موجود در مغازهگويند كه هزينهتنها به ما نمي

خواهد، تا چه تمامي اطالعات قابل دسترس در اقتصاد در مورد اين كه هر فردي چه مي

تواند به بهترين نحو توليد بشود را در مقدار براي آن ارزش قائل است، و چگونه آن چيز مي

براي مصرف  ها آن اطالعات را هم براي توليد كننده و همدهد. قيمتكنار هم قرار مي

سازند. هر قيمتي شامل اطالعاتي در مورد تقاضاهاي کننده، مفید و قابل استفاده مي
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شود، كه از مقدار و ميزان مورد نياز كارگران براي توليد هاي توليد، ميمصرف كننده و هزينه

هاي كارگران در آب و هواي بد كه موجب افزايش قيمت مواد خام مورد نياز كاال تا هزينه

 عدد يك كاال، آن جزئيات، تمامي دانستن جاي به. گيردشود را در بر ميبراي توليد كاال مي

 :دارد قرار افراد دسترس در ساده

توانند با گويند چه زماني بعضي چيزها نميهاي بازار به توليد كنندگان ميقيمت

وليد بشوند. هزينه پردازند، تتر از آنچه كه مصرف كنندگان براي آن ميهايي پايينهزينه

واقعي هر چيزي، قيمت آن به دالر نيست، بلكه هر چيزي است كه به جاي استفاده از 

 شما كه است كاري آن كتاب، اين خواندن براي شما هزينه. پذيرد انجام توانستمنابع، مي

 خواندن خوابيدن، وقت دير تا سينما، به رفتن داديد،مي انجام آن، جاي به خود زمان با

 ١٥دالري، كاري است كه شما با آن  ١٥ CDهاي ديگر، تميز كردن خانه. هزينه يك تابك

 كاال، يك توليد براي منابع ديگر يا زمان از استفاده هر. داديددالر، به جاي آن، انجام مي

 آن. نامندمي فرصت يا زماني هزينه اقتصاددانان كه شود،مي هايیهزينه تحميل موجب

 براي توليد هيچ چيز ديگري استفاده بشود. تواندنمي منبع

 کنند همکاري يكديگر با كه دهدمي اجازه مردم به دهند،مي ارائه هااطالعاتي كه قيمت

 بلكه نيست، بيشتر چيزهاي و كاالها توليد تنها اقتصاد هدف اما،. نمایند بيشتری توليد تا

گويند كه ها به همه ما ميقيمت. خواهندمي مردم كه است چيزهايي بیشتر توليد هدفش

يابد ما سعي خواهند. زماني كه قيمت كاالهايي خاص افزايش ميمردم ديگر چه مي

توانيم با كنيم كه آيا ميكنيم كه مصرف آن كاال را كاهش دهيم. بعضي از ما حساب ميمي

يا ها (كه دستمزدها شروع توليد آن كاالها پول به دست آوريم يا نه. زماني كه قيمت

كنيم كه آيا ما بايد در يابد، ما بررسي ميها است) براي بعضي از كارگران افزايش ميحقوق

كنند كه در آنها هايي فكر ميآن زمينه وارد شويم يا نه. افراد جوان در مورد آموزش شغل

 درآمدهاي كه كارهايي براي را آنها كه هاييآموزش از و گيرد،پرداخت بيشتري صورت مي

 كنند. رو به كاهش است، دوري مي آنها

اي ـ تر از يك خانواده هستهتر از يك روستا ـ حتي شايد پيچيدهدر هر اقتصاد پيچيده

خواهد، هر كسي چه كاري دانستن اين موضوع سخت است كه هر كسي چه چيزي مي

تواند انجام دهد، و هر فردي مشتاق براي انجام چه كاري و با چه قيمتي است. در مي

هاي هر فرد، خانواده، ما يكديگر را دوست داريم، و ما اطالعاتي خصوصي در مورد توانايي
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هاي براي مشخص هايش و ترجيحاتش در اختيار داريم، بنابراين ما به قيمتخواسته

 كند،مي دريافت چيزي چه و گذاردساختن اين كه هر فردي چه چيز را به مشاركت مي

واده، خوب است كه ما خيرخواهانه براي افراد ديگر هم فعاليت خان از جدای. نداریم نیازی

كنند تا يكديگر را دوست داشته كنيم. اما هرقدر هم كه كشيشان و آموزگاران ما را تشويق 

باشيم. ما هرگز در جامعه افراد را به اندازه خانواده خود دوست نداريم و يا نيازهايشان را 

ها توليد كننده، خريدار و صاحبان ها، انتخاب ميليونقيمت نظام. شناسيمبه خوبي نمي

سازد، كه اين افراد ممكن است هيچ گاه مالقات نكرده باشند يا منابع را منعكس مي

 افراد به نسبت توانيمنمي هرگز ما اينكه با. باشند ننموده هماهنگ را خود هايفعاليت

هاي بازار ا مالقات كنيم، اما، قيمتر آنها حتي يا و باشيم داشته احساسي اقتصاد در دخيل

 خواهد، كار كنيم. كنند تا با يكديگر براي توليد بيشتر آنچه كه هر فرد ميبه ما كمك مي

گيرد (و اغلب بر بر خالف حکومت، كه در بهترين حالت، خواسته اكثريت را در نظر مي

كند، بازارها تحميل ميكند) و آن را به هر فرد ديگري اساس فشار گروه كوچكي فعاليت مي

كنند تا به خريداران و فروشندگان اجازه بدهند، آزادانه تصميم ها استفاده مياز قيمت

تواند از عهده هايشان انجام بدهند. هيچ كس نميخواهند با پولبگيرند كه چه كاري مي

بيشتري توانند نسبت به ديگران از استطاعت مالي هر چيزي بر آيد، و بعضي از افراد مي

خواهد خرج كند. و اگر برخوردار هستند، اما هر فرد آزاد است كه پولش را آن گونه كه مي

آيد، مخالفان های مشکی یا از مدل بری منیلو خوششان ميدرصد از مردم از اتومبیل ٥١

آزادند كه چيز ديگري بخرند، آنها مجبور نيستند يك حركت سياسي را شكل دهند كه 

 های آبي يا مدل ویلی نلسون را بخرند.مجبور سازند تا اتومبیلكشور را تمامي

 

 رقابت

ها در مورد اعجاز همكاري نبايد موجب اين برداشت شود كه روند تمامي اين صحبت

هاي فردي افراد ديگر هاي فردي ما هميشه در تضاد با تصميمبازار، رقابتي نيست. تصميم

االهاي خود را به خريداران بفروشيم، اما مردم گيريم كه خدمات يا كاست، ما تصميم مي

خواهند كه كاالهايشان را به همان مشتريان بفروشند. تنها از طريق رقابت ديگر نيز مي

توانند با كمترين قيمت توليد بشوند. با كشف يابيم كه چگونه کاالها مياست كه ما در مي
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ها براي ما ترين قيمتبا پاييناين موضوع كه چه كسي مواد خام  يا خدمات كارگري را 

 تأمين كند. 

سئوال اساسی اقتصادي اين است كه چگونه تمامي اين منابع را در جامعه با هم تركيب 

ها است، نه بيشترين پوند از فوالد يا كنيم، كه شامل تالش انسان براي توليد بهترين بازده

تركيب بازدهي كه مردم را به بهترين ها، اما بيشترين كامپيوترها، يا هيجان انگيزترين فيلم

 توليد را آن دارند، تقاضا كااليي براي مردم كه ايخواهيم تا اندازهنحو راضي كند. ما مي

 ما كه قيمتي كنيم توليد بهتري، چيز آن جاي به باشد بهتر كه اياندازه به نه اما كنيم،

براي كار خود يا براي کاالیي كه  ما كه قيمتي و بپردازيم، خدماتي يا كاال هر براي حاضريم

 راهنمايي درست، حل راه سمت به را آفرينان كار و گذارانسرمايه پذيريم،كنيم ميتوليد مي

 .كندمي

گيريم، هر تصميم تدريجي يا با توجه به سودش اتخاذ زماني كه در بازار تصميمي مي

خواهم؟ آيا يك خانه ي ميبيشتر  هايمجله آيا خواهم،مي را استيك اين من آيا: شودمي

خواهم؟ اشتياق ما براي پرداخت، و مواردي كه خواهان خريد توليدات خوابه مي ٣

توانند براي توليد يك كاال، هزينه گويد كه تا چه اندازه آنها مينيستيم، به توليد كنندگان مي

ن کننده بازار توليد تر از قیمت تعیینمايند. اگر آنها نتوانند کاالی ديگری را با قيمت پايين

توانند منابع بيشتري را براي توليد آن محصول، اختصاص دهند. زماني كه كنند، آنها نمي

دهند و نسبت به تلويزيون عالقه مصرف كنندگان عالقه بيشتري به كامپيوتر نشان مي

ر، ها پول بيشتري براي مواد خام و كارگر براي توليد كامپيوتدهند، شركتكمتري نشان مي

پردازند. زماني كه هزينه استخدام كارگر و مواد خام به آن حدي برسد كه مصرف مي

ها كنندگان مشتاق پرداخت آن براي توليد محصول كامل شده و تمام شده باشند، كارخانه

ها ها هزاران بار، ميليونسازند. از آنجايي كه اين تصميممصرف منابع بيشتر را متوقف می

كند كه باعث شوند. نظام پيچيده هماهنگي پیشرفت ميبار تكرار مي بار و ميلياردها

شود هر چيزي را براي مصرف كنندگان تهيه شود و در اختيار آنها قرار گيرد؛ از كيوي مي

 گرفته تا پنتيوم.

 كه است جديد مشتريان جذب براي توليدي واحدهاي و هااين رقابت ميان كل شركت

كند. اگر يك کارخانه احساس كند كه تقاضاي مصرف كننده براي مي ایجاد را هماهنگي اين

كند، اين كامپيوتر افزايش يافته است و اين اولين بار است كه كامپيوتر بيشتري توليد مي
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موضوع در خور پاداش است. از طرف ديگر، رقباي او كه توليد كننده تلويزيون هستند، 

ست. عمالً از هزاران کارخانه دهها واحد به ممكن است دريابند كه فروششان كاهش يافته ا

. شونددهند و هزاران واحد، ساالنه از اين شغل كنار گذاشته ميخوبي اين كار را انجام مي

 یا شغل دادن دست از در كنندگان مصرف قضاوت كه اين. است بازار خالقي تخريب اين

 براساس بازار اما رسدمي نظر به رحمانه بي باشد، کننده تعیین است ممکن فردی سرمایه

 و گيردنمي حکومت از خاصي امتياز ايکارخانه هيچ آزاد، بازار در. كندمي كار برابري اصول

 باقي تجارت اين در بتوانند تا كنند راضي را كنندگان مصرف مداوم طور به بايد از كدام هر

 .بمانند

زار اصل سود شخصي جدا از افزایش سود شخصي، كه مورد انتقاد برخي است، در با

سازد تا به ديگران خدمت كنند. بازار براي صداقت پاداش، قائل است زيرا افراد را مجبور مي

مردم بسيار مشتاقند كه با افرادي كه به صداقت مشهورند، معامله کنند. بازارها در ازاي 

و عرضه دهند با شركاء ادب و طرز معاشرت نيز پاداش در پي دارند زيرا مردم ترجيح مي

 كنندگان مؤدب سر و كار داشته باشند.

 

 سوسياليسم

هاي بازار است اشاره كرد در غياب قيمت ١٩٢٠همان گونه كه لودويك ون مايس در سال 

ها عمدتًا به سؤال توليد به عنوان رسد. سوسياليستكه سوسياليسم ناکارآمد به نظر مي

 چيزي چه كه دهدرا نشان مي نگرند: تنها برخي از محاسباتيك سؤال مهندسي، می

 .است كارآمدتر

تواند به سئوال مخصوص در ارتباط با فرآيند توليد درست است كه يك مهندس مي

پاسخ دهد، مثل کارآمدترين راه براي استفاده از قلع و حلبي براي ساختن يك قوطي سوپ 

ترين فضا اونس با كوچك ١٠تواند شامل اونس چيست؟ يعني، چه شكلي از قوطي مي ١٠

بشود؟ اما سئوال اقتصادي ـ استفاده مؤثر از تمامي منابع مربوطه ـ توسط يك مهندس 

شود. آيا قوطي بايد از آلومينيوم ساخته شده باشد يا از پالتينوم؟ هر كسي پاسخ داده نمي

دانيم اين رسد، اما ميداند كه قوطي سوپ ساخته شده از پالتينوم، مسخره به نظر ميمي

گويد اين گونه انجام دهيم. يك مهندس به ها به ما ميدليل است كه سيستم قيمت بدان

اي يا پالتينيومي جريان الكتريسيته را بهتر از مس هدايت گويد كه سیم نقرهشما مي
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كند. چرا بايد از مس استفاده كنيم؟ زیرا مس بهترين نتيجه را در ازاي هزينه پرداختي، مي

 مشكل اقتصادي است نه يك مشكل مهندسی. دهد. اين يكتحويل مي

ها، چگونه طراحان سوسياليستي بدانند كه چه چيزي توليد كنند؟ ممكن بدون قيمت

است او يك نظر سنجي بكند و دريابد كه مردم نان، گوشت، كفش، يخچال، تلويزيون، 

ا چنين خواهند. اما چقدر نان و چند جفت کفش؟ و از چه منابعي بايد استفاده كرد تمي

 كاالهايي را ساخت؟

باشد. اما وراي امرار معاش صرف چه مقدار نان كافي » كافي«يك پاسخ ممكن است 

دهند؟ اگر منبع است؟ در چه زماني مردم يك جفت كفش نو را به غذاي بيشتر ترجيح مي

ن ها و چه مقدار از آمحدودي از فوالد در دسترس باشد، چه مقدار از آن بايد براي اتومبیل

تر اين كه، چه تركيبي از منابع، گيرد؟ و نكته مهمبراي اجاق گازها، مورد استفاده قرار 

ترين روش براي توليد هر كاال است؟ حل كردن این مسئله در يك ترين و كم هزينهارزان

ها، طراحان، مدل تئورتيك، غير ممكن است؛ بدون اطالعات متقاعد كننده توسط قيمت

 کنند.ريزي میكوركورانه برنامه

هاي جماهير شوروي، مجبور بودند بازار را به نحو غير قانوني در عمالً، مديران كارخانه

هاي پولي استفاده كنند، بنابراين ميان خودشان بنا سازند. آنها اجازه نداشتند تا از قيمت

آمد. های پيچيدة شگفت آوری از تبادل و معامله غير مستقيم، به وجود مينظام

تصاددانان جماهير شوروي، حداقل هشتاد روش متفاوت براي معامله و تبادل مشخص اق

هاي تراكتور. بيشترين اند. از ودكا گرفته تا بلبرينگ تا روغن موتور و تا الستیکساخته

 مهارت احتماالً  اند،شده مواجه كنون تا آن با هاآمريكايي كه ايشباهت چنين بازار آشفته

 يك در نيز رادار. استبوده ٢در برنامه تلويزيوني ام.ای.اس.اچ ١ُا ریلی رادار ستد و داد

 هيچ او واحد و ـ متحده ایاالت ارتش. كردمي فعاليت متمرکز شده ریزیبرنامه اقتصاد

 ديگر به رفت تلفن سمت به او بنابراين بخرند، را شده عرضه كاالهاي تا نداشتند پولي

و ترتيب تجارت دقيقي را داد بدين ترتيب كه معامله  كرد، تلفن اچ.اس.ام.ای هايبخش

سيلين و نوعي نوشيدني صورت گرفت. هر هاي جراحي در ازاي سهمية سی، پنيدستكش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Radar O`Reilly 
۲ - M*A*S*H* 
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بخش در ازاي كاالهايي كه با كمبود آن مواجه بود، در حال تجارت چيزي بود كه تصور كنيد 

 كه كل اقتصاد چنين عمل كند.

 

 اموال و مبادله

سازد اين لي كه محاسبات اقتصادي در سيستم سوسياليسم را غيرممكن مييك دليل اص

است كه هيچ مالكيت خصوصي وجود ندارد، بنابراين هيچ مالكي وجود ندارد كه از طريق 

ها مشخص سازد كه مايل است چه چيزي را در عوض بعضي از اموالش قیمت گذاري

موال خصوصي را بررسي كرديم. در بپذيرد. در فصل سوم، ما راه حل نگه داري و حفظ ا

كنيم. مالكيت ريشه شکوفایی اينجا به اهميت اقتصادی نهاد مالكيت خصوصي اشاره مي

ایجاد شده توسط بازار آزاد است. زماني كه مردم حق حفظ اموالشان را دارند، ـ چه اين 

آن اموال براي توانند از اموال زمين، ساختمان، تجهيزات يا هر چيز ديگري باشد ـ آنها مي

 رسيدن به اهداف خود استفاده كنند.

تمامي اموال بايد در مالكيت افراد باشند. داليل متعددی براي ترجيح مالكيت خصوصي 

 بر مالكيت حکومتي وجود دارد.

مالكان خصوصي تمايل دارند تا بهتر از اموالشان مراقبت كنند زيرا آنها از مزاياي هر گونه 

 اجازه شما اگر. بينندمي صدمه آنها، بهاي كاهش از يا برند،بهره ميافزايش در اموالشان 

 در خانه آن كه قيمتي با را آن كه بود نخواهيد قادر رود خرابي به رو شما خانه كه دهيد

 خانه از كه است خوبي بسيار محرك و انگيزه قيمت، اين كه. بفروشيد داشت، خوب شرايط

ومًا نسبت به اجاره كنندگان بهتر از اموال مراقبت عم مالكان. كنيد نگهداري خوبي به

كنند تا از آن استفاده كنند. بدين دليل است كنند چرا كه آنها ارزش سرمايه را حفظ ميمي

اي بپردازد، تا اين اطمينان كه اكثر قراردادهاي اجاره مستلزم اين است كه مستأجر وثيقه

اي كه مالك هاي اجارهزش ملك دارد. آپارتماناي براي حفظ ارايجاد شود كه او نيز انگيزه

شوند دليل آن اين است هاي عمومي حفظ و نگهداري ميآنها خصوصي است بهتر از خانه

اش را از دست داند، هيچ فردي سرمايهنميكه هيچ كس خود را واقعًا مالک اموال عمومي

 كاهش يابد.دهد اگر ارزش و بهاي ملك عمومينمي

دهد تا از پيشرفت اموالشان از طريق اضافه كردن به مردم اجازه مي مالكيت خصوصي

توانند توسط پيشرفت خودشان نيز ها ميتر ساختن آن سود ببرند. انسانبر آن يا با ارزش



شناسی عالمهجامعهانال ک  
@Atu_Sociology 

  شیآزاداند کی   یجامعه شناس یکتابخانه تخصص 
 ١FreeMan.Net ١٩١  جـزوه نـامه،انیمـقاله، پا کتـاب،

هاي خوب كه اين امر به بهره و سود دست يابند، البته از طريق تحصيالت و پرورش عادت

دارند که از سود و مزاياي چنين پيشرفتي بهره ببرند. به تا زماني ممكن است كه آنها اجازه 

هاي باال، عنوان مثال اگر قوانين مانع از ورود شما به شغل انتخابيتان بشود يا ماليات

 نخواهد اعراب از محلي چندان شما، هايبيشتر درآمد شما را بگيرد. ديگر پرورش مارت

 .داشت

در آينده توليد خواهد كرد  اين سرمايهارزش اقتصادي يك سرمايه، درآمدي را كه 

اي كند. بنابراين مالكان خصوصي، كه بر چنين درآمدهايي حق دارند؛ انگيزهمنعكس مي

براي حفظ آن سرمايه دارند. زماني كه يك زمين كمياب است و داراي مالكيتي خصوصي 

 خواهندياست، مالكان به دنبال استفاده فعلي از منافع آن هستند و در عين حال م

 دهند ادامه نيز درآينده زمين آن از درآمد كسب به كه بود خواهند قادر كه بشوند مطمئن

 را شانزمين روي هايدرخت همه چوب، كننده توليد هايشركت كه است دليل همين به

 كه باشد درختاني جايگزين تا كارندمي را بيشتري درختان مرتباً  آن جاي به و كنندنمي قطع

اند. آنها ممكن است تحت تأثير نگراني در مورد محيط زيست قرار بگيرند، اما در هشد قطع

تر است. در كشورهاي سوسياليست اروپاي شرقي، آمد آتي از اموال احتماالً يك انگيزه قوي

هاي محيط زيست كند و آلودگي هوا و مخربجايي كه حکومت تمامي اموال را كنترل مي

دتر است، هيچ مالك حقيقي وجود نداشت كه نگران ارزش آتي نسبت به غرب بدتر و شدي

بدترين «گفته است:  ١٩٩٥نخست وزير جمهوري چك در سال  ١اموالش باشد. واکالو کلوز

 ».دهدتخريب محيط زيست در كشورهاي فاقد مالكيت خصوصي، بازار يا قيمت، رخ مي

اين است كه اين امر فايده و سود ديگر مالكيت خصوصي، كه چندان اقتصادي نيست، 

كند. زماني كه يك ماهیتی مانند حکومت، مالك تمام اموال است، افراد قدرت را پخش مي

در مقابل اراده حكومت، از مصونيت و محافظت كمتري برخوردارند. نهاد مالكيت خصوصي 

فراد دهد كه براي خود جايگاهي ايجاد كنند كه از گزند ابه بسياري از افراد اين مهلت را مي

ديگر حكومت در امان باشند. اين خصوصيت و جنبه مالكيت خصوصي در اين اصل كلي 

مالكيت خصوصي براي زندگي ». اين كه خانه انسان، قصر او است«نهفته است كه: 

خصوصي و آزادي مطبوعات الزم است تصور كنيد كه آزادي مطبوعات در كشوري كه 

 ها است، به چه شكل است.ها و خبرگزاريحکومت مالك تمامي روزنامه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - Vaclav Klaus 
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 تقسيم كار

ها و توجيحات متفاوتي دارند و منابع طبيعي بي هيچ نظم و از آنجا كه مردم توانايي

توانيم بيشتر توليد كنيم اگر در ترتيبي در سر تا سر دنيا توزيع و پخش شده است، ما مي

توليد چيزي هستيم هاي مختلف كار كنيم. از طريق تقسيم كار، ما همه در جستجوي شغل

توانيم ارتباط تجاري بیشتری برقرار كه در آن بهترين مهارت را داريم بنابراين با ديگران مي

دهد. جايي ، آدام اسميت، يك كارخانه سوزن سازي را شرح مي»ثروت ملل«كنيم. در كتاب 

شد كه هر كدام توسط يك كارگري عملكرد مختلف تقسيم مي ١٨كه توليد سوزن به 

 ٤٨٠٠گرفت. با چنين تخصصی کردني، توليد روزانه به ازاي هر كارگر، صوص شكل ميمخ

سوزن  ٢٠سوزن خواهد بود. بدون تقسيم كار، اسميت شك دارد كه يك سوزن ساز بتواند 

در يك روز توليد كند. توجه كنيد كه اهدافي وجود دارد كه از طريق تخصصی کردن 

ند حتي اگر يك فرد در هر كاري بهتر باشد. آيها برای يك فرد به دست ميوظيفه

نامند. اگر درداستان رابينسون اي مياقتصاددانان اين موضوع را اصل فوايد مقايسه

هاي ميوه» كروزو«برابر   ٣ماهي بگيرد، اما او بتواند » کروزو«دو برابر » جمعه«كروزوئه، 

در » جمعه«روزو در ماهيگيري و رسيده را پيدا كند، بنابراين به نفع آنها خواهد بود كه ک

كنند، هر كدام از آنها از جستجو كردن تخصص پيدا كند. زماني كه آنها تخصص پيدا می

 طريق تكرار و تجربه پيشرفت خواهند كرد.

كنند زيرا توقع بهره بردن و منتفع شدن، دارند. همان ها در مبادالت شركت ميانسان

معروفش عنوان كرده است و در اينجا به اين موضوع  گونه كه آدام اسميت قبالً در عبارت

 كند؛نیز ربط پيدا مي

اين از خيرخواهي قصاب، یا آبجوساز يا نانوا نيست كه ما شام داريم، بلكه از توجه آنها 

دهيم، نه به خاطر انسانيت آنها شان است. ما خودمان را مخاطب قرار مينسبت به منافع

ها، و هرگز با آنها از ضروريات و احتياجات خود صحبت بلكه به خاطر خود شيفتگي آن

 كنيم. كنيم بلكه در ارتباط با منافع آنها صحبت مينمي

اين بدان معنا نيست كه مردم هميشه خودخواه هستند و در مورد دوستان و 

اطرافيانشان بي توجه هستند. همان گونه كه اشاره كرديم، اين حقيقت كه قصاب بايد 

ها و نيازهاي شما كند كه به خواستهكند كه گوشتش را بخريد، او را تشویق می شما را قانع
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تر از افراد مشابه خود توجه كند. كارمندان فروشگاه، در غرب به صورت بارزي، خوش برخورد

 در جمهوري روسيه بودند.

كنند زماني هنوز، اين موضوع وجود دارد كه مؤسسات اجتماعي به صورتي مؤثر عمل مي

كه مردم بر اساس منفعت و عالئق فردي خود عمل بكنند. در واقع، زماني كه مردم بر اساس 

بخشند. از بهره و منفعت خود در بازار آزاد عمل بكنند، آنها رفاه كل جامعه را ارتقاء مي

آنجايي كه مردم به تبادل كاالهايي ارزش كمتري قائلند در مقابل كاالهايي كه برايشان 

دهد. من قائلند، مشغول هستند؛ هر تبادلي ارزش هر دو كاال را افزايش مي ارزش بيشتري

كنم تنها اگر براي ديسكت، ارزش بيشتري از تنها كتابم را در مقابل دیسکت شما عوض مي

ارزش بيشتري نسبت به دیسکت در نظر  كتاب قائل باشم و هم چنين اگر شما براي كتاب

بريم. همين طور اگر من كارم را با چك پرداختي از مي گرفته باشيد. هر دو منفعت و سود

شركت میکروسافت مبادله كنم. بدين دليل است كه من براي پول بيشتر از زمان ارزش 

دهند قائل هستم و سهامداران میکروسافت براي كار من بيشتر از پولي كه از دست مي

ال و خدمات در دسترس مردمي ها معامله و مبادله، كاارزش قائل هستند. از طريق ميليون

 برد.گيرد براي آنها بيشترين ارزش را قائلند و كل جامعه از اين امر منفعت ميقرار مي

کند كه به ديگران خدمت ارائه دهند تا به اهداف نظام سرمایه داری مردم را ترغیب می

فاه و ثروت خود برسند. تحت هر نظامي افراد باهوش و جاه طلب نسبت به ديگر افراد از ر

شوند. در يك نظام دولت محور، چه يك رژيم سرمایه داری یا یک بيشتري برخوردار مي

رژیم قديمي مدرن سوسياليست باشد، روش پيشرفت، قرار دادن دستهايتان بر اهرم قدرت 

و مجبور ساختن ديگر مردم براي اطاعت از دستورات شما است. در بازار آزاد، شما بايد 

توانيد اين كار را خواهيد انجام بدهند. چگونه مييب كنيد تا آنچه كه شما ميديگران را ترغ

ترين ترين و باانگيزهخواهند. بنابراين باهوشانجام دهيد؟ با ارائه كردن چيزهايي كه مي

خواهند و سعي كنند كه آن مردم، انگيزه كشف اين موضوع را دارند كه ديگر افراد چه مي

 دارند.  چيز را بر آنها عرضه

كند كه شامل مالكيت خصوصي تحت حاكمیت قانون، از خودخواهي جلوگيري مي

خواهند شود كه مالكش فرد ديگري است. هم چنين افرادي را كه ميگرفتن چيزي مي

كند. خواهند توليد كنند را تشويق ميثروتمند بشوند تا كاال و خدماتي را كه ديگر مردم مي

هاي ارزان و کارآمدش، بيل دهند هنري فورد با اتومبيلرا انجام مي و بنابراين آنها اين كار
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هايي در فروشگاهش، بیل كاسباي با نمايش تلويزيوني محبوبش، سام والتون با تخفيف

گیتس با سيستم عمليات كامپيوتريش و بسياري از افراد ناشناخته از طريق اقتصاد پيچيده 

ميليون دالر به دست آورد، زماني كه  ٢٠٠افر كه كنند، مانند فیلیپ زمانند ما عمل مي

شركتش را كه تأسيس كرده بود فروخت كه قسمت بااليي گاز و چوب ماهي خانم پائول را 

ساخت. لئونا هلمسلی، ممكن است فرد خوبي نباشد، اما براي اين كه در شغل هتل مي

 آراسته فراهم آورد. داري ثروتمند بشود، او ناگزیر است که اتاقی راحت با کارمندانی

 

 گذارانمنافع، ضررها ر سرمايه

تواند ببيند كه مصرف كنندگان و توليد كنندگان شامل كشاورز، كارگر، هر شخصي مي

گر چه نقشي در نظام و بازار، بر عهده دارند، اما گاهي اوقات نقش مالكان كارخانه یا صنعت

از نظر تاریخی، خصومت بسياري سرمايه گذار يا واسطه به خوبي شناخته نشده است. 

نسبت به واسطه وجود داشته است (اغلب در شكل تعصب قومی يا نژادي ، علیه سرمایه 

ها در بيشتر آسيا، و ها در آفريقا، چينيگذاران يهودي در اروپا و آمريكا، هندوستان و لبناني

تابش به نام نژاد ك در سوول توماس كه گونه همان شد،ها در داخل شهرها ديده ميايكره

هایی نيست، اما كند. جهل اقتصادي مسلمًا تنها منبع چنين نگرشو فرهنگ عنوان مي

کند). اين احساس وجود دارد كه كشاورز درك بهتر اقتصاد، به کاهش این نگرش کمک می

 پزد، اما چه مقدار بها توسط تاجرانكند، نانوا نان ميكارد، آسيابان آن را خرد ميگندم مي

شود؟ ارزش و قدر رسانند، اضافه ميو دست اندر كاراني كه گندم را به دست مشتري مي

ها ميان بازار، منزلت تاجران وال استریت كه زمانشان را براي سوء استفاده از تفاوت قيمت

 كنند، چقدر خواهد بود؟ سپري مي

به او به چشم گذار كامالً مهم است. ممكن است در يك اقتصاد پيچيده، نقش سرمايه

باشد، فردي كه دهد كه روند بازار میهايي را شكل میفردي نگاه شود كه حقيقتًا هماهنگي

كند تا به جايي كه واقعًا نياز است بفرستد. در يك كالم، ما منابع را رهبري و سرپرستي مي

از بيني كند و كند تا آينده خودش را پيشهمگي سرمايه گذار هستيم. هر فردي سعي مي

 آيا كه كردبيني مياش عاقالنه استفاده كند. حتي رابينسون كروزو، بايد پيشمنبع مالي

 ساختن براي را بيشتري زمان او كه بود خواهد بهتر كه است نحوي به هوايي و آب شرايط

 كه كنيممي بينيپيش ما همه. نه يا كند صرف روز، آن در بهتري غذاي جاي به سرپناه يك
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اي ما به بهترين نحو مورد تقاضا قرار خواهند گرفت، و چه مصرف كنندگاني همهارت كجا

خواهيم هفته خواستار پرداخت پول در ازاي توليدات ما هستند، آيا محصوالتي كه ما مي

 را خود بازنشستگي اندازهاي پس بايد ما كجا در هستند، ترگران يا ترآينده، ارزان

سي يك فرد اقتصادي واقعي نيست، كه تنها بر اساس ك هيچ البته،. كنيم گذاريسرمايه

صورت حساب مالي، تخمين بزند و حساب كند ما ممكن است شغل پر سودي نداشته 

باشيم چرا كه ممكن است آن تنها يك كار جالب براي ما باشد يا نزديك خانه ما باشد و ما 

چرا كه ما اين شغل را  آن را انتخاب كرده باشيم، ممكن است ما شغل عكاسي را آغاز كنيم

دوست داريم، حتي اگر ما از طريق فروختن تجهيزات تجاري پول بيشتري به دست آوريم. 

ممكن است ما خواستار پرداخت پول بيشتري براي محصوالتي باشيم كه توسط 

هاي مربوط به محيط زيست فروخته شوند يا توسط شركتدوستانمان فروخته مي

دهيم. هاي اقتصادي خود را بر اساس تركيبي از عوامل انجام ميشوند. ما اكثر تصميممي

شود. تنها چيزي كه تحلیل كه شامل قيمت، راحتي، لذت، ارتباطات شخصي، و غيره مي

كنيم كه به نفع هايي ميدهد اين است كه همه ما انتخاباقتصادي در اختيار ما قرار مي

 .سازيمماست، هر چند ما منفعت خود را مشخص مي

اما اقتصاددانان از واژه سرمایه گذار براي اشاره به مشاركتي مخصوص در روند بازار، 

كنند، فردي كه نه توليد كننده است نه مصرف كننده اما فردي است كه بررسي استفاده مي

 هستند ترارزش كم كه جايي از را منابع تا كندمي عمل فرصت و موقعيت اساس بر كندمي

 شوند، منتقل کند.رزش و قيمت بيشتري برخوردار ميا از كه جايي به

سنت در  ٥٠سنت در سواحل غربي و  ٣٠ها با قيمت او ممكن است ببيند كه کیوی

سنت انتقال  ١٠تواند آنها را در ازاي هر كيوي شوند، و او ميسواحل شرقي فروخته مي

دن آنها به شرق از هر تواند از طريق خريدن آنها در غرب و فرستابدهد، بنابراين او مي

خواهد يك سنت به دست آورد، او ممكن است در يابد كه يك شركت مي ١٠كيوي 

ميليون دالر بخرد و يك شركت ديگري يك ساختمان اداري  ١٠ساختمان اداري تا قيمت 

میليون دالر بفروشد. با خريدن و فروختن دوباره آن  ٨مناسب دارد كه ممكن است آن را 

وردن خريدار و فروشنده در كنار يكديگر) او سود قابل توجهي به دست شركت (يا با آ

آورد. ممكن است او ببيند كه راديو با قيمتي بسيار پايين در مالزي توليد شده و در مي

شوند. بنابراين او با تر از آنچه كه بايد فروخته بشوند، فروخته ميآمريكا با قيمتي پايين
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فرستد. او يا يك سرمایه بندد و آنها را به اينجا ميو قرارداد مييك كارخانه براي توليد رادي

 قيمت با توانندهاي بيمه آمريكايي ميگذار ديگر ممكن است مشاهده كند كه شركت

 يك بنابراين  دهند، ارائه ايبيمه خدمات مالزيايي، هايشركت به نسبت مالزي در كمتري

 د.پذير انجام تواندمي ديگري سومند معامله

اي توان به گونهدر هر مورد نقش سرمایه گذار بررسی موقعيت است كه از منابع مالي مي

گيرند سودمندتر هستند. اي كه اكنون مورد استفاده قرار مياستفاده كرد كه نسبت به گونه

شود. آیا پاداش آن براي درك اين موضوع سهمي از پول است كه به هر دو طرف اضافه مي

ها مساعد سازیم، فعاليت که نظر بعضي از افراد را نسبت به واسطهاگر برای این

 كه هاييكيوي از هاشرقي افتاد؟مي خواهد اتفاقي چه كرديم،گذاران را ممنوع ميسرمايه

 براي بيشتري پول بايد هاآمريكايي شدند،مي محروم اند،پرداخته پول برايشان مشتاقانه

اش قرار بگيرد، دست ه ساختمان اداري كه مورد استفادهب شركت يك پرداختند،مي راديوها

 دست به است ساختمان يك از بيشتر پول آن ارزش كه نقد پول ديگر نفر و يافتنمي

 اين دهدمي رخ حقيقتاً  كه چه آن. هستند سطحي هايينمونه تنها اينها اما. آوردنمي

ها به يك دليل شد. واسطه خواهد سكون و وقفه دچار ما مدرن پيچيده اقتصاد كه است

كنند ارزشمند است وجود دارند، چرا كه خدمات آنها براي افرادي كه با آنها تجارت مي

يابند كه تمركز و توانند كاالهاي خود را به بازار آورده، اما اكثر آنها در ميكشاورزان مي

بهتر است. مصرف تر و ها، با صرفهاستقرار بر روي زمين و فروختن محصوالتشان به واسطه

توانند به مناطق كشاورزي بروند و محصوالت كشاورزان آنجا را از آنها بخرند، كنندگان مي

 تر است. اما مسلمًا رفتن به مغازه براي آنها با صرفه

گذار توزيع كاالهاي اساسي است ـ منابعي كه براي توليد كاالهاي مصرف نقش سرمايه

 .است تريرند ـ بسيار ضروريگكنندگان مورد استفاده قرار مي

تر كند و گستردهتر شود، ساختار توليد آن، پيشرفت ميتر و غنيزماني كه اقتصاد پيچيده

آيد. شود. بدين معنا كه، مراحل بيشتري ميان مواد خام و كاالهاي مصرفي به وجود ميمي

ست. در زمان آدام اهایی براي صید ماهي بودهاولين كاالهاي مهم و اصلي، احتماالً شبکه

كرد تا در كارخانه هايي كه به كارگران كمك مياسمیت، مراحل بيشتري در توليد اتومبیل

سوزن بسازند، وجود داشت. امروزه، مراحل موجود در دادن كامپيوتر به مصرف كننده را 

ای گذاري كند، سيستم حمل و نقل، کارخانهتصور كنيد. فروشگاه كه فرد بايد در آن سرمايه
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 كه هاكند، مهندسين نرم افزار، كه بايد آموزش ديده باشند، تراشهكه كامپيوتر توليد مي

 و بشوند تصفيه بشوند، توليد بايد كه پالستيك و شيشه فلز،. بشوند توليد و طراحی بايد

 از قبل كه شود،مي گسترده توليد ساختار كه زماني. غيره و آن مانند و بشوند، گیری قالب

گذاري در روند مصرف كننده تصميم بگيرد محصول را بخرد يا نه. نيازمند سرمايه اينكه

هايي براي استفاده رسد كه مردم مداومًا در صدد فرصتتوليد است ، ضروري به نظر مي

 بهتر از منابع مالي خود باشند. 

ند خواهند به دست آوركنند تا چيزي را كه ميهاي اقتصادي شركت ميمردم در فعاليت

 حاصل خريد، و پرداختي هاينهايتًا كاالهاي بيشتر و خدمات بيشتر كه از طريق چك

 را محصوالتشان كشاورزان شود،مي پرداخت مزد كارشان خاطر به كارگران به. شودمي

 بهره، كلمه. است بهره و سود آورد،مي دست به گذارسرمايه كه اجرتي و پاداش فروشند،مي

براي حساب داران بدين معنا است كه پولي است كه پس از يك  .دارد متفاوتي معاني

 شرکت صاحب به پرداختي حقوق پول، آن اغلب. شوددوره فعاليت اقتصادي، حاصل مي

 خالص بهره. بود شده داده قرض كه پولي از آمده دست به بهره يا است، كارش براي

فاده با قميت باال از منبع به است و پايين قيمت با استفاده ميان فاصله از گذاريسرمايه

بيني صحيح او در كند. اين امر پيشگذار بر آن تكيه و فعاليت ميآيد، كه سرمايهدست مي

دهد. مضرات دهد، را نشان ميمورد اين كه مصرف كننده چه چيزي را ترجيح مي

 شودشود، كه سبب ميگذاري اين است كه بعضي اوقات اشتباه تخمين زده ميسرمايه

 سرمايه گذاران متحمل خسارت شوند.

 شوند.هاي باال دچار اضطراب و آشفتگي ميبعضي اوقات مردم در مورد سودها و بهره

هاي خواهند سود را محدود كنند يا ماليات آنها را كنار بگذارند، مخصوصًا بهرهآنها مي

گويند كه مي شنويد كه مردمرا (شما به ندرت مي» سودهای باد آورده«معروف و مشهور، 

شوند كمك كند). در واقع ما بايد جامعه بايد به آن تاجراني كه دچار ضررهای باد آورده مي

كنند، ارزش قائل باشيم. همان گونه كه اقتصاددان براي افرادي كه سود و منفعت توليد مي

ز سود و منفعت شاخص وجود ناكارآمدي (استفاده نامؤثر ا«كند: موری راسپارد اشاره مي

يا همان گونه ». گيردگذاران سود كننده مورد مبارزه قرار ميمنابع) هستند و توسط سرمايه

 براي گذاريسرمايه تحقيقات«: دهدمي توضيح نيويورك دانشگاه از کیوزنر ایسرآلكه

 نادرستي به منابع كه است هاييموقعيت براي جستجو و تحقيق شامل سود و منفعت
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گذار توليد كند، فاصله بزرگتري ميان اين د بيشتري كه سرمايهسو هر. »شوندمي توزيع

اند و چگونه بايد مورد استفاده قرار گيرند، موضوع كه چگونه منابع مورد استفاده قرار گرفته

 كه، زماني. است شده نيز جامعه بردن نفع باعث گذار سرمايه بنابراين و دهدرا نشان مي

دارند های دارويي خيلي باال است، آنها عنوان ميركتش سود كه كنندمي شكايت منتقدان

كه سودهاي باال در ارتباط با چنين محصوالت اساسي، غير اخالقي است در واقع، سود باال 

هاي ها است. شركتگذاري بيشتر در ساختن دارو و درمان بيمارينشانگر نياز براي سرمايه

حال پر كردن بيشترين فاصله ميان آنچه آورند، در دارويي كه سودهايي كالن به دست مي

كه مصرف كننده نياز دارد و آنچه كه بازار تا كنون توليد كرده است، هستند. محدوديت در 

گذاري در جايي شود ارتباط با سود شركت دارويي، ممكن است باعث از بين رفتن سرمايه

 كه واقعًا به آن نياز است.

كنيم ا را انتقاد كنيم، بلكه از كساني بايد انتقاد مياين سود كنندگان نيستند كه بايد آنه

اي احتياج نداريم. آورند. اما ما به هيچ ماليات باد آوردهكه ضرر و خسارت به وجود مي

 و كندکنند تنبيه ميهاي غلط منجر به ضرر میگذاراني را كه پيش بينيبازار سرمايه

كنند كه براي گذارند و او را تشويق مييم كنار گذارسرمايه نقش از را او كافي ضررهاي

 كند.كسي كار كند كه منابع را بهتر تقسيم و توزيع مي

رسد، با از طريق اين روند پيچيده جديد ـ كه از نظر سطحي بسيار ساده به نظر مي

هاي بازار آزاد ها ـ قيمتهايي بي نهايت از محصوالت مصرفي به سمت فروشگاهجريان

هاي خود را هماهنگ سازيم و سطح استاندارد زندگي كنند تا تالشمي همگي به ما كمك

 خود را باال ببريم.

اما « كنند.مشتاقان و عالقمندان به روند بازار، گاهي اوقات به جادوي بازار اشاره مي

هيچ جادويي در كار نيست، تنها نظم خودش و خودكار مردم در آرامش مولد است که 

كنند، هر كدام در جستجوي دست يابي به اهداف خود ا هم فعاليت ب آزادانه شودسبب مي

كنند، اين امر يك شبه هستند اما با افراد ديگر به منظور دست يابي به آن همكاري مي

 فرسا طاقت كار كه ايها، فرآیند بازار ما را از جامعهها و قرنافتد، بلكه طي سالاتفاق نمي

 به بود سال ٢٥ آن در زندگي به اميد متوسط و رساندونمير مي بخور درآمد به را افراد آن در

 .است رسانده آوري، فن و سالمت فراواني، از امروزي آور شگفت سطح
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 رشد اقتصادي

آيد؟ چگونه ما آن را از كار و زمين و منابع طبيعي چگونه رشد اقتصادي به وجود مي

 بي سطح كه رسيمقتصادي ميآماده خودشان را داشتند به ساختار امروزي پيچيده ا

 . استآورده فراهم را زندگي استاندارد از ايسابقه

در كتاب خواندني كوچكشان، اقتصادداناني به نام جیمز دی. گوآرتنی و ریچارد ال. 

، يك »هر فردي بايد چه چيزهايي در ارتباط با اقتصاد و رفاه بداند«استراپ به نام 

اند. اولين نكته قابل توجه کوفایی اقتصادی، عنوان داشتهراهنمايي كوچكی در باره منابع ش

اين است كه براي مصرف بیشتر، باید بیشتر تولید کنیم. کمبود، بخش اصلی شرایط 

انسانی است، يعني هميشه نيازهاي ما، بيش از منابع در دسترس است. براي دست يابي 

 صورت مفيدتري استفاده كنيم.  هايمان، بايد ياد بگيريم كه از منابع بهبه اكثر خواسته

، رونق بيشتر در توليدات »رشد اقتصادي«هم چنين بايد اشاره كنيم كه هدف ما افزايش 

ملي، درآمد ملي يا هر مجموعه آماري ديگر نيست. در ارتباط با اين آمار مشكالت متعددي 

ام) و اين ردهوجود دارد (با اين حال من اتفاقًا بعضي از آنها را در اين كتاب عنوان ك

شوند كه مردم خطاهاي بزرگي در مشاهده اقتصادي انجام بدهند، مانند مشكالت باعث مي

برآوردهاي مشهور و آشكاري كه اقتصاد شوروي كه بيشتر از آنچه كه بود نشان داده شد. يا 

داد، اقتصاد آلمان شرقي، نيمي از اندازه اقتصاد آلمان غربي آمارهاي مضحکي كه نشان مي

 و است، مردم براي مصرفي كاالهاي عرضه افزايش اقتصادي، فعاليت هدف. استبوده

 كنند،مي توليد را مصرفي كاالهاي آن با كه اصلي كاالهاي عرضه افزايش شامل همچنين

 و خواسته كه آوريم خاطر به بايد ما اما است، مشكل آن دقيق ارزيابي البته شودمي نيز

 هستند نه آماري. حقيقي كاالهايي ما عالئق

گذاري كردن است. يك روش براي ايجاد رشد اقتصادي واقعي، پس انداز و سرمايه

توانيم در آینده بیشتر توليد كنيم و بیشتر مصرف کنیم. دو امروزه با مصرف كمتر، ما مي

توانيم چيزي را فايده اساسي در پس انداز كردن وجود دارد. اولين فايده اين است كه مي

اي كه اقتصاد بدوی رابينسون كروزو را نشان وز مبادا، كنار بگذاريم، يك استعارهبراي ر

كرد، به اين دليل كه هايي را كه امروز جمع ميها و ميوهدهد. كروزو بعضي از ماهيمي

گذاشت. دومين شايد فردا مريض شود يا هوا به او اجازه ندهد غذا جمع كند، كنار مي

كنيم بنابراين گذاري ميكنيم و سرمايههمتر است. ما پس انداز ميفايده حتي از اولي هم م
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توانيم در آينده بيشتر توليد كنيم. اگر كروزو براي چند روزی كمي غذا ذخيره كرده بود، مي

توانست با آن ماهي بيشتري شكار توانست يك روز را صرف توليد توري بكند كه مياو مي

دهد كه تجارتي را شروع كنيم يا كاال و ز به ما اجازه ميكند. در اقتصاد پيچيده، پس اندا

تر، نشان بدهد. هر چه سطح پس تجهيزاتي را خريدار كرده يا اختراع كنيم تا ما را مولد

هاي بيشتري در گذاريانداز ما باالتر باشد (چه به صورت فردي چه اجتماعي)، سرمايه

موجب باالتر رفتن استاندارد زندگي، در  توانيم انجام بدهيم و اين امرتوليدات آتي مي

 هاي ما نيز اين گونه خواهند شد. شود و بچهآينده مي

يك اقتصاد پيچيده نياز به بازار کارآمد سرمایه براي جذب پس انداز دارد و کانالی که 

هايي هدایت کند كه ثروت جديدي توليد كنند، گذارياين پس اندازها را به سمت سرمايه

ها، ها، مؤسسات مالي مانند بانكزار سرمایه شامل بازارهاي سهام، امالک، شرکتدارد. با

 ١شود. همان گونه كه گوآرتنیگذاري ميهاي سرمايههاي بيمه، بازار سهام و کارخانهشركت

بازار سرمایه، فعاليت سپرده گذاراني را كه وجوه نقد به بازار عرضه «نويسند: مي ٢و استروپ

گذاري در گذاراني را كه در جستجوي وجوه نقد براي سرمايهنين سرمايهكنند و همچمي

اي گذاران خصوصي انگيزههای متنوع تجاري هستند را با هم هماهنگ كند. سرمايهفعاليت

گذاران به سرمايه». های با منفعت دارندها، و جستجوي طرحقوي براي ارزيابي دقيق طرح

گيرند ـ براي رساندن سرمايه به تشويق قرار ميهای درست مورد گيريخاطر تصميم

هايی برای هدایت سازد ـ و براي زيانهايي كه نيازهاي مصرف كنندگان را بر طرف ميطرح

هاي اهانت آميزي در ارتباط با شوند. ما اغلب نكتههاي غلط، جريمه ميسرمايه کم به طرح

كه چيزهايي مانند ر ارتباط با مردميشنويم، با نوعي از تحقير دگذاران كاغذي ميسرمايه

اي از به كنند. اما در يك اقتصاد پيچيده روز افزون، هيچ وظيفهفوالد و اتومبيل توليد نمي

تر نيست و كامالً درست است كه بازار به افرادي هاي درست، مهمكار بردن سرمايه در طرح

 ، پاداش و جايزه بدهد. گيرندگذاري ميهاي درستي در ارتباط با سرمايهكه تصميم

هاي منبع ديگري از رشد اقتصادي، پيشرفت در سرمايه بشري است، يعني مهارت

 كارگران.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - G Eartney 
۲ - Stroup 
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دهند ـ توسط آموزش خواندن و نوشتن، يا هايشان را پرورش ميهايي كه مهارتانسان

ريزي كامپيوتر يا رفتن به دانشکده پزشكي ـ از طريق درآمد يادگيري نجاري يا برنامه

 گيرند.بيشتر، پاداش مي

سال  ٢٥٠کند. ابتدا با انقالب صنعتي در پيشرفت تكنولوژي به رشد اقتصادي کمک می

اند. موتور بخار، احتراق داخلی، پيش تغييرات تكنولوژيكي دنياي ما را تغيير داده

اي جايگزين نيروي انساني و حيواني به عنوان منابع اصلي الكتريسيته و انرژی هسته

اند. حمل و نقل از طريق راه آهن، اتومبيل و هواپيما، تغيير يافته است. ژي ما، شدهانر

وسايل كاراندوز مانند ماشين لباسشويي، اجاق گازها، ماكروفرها، كامپيوترها و عرضه 

 را بیشتری محصوالت كمتر، زمان در كه دهندمي اجازه ما به صنعتي هايباشکوه دستگاه

هاي فشرده، ها، ديسكا ورای تصور ما از طريق نوارها، ضبط صوتهسرگرمي. كنيم توليد

ها، تغيير كرده است در قرن هجدهم تنها امپراطور اتریش ـ مجارستان ها و تلويزيونفيلم

توانستند موسیقی موزارت را گوش كنند، امروزه هر كسي، موزارت، و اطرافيانش مي

دهد. هاليوود چيزهاي چرت و پرت زيادي منسینی و مدونا را در ازاي چند دالر گوش مي

كند (بايد به خاطر آوريم كه اين چيزهاي چرت و پرت است كه مردم تماشای آن توليد مي

اند، كه با هنر نمايي لورنس كنند) اما اكثر مردم ريچارد سوم شكسپير را ديدهرا انتخاب مي

نها را ديده است. يك منبعي از اولیور و یان مککلن اجرا شده است، كه تمام تاريخ اجراي آ

شود، پيشرفت در سازمان اقتصادي است. نظام حقوق رشد كه عمومًا ناديده گرفته مي

هاي دهند تا شكلمالكيت، حاکمیت قانون، و حکومت حداقل به مردم بيشترين فضا را مي

تر شود كه وظايف بزرگها باعث ميشركت جديد همكاري را تجربه كنند. پيشرفت

هاي هاي مجتمعهايي مانند، انجمنها تقبل شود. سازمانتصادي  توسط افراد يا شراكتاق

هاي كارگران و ها، همكاريهاي بيمه، بانكآپارتماني غير استيجاري، بازارهاي سهام، شركت

هاي جديد هايی براي حل مشكالت اقتصادي خاص از طريق شكلديگر موارد، تالش

هاي توليدي رسند، بعضي از مجتمعشكال به نظر مؤثر نميهمكاري هستند. بعضي از ا

داران پول از دست رسيدند، و سهام، غير قابل كنترل به نظر مي١٩٦٠ی اي در دههمؤسسه

کند كه مورد دادند. پس خورد سريع به فرآیند بازار، اشکال موفق سازماني را تضمین می

 ته نخواهند شد.تقليد قرار خواهند گرفت و اشکال ناموفق پذیرف
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گذاري، پيشرفت در سرمايه بشري، تكنولوژي تمامي اين منابع رشد، ـ پس انداز، سرمايه

سازد، افرادی که به دلیل منفعت اقتصادي ـ ، انتخاب افراد را منعكس مي و سازمان

 شوند.خودشان در بازار آزاد تحریک می

ای كه بايد آزاد باشد، آزاد اندازهبازار در ايالت متحده و اروپاي غربي به سختي به آن 

 گونه همان. استاست. اما آزادي نسبي آن رشد و افزايشي عظيم در توليد به وجود آورده

 برابر پنج ژاپن، و اروپا شمالي، آمريكاي در كارگران« كنندمي اشاره استروپ و گوآرتنی كه

آور نيست كه اين تعجببنابر. »كنندمي توليد پيش سال ٥٠ در خود قديم نسل از بيشتر

نامند ـ تورم ـ تعدیل شده درآمد سرانشان ـ آنچه که اقتصاددانان در آمد واقعي مي«

 ».برابر بيشتر است ٥تقريبًا 

 

 عدم هماهنگي حکومت

نقش حکومت در اقتصاد چيست؟ براي آغاز اين موضوع بايد بدانيم كه حکومت نقش 

هاي بازار آزادي معامله، بنابراين قيمت بر عهده دارد: حمايت از حق مالكيت ومهمي

هاي فردي تطبيق داده شوند و هماهنگ بشوند. زماني كه نقش توانند با تصميممي

كند يا محصوالتي رود، در عرضه كاالها يا خدمات خاصی تالش ميحکومت از اين فراتر مي

عكس فرآیند بازار كند بلكه كند، نه تنها به فرآیند هماهنگي كمك نميخاص را تقويت مي

 اگر. دهندمي انتقال را اطالعات هاقيمت. شودکند، عدم هماهنگي ايجاد ميعمل می

 اطالعات بنابراين باشد، شده دخالت آن در يا باشند شده كنترل حکومت توسط هاقيمت

 .دهندنمي ارائه صحيحی

اقتصادي شود و باعث هماهنگي دخالت بيشتر منجر به اطالعات ناصحيح بيشتر مي

شود. ها و نيازها را موجب ميشود و در نهايت موجب دسترسي كمتر به خواستهكمتر مي

ها براي پيشرفت اقتصادي مخرب است، دخالت در اطالعات انتقال داده شده توسط قيمت

 .باشدهمان گونه كه دخالت در زبان براي گفتگو زيان آور مي

 

 حفظ مشاغل

ارضاي نيازهاي بشري يافت شده باشد (يا هنگامي كه هر زماني كه راهي بهتر براي 

 اين ارضاي براي قبالً  كه منابعي از بعضي ،)كندتقاضا براي يك محصول كاهش پيدا مي
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 نياز آنها به ديگر كه منابعي اين. نيستند نياز مورد ديگر گرفتند،مي قرار استفاده مورد نيازها

ات كارگري باشند. افراد ممكن است خدم يا هاكارخانه هاماشين است ممكن نيست

تر براي هاي خود را از دست بدهند زماني كه رقيب با يك روش ارزانها با شغلسرمايه

آيد. ما بايد با كساني كه بيكار هستند يا با جلب نيازهاي مصرف كنندگان، به وجود مي

كنيم، اما نبايد  اند، همدرديهاي خود را در چنين شرايطي از دست دادهكساني كه سرمايه

منافع رقابت و تخريب خالقانه را از ياد ببريم. افراد در چنين موقعيتي از حکومت 

شان حفظ شود يا يك رقيب را از بازار خواهند كه دخالت كند، تا تقاضا براي محصولمي

 اي كارشان حفظ بشود. بيرون كنند يا به گونه

هاي غير الزم حفظ د تا يك كار يا سرمايهاي ندارهر چند در زماني طوالني، هيچ فايده

هاي صنعت توليد درشكه را حفظ کنیم در شود. تصور كنيد اگر ما تالش کرده بودیم شغل

حالي كه اتومبيل به بازار آمده بود. ما بايد منابع را ـ زمين، كار، سرمايه ـ در صنعتي حفظ 

ي كند و همچنین کاربردهای ديگر راض را كننده مصرف تواندنمي اين از بيشتر كه كرديممي

از آن منابع ديگر وجود نداشت. براي دست يابي به مثالي جديدتر ـ مثالي كه براي كساني 

تر كامالً ناآشنا است ـ اند آشناست، هر چند با افراد جوانوارد مدرسه شده ١٩٦٠كه در دهه 

 ما بايد شغلماشين حساب كامالً جايگزين خط كش مهندسي شد. آيا  ١٩٧٠در دهه 

 خط كسي چه منظور؟ چه به كنيم؟ حفظ كردند،افرادي را خط كش مهندسي توليد مي

 ما اگر است؟ ترهزينه كم و تردسترس در حساب ماشين كه هنگامي خرد،مي مهندس كشي

 ما شد، خواهد اقتصادي غير صنعت يك يا شركت يك زمان هر دهيم، انجام كاري چنين

 مان قابل مقايسه با اتحاد جماهير شوروي باشد.زندگي استاندارد بايد

شود كه هدف اقتصاد يا حداقل سياست اقتصاد، ايجاد و خلق شغل است اغلب گفته مي

خواهند. اگر ما واقعًا اما برعكس است. هدف اقتصاد توليد چيزهايي است كه مردم مي

گويد، ما بايد مي ١مکنزی ریچارد اقتصاددان كنيم توليد بيشماري هايشغل خواستيممي

اي انجام دهيم. غير قانوني اعالم كردن ماشين اين كار را با يك سياست فدرال سه كلمه

ميليون شغل ايجاد خواهد كرد، اما اين به معناي بيرون  ٦٠آالت كشاورزي اين كار حدود 

 هاآن تر هستند و ازكشيدن كارگران از جايي است كه در آنجا بسيار مؤثرتر و توليد كننده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Richard Mackenzie 
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 بهتر و مؤثرتر بيشتر، ماشين و كارگران توسط كه شودمي استفاده غذايي مواد توليد براي

 .كرد خواهيم ضرر ما شرايطي، چنين در. شودمي توليد

، عنوان داشته است كه در انگلستان از »اقتصاددان«ناشر با سابقه نشريه  ١نورمن مکرا،

ي كه در آغاز هر قرن وجود داشته است، تا هايزمان انقالب صنعتي، حدود دو سوم شغل

پايان قرن از بين رفته است، با اين حال سه برابر مردم در پايان قرن استخدام شده بودند. 

درصد از نيروي كار هم در آمريكا و هم در  ٦٠، حدود ١٨٨٠در اواخر «كند: او اشاره مي

 استمل و نقل با اسب بودهبريتانيا، در كشاورزي، خدمات خانگي و كارهاي مربوط به ح

 بيستم قرن طول در. »مشغولند هاييشغل چنين در كاري نيروي از درصد ٣ تنها امروزه

 در. آوردند روي خدماتي كارهاي و صنعتي كارهاي سمت به كارهايي چنين از كارگران اكثر

رهاي كا سمت به دستي توليدات از كارگران اكثر كه رسدمي نظر به يكم و بيست قرن طول

هايشان را از ها و سرمايهاند، همزمان با آن بسياري از افراد شغلاطالعاتي روي آورده

 خوش ما اگر. استدست دادند. اما نتيجه آن استاندارد باالتر در سطح زندگي هر فرد بوده

 امروزه برابر ٥ كه هستيم محصوالتي توليد حال در ما اكنون هم از سال ٥٠ باشيم، شانس

ها را عوض كند، مانع از همكاري واهند شد. مگر اين كه حکومت شاخص قيمتخ توليد

 هاي غير توليدي به كار گيرد. بشود، و منابع را در استفاده

ها ها، آزاد كردن اقتصاد است، شغلشغل» حفظ«به عبارت ديگر، بهترين روش براي 

هاي قبلي از دسته رفته، تغيير خواهند كرد، اما هميشه كارهاي جديد بيشتري نسبت به كار

ها در كند، ماشينشود. اين امر حتي در موارد پيشرفت تكنولوژي نيز صدق ميايجاد مي

گذاري در اقتصاد به معناي اند اما سطح باالتري از سرمايهها شدهيك زمينه جايگزين انسان

 ها است.افزايش سطح دستمزد براي ديگر شغل

 

 هاكنترل قيمت

ترين روشي است ـ شامل دستمزدها، قيمت كارگرها ـ احتماالً مستقيمها كنترل قيمت

ها سعي كند. بعضي اوقات حکومتكه حکومت از طريق آن شاخص قيمت را تحريف مي

خواهند كه قيمت حداكثر را ها دارند، اما اكثر اوقات آنها ميدر تعيين كمترين قيمت

ها به شود. قيمتها اعمال مييش قيمتمحدود كنند. كنترل قيمت، اغلب در پاسخ به افزا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - Norman Macrae 
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ها، نشانگر افزايش تقاضا يابند. در يك بازار آزاد افزايش قيمتداليل گوناگوني افزايش مي

براي توليد يا كاهش در عرضه است. در هر كدام اين موارد، تمايلي وجود دارد كه منابع به 

، كه اين امر موجب كاهش يا كنند تا از افزايش قيمت سود برده شوندسمت بازار حركت 

شود. (بايد اشاره كنيم كه در زماني طوالني، ها ميحتي برعكس شدن روند افزايش قيمت

يابد قيمت كارگرها است. رسد مرتبًا افزايش ميبه معناي واقعی، تنها قيمتي كه به نظر مي

فته تا نفت و بينيم كه قيمت كاالها از گندم گربا نگاهي به صد سال قبل يا بيشتر، مي

سال، پنج برابر شده  ٥٠كامپيوتر كاهش يافته است، در حالي كه ميزان واقعي دستمزد در 

هاي اقتصادي كم ياب است و چيزي است كه به تمامي است. تنها چيزي كه در زمينه

 ها هستند). كند، انسانعوامل ربط پيدا مي

فهمد كه . هر اقتصادداني مياي بارز از كنترل قيمت استكنترل قيمت اجاره، نمونه

ها به تصويب برسند و آورد. اگر كنترلای را به وجود ميي اجارهكنترل اجاره، كمبود خانه

ی قيمت اجاره كمتر از ميزان بازار نگه داشته بشود، بنابراين مردم بيشتر خواستار خانه

بازار نيست: اي هستند. قيمت تصويب شده توسط حکومت، قيمت نقل و انتقالي اجاره

تر از آنچه هستند كه با آيند، يا در جستجوي آپارتماني بزرگهاي بيشتري به شهر ميانسان

 زماني كنند اقامت بزرگ هايآپارتمان در دارند دوست يا شد،مي شانقيمت بازار، نصيب

ا از ام. بخرند ايخانه بتوانند آنها اگر حتي هستند اجاره جستجوي در يا رفتند، هابچه كه

دهند در چيزي گذاران ترجيح ميآنجايي كه اجاره كمتر از ارزش و ميزان بازار است، سرمايه

گذاري كنند كه بتوانند سودش را از طريق بازار پس بگيرند، بنابراين عرضه خانه، تا سرمايه

 يابد. اي كه تقاضا به وجود آيد، افزايش نمياندازه

رت باقي بماند، عرضه كاهش خواهد يافت، چرا كه در واقع، اگر كنترل اجاره بدين صو

 هايگيرند در ملك خود زندگي كنند تا اين كه آن را اجاره بدهند، خانهمالكان تصميم مي

 توانندنمي هاخانه صاحب اگر. شودنمي جايگزين يا شوندنمي داشته نگه تخريب، درحال

هاي ديگري پيدا كنند تا در ميان روش بايد آنها بدهند، اجاره پيشنهاد بيشترين به آپارتمان

مستأجران مشتاق به يك نفر اجاره بدهند، آنها ممكن است رشوه زير ميزي قبول كنند كه 

شناخته شده است، يا ممكن است بر اساس نژاد، » پول كليدي«در شهر نيويورك به عنوان 

. در شرايطي عالئق جنسي و ديگر عوامل كه به قيمت ربطي ندارد، تبعيض قائل بشوند

جنوب برونکس ديده شده است، مالكان  بحراني، كه در بعضي از مناطق همسايگي
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آورند، تا ماليات خود را بپردازند، و هاي آپارتماني كه اجاره كافي به دست نميساختمان

 .شوند ناپديد كنندمي سعي و سازندتوانند به آساني آن را بفروشند، آنها را رها مينمي

هاي حکومت، مشكالت ايجاد شده توسط كنترل اجاره منجر بسياري از مداخله همراه با

هاي آپارتماني بي بهره ها سعي در تغيير ساختمانشود. صاحب ملكبه دخالت بيشتر مي

هاي آپارتماني غير استيجاري دارند، بنابراين شوراهاي شهر قوانيني در خود به مجتمع

 و مؤجرین بازار، در. كنندتمع آپارتماني، صادر ميارتباط با محدود كردن تغييرات مج

 معنا بدين اجاره كنترل اما دارند، يكديگر داشتن نگه راضي براي خوبي دليل مستأجرین

 و مؤجرین بنابراين. هستند خانه صاحب به تحمیلی و فشار تنها مستأجرین كه است

مالک ـ مستأجری را  هایكميسيون هاحکومت و دهندمي پايان خود جنگ به مستأجرین

 بهترين دروني، اطالعات و دهی رشوه. دهندبراي تنظيم هر مورد از تعامل آنها، ترتيب مي

 شوراي یافت افزایش خالی خانه نرخ اینکه محض به. است آپارتمان كردن پيدا براي روش

ی هعرض به اشاره ـ. نمود لغو را اجاره كنترل كه كرد صادر حکمی سی.دی واشنگتن در شهر

 شودکافی مسکن موجود دارد ـ البته عرضه خانه در همان مدتی که کنترل اجاره اعمال مي

نوشته  ١لیندلک َاَسر سوئدي اقتصاددانان كه نيست آورتعجب. یافت نخواهد افزایش

رسد كه در كنار بمباران، كنترل اجاره در بسياري از موارد مؤثرترين روش به نظر مي«است: 

 ».وان تخريب شهرها شناخته شده استتا كنون به عن

اند. بعضي اوقات ريزي نشدهها، طرحها هميشه براي پايين نگه داشتن قيمتكنترل

حکومت سعي در تعيين حداقل قيمت دارد، مانند قانون حداقل حقوق شايد هيچ مطلبي 

از درصد  ٨٠ها را مشخص و روشن نسازد. بهتر روند بازار و عملكرد هماهنگ شده قيمت

كنند و چرا كه نه؟ اين نظريه مناسب ها از افزايش حداقل دستمزد حمايت ميآمريكايي

دالر  ٥دالر در يك ساعت، مشكل است. پس چرا نبايد حداقل دستمزد  ٤است: زندگي با 

ها فراواني آورد، حداقل قيمتها كمبود به وجود ميباشد؟ اما همان طور كه حداكثر قيمت

شان از نظر كارفرمايشان كمتر از حداقل قانوني آن وریكارگراني كه بهرهآورد. به وجود مي

رود، و هماهنگي رخ است، هرگز استخدام نخواهند شد. دوباره شاخص قيمت از بين مي

دهد. قبالً اشاره كرديم كه روند بازار براي هر فردي كه به دنبال كار است كار توليد نمي

ند اجازه كار كردن نداشته باشد همان گونه كه اقتصاددانان كند، به جز زماني كه اين رومي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - Assar Lindbeck 
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اقتصاد: «(كه جزء كابينه كلينتون بود) در كتابشان به نام  ٢و آلن بالیندر ١ویلیام بامول

اولين نتيجه قانون حداقل دستمزد، افزايش درآمد «اند، نوشته» هااصول و سياست

». هاي استخدامي آنها استبراي فرصت كارگراني با حداقل مهارت نيست، بلكه محدوديتي

-كنند، يا بر روی دستگاهكارفرمایان از يك كارگر ماهر به جاي دو كارگر غير ماهر استفاده مي

ها انجام نشده باقي بماند. دهند كه بعضي از شغلكنند يا اجازه ميگذاري ميها سرمايه

سينماها باشند؛ ممكن است هنوز  چي دراند كه كنترلگويند عادات داشتهتر ميافراد پیر

چنين چيزي وجود داشته باشد اگر تئاترها كمتر از حداقل دستمزد به افرادي كه به دنبال 

اولين شغل هستند، پرداخت بكنند. در عوض، ميزان افراد جوان استخدام نشده چندين 

ها به تمزداست. روش افزايش دس ١٩٥٠ی برابر بيشتر از ميزان افراد جوان بيكار در دهه

معني غيرقانوني نمودن كار در ازاي دستمزدي كمتر از ميزان معين نيست، بلكه به معناي 

افزايش جمع شدن سرمايه است تا هر كارمند بتواند بيشتر توليد كند، و به معناي افزايش 

 هاي هر كارمند است تا او بتواند با همان وسايل بيشتر توليد كند. مهارت

شت و زرع، مثال ديگري از حداقل قيمت است. در هر اقتصاد بدون حمايت از قيمت ك

ها به تدريج كاهش پيدا كند، توليد بيشتر به اين تورم بايد انتظار داشته باشيم كه قيمت

معنا است كه قيمت واقعي هر چيز كاهش پيدا كند. توليدات كشاورزي كه اولين 

ورد هستند. در واقع، پس از گذشت ترين مثال اين ممحصوالت در اقتصاد هستند، روشن

ها سال عرضه گندم و سایر توليدات اصلي كشاورزي افزايش يافته است و قيمت ٢٠٠

 وجود با. توليد هايبخش خريد براي الزم كار هاياند (با در نظر گرفتن ساعتكاهش يافته

ها به . كاهش قيمتكنند كار مزارع در كه داريم كمتري افراد به نياز ما غذایی، مواد فراواني

ها در سال درصد از آمريكايي ٥٣دهد. به اين دليل است كه كشاورزان اين هشدار را مي

درصد اكنون كشاورزند. اين خبر خوبي است: اين بدين  ٥/٢اند و تنها كشاورز بوده ١٨٧٠

توانند خودشان و توانند چيزهاي ديگري توليد كنند و ميمعناست كه همه آن افراد مي

 قيه را ثروتمندتر سازند. ب

حکومت فدرال تصميم گرفت كه قيمت كشت و زرع را باال ببرد،  ١٩٢٠ی اما در آغاز دهه

هاي قيمت را كه به كشاورزان تا كشاورزان را راضي كند. يعني او تصميم گرفت عالمت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - William Baulom 
۲ - Alan Blinder 
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 ها راتر بروند را متوقف سازند. حکومت حداقل قيمتگفتند به سمت كارهاي پرسودمي

براي محصوالت كشاورزي تصويب كرد و قول داد كه از هر محصول به مقدار كافي 

خريداري بكند تا قيمت را در همان سطح نگه دارد. در عوض، كشاورزان بعضي از 

هاي خود را از عرصه توليد و كشت و زرع خارج ساختند. اينجاست كه ما تحت زمين

کند کشاورزان پول پرداخت می«شاورزي به گيريم كه برنامه كتمسخر عموم مردم قرار مي

هايشان را در البته كشاورزان نادان نيستند. آنها بدترين زمين». كه كشت و زرع نكنند

كنند. بنابراين از ها كشت و زرع ميدهند و روي بهترين زمينقرار مي» بانك کشاورزی«

 بر توانستنده آنها ميك پرداختآنجايي كه حکومت بيش از قيمت بازار براي هر چيزي مي

 كود. بخشيدند بهبود را خودشان تكنولوژي آنها كنند، كشت خيزشان حاصل هايزمين روي

 بيش محصول خريد به صبور حکومت. افشاندند بذر محصول توليد افزايش براي و دادند،

 تنها شايد( شد انباشته مازاد محصوالت در دالر هاميليارد و شد داشت، كهقصد آنچه از

دلگرمي براي مصرف كنندگان آمريكايي و ماليات پردازان اين است كه جامعه اروپايي 

تر داشته است و هاي غيراقتصاديچنين روش مشابهي را دنبال كرده است اما حتي برنامه

نامند، توليد كرده مي» های کرهكوه«و » های شرابرودخانه«آنچه را كه منتقدان اروپا نيز 

 است). 

واد غذايي اضافي به كشورهاي فقير مانند هند فرستاده شد ـ كه كاري خوب بعضي از م

هاي پايين آورده شد و كشاورزان محلي از توليد رسد، به جز آن در آنجا قيمتبه نظر مي

کردند و اين كشور را نيازمند به نااميد شدند، بنابراين به فقير نگه داشتن كشور كمك مي

كردند و به حکومت ایاالت متحده ن آمريكايي توليد ميمحصوالتي اضافي كه كشاورزا

 فروختند، نمودند. مي

ها بود هاي كشاورزي طی سالها تفاوت كرده است، اما هدف باال نگه داشتن قيمتبرنامه

 كارهاي سمت به كه نمودهاي قيمت كه كشاورزان تشويق ميو از بين بردن عالمت

 . بروند ديگري توليدي

ترين دخالت ممكن در روند هماهنگي بازار است. دستمزد، غيرمدبرانهكنترل قيمت و 

اين امر معادل اقتصادي شرايطي است كه مايكل جردن است كه ميان شما و دوستتان 

كنيد، توپ دهد، هنگامي كه شما سعي ميقرار گرفته است و دستهايش را تكان مي

 بستكبال را به عقب و جلو بياندازيد.
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 ماليات

رسد. اجازه دهيد ناشيانه شرح داده شده در باال به نظر کامالً غير منصفانه ميدخالت 

ها مستقيمًا پول از كساني كه شکل مطلوب اجبار را بررسي كنيم كه از طريق آن حکومت

ها، درآمدي را كه هر فرد از فعاليت گيرند: ماليات. مالياتآورند، آن را ميپول به دست مي

دهند. از آنجايي كه يكي از کارکردهاي مهم درآمد ـ آورد كاهش مياقتصادي به دست مي

 باشد،شود ـ هدايت منابع به سمت بهترين استفاده از آنها ميشامل بهره و ضرر مي

 عنوان ماليات مدافعان. دارد اقتصادي محاسبات بر مخرب اثري درآمد، در مصنوعي كاهش

شود، در نتيجه هاي اقتصادي تحميل ميعاليتف كل در برابر صورتي به ماليات كه دارندمي

هاي گرفته شده توسط اثرش خنثي است. مجموعه متفاوت و غير قابل شمارش از ماليات

 لوکس، وسايل ماليات ارث، بر ماليات اموال، ماليات فروش، ماليات ـ فعلي هايحکومت

درآمد شرکت، ماليات  ماليات ـ شرکت ماليات آن، امثال و سیگار و الکلی مشروبات ماليات

هاي مختلف از مردمي متفاوت ـ نشان تأمین اجتماعي، و ماليات بر درآمد در ميزان

 يابند دست ماليات از خنثي سيستم يك به تا كنندنمي تالش خيلي هاحکومت كه دهدمي

 اثرات هميشه هاماليات. شدندمي مواجه شكست با كردند،مي تالش آنها اگر حتي اما

اي يا خريداران بر فعاالن اقتصادي متفاوت دارند. آنها عرضه كنندگان حاشيه متفاوتي

هاي كشند. از آنجايي كه ماليات هميشه همراه با هزينهاي را از بازار بيرون ميحاشيه

تواند اين اثر را داشته باشد كه منابع را از جايي كه حکومت است، تركيب آن تنها مي

 مقامات نظر مد ديگر هاين را استفاده كنند به استفادهخواهند آمصرف كنندگان مي

 .دهد انتقال سياسي،

گذاران ، از طريق كاهش درآمدي كه يك سرمایه گذار ها از کاركرد حياتي سرمايهماليات

تواند از طريق توجه و يادآوري اختصاص اشتباه منابع به درآمد کسب کند، جلوگيري مي

مالیات بپردازيد شما مقدار كمتري از آن چيز دريافت خواهيد  چيزي براي شما اگر. كنندمي

گذاري كمتري خواهيم كرد، ماليات پاداش سرمایه گذاری بدين معناست كه ما سرمايه

 منظور به آن در تواندداشت، و در نتيجه هشدارهاي كمتر در مورد راههايي كه منابع مي

 .داشت خواهد وجود شود صرف كنندگان مصرف نياز رفع
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آورند، كه شامل فاصله ميان هايی ميان خريدار و فروشنده به وجود ميها فاصلهماليات

شود. اگر من شود كه مانع از ايجاد مبادالت و معامالت توليدي ميكارفرما و كارکنان نيز مي

ر دال ١٩٠خواهيد كه آن با قيمتي باالتر از دالر براي يك بلوز بپردازم و شما مي ٢٠٠مشتاقم تا 

 ١٠اي داريم كه هر دو از آن سود مي بريم. اما به من بفروشيد ما فرصتي آشكار براي معامله

درصد ماليات فروش اضافه كنيد و ديگر هيچ قيمتي وجود نخواهد داشت كه ما بر سر آن 

دالر كار انجام بدهم و شما خدمات  ٣٠٠٠٠به توافق برسيم. اگر من تمايل دارم كه در ازاي 

گذاريد. بنابراین ما بايد قادر به معامله در قيمتي دالر قيمت مي ٣٥٠٠٠من را  انجام شده

درصدي نيز به آن  ٣/١٥ميان آن دو مبلغ خواهيم بود. اما يك ماليات تأمین اجتماعي 

درصد و ماليات بر درآمد حکومتي و  ٢٨اضافه كنيد و يك ماليات بر درآمد فدرال به مقدار 

شهري، در نتيجه ما قادر نخواهيم بود كه براي قيمت به توافق شايد ماليات بر در آمد 

ها و كمتر بودند، پول بيشتري در بخش خصوصي وجود داشت كه در برسيم. اگر ماليات

 كارگران براي بيشتري تقاضاي و شدجهت ارضاي تقاضاي مصرف كننده استفاده مي

 . يافتمي كاهش بيكاري سپس و بود خواهد

برد. چرا بايد هميشه كاركرد اگر حکومت يات تالش كاری را از بين ميميزان باالي مال

گيرد؟ چرا بايد در يك فرصت شغلي پرخطر آوريد مينيمي از آنچه كه شما به دست مي

دهد كه نيمي از هر بهره را از آن خود سازد و گذاري كرد، زماني كه حکومت قول ميسرمايه

ها ها، مالياتبه تنهايي تحمل كنيد؟ در تمامي اين روشها را شما بايد اما ضررها  و زيان

هاي مؤثر و مفيد جهت داده شده در جهت بر آوردن نيازهاي انسان است را كاهش تالش

 دهد.مي

گذاران را ترغيب كند تا پولشان را در هاي باال ممكن است سرمايهماليات

هايي كه درآمد واقعي آن در پروژههاي معاف از ماليات به كار گيرند به جاي گذاريسرمايه

 مردم همچنین امر اين. است بيشتر شود،نبود ما به التفاوتي كه براي ماليات پرداخت مي

 كنند، صرف مالياتي، قبول قابل اما بيهوده هايهزينه در را پولشان تا كنندمي ترغيب را

ر پوشش مسافرت شغلي د تعطيالت است، نياز مورد حد از ترگران كه كاري دفترهاي مانند

 اين که مردمي براي است ممكن هاييهزينه چنين. غيره و شركت به منسوب هاياتومبيل

 آن با ارتباط در را پولشان آنها زماني چه كه دانيممي باشد، ارزش با دهندمي انجام را كار

براي آنها  كه را چيزهايي در بيشتر گذاريسرمايه مالياتی قوانین اما. كنندمي خرج كارها



شناسی عالمهجامعهانال ک  
@Atu_Sociology 

  شیآزاداند کی   یجامعه شناس یکتابخانه تخصص 
 ١FreeMan.Net ٢١٢  جـزوه نـامه،انیمـقاله، پا کتـاب،

كند. نهايتًا پذيرش و قبول قوانين مالياتي كنند، پيشنهاد ميمردم پولشان را خرج نمي

 در كاري ساعات ميليارد ٥/٥ هاشرکت و افراد. كندمنابع را از توليد ديگر كاالها، منحرف مي

ها و كاال توانندمي كه كارگر ٧٥٠٠٠٠/٢ با برابر. اندكره صرف دفتري، كار يك در سال هر

 خواهند.ها ميخدماتي را توليد كنند كه مصرف كننده

 

 قوانين و مقررات

توان كتابي نوشت. در ارتباط با اثرات قوانين حکومتي در مورد روند بازار، به راحتي مي

توانيم تنها به چند نكته اساسي اشاره كنيم. بايد با اشاره به اين موضوع شروع در اينجا مي

اند جزئي ثابت از روند شناخته شده» مقررات«نين، كه عمومًا به عنوان كنيم كه بعضي قوا

هایی درباره آلوده سازي بازار در نظام حق مالكيت و حاکمیت قانون هستند. ممنوعیت

هواي ديگران، آب و زمين آنها، برای مثال، آگاهي و اطالعات در ارتباط با حق مالكيت آنها 

پردازيم) تر هستند ميواع قوانيني كه مؤثرتر و مناسبتر به انجزئي ١٠است. (در فصل 

 درباره هاییممنوعیت مانند كنند عمل قرارداد معيار مطابق خواهدقوانيني كه از مردم مي

 . آيندمي حساب به بازار فرآیند عرف چارچوب از بخشي برداري، كاله و تقلب

ونگذار و بدنه اداري، صادر قان هايمتأسفانه، اكثر قوانيني كه اين روزها توسط بخش

شوند. قوانيني كه در اينجا مورد نظر ما هستند شوند، در اين مقوله گنجانده نميمي

كند، در نظر گرفته انحصارًا براي نتايج متفاوت اقتصادي از آنچه كه روند بازار توليد مي

وانيني توانيم به مشكالت خاص به وجود آمده توسط چنين قاند. بعضي اوقات ميشده

دهد، قوانين هواپيمايي هزينه سفر اشاره كنيم: كنترل اجاره عرضه مسكن را كاهش مي

دهد، روند طوالني پروه تأييد دارو، نجات جان افراد و كاهش درد را هوايي را افزايش مي

 به مشكل و سخت قوانين اثر ارزيابي اغلب. دهدخارج از كنترل مصرف كنندگان، قرار مي

بدين معنا كه، تصور كردن اين امر سخت است كه چه اتفاقي خواهد افتاد  رسد،مي نظر

اگر روند همكاري بازار، اجازه عمل و كار كردن داشته باشد. مطمئنًا اين كمبود حداقل 

كنند. همكاري است كه قوانين از مشاركت افراد در بازار براي كشف و اصالح، جلوگيري مي

كند ـ بدين معنا كه ر براي ارضاي تقاضاي مصرف كننده كار مياگر ما قبول كنيم كه روند بازا

منابع را به روشي استفاده كنيم كه بهترين ارزش براي سطح موجود از منابع را به همراه 
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هايي براي قوانين وجود دارند كه گيريم كه هميشه هزينهداشته باشند ـ سپس نتيجه مي

 از ايجاد معامالت اختياري جلوگيري كنند.

 نوشت: ١٩٩٤در نيوزويك در سال  ١رابرت ساموئلسون

باشد اين مورد شود، ميصفحه مي ١٣١٨٠٣جلد كه شامل  ٢٠٢كل قوانين فدرال اكنون، 

جلد  ١٦است.  ١٩٦٥بار بيشتر از قوانين در سال  ٤و نزديك به  ١٩٥٠بار بيشتر از قوانين  ١٤

جلد كتاب در ارتباط با قوانين  ١٩كتاب در ارتباط با قوانين محيط زيست وجود دارد، 

 جلد كتاب در ارتباط با قوانين استخدام وجود دارد. ٢كشاورزي و 

 ٦٠٠٠٠اگر شما تجارتي را آغاز كنيد، بهتر است كه با قوانين مربوط به آن آشنا باشيد ـ و 

اند) كه هر ساله در صفحه يا بيشتر از قوانين جديد (بعضي جايگزين شده يا تغيير كرده

های قانونی فدرال كار نفر در شرکت ١٣٠٠٠٠رسد. حدود ، به انتشار مي»ت فدرالثب«

» هاي اجتماعيژورنال قوانين و هزينه«كنند و اقتصاددان توماس دی. هاپکینز در مي

دارند ـ ميليارد دالر در سال هزينه بر مي ٦٠٠زند قوانين براي اقتصاد ما حدود تخمين مي

در راه بر طرف كردن نيازهاي مصرف كنندگان مورد استفاده قرار توانستند منابعي كه می

 گیرند.

 ٤٦تا  ٣٦جامعه حداقل ساالنه «زند كه کلیفورد وینستون از مؤسسه بروکینز تخمین مي

كه اين امر نشان «آورد ) از طريق كم كردن قوانين به دست مي١٩٩٠ميليارد دالر (دالر 

هاي اخير مربوط به حمل و نقل، ارتباطات، انرژي، زدايي قانون تمامي براي كه دهدمي

 خدمات مالي، مسئوليت نظارت به سختي كاهش يافته است. 

اقتصاددانان پيش بيني يا در نظر گرفتن تغييرات در عملیات «نويسد وینستون مي

های تكنولوژي و پاسخ مصرف كنندگان به اين تغييرات را، ، كه در پاسخ به اصالح شركت

 آمده وجود به ناهماهنگي كه معنا بدين. »يابنديشرفت يافته است اشعار مينظارت پ

 پيشرفت بينيپيش و ارزيابي كه است پيچيده و عظيم قدري به بازار روند در دخالت توسط

 تنها. است مشكل بسيار پذيرد،مي صورت قانوني نظارت حذف صورت در كه هماهنگي در

اند كه قوانين قيمت حمل و نقل با دانان تشخيص دادهاقتصاد بگيريد، نظر در را مورد يك

كاميون توسط كميسيون بازرگاني حکومت، كارآيي و بازدهي كمي داشته است. آنها 

 ٨تا  ٥تواند به مصرف كنندگان و تجار از اند كه رفع نظارت قانوني ميبيني كردهپيش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - Robert Samuelson 
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گفتند، در واقع، درست مي ميليون دالر توسط بهتر ساختن حمل و نقل، سود برساند. آنها

از طريق دپارتمان حمل و نقل ایاالت متحده پس  ١٩٩٠مطالعه انجام گرفته در سال 

ميليارد دالر اعالم كرده بود، آنچه را که  ١٠اندازهاي ساليانه ناشي از قانون رفع نظارت، 

تر را به طمئنتر و متر بود: حمل و نقل ارزانای مهمبینی نکردند، نتیجهاقتصاددانان پیش

دانستند آنها ها اجازه دادند تا فهرست کاالهایشان را کاهش دهند، در حالی که میکارخانه

-، پس١٩٨٠قادرند هنگام نیاز محصوالت را به خریداران خود برسانند، تا اواسط سالهای 

انداز میلیارد دالر در سال رسید، که پس  ٩٠میلیارد دالر به  ٥٦اندازهای فهرست کاالها از 

 دهد. الشعاع قرار ميهاي حمل و نقل را تحتمستقيم در هزينه

انگيزه و محرك واقعي براي تنظيم قانون معموالً منفعت خود به بدترین مفهوم است، 

توانيد آن را از طريق اعمال تالشي براي كسب چيزي از طريق اجبار حکومت كه شما نمي

از چنين به اصطالح جستجوي انتقال، وجود مصرف كننده به دست آوريد. انواع مختلفي 

هاي توانيد مالياتشوند. شما ميمورد بحث قرار گرفته می ٩دارد كه بعضي از آنها در فصل 

تحميلي بيشتري را در يك صنعت رقابتي پيدا كنيد تا بر روي خودتان اگر شما يك شركت 

 كوچك، و بزرگ هاياي شركتتوانيد از قوانيني حمايت كنيد كه از بربزرگ باشيد، شما مي

 هم زياد نسبتاً  كه كوچكي هايشركت به كه، چرا باشدمي يكساني هايهزينه متضمن

 برابر در خود محصوالت از تا باشيد داشته ايتعرفه توانيدمي شما. زندمي صدمه هستند

گان كنند  مصرف براي كه باشيد داشته قوانيني توانيدمي شما. كنيد حمايت خارجي رقابت

توانيد قوانين مربوط به تر سازيد. شما ميخريد محصوالتتان را نسبت به رقبا، ارزان

 اين تمامي. باشيد داشته خودتان صنعت در افراد تعداد كردن محدود براي برداريبهره

 . شوندمي نحو بهترين به منابع از استفاده مانع و سازندمي مشكل دچار را بازار روند قوانين

اند كه عمومًا معتقدند اين روزها، بسیاری از قوانين توسط مردم به ثبت رسيده اما اين

كه حتي شديدًا به روند بازار اعتقاد دارند مگر قوانين به نفع عموم مردم است، مردمي

رسند. قوانين براي ضمانت امنيت در محصوالت زماني كه قوانين واقعًا ضروري به نظر مي

شوند: براي جلوگيري از تبعيض بر اساس نژاد، جنس، ميمصرف كنندگان وارد عمل 

مذهب، اصليت ملي، وضعيت تأهل، گرايش جنسي، ظاهر فردي، براي كاهش گرفتاري و 

دردسري كه مردم معلول با آن مواجه هستند، براي مطمئن ساختن خاصيت و اثر داروها، 

براي هزاران دليل ديگر. تضمين دستيابي به بيمه بهداشتي، براي منع باز خريد خدمت، و 



شناسی عالمهجامعهانال ک  
@Atu_Sociology 

  شیآزاداند کی   یجامعه شناس یکتابخانه تخصص 
 ١FreeMan.Net ٢١٥  جـزوه نـامه،انیمـقاله، پا کتـاب،

بحث در ارتباط با اهداف هر يك از اين قوانين كاري مشكل است ما همگي خواستار 

اي با محصوالتي مطمئن و مفيد هستيم، بدون هيچ تبعيضي، جايي كه هر فردي جامعه

 بيمه خدمات درمانی و كار مطمئن دارد. 

اي از شكست دادن خود ن، گونهاما تالش براي درك و فهم چنين اهدافي از طريق قواني
است. اين امر قضاوت گروه كوچكي از سياستمداران جايز الخطايي براي نتايج روند بازار كه 

 قوانين آن. كندسازند، جايگزين ميها نفر از مردم را هماهنگ مينياز و ترجيحات ميليون
مچنین قرارداد و ه شرایط تغيير با گاه هيچ كه كند،مي ايجاد را افتاده عقب و راكد

 را بازار روند تواندنمي تنهايي به قانونی هیچ. دهندمعامالت اختياري خود را تطبيق نمي
 از بخشي خوردن مشغول كدام هر كند،مي عمل موريانه مانند كدام هر اما. بزند برهم

 فنا اما بشود خشن و ناهموار سيستم اين اندشده باعث كه هستند سيستم اين ساختار
 هزينه دالر ميليارد ٦٠٠ به نزديك جايي هر ما اقتصاد براي قوانين اگرر نيست. و اینکه پذي
 دانشگاه ريسك بررسي مركز از ايمطالعه. کنندمی هزينه مقدار همين حقيقتاً  دارد، بر در

 ممكن كنترل ـ و ـ دستور نظارتي سيستم كه ساخت مشخص ١٩٩٤ سال در در هاروارد
هاي در هر سال هزينه در بر داشته باشد، با مصرف منابع در ريسك زندگی ٦٠٠٠٠٠ استع

تر و ناچيز و بي اهميت، و براي مردم به خاطر حمايت از خودشان در برابر خطرهاي سخت
از دانشگاه كاليفرنيا در  ١ویلدافسکی ایرونكه گونه همان. ماندتر پول كمتري باقي ميبزرگ

تر است. زماني كه مردم تر و فرد پولدارتر امنسالمبرکلی نوشته است. فرد ثروتمندتر 
هاي آورند، نه تنها مراقبتشوند، آنها سالمت و امنيت بيشتري به دست ميثروتمندتر مي

اي بهتر خواهند داشت، وضعيت بهداشتي بهتري دارند و ساعات كار پزشكي بلكه تغذيه
تر دارند. هزينه هر قانون ایمن هاييتر و آشپزخانهكمتري خواهند داشت و محل كار امن

هاي بهداشتي در نظر پيشنهاد شده براي پيشرفت بهداشت يا امنيت بايد در برابر هزينه
شود. همچنین ولیدافسکی گرفته شود كه از افراد دارای سرمايه و ثروت كم، هزینه می

توليد عنوان كرده است كه مؤسسات رقابتي و روندهايشان نتايج بهتري در طول زمان 
هاي متمركز شده اثراتش بهتر خواهد بود، بنابراين روند خواهند كرد كه نسبت به سيستم

هاي نظارتي يا بوروكراتيك، احتماالً باعث توسعه رقابتي بازار، نسبت به سيستم
 .شودمي امنيت و سالمي از هاييپيشرفت

 
 الملليتجارت بين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Ayron Wildavski 
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الملل است، براي يك اقتصاددان، ارت بينيكي از كاربردهاي مهم اصل فايده رقابتي، تج
كنند زماني المللي وجود ندارد، افراد تجارت ميهيچ چيز واقعًا خاصي در مورد تجارت بين

 زندگي خيابان يك در آنها كه كندكه هر دو نفر آنها انتظار دارند سود و بهره ببرند، فرقي نمي
 . مختلف كشورهاي در يا مختلف، اياالت در كنند،

زماني كه آدام اسميت فوايد تجارت آزاد را به همگان معرفي كرد، مباحث  ١٧٧٦ز سال ا
روشنفكرانه كمي در ارتباط با اين موضوع مطرح شده است. بيشتر از موضوعات اقتصادي 

ديگر، مباحث مربوط به تجارت توسط افراد خاصي تشويق شده كه به دنبال كسب منفعت 
 ين منافع در يك بازار به دست نخواهد آمد. اند، كه ااز طرف حکومت بوده

زنند، هر دو انتظار سود دارند، و نظريه و عمل، هر زماني كه دو نفر دست به تجارتي مي
برند، و سطح ثروت در جامعه گويند كه اكثر اوقات هر دو طرف سود نميهر دو به ما مي

آنچه بهترين هستند، تخصص  دهد دريابد. تقسيم نيروي كار به مردم اجازه ميافزايش مي
پيدا كنند و با افرادي معامله كنند كه در چيز ديگري تخصص دارند. همان گونه كه اسميت 

كنند در اين نهايت دور انديشي و آينده نگري است خانواده، هرگز تالش نمي«نويسد: مي
سرپرستي هر  هدايت تدبير كند، درست دارد،خانه آنچه را كه هزينه بيش از خريد آن برمي

 ».تواند حماقت در یک پادشاهي بزرگ را تلقي شودخانواده خصوصي به سختي مي
بدين معنا كه عمومًا بهتر است شما در جايي اجناس خود را بفروشيد كه بيشترين 

قيمت را داشته باشد و در جايي بخريد كه كمترين قيمت را داشته باشد. اما گاهي اوقات 
فكر مردم را در ارتباط با فوايد تجارت، مختل و مشوش كرده هاي ملي طراحي محدوديت

است كه آمارها بر اساس مبنای ملی تخمين زده » است. شايد اين به دليل تعادل تجارت
توانيم تعادل تجارت ميان نيويورك و نيوجرسي را تخمين بزنيم يا شوند. ما تنها ميمي

توانيد توازن تجاري خود ميان خودتان و يميان ماساچوست و كاليفرنيا، براين مبنا، شما م
های كنيد را حساب كنيد. اگر من آن كار را انجام دهم، کسریهر كسي كه با آن معامله مي

تجاری بزرگی با خواربار فروش خودم، دندانپزشكم و فروشگاه بزرگ خود خواهم داشت، چرا 
اند. تنها مازاد تجارت من، نخريدهام و آنها هرگز چيزي از من كه من از آنها زياد خريد كرده

خرم. هدف از از كارفرما و ناشر اين كتاب خواهد ماند، زيرا من از آنها هيچ چيزي نمي
ای سود ببرم و تنها چنين تخمين و حسابرسي چيست؟ من انتظار داشتم از هر معامله

بهترين روش  هایم بیشتر باشد.توازن كه به آن توجه دارم این است که درآمدم از هزینه
براي اين كه اين موضوع رخ دهد اين است بر انجام دادن آنچه كه به نحو احسن انجام 
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دهند، انجام دهم تمركز كنم و اجازه بدهم ديگران آنچه را كه به بهترين نحو انجام ميمي
 دهند.

، اشتباه درك شده است. تجارت بايد توازن داشته »توازن تجارت«مفهوم و معناي دقيق 
كند مصرف كند (مگر اين تواند بيشتر از آنچه كه توليد مياشد. همان طور كه يك فرد نميب

هاي انتقالي حکومت باشد) تمام افراد كه او يك دزد يا ذي نفع از هدايا، خيريه، يا پرداخت
كنند، مصرف كنند يا بيشتر از آنچه كه توانند بيشتر از آنچه كه توليد مييك كشور نمي

كند وارد كنند. هر چقدر هم كه خوشايند باشد كه تصور كنيم، اما توليد كنندگان در صادر مي
دیگر كشورها، محصوالتشان را به صورت مجاني يا در ازاي دالرهايي كه هرگز با ديگر 

دهند. توازن تجارت ملي، تركيبي از تمامي شوند به ما نميكاالها و خدمات معاوضه نمي
ها، سط افراد در يك ملت است، اگر هر يك از آن تجارتهاي ساخته شده توتجارت

 تواند مشكلي وجود داشته باشد. مفهومي اقتصادي در بر داشته باشند، در مجموع نمي
تواند توازن تعادل تجارتي خود را اشاره كرده است كه يك ملت مي ١فردریک بستیات

حركت كشتي و سپس غرق  ارتقاء بخشد از طريق بارگيري كشتي براي صادرات، ثبت زمان
مايل دورتر از مرز. كاالها صادر شدند، هيچ چيزي وارد نشد، و توازن تجارت  ٣كردن آن 

 مطلوب است، واضح است كه هيچ سياست معقولي وجود نداشته است. 
مشکل اصلي ممكن است اشتباه اساسي اقتصادي باشد، توجه به صادرات به عنوان 

اي بد. ما اين مسئله نادرست را در هر بحثي از وان مسئلهاي خوب و واردات به عنمسئله
دهند كه اياالت متحده ها هميشه گزارش ميكنيم. روزنامهمباحثات تجاري مشاهده مي

ها را در ارتباط با واردات در ازاي امتيازاتي از طرف ديگر كشور لغو بعضي از محدوديت
ماني كه حکومت ایاالت متحده به مصرف دهيم زكند. اما ما هيچ چيزي را از دست نميمي

دهد از عرضه كنندگان خارجي كاال بخرند. نكته فعاليت كنندگان آمريكايي اجازه مي
كنيم كه ممكن است مصرف كنيم. ما به اقتصادي مصرف است ما به اين منظور توليد مي

م. براي هر كنيم تا براي وارداتمان پول بپردازيفروشيم و ما صادر ميمنظور خريدن مي
المللی، هدف كسب كاالهاي مصرفي به قيمتي ارزان است. فايده مشاركت در تجارت بين

 تجارت واردات است و هزينه آن صادرات.
در بندر باليتمور ايستاد و  ١٩٩٦در طول رقابت رئيس جمهوری خود در سال  ٢پت بوچانان

ن بندرها است. ما نيازمند اين تريترين و شلوغاين بندر در بالتيمور يكي از بزرگ«گفت: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Fredric Bastiat 
۲ - Pat Buchanan 
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اين اساسًا اشتباه است. ما ». هستيم كه كاالهاي آمريكايي بيشتري از اينجا خارج كنيم

هاي خود را از طريق دريا بفرستيم تا اين كه بتوانيم كاالهايي از خواهيم كه ثروتنمي

اگر ژاپن به ما  طريق دريا به دست آوريم. اگر عربستان سعودي به ما نفت مجاني بدهد، يا

ها بهتر خواهد بود. مردم و پايتختي كه عادت به تلويزيون مجاني بدهد براي آمريكايي

اند كه در ازاي تلويزيون تجارت اند يا عادت به توليد چيزهايي كردهتوليد تلويزيون كرده

يم اين كاالها توانتوانند ديگر كاالها را توليد كنند. متأسفانه در مورد ما نمياند، ميشدهمي

تر از آنچه كه خودمان را از ديگر كشورها مجاني به دست آوريم. اما اگر بتوانيم آنها را ارزان

 .ايمكنيم به دست آوريم، براي ما بهتر سود كردهتوليد مي

شود اما به ها، نگاه ميالملل به عنوان رقابتي ميان ملتبعضي اوقات به تجارت بين

ا مانند يك تجارت خانگي ببينيم، به عنوان شكلي از همكاري از طريق جاي آن، ما بايد آن ر

 كاالهايي كه آوريم خاطر به بايد ما و. ببرند سود توانندتجارت، مردم در هر كشور، مي

كند، ها. ژاپن، تلويزيون توليد نميحکومت توسط نه شوندمي توليد تجارت و افراد توسط

كند. افراد، داخل شراكت و ای جهان را توليد نميهاياالت متحده محبوبترین سرگرمی

كنند. در هر كنند و معامله ميشوند، توليد ميها در هر كشور سازمان دهي ميشرکت

موردي اقتصاد امروزي تا حدي جهاني است كه مشخص نيست كه چه شركتي ژاپني يا 

رل خود در آورد كه گذاري در فردا را تحت كنتهلندي است اگر شركت موتور فورد، سرمايه

 كردن زياد حال در كشور كدام فروشد،مي اروپا در آنها و كندها را در مالزيا توليد مياتومبیل

 اولي برنده رسدمي نظر به است؟ الملليبين امتيازات ثبت تابلوي روي در هاعالمت

ر اروپا باشند، د كنندگان مصرف و مالزي در كارگران ژاپن، و متحده ایاالت در گذارانسرمايه

گذاران، كارگران و مصرف كنندگان الملل، عايد سرمايهاما البته مزاياي بيشتري از تجارت بين

 شود.در كل مناطق مي

توانيم الملل براي مصرف كنندگان واضح و مشخص است، ما ميسود تجارت بين

تر بيابيم. مزاياي نكاالهاي توليد شده در ديگر كشورها را بخريم اگر آنها را بهتر يا ارزا

دهد مردم را تر را اجازه میديگري نيز وجود دارد. اول، اين كه تقسیم کار در مقیاسی وسیع

سازد. همان گونه توانند فوايد رقابتي به دست آورند قادر میبه توليد كاالهایی كه از آن مي

ت توليد كنند دهند كه ساعساكنان كشور سوئيس ترجيح مي«كه مایزس اشاره كرده است: 

 از است گندم كسب براي روش ترينتا گندم پرورش دهند. ساعت سازي براي آنها ارزان
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 ساعت آن قبال در تا است كانادايي كشاورز براي راه ترينارزان گندم پرورش ديگر طرف

 . »بخرد

دهد كه با آن فايده بزرگ نظام قيمت گذاري اين است كه به ما استانداردي مي

مشخص كنيم هركدام از ما كاالها را بايد توليد كنيم. آيا بايد قهوه، ذرت، راديو،  توانيممي

فیلم، يا دستگاه توليد كنيم؟ پاسخ اين است ما هر آنچه را كه سود بيشتري براي ما داشته 

از دانشگاه استنفورد نگران شد زماني كه او  ١كنيم. اقتصاددان مایکل باسکینباشد توليد مي

گفت مشاوران اقتصادي رئيس جمهور جرج بوش بود و مرتبًا چيزهايي مي رئيس انجمن

كه كامالً درست بود. ارزش يك دالر چيپس مانند ارزش يك دالر قطعات كامپيوتر است، و 

 در آمريكا مثل تکنولوژي در پیشرفته کشوری. كنيد توليد را يك كدام شما كندتفاوتي نمي

ر تكنولوژي در رده بااليي قرار دارند، هر چند در نظ از که است محصوالتی توليد حال

كنيم ـ در مواردي كه ما منفعت بااليي بسياري از موارد ما طرح اين کاالها را توليد مي

كنيم كه بريم ـ و سپس قطعات اصلي و واقعي كامپيوتر و تلويزيون را جايي توليد ميمي

فوايد رقابتي عظيمي در توليدات  رسد ماتر هستند. به نظر ميدستمزد توليدات ارزان

هاي كامپيوتري و غيره. و عليرغم عمومي فرهنگي داريم: فيلم، موسيقي، تلويزيون، بازي

هاي كشاورزي غني و كشاورزان توليد هاي تكنولوژيكي ما، مقادير عظيمي از زمينپيشرفت

هر كس ديگري توليد تر از كننده فعالي داريم، و ما بسياري از محصوالت كشاورزي را ارزان

كنيم. بر خالف اصول سوداگرایی، تعدادي از اقتصادها از طريق صادرات مواد اصلي مي

يابند مانند، الوار، گوشت، غالت، هاي بااليي دست ميتقريبًا پردازش نشده به منفعت

ان پشم، مواد معدني. شما فقط به كانادا، ايالت متحده و استراليا و نيوزلند فكر كنيد ديگر

رسند، عليرغم فقدان قطعي منابع طبيعي. به به عنوان تاجر يا سازنده به نفع و سود مي

هلند، سوئيس، بریتانیا، ژاپن و هنگ كنگ فكر كنيد. نكته اصلي بازار آزاد است، نه منابع يا 

 توليدات خاص.

به خاطر بسپاريد، ضروري نيست كه هر كشور، سودي مطلق در توليد چيزي به دست 

بهترين  ٢د، هميشه يك سود رقابتي در بعضي چيزها وجود دارد. حتي اگر لیز کالیبورنآور

تايپيست در شركتش باشد، او هنوز در پي طراحي لباس و استخدام فرد ديگر براي تايپ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Michael Boskin 
۲ - Lize Claiborne 
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ها تر از مكزيكيها بتوانند هر محصول امكان پذير را ارزانكردن است. حتي اگر آمريكايي

هاي مكزيكي كاالهايي را برند، زيرا کارخانهشور هنوز از تجارت سود ميتوليد كنند، هر دو ك

 سازند كه در توليد آن كارآتر هستند.مي

 به در( شركت كارايي يعني ـ سازدالملل اقتصادهاي احتمالي را مقياسي ميتجارت بين

. آمد نخواهد دست به تركوچك ملي اقتصادهاي در كه ـ بيشتر محصوالت آوردن دست

ترين بازار هاي آمريكايي برخوردار است، كه اكنون بزرگاين از اهميت كمتري براي شركت

هاي سوئيسي، هنگ كنگي، تايواني و ديگر دنيا را در دست دارند. نسبت به شركت

هاي آمريكايي، مخصوصًا آنهايي كه چيزي براي بازار هاي كوچك. اما حتي شركتملت

المللي هاي خود را از طريق فروش بينتوانند هزينهمي كنند،محدود و اندك توليد مي

 كاهش دهند. 

هاي محلي است. الملل، يك انگيزه و محرك رقابتي مهم براي شركتتجارت آزاد بين

ها و ديگر اند زيرا رقابت ميان ژاپنيسال پيش شده ٢٠هاي آمريكايي بهتر از اتومبیل

يك حقوقدان متخصص در  ١برینک لیندسی هاي خارجي آغاز شده است. بر طبق نظرشركت

اند و هاي خارجي پيشرفت كردهتجارت، توليد كنندگان فوالد تركيبي، در پاسخ به رقابت

ها در قطعات توليد كنندگان آمريكايي نيم رساناها (نيمه هادي) كه با رقابت شديد ژاپني«

يش داده و منابع را بر تقويت اند، توليد مفيد خود را افزااي با حجم باال مواجه شدهحافظه

 ». اندو پيشرفت در طرح پيچيده قطعات، متمركز ساخته

كند، آنها هاي محلي، محدود ميالملل را به دستور گروهزماني كه حکومت تجارت بين

ها حمايت شوند. آنها از بعضي از صنايع و شغلمانع روند اطالعاتي و هماهنگي بازار مي

هاي حمايتي، كارگران و سرمايه را از حركت به ل كل اقتصاد.، سیاستكنند، اما در مقابمي

كنند. مانند كند، منع ميسوي استفاده از آنچه كه تقاضاي مصرف كننده را بهتر برآورده مي

 اجازه اقتصاد از بخش يك در استخدام واردات كاهش کار، در جوییهاي صرفهدستگاه

 يي كه بيشتر توليدي هستند، حركت كنند.هاشغل سمت به كارگرها آن كه دهدمي

اشاره » حمايت يا تجارت آزاد«اقتصاددان قرن نوزدهم هنري جورج در كتابش به نام 
ها سعي در تحريم اقتصادي دشمنانشان دارند تا تجارت خارجي آنها در كرده است كه ملت

اصره دريايي مح«: است حمايتي هايزمان جنگ را محدود كنند، كه اين امر شبيه سياست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Brink Lindsey 
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اي است كه از طريق آن ملت در جستجوي منع دشمنانشان از اسكادران دريايي وسيله
هاي حمایتی وسايلي هستند كه از طريق آن ملت سعي در منع مردم تجارت هستند، تعرفه

آموزند اين است كه، برای خودشان از تجارت دارند، آنچه كه طرفداران حمايت به ما مي
ا در زمان صلح انجام دهيم كه دشمنان در جستجوي انجام آن كار براي ما خودمان آن كاره

 ».در زمان جنگ هستند
هاي قرن هاي جنگ است. ليبرالالمللی، كاهش موقعيتنهايتًا، سود بزرگ از تجارت بين

» زماني كه كاالها نتوانند از مرزها عبور كنند، سربازان عبور خواهند كرد«اند: نوزدهم گفته
هايي در هر دو طرف مرزهاي ملي هستند. نفع مشترك كه در شود انسانت باعث میتجار

المللي را افزايش دهند اين بدان هاي بينصلح و آرامش داشته باشند و تماس و تفاهم
كنند وجود معنا نيست كه هيچ گاه جنگي ميان كشورهايي كه تجارت آزاد را تجربه مي

 دهد.اندازهای صلح را افزايش ميی چشمنخواهد داشت، اما روابط بازرگان
 

 حکومت و فرآیند توليدي
 روند در هماهنگي و همكاري طريق از حکومت ديگر، هايروش و هادر تمامي اين روش

 يك به ميمون هايپنجه معرفي مانند بازار در حکومت دخالت معرفي. كندمي دخالت بازار
ؤثر بودنش را كاهش دهد. خوشبختانه، روند م تواندمي تنها امر اين. است پيچيده ماشين

بازار بيشتر شبيه شبكه كامپيوتري است تا يك ماشين به جاي انجام توقف كامل، روند 
يابد اما متوقف فرستد. اثرش كاهش ميبازار، اطالعات را به اطراف مداخله مخرب مي

اي كم در بر داشته نهشود. هر دخالتي در بازار ممكن است براي اقتصادي بزرگ تنها هزينمي
خورد، باشد. آدام اسميت با مرد جواني روبرو شد كه براي سياست جدید غصه مي

اسميت به او پاسخ داد: مرد جوان، «گفت: اين پايان و تباهي بريتانياي كبير است كه مي
مشابهًا تاريخ دان بزرگ انگليسي ». قسمتي از اين ويراني و تباهي در ملت وجود دارد

اغلب عنوان شده است كه آن هزينه بي حد و حصر، «نويسد: مي ١بابینگتون مکولی توماس
هاي بازرگاني نامعقول، محكمه رشوه خوار و غیره، آنقدر كه ماليات سنگين، محدوديت

 های شهروندان خصوصي مخرب است، قادر به تخريب سرمايه نيستند. تالش
تواند به پيشرفت اف پذير است، كه مياين شانس خوب ماست كه روند بازار بسيار انعط

هايي حقيقي وجود ها و قوانين. اما هزينهو توليد ادامه دهد بر خالف بار سنگين ماليات
وری هر كارگر در ایاالت متحده و به تبع در رشد اقتصادي، كه دارد. با يك نگاه به كندي بهره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Thomas Babington Marcoulay 
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و  ١٩٦٠های يات و قوانين در سالآغاز شد ـ عمده آن به خاطر رشد شديد مال ١٩٧٠در اوايل 
 پولدارتر تواندمي امروزه درصد ٤٠ متوسط، آمريكايي يك شوداست ـ مشخص مي ١٩٧٠

 ادامه است، داشته قبل سال ٢٥ طول در كه سرعتي به خود افزايش به وریبهره اگر باشد،
و رفاه و  ثروت در افزايش درصد ٤٠ كه كنند فكر است ممكن ثروتمند و مرفه افراد دهد،

ها و توليدات جديدي درآمد، مهم نخواهد بود. (هر چند من كامالً دوست دارم تكنولوژي
هاي كم درآمدتر، بدون شك، سازند، ببينم)، اما آمريكاييكه بخشي از آن افزایش را مي

 زندگيشان توسط آن نوع رشد، بهبود خواهد يافت. 
سازد، به هر فرد انگيزه كمتري تر ميامنهر ماليات جديد، هر قانون جديد، مالكيت را نا

سازد، و قدرت را كمي دهد، جامعه ما را با تغييرات ناسازگارتر ميبراي تولید ثروت مي
سازد. ميزاني از تخريب در هر ملت وجود دارد، اما جامعه مدني بيشتر از گذشته متمركز مي

 نهايت انعطاف پذير نيست.بی
 

 شوده كه ديده نمیشود و آنچآنچه كه ديده می
شود. مانند يك هر پيشنهادي براي مداخله حکومت در اقتصاد شامل يك تردستي مي

خواهد كه رأي دهد مياي را پيشنهاد ميجادوگر، سياستمداري كه ماليات، يارانه يا برنامه
 دهندگان تنها به دست راستش نگاه كنند و از مشاهده دست چپش منحرف بشوند. 

اي چشمگير نوشت كه الهام بخش كتاب نوزدهم، فردریک بستیات، مقاله در اوايل قرن
بود، همان گونه كه هزلیت نوشته » اقتصاد در يك درس«به نام  ١پر فروش هنری هزلیت

تواند به يك درس خالصه شود، هنر اقتصاد شامل نگاهي به اثرات كل اقتصاد مي«بود: 
مل نگاهي به اثرات ابتدايي و اوليه آن، شود نه شابلند مدت هر فعاليت يا سياست مي

ها گروهشامل عواقب و نتايج آن سياست و نه تنها براي يك گروه بلكه براي تمامي
 ».شودمي

اند. در يك شهر هزلیت و بستیات هر دو با داستاني از يك پنجره شكسته شروع كرده
وي آن مغازه جمع شكند، در ابتدا همه در جلكوچك يك نوجوان شيشه يك مغازه را مي

 پنجره نفر يك باالخره که گويدنامند. اما سپس فردي ميشوند و او را يك مردم آزار ميمي
 اجازه پنجره كننده نصب به پردازد،مي او به مغازه صاحب كه پولي. كند تعويض بايد را

 جديد ميز يك خريدن به قادر خياط سپس. بخرد جديد شلوار و كت يك كه دهدمي
افتد، هر كسي در شهر از مردم آزاري به آن بود. پس از اين كه پول به گردش مي خواهد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Henry Hazlitt 
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شود به گردش افتادن پول از تعويض پسر بچه، منفعت خواهد برد. آنچه كه ديده می
شود، آن است كه با آن پول چه كاري انجام خواهد ها است، آنچه كه ديده نمیپنجره

بود. صاحب مغازه يا آن را پس انداز كرده بود، به اي شكسته نشده گرفت اگر هيچ پنجره
-شد، يا او پول را خرج میسرمايه افزوده بود و سپس استاندارد باالتري از زندگي توليد می

 در مردم برد،خريد. شهر سود نميكرد. شايد او يك كت و شلوار جديد يا يك ميز جديد مي
زين چيز ديگري كنند به جاي اينكه ثروت جايگ را چيزي تا كنند خرج پول مقداري بايد شهر

 جديد توليد كنند.
رسد. چه كسي عنوان اي، سفسطه مذکور، مشخصًا پوچ به نظر ميدر چنين شکل ساده

رساند؟ اما همان گونه كه هزلیت و دارد كه يك پنجره شكسته به جامعه سود ميمي
ترين تواند پيدا شود واضحها هر روزه میبستیات اشاره كردند، همان سفسطه در روزنامه

شود. بله طوفان نمونه داستاني است كه هميشه دو روز پس از حادثه طبیعی، ظاهر مي
كارهاي سازنده دادند، اما به تمامياندرو وحشتناك بود، مردم در دومين روز واكنش نشان 

باره بسازيم. در هاي خود را دوها و كارخانهفكر كنيد كه ايجاد خواهند شد زماني كه ما خانه
طوفان اندرو خبري خوب براي اقتصاد «واقع يك روزنامه فلوريدايي در تيتر خود نوشت: 

واشنگتن پست گزارش داد كه ژاپن در حال بررسي ساختن يك ». ایالت فلوريدا است
پايتخت جديد است جايي غير از توكيو. دليل خوبي در ارتباط با اين نظريه وجود خواهد 

کنند بر سر اینکه يك پايتخت جديد، اقتصاد حامیان بحث می«ه اين مورد: داشت، اما ن
بخشد. پروژه بزرگ ساختماني، كارهاي زياد كند و بهبود ميبی رونق ژاپن را شکوفا مي

اين ». كند و امواج کار و تحرک در سر تا سر اقتصاد ملت، احساس خواهد شدتوليد مي
شود، نگاه كنيم. مورد ما بايد به آنچه كه ديده نمی موارد وجود خواهند داشت، اما در هر

ها، ها، كارخانهكند، خانههاي حقيقي يك جامعه را خراب ميها و سرمايهيك طوفان ثروت
شوند نه برای توليد كليساها، تجهيزات. سرمایه و كارگراني كه برای بازسازی آنها وارد می

ايي كه براي ساختن پايتخت جديد، مانند آنج از. شوندثروت اضافي به كار گرفته نمي
 براي موجهي دليل هيچ اگر اما آيد،های بیشماری به وجود ميساختن اهرام ثالثه که شغل

 بيشتر ديگر توليدي كارهاي از كارگران و سرمایه باشد، نداشته وجود جديد پايتخت
 . شد خواهند منحرف

پس از جنگ جهاني دوم سريعًا سفسطه مربوطه ادعایی است كه آلمان غربي و ژاپن 
رشد كردند، نه به خاطر اين كه ماليات كمتري و بازارهاي آزاد كمتر نسبت به برندگان جنگ 

تری هاي مدرنهاي آنها خراب شده بود و آنها كارخانهداشتند بلكه به دليل اين كه كارخانه
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قيقتًا هيچ گاه در ارتباط دهند، حساختند. از نظر من، افرادي كه چنين نظرياتي را ارائه مي
هاي فرانسه و بريتانياي كبير، كه منجر به شكوفايي اقتصاد آنها شود، با بمب افكني كارخانه

 .كنندبحث نمي
 سفسطه پنجره شكسته كاربردهاي بيشتري نيز دارد:

دهند تا يك استاديوم هر زماني سياستمداران محلي پيشنهاد ماليات به مردم مي •
لكان ميليونر ليگ اصلي، بسازند، آنها در دست راستشان اين قول را نگه جديد براي ما

دارند كه فعاليت تجاري افزايش يافته، جايگزين خرج كردن پول خواهد شد اما آنها مي
هایي كه توسط پول اگر ها و ثروتخواهند كه شما به دست چپ آنها نگاه كنيد، شغلنمي

 .شدمي خرج شد،يوم از آنها گرفته نميآن پول به عنوان ماليات براي استاد
ها ميليارد دالر وام داد، روزنامه ٥/١پس از اين كه حکومت فدرال به شركت كرايسلر 

آميز بود زيرا كرایسلر در اين شغل باقي ماند. آنچه كه آنها گزارش دارند كه تالش موفقيت
ود كه ديده نشده بود، توانستند گزارش كنند ـ آن چيزي بگزارش نكردند، آنچه كه نمي

هايي كه توسعه نيافتند، با پولي كه ديگر مردم هايي كه ساخته نشدند، شغلخانه
هاي كمياب را در اختيار كرايسلر قرار داده توانستند قرض بگيرند زيرا حکومت سرمايهنمي
 بود.

 اند كه به كارگيريدر هر نسلي از زمان انقالب صنعتي به بعد، مردم نگران بوده
ما «نوشت،  ١بانو الینور روزولت ١٩٤٥هاي خودكار، موجب حذف شغل شود. در سال دستگاه

 هستند خوب جايي تنها کار نیروی در جوییايم كه وسايل صرفهامروزه به اين نكته رسيده
 كارگر توانستندنمي آنها كه رسدمي نظر به. »نكنند بيرون خود سركار از را كارگران كه

كه حقيقتًا جايزه نوبل در اقتصاد را كسب  ٢مورد، حفظ كنند. گونار میردال، آن در بيشتري
هاي نوشت كه اتومبیل ٣»چالش علیه فقر جهانی«در كتاب  ١٩٧٠كرده است، در سال 

 آنها« كه چرا شوند معرفي نبايد نيافته، توسعه كشورهاي در کار، نیروی در جوییصرفه
هاي خودكار تقاضا براي البته به كارگيري دستگاه .»دهندمي كاهش را كارگر براي تقاضا

گذارد تا كار ديگري دهد اما بدين معناست كه كارگر را آزاد ميكارهاي خاص را كاهش مي
انجام بدهد. اگر کاالها با منابع كمتري بتوانند توليد بشوند، سپس کاالهايي بيشتر 

شتر، واكسيناسيون بيشتر براي حفظ هاي بيهاي بيشتر، خانهتوانند توليد شوند ـ لباسمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Lady Eleanor Roosevelt 
۲ - Gunnar Myrdal 
۳ - The Challenge of World Poverty 
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ها ـ از مرگ، غذاي بيشتر براي افرادي كه دچار سوء تغذيه هستند، گياهاني كه با جان بچه
 يابند تا با وبا و اسهال خوني مبارزه كنند.آب پرورش مي

شود بدين هاي دولت ایجاد میهاي براي توليد و ايجاد شغل از طريق هزينههر برنامه
كه مردم براي آن پروژه بايد ماليات پرداخت كنند. پول خرج شده توسط معنا است 

هايي كه آنها انتخاب خواهند آورند، در پروژهكه آن را به دست ميحکومت توسط مردمي
 از تا بفرستند را هاييدوربين توانندمي تلويزيوني هايايستگاه. شودكرد، خرج نمي

اند فيلم بگيرند، آنها خدماتي از برنامه بدست آوردهاند يا كه شغلي به دست آوردهمردمي
توانند مردمي را پيدا كنند كه شغلي نداشتند چرا كه كمي از پول از هر فردي در جامعه نمي

 های برنامه ديدنی، خرج شده است.براي پرداخت هزینه
 

 داري و آزاديسرمايه
 نوشت:» نش در جامعهکاربرد دا«هایک فردریک در مقاله نقض كننده خود به نام 

ام كه اگر آن نتيجه دانیم. من متقاعد شدهما اغلب بکارگیری [نظام قیمتها] را مسلم می
ها در يابند كه طرح عمدي بشريت باشد و اگر مردم هدايت شده توسط تغييرات قيمت

تصميماتشان اهمیتی ورای اهداف اولیه آنها دارد ، اين مكانيسم به عنوان يكي از 
 هاي فكر بشر، مورد تحسين قرار خواهد گرفت.رين موفقيتتبزرگ

ام، مؤسسات خودجوش جامعه اما همان گونه كه من در سر تا سر اين كتاب تأكيد كرده
 آن در ناخودآگاه ما همه. اندريزي نشدهـ قانون، زبان و بازار ـ توسط هیچ فردي طرح

دانیم. م و به راستی آنها را مسلم میهستي شريك نيز آنها انداختن كار به در هستيم، شريك
يابند. ما نيازمنديم به خاطر آوريم كه اين خوب است. آنها به صورت خود كار تكامل مي

اجازه دهيم روند بازار با ظاهر جادويي خودش كار كند و به حکومت اجازه ندهيم در آن 
 شود.دخالتي داشته باشد كه اگر دخالت کند عميقًا روند بازار متوقف می
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 فصل نهم

 نقش حکومت بزرگ

 

 

 

کند. فرض بر آن است که حكومت از ی آزاد ایفا میدر جامعه حکومت نقش مهمي

نمايد که در آن مردم به زندگی عادي ای ایجاد میكند، جامعهحقوق ما حمایت می

تل، تجاوز، ق تهدید، از معقولي طور به رسانند،می انجام به را خود هايپرداختند و برنامه

 هادزدی یا تهاجم خارجی در امان هستند. باتوجه به استانداردهاي موجود در اکثر حکومت

 را امريكا انقالب که است چیزی آن این و هاستحكومت نقش حداقل اين تاریخ، طول در

 این تأمین برای هاحكومت«: نمايدمي اعالم استقالل بیانیه. بود انقالبي چنان به تبديل

برای شکوفا «نه ». برای اخالقی ساختن مردم«نه ». شوند، در میان مردم نهادینه میحقوق

بلكه هدف، آن ». برای تضمین معیار مطلوب زندگی هر فرد«نه ». کردن رشد اقتصادی

 کنید تصور اما. است افراد حقوق حفظ به محدود دولت نقش كه است انقالبي يايده

ای مت ما کاری مناسب در همین شکل ساده و وظیفهحکو اگر شدمی بهتر ما برای چقدر

 داد.محدود را انجام می

 اول. ورزندها نسبت به دو ديدگاه توماس جفرسون قصور ميمتأسفانه، بیشتر حکومت

 اطمینان با و وقفه بی را تفرتئ حقوق به متجاوزین مجازات و توقیف مناسب کار كه آن

ر صدد بزرگ نمودن خود با کسب هرچه بيشتر د هادولت كه آن دوم. دهندنمی انجام

قدرت، مداخله کردن در بیشتر جوانب زندگی مردم، تقاضای بیشتر پول از افراد، و محروم 

 اینکه بود این امريكا انقالب یجنبه ترینانقالبی. هستند فردی آزادی از هانمودن آن

اختیاراتی بسیار کم و  با ملی حکومت ایجاد جستجوی در فردی، حقوق از بیشتر انقالب

 محدود بود.
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ها در در طول قرون وسطا، در انگلستان و ديگر كشورهاي اروپايي، نظريه محدوديت

هاي ارتباط با دولت رشد پيدا كرد. شهرها قانون اساسي خود را نوشتند و نشست

پ و حكم طاليي پا ١نمايندگان براي كنترل پادشاهان از طريق اسنادي مانند مگنا کارتا

انجام پذيرفت. بسیاری از مستعمران آمريكايي (و بعضي از حامیان انگليسي  ٢مجارستان،

) انقالب را ادعايي دوباره براي احياي حقوق خود به عنوان يك ٣بروک ادموند مانند هاآن

 بيش اساسي، قانون محدود قواعد و بيانيه پروازانه بلند كلمات اما. دانستندانگليسي، مي

بيان حقوق طبيعي زندگي، آزادي و مالكيت، قدم گذاشت و به حکومت جديد  در پيش از

 تنها اختیارات الزم براي حفظ اين حقوق را اعطا كرد. 

را مشخص سازيم. اين دو واژه بعضي  ٥و دولت ٤ما در اينجا بايد فرق ميان حكومت

گيرند، اما ر مياوقات به جاي يكديگر (مخصوصًا در انگليسي آمريكايي)، مورد استفاده قرا

گردند كه به آساني توسط انواع مؤسسات، به اشتباه آنها حقيقتًا به دو مورد مهم بر مي

گيرند. يك حکومت سازماني عمومي است كه از طريق آن در ارتباط با مورد استفاده قرار مي

ر كنيم، و نيازهاي عمومي خود را بكنيم، از حقوقمان دفاع ميها حكم صادر مياختالف

سازيم. به عنوان مثال انجمن يك مجتمع آپارتماني، يك حكومتي براي رفع طرف مي

بخشد، ساكنان را ها در ميان مالكان دارد، كه استفاده از مناطق عمومي را نظم مياختالف

سازد. ما به آساني كند، و نيازهاي عمومي ديگر را بر آورده مياز مزاحمان خارجي حفظ مي

م چرا مردم در جستجوي داشتن حكومت به اين مفهوم هستند. در هر توانيم ببينيمي

دهند كه توسط آن، تحت كنند و رضايت ميمورد، ساكنان با شرايط حكومت موافقت مي

هر حكم و دستوري قرار بگيرند. در حالي كه دولت، يك سازمان اجباری است كه از حق 

کند ر بعضي از مناطق جغرافيايي دفاع میانحصاري در ارتباط با استفاده از نيروي فيزيكي د

 و جسارت. داردمي اعمال موارد، اين با ارتباط در را خودش قدرت و شودمی مندیا بهره

 .نباشد دولت يك كه بود حكومتي ايجاد براي تالشي آمريكايي، گذارانبنیان نبوغ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Magna carta 
۲ - Hungary 
۳ - Edmund Burke 
٤ - Government 
٥ - State 
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فته شده است. برداري اقتصادي و تصرف، نهاز نظر تاريخي، منشأ اصلي دولت در بهره

كند كه دو روش اصلي براي به دست آوردن وسايل اشاره مي ١جامعه شناس فرانز اپنهایمر

كار و دزدي است، كار كردن با «جهت بر آوردن نيازهاي بشر وجود دارد. اين دو روش 

او كار و مبادله آزاد را وسايل اقتصادي » رضايت خود فرد و كاركردن اجباري براي ديگران

 داند.نامد، و استفاده از كار ديگران را توانايي سياسي ميوت ميكسب ثر

توانيم اصل دولت را تشخيص دهيم. راهزني، دزدي و اين ديدگاه اساسي، مي

هاي معمول هستند كه در آن مردم به اجبار، چيزهايي را كه ديگران توليد کالهبرداری، راه

توانند د تا چه اندازه مؤثر هستند كه ميدهند. اما اين مواراند به خود اختصاص ميكرده

دزدي را سازماندهي كرده و به آن نظم ببخشند؟ بر طبق نظر اپنهایمر، دولت سازمان 

آيند كه يك گروه بر گروه ديگر غلبه ها زماني به وجود ميهاي سياسي است. دولتتوانايي

حركت به سمت جلو،  كند و بر آنها حكمفرمايي كنند. به جاي غارت كردن گروه مغلوب و

دهند. اين روش فوايدي گيري تغيير روش ميفاتحان از غارت و چپاول به سمت ماليات

كند: براي جامعه مغلوب شده دارد، كه يكي از داليلي است كه جامعه آن را تحمل مي

 را ايخانه يا بكارند را بذري كه آن جاي به هستند، توليد و آرامش دنبال به كه هاييانسان

بسازند و ناگهان مورد غارت غارتگران قرار گيرند، ممكن است به سادگي ترجيح دهند از 

 و است روايان فرمان براي هادرصد محصول آن ٢٥حق خود بگذرند با اين توجيه كه 

 .هستند امان در غارتگران از كه هستند مطمئن

هاي ايان، ريشهاين درك اساسي از تمايز ميان جامعه و دولت، ميان مردم و فرمانرو

عميق در تمدن غرب دارد، كه به هشدار ساموئل به مردم اسرائيل مبني بر اين كه يك 

و نيز به عقيده مسيحيان » هاي شما را بگيردپادشاه ممكن است پسران دختران و زمين

 انگليس آزادي براي بزرگ جنگجويان لولرها،. گرددكه، دولت به گناه آلوده شده است برمي

 انگلستان به هان چارلز اول و کرامول فهميدند كه منشأ دولت انگليس در غلبه نرمنزما در

تحميل شد. يك قرن بعد، زماني كه توماس پین  ٢یوک نورمن آزاد انگليسي فرد به كه است

در جستجوي تحليل و تضعيف مشروعيت پادشاهي بريتانيا بود، او عنوان كرد، يك حرام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Franz Oppenheimer 
۲ - Norman Yoke 
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 به را خود هامسلح راهزن در ساحل پياده شد و با توافق بومي زاده فرانسوي، با يك ارتش

 .بود حقير و پست انسان يك ابتدا از كه كرد، اعالم انگليس پادشاه عنوان

اينگونه نوشت كه: » مسائلي بيشتر«اش به نام در مقاله ١٩٢٥در  ١خبرنگار اچ. ال. منکن

 هم عموم و او يرج از ارادهبيند كه حكومت چيزي است كه در خايك فرد معمولي، مي

 تحت آن از بخشي تنها كه غيردوستانه، و مستقل جداگانه، قدرت يك دارد، قرار رديفشان

 شده درك حكومت مفهوم. برساند زيادي ضررهاي او به كه است قادر و است او كنترل

 جمعيت كل همگاني مسائل انجام براي كه شهروندان از ايكميته عنوان به نه اما است

انتخاب شده باشد بلكه به عنوان يك انجمن مستقل و جداگانه، كه عمومًا به استثمار افراد 

پردازد ...، زماني كه اموال يك شهروند خصوصي براي سود بردن اعضای خودش مي

شود، اما دزديده شود، يك فرد شايسته از ثمراتي كه محصول كار خودش است محروم مي

افتد اين است كه قرار گیرد، بدترين چيزي كه اتفاق ميزماني كه حكومت مورد دزدي 

هايی مشخص پول كمتري براي بازي كردن نسبت به آنهایی که قبالً هاي اوباش و هرزهآدم

 داشتند، دارند.

 

 دولت دموكراتيك

هاي قديم گيرد كه تمامي اين موارد در زمانعمومًا در ايالت متحده مورد بحث قرار مي

اند، اما در يك كشور يا حتي در كشورهاي نياكان ما از آن دوري كرده استدرست بوده

خود موسسان اميدوار بودند كه يك شكل ». ما يك حكومت هستيم«دموكراتيك 

 نقض را مردم حقوق گاه هيچ) خواه جمهوري يك هاآن يدموكراتيك حكومت (يا به گفته

ناخوشايند اين است كه همه ما  حقيقت. ندهد انجام مردم منافع عليه كاري يا و نكند

توانيم حاكم باشيم. اكثر ما خيلي مشغول كار خودمان هستيم، در حال توليد ثروت و نمي

هايمان هستيم، مراقب اين هستيم كه چه قوانيني در حال اجرا شدن مراقبت از خانواده

اي را هصفح ١٠٠٠تواند يك صورت حساب بودجه هستند. كدام انسان نرمال و پر كاري مي

 مرور است آن در واقعاً  چيزي چه بداند كه اين براي كندكه کنگره هر سال منتشر مي

 پردازد،مي ماليات مقدار چه واقعاً  داندنمي نفر يك حتي امريكايي نفر هزار هر از كند؟مي

 .كنند مخفي را حقيقي هايهزينه سياستمداران كه دارد وجود بسياري هايراه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - H. L. Mencken 
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يكبار اين قدرت را داريم كه اراذل و اوباش را بيرون بيندازيم و دسته  سال ٤بله ما هر 

 كنند:جديدي از افراد حقه باز تشكيل بدهيم. اما عوامل بسياري اين قدرت را محدود مي

هاي متفاوت اساسي در روي ورقه حق رأي وجود ندارد. انتخاب ميان بوش و حل راه •

از هيجان بااليي برخوردار است. حتي کنگره به اصطالح  كلينتون يا كلينتون و دال، به ندرت

، به سختي ميزان رأي را كاهش داد كه از طريق آن حكومت فدرال ١٩٩٤انقالبي سال 

 تر شد.بزرگ

اخيرًا مثالي از معناي رأي  ١ما بايد يك توافق چند جانبه داشته باشيم. سسیم استریت •

دالر براي خرج  ٣و دوستانشان  ٢هااص، ماپتگيري به ما داده است. در اين انتخابات خ

گیرند كه تصميم بگيرند آيا مداد شمعي كردن داشتند، و آنها در ارتباط با رأي دادن ياد می

 بخرند يا آب ميوه.

خواهند بشماريد. سپس شما افرادي كه را آب رزیتا: شما افرادي را كه مداد شمعي مي

فراد آب ميوه خواستند، براي همه آب ميوه است. خواهند بشماريد. اگر بيشتر اميوه مي

 اگر بيشتر افراد مداد شمعي بخواهند براي همه مداد شمعي است.

 رسد اما ممكن است اين روش عملي باشد!تلی: به نظر عقالني نمي

خواهد بخرد؟ چه كسي به اما چرا نبايد به هر بچه اجازه بدهيم كه آنچه را كه مي

هايي نياز دارد؟ ممكن است كاالهاي عمومي زيادي گيريصميمدموكراسي براي چنين ت

وجود داشته باشد، اما مطمئنًا آب ميوه و مداد شمعي اهميتي ندارند. در دنياي حقيقي 

كند و خود را از جنگ هاي باالتر و سقط جنين قانوني را پيشنهاد مييك كانديدا ماليات

و تشديد جنگ را  School Prayerنين كند، ديگري توازن بودجه همچويتنام خارج مي

 را ويتنام جنگ از آمدن بيرون و بودجه توازن شما اگر شد خواهد چه. دهدقول مي

 در فقط كه كندمي مجبور را شما سياست. داريد زيادي هايانتخاب شما بازار در بخواهيد؟

 .باشيد داشته انتخاب كمي تعداد ميان

گیرند. بدين دانند به كار میم پوشي منطقي ميمردم آنچه را كه اقتصاددانان چش •

معنا كه همه ما تمامي وقت خود را صرف آموزش و يادگيري چيزهايي در مورد كارهايي كه 

توانيم بر آنها تأثيري کنيم، نه مسائل سياسي كه نميخواهيم حقيقتًا انجام دهيم ميمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Sesame Street 
۲ - the Muppets 
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م سناتورهاي ایاالت متحده را ز ما حتي ناا بگذاريم. بدين دليل است كه بيش از نیمي

درصد از كساني كه  ٥٤دانند، اما دانيم (من مطمئن هستم كه خوانندگان اين كتاب مينمي

دانستند) و چرا بيشتر ما در ارتباط با اين كه چه مقدار از بودجه فدرال اند نميرأي داده

هيچ سر نخي  شودهاي خارجي يا هر برنامه ديگري مصرف ميبراي بيمه درماني، كمك

به روزنامه پست گفته است: سياست براي من  ١نداريم. همان گونه كه يك مرد تاجر آالباما

جذابيت و سودي ندارد، من پيگير آن نيستم، همواره در حال ساختن زندگي هستم. الن 

كند كه يك مقاله نويس حساس و خوب ليبرال در مورد يك دوست شكايت مي ٢گودمن،

 هايتالش از و استهاي جديد کرده را صرف تحقيق در مورد اتومبیلهاي بسياري ماه

 آيا. گویدمی متخلف غالت قيمت و چربي فيبر، شكر، با ارتباط در مطالعه براي خودش

 سوختي سيستم مقايسه صرف هاساعت و بود اتومبیل خريدن حال در كه من دوست

هاي بهداشتي ملي را با تصميم كرده صرف هايساعت توانستمي بود كرده هااتومبیل

هايي كه من صرف مطالعه در ارتباط با مقايسه كند؟ گودمن پرسيد، شاید نه. آيا لحظه

ای بر غالت اختصاص پيدا توانست به مطالعه در ارتباط با اثر گاز گل خانهام ميغالت كرده

ها و دوستش اتومبیل كند؟ شايد نه. مطمئنًا نه، و چرا آنها بايد اين گونه باشند؟ گودمن و

خواهند به دست آورند، اما آيا بهتر بود اگر آن وقت را صرف مطالعه غالت را مي

كردند؟ پس از تحقيقات بسيار بر داروها، اقتصاد و هاي ملي بهداشتي ميتصميم

بوروكراسي، دوستش ممكن است تصميم بگيرد كدام طرح بهداشتي ـ مراقبتی را ترجيح 

شود، تنها براي كشف اين ول مطالعه كانديداهاي رئيس جمهوري ميدهد. او سپس مشغ

هاي مبهمي از آن طرح مراقبتي ـ بهداشتي كه در نظر دارند موضوع كه آنها تنها شاخص

 کنند.پيشنهاد می

اما پس از تحقيقاتي مؤثر، رأي دهندگان ما كه اطالعات كافي به آنها رسيده است يك 

. متأسفانه، رأي دهندگان دوست ندارند كه كانديداها موضع كنندكانديدا را انتخاب مي

 با ارتباط در گيردمي تصميم كه است او اما ـ هاديگري بگيرند ـ مشكل مجموعه برنامه

 نتيجه بر تأثير براي ميليون صد در يك فرصت او. بدهد رأي بهداشتي هايمراقبت مبحث

كانديداي او موفق باشد، او با يك کنگره  اگر آن، از پس دارد، را جمهوري رياست انتخابات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Alabama 
۲ - Ellen Goodman 
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 يمرحله در كانديدا كه شودشود و در هر موردي، معلوم ميبا نظريات متفاوت روبرو مي

 را موارد اين تمامي ضمني طور به دهندگان رأي اكثر. است بوده كاري پنهان حال در اول

كنند. به چنين فردي نميعمومي سياست با ارتباط در مطالعه صرف را وقتشان و فهمندمي

تواند از ميان آنها انتخاب كند، شانس انتخاب سه طرح بيمه بهداشتي بدهید كه او مي

 .است كرده آنها مطالعه صرف را زماني او كه است هاييشدن مربوط به آن

نهايتًا، همان گونه كه در باال اشاره شد، كانديداها، احتماالً در حال مسخره كردن  •

رأي دهندگان هستند. ممكن است كسي مطرح كند كه در هر انتخابات رياست  خودشان يا

 اما اند،تر داشته، مردم آمريكا، سعي در رأي دادن به حكومتي كوچك١٩٦٨جمهوري از سال 

 يافته افزايش دالر تريليون ٦/١ به دالر ميليارد ١٧٨ از فدرال بودجه حال به تا زمان، آن در

هاي لب«به آن توجه كرد:  ١٩٨٨د كه هر رأي دهنده در رقابت قولي دا ١بوش جرج. است

سپس آنها را بلند گفت. اگر ما ». مرا بخوانيد، هيچ ماليات جديدي وجود نخواهد داشت

خواهيم اتخاذ كنيم، از اتوبوس هايي را كه نميحاكم هستيم، چرا بايد بعضي از سياست

 م، ميزان باالتر ماليات و جنگ در بوسني؟مدرسه و جنگ در ويتنام گرفته تا كمبودهاي عظي

نه، حتي در دموكراسي، تفاوتي اساسي ميان حكم فرمايان و افراد حكم پذير وجود دارد 

اين مورد توسط حقايق و آمارها نشان داده خواهد شد كه گفته است، احتماالً  ٢مارک توین

بته کنگره بدتر از هيچ طبقه مجرم بومي آمريكايي به واضحي کنگره وجود ندارد. ال

 همتايانش در ديگر كشورها نيست. 

هايی كه توسط لرد بولینگ ها از سياست در نامهترين و زيباترين توصيفيكي از صادق

 انگليس كه در قرن هجدهم نوشته نقل شده است. ٤رهبر توری ٣بروک،

برده  احزاب يمن نگران هستم كه ما نيز به دادگاه برده شويم همان گونه كه همه

 بود، دولت حاكمیت داشتن دست در ما هايفعاليت اصلي انگيزه كه دليل اين به اند؛شده

 خودمان، براي بزرگ هاياستخدام بود، قدرت اين از حفاظت ما، اصلي هايديدگاه كه اين

 صدمه و اندكرده كمك ما آمدن كار سر به كه كساني از تحسين براي عظيم هاييفرصت و

 اند.كه در جهت مخالف ما ايستاده كساني به زدن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - George Bush 
۲ - Mark Twain 
۳ - Lord Boling broke 
٤ - Tory حزب محافظه کار در بریتانیا 
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 از تعدادي چه. شودلیبرتاریان معتقدند كه قدرت به تباهی حافظان آن منجر مي

 قابل قدرت از استفاده سوء از توانندمي) نيت حسن چگونگي به توجه بي( سياستمداران

براي  ١بیرد رابرت سناتور مداوم تالش به كنند؟ پرهيز امروز وسيع هایحکومت يمالحظه

انتقال ليست حقوق فدرال به سمت ويرجينياي غربي نگاهي بيندازيد، يا مشاركت 

از انجمن آرکر دانیال میدلند يا دفاع او از  ٢سخاوتمندانه طوالني مدت سناتور باب دال

سوبسيدهاي بزرگ فدرال براي ای دی ام يا جواب واضح نامه بولینگ بروک در پاسخ به 

هاي هيالري كلينتون براي اخراج فيد در ارتباط با دستورالعملهاي كمكي کاخ ساسكناس

هاي داخلي در اداره مسافرتي كاخ سفيد: ما نياز داريم كه آن افراد را خدمتكاران دوره

 ».بيرون كنيم، ما نيازمند هستيم كه مردم خود را وارد كنيم، ما به فاصله و شكاف نيازمنديم

بناميم، يادداشتي از  ٣د آن را قانون بولینگ بروکتوصيف عميق و خاص از آنچه كه باي

انتخاب شد، يك پروفسور  ١٩٩٤است. او كه در سال  ٤حاكم مری لند، پریس گلندنینگ

 بزرگ حكومتي مریلند به توانسترسيد. او ميصادق، متعادل و تكنوكرات به نظر مي

ید چه كرد؟ در ادامه رس قدرت به او كه زماني اما. باشد سالم حكومتي حداقل كه ببخشد،

 به اشعمده فعاليت اولين در«: است آمده او يتوضيح واشنگتن پست از اولين بودجه

 كه ساخت مشخص را جديد هايماليات بودجه گلندنینگ، پریس لند، مری حاكم عنوان

 اند،بوده داده او به را رأي بيشترين كه منطقه سه براي سهم بيشترين خجالتي هيچ بدون

لرد بولینگ بروک به » های مونت گومری و پرنس جورج و بالتیمور.داد: ایالت اختصاص

 اش،اوليه دستياران و گلندنینگ كه شودزند. چند روز بعد مشخص ميدفتر شما زنگ مي

 اندكرده دريافت جرج پرنس ايالت از مستمری هایپرداخت اولين در دالر هزار دهها

دير اجرايي ايالتي تا زماني كه به عنوان يك حاكم م يك عنوان به گلندنینگ كه جايي(

انتخاب شد خدمت كرده بود). بايد از اين تفسير خالقش از قوانين تشكر كرد كه اولين 

از كارهايشان، صدمه خورده » جدايي اجباري«فواید مستمری را به كارمندان دولت كه از 

نوبت محدوديت در كارهاي اجرايي بودند داد. گلن دنينگ اعالم كرد كه او نيز به دليل دو 

گيري دستيارانش يك ماه قبل از از كار شده است. او خواستار كناره» جدايي اجباري«دچار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Robert Byrd 
۲ - Bob Dole 
۳ - Bolingbroke 
٤ - Parris Glendening 
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خواند، پس از » جدايي اجباري«اش را ترك كند، شد و آنها را قرباني اين كه خودش شغل

 استخدام كرد. اش در عمارت بزرگ فرمانداري،آن او آنها را به عنوان دستياران اوليه

داد. مانند يك خرگوش پر انرژي و فعال، قطار پول گلندنینگ همچنان به رفتن ادامه مي

ميليون دالر از  ٥/١، حاكم از مجلس قانونگذاری درخواست كرد تا ١٩٩٥در ماه مه سال 

 ی با تكنولوژي باال در ايالت جرجهای ماليات پردازان هزینه كنند تا درگيري کارخانهبودجه

شد خاتمه بخشد. سپس در ماه اش اداره میرا که توسط يكي از حاميان سياسي ١پرینس،

(وزیر كار، صادر کننده مجوزها و آيين نامه)، همسر تئودور  ٢آگوست فرانک دبلیو استگمن

(مسئول اداره کارگزینی وزارت کار و همكار استگمن از دولت جرج پرينس) را،  ٣جی. نپ،

ن خودش به خدمت گرفت. هيچ آدم حق شناسي وجود ندارد، نپ براي كاري در سازما

دالري استگمن تغيير كرد.  ١٠٠٥٤٢دالري در حقوق ناچيز  ١٠٠٠٠نظرش با پيشنهاد افزايش 

دهد، تصور كنيد، ديگران اگر آن چيزي است كه يك سياستمدار ظاهرًا درستكار انجام مي

 كنند.چه كارهايي كه نمي

 

 شودد گسترده ميبیش از ح متچرا حكو

براي كسب آزادي  امور این است کهنويسد: پيشرفت طبيعي توماس جفرسون مي

به خاطر تحقيق كه  ٤جیمز ام. بوچانانسال بعد  دويستپا بگیرد. و حكومت تسلیم شویم 

كرد. نظر  ید، نظر جفرسون را تأيماندگارش برنده جايزه نوبل در اقتصاد شد یانهعالم

این شد. اميده مينميپيشرفت كرد، كه انتخاب عمو ٥گوردون تالوک همراه با بوچانان

ها و سياستمداران مانند بقيه تنها به فكر بوروكرات :يك نكته اساسي بود نظریه مبتنی بر

هستند، و به همين  منفعت خودشان هستند. اما اكثر محققان معتقد به عكس اين قضيه

فكر منفعت  مردم در اقتصاد خصوصي تنها به گويند كهها به ما ميكتاب دليل است كه

د. به مهارت و زبردستي آخرين كنخود هستند اما حكومت به نفع عموم مردم فعاليت مي

عمل  حكومت«، اما بعدًا گفتم »مردم در اقتصاد خصوصي«جمله دقت كنيد. من گفتم، 

اقع، حكومت فعاليت كند. زيرا در وبحث را پيچيده مياین . تغيير از فرد به جمع، »دكنمي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - Prince George 
۲ - Frank W. Stegman 
۳ - Theodore J. Kenapp 
٤ - James M. Buchanan 
٥ - Gordon Tullock 
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كنند. و چرا بايد يك فرد جوان كه از دانشگاه كند. بعضي از مردم در حكومت فعاليت نمي

د، تنها به فكر منفعت خود روافزارها ميشود و براي كار به سمت نرمفارغ التحصيل مي

 رود،مي وزارت مسکن و شهرسازیاش كه به دنبال كار در د، در حالي كه هم اتاقيباش

كند؟ به نفع عموم مردم شروع به فعاليت میو  گیردتحت تأثیر بشردوستی قرار میناگهان 

كه سياستمداران و  گیردشکل میاي اقتصادي ساده شود که فرضیهاین طور معلوم می

دارای قدرت  ، يعني به نفع خودشانکنندفعالیت میمانند هر فرد ديگر  درستها بوروكرات

 تند.شماری هستوجیهی بی

دارد مقامات رسمي كتاب حكومت كشوري كه عنوان ميساده انگارانه بهتر از مدل بسیار 

هم  الگوهاي رأي گيري، كنند، مدل انتخاب عموميعمومي به نفع عامه مردم فعاليت مي

، فساد، توسعه حكومت و مخالفت هاکسری هزینههاي سياسي، هاي واسطهچنين تالش

-را توضیح می هابراي پايان بخشيدن به محدوديت کنگره یهاي سياسي و اعضاواسطه

چرا رفتارهايي كه تنها به نفع يك که دهد مدل انتخاب عمومي توضيح ميبه عالوه . دهد

 ضر است.منفر است، اثراتي مثبت بر بازار رقابتي دارد اما در روند سياسي 

نند. يكي از مفاهيم كها به نفع خودشان فعاليت ميالبته سياستمداران و بوروكرات

بدين معنا كه  است.هاي پراكنده شده انتخاب عمومي، مزاياي متمركز شده و هزينه کلیدی

ها در شود، در حالي كه هزينهدي متمركز ميومزاياي هر برنامه حكومت بر روي افراد معد

را  ی.ام.دايي اتانول شود. به عنوان مثال يارانهمي تقسيمميان تعداد بي شماري از مردم 

براي هر آمريكايي  ،دبه دست آيميليون دالر در سال  ٢٠٠ .دی.اماز اياگر  .در نظر بگيريد

اكنون كه نه. يد؟ احتماالً ستدانيك دالر است. آيا در مورد آن چيزي ميحدود اش هزينه

 قصدآيا شما  .دانيد، آيا در حال نوشتن شكايت به نماينده كنگره هستيد؟ احتماالً نهمي

دالر  ١٠٠٠به او  ،تا سناتور خود را براي شام به بيرون ببريد کنید،میافرت به واشنگتن مس

اما  .و از او بخواهيد كه براي يارانه اتانول، رأي مثبت ندهد؟ البته كه نه کنید،پول كمك 

تمامي اين كارها را  ١سيا.دی.ام، دویان آندرايتوانيد شرط ببنديد كه مسئول شما مي

ميليون يارانه از  ٢٠٠چه قدر بايد خرج كنيد تا هد. در مورد آن فكر كنيد: دجام ميان

میلیون دالر  ١٩٩د حدود بندم اگر مجبور بودیمن شرط میحكومت فدرال دريافت كنيد؟ 

به ميانگين گوش خواهند داد؟ به چه كسي  کنگره ي. بنابراين اعضاکردیدهزینه می
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - Andreas 
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پردازند؟ یک دالر می سيابرای سود دویان آندر ريكهدانند نميكه چه کسانی ها آمريكايي

تا ببيند چه كسي به کند کند و دوباره آن را کنترل میلیست را تهیه می كهس، ياآندريا 

 دهد؟ او رأي مثبت مي یيارانه

هاي فدرال به روشي مشابه اگر تنها موضوع اتانول بود، خيلي مهم نبود. اما اكثر برنامه

ها دالر براي يارانه یارد. برنامه كشاورزي را در نظر بگيريد. ميلشودمي انجامهمین مورد 

را تشكيل  ایاالت متحدهدرصد از جمعيت  ١كشاورزان در نظر گرفته شده است، كه تنها 

. برنامه كشاورزي، هزينه دارد در هر سال براي هر ماليات دهنده یدالر  چندكه  ؛دهندمي

شود بنابراين هاي آن شامل افزايش قيمت غذا مير هزينه. اكثاست اين از تربغرنجحتي 

 ند. پردازمیمصرف كنندگان براي آن بدون اين كه بدانند پول 

دالر پول  هاشود تا مقداري از تريليونمي هزينهدر واشنگتن ها دالر ميلياردهر ساله 

تبليغ از  اين . بهکندهزینه می را هاآنکنگره هرساله  دست آيد كهب يماليات پردازان

 واشنگتن پست توجه كنيد:

فيزيكي  ماشين آالتخرابي  نگتن شده است که برای: الف.شعار روز واشزير سازي ... 

 .نياز استمجراهاي فاضالب  وها ، پلهابراي تعمير بزرگراهتريليون دالر  ٣آمريكايي؟ به 

ين تنها بنزبراي هر گالن ماليات  سنت ٥ها دالر براي بازسازي و عمران فدرال؟ . ميليونب

ه پول در حال كـ جايي (هاي زير سازي مرجع موثق شما براي هزينه ج.است.  در آغاز کار

در يك نامه خبري مختصر دو  ـ )آوريدچگونه شما سهمتان را به دست مي گردش است،

 شود.جواب: تمامي موارد باال. امروز شرح داده مي .هفته يك بار

 توزيع حکومترا  هاييگويند چه نوع پولبه مردم مي هااين خبرنامه از شماريتعداد بي

 ها رسيده است. كند و چگونه دستشان به آن پولمي

 ١انیماس ـ الپالتا، سد هرالدبازار سياه  ایالت دورانگو کلورادويك آگهي در  ١٩٨٧در سال 

فدرال را  یهامخفي كساني كه سعي در به دست آوردن پول بهايو پروژه آبياري، حسا

زيرا شخص  :حمايت كنيم آنیماس الپالتاچرا ما بايد از پروژه سد « :ساختآشکار داشتند، 

آوريم. ، ما مخزن آب به دست ميمآوري. ما آب به دست ميپردازدرا میديگري حساب آن 

 .»آورندآنها صورت حساب به دست مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Durango, Colorado, Herald touting the Animas-La Platadam 



شناسی عالمهجامعهانال ک  
@Atu_Sociology 

  شیآزاداند کی   یجامعه شناس یکتابخانه تخصص 
 ١FreeMan.Net ٢٣٧  جـزوه نـامه،انیمـقاله، پا کتـاب،

نامند. اين يك توضيح قال ميانت یا تقاضای اقتصاددانان اين روند را تقاضاي اجاره

و سياسي است. بعضي از افراد و تاجران  یاقتصادروشهای ميان تمایز اوپنهایمر ديگر از 

سازند كه مردم دهند يا چيزهايي ميكنند. آنها غذاهايي را پرورش ميثروت توليد مي

، دهند. بعضي ديگر رفتن به واشنگتنخواهند بخرند يا خدمات مفيدي ارائه ميمي

هايي در محدوديتايجاد و گرفتن اعانه، تعرفه، سهميه يا  دارييا رفتن به شهر ،پايتخت

اين يك روش سياسي براي ثروتمند شدن است و  بينندمي تررا راحتارتباط با رقيبانشان 

، به صورتي شديد در حال رشد است. البته، روشهای اقتصادیاين روش نسبت به  متأسفانه

ها را به صورت مجاني پخش و توزيع هاي تريليون دالري كه كمكومتدر دنياي جديد حك

تمايز و تشخيص ميان توليد كنندگان و متقاضيان انتقال،  ١،سانتا کلوزكنند مانند مي

 فراد،با گرفتن پول اتا  ندراها سعي دتر شده است. دولت، سختغارت شوندگانو ان غارتگر

، با تشريفاتي خاص هاآناز آن به  مقداریيدن و سپس برگردان ،كه ممكن است یتا جاي

ايم اما ها را به پايان رسانده. همه ما ناسزاگويي در برابر مالياترا مغشوش کنند هاآن ذهن

هاي كشاورزي، ، برنامهارائه يارانه براي حمل و نقلهاي بهداشتي، خواستار مراقبت

آن را در قرن  ٢ردریک باستیاتفهستيم.  بسياري چيزهاي ديگرهاي آزاد ملي و پارك

هزينه  كند بات كه با آن هر فردي سعي مياي بزرگ اسدولت افسانه« :نوزدهم توضيح داد

. در كل، ما همه بازنده هستيم، اما سخت است بدانيم چه كسي »فرد ديگر زندگي كند

 برد.در اين شرايط سود خالص مي و چه كسي كندميضرر صرفًا 

انتقال  تقاضاهایروند  »تصلب دموكراتيكي«در كتابش به نام  ٣تان راچجاناروزنامه نگار 

: در آمريكا، تنها طبقه اندكي از مردم قدرت دارند پول شما را بگيرند اگر دهدرا شرح مي

 اتومبیله به زور وارد كميشما آنها را پس نزنيد. يكي از آنها طبقه مجرمين هستند. مرد

روند، اگر كنند، كه اين افراد انگل اقتصاد به شمار ميخالي ميشوند يا خانه شما را شما مي

ي براي جامعه هزينه دچنين افراگيرند. آنها ثروت شما را مينكنيد  بلهبا آنها شديدًا مقا

هاي سنگين دارند بلكه به خاطر هزينهگيرند و بر ميدارند، نه تنها به خاطر چيزهايي كه مي

كنند قفل بخريم، درهاي آهني نصب كنيم، دزدگير ما را مجبور ميدفاع در برابر آنها. آنها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Santa Clause 
۲ - Frederic Bastiat 
۳ - Jonathan Rauch 
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كنيم، از پليس كمك بگيريم، بيمه داشته باشيم از نيروهاي حفاظتي كمك بگيريم و  نصب

 . ...  غيره و غيره

تقاضاهاي كنند. ميهاي توزيعي را بازي د كه مسابقهمجرمان تنها افرادي نيستنالبته 

شما به كمك قانون نياز داريد. بدين معنا ممكن است. ، كامالً جرمانهمغير  و انتقال قانوني

شما  از جانبرا ترغيب كنيد تا  هاكه شما نيازمند اين هستيد كه سياستمداران يا دادگاه

 .مداخله کنند

شود تا حكومت به آن دهد، بنابراين، هر گروه در جامعه با روشي روبرو مياو ادامه مي

ها هستند، تاجران در جستجوي تعرفه :رقيبانش را از ميدان به در كند كمك كند يايا گروه 

با دستمزد كه كارگران ماهر  قوانینیهستند (  قوانین حداقل دستمزدها خواستار اتحاديه

سازد) كارمندان تر مياقتصادي تربا دستمزد پايينتر، را نسبت به كارگران كم مهارتباالتر 

از درجه اعتبار ساقط كنند، تاجران در را تا رقابت خصوصي  دیابنبه کنگره دست میپست 

هايي ظريف در قوانيني هستند كه به رقباي آنها بيشتر از خودشان ضربه جستجوي تحول

شود، در زند. و به دليل اين كه سود هر چنين قانوني تنها بر اندكي از مردم متمركز ميمي

سود كمي لذا شود، ا ماليات پردازان توزيع ميها يها در بين مصرف كنندهحالي كه هزينه

سازند، ، و آنها به سياستمداراني كه اين امر را ممكن ميشودحال مي به هزينه تعداد زيادي

 دهند. پاداش مي

آن را  رز فریدمنيابد آن چيزي است كه ميلتون و دليل ديگري كه حكومت توسعه مي

ن معنا، زماني كه يك برنامه حكومتي جديد بدي نامند.حكومت استبدادي وضع كنوني مي

شود (اگر ما در حال صحبت كردن در مورد شود، موضوع يك بحث داغ ميپيشنهاد مي

هاي فراوان هاي كشاورزي يا پزشكي هستيم. برنامههاي بزرگ مانند يارانهبرنامه

سال بسيار  اند با هيچ بحثي، و بعضي از آنها پس از چندتري به بودجه اضافه شدهكوچك

شود. پس از شوند). اما زماني كه گذشت بحث در مورد برنامه متوقف ميوسيع و بزرگ مي

اش را افزايش دهد. هيچ بحث كند چه مقدار بودجهساالنه تنها بررسي مي کنگرهآن، 

، وجود ندارد. بايد وجود داشته باشد يا نه ايبرنامهچنين ديگري در مورد اين كه آيا 

با چنين و براي مقابله  موجه هر قلم کاال با هزینةبندي بر پايه انند بودجهم ياصالحات

اما آنها تأثير چنداني نداشتند زماني كه حكومت فدرال تصميم اند؛ مشكالتي پيشنهاد شده

گرفت، دريافتند كه هيچ خط  ١٩٧٩در سال كشوري به تعطيلي هيأت مديره هوانوردي 



شناسی عالمهجامعهانال ک  
@Atu_Sociology 

  شیآزاداند کی   یجامعه شناس یکتابخانه تخصص 
 ١FreeMan.Net ٢٣٩  جـزوه نـامه،انیمـقاله، پا کتـاب،

آن مورد هرگز اتفاق  لذاوجود ندارد،  ازمان دولتیسيك به مشي براي پايان بخشيدن 

ايجاد دوباره «در طرح (نيفتاد. حتي بررسي عملكرد ملي خود رئيس جمهور كلينتون 

: حكومت فدرال براي ترك كردن يك مورد قديمي و مهجور ناتوان به گويدمي ،»)حكومت

توانيد كند. اما شما مي داند چگونه تفريقداند چگونه جمع كند اما نميمي رسد.نظر مي

پيشنهادي براي بر طرف سازي يك  ليبودجه كلينتون را براي مدتي طوالني بررسي كنيد و

 .كنيدمیبرنامه پيدا ن

ها آن را مثلث يك عنصر از حكومت استبدادي وضع كنوني چيزي است كه واشنگتني

كميته  متشكل از نآهني ثكند مثلاز هر برنامه و عملي حمايت مي كه نامندمي نآهني

هايي كه آن را كند، بوروكراتها نظارت ميكه بر برنامه استاي يا كميته جانشين كنگره

ميان  موقعيت بي ثباتيبرند. كنند، و سرمايه گذاراني خاص كه از آن بهره ميسرپرستي مي

رايي نويسند، سپس قوانين به شاخه اجاعضا كنگره قوانين را مي .ها وجود دارداين گروه

سبب پول مفت در آوردن و اعمال رود و رود تا اجرا شود. سپس به بخش خصوصي ميمي

 يك يا. شودنفوذ نسبت به همكاران نخستين از جانب گروه سرمايه گذار منظم شده مي

 كنگره اعضاي با هاييهمكاري نظارتي جديد يموسسه يك ايجاد منظور به مشترك البي

به دليل اين  شوندمي انتخاب مديره هيئت عنوان به هاآن ،آن، كه پس از دهندمي انجام

 د؟ كنبي درك ميكه چه كس ديگري مشكالت را به خو

توانند به فكر منفعت خود هستند، چگونه ميمانند ما ها و سياستمداران اگر بوروكرات

در حكومت فعاليت كنند؟ بسيار خوب، هيچ شكي وجود ندارد كه آنها بعضي اوقات در 

جستجوي خدمت در راه منفعت و سود عموم مردم هستند. اكثر مردم به تالش براي انجام 

ها در حكومت خوب نيستند. براي كسب ها و انگيزهصحيح كارها، معتقدند. اما محرك

خواهند، ارائه بدهيد. اگر پول بيشتر در اقتصاد خصوصي، بايد به مردم چيزي را كه مي

ف كنندگان را جذب خواهيد كرد، اگر اين كار را نكنيد، شما از چنين انجام دهيد، تنها مصر

 دهيد.، يا سرمايه خود را از دست مييا كارشويد صحنه تجارت خارج مي

جهت هايي راه تالش براي يافتندارد، اين موضوع است كه تاجران را سر پا نگه مي

ندارند آنها با راضي  هنندها، مصرف كبه مصرف كنندگان. اما بوروكرات بهترخدمت  يارائه

آنها از طريق توسعه  بلكهآورند. كردن مشتري بيشتر، پول بيشتري به دست نمي

ها چه چيزي را به بيشترين حد كنند. بوروكراتمؤسساتشان پول و قدرت جمع مي
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هايي براي جلب بيشتر مردم پيدا راه سپسها انگيزه شان را، رسانند؟ بوروكراتمي

دهند و دالرهاي ماليات پردازان را بيشتر يت و اقتدار خود را توسعه ميكنند، صالحمي

كند، و روي آن كار  تواندميكنند كه مؤسسه شما كنند. مشكل جديدي را كشف ميخرج مي

نماينده ديگر و اداره كل ديگري كه  ،دهدها دالر ديگر باردممكن است به شما ميلي کنگره

كنند كه شما مشكل جديدي را كشف نكنيد، تنها تبليغ ميتحت كنترل شما است. حتي اگر 

ايد، در حال بدتر شدن است و ممكن مشكلي كه شما براي حل آن كميسيون تشكيل داده

هاي نمره(پول و قدرت بيشتري به دست آوريد. حل كردن مشكل، از طرف ديگر شما است 

مجلس يا  کنگرهو  كار بفرستيد) يا همه جويندگان رفاه را سرد يبربها را باال امتحان بچه

گيرد كه شما به پول بيشتري نياز نداريد (حتي ممكن است احتماالً تصميم مي یقانونگذار 

 بيهودهيك تهديد تا حدود زيادي تصميم بگيرد كه مؤسسه شما را تعطيل كند، هر چند اين 

حل تم ،سيسچه مقدار از مشكالت حل خواهند شد زماني كه  !م مشوقينظااست). چه 

 کند؟کنندگان مشکل را مجازات می

اما گفتن از عمل كردن  باشد انگيزشي سيستم تغيير روشن پاسخ رسدبه نظر مي

 دولتبتوانند از محصوالت  هاآنتر است حكومت، مصرف كنندگاني ندارد كه راحت

انجام  ياستفاده كنند، يا به جاي يك رقيب تالش كنند، بنابراين زماني كه حكومت كار خوب

هايي بفرستند، آيا . اگر افراد بيشتري هر سال نامهشودگيري مشكل ميتصميم دهدمي

خدمات پستي ایاالت متحده كارش را براي راضي نگه داشتن و خدمت كردن به مصرف 

دهد؟ لزومًا اين چنين نيست، زيرا مصرف كنندگانش اسير و كنندگانش خوب انجام مي

هايي بفرستند، بايد اين كار را از طريق خدمات پستي نامهمحبوس هستند. اگر بخواهند 

پول براي خدمات شبانه بپردازند) تا زماني كه  برابر ١٠انجام دهند (وگرنه آنها بايد حداقل 

آورد، اگر به دست ميحقوقي اجباري  هاياز طريق پرداختاي پولش را هر مؤسسه

دمات رساني به مصرف كننده را موفقيتشان در خبسيار سخت است كه ممكن نباشد نا

سياستمداران، مديران، ٠در همين زمان، سرمايه گذاران خاص در داخل نظام ـ  .تخمين زد

جنگند و بر تالش براي ارزيابي توليد يا مؤثر ، بر سر درآمدها با هم مي)هاتحاديها

 ورزند. بودنشان، اصرار مي

هايي كه هر روز به چاپ ه روزنامهجهت مشاهده ماهيت افراد سودجو در دولت، تنها ب

رسد نگاهي داشته باشيد. در نظر داشته باشيد كه چه قدر بهتر است اگر نظام حقوق مي
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ميليون دالری  ٢های ماعي باشد. به مستمریتبازنشستگي كارمندان، بيشتر از تأمين اج

 . توجه كنيد شودمي پرداختکنگره،  هايبازنشستهبه بازنشستگي كه 

شته باشيد كه زماني كه کنگره و رئيس جمهور، موقتًا حکومت فدرال را تعطيل دقت دا

 بايد صبر كنند. عادي در حالي كه مردم كارمند  گيرندهمچنان حقوق ميكنند، آنها مي

جلسه كميته جداگانه را مورد بررسي قرار  ١٤گزارش  ١دانشمند سياسي جیمز ال. پاین،

هايی انجام پذيرند. او ها با چه بودجهگرفتند كدام برنامهداد، جايي كه اعضا کنگره تصميم 

هاي پيشنهاد با هزينهموافق  ٠١٤/١مدرك تصديق شده است كه از آن  ٠٦٠/١دريافت كه كالً 

دقيقًا مشخص نشد كه مخالف يا  بقيهمورد مخالف داشتند. ( ٧و تنها  بودندداده شده 

 موافق بودند).

وجود مخالف با برنامه و طرح  نفرها، يك از دادرسي به عبارت ديگر، تنها در نيمي

در دفتر هريك از اعضا نيز وضع به همين تصديق كردند كه  داشت. اعضا كارمند كنگره

رئيس کنگره در ارتباط با خرج پول در مقابل كساني كه  بهه ك مياست. ميزان مرد منوال

 ست. ابودهند هزار به يك چ يك به ،كنندمراجعه مي مخالف هر برنامه خاصي هستند

هاي قانونگذاري جديد چگونه است، هر سال مهم نيست كه مخالفت با هزينه

گويد: ما بايد خرج كردن پول را كاهش درخواست براي پول تأثير داشته است او مرتبًا مي

دهيم اما اين برنامه ضروري و الزم است مطالعات نشان داده است كه هر زمان بيشتري 

دهد. به همين دليل در کنگره حضور داشته باشد، به خرج كردن بيشتر پول، رأي ميكه فرد 

كند كه در آن تقريبًا تالش فرا انساني واشنگتن را فرهنگ مصرفي عنوان مي ،پاینكه است 

كه قبالً گروه هايي كه تنها افرادي خاص و رأي عليه برنامه يآوري منفعت عمومبراي ياد

. حدود يك نياز استبرند از آن بهره مي و انداند يا به دفترتان آمدهشما را تصديق كرده

قرن پيش گروهي از محققان برجسته ايتاليايي تصميم به مطالعه ماهيت دولت و امور 

سعي در پاسخ دادن به اين سئوال داشت اگر  ٢مالي گرفتند. يكي از آنها آمیلکره پوومیانی،

عي در گرفتن پول از افرادش داشته باشد، چه يك حكومت تا آنجايي كه ممكن است س

كاري بايد انجام داد؟ او یازده استراتژي را در نظر گرفت كه چنين حكومتي بايد در پيش رو 

 قرار دهد. آنها ارزش بررسي دارند:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - James L. Payne 
۲ - Amilcare Puviani 
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ها در پشت مستقيم، بنابراين ماليات به جايهاي غير مستقيم ـ استفاده از ماليات١

 مانند.قيمت كاالها، پنهان مي

 ـ تورم، كه از طريق آن دولت ارزش پول هر فرد را كاهش دهد.٢

 اندازد.ماليات الزم را به تأخير  براي اين كهـ وام گرفتن، ٣

 توأمجايي كه ماليات با رسيد يا خريد چيزهايي خاص  ،ـ مالیات هديه و كاالی تجملي٤

 دهد.شود و دردسر ماليات را كاهش ميمي

كه زمان اضطرار  حتي وقتيشوند، قتي كه به نوعي هرگز لغو نميهاي موـ ماليات٥

 بگذرد.

كنند، با جايگزيني هاي اجتماعي سوء استفاده ميهايي كه از ناآراميـ ماليات٦

هاي ها، يا افرادي كه ثروتهاي باالتر به گروه غير عامه (مانند ثروتمندان يا سيگاريماليات

 باد آورده دارند).

فساد اجتماعي يا خودداري كردن از خدمات انحصاري بت به وقوع نسـ تهديد ٧

 .هامالياتكاهش در صورت  ،حكومت

 بعد ازدرآمد) بر يا ماليات  با سودي نسبتًا كم (ماليات فروش آوري كل ماليات،ـ جمع٨

 ، نسبت به اين كه در يك سال پول به صورت يكجا پرداخت بشود.مقرر زمان

بيني كرد، بنابراين ان وقوع دقيق آنها را نتوان پيشاپيش پيشهايي که ميزـ ماليات٩

 ماند.پردازد، بي خبر باقي ميماليات دهنده از اين موضوع كه چه قدر پول مي

 ـ پيچيدگي عجيب بودجه، براي مخفي كردن روند بودجه از انظار عمومي.١٠

ها دفاع، تا براي غريبه هاي هزينه عمومي، مانند آموزش و پرورش ياـ استفاده از مقوله١١

 بودجه، مشكل و سخت باشد.جزئي دستيابي به اجزاء 

هر  خارجي هايو اكثر دولتآيا چيزي از اين ليست فهميدید؟ حکومت ایاالت متحده 

شود كه برد. اين موضوع تنها به ديدي منفي منجر ميها را به كار مييك از آن استراتژي

ند از ماليات پردازان پول توااست تا جایی كه مي معنايش اين است كه دولت در تالش

 برد. اش مقدار آن را باال مياين كه بگويد تنها براي عملكردهاي اساسي بگيرد به جاي

حكومت این است که رشد کند، تا  استعداد هميشگيها، تنها در تمامي اين روش

از شهروندانش  و پول بيشتري بدست آوردوظايف بيشتري انجام دهد، قدرت بيشتري 
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پیشرفت طبيعي مسائل این است «گويد: رسد جفرسون درست ميبه نظر ميكسب كند. 

 ».که برای آزادی تسلیم شویم و حکومت پا بگیرد

 

 حكومت بزرگ و روشنفكران دربارش

بستگي دارد. از صرف قوانين و به مسائل و موارد بيشتري همواره قدرت دولت قطعًا 

ش حاكمانشان مؤثرتر از اين است ك به زور مجبورشان كنيم تا آنها تشويق مردم براي پذير

گيرند روشنفكران را به استخدام مي و جادوگران ،را بپذيرند. فرمانروايان هميشه كشيشان

 ساختند كه پادشاهها مردم را مطمئن ميتا مردم را راضي نگه دارند. در زمان قديم كشيش

ًا كه امپراطور آنها مستقيم گفتندميم مردم ژاپن ي است، در جنگ جهاني دوخودش خداي

 .از طرف خورشيد فرستاده شده است

فرمانروايان اغلب به روشنفكراني كه در حكمرانيشان سهيم بودند پول و اعتبار 

كردند، زندگي لوكس و بخشيدند. بعضي اوقات اين روشنفكران دربار، در دربار زندگي ميمي

هاي عالي شد. ديگران به مقامآدم معمولي اين زندگي دريغ میتجمالتي داشتند كه از يك 

هاي دولتي جاخوش كرده بودند يا از طريق درآمد شدند، در دانشگاهدر ادارات منصوب مي

 كردند.گذاري ميموقوفه ملي براي بشريت سرمايه

لهي در دنياي بعد از دوره روشنفكري، طبقات تصميم گيرنده فهميده بودند كه  فرمان ا

هاي عموم، كافي نيست، آنها تالش براي نگهداري قدرت و نفوذ آنها در رابطه با وفاداري

كردند خودشان را با روشنفكران از نقاشان گرفته تا نمايشنامه نويس، تاريخ نويس مي

ها، پيوند دهند. گاهي اوقات، جامعه شناس، برنامه ريزان شهري، اقتصاددانان و تكنوكرات

آنها خودشان مشتاق رشد و نيز شدند، گاهي اوقات ه ناگزیر جذب دولت میروشنفكران ب

پيشرفت دولت بودند. مانند پروفسورهاي دانشگاه برلين در قرن نوزدهم كه خودشان را 

 كردند، (یعنی حاکمان پروسی) معرفي مي ١،»محافظ روشنفکر کاخ هوهنزولرن«

گفتند روشنفكران به عموم مردم مي مدرن، حداقل به مدت دو نسل، اكثريت يدر آمريكا

تري نياز است تا با پيچيدگي زندگي مدرن و كمک به فقيران، برقراري كه به دولت بزرگ

چرخه كار، رويارويي با رشد اقتصادي، سر و كار داشتن با عدالت نژادي، حفاظت از محيط 

اتفاقًا، دولت هاي وسيع، و هزاران هدف ديگر، رسیدگی کنند. زيست، ايجاد حمل و نقل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - The House of Hohenzollern 
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تر به معناي كار بيشتر براي روشنفكران است. به گفته جفرسون حكومت كوچك، افراد بزرگ

هاي گذارد تا فعاليت و شغلكند و آنها را آزاد ميرا از آسيب رساندن به ديگري منع مي

صنعتي دلخواه خود را دنبال كرده و پيشرفت كنند، چنين دولتي نياز كمتري به تصميم 

ها دارد، و يك جامعه آزاد نبايد خواستار جامعه شناسان و طراحان نده و سازنده مدلگير

کنند. زماني كه ی خودشان عمل میشهری باشند. بنابراين بسیاری روشنفكران به نفع طبقه

ی نياز به هايي دربارهها و مقاالت روزنامهمطالعهنتايج ها، ها، فيلمآنها، پشت سر هم كتاب

 دهند.تر را بیرون میزرگحكومتي ب

در ضمن به خاطر ژست به ظاهر گستاخانه، ضد حكومتي و حتي ضد دولتي بسياري از 

اند. با شده تطميع، حتي بعضي از آنها توسط خود دولت روشنفكران مدرن خام نشويد

-ه آنها با آن مخالف هستند، نظام سرمایهكميدقت نگاه كنيد، خواهيد ديد كه قدرت حاك

و در انتقاد صريحشان از حكومت،  .بازرگاني توليدي است نه هیوالیی در واشنگتنداری 

کنند يا مقامات رسمي برگزيده را به تمسخر هايش شماتت میعمومًا دولت را براي كم كاري

گيرند كه با بي ميلي در تالش به پاسخ به تقاضاي عمومي مردم براي كم كاري حكومت مي

-شامل برنامهدولت های انتشار خبر انگيز در ارتباط با سیستمهاي خشم برهستند. مدرك

 ١های خارجی در دنیای ایاالت متحده و سیاستهای تلویزیونی مستند و سیاسی درباره

ی حاکم دهند. چه چیزی طبقهکه عمومًا عدم فعاليت دولت آمريكا را نشان مي وجود دارند

ی حاکم را اضای گسترش قدرت و وسعت طبقهرا از کمک به روشنفکران مخالف که دائمًا تق

 د؟سازدارند، ناراضی می

از آنها معتقدند كه رشد دائمي  بسياريشوند. نمي فاسدروشنفكران دربار به آساني البته 

دولت در منفعت عموم مردم است. چرا اين گونه است، چرا روشنفكران آمريكايي و 

 ٢ه میلتون، الک، اسمیت به سمت استاتيسماروپايي از آزادي گرايي غير عملي و متهوران

ارتجاعي و دشوار، مارکس، تی. اچ گرین، جان مینارد کینر، جان راس و کاترین مککینون 

ايم: دولت در نظر داشت تا آنها را در ميان برگشتند؟ يك پاسخ را مورد بررسي قرار داده

زاياي قدرت، دست پيدا كنند. جمع خود بپذيرد و آنها را دستيار خود سازد، تا به بعضي از م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Frontline and P.O.V. (Point of view):  

 به بعد 1983هاي تلویزیونی در امریکا از سال جموعه
۲ - Statism: تمرکز کنترلها و برنامهریزي اقتصادي با تسلط کامل دولت بر آن 
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اما اين جواب كلي نيست بسياري از محققان برجسته، سعي در فهم و درك جذابيت عظيم 

 ريزي براي روشنفكران دارند. استاتيسم و قدرت برنامه

ريزي ريزي و طرحاجازه دهيد داليل اندكي را پيشنهاد كنم اول اين كه نظريه برنامه

ران در برداشت زيرا آنها دوست دارند كه مسائل را تجزيه و جذابيتي زياد براي روشنفك

ها ها و مدلتحليل كنند و چيزها را در كنار هم قرار بدهند. آنها سازندگان مشتاق نظام

آل، توانند واقعيت را در برابر يك نظام ايدههايي كه با آنها سازندگان ميهستند، مدل

-ريزي به سود و منفعتي دست پيدا میطريق برنامه ارزيابي كنند و آیا يك فرد يا تجارت از

ريزي، كند، اين امر در مورد كل جامعه مصداق نخواهد داشت؟ روشنفكران معتقدند برنامه

-استفاده از هوش انسان و عقالنيت براي يك نظام اجتماعي است. روشنفكر چه چيزي می

ت هوش و عقالنيت مش در تجاراباشد که سهبيشتر مورد تقاضاي روشنفكري تواند 

 اوست؟

اند، ها را اختراع كردهريزي براي دولتهاي برنامهروشنفكران تمامي انواع نظام

روشنفكران. ماركسيسم يك از دانش و تقاضا  رشد ناگهانيمخصوصًا در قرن بيستم، با 

طرح جامع وسیع براي كل جامعه بود، اما همان جامع بودنش بسياري از مردم را ترساند. 

ه پيشنهاد شد تا منابع توليدي در كمينظا .وب نزديك ماركيسم، فاشيسم بودكتميك 

هاي خصوصي را ترك كند اما آنها را به منظور يك طرح اصلي هماهنگ كرد. بنیتو بخش

حاكم ايتاليا  ١٩٤٣تا  ١٩٢٢كه از سال  اركانفاشيسم: تعاليم و «موسیلینی در كتابش به نام 

 د:كنميهای فردگرا معرفي يك پاسخ مستقيم به لیبرالبود فاشيسم را به عنوان 

اين موضوع مخالف با لیبرالیسم كالسيك است، كه به عنوان واكنشي به عملكرد تاريخي 

ها است لیبرالیسم دولت مطلق گرايان است زماني كه دولت تعبير خواسته و وجدان انسان

با اظهار ماهيت حقيقي افراد را  فاشيسم حقوق دولت د.نكتكذيب مي افراد يبهانهبه را 

 كند.دوباره تثبيت مي

از آوردن چنين بعدها فاشيسم توسط بعضي از روشنفكران آمريكايي كه  ١٩٣٠ی در دهه

بيشتر مورد تقدير و  نظام منطقي براي دولت فردگراي آمريكا، احساس نااميدي كردند

هاي جديدي را گذاريسرمايه . ملت، توسط يك روزنامه سوسياليست،گرفتاحترام قرار مي

هاي اقتصادي در آلمان و ايتاليا و هاي جديد از سازمان، فرمكردندميدر دولت كشف 

ها، و ها و گروهاي از تمايل ملتهمه نشانه ،ريزي شده اتحاد جماهير شوروياقتصاد طرح
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نسبت به امنيتي تري از امنيت بودند گذاران و كارگران براي تقاضاي معيارهاي بزرگسرمايه

كه توسط نظام رقابت آزاد ايجاد شده بود. پس از اين كه فاشيسم به دلیل ارتباطش با 

های جديدي برای هيتلر و موسولیني از اعتبار افتاد، روشنفكران استاتیست با نام

ريزي برنامه«ز مالكيت خصوصي رسمی، گرد هم آمدند: ا ميريزي مركزي در نظابرنامه

پيشنهادي توسط اقتصاددان » ريزي اقتصادي مليبرنامه«، ١٩٦٠ی ه در دههفرانس» شاخص

از » دموكراسي اقتصادي« ،١٩٧٠ی واسیلی لئونتیف و رهبر كارگران لئونارد وودکاک در دهه

از فلیکس روهاتین رابرت ریچ و  »خط مشي دوباره صنعتي سازي«یدن دیرک شیرر هامتا

دارانی پيدا كرد. زماني كه هر يك از اينها از اعتبار توسط ریچ نيز طرف» سياست رقابتي«

شدند، روشنفكران به سمت عنوان ديگر و يك طرح متفاوت سطحي حركت ساقط مي

شد، كه از نظر منطقي كردند. اما هر كدام از آنها شامل به كارگيري روشنفكران دولت ميمي

اي اقتصادي هر فرد را به هساختند، جامعه به چه چيزي نياز دارد و فعاليتمشخص مي

 كردند. طور صحيحي هدايت و رهبري مي

به سختي در  ١بر خالف نااميدي روز افزون نسبت به حكومت بزرگ، طرح هالی گریل

هاي بهداشتي كلينتون و طرح اصلي براي ميان روشنفكران از بين رفت. پيشنهاد مراقبت

شيفتگي رئيس جمهور كلينتون نسبت  یک هفتم اقتصاد آمريكا چه بود؟ و آن تنها مثال از

، كلينتون يك نظريه نفس گير ١٩٩٢ها بود. در يك نقد كوتاه در طول مبارزات سال به طرح

 ريزي اقتصادي، پيشنهاد كرد:از توانايي و اجبار حكومت براي برنامه

اكنون بايد بگوييم ما بايد يك موجودي ملي از توانايي هر فرد داشته باشيم، ساختن 

هاي ايالت متحده، هر كارخانه هواپيما سازي، هر پيمانكار فرعي تجارت، هر كسي رخانهكا

کند باید در حال دفاع از کشور باشد. ما بايد بدانيم كه موجودي چيست، که کار می

سال آينده  ٢٠هاي نيروي كار كدام هستند، و آن را با انواع چيزهايي كه بايد تا مهارت

از آنچه  ،ازيم. سپس تصميم بگيريم چگونه از اينجا به آنجا برويمتوليد كنيم، هماهنگ س

 كه داريم به سمت آنچه كه نياز داريم حركت كنيم.

پس از انتخابات دستيار كاخ سفيد به نام ایرا مگزینر اين نظريه را ارائه داد: تبديل دفاع، 

اده شود، يك طرح به يك طرح بیست ساله نياز دارد كه توسط كميته حكومتي بايد ارائه د

ريزي كنيم چگونه چنين پيشنهادي اجرا خواهد شد. طرح پنج سازماني خالصه تا برنامه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - Holy of planning 
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ساله در اتحاد جماهير شوروي با شكست مواجه شد، شايد طرح بیست ساله براي اين كار 

كافي باشد. دومين دليلي كه روشنفكران نسبت به قدرت دولتي عالقمند شدند آن چيزي 

گوید كه ماس سوول آنها را نظريه غير سازمان يافته بشر ناميد. اين نظريه میاست كه تو

هيچ محدوديت طبيعي براي ساختن يك شهر آرماني در روي زمين وجود ندارد. اين 

قرن پيشرفت سريع در دانش،  ٢ديدگاه در اواخر قرن بيستم قابل فهم بود. بعد از گذشت 

ا حد زيادي بر روي زمين شاهدی بر این بود. اين امید به زندگي و استاندارد زندگي، ت

خالصه شده است، اگر ما بتوانيم انساني را در روي ماه قرار دهيم، چرا  عبارتنگرش در يك 

نتوانيم سرطان را درمان كنيم، راشيسم را خاتمه بخشيم به معلمان حقوق بيشتري نسبت 

نبوغ سال گذشته  ٢٠٠ن همه در اي باها بدهيم، آلودگي را متوقف سازيم؟ به هنر پيشه

كه اي كشانده است به سمت جامعه و ناسالمما را از يك زندگي كوتاه خسته كننده انسان 

ها شديدًا های مسافرتده است، محدوديتشهاي قديمي غلبه بسياري از بيماري در آن

ني به ها به آسااما اين يافته يافته است.افزايش به طور وسيعي كاهش و ذخيره دانش 

ايم و آنها در يك نظام اند، براي آنها تالش ذهني و فيزيكي زيادي صرف كردهدست نيامده

اند كه بر اساس حكم قانون، مالكيت خصوصي و آزادي فردي، اجتماعي پديدار شده

 ست. ابوده

 من كه ديد، استايكرها در وفور به توانانسان را مي تصنعیغير  نگاه از نامناسبي ينمونه

 ،هبل بود.» ایدزاو درخواست درمان «: كه ام ديدمدر نزديكي محل زندگيكي از آنها را ي

بي رحم باشد كه  تواندمييك سازمان يا جامعه يا حكومت يا هر كس ديگر چه قدر  ؛البته

توانيم انساني را دهند بياييد آن را تقاضا كنيم. اگر ما مينارائه  کمکی در درمان ایدزبه ما 

 توانيم درماني براي ايدز پيدا كنيم.قرار دهيم مي روي ماه

اي ر سادهبر چنين تعبي غيرتصنعي ديدگاه يبسياري از مفسرين با تجربهممكن است 

هاي دانش بشري كه ما را از حل درك محدوديت ازهستند، اما  بخندند، آنها روشنفكر

 عظيم هايايي را كه در طرحهمبادله هاآن، عاجزنددارد، تمامي مشكالت باز مي زمانهم

 .اندداده توسعه را اندشده گرفته ناديده

به نظر غير منطقي  برای بسیاری از مردم اساساً  از يك جامعه آزاد لیبرتاریاننهايتًا، نظر 

كه يك  کارل مارکس. ه استجامعه به حال خود رها شدشود که فرض میرسد زيرا مي

كاپيتاليست،  به آنارشي (هرج و مرج)اشتباه است، محقق برجسته است اگرچه شديدًا در 
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به سراغ  نفرها . در يك جامعه بزرگ، ميليونظاهر كار استكند. در واقع، اين مي اعتراض

ها آغاز روند بر اساس يك طرح مركزي و كلي هر روز بعضي از تجارتكار روزانه خود مي

شوند و افراد ديگر تخدام ميشوند، مردم اسد و بعضي ديگر با شكست مواجه ميوشمی

هاي مختلفي در حال رشد و توسعه هستند يا حتي شوند در اين زمان شركتاخراج مي

جويندگان شبكه اينترنت،  :دکننتوليداتي شاخص به مصرف كنندگان عرضه مي

رسد كه به نظر نمي ،هاي جوجه برياني، يا داروهاي كاهش استرس بر روي قلبرستوران

را  یهايع مركزي وجود داشته باشد تا به شركت بگويد كه هر كدام چه پروژهبايد يك منب

كنند ها را مطمئن سازد كه منابع را در كارهاي خوبي مصرف ميدنبال كنند، و همه شركت

لت وجديد براي شور هایيا رنگ ١رپ استار باربیآنها را در بخواهند اين كه نسبت به 

براي روشنفكران سخت  ركشو اين چيزي است كه د ـ نيستاين گونه خير، مصرف كنند؟ 

كند. در واقع هماهنگ ميفعاليت اقتصادي را است. روند بازار بهتر از هر تصميم ديگري 

تواند به ما استانداردي از كند. هيچ طرحي نمين جمله شديدًا مقايسه را نفي مياي

ها و تواند خواستهبازار ميگونه  هرج و مرجكه اكنون داريم ارائه دهد. تنها روند  ايزندگي

به منظور ايجاد يك استاندارد دايمي ها انسان را اردها و ميليميليون ،هاي هزارانتوانايي

 .با هم هماهنگ كنداز سطح زندگي براي كل جامعه،  باال

ناميده اين  »غرور كشنده« . هایکاياف. اين نتايج در آنچه كه  ركعدم توانايي براي د

آنارشي برنامه م اقتصادي را كه بهتر از بازار نظا تواندمياست كه افراد باهوش  يانظريه

 .است توجه قابل يسرسختانه يريزي كنند. اين يك عقيده

 

 دولت و جنگ

و به طور ماند نمونه كامل قدرت دولت جنگ است. در جنگ نيروي دولت پنهان نمي

كند، كابوس وي زمين جهنم ايجاد مي. جنگ در رگيردآشكاري در معرض نمايش قرار مي

چه قدر با گروهي ديگر مردم گاهي مهم نيست كه  .شبانه خرابي در مقياسي غير قابل تصور

كه  پذيرندميكنند، درك اين موضوع سخت است كه چرا ملت اغلب احساس دشمني مي

م است نسبت به نظر مردارزيابي و تخمين طبقه حاكم ممكن  .به جنگ يكديگر بروند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Rap Star Barbie 
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هاي بيشتري را تحت كنترل كه انسان جهت اين ها ، از . جنگ براي دولتمتفاوت باشد

 .آورد، قدرت بيشتري به بار ميدنآورخود در مي

(از دست  پيروزي صورت عدمش دهد حتي در تواند قدرت دولت را افزاياما جنگ مي

به جنگ يك نوع قمار  تواند يك طبقه حاكم را سرنگون كند، بنابراين آغازدادن جنگ، مي

 ست كه قمار بازان را جذب كند).هخوب  اياما عاقبت كار و نتيجه به اندازهاست 

توماس اند. درك كردهبه خوبي كالسيك ارتباط ميان جنگ و قدرت دولت را  هایلیبرال

ها مالياتبه دليل افزايش «يابند كه كه ناظران حكومت بريتانيا در مي نويسدمي پین

. »ها ادامه پيدا كنندتا ماليات يابندافزايش مي هاكنند، بلكه جنگنميادامه پيدا  هاجنگ

 اوضاع كه كنندچنين وانمود ميهاي اروپايي بدين معنا كه انگليس و ديگر حكومت

 لیبرال راندلوف بورنه، ها سر كيسه كنند.تا كشورهايشان را از طريق ماليات است بحراني

، تنها راه براي ايجاد »جنگ سالمت دولت است»نويسد سادگي مي قرن بيستم، بهاواخر 

ها است. تاريخ و بهترين روش براي توسعه قدرت حكومت ،غريزه جمعي در مردم آزاد

هاي فدرال، زياد در هزينه از آن ارائه داده است. افزايش لمثابه اندازه كافي  ایاالت متحده

، سپس جنگ جهاني اول و داخلید، اول جنگ دهماليات و قوانين در زمان جنگ رخ مي

هاي كند، بنابراين حتي آمريكاييبعد جنگ جهاني دوم. جنگ بقاء جامعه را تهديد مي

خود به خود مشتاق افزايش دادن تقاضاي دولت در آن زمان هستند. و  لیبرتاریان

 ان بحرانست سپس بعد از اين كه زمقدرت فدرال، موافق ا قانونيگسترش غير  هادادگاه

دهد، ست مورد غفلت قرار ميا آوردهحكومت رها كردن قدرتي را كه به دست  گذشت،

تر خود به تصويب برسد و دولت در موقعيت جديد و بزرگ ایرويه هدادگاه موافق است ك

، سپس ده يا بيست برابر شدهاي اصلي آمريكا، بودجه فدرال باقي بماند. در طول جنگ

ه قبالً بود نرسيد. به عنوان مثال كميدا كرد، اما هرگز به آن سطح كبعد از جنگ تنزل پي

اما به  ،بودميليون دالر  ٧١٣ ،١٩١٦جنگ جهاني اول را در نظر بگيريد: هزينه فدرال در سال 

 ميليون دالر نرسيد. ٩/٢ رسيد. و هرگز دوباره زير ١٩١٩دالر در سال  اردميلي ١٩

آورد، مانند را به وجود مي ن جنگ چنين توسعة قدرتيت. زماالبته، مسئله تنها پول نيس

ها، كنترل اجاره خانه، ، كنترل درآمدها و قيمتمالیات کسر شده از حقوقدرآمد ماليات، 

ها و ممانعت و جلوگيري كه در اصل با يك موقعيت گيري بر اختالف عقيدهسانسور، سخت
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در  :ستابودهايع بزرگ تاريخ شروع شد. جنگ جهاني اول يكي از فج ١٩١٧در سال خاص 

خاتمه  ساله و همچنين به پيشرفت اقتصادي جا افتاده ٩٩اروپا اين جنگ به آرامش نسبي 

به منجر روسيه و نازيسم در آلمان شد و حتي  ه دربخشيد، و منجر به افزايش كمونيسم

 جنگ جهاني دوم نيز شد.از بيشتر  ايخرابي

قابل هنوز  بلکهبودند  چشمگیردر آن زمان نه تنها  ت متحده پيامدها و نتايجدر اياال

دفاع ملي  شورای، کنگرهو  وودرو ویلسونسال كوتاه رئيس جمهور  ٢هستند، در  توجه

ت متحده، هيأت مديره صنايع جنگي، ، و اداره سوخت اياالهمچنين اداره مواد غذايي

مؤسسه مسكن  ت متحده،، مؤسسه حبوبات و غالت اياالاطراري جنگيشركت ناوگان 

ويلسون خط آهن را ملي را ايجا كردند. همچنين  ت متحده و مؤسسه امور مالي جنگاياال

به سمت دولتي بزرگ بود، كه اكنون ما تحت آن دولت در حال  چشمگیرجهشي  كرد. آن

 .دصورت پذير توانستنميتالش هستيم، و اين موضوع در غياب جنگ 

شدند، حتي اگر از عوارض االتش، خشنود ميها هميشه توسط جنگ و احتماستاتيست

به مسايل خود  د، درك كرده بودند كه مردم آزايآن بيزار بودند. حاكمان و روشنفكران دربار 

ها و و آسان نيست كه آنها را اختياري در جنگـ و كار و تفريح  دهخانواـ ند هست مشغول

براي يك  شدخواسته مي، یار روشنفكران دربعمومًا از هاي حاكمان، ثبت نام كرد. طرح

گرفتند و ، بعضي از وظايف را بر عهده بگيرند و اكثر مردم آنها را ناديده مي»تالش ملي«

در زمان تنها اما  .و تالش در ساختن تله موش بهتر بودند شانگیمشغول كارهاي خانواد 

، ١٩١٠اوايل  توانيد جامعه را سازمان دهيد و هر كسي را به آهنگي برقصانيد. درجنگ مي

 داردبيان مياي در مقالهرا اعالم كرد و  »هاي اخالقي جنگمعادل«اين نظريه  ویلیام جیمز

به منظور انجام خدمت  ١»نيچرارتش در مقابل «هاي جوان در ليست آمريكايي نام ثبت كه

 تربا همدردي سالمبيرون برود و  هاباعث شود حس بچگانه از آن نظام وظيفه ممكن است

 ، برگردند.يتر معقوالنه و عقايد

 ١٩٧٧است. در سال  غيرقابل انكاراخالقي آن  هايمعادلجمع گرايان به جنگ و  يعالقه

تأكيدش بر  وخط مشي خود در ارتباط با انرژي  با بيان، کارتررئيس جمهور 

. كرد زنده دوباره را جيمز ينظريهدهاي زندگي حكومت و كاهش استاندار هايدستورالعمل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - Nature 
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 جنگ از برداشتن دست جايگزين ياين نظريه از ديدگاه كارتر بايد در زمان صلح، نظريه

كه تقريبًا را هاي خدمات ملي ، برنامههاشورای رهبری دموکرات، ١٩٨٨. در سال باشد

و سنت  بود »قرباني شدن«و » از خود گذشتگي«مستلزم اجباري بودند پيشنهاد داد كه 

، هيچ ١دی.ال.سیمقاله  يهيچ جادر كرد. اي اجتماعي را احياء ميها از اجبارهآمريكايي

 عنوان به موجود يبرنامه .نشده بود فرديها در ارتباط با حقوق آمريكايي سنت به اياشاره

 به باتوجه كه عمومي جديد ابتكارات از حمايت سياسي مباني يتوسعه« منظور به راهي

» به شكل ديگري امكان حمايت از آن وجود ندارد حاضر، حال در ايبودجه هايمحدوديت

تا از طريق نام  باشدراهي براي حكومت  تواندمي. به عبارت ديگر اين مطرح شده بود

اند به سود دست يابد نويسي كردن كارگران ارزان و كساني كه تقريبًا خدمت سربازي نرفته

، رجوع ، عنوان گرفته است»جنگ اخالقی هايمعادل« ، كه ناگزير،به فصل آخر از مقاله

 .كنيد

يس جمهور شد و رئ هاشورای رهبری دموکراترئيس بيل كلينتون،  ١٩٩٣بنابراين در سال 

آن خيلي شبيه طرح وي را عنوان كرد و مطمئن ساخت كه  طرح خدمات ملي خود

خواست هيجان آمريكايي بودن را برانگيزد و هر نيست. او مي »جنگ اخالقی هايمعادل«

و زني را از هر سن و نژادي در كنار هم آورد و روحيه ملي آنها را ارتقاء بخشد تا با  مرد

نام كند. براي  ثبت توانستميفرد جواني شايد هر انشان مبارزه كنند. اتفاقًا ممشكالت ز

و خدمت به  وطنجوان براي خدمت به  نفري از ١٠٠٠٠٠رئيس جمهور يك ارتش از  ايلحظه

 رد. كشورشان مشاهده ك

 ينمونهفكر چپ گرا، خواستار روشن ،مایکل فوترهبر حزب كارگر انگليس  ١٩٨٢در سال 

 بينيدميكه شما  ييبه عنوان مدلي از بريتانيا«توانست از سوسياليسم شد، كه مي عملي

كشور اين  ملكرد سوسياليسم دموكراتيك دركه من از ع يو او پاسخ داد، بهترين مثال »باشد

 .ه استجنگ جهانی دوم بود مانزدر  امديده

سپس ما بريتانيا را خيلي سريع به راه انداختيم، به هر كسي شغلي داديم، به خدمت 

گرفتن كارگر تنها بخش كوچكي از آن بود. آن يك جامعه دموكراتيك با يك هدف عمومي 

 بود. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - DLC: Democratic Leadership Council 
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بر : جنگ جهاني اول نشان داد كه نويسدمي مایکل هرینگتونسوسياليست آمريكايي 

تواند اقتصاد را به صورت مفيدي سر و آزاد، حكومت مي تجارتهاي خالف ادعاي ايدئولوگ

داراي راه حل صحيح  جنگ جهاني دوم را گرامي داشت به دليل اين كه  ويسامان بدهد. 

و عنوان كرد كه  شدمي اتالف آن از قبل كه بود انساني و مادي منابع تجهيز از ايو عمده

تر فراموش ت متحده بايد آن را هر چه سريعائل جنگي موفق بود و اياالهيأت مديره مس

او ادامه داد در طول جنگ جهاني دوم، احتماالً، افزايش و پيشرفت در عدالت  .كردمي

ها و كنترل قيمتاعمال ست ا بودهر تشیاجتماعي نسبت به هر زماني در تاريخ آمريكا، ب

انگيزه قوي براي وادار همچنين ... ت اجتماعيميان طبقابراي كاهش اختالف دستمزد 

 كردن كارگران به ميهن پرستي وجود داشت.

از كشت و كشتار موجود در جنگ خوششان  فوت و هرینگتونمانند  يجمع گرايان

تمركز و استقرار، رشد قدرت حكومت، و  :آن را دوست داشتند داخلیآمد، اما اثرات نمي

جنگ در دوران  اتخطر .طراحانی با درجه دکتریو  یار افزايش نقش براي روشنفكران درب

 هايمعادل«در جستجوي بيشتر است تا  تشويق كردهدولت و روشنفكران را  ،مدرن

باشند تا عموم مردم را تجديد قوا بخشند و آنها را  »اضطرارهاي تصنعيو  »جنگ اخالقي

 هاييجنگ ،د. بنابراينترغيب كنند تا آزادي و اموالشان را در راه اهداف دولت، ببخشن

 شماربيملي  بسيار و شرايط اضطراري هايبر سر فقر، بر سر داروها، و بحران ايمداشته

ر كامپيوتر بشمارد. يكي از فوايد ابد آن را با يك برنامه ريز بتوانحتي بيشتر از آنچه كه 

رند، در حالي پذيهاي واقعي نهايتًا پايان مياين بود كه جنگ »جنگ اخالقي هايمعادل«

اين اتحاد ميان يابد و بنابرها بعد ادامه ميكه جنگ بر سر فقر و جنگ بر سر دارو تا نسل

 د. رسميبه حداكثر خود  آن اخالقي هايمعادلدر جنگ يا  دولت و روشنفكران مخالفش

بنابراين، جنگ تئوري انتخاب عمومي است كه به خوبي مشهود است: براي مردم بد 

كند جنگ طبقه حاكم خوب است. هيچ شكي نيست كه هر فردي آرزو مي است و براي

 تواند آن را متوقف سازد.متوقف بشود اما هيچ كسي نمي
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 فصل دهم

 معاصرمباحث 

 

 

 

به صورت است که آزادي  آنتوانيم با آن موافقت كنيم و موضوعي وجود دارد كه مي

ت زماني كه به پاشيدگي يك خانواده، چيز خوبي است. اين كامالً موضوع ديگري اس مطلق

يابيم كه حكومت اندازيم، در ميهاي بي رحمانه نگاهي ميخطرات محيط زيست، جرم

های بعد از این از لیبرتاریانهيچ نقشي در حل مشكالت ندارد. اين جايي است كه بسياري 

 کنند.از زیر این مسئله شانه خالی می

تواند آن مشكالت را حل كند. در واقع، خود نمي باقي بمانند حكومتباید اما آنها 

، چارچوب آزادی گراییشود. مي مسائل حكومت گاهي اوقات باعث به وجود آمدن آن

در اين توأم با زور و فشار ت به يك حكومت بآورد نسبهتري براي حل مشكالت فراهم مي

 ؟گوييم چگونهجا مي

 های لیبرتاریان نيست؛يا پاسخ خط مشیاين يك بررسي كامل از مشكالت  به وضوح

تر از مطالب بيشتر در منابعي كه در انتهاي اين كتاب ليست شده بحث و بررسي گسترده

ممكن را مخاطب قرار  خط مشیهر موضوع  هاآيد. حتي آن كتاب، به دست مياست

براي خط مشي عمومي به عنوان يك روش جامع نبايد نگاه  لیبرتاریاندهند به روش نمي

توانند براي بسياري ها ميكه اين روش استرد بلكه به عنوان روشي براي حل مشكالتي ك

هايي براي سر و از مشكالت به كار برده بشوند. بسياري از پيشنهادهاي اين فصل تالش

در رابطه با مشكالت واقعي دنيا  لیبرتاریانبراي ارائه اصول  وسامان بخشيدن به مشكالت 

هنوز مشغله  .ز موارد توسط حكومت افراطي به وجود آمده استكه در بسياري ااست 

ما را از جايي كه نيست بلكه نشان دادن راهي است كه  لیبرتاریانذهني ما بيان هدف 

 برد. اي آزاد ميبه جامعه یلنهستيم به سمت 
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عامل اصلي مبحث را شروع كنيم كه به نظر  سهشخص ساختن متوانيم توسط ما مي

بدبين و از حكومت براي رسيدن به اهداف  لیبرتاریانرا در ارتباط با نظرات  رسد مردممي

 سازد.ميحمايت  اجتماعي و اقتصادي

اشاره به  لیبرال حاصل شده استتشخيص اين كه تا چه حد جامعه  درشكست  •

و غيره ـ اما ما نبايد نگاه و نگرش به  نژادپرستیفقر، آلودگي،  ـ مشكالت دنيا آسان است

 حاکمیتداف واقعي را از دست بدهيم، اقتصاد و غيره، كه آن را از طريق بازار آزاد و اه

 كنيم.قوانين، درك مي

كنيم، كه در اغلب اوقات ما به بخش خاصي از جامعه نگاه مي .اي تند از واقعيتنظريه •

ما زمان منجمد شده است، و خواستار تالش و عملكردهايي براي جبران مشكل هستيم. اما 

دهند نيازمند هستيم كه روندهايي را كه از طريق آنها تغييرات اجتماعي و اقتصادي رخ مي

زارش شده است، گ ١آتی. و تینفر كه توسط  ٤٠٠٠٠كاري را در يابيم. ما در ارتباط با بي

ماه گذشته ايجاد  ١٢ميليون كار در  ٢هاي آمريكايي نگرانيم، در پي بردن به اين كه شركت

 شركت به شركت. و افزایش ايم، افزايش روز به روز، با شكست مواجه شدهنداكرده

، كنترل و محدوديت دلسوزانه، اين نظريه كه به ديگر مردم براي ساالریپدر  •

توان اطمينان كرد، بسيار رايج و شايع است. ما به ندرت نميخوب گيري تصميم

گيري كند، اما اكثر ما نگرانيم كه يمهاي ما تصمخواهيم كه حكومت در ارتباط با زندگيمي

هايشان پيدا كنند، داروهاي مناسب براي هايي خوب براي بچهديگر مردم نتوانند مدرسه

 هاي اقتصادي منطقي بگيرند.خودشان پيدا كنند يا تصميم

همچنين اصول مسئوليت فردي، حقوق  ها را در ذهن خود نگه داريد،مغالطهاين 

رايج را خط مشی توانيم مشكالت ما مي گيري رقابتيتصميم و نقانو حاکمیتمالكيت، 

 كشف كنيم و در يابيم چگونه آنها را حل كنيم.

 

 رشد مجدد اقتصادي

، حفظ و افزايش رشد اقتصادي ١٩٩٠ یدههها در ترين موضوع براي اكثر آمريكاييمهم

: اول اين كه ما ثروت نكته اصلي در ارتباط با رفاه در آمريكاي مدرن وجود دارد دواست. 

شود نسبت به هاي محيطي بيشتري ميبيشتري داريم ـ شامل بهداشت بهتر و امنيت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - AT & T 
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از  داریسرمایههاي اند. (مردم در ديگر دموكراسيه تا كنون در تاريخ بودهكميمرد

بردند، اما در مورد فضاي زندگي و كاالهاي مي تاي لذاستانداردهاي زندگي بي سابقه

درصد كمتر از ميانگين مردم  ٣٠در آلمان و ژاپن حدودًا  فرد متوسطندگان، مصرف كن

 كند). میآمريكا مصرف 

دوم اين كه، عدم هماهنگي دولت در ارتباط با روند بازار ما را نسبت به آنچه كه 

و اين كمبود توسط افرادي كه از درآمد م، از نظر مادي فقيرتر ساخته است، توانيم باشيمي

 شود.پاييني برخوردارند، بسيار حس ميو ثروت 
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 اي خوبخبره

هاي راكد بسيار دستمزددر مورد  ١٩٩٠ یدههدر ابتدا اين نكته را در نظر بگيريد: ما در 

ها مانند والدينشان نباشد و نسل ايم، كاهش طبقه متوسط، و ترس اين كه رفاه بچهشنيده

مسائلي معقول وجود دارد كه به آن بعدًا  که در حالیگان نباشند مانند ترقي يافته ١هاایکسر

، داریسرمایهاشاره خواهيم كرد. ما نبايد فراموش كنيم كه از زمان انقالب صنعتي، 

 توانست آن را تصور كند. ست كه نسل پيشين نمياآوردهفراهم را استانداردي از زندگي 

 ١٩٧٠دهاي زندگي تا سال دارند كه استانداراكنون عنوان مي دارینظام سرمایهمنتقدان 

گويند: زماني ست، آنها ميابودهدهه گذشته  دوافزايش يافته است، اين موضوع در طول 

 ٢دبیلیو مایکل کاکسكند. ماند، استاندارد زندگي تنزل پيدا مي، راكد باقي ميدستمزدهاكه 

تقادي به چنين از روزنامه صبح داالس نگاهي ان ٣ریچارد آلماز بانك ذخيره فدرال داالس و 

اند. درست است كه ميانگين دستمزدهاي اند و داستاني متفاوت پيدا كردهاظهاراتي داشته

نيز به  مزایابه صورتي جزئي كاهش يافته است، اما كل  ١٩٧٠ یدههساعتي از اواسط 

شان را در مزایاسال گذشته، كارمندان بيشتر  بیستصورتي آرام افزايش يافته است. در 

اند، ك در اي دريافت كردههاي پانسيوني، و ديگر مزاياي حاشيهه سالمت، كمكفرم بيم

 تخمين ارزيابي دستمزدهاي ساعتي، درج نشده است.

كنيم تا آن در آمدي را كه به آرامي در حال افزايش است به آيا ما به سختي كار مي

اند. كار كرده ١٩٥٠ساعت در سال  ٩٠٣/١ها به طور متوسط دست آوريم؟ نه، آمريكايي

هاي كمتري را به كار . ما سال١٩٩٠ساعت در سال  ٥٦٢/١و  ١٩٧٣ساعت در سال  ٧٤٣/١

كنيم و زودتر از موعد ايم، از آنجايي كه ديرتر شروع به كار كردن ميكردن اختصاص داده

 امید بههاي عمرمان را بازنشسته هستيم، در حالي كه شويم و بيشتر سالبازنشست مي

 يابد.افزايش ميزندگي 

اصلي روند اقتصادي  هدر ارتباط با كاالهاي مصرف كنندگان چه طور؟ همه آنها، نكت

كنيم تا كاالها بيشتري بخريم و كنيم كه دالر به دست آوريم، ما كار ميهستند. ما كار نمي

، ١٩٩٠و  ١٩٧٠هاي نظر کاکس و آلم ما بين سالخدمات بيشتري به دست آوريم. بر اساس 

تا  ٥٠٠/١ايم. ميانگين اندازه خانه جديد از مان ديدهن تغييرات را در استانداردهاي زندگياي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - Xers 
۲ - W. Michael Cox 
۳ - Richard Alm 
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 ٩/٣٣هايي كه تلويزيون رنگي دارند از متر مربع افزايش يافته است. درصد خانواده ٠٨٠/٢

 ٤كابلي دارند از  تلویزیونهايي كه درصد افزايش يافته است. تعداد خانواده ١/٩٦تا 

 صفردارند از  ویدئو سی دیميليون افزايش يافته است، و تعداد افرادي كه  ٥٥ ميليون به

نداشت، اما در  ١٩٧٠در واقع هيچ كس ماكروفر در سال  ميليون نفر رسيده است. ٦٧به 

 درصد از ما آن را داريم.  ٧٩، ١٩٩٠سال 

توصيف در اند. از طريق شرح و ها محروم ماندهافراد فقير از تمامي اين پيشرفتآیا 

يابيم كه تهيدستان كمتر از غير تهي دستان هستند. به اين دليل است كه مردم تالش مي

تر شوند و سپس ارزانكنند، ثروتمند بشوند. اما زماني كه محصوالت اختراع ميمي

درصد از كل  ٥/٤٤در  ١٩٧١شوند. در سال شوند، آنها در سر تا سر جامعه پخش ميمي

هاي فقير، نيز درصد از خانواده ٢/٥٠، ١٩٩٤لباس شويي داشتند، در سال  ماشينها خانواده

 ٩/٩٧، ١٩٩٤ها يخچال داشتند، در سال درصد از خانواده ٣/٨٣، ١٩٧١آنها را داشتند. در سال 

ویدئو سی ماكروفر يا  ١٩٧١هاي فقير نيز آن را داشتند. هيچ كس در سال درصد از خانواده

 ٩٢، ١٩٩٤درصد از فقيران هر دو را داشتند. همچنين تا سال  ٦٠، ١٩٩٤نداشت، تا سال  دی

ها در درصد از كل خانه ٤٣هاي فقير تلويزيون رنگي داشتند، در مقايسه با درصد از خانواده

اين  ١٩٩٠ها سيستم لوله كشي نداشتند. تا سال درصد از خانه ٩/٦، ١٩٧٠. در سال ١٩٧١سال 

 رسيد.  ١/١درصد به 

تر از مردمي هستند كه تا كنون در تر، و راحتتر، امنتر، سالمامروزه، مرفه هاآمريكايي

اند. بعضي اوقات مردم چنين رشد اقتصادي را يك معجزه تاريخ آمريكا وجود داشته

دانند. اما اين تنها موردي است كه اتفاق افتاده است زماني كه مردم اجازه دارند توليد مي

قانون تجارت كنند. آنچه كه اين موضوع را  حاکمیتلكيت و كنند و در دنياي حقوق ما

دهد اين است كه در اكثر دنيا، سيستم ساده آدام اسميت در ارتباط با عجيب جلوه مي

 آزادي طبيعي، سركوب شده است و توسط قدرت دولت از بين رفته است.

 

 خبرهاي بد

احساس نارضايتي ، ١٩٩٠ یدههها در بر خالف تمامي اين موضوعات، آمريكايي

كنند و كردند كه استانداردهاي زندگي آن گونه كه بايد رشد نميكردند. آنها احساس ميمي

ايم كه هاي امروزي مانند والدينشان زندگي نخواهند كرد. احتماالً ما فراموش كردهبچه
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رد، از پذيرد، بايد آن را توليد كافزايش استاندارد زندگي به صورت خود به خود انجام نمي

 سرمايه. انباشتطريق كار سخت و 

ما حقيقتًا مشكلي داريم، بر خالف تمامي مصرف كنندگان جديد كاال در اقتصادمان، رشد 

تولید ، هر ١٩٩٠تا سال  ١٩٧٣ها، شديدًا كاهش يافته است. از سال اقتصادي آمريكايي

ت. در حالي كه درصد در سال افزايش يافته اس ٥/١در ايالت متحده تنها  ناخالص ملی

درصد افزايش داشته است. بازده واقعي هر كارگر ما بين  ١/٣ها، ژاپني تولید ناخالص ملی

دو برابر شده است، سپس رشد تقريبًا متوقف شده است. بنابراين  ١٩٧٣و  ١٩٤٧هاي سال

اش، افزايش داشته نسبت به ميزان قبلي یک پنجمهر كارگر تنها مزایای ، ١٩٧٣پس از سال 

 ست.ا

، انواع گوناگوني از نظرانافته است؟ اقتصاددانان و صاحبچرا رشد اقتصادي كاهش ي

ترين اند. و هيچ شكي وجود ندارد كه موضوع پيچيده است اما مهمها را ارائه دادهپاسخ

ها را افزايش داده است، قوانين جديدي وضع كرده دليل اين است كه حكومت ماليات

اي در بازار، منجر به اين امر كند. هر مبادلهبادالت بازار دخالت مياست، در روند توليدي م

شود كه منابع به صورتي مؤثرتر براي ارضاي نياز مصرف كنندگان، مورد استفاده قرار مي

استفاده موثر از منابع را كاهش شود، گيرد. هر فعاليتي مانع از مبادالت اختياري مي

آورند دور نگه داشته بشوند، و كه آن را به دست مي ، زماني كه منابع از كسانيدهدمي

توسط مقامات حكومتي مصرف بشوند، آنها به صورتي مؤثر براي رفع نيازهاي مصرف 

كنند، مانند منابعي كه توسط مالكان خصوصي مورد استفاده قرار كنندگان عمل نمي

معامالت را شود كه آنها میگيرند، زماني كه قوانين مانع از مبادالت و معامالت افراد مي

 . اش پايين بیایدب ناپذيري بازدهياقتصاد به صورت اجتنا نیابند وارزشمند 

ثروت شايع و معمول كاالها و خدمات براي هر فرد در جامعه در بازار توسط افرادي كه 
را تواند منابع حكومت تنها مي آيد.كنند، به وجود ميمعامله مي كنند و با يكديگرتوليد مي

كنند، به دست آورد. در چند دهه گذشته، از طريق مصادره آنها از كساني كه آن را توليد مي
هاي متعددي گرفته است. راهحكومت ثروت و پول بيشتر و بيشتري از بخش خصوصي مي

توانيم به ضررهاي حكومت از بخش توليدي از اقتصاد وجود دارد. ما مي ارزیابیبراي 
توانيم هاي همه جانبه حكومت نگاهي بيندازيم ما ميها يا هزينهميزان ماليات درآمد

هاي حكومت را به عنوان درصدي از توليدات خام خانگي، تخمين بزنيم. اما از هزينه
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كه است ي حكومت از كاالها و خدمات هاشامل خريد محصول ناخالص داخلیآنجايي كه 
 ١دن استنسلشمارش دوگانه است. شود، اين نوعي از مي مخرج کسر دیدهو  صورتهم در 

روشي بهتر ارائه داده است، كه در جستجوي ارزيابي هزينه حكومت در  ٢،کاتواز مؤسسه 
تمامي سطوح است (فدرال، دولت، محلي) به عنوان درصدي از ثروت توليد شده توسط 

هاي حكومت، پول را از بخش توليدي خصوصي اقتصاد بيرون مردم آمريكا همه هزينه
ده است و آن را بر اساس دستورهاي سياسي خرج كرده است، تخمين و بر آورد كشي

تعجبي  آیا .ناميم، مانند اين جدول است، كه آن را شاخص غارت حكومت، مياستنسل
درصد اين  ٥٠وجود دارد كه اقتصاد شديدًا در زمان تاراج حكومت كاهش يافته است و تا 

تر بود اگر حكومت، تر و فعالما چه قدر قوي تصور كنيد اقتصاد ؟كاهش پيش رفته است
-میگرفتن بيشتر از نيمي از سرمايه توليد شده توسط افراد كارگر زن و مرد را متوقف 

 ساخت.
 درصد تولید ملی خصوصی تصرف شده توسط حکومت

 سال درصد

١٩٢٩ ٧/١٣ 

١٩٣٩ ٤/٣١ 

١٩٤٧ ٤/٢٦ 

١٩٦٠ ٥/٤٢ 

١٩٧٠ ٥/٥١ 

١٩٨٠ ٢/٥٢ 

١٩٩٠ ٨/٥٥ 

١٩٩٤ ٥/٥٤ 
 .١٩٩٥، گزارش منتشر نشده، مؤسسه کاتو، »ز اقتصاد خصوصیآميهزینه کلی حکومت به عنوان سه«منبع: دن استنسل، 

 

ت دهد. حكومت در اياال، اطالعاتي را در اختيار ما قرار ميحکومتهاي نگاهي به هزينه

دالر  ٢٫٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠آن دارند كه تريليون دالر در سال هزينه بر مي ٦/٢متحده، اكنون حدود 

شركت  ١٠٠ هامعالوه كل س بههاي كشاورزي آمريكا است، يا اين پول براي خريد كل زمين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Dean Stansel 
۲ - Cato Institute 
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براي هر خانواده در هر سال، هزينه بر دالر  ٢٤٠٠٠ كهآن کافی است. بزرگ در اين كشور 

يد كه اند (به خاطر آوردهد چگونه آن اعداد رشد پيدا كردهجدول بعد نشان مي دارد.مي

اند). سخت است قبول كنيم كه هر خانواده اين اعداد براي تورم در نظر گرفته نشده

آورد. اما نبايد فرض كرد كه اين ها به دست ميآمريكايي ارزش پول خود را از اين هزينه

رونالد شود، همان گونه كه رئيس جمهور يا سوء استفاده ميیا کالهبرداری رود پول هدر مي

خرد كه شامل ت به آن داشت. فدرال بعضي از چيزها را با قيمت واقعي آن ميعاد ریگان

شود بيني هوا، بيمه بازنشستگي ميها، مراقبت بهداشتي، پيشراهدفاع ملي، ساختن بزرگ

هاي تجاري، ممنوعیت مواد نند كمكهايي كه كامالً مخرب هستند مابرنامه همچنین

. هيچ كس نبايد فرض كند كه اگر ما هزينه شودامل میرا ش قوانين هزينه برداركه ، مخدر

، لباس و اتومبیل یدهيم او هزاران دالر بيشتر هزينهحكومت را مورد انتقاد قرار مي

ـ به عنوان مثال آورد، يم. اگر حكومت تأمين اجتماعي را به وجود نکردتفريحات خواهد 

اش بگيرد، چه مقدار براي بازنشستگيهر آمريكايي بايد تصميم ـ ترين برنامه فدرال بزرگ

هاي محلي، تحصيل و آموزش را فراهم نياورند، والدين بايد پس انداز كند. اگر حكومت

اين نيست كه همه  لیبرتاریانها بكنند. بحث مقداري از پولشان را صرف تحصيالت بچه

بهتري با هاي حكومتي بي ارزش است، بلكه اين است كه مردم بتوانند كاالهاي هزينه

اين كه آنها حق  تاتري از طريق مبادالت اختياري در بازار خريداري كنند، مناسبهاي قميت

 داشته باشند. کاالها را انتظارانحصاري بوروكراتيكي براي فراهم آوردن 

 )١٩٩٠(دالر هزینه کل واقعی حکومت برای هر خانوار 

 سال درصد

١٩٠٠ ٦٥١/١ 

١٩٣٠ ٣٠١/٣ 

١٩٥٠ ٩٤٠/٨ 

١٩٧٠ ٩٨٦/١٧ 

١٩٩٧ ٤٠٠/٢٤ 
 .٥تا  ٢(لوییزیول، تگزاس: موسسه نوآوری خط مشی، جدول  ١≠ امريكامنبع: استفن مور، حکومت: رشد صنعت 
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در  ٨دهد. همان گونه كه در فصل دولت رشد اقتصادي را از طريق قوانين كاهش مي

الر را اضافه كنيم، د اردميلي ٦٠٠ارتباط با آن بحث كرديم. اگر ما به جدول غارت حكومت 

زند كه اجراي قوانين براي اقتصاد ما هزينه تخمين مي توماس هاپکینزاقتصاددان دانشگاه 

دهد. درصد، كاهش مي ٥٥اصلي جامعه را تا  حکومت ثروتيابيم كه در بر دارد، ما در مي

راكد، افزايش  دستمزدهایروش بهبود بخشيدن به رشد اقتصادي، شكوفايي 

ي زندگي، و افزايش اعتماد هر آمريكايي كه در ارتباط با اين موضوع آينده بهتر استانداردها

آمريكا به مردمي است  چپاول حكومت است و برگرداندن ثروت از حال خواهد بود كاهش

هاي مخصوصي از كاهش چپاول حكومت در اين بخش مورد كنند. راهكه آن را توليد مي

 هاي عمده آن مشخص است:نكته بحث و بررسي قرار خواهد گرفت، اما

 ـ خصوصي كردن خدمات دولت١

 ها و ماليات در حكومتها، قرضـ كاهش هزينه٢

 ـ عدم تعديل روند بازار٣

 هايشان بگيرند.هايي مهم در زندگيـ بخشيدن اين حق به افراد تا تصميم٤

طول اين راهي براي رسيدن به آزادي فردي و رشد اقتصادي است. اين راه چه قدر 

مورد دارد كه به جامعه ن ایهاين بستگي ب ؟كشد و ما چه قدر بايد اين راه را طي كنيممي

كنند كه ما بحث مي لیبرتاریانمدني و روند بازار چه مقدار اعتماد و اطمينان داريم. 

ت از مایتوانيم و بايد راهي طوالني به سمت حداقل حكومت طي كنيم، خارج از حمي

، دادگاه و دفاع ملي، سخت است در ارتباط با كاالها و خدماتي فكر ليسپحقمان توسط 

توانند به صورتي مؤثرتر توسط يك حكومت بوروكراسي توليد بشوند تا اين كه كنيم كه مي

 در يك بازار رقابتي.

توليد، و افزايش رشد اقتصادي، توسط خط مشي  فضیلتافراد كارگر و  وقاردر ارتباط با 

ها و روشنفكران دربار، اغلب اهد آمد: كاهش ميزان ماليات حكومتمشابه به دست خو

كنند تا ماليات پردازان را گيج كنند از طريق تغيير بار ماليات از يك ماليات به تالش مي

ديگري يا از يك گروه ماليات پرداز به گروهي ديگر، و مخصوصًا از طريق پنهان كردن اثر 

آن را مورد بحث قرار داديم. ماليات يكنواخت، ماليات  ٩ها، همان گونه كه در فصل ماليات

ها وجود دارد، اما هايي ميان اينفروش، ماليات تجمالت، ماليات تحصيل، مطمئنًا تفاوت

 هاي هر فرد است. ، كاهش مالياتلیبرتاریانخط مشي اصلي ماليات 
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جامعه آزاد است که این  لیبرتاریانتوانند كاهش يابند؟ هدف ها ميتا چه مقدار ماليات

كند ماليات اجباري نيست، بايد تصور كند كه اي كه فكر مي. هر خوانندهباشداز هر اجباري 

تواند جمع بشود اگر اعالم شود آورد ميچه مقدار ماليات كه حكومت فدرال به دست مي

ه كمياي، براي مردكه هيچ جريمه قانوني وجود نخواهد داشت هيچ مميزي، هيچ جريمه

چنين  ،مساعد از ماليات دشان را نپردازند. دليل طرفدارانكنند ماليات درآمانتخاب مي

دانند مردم آمريكا، مشتاقانه نيمي از كند اين كه آنها ميبرنامه مناسبي را پيشنهاد نمي

دهند. بنابراين ماليات اجباري است، اند، به حكومت نميپولشان را كه به دست آورده

كردهاي قانوني کار براي  چگونه، از بين بردن آن است. بنابراين تاریانلیبرهدف نهايي 

هاي متعددي براي اين سئوال پاسخ بايد بپردازيم؟ ،دادگاه، دفاع ملي ليس،پ ،حكومت

پاسخي كه در  نبهتري ست.ابودهپيشنهاد شده است، هيچ كدام از آنها، كامالً راضي كننده ن

را بر عهده  حکومتاي از هزينه است كه ما بخش عمدهتوانيم ارائه دهيم اين اينجا مي

داريم و ماليات براي برگرداندن آنها است قبل از آن كه به جايي برسيم كه تنها ماليات باقي 

، نکتهدر آن  يابند.ادامه ميها مالیاتكردهاي قانوني حكومت کار ماند، براي حمايت از ب

 .حذف شودتواند میي باقي مانده ماليات اجباري، توانيم ببينيم كه چگونه حتاحتماالً ما مي

ممكن است مردم در يك جامعه آزادي گراي مرفه، مشتاقانه خواستار مشاركت باشند، يعني 

درصد از درآمدشان را به حكومت ببخشند تا از حقوق آنها حمايت نموده وگرنه دولت را  ٥

ها، كليساها، ، تجارت خانهرها خواهند كرد. احتماالً هزاران مؤسسه از جامعه مدني

هاي عامه قادر هستند كه درآمدهاي الزم را توليد كنند اگر قادر نباشند، هدف انجمن

درصد از درآمد ما را به  ٥تي كه حکومافزايش آزادي فردي و كاهش اجبار است،  لیبرتاریان

يگر يا گيرد تا ما را از مورد تهاجم قرار گرفتن توسط شهروندان دعنوان ماليات مي

تر است تا دولت گسترده نزديك لیبرتاریانهاي خارجي حمايت كند، به نظريه قدرت

 امروزي.

 

 قطع بودجه

هاي حكومت در هر سطحي هستند. در سر تا سر ها خواستار كاهش هزينهلیبرتاریان

هاي هايي براي خصوصي كردن يا كنار گذاشتن برنامهاين فصل، من در ارتباط با دولت
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بحث خواهم كرد كه مطمئنًا بودجه حكومت را كاهش خواهد داد. در اينجا دولت، 

 پيشنهادات اندكي براي كاهش سريع در هزينه وجود دارد:

ميليارد دالر ساالنه در  ٧٥خاتمه بخشيدن به مؤسسات رفاهي. حكومت فدرال حدود  •

ميلياردها دالر  كند تا به سود تجارت، دولت و حكومت محليها خرج ميارتباط با برنامه

توانند اين كار كنند، ميهايي كه نيازهاي مصرف كنندگان را تأمين ميافزوده شود. تجارت

هايي كه به یارانه نياز دارند، نبايد وجود داشته ای انجام بدهند، تجارترا بدون هيچ یارانه

 باشند.

اورزي فدرال در هاي كشخاتمه بخشيدن به رفاه كشاورزي. اصولي مشابه براي برنامه •

ميليارد دالر در سال هزينه در بر دارد. كشاورزان بايد در  ١٥نظر گرفته شده است، كه حدود 

 بازار آزاد مانند سایر مشاغل رقابت كنند.

هزینه کردن تنها آنچه كه در دفاع نياز داريم، اكنون كه جنگ سرد پايان يافته است،  •

خودش يا نيمي از آنچه كه  اكنون براي مسائل نظامي  تواند ازتنها ابر قدرت باقي مانده مي

 ميليارد دالر در سال. ١٢٠اندازي حدود كند، از خود دفاع كند، با پسخرج مي

سال بدون وزارت آموزش  ٢٠٠های غير ضروري و مخرب فدرال. ما تقريبًا حذف سازمان •

كه آموزش و پرورش در و پرورش اموراتمان را گذرانديم، و همه با اين موضوع موافقند 

به وجود آمد. وزارت نیرو  ١٩٧٩ایاالت متحده زماني بدتر شده است كه اداره فدرال در سال 

کند، وزارت بازرگاني، مانع از تجارت و بازرگاني شد. اداره مبارزه با هيچ انرژي توليد نمی

ارتباط با  هاي بسياري درمواد مخدر نتوانست استفاده دارو را متوقف سازد بلكه جرم

هاي حمل و نقل محلي یارانه ممانعت از آن به وجود آورد. وزارت راه و ترابری كه به پروژه

 کرد.داد بايد به صورت خصوصي يا محلي بودجه را تأمین میمی

ام خصوصي كردن تأمین اجتماعي. من به اين موضوع در بيشتر مباحثم اشاره كرده •

تر اين يادي براي ماليات پردازان ذخيره كند، اما مهماين امر ممكن است يك پس انداز ز

يشان تكيه ها به آن براي بازنشستگيه آمريكاييكمينظا ،تواند از فروپاشياست كه آن مي

 كنند، جلوگيري كند.مي

هاي حكومت. از آرمتاک تا اقتدار دوره ها و موجوديخصوصي كردن ديگر برنامه •

ترين بحث موجود اين است كه مالكان خدمات پستي مهم هاي فدرال تاتنسی براي زمين

كنند. بنابراين فوايد سود تر و بهتر از حكومت استفاده ميبخش خصوصي از منابع دقيق
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اندازها براي ماليات پردازان تنها مانند شكر واقعي، بازده اقتصادي بيشتري در بر دارد. پس

 روي كيك است (تشریفات غیرضروری است).

توانند بودجه حکومت را به مدتي طوالني قطع كنند قبل و قانونگذاران دولتي ميکنگره 

از حقوق ما، از طريق كردن از اين كه آنها وظايف اصلي حكومت را انجام ندهند: حمايت 

پليس، دادگاه و دفاع ملي. تا آن زمان، هر حكومتي كه در مورد منابع محدود شده شكايت 

هاي غير ضروري يش ماليات است، حكومتي است كه به هزينهكند يا در جستجوي افزامي

اندازهاي بودجه از يك کنگره كه حقيقتًا در ارتباط با امور كند. پسبه سختي توجه مي

آورد كه چنين ماليات پردازان است، بسيار عالي است، و شكوفايي اقتصادي به وجود مي

اي، اصلي براي حذف چنين برنامه هاي حكومت به وجود آيد. اما دليلكاهشي در هزينه

اي نيست. بلكه به دليل گسترش و توسعه آزادي فردي و مربوط به مسايل بودجه

مسئوليت است و براي گسترش آزادي فردی و مسئولیت پذیری و تقويت و نيرو بخشيدن 

 به جامعه مدني است.

 

 بيمه بازنشستگي

 ٣٣٤ـ تأمین اجتماعي است، كه  تر از دفاع مليترين برنامه فدرال حتي بزرگبزرگ

ميليارد دالر هزينه خواهد  ٤٣٣، ٢٠٠٠هزينه برداشت. و تا سال  ١٩٩٥ميليارد دالر در سال 

ميليارد دالر است، يا تنها نيمي  ٧٥٠داشت. هزينه كل فدرال در ارتباط با مزاياي استخدام 

نظر نگيريد) در سر تا سر  ها را دراز كل بودجه (يا حتي بيشتر از نصف، اگر شما سود پاداش

دنياي پيشرفته، فعاليت اصلي حكومت، انتقال پول از بعضي افراد به افراد ديگر است، از 

هاي مفيد و در سر تا سر دنياي پيشرفته، كمبودهايي زياد و طريق انواع متفاوتي از برنامه

جرا است. هايي، غير قابل ادهند چنين برنامههايي وجود دارد كه نشان ميپيشرفت

هاي توانند به آنها عمل كنند، به احتمال قوي مالياتدهند كه نميهايي ميها قولحكومت

هاي نسلي، يا بعضي از عوامل ترسناكي مانند آن وحشتناك، فروپاشيدگي اقتصادي، جنگ

 وجود دارد.

ايي اي عالي بود مزايبه وجود آمد، به نظر ايده ١٩٣٥زماني كه تأمین اجتماعي در سال 

ها وجود نداشت. هاي خيلي پايين، و هيچ هزينه حكومتي براي زوجبراي كهنسالي، ماليات

مردم به اين باور رسيده بودند كه آنها تأمین اجتماعی خود را از طريق پرداخت 
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ها هرگز براي پرداخت آورند. در واقع، مالياتهايشان در طول يك سال به دست ميماليات

ها اين موضوع اهميت نداشت زيرا هر كس در حال ما در طول دههمزايا كافي نبود، ا

پرداختن مالياتش بود و افراد بازنشسته كمي توسط تأمین اجتماعی پوشش داده 

داد، آنها بسياري از رأي دهندگان را کنگره مزايا را افزايش مي ةشدند. هر انتخاب ساالنمي

 ه بودند. كردند و مشكالت هنوز به وجود نيامدخوشحال مي

اقتصاددانان انگليسي جان مینارد کینز مطلبي در ارتباط با اثرات طوالني مدت اين خط 

بله، ». در اين مسير طوالني همه ما خواهيم مرد«مشي ارائه داد با گفتن اين موضوع كه، 

تا زماني كه تأمین اجتماعی وجود دارد، مسير طوالني همين جا است کینز مرده است و ما 

 ايم.ت حساب باقي ماندهبا صور

همين حاال، با نسل عظيمي از دنيا آمدن بچه، تأمین اجتماعی در مورد حساب رسمي 

هاي زياده روي كرده است. افزايش درآيد مازاد مزاياي حقوقي، كامالً در تعهدات و ضمانت

هاي آينده، دهد كه به قرض گيرندگان از مالياتگذاري كرد، كه قول ميدولت سرمايه

هايي اعتماد كرد كه شروع به تأمین اجتماعی بر شركت ١٩٩٩بازپس گرداند. در ابتداي سال 

هايي به حكومت فدرال براي پرداخت مزايا كرد، كه به اين معنا برگرداندن چنين ضمانت

هاي ديگر را قطع ها را باال ببرد يا هزينهها را افزايش دهد، مالياتبود كه حكومت بايد وام

سرمايه مراقبت پزشکی تمام خواهد شد. وجه اصلي تأمین اجتماعی تا  ٢٠٠١سال  كند. تا

 ٢٠٢٩سال بعد از همين حاال، و تا سال  ١٥دچار كمبودهايي خواهد شد، تنها  ٢٠١٢سال 

زند كه تمام خواهد شد. آمارگر سابق تأمین اجتماعی آ. هیوورت رابرتسون تخمين مي

كند اما تا اواسط از مقرري قابل ماليات را هزينه ميدرصد  ١٥تأمین اجتماعی هم اكنون 

درصد از مقرري قابل ماليات خواهد بود. سخت است تصور  ٤٤و  ٢٦قرن بعد هزينه ما بين 

هايي را تحمل كنند كه براي پرداختن تأمین اجتماعی كنيم كه كارگران آمريكايي ماليات

 ضروري هستند.

 است آنچه عموسام واقعًا به شما قول داده
مزایای تأمین 

اجتماعی و 

مراقبت پزشکی 

سالگی  ٦٥تا 

شود، تأمین می

بدون قطع 

بیشتر، از حق و 

سود وام ملی، از 

تمام عایدات 

فدرال استفاده 

بیمه تأمین 

اجتماعی و 

مقرری از 

صندوق 

تادگی تا ازکاراف

بیمه مراقبت 

پزشکی در 

بیمارستان از 

صندوق افراد 

تحت تکفل تا 

اگر شما 

در ... 

متولد 

 شدید
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حکومت مجبور 

به افزایش 

-ها میمالیات

 شود ...

کنید تا زمانی می

که به سن .... 

 برسید

زمانی که به سن 

 ... برسید

زمانی که به سن 

 ... برسید
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، در يك جدول تمامي اين موارد را عنوان »بازگشت صرفه جويي«فیلیپ النگمن، در 

دهد ايد، جدول نشان ميساخته است. بر اساس اين است كه چه زماني شما به دنيا آمده

 هاي پزشکی داشته باشيد.توانيد چه توقعاتي از تأمین اجتماعی و مراقبتشما مي

هاي حكومتي وجود دارد، طراحان كل بزرگ آن است، همان گونه كه در اكثر برنامهمش

هايشان را از نظر تأمین اجتماعی نبايد در مورد آينده فكر كنند و نياز به اين نبود كه برنامه

سالگي را به عنوان سن  ٦٥زماني كه حكومت فدرال  ١٩٣٥مالي تنظيم كنند. در سال 

 ٦١، متوسط امید به زندگي براي يك بچه به دنيا آمده در آن زمان بازنشستگي انتخاب كرد

است و هنوز در حال باال رفتن است. در حالي  ٧٦سال بود. امروزه متوسط امید به زندگي 

هاي بيشتري را در پايان شوند، بنابراين آنها سالها زودتر بازنشسته ميكه انسان

دريافت  ١ماليات پرداز تأمین اجتماعی براي  ١٦ ،١٩٥٠گذارند. در سال يشان ميبازنشستگي

 ١تا  ٢به  ٢٠٣٠است. و احتماالً تا  ١به  ٣/٣كننده وجود داشت. امروزه اين نسبت حدود 

 كاهش خواهد يافت. 

چنين نظامي حفظ نخواهد شد. ما بايد تغييرات اساسي ايجاد كنيم. مشخصًا در نظام 

كند، ما در مان. همان گونه كه النگمن عنوان ميتأمین اجتماعی و احتماالً در زندگي خود

حال مشاهده برگشتن بعضي از حقايق قديمي در پاسخ به فروپاشي دولت رفاهي طبقه 

انداز كنيم، متوسط هستيم: صرفه جويي، زيرا ما در صدد اين هستيم كه بيشتر پس

ن تكيه كنيم همان گونه خانواده، زيرا ما نيازمند اين هستيم كه بيشتر بر والدين و فرزندانما
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هاي بيشتري هاي حكومت در معرض نابودي هستند؛ و كار، زيرا كه ما احتماالً سالكه قول

 يابد.كنيم زماني كه امید به زندگي افزايش ميرا براي كار كردن صرف مي

تواند فروپاشي تأمین اجتماعی و اما يك راه حل اساسي وجود دارد، يكي از آنها مي

هاي اقتصادي را رفع كند و تضاد نسلي كه رخ خواهد داد: خصوصي سازي، ناهنجاري

شود. رسد زيرا توسط سياستمداران اجرا ميتأمین اجتماعی از نظر مالي مناسب به نظر نمي

هاي كارگران رويد ـ است كه مالياتاين يك نظام پرداختي ـ زماني ـ كه ـ شما ـ مي

دهد. مانند يك نامه ًا به بازنشستگان امروزي انتقال ميپردازد و پول را سريعامروزي را مي

كنند، تمام تواند براي افرادي كه در اول آن را دريافت ميآن مي ١وار يا جدول پونزی،زنجيره

و كمال پرداخت شود اما تنها ضررها و كمبودهايي براي شركت كنندگان بعدي به همراه 

و سرمايه ساخته شده است. كارگران پول براي انداز دارد. نظام بازنشستگي بر اساس پس

گذارند، و آن پول در ايجاد رفاه و ثروت جديد ايشان كنار ميزمان بازنشستگي

هاي شود. از طريق، ذخيره، وجه الضمانه، سرمايه متقابل يا سرمايهگذاري ميسرمايه

اندازهايي با رشد شود چنين پسحقيقي ديگر، كه مستقيمًا به ديگر مردم انتقال داده نمي

واقعي اقتصادي سر و كار دارند و كارگران از طريق مشاركت در اين رشد، بهره و سود 

 برند. مي

 IRAتوانيم اين موضوع را به عنوان يك توسعه و گسترش دراماتيك از برنامه ما مي

ت تأمین دالر بلكه كل موجودي ماليا ٢٠٠٠دهد نه تنها ها اجازه ميتلقي كنيم، كه به انسان

هاي بازنشستگي معاف از ماليات مقرر دارند. براي اجتماعی يا بيشتر را، براي حساب

هاي تأمین هاي سود و مزاياي بيشتري نسبت به وعدهكارگران جوان امروزي، چنين برنامه

هاي خصوصي بهتر به نتيجه خواهند رسيد زيرا بر اجتماعی را با خود به همراه دارد، و وعده

 گذاري و رشد اقتصادي هستند. مايهپايه سر

به دنيا  ١٩٧٠زند كه كارگراني كه در سال گر مالي ویلیام جی. شیپمن، تخمين ميتحليل

آورند توسط تأمین اجتماعی كل زندگيش آمدند كه حداکثر درآمدي كه به دست ميمي

اش اجتماعیهاي تأمین دالر در ماه است. اگر او ماليات ٩٠٨/١شود حدود پوشش داده مي

دالري را داشته  ٧٢٩/١١تواند انتظار درآمد ماهانه گذاري كند، او ميرا در بازار سهام سرمايه

دالر در ماه توسط تأمین اجتماعی  ٧٦٩باشد. كارگراني كه دستمزدشان پايين است، وعده 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - Ponzi Scheme 
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ه گذاري كردشود. طرح و برنامه بازنشستگي خصوصي كه در سهام سرمايهبه آنها داده مي

تواند دريافتي كمتري بگيرد، دالر پرداخت كند يا او مي ٤١٩/٢تواند به او در ماه است مي

هايش به جا بگذارد. تواند وجوه اساسي براي بچهاندازش و ميتنها از سرمايه پس

پاشد. اما در طول زمان كار رود، گاهي اوقات بازار از هم ميهاي بازار باال و پايين ميقيمت

 هاي بازار تقريبًا هميشه افزايش يافته است.گذاريرمايهكردن، س

ريزي شده است. هاي مشابه در سنگاپور طرحهمراه با يك رشد اقتصادي برنامه

درصد از كارگران  ٩٠همچنين در شيلي، و نيوزیلند، نتايج آن به تعويق افتاده است بيش از 

هاي خصوصي و باز كردن حسابکنند شيلي، نظام پرداخت مقرری بازنشستگي را ترک می

 ،كند، از زماني كه كشوردرصد رشد پيدا مي ٧كنند و اقتصاد شيلي ساالنه را انتخاب مي

ريزي كرده است. هاي رقابتي، پايهاندازهاي واقعي با شركتطرح بازنشستگي فرد را بر پس

نظام سياسي  اشتباه بزرگ ما اين بود كه بعضي چيزها را مانند تأمین بازنشستگی در يك

توانند روي حكومت دانيم در دنياي آينده، كارگران نمياجباري و بوروكراتيكي را مهم مي

ها را به آنها ارائه دهند. حساب كنند كه بدين منظور كه تأمین بازنشستگي و ديگر مزيت

هاي خودشان هايشان و سرمايهزمان آن است كه به مردم اجازه دهيم بر ديگران، خانواده

 ر رشد دنياميكي بازار آزاد اعتماد كنند.د

 

 خدمات درمانی

، خدمات درمانی در رأس مباحث خط مشي ١٩٩٢از زمان انتخاب كلينتون در سال 

اند كه بسياري از مشكالت كنوني نظام ها به ما گفته بودهها قرار گرفت. روزنامهآمريكايي

ی در برابر كل اقتصاد رشد داشته هاي خدمات درمانخدمات درمانی ما اين است كه: هزينه

درصد  ١٤آغاز شده است تا  ١٩٦٥درصد از تولید ناخالص ملی در سال  ٦است، اين رشد از 

ميليون آمريكايي،  ٣٥، است افزايش يافته است، به ازاي هر روز داده شده ١٩٩٣در سال 

ر ارتباط با بيمه خدمات درمانی نداشتند. عجيب اينجاست كه بر خالف كل مدارك موجود د

هاي بوروكراتيكي و اجباري، راه حل معمول پيشنهاد داده شده براي اين شكست نظام

هاي حكومتي بیشتر و ملي سازي تمام عیار صنعت پزشكي مشكالت، قوانين بيشتر، هزينه

 ست.ابوده
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هاي بهتري پيدا توانيم راه حلبا نگاهي به منابع اصلي مشكالت خدمات درمانی مي

ول اين كه ما بايد توجه كنيم كه اياالت متحده، خدمات درمانی قابل دسترس و كنيم: ا

اي در اختيار دارد. يك راه ديگر، اين است كه اكثريت مردم فقير و بيمه شده از گسترده

خدمات درمانی برخوردار شوند. دوم اين كه، بايد تشخيص بدهيم كه پيشرفت وسيع 

د اسكن در سی.ای.تی، كاشتن عضو، و ديگر اختراعات، تكنولوژيكي در خدمات درمانی، مانن

هاي بيشتري به همراه دارد. سوم اين بسيار هزينه بردار است. خدمات درمانی بهتر، هزينه

ست اما جمعيت آميكه، بايد تشخيص بدهيم كه افزايش امید به زندگي موضوع مه

ين كه، بايد تخمين بزنيم كنند. چهارم اتر هزينه بيشتري را صرف خدمات درمانی ميمسن

كنند. ما كه جمعيت ثروتمندتر، مقدار بيشتري از درآمد خود را صرف خدمات درمانی مي

ميزان كمتري از تولید ناخالص ملی خود را ساالنه در ارتباط با چيزهاي اساسي مانند غذا و 

شود كه مي رود؟ در ارتباط با چيزهايي مصرفكنيم. باقي پول ما به كجا ميلباس خرج مي

 توانيم آنها را تهيه كنيم مانند مسافرت، خدمات درمانی بهتر و تبليغات.ما بهتر مي

هاي بسياري در هنوز، مشكلي اساسي در نظام خدمات درمانی ما وجود دارد كه هزينه

االت متحده اين است كه مصرف ایهبر دارند. مشكل اصلي در مسايل خدمات درمانی امروز

تري توليد هاي پايينكنند. بازارهاي رقابتي كاالي بهتري با قيمتگيري نميمكنندگان، تصمي

كنند زيرا هر يك از شركت كنندگان در جستجوي رفع نيازهاي خود با قيمتي پايين مي

شان پولي است. اما بيماران در نظام خدمات درمانی آمريكا مستقيمًا براي خدمات درمانی

سنت توسط  ٧٦شود، دالري كه خرج خدمات درمانی مي كنند. جدا از هرپرداخت نمي

هاي بيمه يا شود ـ توسط حکومت، شركتشخص ديگري غير از خود بيمار پرداخت مي

كارفرمايان بنابراين اكثر بيماران از خرج كردن عاقالنه يا پرداختن عواقب خرج كردن غير 

 برند. عاقالنه، سود نمي

پردازند؟ پاسخ ما را به مانی خودشان چيزي نميچرا مصرف كنندگان براي خدمات در

كند، يك قانون مشكلي را به مثالي بزرگ از چرخه باطل دخالت حکومت، راهنمايي مي

 شود.آورد كه منجر به قانوني ديگر و ديگر ميوجود مي

هاي دستمزد و قيمت را اعمال كرد تا از در طول جنگ جهاني دوم حكومت فدرال كنترل

ز اندازه جلوگيري كند كه اين تورم از طريق چاپ پول به وجود آمده بود. كنترل تورم بيش ا

ها ساخت. شركتدستمزدها، نگه داشتن كارمندان خوب يا جذب افراد جديد را دشوار مي
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به عنوان يكي از  ،به اين نتيجه رسيدند كه نظريه پيشنهاد و ارائه بيمه خدمات درمانی

دستمزدها، محدود نشود. پس از جنگ، مزايا به خوبي  مزاياي كارمندان توسط كنترل

اي كه کنگره تصميم گرفت بيمه خدمات درمانی را به عنوان بخشي از تثبيت شد به گونه

ها درآمد قابل پرداخت ماليات كارمند به حساب نياورد، كه بدين معنا بود كه ديگر شركت

تر بود رفرما و هم براي كارمند ارزانشروع به پيشنهاد اين موضوع کنند زيرا آن هم براي كا

تا براي بيمه پزشكي براي هر دالر ماليات بپردازند. به دليل اين كه كارفرما براي بيمه 

پرداخت، هاي پزشكي نيز پول ميپرداخت و بيمه براي اكثر هزينهخدمات درمانی پول مي

 ٤٠دالر يا  ٢٠تر از شما كرد اگر دكها بي توجه شدند چه فرقي ميبيماران نسبت به هزينه

 پردازيد؟ گرفت، زماني كه شما آن را نميدالر مي

پرداختند هاي بيمارستان را ميدرصد از هزينه ١٧، بيماران تنها ١٩٦٥در اوايل سال 

يافت زيرا ها سريعًا افزايش ميدرصد است)، بنابراين آن هزينه ٥(اكنون حدود 

ودند كه اكثر توليد كنندگان تحت پوشش بيمه سياستمداران اين نياز را حفظ كرده ب

گرفتند از درمان سخت الكل و اعتياد گرفته تا باروري خارج از لوله خدمات درمانی قرار مي

هاي تجربي ایدز به جاي اين كه اجازه بدهند تا بيمه كنندگان و كارفرماهاي براي آزمايش

شد كارفرمايان، ها نهايتًا باعث ميهاي مختلف ارائه بدهند. افزايش هزينهمختلف، برنامه

ها را آغاز كنند. هر يك از ما كردند، تكميل كنترل هزينهكه صورت حساب پرداخت مي

كنيم، هر زماني در مورد اين كه چه بخريم و چه مقدار هاي خود را روزانه كنترل ميهزينه

از فعاليت باز نگه داشته ه هزينه در بر دارد، كميكنيم. هر تصميگيري ميخرج كنيم، تصميم

خواهم شود، آيا من واقعًا به پيراهني جديد نياز دارم؟ آيا من يك نوشيدني بزرگ ميمي

نفر از ما كل اين  ٢تر احتياج دارم؟ نه اش بيشتر باشد؟ آيا من به يك ترمز قوياگر هزينه

دمات درمانی، گيريم. اما طرف سوم، مانند كارفرماي متخصصان مزاياي خها را ميتصميم

كنند اي محدود ميها را به گونهدانند. بنابراين آنها هزينهمصلحت ما را مانند خودمان نمي

كه براي نيازهاي هر فرد مناسب نیست. اين بدين معنا است كه كارمندان بر كنترل 

 كنند.ها تأكيد دارند و به نظريه قوانين دولتي مساعدانه نگاه ميهزينه

كنند به عنوان مثال، آنها هاي مشخص را ممنوع ميع بعضي از هزينهسياستمداران قط

کنند که نیاز است كه مادران بايد دو شب در بيمارستان پس از زايمان قوانيني را وضع می
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كه رسد، اما هر مادر جديدي بر آن تأكيد دارد اي خوب به نظر ميبچه اقامت كنند عقيده

 د؟آیا او خودش صورت حساب را بپرداز

شان خريد در همين حال، از آنجا كه مصرف كنندگان مستقيمًا براي بيمه خدمات درمانی

يابند. آنها چيزي را دريافت خواهند، دشوار ميكنند، دريافت دقيق مزايايي را كه مينمي

كند. اگر مصرف كنندگان خودشان بيمه كنند كه هر كس در شركتش دريافت ميمي

بعضي از آنها ممكن است گزارش كامل حاملگي خود، مزاياي  خريدند،سالمتشان را مي

بهداشت رواني، مشاوره ازدواج، طب سوزني، را بخواهند. ديگران ممكن است خط 

هايي را كه هزينه كمتري در بر دارد انتخاب كنند. از آنجايي كه مصرف كنندگان براي مشي

ها، ها و صوتدارند كه تصميم زنگ اي راكنند آنها هر گونه انگيزهبيمه پولي پرداخت نمي

گردند تا صفحه طاليي، را كامالً بخواهند، بنابراين بعضي از آنها به سمت حکومت بر مي

مسئوليت آن را به عهده حکومت بگذارند. البته، هر نياز جديدي كه بيمه خدمات درمانی 

كنند تا ي را احساس ميآورد هزينه بااليي در بر دارد و كارفرمايان فشار بيشتر به وجود مي

بيمه خدمات درمانی را قطع كنند يا مديريت مراقبت را تكميل كرده يا از معيارهاي ديگر 

 قطع هزينه استفاده كنند.

هايي مشابه، ممكن عدم رضايت مصرف كنندگان از مراقبت سرپرستي شده و روش

كنيد، در هر جاي دنيا، است منجر به فشار براي بيمه ملي خدمات درمانی بشود اما اشتباه ن

بندي كردن توسط يك بوروكراسي براي انتقال از مصرف بيمه ملي سالمت به معناي جيره

در انگلستان دياليز كليه را  .هاي سرپرستي شدهاندر كاران مراقبتكنندگان است تا دست

زينه بردار هاي هپرهيز از مراقبترا، دريغ کنند، و خدمات ملي درمانی  ٥٥بيماران باالتر از 

كند. در كانادا، ميانگين زماني براي ديدن يك متخصص، پس ها پيشنهاد ميبراي سيگاري

هفته است كه اغلب توسط يك انتظار  ٥از مراجعه شدن توسط يك پزشك دستيار حدود 

طوالني براي جراحي پيشنهاد شد. توسط متخصص همراه است. كل زمان انتظار از ارجاع 

هفته در جزيره پرنس  ٢٠تا  ١و نيم هفته در ُانتاریو ١١ي تا درمان از توسط يك پزشك عموم

كند از طريق قطع تجهيزات پيشرفته: انداز ميها پول را پسباشد. نظام كاناداييادوارد، مي

دستگاه تصويري ارتعاش صداي مغناطيسي در ايالت واشنگتن بیشتر وجود دارد (جمعيت 

ميليون جمعيت) و ایاالت متحده، دستگاه درمان  ٢٦ا (ميليوني) نسبت به كل كاناد ٦/٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - Ontario 
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پرتو افكني براي درمان سرطان نسبت به كانادا هفت برابر است. در سوئد انتظار براي 

براي سرپرستي هزينه  ١٩٩٦ماه است. معيارهاي فرانسه در سال  ١١کس قلب بيش از ایهاشع

كنند، ده دولت بيشتر استفاده ميهر بيمار و جريمه كردن دكتراني كه از بودجه تعیین ش

 مشخص شد.

خدمات درمانی  ،برگشتكنترل توانيم از دور باطل بيرون برویم؟ كليد اصلي چگونه مي

بيماران است. مصرف كنندگان شخصي بايد تصميم بگيرند چه قدر خدمات درمانی ـ يا 

ر از طريق خواهند خريداري كنند، روش حركت به سمت آن مسيبيمه خدمات درمانی، مي

هاي خدمات درمانی انداز پزشكي است كه در قدرت بيمار: حل بحرانهاي پسحساب

ها نوشته شده توسط جان سی. گودمن و جرالد ال. موسگریو، شرح داده شده آمريكايي

شد تا مقدار مشخصي از پول را هر است. تحت طرح اختیار بیمار به مردم اجازه داده می

توانند از آن براي انداز پزشكي بدون ماليات، ذخيره كنند، كه ميهاي پسساله در حساب

های هاي پزشكي استفاده كنند. راه منطقي براي خرج كردن پول در حسابپرداخت هزينه

انداز پزشکی، استفاده از بخشي از پول براي خريد يك بيمه ناگهاني و اتفاقي با معافي پس

انداز های پس. بنابراين پول گذاشته شده در حسابدالر ٣٠٠٠از ماليات است حدود  ترباال

گيرد، و بيمه ناگهاني هاي معمول پزشكي مورد استفاده قرار ميپزشکی براي پرداخت هزينه

 در حوادث مانند تصادف شديد يا بيماري مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

شدن در برابر اي به هدف اصلي بيمه بر خواهد گشت، كه بيمه چنين طرح و برنامه

هاي هاي غير احتمالي است. استفاده از بيمه خدمات درمانی براي پرداخت هزينهمصيبت

هاي جزئي مانند استفاده از بيمه اتومبيل براي پرداخت گاز و تون آپ معاينه و بيماري

 اي طبيعي است.است. حفظ سالمت شما يك هزينه بودجه

بشود تا در برابر احتماالت  ي، بايد خریدار بيمه خدمات درمانی، مانند بيمه اتومبیل

 ايجاد مشكالت مالي كه شما از عهده آن بر نخواهيد آمد، از شما محافظت كند. 

دالر در سال  ٥٢٠٠همين حاال، در يك شهر با هزينه متوسط زندگي، كارفرمايان حدود 

 زند.پرداهايشان ميبراي پوشش دادن بيمه خدمات درمانی كارمندشان و خانواده

دالر، بدين معناست كه  ٢٥٠يا  ١٠٠اين روش همراه با معافي از ماليات است، عمومًا 

پردازند قبل از بيمه پرداخت شده است. در مقابل، حق بيمه آنچه كه كارمندان ساالنه مي

دالر در سال است.  ٢٢٠٠معافي از ماليات، تنها حدود  ٣٠٠٠براي يك بيمه ناگهاني با 
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نامه اختیار بيمار، يك كارفرما بايد يك خط مشي براي بيمه ناگهاني فراهم بنابراين تحت بر

انداز پزشکی كارمند، قرار دهد. های پسانداز در حسابدالر پس ٣٠٠٠آورد و سپس 

زنند اگر كمتر از ها براي كارفرمايان مشابه است. كارمندان به اعتصاب دست ميهزينه

 ٩٤ول سال به دست آورند، همان گونه كه حدود هاي پزشكي در طدالر در هزينه ٣٠٠٠

-دهند، زيرا او به حفظ پول در حسابهاي آمريكايي اين كار را انجام ميدرصد از خانواده

دهد. های بیمه بازنشستگی ادامه مياش يا انتقال آن به حسابانداز پزشکیهای پس

كند تا زندگي سالم يق ميكنترل شخصي در ارتباط با دالرهاي خدمات درمانی مردم را تشو

 انداز يك دالر در جيب مصرف كننده خواهد بود.را تجربه كنند، از آنجايي كه يك دالر پس

سود واقعي اين است كه طرح برنامه اختیار بيمار، انتخاب و كنترل هزينه مصرف كننده 

ه را دارند كند. مصرف كنندگان اين انگيزبراي مسايل مربوط به خدمات درمانی را اصالح مي

كه بپرسند مراحل و روند كار چه قدر هزينه در بر داشته است، هر چند اين امر الزم باشد، 

تر انجام دهد تمام چيزهايي كه ما در مورد هر چيز چه اين كه دكتري ديگر آن را ارزان

ها به آنها تعلق دارند. آزمايش چنين طرحي توسط شرکت خريم زيرا اندوختهديگري كه مي

مشخص ساخت كه مصرف كنندگاني كه از خدمات درمانی مجاني  ١٩٧٦ند در سال را

تر از هاي پزشكي را پاييندرصد از هزينه ٩٥درصد بيشتر از افرادي كه  ٤٥برخوردار هستند، 

كنند هنوز سالمت هر دو گروه مشابه بود. همراه با پردازند، خرج ميسطح اسفبار مي

ها نظام خدمات درمانی را انی به بازار رقابتي، لیبرتاریانبازگشت مسائل مالي خدمات درم

هاي باال در بر دارد اين هاي پزشكي هزينهكنند. دليل ديگري كه مراقبتاز اعتبار ساقط مي

هاي تر به معناي قيمتكند (عرضه پاييناست كه مجوز پزشكي تعداد دكترها را محدود مي

ران توسط پزشكان درمان بشوند تا اين كه توسط باالتر است) نيازمند اين است كه بيما

هاي هاي مساعدي با هزينهها، حتي در جايي كه پزشكان دستيار مراقبتفوق تخصص

آورند. مطالعات بيشماري نشان داده است كه تهيه كنندگان مجاز غير تر فراهم ميپايين

اري از خدمات پزشكي و توانند بسيپزشك، مانند مامايان، پرستاران، پزشكان دست و پا مي

هاي هزينهو ای پذيرد، با نتايج خوب قابل مقايسهبهداشتي را كه توسط پزشكان انجام مي

تر و رضایت باالي بيماران را فراهم آورند، اما قانون ارائه جواز و قوانين فدرال، حدود پايين

 دهد. كند و دسترسي آنها به خدماتشان را كاهش ميفعاليت آنها را محدود مي
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به طور خالصه، ما بايد تصميم بگيريم كه آيا ما داروهاي بازار يا داروي دولتي را 

ها خواهيم يا نه. درس آناليز اقتصادي و تجربه واقعي زندگي ما با بازارها و حكومتمي

آورند، با هاي كمتري براي ما فراهم ميكاال و خدمات بهتري با هزينه ،اين است كه بازارها

 ها.هاي بيشتر نسبت به بوروكراتپذيري و نوآوريتغيير 

 

 هاي نژادیكاهش تنش

كند و کمتر از حكومت ها عمل ميشايد شما موافق باشيد كه بازار عمومًا بهتر از بوروكرات

يابند. اما در ارتباط با مسائل اجتماعي چه طور؟ در مورد به رشد اقتصادي دست مي

نژادي، فقر، جرم و نظام طبقاتي پايين چه طور؟  مشکالت به هم مرتبط ناشی از تنش

ها آمريكايي هايشان را شبانه ترك كنند، ميليونها آمريكايي از اين نگرانند كه خانهميليون

هاي نژادي و كنند از طرف جريان جامعه تحت فشار قرار دارند، تنشدائمًا احساس مي

اني كه آنها بايد از بين بروند، هاي نژادي هم زمان در حال رشد هستند زمحتي دشمني

 ترين مبحث اجتماعي شروع كنيم: نژاد.اجازه دهيد كه با داغ

سه دوره در برخورد سفيد پوستان با سياه پوستان در آمريكا وجود داشته است: بردگي 

سال طول كشيده است، سپس بعد از دوراني كوتاه از طرز رفتار برابر، نظام  ٢٥٠كه حدود 

اي معاصر، كه در آن خط مشي و روش ، و دوره١٩٦٠اواخر قرن نوزدهم تا جیم کرو، از 

دولت توسط حق رأي برابر، رفاه، تبعیض مثبت، مشخص گرديد. نقطه مشترك اين سه 

ست؟ استثمار؟ دقيقًا نه. تبعيض؟ نه به معناي عامه آن. آنچه كه مشترك ابودهدوره چه 

، ١٨٦٥تا  ١٦١٩هاي آمريكايي است. از سال ست تكذيب انسانيت و فرديت آفريقاييابوده

ه وجود آمد توسط ، حقوق فردي اساسي سياه پوستان را تكذيب ب سفيد پوستان مينظا

هاي كرد. بردگي به عنوان يك نظام تالشي براي اين است كه بعضي از مردم خواستهمي

اشند. آن موضوع بديگران را انجام دهند، درست مثل اين كه آنها حيوان يا اتومبیل می

شود، كه آن را به توسط طرفداران الغای برده داری لیبرتاریان، دزدي انسان ناميده مي

 نگرند.عنوان تالشي براي سرقت خود انسان مي

بنابراين قوانين جیم کرو به وجود آمد تا از سفيد پوستان در برابر رقابت با سياه پوستان 

ي مشاركت در بازار آزاد كار را محدود كنند. جیم کرو حمايت كند و توانايي سياه پوستان برا

هاي طبيعي خود را سياه پوستان را توسط تكذيب هر فرد در داشتن اين فرصت كه توانايي
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ی و اوايل دهه ١٩٥٠ی كرد. پس از اين كه جیم کرو در اواخر دههكشف كنند، تحقير مي

وستان نهايتًا با هويت و شخصيتي برابر از تب و تاب افتاد، به نظر رسيد كه با سياه پ ١٩٦٠

به در آمريكا، رفتار بشود. مارتین لوترکینگ اعالم كرد كه آرزو و روياي دولتي كه مردم در آن 

شان باشد، و رنگ پوستشان تحت قضاوت قرار نگيرند را دارد، اما به خاطر شخصيت خاطر

ها، افراد سياه مانند ي انسانبيانيه استقالل و قانون اساسي را يك تعهد ناميد كه تمام

سفيد، حقوق زندگي، آزادي و جستجوی خوشبختی را به صورتي برابر داشته باشند. اما به 

جاي ضمانت ساده قانون اساسي، حكومت فدرال با بهترين اهداف، حكم جنگ در ارتباط با 

رفاهي به  هاي نژادي و همفقر و نظام تبعیض مثبت را صادر كردند. در ارتباط با برتري

شود كه گويي آنها بدون كمك در جامعه هاي سياه پوست برخورد مياي با آمريكاييگونه

هايي را تكميل كردند كه به نظر آمريكا ناتوانند. نخبگان سفيد پوست آن خط مشي

توانند به دانشگاه بروند تا در جايي استخدام بشوند اما به رسيد سياه پوستان نميمي

ها به سياه پوستان به عنوان يك فرد ومت فدرال نياز دارند. اين خط مشيكمك پدرانه حك

كرد، حكومت دوباره فرديت كرد بلكه به عنوان عضوي از يك گروه نگاه مينگاه نمي

 كرد. هاي آمريكايي را تكذيب ميشخصي آفريقايي

كردند  محققان گلن سی. لوری و شلبی استیل از مركز رهبري جديد سياه پوستان اشاره

كه با هر انتقال پرداخت يا برتري نژادي دريافت شده توسط آمريكايي سياه پوست، 

مقداري از سرنوشتش از دستانش فرار خواهد كرد. امروزه، بر خالف حقوق مدني، تبعیض «

مثبت، و مدارك واضح از پيشرفت اقتصادي سياه پوستان، روابط نژادي در آمريكا، 

رسيد. دانشجويان سفيد پوست از صفات نژادي در ارتباط ر ميتر از هميشه به نظخصمانه

كردند و دانشجويان آسيايي، مخاطبان وسيعي براي شعرهاي با سياه پوستان استفاده مي

هايي كه نژادي و ضد يهوديت پيدا كردند، كليساهاي سياه پوستان در جنوب و فروشگاه

هاي دلگيري كشيده شدند، عقده صاحبان آن سفيد پوستان بودند در لس آنجلس به آتش

دهند كه سياه پوستان و سفيد پوستان، جدًا خواستار نشان میحتي و آزردگي آراء 

پيشرفت و جلو رفتن هستند. هم سفيد پوستان و سياه پوستان آمريكايي دريافتند كه 

اي از طرف نژادشان كنند كه فرستادهكنند، آنها احساس ميزماني كه با هم صحبت مي

كردند تا تعادل ديپلماتيكي مناسب را حفظ هايشان بسيار دقت ميستند، در صحبته

 كنند.
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رسد كه دولت رفاهي و فعاليت مثبت، نتايج و عواقب غير عمدي را در نظر به نظر مي

داشت. دولت رفاهي با جنگ بر سر داروها يكي شده بود تا ترسي از خشونت در درون شهر 

اي براي د ساكنان منطقه يهودي نشين به دنبال دسيسه و توطئهشايجاد كند، كه منجر مي

نابودي آنها باشند و سفيد پوستان از طبقه متوسط سياه پوستان را با بي قانوني، مشخص 

سازند. شکل تبعیض مثبت حكومت اجباري و تحت قیمومیت، بدترين جنبه از لیبرالیسم 

اي مطرح نشده كه سياه اه با عقيدهسازد: گناه سفيد پوستان همررفاهي را منعكس می

توانستند در يك جامعه رقابتي بدون چنين كمكي و برتري براي گروهي كه با پوستان نمي

هاي نژادي براي شدند، آن را انجام بدهند. برتريهايشان مشخص ميتوجه به توانايي

باعث رنجش  سياه پوستان فقير و تحصيل نكرده هيچ كاري انجام نداده بود، در حالي كه

هاي كاريشان را كه ترسيدند دانشگاه و فرصتدر ميان مردان سفيد پوست شده بود كه مي

 الیق آن بودند را از دست بدهند.

كرد، مشكل ديگر رشد مداوم حكومت بود. زماني كه حكومت اكثر جامعه را كنترل مي

ز درآمد ما را رسيد. اگر حكومت آمريكايي نيمي اتر به نظر ميكنترل حكومتي مهم

هايي براي كرد، سهميهكرد، كار و شغل ما را تنظيم ميگرفت، مدارس را خراب ميمي

كرد، و در ساخت. از هنر و ادبيات حمايت ميها مقرر ميها و پذيرش در دانشگاهشغل

داد كه ما حكومت كرد، سپس اين موضوع را مهم جلوه ميزندگي خصوصي ما دخالت مي

هاي فرهنگي در آمريكا و نيم. آن جنگ سياسي نقشي در ايجاد جنگكرا كنترل مي

هاي چند هاي اساسي در ايرلند، آفريقاي جنوبي، يوگسالوي سابق، و ديگر دولتجنگ

هاي نژادي را با حذف اكثر توانيم نقشمذهبي با حكومتي مركزي، بر عهده داشت. ما مي

جازه دهيم مردم با يكديگر كار كنند يا هاي زندگي از مسايل سياسي، كاهش دهيم، اجنبه

 جداگانه و به آرامي در روند بازار با هم همكاري داشته باشند.

ان براي ساختن يك جامعه بر اساس فضایل شهايراه حل لیبرتاریان با تجديد تالش

شود. زماني كه نخبگان اخالقی انتخاب، مسئوليت و احترام براي خود و ديگران، آغاز مي

ها و افراد فقير دارند از طريق ستان تالش براي افزايش اعتماد به نفس اقليتسفيد پو

مطمئن ساختن اين موضوع كه آنها مسئول شرايط به وجود آمده نيستند، درست در سال 

از برتري نژادي در پذيرش دانشجو در دانشگاه دفاع كرد  ١، رئيس دانشگاه رات جرس١٩٩٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - Rutgers University 
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ان يك جمعيت ضرر ديده هستند كه هيچ پيش زمينه با گفتن اين موضوع كه سياه پوست

-ژنتيكي، موروثي براي داشتن سطح باالتر ندارند ـ آنها احترام به خود مردم را تکذیب می

تواند بر اثر موفقیت به دست بیاید. حكومت حداقل نيازمند اين است كه به کنند كه مي

اب و مسئوليت ببخشد در مدرسه ها بدون توجه به رنگ فرصتي برابر براي انتخهمه انسان

خانه، همسايگي و غيره تا جايي كه ممكن است و سپس جامعه بايد به همه مردم اين 

 هايشان مسئول هستند.وقار و عظمت را ببخشد كه براي نتايج فعاليت

، يك فلسفه سياسي است نه يك قانون كامالً اخالقي. آن قوانين حداقل آزادی گرایی

اي فعال، ـ مالكيت، قرارداد و گي با يكديگر در صلح و آرامش، جامعهمشخصي را براي زند 

كند. اما در هاي اخالقي بيشتر را به جامعه مدني واگذار ميسازد و آموزشآزادي ـ مقرر مي

رسد كه احساسات اخالقي كمي را عنوان كنيم كه فراتر ارتباط با اين موضوع الزم به نظر مي

ي های زیادی به سمت جامعهرود. هر چند ما پیشرفتیان، مياز توصيف خط مشي لیبرتار

ها از همه نژاد نيازمند اين هستند كه تعهد ايم، آمريكاييدارای جایگاه برابر براي همه، کرده

براي افزايش تعصب نژادي را اظهار كنند. ما بايد نژادپرستی نفرت انگيز را از ريشه رد كنيم 

رپتون. ما مخصوصًا بايد، اغتشاش تحريك شده نژادي را، چه دیوید دوک باشد چه آل شا

مورد سرزنش قرار دهيم. از قتل مرد جوان در كنتاكي با يك پرچم هم پيمان در روي 

کامیونش تا قتل يك انسان سياه پوست كه همسايه بنسون هرست از بروکلین شده بود، 

كردند كار كه گمان ميسفيد پوست بي ٢تا قتل مرد آمريكايي چيني در دیترویت توسط 

 ست. ابودهقرباني ژاپني 

اند تعهد آنها به يك جامعه هاي مخصوصي در اين زمينه داشتهسفيد پوستان تحمل

ست. محافظه كاراني مانند استروم ترمون و جسی هلمز ابودهعاري از رنگ، اغلب مورد ظن 

هاي سياه پوست با كردند زماني كه فرزندان سياه پوست به مدرسههرگز شكايتي نمي

هاي خوب براي سفيد پوستان رفتند يا زماني كه حق رأي و شغلتر ميمسافتي طوالني

شان هم های نژادیشدند و برتریبوده، یا زمانی که هنگام اتوبوس سوار شدن نکوهش می

پوچ و بی اساس بود. از بسیاری جهات آگاهی نژادی در آمريكا در حال كاهش است. ما 

هاي نژادي مشخصي در برخوردهاي نژادي در ميان يك خانواده توانيم تفاوتاغلب مي

دهند كه از ها تعداد روز افزون مشخصي از داوطلبان را گزارش ميمشاهده كنيم دانشگاه

اي كه احتماالً ترس از تبعيض بر كنند، پديدههاي پذيرش خودداري ميابراز نژادشان در فرم
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سازد. م پذيرش از آگاهي نژادي توسط ديگران را منعكس ميآموزان و عدبعضي از دانش

ترين هاي موجود در ميان نژادها، در حال افزايش است، يكي از مشخصتعداد ازدواج

شان كند كه نفوذ سياسيهاي كاهش تعصب ـ اما آن بعضي از مردم را نگران ميشاخص

ها، مقوله چند نژادي به فرم به آگاهي نژادي بستگي دارد، در ارتباط با اضافه كردن يك

وید هندرسون جواب  ١سئوال پرسيده شد، مسئول انجمن ملی پیشرفت رنگین پوستان،

هاي موجود قرار دهند، چگونه بندي بشوند يا خودشان را خارج از طبقهداد، اگر مردم طبقه

سد كه حفظ ردار از قانون و مقررات را عملي سازيم؟ به نظر ميتوانيم اجباري معنیما مي

تر از غلبه كردن بر نژاد های نژادي براي بعضي از مردم مهميك نظام پيچيده از استحقاق

 پرستي است.

هاي سياسي زيرا كنند تا ديگر گروهها بيشتر اعتماد ميضد نژاد پرستان بر لیبرتاریان

ا تمامي هرود. لیبرتاریانتعهد لیبرتاریان نسبت به بی طرفی حكومت فراتر از نژاد می

كنند و خواستار اين هاي به وجود آمده توسط حكومت را رد ميامتيازها و شاستگي

 هستند كه دولت در نهايت دقت در اجبار حقوق فردی بي طرف باشد.

اند كه ما را رسد آنها نسبت به دولت گرايان بيشتر سر حرف خود باقي ماندهبه نظر مي

هاي درت دولت، كامالً بي خطر خواهد بود. آمريكاييسازند كه استفاده آنها از قمطمئن مي

ي كنند و با آنها مانند طبقههاي سياه پوست را تكذيب ميسفيد پوست فرديت آمريكايي

اند. اكنون زمان تالش براي هويت فردي، حقوق فردي سال، رفتار كرده ٣٨٠خاص به مدت 

 ها است. و مسئوليت فردي كل آمريكايي

 

 رهایی فقيران

ضعيت اسفناك مستمندان، مخصوصًا فقيران درون شهري، يكي از مشكالت بزرگ و

است كه آمريكاي مدرن با آن روبرو است. اين اتهام كه بازار آزاد فقيران را در پشت سر 

است. اين درست است، همان گونه  آزادی گراییگذاشته است يكي از انتقادهاي عمومي 

آمريكاي مدرن از وسايل استاندارد زندگي نسبت به اكثر كه قبالً اشاره شد، افراد فقير در 

هاي زير خط فقر از خود برند. چهل درصد از آمريكایيمردم در سرتاسر تاريخ بیشتر بهره مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - NAACP 



شناسی عالمهجامعهانال ک  
@Atu_Sociology 

  شیآزاداند کی   یجامعه شناس یکتابخانه تخصص 
 ١FreeMan.Net ٢٧٩  جـزوه نـامه،انیمـقاله، پا کتـاب،

سال  ٧٠درصد از آنها تلويزيون رنگي دارند و امید به زندگيشان بيش از  ٩٢خانه دارند، 

 است. بهتر از گذشته است اما كافي نيست. 

كنند، از بيشتر فراد فقيري در آمريكا وجود دارند كه حقيقتًا در فقري نكبت بار زندگي ميا

شان خود را جمع و جور كاالهاي خوب محروم هستند. آنها از ترس جرم در همسايگي

اند، آنها هيچ شغلي ندارند و هيچ اميدي به رشد خودشان ندارند، آنها انتظار ندارند كرده

ها را منتقل ندگي بهتري داشته باشند. و آنها به فرزندانشان نوعي از ارزشكه فرزندانشان ز

كنند كه توقع و انتظار كمتري از پرورش شخصيت خود داشته باشند. اين گونه از مردم مي

شوند همسايگانشان توسط مقرری مادران ازدواج بندی فقیر جامعه ناميده ميعمومًا طبقه

-ست، و تقريبًا عدم حضور پدران، وابستگي مفرط به رفاه و نرخدرصد ا ٨٠نکرده كه بالغ بر 

هاي فقير وجود شوند. هر چند هميشه انساناي از جرم مشخص ميالعادههای خارق

هاي اخير بسيار بدتر شده است. اند، وضعيت اسفناك طبقه فقیر جامعه، در دههداشته

ت چگونه، سياه پوستان در جامعه شناس معروف ویلیام جولیوس ویلسون شرح داده اس

های زاغه نشین از خوابيدن در پارك، فرار از آتش، و خوابيدن بر هارلم و ديگر همسايگي

کردند؛ تردید نمی ١٩٥٠ی تا دهه ١٩٤٠ی روي پشت بام در طول شبهاي داغ تابستان در دهه

 رفتند.ت ميهاي شبانه داخل شهري را مالقاها و كلوپو سفيد پوستان عمومًا به ميخانه

آورد این است كه چگونه بهتر از آمار، كه نوعي از انعكاس تاريخي را به ياد ما مي

 اند. شهرهاي ما با گذشت يك نسل غير قابل زندگي شده

پردازند كه حكومت بايد پول بسياري از مردم در ارتباط با افراد فقير به اين بحث مي

، ما بيش از ١٩٦٥كند. از آغاز جامعه بزرگ در سال هاي كمكي به آنها خرج بيشتري در برنامه

ميليارد دالر  ٣٠٠ايم. ما بيش از هاي فقر هزينه كردهتريليون دالر در ارتباط با برنامه ٥

كنيم. و مشكالت در حال افزايش هستند ميزان فقر كه از پايان جنگ ساالنه خرج مي

زمان شروع شدن جامعه بزرگ  شديدًا كاهش يافته بود از ١٩٦٠ی جهاني دوم تا دهه

افزايش يافت و تا اكنون به صورت ثابت باقي مانده است. امروزه مشكل اين است كه 

لبه دارد. يك طرف آن، قوانين حكومتي  ٢اند كه افراد فقير حاشيه نشين در دامي افتاده

ه از مانند قانون حداقل دستمزد و جواز شغلي است كه پيدا كردن كار را براي افرادي ك

هاي رفاهي راهي براي بقا سازد، از طرف ديگر، برنامهمهارت پايين برخوردارند، مشكل مي

 كنند. در تله وابستگی افتادن آسان است. بدون كاركردن پيشنهاد مي
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گيرد اگر اين سه كار را انجام دهد: واقعًا هيچ كس در آمريكا در زير خط فقر قرار نمي

د، بدون ازدواج حامله نشود، شغلي پيدا كند. اولين شغل ممكن دبيرستان را به اتمام رسان

است بيشتر از حد فقر به او پول ندهد اما مردم با سابقه كار در كارهايي كه دستمزد آن كم 

 مانند. است براي مدتي طوالني باقي نمي

توانيم با آن روبرو هستند اين است، چگونه مي سياسيگيرندگان پرسشي كه تصميم

هايي داشته هاي فقير را تشویق کنيم، مخصوصًا افراد فقير جوان را، تا انتخابكاييآمري

مرحله ساده براي  ٣باشند كه آنها را از فقر بيرون بكشد؟ ما بايد تشخيص بدهيم كه آن 

تان رسند، زماني كه شما دبيرستاني هستید در همسایگیپرهيز از فقر جذاب به نظر نمي

رسد. در واقع، كنند. رفاه يك انتخاب منطقي به نظر مير آنجا كار ميفقط اندكي از مردم د

(شامل كمك مسکن و پزشكي  )مزاياي رفاه(مشخص ساخت كه  ١٩٩٦يك مطالعه در سال 

رساند. و بهتر از ایالت به انسان پول مي ٥٠شود) بهتر از شغلي با دستمزد پايين در تمام مي

 است. ايالت  ٢٩حقوق اوليه منشي گري در 

حقيقت كلي اين است تا زماني كه دولت رفاه اجتماعي آن را براي افراد جوان ممكن 

دار شوند و بدون شغل باقي سازد. يا دختران جوان ـ كه بدون داشتن شوهر بچهمي

درصد در ميان سياه پوستان و  ٦٨تا  ١بمانند. تولدهاي بدون ازدواج هنوز بسيار باال است 

يد پوستان و در درون شهر هنوز جرم، فقر و يأس وجود دارد. درصد در ميان سف ٢٣

 اصالحات سر هم بندي شده، درست كار نخواهد كرد.

هاي بدون پدر، فقر، جرم تنها راه براي شكستن اين چرخه مادر بودن بدون ازدواج، بچه

را  كند تا آنهاو رفاه اين گونه تشخيص داده شده است كه رفاه مشكالت بيشتري ايجاد مي

 بهبود بخشد.

چه اتفاقي براي دريافت كنندگان بالقوه رفاه خواهد افتاد اگر رفاه در دسترس آنها 

ها هايي به دست خواهند آورد. براي كمك به آن روند، ما بايد مانعنباشد؟ اكثر آنها شغل

هاي پايين و كم نياز دارد را كنار بزنيم. لغو قانون حداقل هايي كه به مهارتدر شغل

هاي اوليه مهم را به دست آورند و توانند تمامي آن شغلدستمزد، بنابراين مردم مي

هاي بهتري به دست آورند. سازد شغلهاي شغلي را کسب کنند كه آنها را قادر ميمهارت

دارد. ها را از آرايشگر شدن، راننده شدن و غيره باز ميلغو قوانين جواز شغلي، كه انسان

ی آغاز شغل برآيند. و وی توانند از عهدهنوار قرمز بنابراين اكثر مردم مي ها وكاهش ماليات



شناسی عالمهجامعهانال ک  
@Atu_Sociology 

  شیآزاداند کی   یجامعه شناس یکتابخانه تخصص 
 ١FreeMan.Net ٢٨١  جـزوه نـامه،انیمـقاله، پا کتـاب،

را كاهش دهند، بنابراين مردم براي آغاز شغل در مناطق درون شهري بيشتر مشتاق 

به نام اقتصاد شهرها، جین جاکوبز  ١٩٦٩اش در سال خواهند شد. در كتاب قديمي

گفته است ما ه دليل دارد. او درست مينويسد: فقر هيچ دليلي ندارد. تنها رفامي

توانند رفاه براي ها را به دنياي كار وارد كنيم بنابراين آنها ميخواهيم كه اكثر انسانمي

شوند، بعضي از مردم ديگر خود را خودشان ايجاد كنند. بعضي از نوجوانان هنوز حامله مي

هايشان تكيه آن مردم به خانوادهبينند يا نياز به كمك دارند. اكثر ناتوان براي كار مي

توانند به اعضا داخل و خارج از ها ميكنند، نهادها اصلي جامعه مدني. خانوادهمي

هاي شان به دو روش اساسی كمك كنند: با آوردن آنها به داخل خانه يا دادن كمكخانه

يادگرفتن هاي ديگر به آنها همچنين با ابراز ارزش او كمك به آنها براي مالي يا كمك

راهنمايي صحيح. دانستن اين كه رفاه قابل دسترس نخواهد بود، انگيزه بزرگي خواهد بود 

تا مادران را مجبور سازد به دخترانشان اهميت پرهيز از بارداري و ماندن در مدرسه را 

تواند تركيب درستي از عشق و لطافت را مانند یکی از بفهمانند، هيچ مددکار اجتماعي نمی

 خانواده ارائه دهد.  اعضای

خورد، مؤسسات ديگر جامعه مدني وارد عمل زماني كه كار و خانواده شكست مي

شوند، مخصوصًا مؤسسات خيريه، ما در ارتباط با كمك متقابل بحث كرديم، كه بخش مي

، در اينجا ما بر ٧ترين بخش باشد، در فصل مهمي از جلوگيري از فقر است و بايد مهم

كنيم. در بحث اخير در ارتباط با قطع برنامه رفاهي حكومت، بسياري از ميخيريه تأكيد 

توانند تمام مسئوليت حكومت را بر عهده اند كه آنها نميهاي مهم، هشدار دادهخيريه

ندارند. البته اين گونه نيست اما نكته اين است كه زيادي گويند كه آن پول بگيرند آنها مي

روبرو شده است. راه حل تكرار آنها نيست. اگر حكومت  های حكومت با شكستبرنامه

هاي مسئوليتي را متوقف سازد، نياز كمتري به خيريه خواهد بود. و خيريهتقويت بي

 ١هاي حكومتي. خانه اميددهند تا بوروكراسيخصوصي با پول كمتر كار بيشتري انجام مي

دالر در روز كمك  ٧هاي كمتر از نهخواهر کانی درپسکال در شيكاگو به زنان بي خانه با هزي

هاي تأسيس شده توسط حکومت دالر در روز در سر پناه بي خانمان ٢٢كند، كه با مي

درصد از  ٦توان مقايسه كرد. هنوز خانه اميد ميزان موفقيت بااليي دارد، با كمتر از مي

بی کاسپل در دهند میسیون مذهدر بودن خاتمه ميرا آيند موضوع زناني كه به آنجا مي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - The House of Hope 
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وجود داشته است آن براي ساختن سر پناه، بانك غذا،  ١٩٠٦واشینگتن دی.سی از سال 

كند، اصول بنيادي آن اين است كه هيچ كس نبايد چيزي مركز درمان دارويي، فعاليت مي

دالر در هر شب بپردازند يك ساعت براي سر پناه شبانه  ٣براي هيچ بخواهد. مردان بايد 

گويد: دلسوزي و رحم مردم را از شيش جان وودز مدير میسیون مذهبی، ميكار كنند. ك

آورد نه اين كه با آنها همدردي كنيم و مثل آنها شويم. اين افراد به طبقه فقيري بيرون مي

دهند، از معتادان كه برنامه درمان دارويي را انجام مي ٣/٢مسئوليت نياز دارند. تقريبًا 

دفعه هزينه براي  ٢٠درصد موفقيت در  ١٠د. و مركز درماني دولتي، ماننبدون دارو باقي مي

اي كوچك و هر مراجعه كننده، داشته است. در سر تا سر آمريكا هزاران سازمان خيريه

 ٢٠ميليارد دالر و  ١٢٥هاي بيش از كنند آمريكاييمحلي وجود دارد كه به فقيران كمك مي

تر باشد، و مردم بفهمند كه ها پايين. اگر مالياتدهندميليارد ساعت در سال به خيريه مي

ها به دست جامعه مدني است، آنها بيشتر نيز حكومت در حال برگرداندن مسئوليت خيريه

 پردازند. مي

تواند جاي رفاه دولت را بگيرد، از ايد كه خيريه خصوصي مياگر شما متقاعد نشده

ايد. اما يك دالر در يك قمار برنده شده ١٠٠٠٠٠خودتان اين را بپرسيد: فرض كنيد شما 

مسابقه وجود دارد شما بايد آن را براي كمك به فقيران بپردازيد. آيا شما آن را به وزارت 

دهيد، يا يك خيريه خصوصي؟ اكثر مردم ترديد ندارند كه خيريه خصوصي را بهداشت مي

 كنند.انتخاب مي

 

 جرم

ا را غير قابل سكونت كرده است و مردم از هاي خشونت آمیز آمريكا، شهرهميزان جرم

هاي اجتماعي را افزايش داده است. طبقه متوسط را به خارج از شهر كشانده است، و تنش

هاي اخير كاهش يافته است، اما نياز به اين است كه ايم كه جرم در سالهر چند ما گفته

قتل  ٢٤٤شهر نيويورك  ١٩٥١ آن نظر و ادعا را از جنبه واقعي مورد بحث قرار دهيم. در سال

 ١٩٦٥بود. در سال  ١٩٩٠ی در دهه ٢٠٠٠داشت، با جمعيتي مشابه، كه ميانگين آنها بيشتر از 

فقره دزدی  ٤٧٢/٤قتل و  ١٦٥، ١٩٩٠فقره دزدی. در سال  ٢١٤فقره قتل داشت و  ٢٧ميلواكي 

بيشتر از  ،٢٠٠٠هاي اخير بسيار بدتر شده است تا سال داشت. و اين وضعيت در سال

-وجود خواهد داشت. جرم شناسان هشدار می ١٩٩٥نوجوان مرد نسبت به سال  ٥٠٠٠٠٠
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دهند كه آنها با جرم و خشونت بيشتري روبرو هستند نسبت به نسل قبل و بيشتر آن به 

یابند. پروفسور اين دليل است كه اكثر آنها بدون پدر در اجتماعات بدن پدر پرورش می

لیو، با مردان در يك زندان با حداكثر امنيت مصاحبه كرد و دريافت كه دانشگاه، جان دی یو

ی متمدن، محافظت شهروندان ترسند. اولین نیاز جامعهآنها از غارتگران جوان امروزي مي

از خشونت است. حكومت ما شديدًا در اين امر با شكست مواجه شده است و ما به يك 

اريم. اول اين كه بايد به خاطر آوريم كه زیر نظر روش جديد براي رسیدگی به جرايم نياز د

قانون اساسي، مبارزه با جرم يك مبحث مهم براي دولت و حكومت محلي است. هيچ 

های الیحه«اقتدار مبتنی بر قانون اساسي براي قانون جنایی معمول فدرال وجود ندارد، 

بر ميزان جرم ندارد.  شوند و هيچ تأثيريفدرال جديد، با ترفندهایی تحريك می» جنایی

هاي واقعي، ـ قتل تجاوز، درصد از جرم ٨٠دوم اين كه، بايد به خاطر آوريم كه حدود 

پيوندد. سازمانهای اجرایی درصد از جنايتكاران به وقوع مي ٢٠توهين و دزدي ـ توسط 

 . آنها را از خيابان بيرون بكشندو ها تأكيد كنند قوانین دولتی بايد بر منابع آن جرم

ترين چيزي كه دولت بايد انجام دهد تا جرم را كاهش دهد، در زماني طوالني، مهم

های رفاهي است كه پسران بي پدر، مخصوصًا پسراني از اجتماعات بي پدر، تغيير نظام

آموزند و مرتكبان اصلي جرم خشونتي در جامعه امروزي ما هستند پدران به فرزندان مي

هاي طبيعي كنار بيايند و چگونه قوي باشند، و ونتدهند چگونه با خشنشان مي

درصد از كل قاتالن  ٧٢هايي باشند كه بتوانند خود را كنترل كنند. پسران بي پدر انسان

دهند. بيشترين كاري كه هاي طوالني مدت را تشكيل ميدرصد از هم زنداني ٧٠جوان و 

كردن مواد مخدر است. روش تواند انجام دهد تا جرم را كاهش دهد، قانوني دولت مي

امروزي ما قيمت مواد مخدر را تا سقف آسمان باال برده است و سر و كار داشتن با مواد 

ترين انتخاب قابل دسترس براي اكثر جوانان داخل شهر است. مخدر بهترين و پر منفعت

وختن با وجود كيفيت پايين مدارس شهري، اكثر افراد جوان به كار در مك دونالدها يا فر

، منع مواد مخدر تضمين ١٩٢٠ی اند. اما مانند منع الكل در دههمواد مخدر كشانده شده

شوند كند كه مواد مخدر توسط مجرمان فروخته خواهد شد. معتادان مرتكب جرم ميمي

تر خواهد بود اگر اين كار تا براي اعتیادشان پول بپردازند. كه به آساني قابل دسترس و امن

د. فروشندگان و دالالن هيچ راهي براي حل و رفع اختالفات ندارند. مگر، شليك قانوني باش

هاي ليكور فروخته هاي معتبر توليد بشود و در فروشگاهكردن، اگر مواد مخدر توسط شركت
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شود، مردم كمتري به دليل مصرف بيش از اندازه و داروهاي سمي خواهند مرد و مردم 

ها خواهند شد. اگر محدوديتي براي ها و زورگيريبه دزدي هاي مربوطكمتر قرباني ممانعت

قدرت دولت در ارتباط با افراد وجود داشته باشد، مطمئنًا دولت اجازه نخواهد داشت 

چيزي را تنظيم كند كه در ارتباط با جسم ما باشد. منع مواد مخدر هم جلوگيري كننده و هم 

ه دهيم، ما منابع پليس، دادگاه و ضد توليد است. اگر ما به منع مواد مخدر خاتم

ايم. هدف ما براي چنين مجرماني بايد ها را براي جنايتكاران آزاد گذاشتههاي زندانسلول

هاي تند و سريع باشد و همراه با تنبيه و مجازات باشد. سطح مجازات مناسب براي جرم

رم در اياالت خشونتي به ميزان مشكالت جرمي جامعه بستگي دارد. به دليل اين كه ج

هاي واقعي مانند دزدي، متحده بسيار شديد و سخت است، بايد سطح مجازات براي جرم

توهين، تجاوز و قتل را افزايش دهيم. ما بايد قوانين محكوميت حقیقی را اجرا كنيم، 

پذيرد، سه ضربه شالق و شما آزاديد، داند كه مجرم، محكوميت را ميبنابراين جامعه مي

كساني كه به دليل تبهكاري خشونت آميز مقصر هستند و ارائه مشكالت  قانون براي

تر از آنچه كه قبالً براي مجرمان جوان هاي سختوحشتناك جرم، نوجوانانمان، محكوميت

 در نظر گرفته بوديم در نظر بگیرد. 

هايي، ما نيازمند اين هستيم كه تعهد خود به در ادامه تكميل چنين خط مشي

دني را به اثبات رسانيم. محافظه كاران دوست دارند، در مقابل حقوق مجرمان هاي مآزادي

بايستند، واژه مناسب حقوق متهم و اين يك امتياز براي آن افرادي از ماست كه هرگز 

توانند تصور كنند روزي متهم به انجام جرمي بشوند، تمايل به انجام جرم ندارند. اما مي

 هاي قانوني و حقوقي در حال انتشار است.تابمخصوصًا در اين روزهايي كه ك

هاي ضد جرمي خود را ارتقاء بخشيم بدون اين كه به يك پليس توانيم تالشما مي

هاي ما را بدون هيچ مجوزي بگردد يا حتي بر اختيار تام بدهيم كه اتومبیل، شركت و خانه

غارت كند تحت قوانين  در ضربه وارد كند، و بدون اين كه اجازه دهيم پليس اموال ما را

هاي مراقبت و ها و تاوان، مدني بدون اين كه قرباني كنترل تلفن و ديگر فرمجريمه

 هاي الكترونيكي باشيم.نظارت

 ٢٠٠يك راه حل عادي كه جرم را كاهش نخواهد داد، كنترل نظامي است. بيش از 

اي كنترل اسلحه آن ميليون اسلحه خصوصي در اياالت متحده وجود دارد و هيچ معياري بر

را تغيير نخواهد داد. شهرونداني كه از قانون حمل اسلحه برخوردارند حق طبيعي و اساسي 
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براي نگهداري اسلحه دارند نه تنها براي شكار بلكه براي دفاع از خودشان و در آخرين 

اي جرم، كنيم برمرحله براي دفاع از آزادي. نهايتًا يك راه حلي كه عمومًا به آن مراجعه مي

خصوصي سازي است. حمایت از حقوق هدف بنیادی و مشروع حكومت است، اما اين 

ها سازد. اكنون آمريكاييموضوع لزومًا حكومت را در اين امر کارآمدتر از امور ديگر نمي

هاي پليس خصوصي دارند، كه توسط دولت و حكومت محلي ميليون اداره ٥/١حدود 

ي خيلي دور، من در يك رستوران پس از خريد غذا خوردم. هااند. در زماناستخدام شده

بسيار دير شده بود زماني كه رستوران را ترك كردم. زماني كه به داخل خيابان خلوت قدم 

 كردم چرا؟هاي بسته گذشتم من هيچ احساس ترسي نميگذاشتم، از مغازه

خصوصي،  هايچون من در يك اجتماع خصوصي بودم، يك گردشگاه خريدي، اجتماع

انگيزه و توانايي بيشتري براي حفظ نظم نسبت به حكومت دارند و به همين دليل است 

ها زندگي هاي خصوصي و اجتماعكنند و در مكانها خريد ميكه مردم در گردشگاه

كنند. در اين مناطق مانند مناطق ديگر، محدوديت جوامع سياسي و اعتماد بيشتر بر مي

 ه ما خواهد بود.جامعه مدني، به نفع هم

 

 هاي خانوادگيارزش

خانواده يك بنيان اصلي جامعه مدني است و مردم در تمامي جهات طیف سياسي، 

اند (خانواده کم رنگ شده است). زماني كه شروع به اظهار نظر در كاهش ظاهري آن كرده

، شوديابد و جانشين ارتباطات اختياري، آزادي و مسئوليت پذیر ميدولت توسعه مي

 آزادی گراییو غیرمتعامل شده توليد كرده است. اين نظريه  ١دولت جوامع اجزای منفرد

 داند. خوانده بلكه دولت گرايی رفاه طلب می ٢»اتم انگارانه«نيست كه آن را نه تنها 

 ٣٠تا  ١٩٦٠درصد در سال  ٥مشكل ميزان افزايش بسیار چشمگیر روابط نامشروع از 

كند كه دهه تحقيق علمي علوم اجتماعي به ما يادآوري مي ٢. درصد در زمان امروزي است

ها به دو والدين احتياج ایم بچهما چه چيزي را در ارتباط با تجربه هزار ساله فراموش كرده

دارند هم به خاطر داليل روحي و هم به خاطر داليل مالي. مادران به تنهايي ـ مخصوصًا 

زيادي در مورد حمايت از خانواده دارند، به همين مادران نوجوان بدون تجربه ـ مشكالت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).1( زیرنویس ،171 ص ك.ر – 1
 .همان – 2
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كنند، پنج برابر فقيرتر هستند. هاي بدون پدر زندگي ميهايي كه در خانهدليل است كه بچه

تر اين است كه مادران به تنهايي كنترل پسران نوجوان را كاري بسيار سخت مشكل بزرگ

آورند، ه صورت يك كابوس شبانه در ميدانند. پسران نوجوان خارج از كنترل، شهرها را بمي

ها از بازي كردن در محیط بیرون شود و بچهكه با شليك در هنگام رانندگي مشخص مي

 ترسند. مي

ست و اثرات طالق بر روي ابودهما توجه كمي به مشكل پرورش كه چندان برجسته ن

د هرساله متحمل شونهایی که نامشروع متولد میايم، اکثر بچهها، مبذول داشتهبچه

گويند، زندگي آنها گردند. اكثر مردان و زنان طالق گرفته ميی طالق و جدایی میمسئله

خورند. ده سال پس از طالق، بيش از دو سوم ها صدمه ميبهتر شده است، اما اكثر بچه

 هاي متالشي شده كه از دبيرستانها از خانوادهبينند. بچهها نميها پدرشان را سالبچه

هاي سالم هستند، افراد هايي از خانوادهبرابر بچه ٢شود. تعدادشان بيرون انداخته مي

 هاي روانشناسانه دارند. هاي متالشي شده دو برابر افراد ديگر نياز به كمكجوان از خانواده

-بعضي از کامییونیتاریان و طرفداران خانواده در هر دو طرف چپ و راست، نظام سرمایه

كنند. آزادي بدين معنا دانند و آنها اشتباه نميها مقصر ميراي مشكالت خانوادهداری را ب

ها بيشتر فرصت و ثروت و نعمت به انسان ،است كه افراد خودشان بتوانند تصميم بگيرند

هايشان را ترك كنند و به تنهايي زندگي كنند (هر چند فراموش نكنيد، دهد تا خانوادهمي

ها را ترك كرده و در سر ها نفر را مجبور كرده است تا خانوادهپا ميليونسركوبي و فقر در ارو

 تا سر اقیانوس اطلس در جستجوي آزادي و ثروت باشند). 

آورد، كه كمك كنترل زاد و ولد را به وجود مي ،دارینظام سرمایه تكنولوژي و ثروِت 

جر به تأخير در ازدواج كند يك انقالبي در عادات جنسي به وجود آيد كه ممكن است منمي

گيرند و باقي ها شكل ميبراي اكثر مردم و افزايش ميزان طالق گردد. هنوز، خانواده

مانند، نه تنها به دليل اين كه مردم هيچ انتخاب ديگري ندارند، بلكه به دليل اینکه آنها مي

 خواهند و به آن نياز دارند. آسايش و ساختار خانواده را مي

ها را هم به روشي آشكار و غير آشكار، بي ارزش قلمداد حكومت خانوادهدر زمان ما، 

 كند. مي

آورد كه زنان ترين چيز اين است كه نظام رفاه اجتماعي اين زمينه را فراهم ميمشخص

ها، هايي نامشروع داشته باشند و تا حدي در آسايش زندگي كنند. در اولين نسلجوان بچه
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آموزند كه بچه نامشروع يك بدبختي و مصيبت است. اكثر لكه مادرها به دخترانشان مي

گيرد كه آن شود نهايتًا از اين حقيقت سرچشمه ميننگ اخالقي كه از نظر شرع مطرح مي

امر ممكن است يك بار مالي به خانواده يا اجتماع كوچك تحميل كند.زماني كه رفاه بار 

ی نامشروع افزايش های رابطهيابد و ميزانمالي را از بين ببرد، لكه ننگ سريعًا كاهش مي

 يابد. مي

هر خانواده متوسط  ١٩٥٠اما اين تنها تأثير مشخص حكومت بر خانواده است. در سال 

پرداخت امروزه اين هاي درآمدي فدرال ميدرصد از درآمدش را در راه ماليات ٥آمريكايي 

كار كردن داشته باشند، اما  درصد است. زنان بايد حق ٢٤رقم براي هر خانواده حدود 

هاي باال مادراني را كه دوست دارند در خانه بمانند و كنار فرزندانشان باشند و سر ماليات

دهد. قوانين مبهم منطقه بندی در بسياري از شهرها، كار نروند را تحت فشار قرار مي

كند كه نقض مي ها دارد راهاي يكنواخت كه ورودي جداگانه آپارتماني در عقب خانهخانه

بايد مكاني بزرگ براي يك پدر بزرگ و مادر بزرگ باشد تا حق تركيب نزديكي و استقالل را 

خواهند كه مادر شوهرشان در عقب ساختمان زندگي كند، با اين دريابند. البته، مردم نمي

بل ست. قاکردهترين برنامه دولت، تأمین اجتماعی، روابط خانوادگي را تضعیف همه، بزرگ

هايشان براي حمايت به آنها تكيه از تأمین اجتماعی، بسياری از افراد مسن و بچه

-كردند. كه در تمام طول زندگی روابط و پیوندهای خانوادگی را استحکام بیشتری میمي

بخشید. امروزه، ما انتظار داريم حكومت از والدين ما حمايت كند. دوستی به من گفت 

ميليارد  ٢٠٠ترسم، اگر آن ي مالي وحشتناك تأمین اجتماعی ميهازماني كه من از مضيقه

دالر در هر سال براي من هزينه در برداشت تا مادرم در كنارم زندگي كند، هر پني آن 

ارزشمند بود. شاید قابل درک باشد. اما خط مشي اجتماعي مشكوك است. البته ما از 

چنين براي تحصيالت فرزندانمان، و ها و همحکومت انتظار داريم كه در مراقبت از بچه

بعد از ظهر به عنوان تسهيالت مراقبت روزانه ما را  ٦براي باز نگه داشتن مدارسمان تا 

حمايت كند. چرا خانواده کاهش نماید، درحالی كه حکومت مسئوليت نوزادان، فرزندان و 

 گيرد؟ بزرگساالن را به زور مي

هاي سنتي دارد، نياز به حمايت و تقويت خانواده كنند كه حكومتها فكر نميلیبرتاریان

كنند. آن تنها نيازمند اين است كه همان گونه كه محافظه كاران اخالق گرا از آن حمايت مي

هايي توانند، انواعي از خانوادهها ميها را متوقف سازد، بنابراين انسانتحقير كردن خانواده
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ها خواستار اين هستند كه حكومت از ل، لیبرتاریانآخواهند شكل دهند. بطور ایدهرا كه مي

مسائل مربوط به خانواده و ازدواج، خود را بيرون بكشد. چرا بايد حكومت جواز ازدواج 

صادر كند؟ ازدواج يك توافق و قرارداد اختياري است، كه براي بعضي از مردم معناي 

ته ازدواج به عنوان يك مذهبي عميقي دارد. چه كاري با حكومت دارد؟ ما بايد به نك

قرارداد مدني براي هر كسي توجه كنيم و پيماني مذهبي براي كساني كه آن را انتخاب 

 كنند. مي

 چنين روشي ممكن است ازدواج را تقويت كند.

دولت ازدواج را شديدًا قانونمند كرده است، مشخص كرده است كه براي هر زوجي چه 

است. از زماني كه آداب و رسوم اجتماعی تغيير كرده  چيزي از اولين درجه اهميت برخوردار

كنند شرايط دولت تر و اكثر زناني كه كار كردن را انتخاب ميهاي كوچكاست با خانواده

ها اجازه داد تا شرايطشان را خودشان ها، نامناسب شده است. به زوجبراي اكثر خانواده

نها قائل شوند، درست همانند قراردادهاي ها بايد احترامي مشابه براي آبنويسند و دادگاه

 بازرگانی.

اساس و بنيان غير قابل آنها از زماني كه دولت جواز ازدواج را صادر كرده است، بايد به 

هاي مخلوط تشخيص نيز ببخشند. اين كار دولت اشتباه است كه جواز ازدواج را به زوج

، ١٩٧٦هايي را تا سال نين تبعيضنژادي، ندهد، و اين هجو عدالت است كه دادگاه عالي چ

هاي هم جنس امروزه، غلط و جسركوب نكرده است. مشابهًا، انكار و تكذيب حق ازدواج زو

دارد كه سه مزایای بزرگ اجتماعي در رابطه در مورد اشتباه است، جاناتان روچ عنوان مي

دگی، ايجاد تعهد ها، پای بند کردن مردان به زندگی خانواازدواج وجود دارد پرورش بچه

براي مراقبت هر زوج در زمان بيماري و كهنسالي ـ و اين كه مورد دوم در مورد روابط هم 

هاي هم جنس باز جنس بازان مرد است، در حالي كه مورد سوم و احتماالً مورد اول به زوج

شق اش در ایجاد تأييد عمومي عگردد. البته، هويت و شکه اصلي انسان، تواناييزن بر مي

هاي هم جنسي، و تعهد است. سخت است ببينيم چگونه تأييد و تصديق ازدواج

هاي ديگر را كاهش داده است. همان گونه كه بعضي از محافظه كاران عنوان ازدواج

دهند، اين است كه دنيا را با هاي هم جنس باز به ندرت انجام ميدارند، چيزي كه زوجمي

كنند امری مفید جهت نهاد طمئنًا اكثر مردم كه ازدواج ميكنند و مميُپر هاي بي پدر بچه

 ازدواج است.
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 تحصيالت

ی با تحصيالت، مشخص است. تحصيالت فرآیندي تا كنون موقعيت لیبرتاریان در باره

هایي يابيم بلكه به ارزشاست كه از طريق آن نه تنها به اطالعات و دانش دست مي

ن ما حياتي هستند. بدليل اين كه تحصيالت شامل كنيم كه براي تمددسترسي پيدا مي

ها در مورد بایدها و نبایدها است، در ارتباط با اين كه چه چيزي در زندگي آموزش بچه

هاي فردی كنترل شود، نه توسط باشد، آموزش بايد توسط خانوادهمهم است مي

ورت مناسبي تواند به صها. هيچ نوع نظام انحصاري نميسياستمداران يا بوروكرات

ای متنوع را منعكس سازد، و اين نهايت تكبر است كه هاي تمامي والدين در جامعهارزش

پيشنهاد كنيم كه نخبگان سياسي بايد والدين را در اين كه چه چيزهايي به فرزندانشان 

 بياموزند، كنترل كنند.

 .زشمند استدر كل حق انحصاري بوروكراتيكي يك راهي ناکارآمد براي ارائه خدمات ار

اگر ما هيچ اعتمادي به توانايي دولت براي توليد فوالد نداشته باشيم، چرا بايد از دولت 

ها ها براي ميليونانتظار داشته باشيم تا در وظايف پيچيده و ظريفي از ارائه دانش و ارزش

ز من هرگ«بچه مختلف، موفق باشد؟ ما بايد جمله مارك توین را در ذهن داشته باشيم كه 

تحصيالت از طرق ». دهم تربيتم با آموزش و تحصيالت من دخالتي داشته باشنداجازه نمي

دهد، ما نبايد فكر كنيم كه نظام رايج ما در تربيت ثابت و غير قابل تغيير متعددي رخ مي

 است.

شود. شكست اصلي نظام عمومي آموزش ایاالت متحده در نمودار زير ديده مي

ست، اکردههاي آزمون نزول اند، نمرهبرابر شده ٣سال،  ٣٠واقعي در هاي ه هزينهكميهنگا

ها و سطوح آموزش پايين آمده است. حتي از زمان جنگ جهاني دوم، مدارس و بخش

 اند، و كنترل آنها را بسيار سخت ساخته است.تر شدهاي آموزشي بزرگناحيه
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 ییامريكاهزینه و موفقیت در مدارس 

 
و  ١٢٧، جداول ١٩٩٤ن آموزشی، وزارت آموزش و پرورش ایاالت متحده، آمار سال منبع: خدمات آزمو

١٦٥. 

بدین معنی هستند که برای تمام دانش آموزان با  ١٩٦١-١٩٦٧های تحصیلی توجه: نمرات شنبه طی سال

 های برای دانشجویان سال آخر کالج است.نمرات بعدی معدل

 

درصد افزايش يافته  ٩دولتي آمريكايي تنها  ، ثبت نام در مدارس١٩٨٤تا  ١٩٦٠از سال 

درصد افزايش يافته بود و تعداد مديران و مسئوالن  ٥٧بود، در حالي كه تعداد آموزگاران 

درصد افزايش يافته بود. در همين زمان، تعداد پرسنلي كه نه معلم بودند و نه ناظم تا  ٧٩

سط قطع بودجه تهديد شده بود، اي كه تودرصد افزايش يافته بود و هر نظام مدرسه ٥٠٠

اداره  ٦٠٠٠ها را. نظام مدارس عمومي شهر نيويورك، كرد نه بوروكراتها را اخراج ميمعلم

مركزي بوروكراتي داشت در حالي كه نظام مدارس كاتوليك نيويورك، تنها به یک چهارم از 

 كارمند اجرايي اصلي داشت.  ٣٠کرد و تنها آموزان خدمت میدانش

ها و مشاغل شكايت يابد بلكه صاحبان شرکتهاي امتحانات كاهش مينها نمرهنه ت

 هاي آمريكايي براي كار كردن آماده نيستند. كنند كه فارغ التحصيالن دبيرستانمي

هاي خواندن آنها، نوشتن گويند كه مهارتآموزان آمريكايي به محققین بررسی ميدانش

 ٢٢رفرمايان نظرات مختلفي دارند. در يك بازرسی، تنها آنها و رياضي آنها خوب است اما كا

هاي درصد از كارفرمايان دريافتند كه اخيرًا فارغ التحصيالن دبيرستان استخدام شده مهارت

هاي خواندن استخدام شدگان جديد رضايت درصد از توانايي ٣٠كافي رياضي دارند و تنها 

درصد قبول شدند.  ٨آزمود، تنها  دارند. زماني كه بل سات، متقاضيان تكنسين را

هاي اولیه را كند تا به او مهارتدالر براي هر كارمند در سال خرج مي ٣٥٠/١موتوروالت 

ها، در حال دوباره نوشتن كتاب راهنما هستند تا با افرادي كه بياموزد. بعضي از شركت

كنولوژي هستند مهارت خواندن آنها پايين است همراهي كنند يا در حال طرح ريزي يك ت

هاي رياضي ندارد. مدارس در حال ارائه نيروهاي كاري آماده كه نياز به خواندن يا مهارت

 براي رقابت جهاني نيستند. 
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سال گذشته تغيير يافته  ٢٠هر شکلي از ارتباطات و اطالعات انتقال يافته در جامعه ما در 

دادند. يك ال پيش ارائه ميس ٢٠٠است. هنوز مدارس در حال پيروي از روشي هستند كه 

توانيم اختراعات و كند. ما تنها ميآموز شروع به کنفرانس ميدانش ٣٠معلم در مقابل 

هايي كه در جستجوي سود و بهره هستند ابداعات پویا در آموزش را تصور كنيم كه شركت

 ها باشند.اند، در حال ارائه آموزشآنها را توليد كرده

اهند تحصيالت را از دولت بوروكراتيك بيرون ببرند و آن را مستقيمًا خوها ميلیبرتاریان

آموزان و والدين حساس و مهم سازند. مدارس خصوصي كار بهتري در ارتباط با براي دانش

دانند كه يك بار دهد، اما اكثر والدين اين كار را مشكل ميآموزان انجام ميآموزش دانش

ازند و دوباره براي مدارس خصوصي پول بپردازند. اگر براي نظام مدارس عمومي پول بپرد

توانند از عهده كسب تحصيل در بازار آزاد بر هاي مدارس را نپردازند، آنها ميآنها ماليات

توانستند اين كار را انجام دهند كه ها كمتر بودند، بیشتر خانواده ميآيند. يا اگر ماليات

 ش بدهد. ها را در خانه آموزيكي از والدين بچه

هايشان آموزش نبينند اگر تحصيالت آزاد و اجباري نباشد. ترسند كه بچهاكثر مردم مي

ها قبل از اين دهد كه در انگلستان و اياالت متحده بسياري از بچهمدارك تاريخي نشان مي

ديدند. حتي سناتور ادوارد ام. کندی، كه عالقمند به جامعه كه به مدرسه بروند آموزش مي

سبت به امروزه نميي و روند بازار نبود، عنوان كرد كه سواد قبل از ايجاد آموزش عمومدن

خواهد بيشتر و بيشتر در اين نظام سازد چرا او ميست، كه فرد را متعجب ميابودهباالتر 

 دهد.حكومتي پول بپردازد كه چنين نتايج ضعيفي را ارائه مي

كنند، يك ساس هستند، اما آن را دنبال نميبراي افرادي كه در ارتباط با آن مباحث ح

هايي به سمت تحصيالتي ها گامدارد، لیبرتاریانبازار آزاد كامل تحصيالت كافي را عرضه مي

كنيم، آموزان مدارس عمومي ميتوانيم پولي را كه خرج دانشاند. ما ميآزادنه برداشته

ها به ل و آن را مستقيمًا به خانوادهآموزان در هر سادالر براي هر دانش ٦٨٠٠بگيريم حدود 

شكل كمك دانشجويي یا بن بدهيم. تا آن را در مدارس خصوصي يا عمومي به انتخاب 

خودشان خرج كنند. در اين روش، تحصيالت هنوز مستلزم پرداخت ماليات اجباري است 

آنجا بروند. ها به كنند كه دوست دارند بچهاما حداقل والدين نوعي از مدرسه را انتخاب مي

هاي ثروتمند و طبقه متوسط توقع داشته باشيم كه براي حتي بهتر است كه از خانواده

هاي خودشان هزينه بپردازند، مطمئنًا آموزش به عنوان يك هزينه اساسي براي آموزش بچه



شناسی عالمهجامعهانال ک  
@Atu_Sociology 

  شیآزاداند کی   یجامعه شناس یکتابخانه تخصص 
 ١FreeMan.Net ٢٩٣  جـزوه نـامه،انیمـقاله، پا کتـاب،

هاي فقير است. آن امر ها باید مد نظر باشد اما يك بن ماليات دار براي بچهرشد بچه

شود اكثر والدين بتوانند شود كه باعث ميهاي مدارس ميشي آشكار در مالياتموجب كاه

 هايشان به خواست خودشان پول بپردازند.براي آموزش بچه

هاي قبل، از نظر هاي جماهير شوروي در سالمدارس آمريكايي امروزه مانند كارخانه

هاي مصرف بت به خواستهاند و نساند، تغيير ناپذير شدهتكنولوژيكي، عقب نشيني كرده

كنند. ما هاي طبقه باال، فعاليت مياند، و براي رضايت بوروكراتكنندگان كم توجه شده

ميليارد دالري را بگشاييم و اجازه دهيم  ٣٠٠نيازمند اين هستيم كه ساالنه صنعت آموزشي 

دالرهاي هايي را تصور كنيد كه مدارس براي روند بازار در آن فعاليت داشته باشد روش

كند. تكنولوژي آموزشي، در آموزان را برآورده ميكنند كه نيازهاي دانشوالدين رقابت مي

كند و ما خواهيم ديد كه میلیاردها دالر در ابتداي كار خودش است، اما بازاري خلق مي

هاي ارتباط با تحقيق و توسعه خرج خواهد شد. ما مدارسي را خواهيم ديد كه به ارزش

آموزيم كه ما نياز گويند ما ميگذارند و به مداخله والدين خوش آمد ميحترام ميوالدين ا

ها را براي ها را براي مدرسه آماده كنيم، نيازمند اين هستيم كه مدرسهنداريم كه بچه

 افتد.ها آماده كنيم. اين چيزي است كه در بازارها اتفاق ميبچه

 

 هاي مدني حمايت از آزادي

اي است كه در آن هر فرد حق زندگي نظريه آزادی گراییايم، قبالً گفته همان گونه كه

كند را دارد همزمان با اين كه او به حقوق يكسان كردن به هر روشي كه خودش انتخاب مي

هاي دولت در ارتباط با ها با محدوديتگذارد. بنابراين، لیبرتاریانديگران نيز احترام مي

كند، مخالف كرد فرد تا جايي كه به حقوق ديگران تجاوز نميرفتار افراد همراه با عمل

هستند. اين موضوع لزومًا به معناي اثبات يا تصديق هر رفتار خاصي نيست، اين تنها 

بدين معنا است كه قدرت اجباري دولت بايد به حمايت از حقوق ما محدود بشود، غير 

يم تهيه كنيم، ما تمايل داريم كه هاي مدني كه ما دارممكن است كه ليستي از همه آزادي

هاي مدني خاصي را مشخص سازيم كه دولت تالش در محدود كردن آنها دارد. آزادي

هاي انگليس در ارتباط با حقوق اليحه حقوق بشر تجربه خاص موسسان با محدوديت

دهد كه غير ممكن است تمامي حقوق فردی را سازد، تشخيص ميفردي را منعكس مي

كنند. كه مربوط به حفظ حقوق ديگران از آنها اصالحیه قانون نهم را اضافه ميبشماريم. 
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كند كه حكومت فدرال تنها آن طرف فرد است نه شمردن آنها و اصالحيه دهم، تكرار مي

 اختیارات تنظيم قانون اساسي را دارد. 

باط با يابند كه در ارتلیبرتاریان مدني اغلب خود را در حال دفاع از حقوق فرد مي

عملكردهايي است كه ممكن است آن عملكردها سزاوار سرزنش باشند. همان گونه كه 

نويسد، آزادي ضرورتًا بدين معنا است كه بعضي چيزها هایک در قانون اساسي آزادي مي

انجام پذيرند كه ما دوست نداريم انجام پذيرند. همه ما از شرايط عمومي آزادي سود 

خواهيم انجام دهيم دهد كه آنچه را ميدليل كه به ما اين حق را مي بريم نه تنها به اينمي

هاي هاي تمدن از طريق آزمايش و خطا، از طريق تالش فردی از راهبلكه به دليل پيشرفت

نفر مورد استفاده  دهد آزادي كه تنها توسط يك فرد در ميليونجديد زندگي. او ادامه مي

مهم باشد و براي اكثريت افراد نسبت به هر آزادي كه ما قرار گيرد ممكن است براي جامعه 

 كنيم، سودمندتر باشد. جامعه مدني.استفاده مي

آورد، حتي اگر كنند، فراهم ميفضايي براي افراد جهت زندگي به روشي كه انتخاب مي

دهند که آزادي عملكردشان آنها با اكثريت مخالفت كنند. هر چند به مردم ان فرصت را می

از طريق وارد شدن به قراردادها و ارتباطات با ديگران و استفاده از اموالشان براي ايجاد  را

يابند، محدود سازند. به عنوان مثال مردم اين حق را محيطي كه آن را هم مشرب خود مي

دارند كه تنباكو يا ماري جوانا استعمال كنند حتي اگر اكثريت مردم سيگار كشيدن را 

هاي خودشان دهنده بدانند. اما مردم ديگر حق منع سيگار كشيدن در خانهخطرناك و آزار 

هايشان را ارغواني كنند، اما ها يا محل كارشان را دارند. مردم حق دارند كه خانهرستوران

شان شدند، خانه آنها را تنها با اين حق را ندارند اگر اختياري وارد يك معامله با همسايه

 ند. هاي پاستل رنگ كنرنگ

ها از حق افراد در ارتباط با آزادي بیان، آزادي مطبوعات، و آزادي انتشار خبر، لیبرتاریان

اي كه ديگران را در جامعه كنند حتي اگر ممكن است تجربه كنند كه آزادي به گونهدفاع مي

هاي كمونيستي، هاي نژادي، يا كتاببرنجاند باشد، چه از طريق زبان صريح جنسي، مجله

آورد. و ارتباط تكنولوژي جديد، با خودش تقاضاهای جديدی براي سانسور به همراه ميهر 

اينترنت  گيالكترونيكي مستثنی نيست. خوشبختانه، به طور حیرت انگیزی پیچید 

ها شديدًا دچار مشکل خواهند شد سازد و حكومتبسیار مشکل میرا المللي سانسور بين

 توانند بدانند محدود کنند. انشان ميکه محدود كردن آنچه را كه شهروند
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ها در آن زمان خيلي قديم در روابط جنسي جنبه خصوصی ديگر زندگي است كه حكومت

ها غير روابط هم جنس بازان در تمامي ایالت ١٩٦٠ی اند. در اوايل دههآن دخالت داشته

دارند تا زماني ها قانوني معرفي شد و حدود بیست ایالت هنوز چنين قوانينی را در كتاب

شد، آنها افراد هم كه ما به قرن بيستم نزديك شويم. زماني كه اين قوانين شديدًا اعمال می

های پنهانی سوق دادند و مشکالت اسف بار تأسف بيشتري جنس باز را به سمت روش

 ايجاد كردند.

نون، یک بار افراد هم جنس باز براي حقوق خودشان قدعلم كردند، حكومت از اعمال قا

اين گونه حکمی صادر كرد كه هيچ  ١٩٨٦عقب نشيني كرد. هر چند، دادگاه عالي در سال 

قانون اساسي حقی براي انتخاب طرف ارتباط جنسي با رضايت خودش ندارد، و قوانين 

گيرند، به عنوان مثال تكذيب کردن توقيف و حبس لواط هنوز مورد استفاده قرار مي

ها بايد هایشان. چنين قوانيني بايد لغو شود و همه آمريكاييوالدين هم جنس باز از  بچه

 حقوقي برابر داشته باشند. 

های خودمان و به به نام حمايت از امنيت ما، حكومت حقوق ما را در تعیین تصميم

 کند. هايي، محدود میعهده گرفتن مسئوليت عواقب ناشی از چنين تصميم

شود كه ما مربند و كاله ايمني، مانع از اين ميبرای مثال، قوانين الزم االجراي ك

توانيم عواقبش را حدس بزنيم. اداره غذا و دارو، مانع از خطرهايي را انتخاب كنيم كه مي

ها، داروهاي داروسازي و وسايل پزشكي را كه ما شود كه ما حق انتخاب ويتاميناين مي

هاي خاص از پزشكي ل كردن رشتهخواهيم را داشته باشیم. مطمئنًا تصميم براي دنبامي

شخصي است، و مانند هر انتخاب ديگري شخصی است. بسیاری از دكترها معتقدند كه 

ماري جوانا فوايد پزشكي، براي تسكين بيماري آب سياه چشم و كاهش درد و حالت تهوع 

دز، سرطان و شيمي درماني آن دكترها ممكن است درست بگويند يا غلط ایهمربوط ب

 د، اما تصميم بايد بر عهده بيمار باشد، نه بر عهده سازمان بوروكراتيكي در واشنگتن.بگوين

رايي اعمال قانون در اياالت گمیترين روندها در آزادي مدني افزايش نظايكي از آشفته

متحده است، كه اكثر آن تالشي براي تشديد اثر بي فايده جنگ بر سر مواد مخدر است. 

شود. منع مواد حكومت منجر به فشار براي اكثر مداخالت ميدوباره، شكست دخالت 

شود بنابراين حكومت به آن مخدر براي توقف تجارت مواد مخدر با شكست مواجه مي

هاي خارجي، توسعه شكست به عنوان دليلي براي استخدام پليس بيشتر، فشار حكومت
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هاي وميت مردم از تلفنهاي مدني، قانون محراختیاراتش براي جستجو و تسخير و جريمه

كند. عمومي در مناطق تجارت مواد مخدر، آزمايش اعتياد تمام كارمندان و غيره، اشاره مي

هاي گرم و سازمان فدرال وجود دارد، كه مسئوالنشان قدرت حمل اسلحه ٥٢اكنون 

 دستگيری را دارند. ممكن است به اين دليل باشد كه ما تعداد زيادي از جمالت خشونت

یور در رابی ومیكنيم. از زمان مرگ ویکی و سایز فدرال بر افراد آمريكايي را مشاهده ميآم

ریج، آیداهو، با کشتن تا دونالد اسکات در حمله به دالالن ماري جوانا در مالیبو تا حمله 

كوپترها در برنچ دیوید یانس در واکو تگزاس كه منجر به كشته شدن بیش ها و هليتانك

 انسان شد.نفر  ٨٠از 

». بهای آزادی، هشیاری هميشگي است«گويد، همان گونه كه توماس جفرسون مي

های تعيين شده ای از انسانكند، اما تنها جامعهقانون اساسي به حمايت از آزادي كمك مي

تواند بر روند طبيعي گسترش و براي حفاظت از آزاديشان در مقابل تجاوز و تخطي مي

 اشته باشند.توسعه قدرت، اصرار د

 

 حفاظت از محيط زيست

كيفيت محيطی، جنبه مهمي از جامعه خوب است و اكثر مردم شك دارند كه بازار آزاد 

بتواند آن را به صورت مناسبي ارائه بدهد. در حالي كه هيچ راه حل كاملي براي مشكالت 

رچوب قابل بهترين چا آزادی گراییاي وجود ندارد، محيطی در هيچ نظام سياسي يا فلسفه

 د ندهدسترس براي توليد حفاظت محيطي كه مردم خواستار آن هستند را ارائه مي

 كند.رشد اقتصادي به توليد كيفيت محيطي كمك مي

ها و تقاضاها برآيند توانند از عهده خواستههاي ثروتمندتر و جوامع ثروتمندتر ميانسان

زند. مردم براي بقا يا براي افزايش كار و براي هواي بهتر و كيفيت آنها پول بيشتري بپردا

کنند، زماني كه سخت كه در مورد رفاه و آسايش محيطي، اهميتي قائل نيستند، مبارزه می

خوبي بر » کاالهاي«مردم به استاندارد راحتي زندگي دست يافتند، آنها به سمت چنين 

قرن مرتبًا افزايش يافته گردند. در واقع، كيفيت آب و هوا در ایاالت متحده در طول اين مي

دهد محيط ما بيشتر است و افزايش امید به زندگی ما از بهترين مدركي است كه نشان مي

 يا كمتر در حال دوستي با مردم است.
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شود، از منابع كمتري براي تر ميزماني كه اقتصاد کارآمدتر و از نظر تكنولوژيكي پيشرفته

كنند. به خاطر آوريد، مشكل اصلي ن استفاده ميتوليد مقدار بيشتري براي مصرف كنندگا

هايي كه اقتصاد به دست آوردن مقدار بيشتر از منابع است به دليل اين كه شرکت

هايي را به كار خواهند پول بيشتري ذخيره كنند، روشكنند مينوشيدني خنك توليد مي

از يك پوند  ١٩٧٤ ها استفاده كنند در سالبرند كه از قلع و حلبي كمتري در قوطيمي

 ١٣/٣٠با همان مقدار پوند،  ١٩٩٤شد، در سال قوطي نوشيدني تولید می ٧/٢٢آلومينيوم، 

كند كه در جستجوي ها را وادار ميشد، انگيزه سود بردن مشابه شركتقوطي تولید می

شان باشند، شركت كوكاكوال كشف كرد كه راهي براي استفاده از محصوالت اضافي

كنند، فيلترهاي مناسبي براي كوره ها را تهيه ميدرپوش بطري ،زي كه از آنهاهاي فلورقه

-ذوب هستند. زماني كه كوكاكوال آب پرتقال توليد كرد هيچ بخشي از پرتقال به هدر نمی

كشد و با گیرد، روغنش را از پوستش بيرون ميرود: شركت از هر قطره آن آب ميوه را مي

ترين مشكالت محيطي ژنراتورها چيزي است كند. يكي از بزرگبقيه آن گاوها را تغذيه مي

نامند، زماني كه منابع، مي» تراژدي عمومي«ردین آن را هاتكه محيط گرايان مانند کر

اي براي توسط افراد تصاحب بشود، آنها متعلق به هيچ كس نيستند. هيچ كس انگيزه

بچه است كه يك  ٦دارد. اين مانند حفظ ارزش سرمايه يا استفاده آن در راهي مناسب را ن

اي براي سر كشيدن فنجان قبل از ديگري كنند، هر كدام انگيزهشير كاكائو را تقسيم مي

كردند، انگيزه آنها هاي ملی قطع ميها را در جنگلهاي چوب، درختدارند، زماني كه شركت

ز آن مناطق مشابه را ها مجوز استفاده ابريدن همه آنها بود، قبل از اين كه ديگر شركت

كردند، هاي خودشان را قطع ميهاي زمينهاي چوب درختداشته باشند زماني كه شركت

كردند، بنابراين آنها يك ذخيره پول ساز هايي كه قطع كرده بودند ميآنها جايگزين درخت

ترين مشكالت محيطي، امروزه، تخليه شيالت هاي آتي داشتند. يكي از بزرگبراي سال

ه براي آن راه حل خصوصي سازی كمييانوس است، يك مثال واضح از تراژدي عمواق

 شديدًا مورد نياز است.

تواند به بهبود وضعيت محيطي كمك كند؟ اول اين بنابراين چگونه ديدگاه لیبرتاریان مي

هاي رقابتي ـ دهد. نظامهاي گوناگوني براي حل مشكالت ارائه ميكه يك جامعه آزاد روش

دهند كه نظريات مورد آزمايش قرار گيرند و داری دموكراسي، علم ـ اجازه ميسرمایه نظام

تواند به خوبي كنترل از واشینگتن نميمقررات  ونظريات موثق انتخاب بشوند دستور 
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مباحث محيطي را رهبري كند كه هزاران شركت تجاري با آن روبرو هستند تا اين كه بتواند 

 هاي اقتصادي جامعه را هدايت كند.به صورت مناسبي فعاليت

كنند تا مالكان دوم اين كه، مالكان خصوصي از منابع بهتر حفاظت و نگهداري مي

عمومي. حقوق مالكيت خصوصي بدين معناست كه حدود صالحيت مشخص است و اين 

آورند. روش پرهيز هايشان را بهتر به دست ميهاي فعاليتكه افراد خاص منافع و هزينه

ژدي عمومی، خصوصي سازي عمومي است. همان گونه كه اقتصاددان محيطي ریچارد ترا

باشد: مشخصًا شرح داده شده باشد، به  ٣-Dحقوق مالكيت بايد «گويد، استروپ مي

آساني در مقابل تهاجم و هجوم دفاع كند و بر اساس توافق خريدار و فروشنده قابل انتقال 

معرض خطر هستند اما گاوها نه؟ چرا كبوتران مسافر هاي در چرا بوفالوها گونه». باشد

ها نه؟ زيرا مالكان انگيزه حفظ آنچه را كه مالكش هستند، دارند. شوند اما جوجهناپديد مي

هاي فدرال را کنگره بايد مباحث سياسي ساالنه خود در ارتباط با اين كه چگونه زمين

ابع طبيعي حركت كند بنابراين مديريت كرد، متوقف سازد. و به سمت خصوصي سازي من

 توانند نظارت مناسب را تجربه كنند.ناظران خصوصي، مي

سوم اين كه، مشكالت محيطي بايد در حد امكان به صورت محلي، حل و رفع بشود. 

روند تا برنامه و دستور كار فعاالن سياسي در هر دو طرف مباحث محيطي به واشینگتن مي

ند اما اصول فدراليسم و یارانه دهی ممكن است پيشنهاد كند خود را بر كل كشور تحميل كن

كه مشكالت به صورت خصوصي قابل حل هستند و اگر نه پس در سطح محلي یا دولتي 

بايد قابل حل باشند، قبل از اين كه مداخله فدرال مورد بررسي قرار گيرد. زماني كه راه حلی 

 دهيم.دايي و آزمایش را از دست ميكنيم ما فوايد تمركز زرا به كل كشور تحميل مي

كند، جايي كه از حقوق مالكيت به چهارم اين كه، در جايي كه بازار هميشه كار نمي

شود يا كاالها براي تقسيم سخت هستند قانوني عمومي صورتي ضعيف حمايت مي

كنند، مشكالت مؤسسه مهم حل مشكالت است. هر جايي كه مردم با هم زندگي مي

جود خواهد آمد، بوهاي نامطبوع، دود كارخانه. زماني كه افراد چنين عدم محيطي به و

دهند، آنها به مشخص كردن قوانين و حقوق ها را به دادگاه ارجاع ميها و نارضايتيتوافق

هاي ی  قانون به پاسخكنند. چنين پيشرفت و تكاملي توليد تمركز زدايي شدهكمك مي

 ه حکم قانونی یک جانبه منجر شود.شود تا اینکه ببهتري منتهي مي
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پنجم اين كه، لیبرتاریان بر مسئوليت فردي تأكيد دارد، بدين معنا است كه ما بايد از 

شود پرهيز كنيم و پذيرش عدم مسئوليت فردي كه توسط مسئوليت جمعي مشخص مي

را تصویب کنیم. » جزای افراد تباه کننده«با درخواست مباحث مسئولیت پذیری فردی 

گذاري زياد يك مشكل قديمي در اينجا است. تمامي توليد كنندگان مواد زاید سرمايه

خطرناک ناگزیند كه به صندوق پولي بپردازند، كه سپس توسط بوروكراسي قانوني براي 

گيرد. بدانيم، تا اين كه گناه جمعي را بر كل تميز كردن مناطق خاص مورد استفاده قرار مي

جای اینکه انگيزه هر شركت براي پرهيز از آلودگي را از بين ببريم  صنعت تحميل كنيم و به

دهند. هدف سياست محيطي ما بايد آلوده كنندگان فردي را مسئول آسیبی كه انجام مي

بايد حفاظت از افراد و اموالشان باشد، هم چنان كه اين موضوع در مورد نظام حقوقي ما 

 نيز صحت دارد. 

آلودگی و  ون معنی است كه خود حكومت آلوده سازي ایهبتر نهايتًا حكومت كوچك

 تشویق به تخريب محيطي را متوقف سازد.

ست، اما اين ابودهمتداول در كشورهاي اتحاد جماهير شوروي تخريب محيطي حكومت 

هاي حكومت به پاكيزه موضوع يك مشكل واقعي در اقتصادهاي مخلوط است. یارانه

هاي گروهي از اياالت متحده تا كند. پروژهق مييايي تشوهاي باراني استوسازي جنگل

هاي هاي كشاورزي، مخصوصًا سهميهشود. برنامهچين هميشه توسط حكومت حمايت می

دهد. هاي كشاورزي را مورد حمايت قرار ميشكر، استفاده بيش از اندازه از زمين

اقتصاد وارد  ها بدون چنين اختیاراتی، خسارت كمتري به محيط زیست وحكومت

 آورند. مي

هاي تمركز زدايي، حقوق عمومي و مسئوليت گيريمؤسسات مالكيت خصوصي، تصميم

هاي واقعي و مزاياي هايي كه هزينهرساند، راه حلهاي بهتر ميسخت، ما را به راه حل

سازند نسبت به قوانين دستور و كنترل در يك روند سياسي کیفیت محيطي را منعكس مي

هايمان. هر چند از زماني كه قانون ل شده توسط قانونگذاران براي نتايج فعاليتو تكمي

عمومي و حقوق مالكيت در حال رشد و تكامل هستند، بدون شك مباحث محيطي وجود 

هاي دارد كه براي آن مباحث هنوز ما راه حل مناسبي نداريم. ما حقوق مالكيت را در آب

هاي حيوانات، هاي چراگاه، در گلهزير زميني و در زمين هايايم، در آبجاري عنوان ساخته

توانيم حقوق مالكيت در ارتباط با هوا را توسعه بخشيم؟ اگر گرماي جهان اما چگونه مي
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يك مشكل واقعی است و مدارك در رابطه با آن موضوع هنوز مشخص نيستند، آيا حقوق 

 ما پيدا كنند؟ هايي برايتوانند راه حلمالكيت يا قوانين عمومي مي

اقتصاددانان، محققان حقوقي، افراد تاجر، و مالكان اموال به تحقيقي براي پاسخ به 

چنين سئواالتي مشغول هستند. بازار آزاد يا حداقل مؤسساتي كه از طريق بازار هدايت 

اند تا مباحث محيطي را به صورت منطقي مورد بحث قرار شوند، اخيرًا توسعه يافتهمي

داقل هزینه را برای جامعه داشته باشند که شامل متصديان آلودگي، مجوزهاي دهند و ح

صادره قابل تجارت، بازارهايي براي تجارت قابل بازيافت و استاندارهاي اجرايي (به جاي 

شود. آنها راه دهند)، ميها و انواع مختلف كاهش آلودگي را شرح ميقوانيني كه تكنولوژي

هايي از اين نيستند و كار بيشتري بايد انجام پذيرد، آنها مثالهاي كامل لیبرتاریان حل

توانيم وضعيت محيطي را به دست آوريم بدون اين كه به محيط هستند كه چگونه ما مي

 هاي غير ضروري بر اقتصاد تحميل كنيم. جنبه سياسي بدهيم يا هزينه

ست، من شنيدم يك ر ارتباط با مبحث محيط زيدميچند سال قبل، در يك كنفرانس عل

سال داشت، در ارتباط با بعضي از  ٢٠پرفسور بيولوژي كه پرورشگاه گله در مونتانا به مدت 

ها در ارتباط با اين بود كه چگونه هايی كه با آن روبرو شده بود بحث كرد اين سئوالسئوال

اخت اين ها را سرپرستي كنيم. آنچه كه مرا متعجب سبه بهترين نحو منابع پرورشگاه گله

بود كه از اینجا مردي بود كه دست به كارهاي محيطي زده بود، در علم بيولوژي آموزش 

ديده بود، با چند دهه تجربه در سرپرستي و هدايت منابع، و او مطمئن نبود چگونه 

هايي را پاسخ دهد كه در ارتباط با پرورشگاه گله خودش بود. موضوع اين است كه سئوال

ها را ندارد. بنابراين جواب هيچ كس نبايد بر كل جامعه تحميل هيچ كسي همه جواب

نويسد در كتابش به نام بشود. آنچه كه ما نياز داريم، همان گونه كه کارل هس مي

بازار از چشم انداز جمهوری درستکاری از ناظران «، يك »نظريات در ارتباط با زمين«

 از منابع طبيعي خودشان.» مستقل، مراقب و مسئول

 

 حفظ صلح

دانند كه حكومت با ترين تنبيه ميهاي قديمي هميشه جنگ را به عنوان بزرگليبرال

توجه به جامعه با آن روبرو خواهد شد. آنها از كشتار نفرت داشتند، و آنها چيزهاي ديگري 

منع و را نابود کرد،  ، تجارت و جامعه مدنيهاخانواده ،كردند: جنگرا نيز به خوبي درك مي
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هاي غير ضروري که يكي از اهداف شاهان از اینکه رعایایشان را به خطر اندازند در جنگپاد

دارد كه چيز ديگر براي ايجاد يك جامعه مرفه و شاد اصلي آنها بود. آدام اسمیت عنوان مي

 هاي آسان و اجراي قابل تحمل عدالت نيز است.مورد نياز است اما صلح و آرامش، ماليات

ها خوشحالند، صلح و هاي بي حد اروپاييمريكايي، كه از آزاد بودن از جنگبنیانگذاران آ

دانند. جرج واشنگتن در خطا به بي طرفي را يك اصل مهم حكومت جديد مي

هاي ما، در ارتباط با ملت اش به ملت گفت: قانون و آيين بزرگ براي راهنماييخداحافظي

نيم با آنها ارتباط سياسي كمي تا جايي كه خارجي، در توسعه روابط تجاري ماست تا بتوا

اش اين ممكن است داشته باشيم. و توماس جفرسون سياست خارجي آمريكا را در خطابه

ها، درگير شدن پيماني و گونه خواند، آرامش، تجارت و دوستي صادقانه با كل ملت

 ».اتحادي، با هيچ كس

هاي حده در امورات دنيا و جنگدر قرن بيستم اكثر مردم معتقد بودند كه اياالت مت

 ٢سال سياست خارجي ایاالت متحده در دفاع از  ٥٠خارجي درگير شده است. به مدت 

ی جماهیر، امروزه، كه جنگ صليبي كامل شده گرا بود، آلمان نازي و روسيهقدرت مطلق

ي است، آمريكا امن است و هيچ ايدئولوژي تهاجمي شهروندان ایاالت متحده يا صلح جهان

ری كه در طول جنگ جهاني دوم و جنگ گمیكند. اما ثبات ديپلماتیک و نظارا تهديد نمي

زد. در سرد به وجود آمد، از اعالم پيروزي و بازگشت به موقعيت زمان صلح، سرباز مي

اند كه ماند و شهروندان آمريكايي گفتهعوض، ارتش آمريكايي بزرگ و گسترده باقي مي

 شد. بنابراين هنوز ما تعداد اصلياتحاد جماهير شوروي تهديد ميجنگ جهاني قبل توسط 

 يم. وپا، ژاپن و كره و خاورميانه دارسربازان ایاالت متحده در ار از

هاي اخير جنگ خليج فارس، ما سربازان آمريكايي را فرستاديم، يا اصرار ورزيده در سال

، لیبریا، روآندا، روندی، مکادونی شد كه سربازان فرستاده بشوند به سومالي، هایتی، بوسني

ها. يك نقطه مشترك داشتند، هيچ سرمايه حياتي آمريكايي در ها اين مكانو ديگر مكان

آنجا در خطر نبود. كمتر از يك نسل پس از بدبختي و مصيبت در ويتنام، به نظر رسيد ما 

ت، كه از كوچك ايم. آن مداخالهاي خود در آنجا را فراموش كردههايي از مداخلهعبرت

سرباز آمريكايي در  ٥٠٠٠٠٠شروع شد، با اهدافي خوب، هيچ كس انتظار نداشت كه ما با 

 آمريكايي كشته شده، خاتمه دهيم.  ٥٥٠٠٠آنجا و 



شناسی عالمهجامعهانال ک  
@Atu_Sociology 

  شیآزاداند کی   یجامعه شناس یکتابخانه تخصص 
 ١FreeMan.Net ٣٠٢  جـزوه نـامه،انیمـقاله، پا کتـاب،

اي در ارتباط با جنگ و سياست خارجي به خاطر آوريم. اول ما نيازمنديم قوانين ساده

در دنياي مدرن، اغلب شهروندان به اندازه كشد. مخصوصًا ها را مياين كه، جنگ انسان

توان پرهيز كرد، اما در هر جايي كه شوند. از جنگ به هيچ قيمتي نميسربازان كشته مي

ممكن است بايد از آن پرهيز شود. با پيشنهادات براي مشاركت اياالت متحده ـ يا هر 

 هاي خارجي بايد با شك و ترديد برخورد كرد. حكومتي ـ در اختالف

كند. در دوم اين كه، همان گونه كه در ابتدا بحث كرديم، جنگ حكومتي بزرگ ايجاد مي

ها وجود داشته است تا قدرت و پول را به خود سر تا سر تاريخ، دليلي براي حكومت

اختصاص داده و جامعه را تقسيم كنند. در طول جنگ جهاني اول و دوم، حكومت اياالت 

آورد، آورد كه هيچ گاه در ما صلح و آرامش به دست نميمتحده اختیاراتی را به دست 

های بندي، كنترل سخت كارگر و توليد، نرخاختیاراتی مانند كنترل دستمزد و قيمت، سهميه

هاي اساسي بر قدرت فدرال سريعًا از بين رفت. اين بدين معنا نجومی ماليات، محدوديت

ين معنا بود كه ما بايد نتايج و عواقب جنگ آمد. به اها نبايد به وجود مينبود كه آن جنگ

 جنگ برويم. سوي  به  ،را براي كل نظم اجتماعي درك كنيم و بنابراین هنگام نیاز

تواند نظم برقرار كند و براي كل جهان سوم اين كه، اياالت متحده بيشتر از اين نمي

سيس و برقراري نقشه بكشد. بدون تهديد يك قدرت مافوق براي جنگ كردن عليه كسي، تأ

خواهد كه منابع نظامي خود را به جاي دموكراسي و خود نيروي سياسي و نظامي، از ما مي

رأي در سر تا سر دنيا بسيج كنيم، همچنين عليه تهديدهاي مبهم و غير متمركزي مانند 

شود تا از آزادي و تروريسم، اعتياد و تخريب محيط زيست. نيروي نظامي طرح ريزي می

ها دفاع كند اين نيرو مجهز نشده است که پليس يا مددکار اجتماعي مريكاييسلطنت آ

 دنيا باشند.

چهارم اين كه، آرام كردن جنگ سرد ما از زمان تخريب ناشي از جنگ جهاني دوم به 

وجود آمد و كامالً قادر به دفاع از خود هستند. نه تنها ديگر تهديد جماهير شوروي نسبت 

ميليون نفر  ٣٧٠، بلکه كشورهاي اتحاديه اروپايي جمعيتي بيشتر از به اروپا وجود ندارد

ميليون سرباز دارند. آنها  ٢تريليون دالري در سال و بيشتر از  ٧دارند، رشد توليدات خانگي 

توانند از اروپا دفاع كنند و به چنين مشكالتي مانند تهاجم سرب بدون كمك ایاالت مي

بار بازده اقتصاديش نسبت به  ١٨برابر جمعيت دارد و  ٢متحده رسیدگی کنند، كره جنوبي 

 سرباز ما براي حمايت از خودش نياز ندارد.  ٣٧٠٠٠كره شمالي بيشتر است، آن به 
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پنجم اين كه، انفجار ارتباطات بدين معنا است كه عدم تعادل اطالعات ميان رهبران 

دث دنيا را در شبکه سياسي و شهروندان، كاهش يافته است. رئيس جمهورها اغلب حوا

بينيد، اين بدان معنا است كه رئيس جمهوران اين كار را مشكل خبری سی.ان.ان مي

دانند اين كه توقع احترام عمومي در ارتباط با سياست خارجي را داشته باشند. بنابراين مي

وز نبال كنند. دنيا هندميآنها بايد محتاطانه تعهدات خارجي پذيرفته را بدون حمایت عمو

پر از تهديدات بالقوه است و اولين پيشنهاد حكومت، حمايت از حقوق شهروندان است. ما 

هاي حياتي و ضروري توانيم از سرمايهبايد يك دفاع ملي مناسبي را حفظ كنيم اما ما مي

ايم، دفاع كنيم ـ مخصوصًا اگر ز آنچه كه داشتهآميایاالت متحده با يك نيروي نظامي با ني

های استراتژيك دوباره منطبق کنیم، نه با خارجي خود را به يكي از استقالل ما سياست

هاي جمعي امنيت. آن ممكن است حدود يك ميليون پرسنل تعهدات جهاني براي توافق

هاي گران و پر هزينه جنگ فعال ـ وظيفه به ما ارائه دهد. در زماني كه ما بعضي از اسلحه

گذاريم. ما بايد اند، كنار ميایاالت متحده طرح ريزي شدهسرد را كه براي رسيدن به قدرت 

 احتمال دفاع شهروندان ایاالت متحده با نظام دفاعي موشك پرتابي را دنبال كنيم. 

دهند سربازان ایاالت متحده را به خانه بياوريم و بر دفاع هایي كه پيشنهاد ميلیبرتاریان

شوند. اين يك سوء متهم مي» انزوا طلبي«به از ایاالت متحده متمركز كنيم، بعضي اوقات 

هستند. ما در جستجوي دنيايي هستيم كه با » جهان وطنی«ها، تفاهم است. لیبرتاریان

هاي تجارت آزاد، ارتباطات جهاني، و مبادالت فرهنگي، همراه باشد. ما معتقديم كه دخالت

عتقديم كه اگر چه دنيا از شوند. ما مها مينظامي در سر تا سر جهان، مانع از آن تالش

هاي متعدد، در حال نزديك شدن به همديگر است صحيح نيست كه دنيا را به عنوان راه

يك روستايي ببينيم كه در آن هر كسي دست به كار شود تا هر جنگي را متوقف سازد. در 

اي، بهتر است كه تضادهاي نظامي را هاي هستهيك دنياي خطرناك با تروريسم و اسلحه

هاي در جنگ، اي نگهداريم تا آن که آنها را از طریق مداخله ابر قدرتمحدود و ناحيه

 سازمان دهيم. 

آنچه كه ممكن است براي اكثر خوانندگان يك مرور و بررسي خسته كننده از مباحث خط 

كند و بسياري مشی معاصر به نظر برسد به سختي سطح آناليز خط مشی را حذف مي

مانند. چارچوب آناليز خط مشي لیبرتاریان، بايد پاسخ نداده باقي مي سئواالت در اينجا

مشخص باشد: آزادي فردي، مالكيت خصوصي، بازارهاي آزاد و حكومتي محدود كه يك 
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ها شهروند را بر هاي ميليونجامعه مدني پویا خلق كند، كه به بهترين نحو نيازها و اولویت

 آورده سازد.
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 فصل یازدهم

 نسوخدولت م

 

 

 

تر يابند و بازارها پيشرفتهاهش ميكميخدمات عمودر عصر اطالعات ه ك ميهنگا

از آموزش و تحصيل گرفته تا پست  از چيز مهشوند، مردم به سمت تأمين خصوصي همي

حكومت جهت  هه براي يك بار نياز بكمي. حتي مردآورندروي مي درجه يك تا بيمه حوادث

تي را حس كنند، اكنون به دولت همچون روشی منسوخ و تأمين و تهيه چنين خدما

 كنند.نامناسب براي عرضه اكثر كاالها و خدمات نگاه مي

از طريق خصوصي بهتر عرضه  درحالي كهدارد چرا حكومت كاالهاي بسياري را عرضه مي

، به امپرياليسم سياسي و ماهيت سوء كاركرد اغلب كه اندداده پاسخ هابرخيگردند؟ مي

 نادرست. اما داليل مطمئنًا كمي به آنها اشاره شدگردد، كه در فصل نهم ياست بر ميس

كاالهاي عمومي را عرضه كند. محققان  تامانند اين بحث كه حكومت ناگزیر است  ،هستند

اند. ها، مورد خطاب قرار دادهرا براي سرزنش بررسي »كاالهاي عمومي«اخيرًا بحث 

شود تا به آنها راهي نشان دهند، از فانوس دريايي و ان نميگذاران منتظر محققسرمايه

ها گرفته تا خدمات پستي و بيمه سيل، بازارها آنچه را مصرف كنندگان نياز دارند مدرسه

كنند در حالي كه محققان در ارتباط با اين كه آيا بازارها بايد كار كنند يا نه، به توليد مي

 پردازند.بحث مي
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 كاالهاي عموميشكست بازار و 

براي مداخله دولت در بازار است.  عقالنيترين بحث احتماالً مهم» شكست بازار«بیان 

كه در بعضي از شرايط، است ست اين ا یافتهبحثي جدي كه توسط اقتصاددانان توسعه 

پرداخت پول براي آنها راضي به و  هاخواهان آنبازارها با عرضه چيزي كه اكثر مردم 

دارند كه های اقتصادي، افراد عنوان ميشوند. خارج از ژورنالست مواجه ميهستند با شك

ا شكست بازار عمومًا بدين معنا است كه بازار براي عرضه بعضي چيزهايي كه آنه

د. يكي از دوستان من عالقه دارد، اعتقاد سرسخت من شوخواهند با شكست مواجه ميمي

هر زماني كه من در مورد عدم به تمسخر بگیرد،، »شكست بازار«در روند بازار را با بيان 

كنم: هيچ پيتزا فروشي شكايت مي شخصيام براي پيدا كردن محصول يا خدمت توانايي

 » شكست بازار!«خوبي در نزديكي من وجود ندارد؟ 

بازار  :خواهيم پيدا كنيمكاال يا خدمتي را كه مي توانيمدليل نمي ٢به موارد ما  غلبدر ا

اند، كه در آن مورد، ما بايد عرضه آن را بررسي كنيم، يا دليل رصت را از دست دادهيابان ف

رسد كند. اين روزها به نظر ميكه هيچ كسي آن را عرضه نمياين خوب ديگري وجود دارد 

شود بروند. پس هايي كه در آنجا دخانيات مصرف نميكه اكثر مردم دوست دارند به كافه

بدون مصرف دخانیات وجود ندارد؟ احتماالً این فرصت سرمایه گذاری  چرا تقریبًا هیچ کافه

کنند و سیگار هم بیشتر ها نوشیدنی زیادی مصرف میبزرگی است. قریب به اتفاق سیگاری

است كه از يك كافه بدون سيگار بتوان سودي به دست  بسيار دشوارکشند، بنابراين می

 تغيير كند).  سألهه اين مآيند سالچند آورد (هر چند ممكن است در 

كاالهاي عمومي است. يك  نظريهبیشتر نظرات جدي در ارتباط با شكست بازار بر اساس 

ف يعرتتوسط اقتصاددانان به عنوان يك كاالي اقتصادي با دو خصيصه  »كاالي عمومي«

صارطلبی و بدون رقابت، اول اين كه، غير ممكن است افرادي حد: مصرف بدون اننشومي

مند شدن از این كاال محروم كنيم. مثال قديمي فانوس پردازند را از بهرهولي نميكه پ

شود. و دوم اين كه، ها ديده ميشتيكميدریایی است، كه نور و پرتواش توسط تما

مندی از يك كاال و خدمت، با اجازه به ديگر افراد براي مصرف آن، از توانايي افراد براي بهره

برنامه يك فيلم، چه مسابقه اتومبيل راني باشد يا  پخشوان مثال، رود. به عنبین نمی

 شوند. مند میآرايشگري، بسیاری از مردم همزمان از ديدن آن بهره
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 »يكه تازي«اند كه مردم در ارتباط با تهيه كاالهاي غير انحصاري اقتصاددانان عنوان كرده

اي اري فانوس دریایی هيچ هزينهها براي تعميرات و نگهدد، بدين معنا كه كشتينكنمي

برند. البته اگر هاي ديگر از خدماتش بهره ميپردازند براي اين كه آنها همانند كشتينمي

بعضي از بنابراين اكثر مردم به دنبال يكه تازي باشند، خدمات اصالً فراهم نخواهد شد. 

و خودش خدمات را كنند كه حكومت بايد از مردم ماليات بگيرد اقتصاددانان عنوان مي

 ارائه دهد تا بر شكست بازار غلبه كند. 

هاي به روشممكن است وجود دارد. كاالها  تحليلمشكالت متعددي در ارتباط با اين 

دهند شوند، بعضي از آنها اجازه استفاده انحصاري را به ما ميمتعددي توليد و توزيع 

شوند بدين معنا كه به توليد مي» ميمصرف عمو«بعضي ديگر نه. تقريبًا همه كاالها براي 

اين در مواردي است كه اغلب شود. اي استفاده انحصاري يا خصوصي آن مشكل ميگونه

كند كه حكومت آن را بدون توجه به كاالها اين حقيقت را منعكس می» عمومي بودن«

کاتو در گزارش خط مشی  ١انحصاري بودنش توليد كرده است. همان گونه كه تام جی پالمر

است تا ديناميك،  »نظريه ايستاييبحث تهيه دولت فقط بر پايه «نوشت:  ١٩٨٣در سال 

-صفر میتوليد آن براي يك نفر يا بيشتر اي شده، كه هزينه حاشيه واگذارشرایط كاالی 

غير خريداران براي ، بي فايده است كه منابع انحصاري كردن (يا كمتر از انحصار است) باشد

كنيم سئوالی است. از آنجايي كه ما در دنيايي زندگي مي مستلزم. اما اين را توسعه دهيم

شوند بلکه بايد توليد شوند، مشكل اين است كه چگونه به بهترين نمي واگذاركه كاالها 

 اكنون هم رسددولت براي كاالهايي كه به نظر مينحو اين كاالها را توليد كنيم. بحث تهيه 

 ».ع مهمي نيستموضو هيچ اند،شده توليد

بازاريابان  در روي آوردن به حكومت جهت دادن بهآيد كه آيا سپس اين سؤال پيش مي

كارآمد است يا خير عرضه كاالها به سود بازار يا تهيه كاالهاي مهم به  يافتن راههايي جهت

و  ، عدم انگيزه(حقيقي) هاي بازارممكن است با مشكالتي مانند فقدان نشانه در حالي كه

هاي خاص و تأثير سياسي، روبرو شويم. بحث اصلي اين گيري توسط سرمايهروند تصميم

در بازار رقابتي تهيه  ،ست كه كاالها و خدمات با ارزش به بهترين نحوابودهكتاب اين 

كه مردم  اندازيمنگاه مياز كاالها و خدماتي  يصاهاي خشوند. در اين فصل ما به مثالمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Tom G. Palmer 
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 بلكه تواندمي بازار تنها نه كه انداما دريافته ،ر نمي تواند آن را تهيه كندند بازاردكفكر مي

 .است داده انجام را كار اين

 

 بودندنميهايي قديمي از كاالهايي كه عمومثال

هایی مثالي قديمي از كاالي عمومي فانوس دريايي است، مشخصًا اقتصاددانان به نسل

توانند خصوصي خدمات ارائه دهند براي دريايي نميهاي گويند، فانوساز دانشجویان مي

برد به تنهايي اين كه غير ممكن است كه هر فردي را كه از فانوس دريايي منفعت مي

نوشته جان استوارت میل در  »اصول اقتصاد سياسي«راهنمايي و هدايت كرد. از كتاب 

ها دانشجوي ميليونتا كتاب برجسته اقتصاد پائول ای. ساموئلسون كه توسط  ١٨٤٨سال 

ها به فانوس دريايي اشاره مدرن آمريكايي مورد مطالعه قرار گرفت، مطالب كتاب دانشگاه

 كردند تا نياز تهيه حكومت در مورد كاالهاي عمومي را نشان دهند.مي

چگونه فانوس حقيقتًا ، يك اقتصاددان تصميم گرفت دريابد كه ١٩٧٤سپس در سال 

ی نوبل بود، بر ی جایزهونالد اچ. کوئوار از دانشگاه شیکاگو که برندهشود. ردريايي، تهيه مي

خالف عقيده اكثر اقتصاددانان، راجع به تاریخچه خدمات فانوس دريايي در انگليس 

اولين «اند: تحقيق كرد و دريافت كه آنها توسط دولت تأمین مالي یا ساخته نشده

اقتصاددانان، خدمات فانوس دريايي  دهد كه بر خالف عقيده اكثرتاريخچه نشان مي

هاي دريايي ساخته شدند، شروع به د، فانوسوتوسط شرکت خصوصي تأمین ش تواندمي

آن شدند. نقش حكومت  مالكفعاليت كردند، از نظر مالي تأمين شدند و افراد خصوصي 

 .»دشبراي تأسيس و اجراي حقوق مالكيت در فانوس دريايي، محدود 

ساخت، و آوري شدند كه ارزش فانوس دريايي، را مشخص ميجمععوارض در بندرها 

هم، تمامي پرداخت آن خوشحال و راضي بودند. در قرن نوزد درصاحبان كشتي 

ه ظاهرًا كمي، يك سازمان قديقرار گرفتجزء اموال کاخ ترینیتی  هاي دريايي بريتانيافانوس

ا خدمات هنوز خارج از ام .خارج از صنف مردان دريايي معمولي شكل گرفته بود

 شد. ها تأمين ميهاي پرداختي كشتيماليات

 هاي دريايي، مثالفانوس«مقاله کوئز، اقتصاددان کنت گولدین نوشت:  عنوانپس از 

توانند روش انحصاري را تصور كاالهاي عمومي هستند، زيرا اكثر اقتصاددانان نمي مطلوب

هاي ه اقتصاددانان نسبت به نگهبانان فانوسدارند ككنند (تمامي اين موارد عنوان مي



شناسی عالمهجامعهانال ک  
@Atu_Sociology 

  شیآزاداند کی   یجامعه شناس یکتابخانه تخصص 
 ١FreeMan.Net ٣٠٩  جـزوه نـامه،انیمـقاله، پا کتـاب،

مثال قديمي ديگر از  »).تري برخوردار هستنددريايي از قدرت تصور و خيال پردازي پايين

. بعضي از دريايي است، زنبورداري بود كاالي عمومي، كه كمي جديدتر از فانوس

يب از حضور اند كه پرورش دهندگان ساقتصاددانان برجسته قرن بيستم عنوان كرده

زنبورداران  اماكنند، هاي سيب گرده افشاني ميبرند زيرا آنها بر شكوفهزنبوران منفعت مي

توانند به باغي اي براي كمك به پرورش دهندگان سيب ندارند و زنبوران نميهيچ انگيزه

كه براي  ايجاد خواهد شددر زنبورداري  يگذاري كمتر خاص منحصر شوند، بنابراين سرمايه

رسد ـ از نظر و حتی بدیهی به نظر مي محتمل. دوباره، اين امر مناسب باشداقتصاد خوب 

 زماني كهشود. نمی ناراحتتئوري چنان بدیهی است كه هيچ كس از بررسی این حقایق 

پرورش سيب در  در تجارتاقتصاددان استفن چیونگ از دانشگاه واشینگتن بررسی خود را 

ت كه افراد مشغول در اين كار، در حال انجام كاري هستند كه ، دريافآغاز نمودواشنگتن 

طوالني از توافق قراردادي  ايپيشينهتواند انجام پذير باشد. گويند نمیاقتصاددانان مي

 نمودندتضمين مين قراردادها اي. شتميان پرورش دهندگان سيب و زنبورداران وجود دا

راني دارند كه پرورش دهندگان سيب از آنها بهره هايی براي عرضه زنبوكه زنبورداران انگيزه

كه  نمودتضمين ميميان پرورش دهندگان سيب اين امر را مي هاي غير رسبرند. توافقمي

پردازند به جاي تالش براي يكه تازي بر ديگر براي زنبورداران مي مبلغ يكسانيتمامي آنها 

قراردادهاي نوشته شده،  همراه با هاي غير رسميکنند. توافقپرورش دهندگان پرداخت می

ناميم. بخشي از شبكه وسيع همكاري هستند كه ما آن را جامعه مدني يا روند بازار مي

هايي از شكست بازار اشاره كنند، موارد ديگري را خواستند به مثالاقتصادداناني كه مي

 ررسي كردند.عنوان كردند، مانند ديگر اقتصاددانان كه حقيقتًا عمل كرد بازار را ب
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 آورد؟چه زماني حكومت خدمات را فراهم مي

شود كه زماني كه بخش خصوصي براي عرضه كاال با شكست مواجه عمومًا تصور مي

اين  اين مطلب صحبح باشد،حتي اگر دارد حكومت براي ارائه خدمات قدم بر ميشود مي

تاق نيستند برايش آيد كه چرا مردم بايد براي عرضه يك خدمت كه مشسئوال پيش مي

تواند آن كاال يا خدمت خاص را بايد ماليات بدهند. مگر مورد خوبی كه مي ،پولي بپردازند

انجام دادنش مشكل است،  ،ايمهمان گونه كه ديده و فراهم آورد كاالي عمومي باشد

فرد بايد با  مقدمسپس بحث تهيه از جانب حكومت اين است كه بعضي نيازهاي 

آن را از طريق خرج كردن پولشان  مصرف كنندهها يگزين شود كه ميليونهايي جاتصميم

 سازند. مي

بلكه شود. كند كه در بازار تهيه نميدر واقع، حكومت عمومًا خدماتي را عرضه نمي

بدهند كه مردم دوست  عموميدهند به مردم چيزهايي را با هزينه سياستمداران قول مي

واقعًا حق انحصاري بوروكراتيك، يك ند. تهيه كردن توسط ندارند براي آنها پولي بپرداز

كند. مردم بيشتر اين پرداخت خاص ها را حذف ميهزينه فقطسازد، تر نميخدمات را ارزان

سازند، بنابراين آنها حاضرند براي خدماتي كه در ظاهر مجاني را با يك خدمت مرتبط نمي

هايشان افزايش پيدا نكند. فرصت که مالياتكنند  آرزواست پول بپردازند، حتي اگر آنها 

رسد سياسي براي رسيدن به اهداف توسط پيشنهاد يك خدمت حكومتي جديد به نظر مي

پردازند كه اكثر رأي ميآيد كه مردم به اندازه كافي براي خدمتي پول زماني به دست مي

. آلن والیس عنوان ها خالص شوند. اقتصاددانان دبلیودهند از هزینهدهندگان ترجيح مي

دارد كه آموزش و پرورش در انگليس و ایاالت متحده مثالي خوب از اين مورد است. او مي

زماني كه حكومت انگليس براي اولين بار یارانه دهی به مدارس  ١٨٣٣در سال «نويسد، مي

در را آغاز كرد. حداقل دو ـ سوم از جوانان طبقه كارگري با سواد شدند، و جمعيت مدرسه 

براي طبقات را برابر شد، اگرچه تا آن زمان حكومت عمدًا توسعه سوادآموزي  ٢يك دهه 

. تا سال »ترسيددروغين چاپ شده مي تساخت، زيرا از عواقب تبليغاميپايين ممنوع 

كه حكومت تحصيل را مجاني و اجباري اعالم كرد، تقريبًا تمام افراد جوان با سواد  ١٨٧٠

شد، كه ، كه از طريق شهریه سرپرستي ميه بودمدارسي كسب شد شدند. سواد آنها در

كرد و توسط شد كه بانوي مسني آنها را سرپرستي ميهايي ارزان قيمت ميشامل آموزشگاه

به پيشرفت « ١٨١٣هاي طبقه كارگري بنا شده بود. فيلسوف جیمز میل در سال خانواده
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 ر انگلستان در حال به وجود آمدن استتر دسريع عالقه به تحصيل در ميان طبقات پايين

 ».اشاره كرد

حكومت شروع به فراهم سازي مدارس «نويسد: والیس مي ،در ایاالت متحدههمچنين 

هاي ایالتي حكومت». مجاني كرد درست قبل از زماني كه مدرسه رفتن تقريبًا جهاني شود

جاني، اجباري و تحت كه در آخر قرن نوزدهم تحصيل را م گرفته باشندممكن است تصميم 

سلطه حكومت درآورند براي اين كه با رأي دهندگان به توافق برسند كه رأي دهندگان 

يك مذهب خاص و برنامه  براي اينكهبيشتر از اين مستقيمًا به مدارس پولي نپردازند، يا 

، اما مشخص است كه فعاليت دولت ناگزیر از تحميل كنند در مدارسرا كار سياسي خاص 

 نیست که مدارس را قابل دسترس سازد.این 

و با هزينه كه به صورتي خصوصي  بودهاي پزشكي مثال ديگري از خدمت مراقبت

د. يك بررسی در سال مو، تا زماني كه حكومت فدرال بر آن غلبه نشدميارائه داده فردي

بیست نفر جمعيت  ازيك نفر  هر«توسط مركز تحقيق عقيده ملي نشان داد كه،  ١٩٥٧

دهد دهد كه او كارهايش را انجام میگزارش ميسال يا باالتر]  ٦٥[بين سنين تر سنم

هايي را هاي پزشكي نياز داشته باشد چرا كه او پول چنين مراقبتبدون اين كه به مراقبت

هاي پزشكي كه نيازمند آن ی مراقبتدرصد از افراد مسن از عهده ٩٠. اگر بيشتر از »ندارد

هاي پزشكي را براي همه چرا برنامه حكومت نيازمند اين است كه مراقبت هستند، برآيند،

 افراد مسن فراهم آورد؟

وظيفه سرمایه گذاران سياسي، مشخص «كند: والیس سخنانش را اين گونه خالصه مي

شوند و وسايلي و مشخص خريداري مي مهمهاي ساختن خدماتي است كه توسط اتحاديه

يابد. اختراعات موفق به كه هزينه اين خدمات به عموم انتقال ميكنند را با آن توليد مي

در در ديد كلي اين بستگي ندارد كه شخص ديگري قبالً اين كار را انجام نداده باشد بلكه 

گردد. تنها اگر تعداد زيادي از رأي دهندگان در حال حاضر ها به عموم بر ميانتقال هزينه

نهاد رهايي آنها از هزينه احتماالً بر رأي آنها تأثير خواهد پردازند، پيشبراي خدمات پول مي

 .»گذاشت

ها است. از آنجايي كه بچهاز براي مراقبت و پرستاري  ،هاي دولتكمك ،مثال جديدتر

پردازند، يك جناح ها در بيرون از خانه پول ميوالدين براي مراقبت از بچهبسياري از 

بنابراين  .ارد كه دوست دارند از هزينه آزاد بشوندتري از مردم وجود دانتخاباتي بزرگ
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كه مراقبت از بچه يك مسئوليت ملي است يا اين كه والدين  كنندميسياستمداران اعالم 

از عهده توانند ـ آنها هاي مراقبت از بچه برآيند. حقيقتًا آنها ميد از عهده هزينهنتواننمي

ند براي آن پولي بپردازند. سياستمداران هرگز دوست ندار والدينآیند ـ اما برمی اين كار

دار بايد براي پرداخت پول براي كنند که چرا دقیقًا افراد بدون بچه و مادران خانهعنوان نمي

هاي مردم ديگر ماليات بپردازند، اما ماليات بسيار زياد شده است و اجتناب مراقبت از بچه

ها را با خدمات جديد از حكومت ش بار مالياترسد كه رأي دهندگان افزايناپذير به نظر مي

 ربط دهند. 

، تهيه آن مستقيمًا براي مصرف يابدميزماني كه خدمات از بازار به حكومت انتقال 

هاي تهيه كنندگان نسبت به مصرف كنندگان را كنندگان حساس و سخت نيست اما برتري

ر آنها تنها از طريق روند توانند بدهد. دريافت كنندگان خدمات حكومتي مينشان مي

سياسي پر زحمت تأثير بگذارند تا توسط روند مؤثرتري از انتخاب در ميان تهيه كنندگان 

 رقيب.

 

 گريز از خدمات حكومتي

، بيشتر از آنچه كه هر كسي حساب كند خدمات اين روزها حكومت براي عرضه كاالها و

جز در مدارس و  ااميد و مأيوسندكند و مردم شديدًا از كيفيت خدمات دولتي نتالش مي

تهيه كنندگان  .در حال حركت به سمت عصر اطالعات است به سرعت. جهان ادارات نيست

كنند كه با آن هر را پيشنهاد مي تخصيص يافتهاي از توليدات بزرگ خدمات مالي، مجموعه

ساعته  ٢٤كند، با خدمات هايش دسترسي پيدا مياي به نيازها و خواستهمصرف كننده

هايي كه از طريق حكومت اداره براي مصرف كنندگان، به جز تأمین اجتماعي و ديگر نظام

هاي ساختماني و مدارس حكومتي بسيار كثيف و ها، پروژهها، خيابانشوند. پاركمي

ها در جستجوي راه فرار از آمريكاييبسياري از خطرناك هستند به همين دليل است كه 

كه قبالً هم براي آنها  يبراي توليدات و خدمات ند، اغلب حاضرخدمات حكومتي هستند

 ، پول بيشتري بدهند.اندماليات پرداخته

هاي پر فروش رابرت ریچ، دبیر حزب كارگر هيأت اجرايی كلينتون و ناشر بسياري از كتاب

، نامدمي» انفصال و جدايي از موفقيت«، در ارتباط با چيزي كه است تغيير اقتصادي درباب

او به فارغ التحصيالن دانشگاه مریلند گفت كه ثروتمندترين  ١٩٩٥كند، در سال شكايت مي
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كنند، در در حومه شهر كار ميآنها اند. ها ميان خود و بقيه جامعه ديواري كشيدهآمريكايي

هاي اختصاصي كنند، و حتي در محيطاي مطمئن حومه خريد ميهاي زنجيرهفروشگاه

هايشان را خارج از مالياتدولت او گفت بدتر اين كه، آنها اصرار دارند كه كنند. زندگي مي

هاي معتقدند كه ارزشهاي سوسیالیست مانند ریچ، كند. دموكراتنجامعه خودشان خرج 

اند، منعكس سازد. ها را تقسيم كردههايي كه آمريكاييجامعه بايد، سياست و خط مشي

اند، و بنابراين، اموري مانند مسئوليت فردي و هآنها به حكومت وظايف بيشماري داد

اش در ارتباط با اساسي وظايفتواند برند، حكومت بيشتر از اين نمياخالقي را تحليل مي

اند حمايت از خطرات فيزيكي را انجام دهد. آنها مدارس را متمركز و بوروکراتيكي كرده

اند. ا خيريه را ملي و بوروكراتيكي كردهپذيرد. آنهبنابراين آموزش كمتري در آنها انجام مي

اند، فرار ايجاد كردهبه اين صورت بنابراين جاي تعجب نيست كه مردم از مؤسساتي كه 

 كنند.

 

 ارتباطات

 ميترين حقوق انحصاري جهاني است و تماخدمات پستي ایاالت متحده يكي از بزرگ

هر گونه  دهد.را نشان مي كه ما از حقوق انحصاري تحت حكومت انتظار داريم آهستگي

ديگري از انتقال اطالعات در نسل گذشته تغيير يافته است اما خدمات پستي هنوز  شكل

ها را به روش قديمي تحويل نامه سال هر از ترتنها كسي آهستهكارمند  ٨٠٠٫٠٠٠همراه با 

 ٤٦٠٠٠دهند، مشغول به كار است، قيمت هر مگابيت از حافظه در كامپيوتر شخصي از مي

سال اخير رسيده است. اما قيمت تمبر هنوز رو به افزايش است. ما  ٥٠دالر در  ١دالر به 

ها در پوند از نامه ٢٠٠ايم، هاي ترسناك در ارتباط با اداره پست را شنيدههمه نوع داستان

زير يك پل دره مانند در شيكاگو پيدا شد. اما مبحث اصلي و بزرگ سرعت و اعتبار ارتباطات 

 ست. ا

شود، خدمات پستي ایاالت متحده تقريبًا همه در مناطقي كه رقابت مجاز شمرده مي

سال گذشته  ٢٥درصد در  ٦٥بازار خود را از دست داده است. سهام آن از بازار پست از  سهم

درصد  ١٢درصد به  ١٠٠رسيده است، و سهام آن از تحويل شبانه از  ١٩٩٠درصد در سال  ٦به 

به صورت گر هاي پستي و خدمات دستگاه شمارشاست. حتي جعبهيا كمتر رسيده 

شود، كه توسط هاي پستي ای.تی.سی فراهم ميهايي مانند جعبهتوسط شركت ايفزاينده
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 ،»تنها آن اداره پستي كه دوست داريد«يكي از مصرف كنندگان اينگونه تعريف شد: 

. يك بندي شدها و نوارهاي بستههخدمات مفيد و دوستانه با كمك فرعي مفيد مانند جعبه

اند افرادي كه با تجارت سر و كار دارند و افراد ديگر تصميم گرفته انتخاب داده شده است

 هاي رقابتي خصوصي تحويل داده شود.هايشان توسط شركتها و بستهكه نامه

هيچ انتخابي وجود ندارد. خدمات پستي ایاالت متحده  با پست درجه يك در حالي كه

ك حق انحصاري قانوني دارد. كه به معناي آن است كه او براي شركت خصوصي اين حق ي

ها را به دريافت كنندگان ارائه دهد يا آنها را برايشان حمل كند، به قانوني را دارد كه نامه

دارد. دالر هزينه بر مي ٣هاي خصوصي حداقل جز براي ارتباطات ضروري، كه شركت

كند، آن شركت نظارت را ده آن موارد ضروري را تقبل ميخدمات پستی ایاالت متح

هاي تحويل ها و تراكهاي دو چشمي، از كشتيها و دوربينكند، با تلسكوپسرپرستي مي

گر باشند كه آنها در فرستند تا نظارههاي خصوصي ميدهنده و مأموران خود را به شركت

تند. اين كار هزاران دالر به حال فرستادن چه چيزي توسط خدمات اكسپرس فدرال هس

رسد تحويل خصوصي كند كه به نظر ميتحميل مي ييهاعنوان جريمه بر شركت

ها براي شركت رغبتهايشان ضروري نيست. ممكن است اين گونه تصور شود كه بسته

در روز بعد مدرك مناسبي  تحويل شده،پستي  گرفتن فقرةپرداخت مقدار زيادي دالر براي 

اما خدمات پستي معتقد است كه اين مورد بهترين قاضي  ،آن خواهد بود برای ضرورت

 است كه چه چيزي براي كار خصوصي ضروري است. طلببراي اين م

هايي هستند تا حق هاي خصوصي و افراد شديدًا در جستجوي راه، شركتضمناَ 

يل سهم هاي الكترونيكي در حال تحلها و پستانحصاري پستي را به دست آورند. فاكس

درحال . ، هستندخدمات پستي حتي از يك بازار، جايي كه آن حق انحصاري قانوني را دارد

 ٣٠درصد از ترافيك تلفني در سرتاسر اقیانوس اطلس و  ٥٠شود كه تخمين زده مي حاضر

هاي الكترونيكي در هاي فاكسي است. پستدرصد ترافيك در اقيانوس آرام به خاطر پيام

كند كه اختراع د. استیو گیبسون، از مؤسسه بيونوميك اشاره ميحال پيشرفت هستن

را نصف كرده است.  مكتوبگوتنبرگ در ارتباط با تايپ متحرك هزينه كپي كردن اطالعات 

گر ميكروسكوپي در سال سال اول پس از اختراع پردازش ٢٥در طگويد: از طرف ديگر او مي

ن دالر كاهش يافت. در طول دهه بعد، قدرت ها ميليو، هزينه كپي كردن اطالعات ده١٩٧١

هايي كه اطالعات ديجيتالي را حمل یابد و اندازه لولهبرابر افزايش می ١٠٠حساب كردن 
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یابد، پست نامه به زودي در زباله برابر افزايش می ١٠٠٠كنند مانند پست الکترونیکی، مي

 . »دان تاريخ فراموش خواهد شد

با حركت به سوي پست انحصاري الكترونيكي ات پستي ، خدم١٩٧٠ی در اواخر دهه

اش داشت. اين يك واكنش طبيعي انحصار طلبان براي رقابت سعي در حفظ حق انحصاري

و همه ما بايد خوشحال باشيم كه چنين طرحی با شكست مواجه شد. اكنون سؤال  است

مه داشته باشد. اين است كه چرا يك بوروكراسي بايد حق انحصاري در ارتباط با پست نا

راهي در مدتي كوتاه، هاي خصوصي شايد اگر حق انحصاري پست از بين برود، شركت

مؤثر براي ادامه تحويل پست خانه به خانه پيدا كنند. وگرنه، اقتصاد با خدمات پستي 

 مانند يك خرابي در خط تلفن و ترافيك مهم اطراف آن، برخورد خواهد كرد.

 

 آموزش و پرورش

 ١٩٦٠برابر آنچه كه در سال  ٣كنيم ه پول زيادي براي مدارس دولتي خرج ميما هر سال

يابد و بسياري از مدارس شهري واقعًا كرديم هنوز نمره امتحانات كاهش ميخرج مي

 ٤٠رئيس انجمن آموزش و پرورش ملي، حدود  ١خطرناك هستند. طبق نظر کیت گیگر،

هايشان را به مدارس خصوصي شهرهاي بزرگ، بچه ،درصد معلمان مدارس دولتي

شديدًا بر  (NEA)دانند هنوز انجمن آموزش و پرورش ملی فرستند. آنها حتمًا چيزي ميمي

ميليون دالر  ١٦ به طوري كه ،ها تأكيد داردهاي آساني براي ديگر خانوادهچنين انتخاب

 خرج كرد.  ١٩٩٣براي دفاع از شروع تنها يك مدرسه در كاليفرنيا در سال 

هايشان را از مدارس حكومتي بيرون ببرند و آنها را به بچه اينكهها كثر آمريكاييا 

انتخاب  مدارس خصوصي بفرستند و براي آموزش و پرورش آنها دو برابر هم بپردازند

سناتور ادوارد ام.  ٢رئيس جمهور كلينتون نخست وزير گور، ،ن والديناي. در ميان اندكرده

جکسون و مؤسس سازمان حمایت از کودکان مارین رایت  کندی، مادر روحانی جنسی

هايي كه از ثروت . همه مخالفان انتخاب مدرسه هستند. خانوادههم وجود دارد ادلمن

دانند و بنابراین دوباره براي هاي باال را مشكل ميكمتري برخوردار هستند پرداخت ماليات

كنند ها فكر ميبعضي خانواده پردازند. با اين وجود،آموزش و پرورش خصوصي پول مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Keith Geiger 
۲ - Gore 
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مدرسه سياه  ٣٩٠است. مؤسسه براي تحصيل مستقل  بدترآموزش و پرورش خصوصي 

 ٢٢پوست كوچك در سر تا سر كشور را مشخص كرده است و دريافته است كه كمتر از 

دالر در سال  ١٥٠٠٠آيند كه درآمد آنها كمتر از هايي ميآموزانشان از خانوادهدرصد از دانش

 آورند. دالر به دست مي ٣٥٠٠٠تا  ١٥٠٠٠ها درصد ديگر خانواده ٣٥است، در حالي كه 

سياسي بيشتري برخوردارند، سعي در  زبردستيهاي ديگر، اغلب آنهايي كه از خانواده

ديگر شهر يا بخش هاي بهتري در هايشان را پنهانی به مدرسهبازي دادن نظام دارند، بچه

كنند تا ها از دوستان و آشنايان استفاده ميتند. خانوادهفرسشهر نزديك ديگر مي

دهند مي ها ثبت نام كنند، يا به مسئوالن مدرسه پولمدارس ديگر بخش هايشان را دربچه

هايشان بتوانند به مدرسه بهتري بروند. در عوض مسئوالن مدرسه رفت و آمد تا بچه

هاي آنها خارج از آموزاني كه خانهشكنند تا دانها در مترو را روي نوار ضبط ميبچه

 يهاخواهند كه مجازاتاست را پيدا كنند، و از قانونگذاران ميمدرسه محدوده 

ها مدارس سازمان داده اكثر خانواده .تر كنندرا سخت »كالهبرداري در ثبت نام مدرسه«

كنند. هايشان در خانه ميكنند و شروع به آموزش بچهشده را روي هم رفته رها مي

 داليل تريناز مهمكنند. يكي ها آموزش در منزل را به داليل مختلفي انتخاب ميخانواده

هايشان بينند و دوست دارند كه بچهسكوالريسم شديدي است كه در مدارس حكومتي مي

ديگران همانندی و سلطه گرايي را دوست ندارند كه  .مذهب داشته باشند اساسآموزش بر

فره اجتناب ناپذير ن ٣٠تا  ٢٠هاي هاي كوچك در كالسروهي شدن بچهعمومًا در روند گ

مدارس «د كه به همه آنها چيزهايي برابر در زمان يكسان ياد بدهند. شواست و سعي مي

را دیوید جمله ، اين »شناسيم يك بوروكراسي گمراه كننده استه ما آنها را ميكميعمو

به دانشگاه هاروارد و نها آموزش داده بود کولفاکس كه سه پسرش را كه در خانه به آ

هايشان بمانند ممكن است بچه خواهند در خانه بامادراني كه مي گويد.فرستاده بود مي

ها فقط فكر تر از تحصيل خصوصي بدانند. و بعضي از خانوادهآموزش در خانه را ارزان

 هند. ددر آموزش مسائل اصلي انجام نمي مفيدكنند كه مدارس كاري مي

از و بينند بسيار زياد است هايي كه در خانه آموزش ميكه تعداد بچه هتخمين زده شد

سال  ٢٠، اما تمام محققان موافقند كه اين تعداد در باشندمي ميليون ٥/١تا  ٥٠٠٫٠٠٠حدود 

هايي براي مسيحيان، يهوديان، سياه پوستان و گذشته سريعًا افزايش يافته است. خبرنامه

دهند وجود دارد. خدمات به روز ها آموزش مياده سكوالري كه در خانه به بچهخانو ٦٠
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های ورزشي وجود دارد كه آنها را لیگ همراه بابينند هايي كه در خانه آموزش ميبراي بچه

آورد. آموزش در خانه به معناي هاي اجتماعي، گرد هم ميبراي فعاليت فيزيكي و مشاركت

 جامعه مدني.  در دن در حكومت است نهكنار كشيدن و شركت نكر

هايي كه در خانه آموزش هاي امتحاني خوب به دست آمده توسط بچهبر خالف نمره

كه به والدين اجازه بدهند خودشان  مخالفندهاي آموزشی مدرسه هنوز بينند، سیستممي

ري هايشان را آموزش بدهند. مقامات آموزشي ميشيگان از دولت در برابر دستگيبچه

دولت « جمله دفاع كرد كهمادراني كه آموزگاراني اليق نبودند دفاع كرد با گفتن اين 

رسد مقامات مدرسه به نظر مي». ها آينده دولت هستنداي در آينده دارد و بچهسرمايه

دانند. كه البته اين گونه هم هست در آموزش در خانه را به عنوان تكذيب مدارسشان مي

آموز از دولت و فدرال كمك دالر براي هر دانش ٧٠٠٠تا  ٠٠٠/٤دودًا ها حكل مدارس بخش

بيند، به معناي پول كمتري براي اي كه در خانه آموزش ميگيرند، بنابراين هر بچهمي

 ٢٥٠٠اند، اما تعداد شان را تعدیل كردهها قوانینمسئوالن مدرسه است. اكثر دولت

دهند، در سال در جستجوي آموزش مي هايشان در خانههايي كه به بچهخانواده

 ١٩٩١مورد در سال  ٧٥( دفاع حقوق آموزش در خانه هستند هاي حقوقي از انجمنتوصيه

 . بود) ١٩٧٨موردي كه در سال  ٥٥در دادگاه مطرح شد، بيشتر از 

هاي پر سود در كار آموزش و چالش بزرگ ديگر براي ایجاد آموزش و پرورش ورود شركت

كنند، نيمي ميليارد دالر ساالنه براي تحصيل خرج مي ٦٠٠ها حدود آمريكاييپرورش است. 

شد، احتماالً آن ها خرج مياز آن براي مهد كودك است. اگر آن پول توسط خانواده

ای هاي مدرسهآوردند، كه سیستمرا فراهم مي يهاي پر سود، آموزش و پرورششركت

شود البته، شد. اما پول بطور جمعی خرج مییکرد و برتر از آن مانحصاری را خنثی می

اند، های پر سود به طور وسیعی دور از محدوده نگه داشته شدهبدین معنی که شرکت

مدارس بسيار  وليبنابراين تكنولوژي آموزشي در سطح قرن هجدهم باقي مانده است. 

كمك گرفتن از درصد از هيأت مديره مدارس در فكر  ٦٠اي كه اند به گونهنامطلوب شده

بر عهده بگيرند. اولين اين شركتها ها هستند تا بخشي از كارها و فعاليت مدرسه را شركت

برگزار شد و يك خبرنامه جديد  ١٩٩٦كنفرانس ساالنه صنعت آموزش و پرورش كه در سال 

كمپاني آموزشي در صنعت آموزش  ٢٥، ليستي از »گزارش صنعت آموزش و پرورش«بود، 
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 اين يك بلند پروازي است. ١گنجانده بود مانند فهرست دو ـ جونز، را در فهرست

هاي يادگيري سیلوان و مراكز يادگيري هانتیگتون از آموزش هايي مانند سیستمشركت

اند. هوکد درباره برند كه مدارس در این امر با شكست مواجه شدهها مبلغی سود میبچه

گشت ـ پول را داريم. آیا دوست نداريد ما يك ضمانت باز «های رادیویی گفت: تبلیغ

  »مدارس چنین ضمانتی داشته باشند؟

توانند تحصيل را ارائه دهند. مشكل اين مشكل اين نيست كه جامعه مدني و بازار نمي

هاي خاص كه از نظام رايج حمايت شده توسط ماليات بهره گذارياست كه سرمايه

هايشان را نگه دارند و آموزش را زماني بخرند ولبرند، به والدين اجازه نخواهند داد، پمي

كه بهترين محصول را پيدا كنند. اما در چند سال بعد، همان گونه كه مدارس حكومتي به 

گيرد هاي جديد براي يادگيري در دسترس قرار ميدهند و تكنولوژيزوال خود ادامه مي

ند تا آموزشي را كه نياز دارند به گذرها شديدًا از مدارس دولتي ميحتي در بازار، خانواده

 دست آورند.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Dow-Jones 
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 جوامع خصوصي

جامعه خصوصي  ٣٠٠٠٠ميليون آمريكايي زندگي كردن در  ٤بر خالف توصيه رابرت ریچ، 

هاي آپارتماني غير هاي آپارتماني، مجتمعميليون ديگر در خانه ٢٤اند. را انتخاب كرده

هستند. چرا مردم زندگي در جوامع  كنند كه جوامع دردار كوچكاستيجاري زندگي مي

 كنند؟خصوصي را انتخاب مي

در برابر جرم و انحالل شديد خدمات عمومي در بسياري از را اول اين كه خودشان 

قرون وسطای جديد، «كند كه . يك پروفسور دانشگاه اعتراض ميحفظ كنندشهرهاي بزرگ 

دار، و قابل ار كشيده، دروازهنوعي چشم انداز قرون وسطايي است كه در آن شهرهاي ديو

. مردم ديوارهايي دور »كننددفاع، حومه شهر را بدون هيچ قيد و شرطي قبول مي

ها و غارتگران محافظت كنند و ساختند، تا خود را از راهزنشهرهايشان در قرون وسطا مي

 اند.ها همان روش را انتخاب كردهآمريكايي بسياري از

هاي بزرگ به شكست حكومت فراگيرهستند اما پاسخي جوامع خصوصي امن و آرام 

شان، از ما بيشتر از هميشه ماليات مانند طرف مقابل فدرالحكومتهاي محلي، هستند. 

رسد نه تنها به نظر مي .دهندگيرند، اما خدماتي ناچيز و بي اهميت در مقابل ارائه ميمي

شوند، ها بدتر و بدتر ميمدرسهپليس قادر به كنترل جرايم به وجود آمده نيست، بلكه 

شوند، با تربيت كنندگان شوند، دست اندازها تعمير نميآوري نميها جمعها و آشغالزباله

شويم. جوامع خصوصي اي از شهر روبرو ميو پرورش دهنده حيوانات در هر گوشه

حذف از با این امنیت توانند امنيت فيزيكي براي ساكنانشان فراهم آورند، تقريبًا مي

 شود. ه نه مهمان و نه مقيم هستند فراهم میكميهاي مرداجتماع

هاي تري براي انتخاب زندگي در اجتماع خصوصي وجود دارد. حكومتاما دليل عميق

ها، بر اساس هاي همه ساکنین را برآورده سازند. انسانتوانند نيازها و اولویتمحلي نمي

قوانيني كه  نيازهاي مختلفي دارند. ا، و غيرههتراكم جمعيت، نوع مسکن، وجود بچه

براي ديگر شهروندان غير ممكن است آورند، ميتسهيالتي براي بعضي از شهروندان فراهم 

توانند بعضي از مشكالت مربوط به اين اساسي و توهین آمیز باشد. جوامع خصوصي مي

ها ها و فاضالبها، پاركها، خيابان، خانهتربا توسعه جامعكاالهاي عمومي را حل كنند. 

پردازند شوند. پس از خريد يك خانه يا اجاره آن، ساكنان حقوقي ماهانه ميخصوصي مي
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دهد. بسیاری از جوامع هم محافظت شده و كه امنيت، نگهداري و مديريت را پوشش مي

 هم داراي حفاظ است. 

آزار  تحميل شود بسیاري از آنها قوانيني دارند كه ممكن است اگر توسط يك حكومت

هاي خيابان، حتي مالكيت ها، پارك: قوانين مربوط به رنگ خانه، ارتفاع بوتهدهنده باشد

 يابند. كنند زيرا قوانين را خوشايند مياسلحه. مردم چنين جوامعي را انتخاب مي

، در ارتباط با مبحث فصل نامه اموال عمومي، اقتصاددانان دونالد جی. ١٩٨٩در سال 

جوامع  تفسير تئوريكي براي رشد محبوبیت ١وکس و رندال جی. هولکومب،بودریی

هاي قراردادي ناميدند. داشتن قوانين اساسي كه آنها را حكومت خصوصي ارائه دادند،

طرح شد، كه سپس مالكيت و قوانين را به عنوان يك بسته متوسط يك شرکت ساختمانی 

گيري در ارتباط با قوانين پيشرفته مناسب را هاي تصميمبراي خريداران پيشنهاد كرد، هزينه

كنند، انتخاب كاهش داده و اجازه داد مردم جوامعشان را بر اساس قوانيني كه پيشنهاد مي

كنند آرزوي پول درآوردن، انگيزه و محركي قوي براي شرکت ساختمانی است كه قوانين 

 خوب را طرح كند.

ترين چيز ك حكومت قراردادي، نزديكتأسيس ي«نويسند: بودرییوکس و هولکومب مي

توان يافت، زيرا آن در پشت چيزي شبیه به به قرارداد اجتماعي دنياي واقعي است كه مي

كند كه به سمت قضاوت شود و به دليل اين كه هر فردي توافق ميجاد میایهپرد

 .»هاي قراردادي حركت كندحكومت

اي عمومي در فضاي خاصي قرار دارند كند كه اكثر كاالهاشاره مي ٢وری  فری فولد

هاي دستيابي به آن موقعيت مكاني شوند كه راهبنابراين كاالها تنها براي افرادي فراهم مي

دهد كه بر مشكالت مردم كه به بازاريابان اجازه مي اين مسألهرا خريداري يا اجاره كنند. 

ارند، غلبه كنند. بازاريابان تالش به يكه تازي بر پول ديگران به خاطر كاالهاي عمومي د

ها را براي آن مكان كنند تا از طريق عرضه بهترين تركيب ممكن از خواصسعي مي

كند كه كند. فولدوری اشاره مي، كه از جایی به جای دیگر فرق ميخريداران جذاب سازند

ها، همه هاي هنري، و هتلهاي صنعتي، پاركجوامع خصوصي، مراكز خريد، پارك

اند، كه انگيزه بهتري هاي خصوصي هستند كه توسط سرمایه گذاران توليد شدهمكان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Donald J. Boudreoux and Ronald G. Holcombe 
۲ - Fred Foldvary 
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ها براي غلبه و پاسخ به تقاضاي مصرف كنندگان دارند. و اكثر سرمایه نسبت به حكومت

تري نسبت به هاي وسيعتوانند انتخابكنند ميگذاران خصوصي كه در تجارت رقابت مي

 حكومت در اختيار ما قرار دهند. 

شود شامل انواع ها ميهای مشاع و آپارتمانوامع خصوصي، كه شامل ملکج

كنند، بعضي مقررات ممنوعيت بچه، حيوان ها شديدًا فرق مي. قيمتاستنامحدودي 

هاي زننده، اجاره، یا هر چیز دیگری را دارند كه لذت ساكنان از مكان را خانگي، اسلحه، رنگ

به نياز تعدادي از مردم است كه احساس نزديكي دهد. رشد هم خانگي پاسخي كاهش مي

كنند از طريق ارائه مكان زندگي كه در اطراف يك خانه عمومي براي بيشتري براي جامعه مي

ها متمركز شده است. بعضي از مردم قراردادهاي هم خانگي ها و فعاليتگروهي از رستوران

 . كنندميايجاد  را كه بر اساس يكي بودن عقايد مذهبي آنها است

جوامع خصوصي بخش مهمي از جامعه مدني هستند. آنها به مردم فرصت بيشتري 

ها را پيدا كنند. (يا كار كردن، يا خريد كردن يا تفريح كردن) آنها دهند تا انواع زندگيمي

اي از كنند نه به عنوان يك جامعه بزرگ بلكه يك جامعهدرك يك جامعه آزاد را منعكس مي

 جوامع.

 

 ون و عدالتقان

براي  ها معتقدند كه يك کاركرد مناسب حكومت، حمايت از حقوق ما است.لیبرتاریان

هايي براي حمايت حفاظت از ما در برابر تهاجم ها، پليسن منظور، حكومترسيدن به اي

هايي را براي حل اختالفات حقوقي بنا گيرند و دادگاهتوسط همسايگان به كار مي

هنوز شوند، دليل اين كه آنها توسط تمامي وظايف ديگر منحرف مي اند. شايد بهساخته

هاي دهند، و مردم مجبورند كه راهها اين وظايف اساسي را به خوبي انجام نميحكومت

 انتخابي در بازار پيدا كنند.

فات قضايي را پر الشود و مردم اختها كارهايشان روي هم انباشته ميزماني كه دادگاه

م خصوصي ارجاع احكاهايشان را به يابند، اكثر مردم اختالفطلوب در ميهزينه و نام

تواند ها توسط حكم از نظر حقوقي محدود است، اگر الزم باشد، ميگيريدهند. تصميممي

هاي عمومي به اجرا درآيد و اعمال شود، هر چند كه كل نكته حكميت خصوصي در دادگاه

ها است.موج بعدي در حل انتخابي تن به دادگاهها و تأخيرها در رفپرهيز از هزينه
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نامحدود است كه در آن  ومیيك روند غير رسكه مشاجره، احتماالً وساطت كردن است، 

كنند. يك حزب خنثي به كساني كه با هم اختالف دارند به سازش در ميان آنها كمك مي

بد از  تمتناقض و احساسا فضايدهند زيرا به پرهيز از گري را ترجيح مياكثر مردم ميانجي

ها در ميان فردي كند. از آنجايي كه اكثر اختالفهر دو دادگاه و حكميت محدود، كمك مي

آيد كه سعي كنند تا است كه اغلب با يكديگر سر و كار دارند، اين احساس پيش مي

 مشكالت را بدون تحميل راه حل حزب سوم حل كنند. 

های فدرال وجود دارد، در حالي كه انجمن ادگاهه در دندپرو ٢٠٠٫٠٠٠حدود هرساله، 

 گيرد.داوري و وساطت را بر عهده مي ٦٠٠٠٠خصوصي و بدون سود حكميت آمريكا حدود 

، يعني دو پرونده ٢٠٫٠٠٠، حدود شركتيك شركت در جهت سود  ١مشاجره جامس / ِان

، جامس امريكارا سر و سامان بخشيد. انجمن حکمیت  ١٩٩٥در سال  برابر تعداد سال پيش

هاي بزرگي از بي طرفي دارند، احزاب سوم بي طرف هاي حكميت شبكه/ ِان ديگر شركت

كه براي حل و رفع مشاجرات مصرف كنندگان قابل دسترس است. افرادي كه توسط 

هاي بازنشسته بعضي از آنها قاضياند همگي وکیل هستند، جامس ِان استخدام شده

اي در اين شغل را هم وکال و هم افراد حرفه امريكاحکمیت هستند، در حالي كه انجمن 

هاي حكومت، حل دارند كه در مقايسه با دادگاهدهد. تهيه كنندگان عنوان ميارائه مي

دهند، به قابليت تغيير آيين دادرسي كمك انتخابی مشاجره، پول و وقت را كاهش مي

كنند تا كنترل بيشتري به روند حكميت كنند، به افرادي كه با هم مشاجره دارند كمك ميمي

دهند و كند، اعتماد و اطمينان بيشتري ارائه ميداشته باشند، به حفظ ارتباطات كمك مي

مگر در گري هاي حكميت و ميانجيآورد، زيرا توافقرأی كفايت مذاكرات را فراهم مي

شرط است كه  اكثر قراردادهاي تجاري با اين .دهندبه خوبي جواب نميشرايطي خاص. 

اي كه از قرارداد به وجود آيد توسط يك نماينده از شركت خاص حل انتخابی هر مشاجره

گيرند، كه بر اساس شرايط و قرارداد هايي ميتصميم نمايندگانمشاجره، حل و رفع شود. 

عهدنامه و بر اساس قانون عمومي است كه خودش در اصل يك مؤسسه خصوصي است و 

 قانون سازي مورد به مورد است نسبت به حكم قانوني بهتر است. هنوز يك روندي از

ها را تحريك كرده است كه بيشتر بر در همين زمان، نگراني در ارتباط با جرم آمريكايي

مأمور در حال خدمت در نيروي  ٥٥٠٠٠٠هاي خصوصي پليس اعتماد كنند حدود اداره
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - JAMS / En 
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خصوصي پليس وجود دارد.  ميليون مأمور ٥/١پليس محلي و دولتي هستند. حدود 

شوند تا از اموال شركت محافظت كنند. بعضي ها استخدام ميبسیاري از آنها توسط شرکت

ها، كنند، كه خدماتشان را به بانككار مي ١هاي امنيتي مانند شرکت برینکديگر براي شركت

نند. رساهاي ورزشي ميهای ساختمانی و گردانندگان رقابتهای تجاری، بنگاهشرکت

مأموران خصوصي پليس تعدادشان كمتر خواهد بود اگر حكومت كاري بهتر در ارتباط با 

جلوگيري از جرم و تنبيه مجرمان انجام بدهد، اما گاردهاي خصوصي خدماتي ارائه 

ها، دهد، مانند محافظت شبانه روزي از كارخانهدهند كه دولت آنها را به خوبي ارائه نميمي

 های ساختمانی.ها و بنگاهاداره

هاي ها و افراد پول بيشتري در ازاي حفاظت پليس در اشتراكدر بعضي مناطق، شغل

اي در همسايگي وست پردازند. تاجران و ساكنان در يك شهر كرهخصوصي ـ عمومي، مي

دالر افزايش يافته است و يك ساختماني براي ايستگاه  ٤٠٠٫٠٠٠آدامز در لس آنجلس تا 

دارند كه ماليات پردازان اند. بعضي مردم عنوان ميزديكي ايجاد كردهپليس در همان ن

تواند براي گويند كه هر كسي نمينبايد پول زيادي براي كسب خدمات بپردازند، ديگران مي

هاي بودجه بندی شده خصوصي از خدمات پليس پول بپردازد. اما حداقل چنين تالش

هاي بيشتر به حوزه قضایی وسیعی مانند ياتمشكالت مربوط به توافق براي پرداخت مال

كند، به اميد اين كه همسايگی شما خدمات اضافي بيشتري به لس آنجلس جلوگيري مي

 دست آورد.

 

 بيمه و آتيه

كنند كه بيمه يك اقدام با ارزش است كه دولت آن را فراهم فكر مي غلبمردم ا

ها را در مقابل هستند كه آمريكايي حكومت، درصدد اينبزرگ هاي ست. اكثر برنامهاآورده

 اقتصادي و ديگر خطرها بيمه كنند: هايريسك

تأمین اجتماعی، بيمه درماني سالمندان و بيمه درماني، بيمه صورت حساب، بيمه سيل و 

غيره. بحث هميشگي بیمه براي انتشار خطرها است، ضرري كه ممكن است براي يك فرد 

ي بزرگ از افراد، جذاب باشد. ما پول خود را در يك طرح تواند توسط گروهفجيع باشد، مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Brink 
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بار محافظت كنیم تا در برابر احتماالت كوچك حوادث مصيبتگذاري مياي سرمايهبيمه

 شویم. 

، همان گونه كه با اعتراض بيمه كنندگان رقابتي خصوصي روبرو بحث براي بيمه حكومت

اد بزرگي از مردم تقسيم كنید. اما همان توانيد خطر را در تعدشد، اين است كه شما مي

كند، بيمه حكومت نتايج اشاره مي ٢از مدرسه حقوق ییل ١جورج ال. پریستكه گونه 

گذاري در بيمه بيشتر از ناخوشايند زيادي داشته است. هيچ مزیت اقتصادي براي سرمايه

ن وجود دارد. آنچه كه مورد نياز است وجود ندارد، و ضررهای مشخصي براي انحصار طلبا

كند، بنابراين بيمه حكومت سرپرستي مبلغ اضافي و حق بيمه خطرات را بد عمل مي

حكومت براي افرادي كه مخالف خطر هستند بسيار باال است و براي افرادي كه در 

 يشديدبه صورت هاي با خطر باال مشغول هستند بسيار پايين است و حكومت فعاليت

ي را تشديد كرده است، بدين معنا كه تمايل افرادي كه مشكالت خطرات روحي و اخالق

هاي بيمه سعي در كنترل اين بيمه دارند را براي ريسك كردن، افزايش داده است. شركت

، بنابراين بيمه شده هنوز با بعضي از ضررها فراتر از دارند امر از طريق معاف كردن از ماليات

. شودروبرو مي هاتن انواع مشخصي از فعاليتناديده گرف بادهد، یآنچه كه بيمه پوشش م

گيرد هايي را به كار نميهم به دليل اقتصادي و هم سياسي، حكومت معموالً چنين روش

 كند. بنابراين خطر پذيري را تقويت مي

انداز و وام فدرال، سطح خطر كند: بيمه پسهاي گوناگوني را نقل ميپریست مثال

هايي با انداز وام، منافعي از معاملههاي پسده است، شركتگذاري را افزايش داسرمايه

كنند، بنابراين چرا در آورند، اما ماليات پردازان ضررهايي را تقبل ميخطر باال به دست مي

روند؟ بيمه بيكاري به وجود آمده توسط حكومت هم دامنه و هم جستجوي جبران نمی

كنند اگر آنها بيمه ي جديد را زودتر پيدا ميمدت بيكاري را افزايش داده است، مردم كارها

بيكاري نداشته باشند و يا اگر ميزان مقدار بيمه خودشان توسط اين كه چه مقدار از آن 

گرفت، همان گونه كه ميزان بيمه اتومبیل است. كنند تحت تأثير قرار مياستفاده مي

حبت كنم كه بيمه فراهم خواهم بيشتر از اين در اين مورد صمن نمي«نويسد: پریست مي

دهد. از طرف ديگر، من شك هاي طبيعي را افزايش ميشده توسط حكومت توالي نااميدي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - George L. Priest 
۲ - Yale 
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ندارم كه فراهم آوردن بيمه توسط حكومت اهميت ضررهاي به وجود آمده براثر بالیای 

دهد. بيمه سيل، به عنوان مثال، كه توسط حكومت به وجود آمده طبيعي را افزايش مي

هاي سيل خيز و هاي موجود در جلگهتر از بازار اكثر ساختمانبا قيمتي پاييناست و 

دهد. خواسته افراد كاهش در هاي بي دوام در سواحل شرقي را مورد حمايت قرار ميجزيره

آورند. اما روبرويي با خطر طبيعي است، و بازارها چنين اهدافي را براي افراد فراهم مي

هاي حكومت هستند، هاي بيمهي كاهش خطر از طريق برنامهزماني كه مردم در جستجو

هاي پر خطرتر است و بنابراين افزايش ميزان نتيجه سوق دادن منابع به سمت فعاليت

 خطر و ميزان ضررهاي وارد آمده توسط كل جامعه.

ست تا ميزان خطري را كه با آن اآوردههاي بيشماري براي افراد فراهم هنوز بازار فرصت

هاي گذاريتر هستند انتخاب كنند. اكثر انواع بيمه قابل دسترس است. سرمايها راحتآنه

راهي كه آنها ترجيح  بهگشت از دهند تا خطر را در برابر بمختلف، به مردم اجازه مي

توانند از طريق فروختن محصولشان قبل از اين كه دهند، متعادل سازند. كشاورزان ميمي

. آنها در برابر كاهش خطرات را كاهش دهند قيمت باقي بماندبه عمل بيايد و در يك 

بردن باال از افزايش قيمت را از دست شوند اما فرصت بهرهها محافظت ميقيمت

دهد تا در برابر دهند. بازار محصوالت به كشاورزان و افراد ديگر اين فرصت را ميمي

ای محصوالت و بازارهاي آينده را ها محفوظ باقي بمانند اكثر مردم بازارهتغييرات قيمت

شناسند. در رمان تام وولف به نام تر را نميشناختند و حتي بازارهاي مطمئن سادهنمي

، تاجري به نام شرمن مککوی خودش را به عنوان آقا و سرور »خرمن آتش خودپسندي«

يح داد براي دخترش توضتوانست ارزش آنچه را كه انجام ميدانست اما نميدنيا مي

ها و بازاريابان كاغذي را به باد هاي محبوب، تبديل پولبدهد. سياستمداران و نويسنده

هايي كه ها به سمت پروژهانتقاد گرفتند، اما آن بازارهاي پر رمز و راز باعث هدايت سرمايه

هايي كمك كرد ها آمريكاييكند، نشد آنها به ميليونخواسته مصرف كننده را بر آورده مي

شان را تنظيم و هدايت كنند. تحويل جديد براي كشاورزان، فرصت براي قرارداد تاطرختا 

درصد از  ٩٠بستن با صنف مواد غذايي براي پرورش محصوالتي خاص است. بيشتر از 

تري شوند، همراه با درصد پايينها اكنون تحت قراردادهاي توليدي پرورش داده ميسبزي
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دهند اما خطر كمتري هم كشاورزان استقالل كمتري مياز ديگر محصوالت قراردادها به 

 دهند. دارد، كه اكثر آنها آن را ترجيح مي

در همين زمان بازارهاي اصلي محصوالت اصلي مانند تجارت شيكاگو، معامله تجاري 

گذاري جديد براي ارائه هاي سرمايهشيكاگو، و معامله تجاري نيويورك، در جستجوي راه

ندگان هستند. بازار تجاري شيكاگو اخيرًا شروع به پيشنهاد قميت آتي كاال به مصرف كن

دهد كه مردم بر سر قيمت شير راكد باقي بمانند يا بر سر تغيير شير كرده است. اجازه مي

تر اما متغير قيمت شرط بندي كنند. در پاسخ به رفع نظارت كه به معناي قيمت پايين

هاي جديد براي ز بازيگراني است كه در پي راهخواهد بود. هيأت مديره تجارت يكي ا

اي از تهديد تحميل خرد در شركت بيمههاي بيمه است هر كسي كه بيمه ميحمايت شركت

. بر اساس نيويورك تايمز: دو بالی طبيعي كندگذاري ميسرمايه شده توسط وقايع ناگوار

در  ١٩٩٢ندرو در سال هاي اخير طوفان امخرب در تاريخ آمريكا رخ داده است در سال

در  ١٩٩٤میلیارد هزینه و هزينه در بر داشت در سال  ١٦گران فلوریدای جنوبی كه براي بيمه

میلیارد دالر (توجه داشته باشيد كه دليل اين كه اين دو مورد  ١١لس آنجلس زمین لرزه که 

ني صاحب ها بيشتر از هر زماترين بدبختي و فاجعه بودند اين است كه آمريكاييمخرب

میلیارد  ٥٠گران از فاجعه تر هستند). بيمهرفاه هستند، بنابراين ضررات مالي بيشتر و بزرگ

اي كند و حتي براي كار بيمهاي را از تجارت خارج ميهاي بيمهترسند، كه شركتدالري مي

ا فروشند. آنهگران از ضررات بزرگ ميهايي براي حمايت بيمهبسيار زياد است. كه سياست

بار در عرصه هاي جديد براي انتشار خطر هستند، كه شامل آينده مصيبتدر جستجوي راه

گران بايد در مقابل احتمال ضررات بزرگ، مقاومت كنند. شود، كه با آن بيمهتجارت مي

پول  اي وجود نخواهد داشتگذاران از طريق قول دادن اين كه هيچ چنين فاجعهسرمايه

كنند كه بهره را نيز پيشنهاد مي» عمل خواست خدا«گران اتكايي ه. بيمآورندبه دست مي

بااليي در بر خواهد داشت اما نيازمند اين است كه تعهد كنندگان از پرداخت در حوادث 

بار و خواست خدا، به حفظ قابل دسترس بار چشم پوشي كنند. آينده مصيبتمصيبت

كنند: اگر بازار بتواند سئوال را مطرح ميكند. آنها اين بودن و قيمت معقول بيمه كمك مي

بيني فجايع مالي چند ميليارد دالري رسیدگی کند، چرا حكومت به صورتي مناسب با پيش

 اصالً نیاز دارد كه در نظام اقتصادي دخالت كند؟
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 دوراهي دولت

هاي قرن بيستم يك تجربه شكست خورده در حكومت بزرگ بود. هر روزه اكثر مردم راه

هاي ، ارتباطانتفاعيهاي توانست بهتر از طريق شركتديدند كه مشكالت ميري ميبيشت

 ها حل شوند.دو طرف، يا خيريه

نسبت به تأمین همچنين مزايا و سود بازنشستگي را  وبازارهاي خصوصي بيمه 

 ١٢هاي مهندسي جهان، يك تونل ترين پروژهيكي از بزرگ .دادبهتر ارائه مياجتماعی 

دالري در زير كانال انگليس، طراحي شد، از نظر مالي تأمين شد، ساخته شد،  ميليارئ

صاحب مالك شد و توسط يك اتحاديه خصوصي وارد عمل شد. شركت كه منابع سرمايه 

ها در آينده، بود براي كسب قدرت شد، خواستار فروش يكسان سرمايهبشري ناميده مي

گذاران، بار دانشجويي، رجوعي بهتر براي سرمايههاي دانشجويان به عنوان راه حل براي وام

 كمتري از هزينه آموزشي بر دانشجويان و نبودن هزينه براي ماليات پردازان.

-توانند نيازها و اولویتجوامع خصوصي، كه با رضايت بر نظارت بستگي دارد، بهتر مي

لي مدارس هاي محميليون آمريكايي را بر آورده سازند تا حكومت ٢٥٠های متفاوت 

دهند و در هاي كمتر نسبت به مدارس حكومتي ارائه ميخصوصي آموزشي بهتر با هزينه

اند. هاي داراي بهره يادگيري را معقول ساختهچند سال اخير تكنولوژي اطالعات و شركت

سازند تا اين كه آنها را در آن به دام اندازند. هاي خصوصي مردم را از رفاه خارج ميخيريه

دي ما قادر خواهيم بود كه از حكومت بگذريم تا به تمام كاالها و خدماتي كه به زو

تريليون  ٥/٢هاي فدرال ـ دولت ـ محلي خواهيم برسيم. اما در اين ضمن، حكومتمي

خواهند قدرتشان را بدون يك جنگ از دست بدهند. خدمات پستي ایاالت دالري ما نمي

ش چسبيده است. هيأت مديران مدارس و امتحده مصرانه، به حق انحصاري حقوقي

هايشان فرار ها اجازه نخواهند داد كه از مدرسهكنند كه به بچهانجمن مربيان عنوان مي

هاي تكميلي انتخاب مدرس جلوگيري كنند. كنند تا از طرحها دالر خرج ميكنند و ميليون

كنند، حتي نگين ميبرند مشتاقانه، حكومت را سبك سه از نظام موجود سود ميكميمرد

اگر همه مصرف كنندگان آن را ترك كنند. زماني كه ثبت نام مدارس در بخش كلمبيا توسط 

اجرايي اضافه  ٥١٦درصد ـ سیستم حقيقتًا  ٢٥شوند ـ حدود ، با شكست مواجه مي٣٣٫٠٠٠
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پذيرند حتي اگر ما همه كارمند پست كامالً زمان بيكاري را نمي ٨٠٠٫٠٠٠كند. مي

 اتمان را به طور الكترونيكي انجام دهيم. ارتباط

توانيم به سادگي منتظر نيروهاي اجتماعي يا تكنولوژي باشيم تا به صورت خودكار ما مي

افتد، جانشين حكومت شود. براي مطمئن شدن در اين مورد كه چنين تغييراتي اتفاق مي

ب كنند، با خدمات هايشان انتخاافراد خواستار حقوقشان هستند تا مدارسي براي بچه

هايشان را در شركت بيمه خصوصي بازنشستگي پستي ایاالت متحده رقابت كنند، پول

گذاري كنند. و سپس ماليات پردازان به كار مشغول خواهند شد تا مطمئن بشوند سرمايه

-كه حكومت توليد خدماتي را متوقف خواهد ساخت که هیچ کس دیگر از آن استفاده نمی

 کند.
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 دوازدهم فصل

 آينده لیبرتاریان

 

 

 

جامعه سياسي براي ايجاد يك عصري جديد از آرامش و وفور نعمتي كه قول داده بود با 

. شكست حكومت اجباري با سطح و ميزان اجبار و بلند پروازي ه استشكست مواجه شد

از  پيهاي فاشيست و كمونيست كه در . حكومتبوده استتناسب مكه قول داده بود، 

تر بودند، اكنون به عنوان بندي افراد در يك دامنه بزرگبردن جامعه مدني و طبقهبين 

شكست رقت بار تشخيص داده شده، آنها قول اتحاد و رفاه دادند اما فقر، ركود، خشم و 

 را تحويل دادند. ١اتمیسم

، گرا تحت تمسخر قرار گرفته بودانتقاد لیبرتاریان از سوسياليسم، توسط روشنفكران چپ

با خارج شدن  .بيشتر شده است آزادی گرایی. اكنون چالش با اثبات شدنيز  ي آنكه درست

و  آزادی گراییدر اوايل قرن بيستم ميان  عارضفاشيسم و سوسياليسم از صحنه سياست، ت

دموكراسي سوسیال به وجود آمد، يك تعبير سطحي از سوسياليسم كه طرفدارانش ضرورت 

پذيرند اما داليلي پابرجا براي محدوديت، كنترل، شكل زار را میجامعه مدني و فرآیند با

كنند. (سوسیال دموكراسي عمومًا ليبراليسم در هاي فردي پيدا میدادن و منع تصميم

دار نكنم كه در ابتدا دهم كه ذهنيت كلمه را خدشهشود اما من ترجيح ميآمريكا ناميده مي

ظه كاران آمريكايي، انتظار داريم ببينيم كه به معناي آزادي فردي بود). براي محاف

طرفدارانش به حاميان جامعه مدني و طرفداران مداخله سياسي تقسيم شده است. نهايتًا، 

هاي سوسیال به عنوان مدافعان جامعه محافظه كاران استاتيست خودشان را با دموكرات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Atomism: ص 171 ر.ك، جامعه مانند اجزاي منفرد و بدون تعامل است 
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سیاست حمایت از صنایع . گرايشي كه قبالً با همراه ديدند سياسي در برابر جامعه مدني

داخلی بوچانان و افزايش گرايش در ميان محافظه كاران شروع شده است، حكومت را 

 د. كناستفاده مي هاي محافظه كارانهكند بلکه از آن براي تحميل ارزشمحدود نمي

از آنجايي كه دموكراسي سوسیال در ایاالت متحده و اروپاي غربي هرگز کامالً جانشين 

ست. اين يك خبري ابودهني و بازار نشده است، شكست آن كمتر مشخص جامعه مد

ها به تر براي لیبرتاریانها است اما يك چالشي بزرگها و اروپاييخوب براي آمريكايي

خواهند به مشكالت مداخله اشاره كنند و موردي ها ميآورد كه اين لیبرتاریانوجود مي

دتر به وجود آورند. هنوز مدرك شكست جامعه براي آزادي فردي بيشتر و دولتي محدو

 شوند. هايي جديد هر روزه هويدا ميسياسي مسلم  و چشمگیر است و مثال

هاي تغييري دولت رفاه اجتماعي در سر تا سر جهان بدون دوام هستند و برنامه

حتي بازنشستگي قريب الوقوع دوران افزایش زاد و ولد تحقق تعهدات تأمین اجتماعی را 

سازد. حتي پس از افزايش شديد ماليات. غير ممكن میس از افزايش شديد ماليات، پ

شود، به غير از آن َاشکال انحصاري توسط دولت ـ مدارس و تكنولوژي اطالعات متحول می

هايي . مثالشودمتحول مي شوندتر مياداره پست ـ كه تأثير كمتري دارند و هر ساله گران

به  ٤گرفته تا جنگ مواد مخدر، ٣و از واگو ٢تا وای تواتر ١واترگیت از رسوایی بزرگ ماجرای

ها و قوانين رشد اقتصادي را شديدًا آورند كه قدرت فاسد شده است. مالياتياد ما مي

كرد، ارتباطات بهتر و بازارهاي ست زماني كه تكنولوژي رشد ميركاهش داده است، د

تر و اي از رشد را ارائه دهند. رشد آراميافته سرمايه کارآمدتر بايد به ما ميزان افزايش

شوند های حكومت بر اساس هویت و نفوذ سياسي توزیع ميترویج این دیدگاه که رانت

به جای آن كه در بازار رقابتي به دست آيند، اغتشاش گروهي و تضاد اجتماعي را تقويت 

 كند.مي

 

 نگتن آن گونه كه روزولت ساختيواش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Watergate 
۲ - White water 
۳ - Waco 
٤ - War on Drugs 
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در ارتباط با حكومتي بزرگ و جذابيت روز افزون انتقاد لیبرتاریان، باعث افزايش نااميدي 

هايي متمسک شوند. آنچه كه در شده است كه مدافعان جامعه سياسي به ضد حمله

رسد ميانه روي آنان است. هاي اخير حكومت فعال سياسي جالب به نظر ميارتباط با دفاع

هاي و خيال پردازي تالش ١٩٣٠ی در دههخواستاري همه جانبه براي تغيير اجتماعي 

هاي قديمي ميان پروفسورهاي گذشته است. هر چند چنين مدل ١٩٦٠ی جمعي در دهه

خواهند نظر مخاطبان را شود كه مياستخدام رسمي، سياستمداران و ناشران يافت مي

، هستند. دهدجلب كنند و تنها در حال ايراد سخناني معتدل براي آنچه كه دولت انجام مي

ايجاد دوباره «به نام  ١٩٩٢كتاب نوشته شده توسط دیوید آسبرن و تد گیلبر در سال 

: چگونه روح بازرگاني و تجارت در بخش عمومي تغيير شكل را در نظر بگيريد حكومت

مانند بيل كلينتون و آل گور مورد » هاي جديديدموكرات«كه شديدًا توسط چنين » يابدمي

هايي كه در عصر است. آسبرن و گیلبرن تشخيص دادند كه انواع حكومت تأييد قرار گرفته

هاي متمركز  كم تحرك آنها، دغدغه خاطرشان با صنعتي توسعه یافتند، با بوروكراسي

آنها برنامه  .كنندهاي هرمي دستور، ديگر به خوبي كار نميقوانين و مقررات، و با زنجيره

گري، مالكيت اجتماع، رقابت، را رعايت كند: ميانجي چيز ١٠كنند كه حكومت بايد ريزي مي

گرا، محرك براي مصرف كنندگان، تجارت و سرمایه گذاری، قابلیت مبتنی بر تبلیغ نتيجه

بيني، عدم تمركز و مبتنی بر بازار. مورد تكان دهنده در ارتباط با اين ليست اين است پيش

 مت بلكه توصیف فرآیند بازار است.كه اين ليست بسيار نزديك به توصيف نه تنها حكو

توانيم دهند كه ما مينظریه پردازان عمده از حكومت فعال سياسي در زمان ما قول مي

 حكومت را مانند بازار فعال سازيم. 

را بررسي كنيد. كه پنج » دفاع از حكومت«به نام  ١٩٩٦يا كتاب جاکوب ویسبرگ در سال 

ـ پذيرفتن اين كه زندگي همراه با خطر ١کند: ائه میاصل را براي احياء و تجديد حكومت ار

ـ بيش از توان حكومت ٢است و براي قانوني كردن خطري كه وجود ندارد تالش نکنيم 

ـ اختيار مراجع ٤های ناموفق، منسوخ و کم اولویت را حذف کنیم ـ برنامه٣تالش نکنیم 

م كه حكومت از اين كه ـ قول دهی٥قانون سازي کنگره را به بوروكراسي تفویض کنیم 

سهم حكومت از محصول ناخالص ملی عمل  هايتر نخواهد شد، در چهارچوبهست بزرگ

اش به عقل، تأثير و نيكوكاري حكومت فدرال باقي مانده شود. در حالي كه ویسبرگ عقيده
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هاي قبل كه براي دولت فعال سياسي مشتاق است، برنامه سياست او در مقايسه با نسل

 متوقف مانده است. بودند، 

عصر حكومت «بر خالف اين مداخله گرايان تنبيه شده، و بر خالف اظهاريه كلينتون كه 

تر از هميشه باقي مانده است. حكومت ، حكومت در حقیقت بزرگ»بزرگ پايان يافته است

د كشاند بيرون ميسال از كساني كه آن را توليد كردهيك تريليون دالر در  ٦/١فدرال به زور 

صفحه  ٦٠٠٠گيرند. هر سال، کنگره هاي ديگري ميهاي محلي تريليونو دولت و حكومت

صفحه از قوانين جديد در دفتر ثبت  ٦٠٠٠٠كند. تنظيم كنندگان به قانون اساسي اضافه مي

تواند به صورت كلي در سازگاري و كنند وکال موافقند كه هيچ كاري نميفدرال را چاپ مي

فدرال باشد. اكثر رهبران سياسي ما هنوز در حال زندگي كردن در  مطابقت با قوانين

واشنگتني هستند كه روزولت آن را ساخته است، اگر شما به نظری خوب فكر كنيد، تنها يك 

 هاي اندكي را بررسي كنيد:ايد، مثالبرنامه حكومت ايجاد كرده

ها خواند اما اليحهباتی میی یک مبارزه انتخادربارهاصالحيه دهم را  ١سناتور باب دال •

معرفی را با قوانين جنایی مبتنی بر حکومت فدرال با سياست رفاهي و تعریف ازدواج 

. (اختیارات نه توسط قانون اساسي و نه از دولت خلع شده است، و اين قدرت كندمي

 شود).محترمانه برای دولت يا مردم اعطا می

هاي ساختمان عمومي اعالم پروژه طرحي براي خراب كردن ٢نخست وزيري گور •

گويد: اين بناهاي تاريخي پر شده از جرم براي يك سياست شكست خورده، دارد، ميمي

-در سال«كند اش يادآوري ميسازد. او به مستمعينهاي اطرافش را نابود میهمسايگی

دهند، گفت كه چه كاري انجام بهای گذشته، واشنگتن به مردم در سر تا سر شهرهايش مي

اجازه دهيد رو راست باشم: بعضي از آن تفكرات كرد و خرد را از آن باال ديكته ميعقل و 

هاي جديد ساختمان سازي عمومي سپس او طرحي را براي پروژه». واقعًا عاقالنه نبودند

 کند.اعالم می

گويد كه جمهوري خواهان نيازمند اين هستند كه ديدگاه مي ٣سناتور دن کوئتس •

ره ساختن جوامع ویران شده را پيشنهاد كنند نه از طريق حكومت بلكه از طريق دوبا

كند كه حتي ها را مطلوب سازد و عنوان ميهایی كه زندگيآلمؤسسات خصوصي و ایده
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - Bob Dole 
۲ - Gore 
۳ - Dan Coats 
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تواند آن را مستقيمًا بسازد. سپس او نوزده اگر حكومت جامعه مدني را ناديده بگيرد، نمي

-كند که ساختن مدل مدرسه براي جوانان در خطر، تکمیل دورهقانون فدرال را پيشنهاد مي

هاي مناسب زايمان ها، بودجه بندی و تأمین بودجه، سرپناههای انتظار برای طالق زوج

 انداز براي فقرا و غيره است.هاي پسمذهبي، باز کردن حساب

كند » ييشديدًا تمركز زدا«دهد كه قول مي ١وزیر مسکن و شهرسازی هنری سیسنروس •

فهمند و از نظر سازماني هاي كوچك، حداقل بهتر ميهاي مجاور و شغلزيرا كليساها، گروه

اند که در واشینگتن دست و پا گیر هستند تا آن که براي حكومت طوری مستقر شده

هايی را در اجتماع آنها را بهبود و پيشرفت بخشند. اما سپس او بر قراري كالس درس

سازد كه دهد و والدين مقيم را مجبور ميهای عمومي را پيشنهاد ميواحدهاي ساختمان

هاي آموزشي، جلسات هم برابر دبيرستان يا هاي آموزش والدين، مراقبتهر روز در كالس

 سمينار براي بزرگساالن شركت كنند.

نظر به «نويسد كه آمريكا حول محور مي٢مدير اجرايي ائتالف مسيحيان، رالف رید  •

دارد. اولين عقيده اين است كه همه  مبتنيدو اعتقاد اساسي  رای است كه بجامعه

ها از نظر خداوند يكسان و برابر با حقوق مشخص قابل انكار خلق شدند، و براي انسان

شان آزاد هستند. دومين عقيده اين است كه هدف هاي قلبيدنبال كردن خواسته

اش شامل منع سقط ا برنامه سياسيانحصاري حكومت حمايت از آن قوانين است. ام

 شود. جنين، ممانعت از ازدواج هم جنس بازان، و بررسي و سانسور اينترنت می

اي هر روز: رئيس جمهور طرحي براي كاهش يابد، در هر روزنامهو اين موضوع ادامه مي

و  خواهند كه ژاپنقيمت گازولين و افزايش قيمت گوشت گوساله دارد. مديران اجرايي مي

چين اهدافي خاص براي واردات ایاالت متحده در نظر بگيرند. هيأت متخصصان 

ريزان ايالتي نيازمند ساختمان سازان خواهند كه تعداد پزشكان را كاهش دهند، برنامهمي

هايي هستند كه مردم استطاعت پرداخت پول آن را داشته باشند، براي ساختن خانه

دهند. عصر توسعه خانه سازي مقياسي گسترش می بنابراين چند سال بعد طرحي براي

 داند.حكومت بزرگ پايان يافته است، اما ظاهرًا حكومت هنوز آن را نمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Henry Cisneros 
۲ - Ralph Reed 
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هايي براي همه چيزهاي خوب در همين زمان فعاالن سياسي رژه نظامي و میتینگ

مشاغل، فرزندان، مسکن، خدمات درمانی، محيط  :موجود در کل این عالم ترتيب دادند

ست. سخت است كه براي جامعه مدني و فرآیند بازار تظاهراتي سازمان داد. منبع زي

هاي بهتر دهد مشاغل بهتر، خدمات درمانی بهتر و خانهنظريات و ثروت كه به ما اجازه مي

 ها داشته باشيم و از منابع ناب بهترين استفاده را ببريم.هاي بهتري از بچهو مراقبت

 

 قال قدرت و نظمتمركز و استقرار، انت

شود، تمركز و انتقال قدرت، بر ديده مي ١٩٩٠ی دو روند رقابتي در دنياي سياست در دهه

خالف صحبت در واشنگتن در مورد انتقال قدرت و اصالحيه دهم، هم جمهوري گرايان و 

 وهاي فدرال براي مشكالت پيش آمده ها در کنگره به پيشنهاد ارائه راه حلهم دموكرات

هاي ایالتی . دادگاهادامه دادند هاي رقابتيري كنترل محلي، تجربه گرايي و راه حلبركنا

تقاضا كردند كه تمامي مدارس در دولت به صورتي يكسان و برابر بنا شوند و توسط خط 

هاي اتحاديه اروپا در بروكسل تالش براي متمركز هاي دولت اداره شوند. بوروكراتمشي

 ازمخصوصًا براي جلوگيري هر حكومت اروپايي  ،اي داشتندرهساختن قوانين در سطح قا

 ترجذاب گذارانخود را براي سرمايه تر يا مقرراتی كمترهاي پاييناين كه با ارائه ماليات

 . دهد جلوه

متناقضًا دولت ـ ملت امروزي بسيار كوچك و بسيار بزرگ هستند. آنها بسيار بزرگند تا 

ميليون رأي دهنده دارد كه  ١هدايت باشند. هندوستان بيش از  بتوانند تأثير پذير و قابل

توانند منافع همه رأي گذار وجود دارد، آيا آنها ميقانون ٥٠٠براي هر كدام از آنها بيش از 

ميليارد انسان باشد؟ در هر  ١دهندگان را در نظر بگيرند يا قوانيني بنويسند كه مناسب 

كند و هيچ طرح ملي در شرايط محلي شديدًا فرق مي تر از يك شهر است،كشوري كه بزرگ

تر از آن پذيرد. در همين زمان، حتي دولت ـ ملت خيلي كوچكهيچ جايي انجام نمي

هستند كه بتوانند واحدهاي اقتصادي مفيدي باشند. آيا فرانسه و بلغارستان بايد يك راه 

توانند به اه آهن و اخبار ميآهن ملي يا شبكه تلويزيوني ملي داشته باشند در حالي كه ر

آساني از حد و مرزهاي ملي عبور كنند؟ ارزش باالي اتحاديه اروپا، یک عالمه قوانين توليد 

نيست بلكه فرصت براي تاجران است تا در سر تا سر بازار توليد  ١هاشده توسط یوروكرات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - Eurocrats 
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به قوانين متمركز شده تر از ایاالت متحده. بازار مشترك كنند و بفروشند حتي بيشتر و بزرگ

هاي ملي مانع از اين نشوند كه شهروندانشان با نياز ندارد، تنها به اين نياز دارد كه حكومت

 شهروندان كشورهاي ديگر تجارت کنند. 

هاي متمركز شده از واشنگتن گرفته تا اتاوا تا بروکسل تا دهلي در همين زمان، حكومت

اي و تجربيات كوچك دارند گرايش هاي ناحيهوتنو سعي در متمركز ساختن كنترل و تفا

كنند تا حكومت را ناديده بگيرند و ديگر نيز قابل مشاهده است. افراد تاجر سعي مي

شركاي تجاري خود را پيدا كنند. اگرچه آنها در يك خيابان يا در يك محدوده ملي ديگري 

ین و ايتاليا، باعث ايجاد باشند. تجارت در مثلث ميان لیون، فرانسه و ژنو، سوئیس، تور

دومنیک  .شوددر ميان آنها مي روم، و پاريس سياسي هاياز سرمايهتجارت بيشتري 

گويد: مردم در حال هاي سرمایه گذاران بی پروای عمده لیون مييكي از كاپيتاليست ١نووله،

کند. هستند كه كنترل بیش از اندازه بر زندگيشان ِاعمال می ييهاشورش علیه سرمایه

پاريس از مستخدمان و كارگران شهري پر شده است در حالي كه لیون از تاجراني پر شده 

خواهند دولت را از پيش رو بردارند. ديگر مناطق تجاري شامل تولوس و است كه مي

همراه  ٤بلژيك و روتردام، هلند و ماستریچ، ٣فرانسه، بارسلونا، اسپانيا و آنورپ، ٢مونت پلیر

هاي ملي و مرزهاي ملي مانع از ايجاد شود. حكومتو آلمان مي ٦ک و آکنبلژی ٥با لیگ

هاي قديمي براي مشكالت و شود. بسیاري از مناطق در پي راه حلثروت در آن مناطق مي

 خارج از كنترل حكومت هستند: انفصال و جدايي.

ري كه مردم فرانسوي زبان کبک نگران مستقل شدن از كانادا هستند. دقيقًا همان كا

بينند ارتباطات تجاري دهند، كه ميتعداد بيشماري از مردم در كلمبياي انگليسي انجام مي

آنها با سیاتل و توکیو بيشتر از ارتباط تجاری با تورنتو و اوتاوا است. اتحاديه لومبارد به 

اش از ايتالياي هاي الكترونيكي سريعي دست يافته است درخواست جداييموفقيت

یافت. آنچه كه تحت كنترل مافيا است، ايتالياي جنوبي سخت در بند رفاه و  شمالي دست

 باشد. آسایش مادی می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Dominique Nouvellet 
۲ - Toulouse and Montpellier 
۳ - Antwerp 
٤ - Maastricht 
٥ - Liege 
٦ - Aachen 
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انتقال قدرت مشابه سريعي يا حتي استقالل براي اسكاتلند وجود دارد. جدايي ملي 

اش يك راه حل براي اكثر مشكالت آفريقا باشد، كه مرزهاي مليبه خوبي ممكن است 

با كم توجهي به هويت اخالقي يا الگوهاي تجاري قديمي ماری، هاي استعتوسط قدرت

هاي بيشتري براي جدايي ها و اضطرابحتي در ایاالت متحده ما آشوب .تقسيم شده است

ايم. استتن آیلند به جدايي از شهر هاي گذشته ديدهبينيم نسبت به آنچه در زمانمي

ايالت در كانزاس  ٩ایالتی راهش را بستند.  گذارانرأي داد، اما قانون ١٩٩٣نيويورك در سال 

 غربي از کنگره درخواست كردند تا به عنوان يك دولت جداگانه تقسيم بشوند. 

فعاالن سياسي هم در كاليفرنياي شمالي و هم در كاليفرنياي جنوبي پيشنهاد كردند كه 

يواري هاي دبخش واحد قابل كنترل تقسيم شود. شهرت نوشته ٣يا  ٢دولت بزرگ به 

 سرشار از اين تقاضا است كه از شهر لس آنجلس جدا شود.  ١آمريكايي سان فرناندو ولی،

هاي موفقيت اقتصادي آمريكا ارزش پهناور كردن منطقه ترين درسيكي از مهم

جغرافيايي است كه در آن تجارت آزادانه جريان داشته باشد در حالي كه حكومت به جامعه 

 تصميمات خودش زندگي كند.نزديك باشد كه بايد با 

سوئیس ممكن است حتی مثالي بهتر درباره مزاياي تجارت آزاد و قدرت متمركز نشده 

ميليون جمعيت دارد، سوئیس سه گروه زبان اصلي دارد، و مردم  ٧باشد. هر چند آن تنها 

هاي بارز متفاوتي دارند. سوئیس مشكل تضاد فرهنگي با نظام سياسي متمركز فرهنگ

الت كه مسئول اكثر امور عمومي هستند، و ایهحل كرد ـ بیست ایالت و شش نیمرا نشده 

به سياست پولي و اعمال و اجراي اليحه  ويك حكومت مركزي ضعيف، كه به امور خارجي 

 . كندرسيدگي مي قوانين

هاي اصلي پيشنهادي توسط سیستم سوئیس اين است كه تضادهاي يكي از ديدگاه

. بنابراين بیشتر توان كاهش داد، مياندكه آن تضادها سياسي نشدهفرهنگي را زماني 

هاي شود، و نياز كمتري براي گروهزندگي در محيط خصوصي يا سطح محلي سپري مي

 شود كه براي مذهب، تحصيالت، زبان و چيزهاي ديگر جنگ كنند.فرهنگي مشاهده مي

هاي گرفته شده در بخش عمومي جدايي از كليسا و دولت و بازار آزاد هم تعداد تصميم

ها را براي رقابت در مورد كنترل سياسي كاهش ي گروهدهد و بنابراين انگيزهرا كاهش مي

 دهد. مي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - The San Fernando Valley 
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مردم در سر تا سر دنيا در آستانه درك منافع حكومت محدود و انتقال قدرت هستند. 

ایم. آیا ردهکحتي دانشجویی از آذربايجان در كنفرانسی گفت: من و دوستم فکر می

ها را حل كنيم نه تنها از طريق تغییر ها و آذربايجانيتوانيم اختالف ميان ارمنستانينمي

هاي داخلي و اجازه براي مرزها بلكه از طريق بي اهميت ساختن مرزها با نقض پاسپورت

 مالكيت اموال و حق كار كردن در هر دو طرف مرز؟

در ميان » بی عدالتی«. انگیزه برای حذف اندهروها به آساني تسلیم نشدهنوز، میانه

 است. قوي ها ناحيه

گفت: به عنوان رئيس جمهور من بايد قوانيني  ١٩٩٥رئيس جمهور كلينتون در سال 

هاي من در آركانزاس و مردم مونتانا باشد، بلکه متناسب بسازم كه نه تنها متناسب با گروه

هایش، و سعي در ورد این کشور تنوع و تفاوتبا کل این کشور باشد. و مسئله بزرگ در م

گويد كه روزنامه نگار واشنگتن پست مي يك. است بزرگي هايچالشهماهنگ كردن 

است كه توسط حكومت فدرال واحد آمريكا شديدًا نيازمند يك استاندارد آموزشي 

ور، در حال گويد اگر برنامه آموزشي نوآريزي شده باشد. حاكم كنتاكي پائول یتن ميبرنامه

كار كردن است، همه مدارس بايد آن را داشته باشند، و اگر چنين نيست هيچ كدام نبايد 

 داشته باشند. 

را مشاهده نكنند، از ديگر اما چرا؟ چرا اجازه ندهيم مدارس محلي يك منطقه مناطق 

يس بينيد تقلید نکنند، و آن را با شرايط خودشان سازگار سازند؟ و چرا رئآنچه كه مي

سازي تنوع بزرگ آمريكا است؟ چرا  هماهنگكند كه چالش او جمهور كلينتون احساس مي

روها اين است كه قدرداني از تنوع و مند نشويم؟ مشكل میانهاز گوناگوني و تنوع بهره

هاي متفاوت و گوناگوني را به معناي پذيرفتن افراد متفاوت و مناطق متفاوت که موقعيت

 دانند.د، مینتايج متفاوت دارن

هاي رقابتي نتايج بهتري هاي متمركز شده يا نظامسؤال خط آخر اين است كه آيا نظام

هاي بيشتري كه هر چند كامل نيستند، بهتر از كنند، بدين معنا كه نیل به راه حلتوليد مي

به هاي رقابتي چه كنند كه تجربه ما با نظامها بحث ميآنچه كه بودند هستند. لیبرتاریان

معناي دموكراسي باشد يا فدراليسم يا بازار آزاد يا نظام رقابتی روشنفكران غربي ـ نشان 

 كنند.هاي تحميلي و متمركز شده پيدا ميهاي بهتري نسب به نظامدهد كه آنها جوابمي
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اعالم كردند كه آنها  ١٩٩٥دو شركت بزرگ ـ آی تی تی و ای تی و تی ـ هر دو در سال 

اند و گوناگوني اين گونه بهتر كنند زيرا آنها بسيار بزرگ شدهبخش تقسيم ميخود را به سه 

 شود.هدايت و رهبري مي

میلیارد  ٧٥ميليارد دالر فروش دارد و ای تی و تی حدود  ٢٥آی تی تی ساالنه حدود 

گذاران با پول خودشان نتوانند كار را كنترل و هدايت ها و سرمايهدالر. اگر مديران شركت

تريليون  ٦/١ميليون بوروكرات فدرال ممكن است كه يك حكومت  ٢ند، آيا براي کنگره و كن

 تريليون اقتصاد نگوييم؟ ٦دالري را سرپرستي كنند حتي اگر هيچ چيزي از 

 

 عصر اطالعات

يك دليل بزرگ كه آينده لیبرتاریان وجود خواهد داشت ظهور عصر اطالعات است. 

مشكل ما يك  (به عالوه)شود، تر ميو ارزان شود ارزاناطالعات هر چه بيشتر پخش مي

نقصان و كمبود نيست بلكه ازدياد اطالعات است. عصر اطالعات خبري بد براي 

و  ،اندتر شدهتر و قابل دسترسهاي متمركز شده است. اول اينكه، اطالعات ارزانبوروكراسي

. بدين براي آنها خواهند داشت گيريبع براي تصميممردم نياز كمتري به متخصصان و منا

در يك دنياي پيچيده هيچ كدام از (معنا نيست كه ما با متخصصان مشورت نخواهيم كرد 

توانيم بلكه بدين معنا است كه ما مي )توانيم يك متخصص در هر امری باشيمما نمي

اين ها كنيم. حكومت هاي خود را اتخاذمتخصصان خود را انتخاب كنيم و خودمان تصميم

، در تاریکی نگه دارند مورد امور دنيا و اشتباهات حكومتدر امر را كه شهروندانشان را 

 . دانندمشكل مي

 هايكنند. براي حكومتتر حركت ميدوم اينكه، از آنجايي كه اطالعات و تجارت سريع

 کم تحرك حفظ آن بسيار مشكل است. اثر اصلي قوانين بر ارتباطات و خدمات مالي، آرام

است كه  يكردن مسير تغيير است و نگه داشتن مصرف كنندگان از دريافت مزاياي كامل

 کنند.ها براي ارائه آنها به ما تالش میشركت

ها سعي در . حكومتخواهد بودتر سوم اينكه، خصوصي سازي حفظ و نگهداريش آسان

دهد تي ارائه ميتوقف تكنولوژي و تقاضاي پنهان دارند كه هر كامپيوتر يك راه حل حكوم

دانند كه در ها اين امر را مشكل ميها با شكست مواجه خواهند شد. حكومتاما آن تالش

زندگي اقتصادي افراد دخالت كنند. نهايتًا، همان گونه كه بازارياب و كارآفرين تكنولوژي بیل 
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هاي يي كه بيت. از آنجا»كنددر سر تا سر شبكه كار  تواندنمينيروي اجباري «گويد: مي ١فرزا

اند، براي حكومت اعمال كنترل ها شدهتر از معادن ذغال سنگ و كارخانهديجيتالي با ارزش

تر شده است. بعضي از مردم نگرانند كه هزينه دسترسي به كامپيوتر و آنها سختبر 

كند. اما در حقيقت اينترنت تقسيم جديدی ميان دارندگان و كساني كه آن را ندارند ايجاد 

ستفاده مناسب از كامپيوتر و دست يابي روزانه به مدت يك سال، مانند هزينه اشتراك ا

مجله نيويورك تايمز است. و هيچ كس در مورد اين كه كسي روزنامه ندارد نگران  يساالنه

نيست. در هر موردي، هزينه كامپيوتر در حال كاهش است و به كاهش خود نيز ادامه 

هاي در ابتدا از سرگرميها اين گونه بود، كه ها و تلويزيونندهد، همان گونه كه تلفمي

سرمایه گذاران در حال پيشنهاد پست الکترونیکی مجاني  ١٩٩٦. تا اواسط ثروتمندان بود

براي هر خريدار بودند كه آن خريدار مشتاق ديدن تبليغات در صفحه كامپيوتر است. هيچ 

كتاب مقدس «گويد: مي ٣سردبیر مجله وایرد ٢داشتن و نداشتني وجود ندارد، لوئیس ُرزتو

لیبرتاریان عصر اطالعات اين است: بهتر است در ارتباط با آنچه كه داريم و بعدًا خواهيم 

ها ممكن است تنها چيزي باشند كه واقعًا سودمند نيستند، از داشت فكر كنيم. و داشته

هستند، دست و پای خود را هاي آزمايشگاهي براي تكنولوژي جديد آنجايي كه آنها موش

شان، قابل دسترس هاي بعد براي تقسيم قيمت اصليدهند كه در سالبراي وسایلی مي

ها جهت عرضه تكنولوژيشان به هر كس در ها براي مجبور ساختن شركت. تالش»هستند

آن واحد يا زير قیمت بازار، انگيزه هر كارآفرين براي توليد محصول جديد را كاهش 

 كند. تر ميبنابراين مسير تغيير را طوالني دهندمي

هاي فكر و مغز كه در ها در دنياي ما محصوالت و يافتهاز آنجايي كه بيشتر ارزش

سازد، منابع طبيعي قديمي، كمتر به موضوع هاي ديجيتالی نهفته است، منعكس ميبيت

از روغن و تر مهمشوند. ساختارهاي مؤسسات و سرمايه بشري براي ایجاد ثروت مربوط مي

 ترها تنظيم و قانونمند كردن سرمایه گذاری و سرمايه را سخت. دولتآهن هستند

تر شده است و رفاه از مرزها گذشته است. ن امر براي مردم آسانایهبينند، از آنجايي كمي

گذاري به منظور حفظ ها قانونتر خواهند شد از طريق كاهش مالياتكشورها مرفه

 .شد خواهند ترمهم گذاران در كشور و جذب آنها از خارج از کشورسرمايه مخترعان و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - Bill Frezza 
۲ - Louis Rossetto 
۳ - Wired Magazine 
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ی صنعتي اصرار و هبعضي از دورانديشان عصر اطالعات، بر تفاوت اين دوره از دور

پافشاري زياد دارند. بعضي از ثروتمندترين كشورها قرن هفدهم تا قرن بيستم، هلند، 

شان اي در منابع طبيعيور ـ به صورت قابل مالحظهسوئیس، و بريتانياي كبير، ژاپن، سنگاپ

روش ها با روشی منسوخ ـ واقعًا روش جدید رسم شده یعنی شوند. آندچار كمبود مي

ه به كمياز طريق حاکمیت قانون، آزادي اقتصادي و كار كردن سخت و مرد ـای سرمایه

د و تالش فردي توسط . هنوز اهميت بازار آزا، ثروتمند شدندخوبي آموزش ديده هستند

اقتصاد بازار و مشاركت بازتر افزايش خواهد يافت كه از طریق سیستم الکترونیکی اینترنتی 

 گردد.کامپیوتری با دسترسی به اطالعاتی جامع ممکن می

پيغمبراني براي عصر  ٢هایک و شامپتر«نويسد كه از مؤسسه هادسن مي ١پیتر پیتسیچ

ي اقتصاد جديد است. آناليز هایک از نظم خودجوش و اختراعات هستند، منظور او برا

تر از هر عصري از فرصت اش، مربوطخطرهاي فراوان اعمال نفوذ اجباري با كارهاي پيچيده

خرابی خالق حقيقت اصلي در «كند كه رسد. و شامپیتر  اشاره ميو تغيير سريع، به نظر مي

کند، همانطور كه سرمایه گذاران كه بيشتر از هميشه صدق می» مورد سرمایه داری است

دهند. كنار گذاشتن چهارچوب اصلي شان ادامه ميکامیاند و به يادگيري تلخياد گرفته

درصد از ارزش بازارش در پنج سال هزينه  ٧٠توسط كامپيوتر شخصي، كه براي آی بی ام، 

مپیوتر شخصی در بر دارد، مثال جالب توجهی از ايجاد تخريب و ويراني است. آيا خود کا

توسط شبكه كنار گذاشته خواهد شد؟ آيا ميكروسافت مانند آی بی ام افزايش خواهد 

 داند. گويند، هيچ كس نمييافت؟ همان گونه كه هایک و شامپیتر به ما مي

اند. از آنجايي كه نظام ها هميشه براي ديدن نظم در بازار آشفته دچار مشكل شدهانسان

دهد، از نظر سطحي بازار بسيار ه سمت بهترين کاربرد سوق ميقيمت مداوم منابع را ب

ها از دست شوند، شغلها با شكست مواجه ميتجارت ـ رسدمخالف نظم به نظر مي

ها تلف شده به گذاریشوند. سرمايهاي ثروتمند ميهاي غير منتظرهروند، مردم از روشمي

هاي بزرگي كه به وجود آمده رسد، با شغلتر به نظر ميرسند. عصر اختراعات آشفتهنظر مي

هاي دراز مدت دارند. اما كنند و مردم كمتري شغلتر از هميشه سقوط مياست و سريع

تأثير افزايش يافته حمل و نقل، ارتباطات و بازارهای سرمايه اصلي نظم بيشتري را نسبت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - Peter Pitsch 
۲ - Hayek and Schumeter 
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اجتناب از کاربرد  هدف. دهدست، ارائه میاآوردهه بازار در عصر صنعتي به دست كميبه نظ

 ها یا بردن بازار به سمت نتيجه دلخواه فردحكومت اجباري براي آرام كردن افراط كاري

ها نفر در جستجوي خوشبختی به . اجازه دهيد بازار كار كند ـ اجازه دهيد میلیارداست

 است. ١٩٩٧روش خودشان باشند ـ و چاپ دوم اين كتاب متشكل از تكنولوژي در سال 

 ركت به سمت چارچوبی براي آرمان شهرح

د، نبخشاي ما را تحقق ميتنها برنامه :دهندهاي سياسي قول شهر آرماني مياكثر جنبش

دهند و ها چيزهاي كمتري ارائه ميو ما در دنياي ايده آل زندگي خواهيم كرد. لیبرتاریان

ابرت نوزیک به آن اشاره دهند، همان گونه كه ربيشتر چارچوبي براي شهر آرماني ارائه مي

 كرده است. 

آل من احتماالً شهر آرماني شما نخواهد بود. تالش براي ايجاد بهشت بر  جامعه ايده

زيرا ما نظرياتي متفاوت از آنچه كه بهشت بايد باشد،  ،روي زمين محكوم به شكست است

باط با يك طرح و شود، احتمال توافق ما در ارتتر ميداريم. زماني كه جامعه ما گوناگون

توانيم بر شود. و در هر موردي، ما نميتر ميريزي براي كل ملت، غير قابل دسترسبرنامه

هاي شهر آرماني آورد، پيشي بگيريم. طرحتغييراتي كه پيشرفت با خود به همراه مي

تواند با دنياي آل است، نظري كه نميهميشه شامل نظري استاتيك و سخت از جامعه ايده

توانيم تصور كنيم كه تمدن صد سال دیگر ياميك سازگار بشود. ما به هیچ وجه نميدن

توانستند تمدن امروز را تصور چگونه خواهد بود همان گونه كه مردم صد سال پیش نمی

اي آزاد است كه در آن خواهیم يك شهر آرماني نيست بلكه جامعهکنند. آنچه كه ما می

 خواهند بسازند.مالت اجتماعی خود را آن گونه که میکلیه تعاطرح توانند مردم مي

 ی آزاد فقط چارچوبي براي شهر آرماني است. يك جامعه

اي حكومت بايد به حقوق افراد برای انتخاب کردن بر طبق معرفت در چنين جامعه

تواند ه هر فردي به حقوق ديگران احترام بگذارد میكميشان احترام بگذارد. مادااجتماعی

اش ادامه دهد. انتخاب او شامل توافق اختياري با ديگران خواهد به زندگيگونه كه مي آن

شوند تا جوامعي براي زندگي در نوع خاصي از جامعه است. افراد در كنار يكديگر جمع مي

رسند كه از قوانيني خاص اطاعت كنند كه ممكن را شكل دهند كه در آن آنها به توافق مي

ت يا نيازمند فعاليتي خاص باشد. از آنجايي كه مردم به صورت فردي است مستلزم ممانع

كنند، آنها حقوق خود را از دست نخواهند داد بلكه به و اختياري با چنين قوانيني توافق مي
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گذارد. آساني با قوانيني از جامعه موافقت خواهند كرد كه آنها را براي زندگي كردن آزاد مي

توانيم از ميان كاالها و داريم برای نمونه در فرآیند بازار، ميما اكنون چنين چهارچوبي 

خدمات متفاوت يكي را انتخاب كنيم و اکنون بسیاری از مردم زندگي در نوعي خاص از 

هايي تري براي چنين انتخابكنند. جامعه لیبرتاریان، چشم انداز وسیعجامعه را انتخاب مي

دهد اكثر تصميمات در مورد قراردادهای زندگي ن انتخاب اجازه میایهدهد کارائه مي

روزمره در سطح فردی و جامعه انتخابی توسط فرد صورت گیرد به جای آن که حكومت هر 

چيزي را از نرخ ماليات گرفته تا قوانين مربوط به مسائل مذهبي و خدمات درمانی، بر افراد 

 تحميل كند.

از شهر آرماني ارائه بدهد، كه ممكن  تواند هزاران مثال و تعبيرچنين چهارچوبي مي

تواند سطح بااليي از است براي انواع مختلفي از مردم قابل دسترس باشد. يك جامعه می

ی ديگر هايي باال، جامعهها و نرخها را در اختيار مردم قرار دهد با قيمتخدمات و آسايش

دهند پولشان را ذخيره كنند، يتر باشد، براي افرادي كه ترجيح متواند ساده و بي پيرايهمي

تواند حول و حوش يك رسم و آيين مذهبي خاص سازمان دهي شود. ی ديگر ميجامعه

شوند که ممكن است الكل، تنباكو، روابط جنسي غير ازدواجي و اي ميافراد وارد جامعه

 هرزه پردازي در آن جامعه ممنوع باشد.

مسيحي كپنهاك را ترجيح بدهند. جايي كه ديگر افراد ممكن است شهري مانند شهر آزاد 

ها و مواد مخدر ممنوع هستند اما مواد مخدر سبك مجاز است و همه ها، اسلحهاتومبیل

شود. تفاوت ميان لیبرتاریان رفته ميگميتصميات حداقل به صورت نظری در جلسات عمو

ه خواهان تواند گروهي از مردم كو سوسياليسم اين است كه جامعه سوسياليست نمي

دهد تا به آزادي هستند را تحمل كند، اما جامعه لیبرتاریان به آساني به مردم اجازه مي

صورت اختياري سوسياليسم را انتخاب كنند. اگر يك گروه از مردم ـ حتي گروهي بزرگ ـ 

بخواهند زميني را بخرند و مالك آن بشوند، آنها آزادند اين كار را انجام بدهند. نظم 

كه مالي را به دست  ازمند اين است كه هيچ كس مجبور نباشدیبرتاریان تنها نيحقوقي ل

توانند يك شهر آرمانی بسیار شبیه به میآورد يا آن را از دست بدهد. بسیاری از مردم 

های امروزي، حومه شهر يا مركز شهر را انتخاب كنند، اما همه ما از فرصت براي شهرک

بريم همچنين از مشاهده و رقابت براي اختراعات با ارزش ميها بهره انتخاب ديگر راه حل

 بريم.نيز سود مي
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ای، حكومت بايد تحمل كند، همان گونه كه لئونارد رید عنوان كرده در چنين جامعه

توانند قوانيني شديد و سخت است؛ هر چيزي كه صلح آمیز است. جوامع اختياري مي

بايد نقض حقوق ديگران را مورد تنبيه قرار دهد. با بسازند اما نظم قانوني كل جامعه تنها 

ها با احترام كامل به حقوق هر فرد ما کاهش تصدی و تمرکز زدایی رادیکال حكومت

اي خلق كنيم كه بر پايه آزادي فرد است که با صلح، آزادی مذهبی، توانيم جامعهمي

 شود. اجتماع، رفاه، مسئوليت و پيشرفت مشخص می

انيم به چنين دنيايی دست یابیم؟ سخت است كه در كوتاه مدت سرنوشت توآيا ما مي

بيني كنيم، اما در بلند مدت، دنيا ماهیت قهقرايي و سركوب كننده اجبار و اي را پيشجامعه

شود، مشخص خواهد کرد. گسترش احتماالت نامحدود را كه آزادي موجب بروز آنها مي

ها ها حكومتي را متزلزل ساخت كه در آنهاي قديمتجارت، صنعت و اطالعات، روش

داشتند و حتي اكنون اشکال جديد آزادی به صورت اجبار و ها را در اسارت نگه ميانسان

هاي قرن بيستم توسعه يافته است. همزمان با ورود ما به قرن كنترل توسط حكومت

يه دنياي بازار شويم. قضی جديد، ما با جهاني پر از احتماالت روبرو ميجديد و هزاره

است. نه سوسياليسم و نه محافظه گرايي هیچ  آزادی گراییهاي جديد، جهاني و تكنولوژي

اي آزاد و پيشرفته از نظر تكنولوژي بنمایند كه ما در قرن توانند ایجاد جامعهیک نمي

خواهیم ما بايد بيستم منتظر آن هستيم. اگر ما جهانی پویا همراه با رفاه و فرصت می

 ياي لیبرتاریان را بسيازيم.دن

اصول ساده و جاوداني انقالب آمريكايي ـ آزادي فردي، حكومتي محدود و بازارهاي آزاد 

ـ امروزه در دنياي ارتباطات مداوم و بازارهاي جهاني و دستيابي بي سابقه به اطالعات 

آزادی تر شده است. كردند، بسيار قوينسبت به آنچه كه جفرسون یا مدیسون تصور مي

 چهارچوبی براي شهر آرماني نيست بلكه چهارچوبی اساسي براي آينده است. گرایی

 

 ضميمه 

 آيا شما لیبرتاریان هستيد؟

هاي سختي را پيش شود اما سؤالاي از حقوق فردی آغاز ميبا بيان ساده آزادی گرایی

خودتان تان را آورد سؤال اصلي سياسي اين است، آيا شما تصميمات مهم زندگیمي

ها معتقدند كه افراد هم كند؟ لیبرتاریانگيري ميگيريد، يا كس ديگري براي شما تصميممي
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ها از هر گيري براي خودشان را دارند. هيچ يك از لیبرتاریانحق و هم مسئوليت تصميم

نوع جبهه سياسي معتقد نيست كه حكومت بايد بعضي از تصميمات مهم زندگي افراد را 

 نوان مثال در نظر بگيريد آيا شما تنها با موارد زير موافق هستيد يا نه:بگيرد. به ع

 گذارم من بايد اين حقوق را داشته باشم.ه من به حقوق ديگران احترام ميكميمادا

 خواهد بخوانم حتي اگر ديگران را برنجاند.هر چه كه دلم مي

است، حتي اگر آن كنم بهترين روش روش درمان پزشكي را انتخاب كنم كه فكر مي

 خطرناک باشد.

ها بدهيد، احتماالً شما با بعضي از شرايط اساسی اگر شما پاسخ مثبت به اين سؤال

لیبرتاریان در ارتباط با آزادي شخصي موافق هستيد: به حكومت ارتباطی ندارد که مذهب 

اری قانون مشخصي را بنا سازد، اصول اخالقي را اعمال كند، يا برای بیان تنفر و هرزه نگ

هاي خاص را تأييد ها هر يك از آن انتخابوضع كند. اين بدين معنا نيست كه لیبرتاریان

هايشان احترام كنند، اما بدين معنا است كه آنها به حقوق بزرگساالن براي انتخابمي

 گذارند. اكنون مباحثي ديگر را بررسي كنيد:مي

م، من اين حق را دارم كه، پول بيشتري کنه من صادقانه با ديگران رفتار میكميمادا

هايم نسبت به ديگران به دست آورم حتي اگر پولي به خيريه ندهم. ثروتم را به بچه

 هاي ديگر با پول كمتري به دنيا بیايند.ببخشم حتي اگر بچه

اگر پاسخ شما به اين سئواالت مثبت باشد، پس شما با هدف اساسي لیبرتاریان در 

اقتصادي موافق هستيد، اكنون روشي ديگر براي نگاه به آزادي را بررسی  ارتباط با آزادي

 کنید: 

آيا بايد حكومت از حق هر فرد براي زندگي، آزادي و جستجوي خوشبختی دفاع كند، 

حتي اگر بعضي مردم بيشتر از ديگران پول به دست بیاورند، يا از قدرتش براي تالش در 

ي استفاده كند با انتقال پول از بعضي از مردم به بعضی جهت برابر ساختن مردم از نظر ماد

؟ اگر شما هنوز عالقمند به آزادي هستيد ـ آن آزادي كه مخالف اجباِر استفاده كنيد ديگر

 آزادی گراییاي مطلوب به دست آوريد، پس شما براي ارزيابي حكومت است ـ تا نتيجه

، به شما فرصت ١شرح داده شد در فصل آماده هستيد. دوباره با استفاده از نمودار لوزي 

دهيم تا خود را در يك طیف سياسي قرار دهيد. در متن مدرن آمريكايي، ما اغلب در مي

هاي فردي مردم را هاي حكومت در مورد انتخابكاران محدوديتيابيم كه محافظهمي
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تأييد هاي اقتصادي را های مربوط به تصميمها محدوديتكنند، و لیبرالتأمين مي

ها به هيچ وجهي مشخص نيست؛ محافظه كاران ممكن است كنند. البته اين تمایزمي

ها از ها خواستار كمك براي كارهاي بزرگ باشند و بسیاری از لیبرالبيشتر از لیبرال

های به کاندیداهای سياسي های مربوط به دخانيات، مالكيت اسلحه و کمکمحدوديت

 كنند. حمايت می

كنيد خودتان بايد تصميم بگيريد يا پرسد كه آيا شما فكر ميزير از شما مي پرسش نامه

هاي مختلفي شركت كنيد يا نه، كه به گيري كند كه آيا شما در فعاليتحكومت بايد تصميم

شود. (بايد ذكر كرد هر چند كه تقسيم های اقتصادي تقسيم ميهای فردي و آزاديآزادي

اقتصاد، تا حدي اختياري است. هر انتخابي كه در زندگي شما هاي فردي به فرد و انتخاب

ها شامل حقوق مالكيت و تبادل اقتصادي شود شخصي است و اكثر انتخابگرفته مي

 شوند).مي

نمره بدهيد اگر  ٥گيريد، كنيد که تصميم مينمره بدهيد اگر شما فكر مي ١٠به خودتان 

گيرد. كنيد كه حكومت براي شما تصميم مييمطمئن نيستيد و صفر نمره بدهيد اگر فكر م

 هايتان را در نمودار لوزي قرار دهيد.سپس نمره

 

 آزادي فردي

 چه كسي بايد تصميم بگيرد كه آيا شما موارد زیر را انجام دهید یا ندهید
 كمربند ایمنی ببنديد يا نه؟
 اسلحه داشته باشيد يا نه؟

 در ارتش خدمت كنيد يا نه؟
 يا نه؟ مارجوآنا بكشيد

 از درمان خطرناک پزشكي استفاده كنيد يا نه؟
 در يك رابطه هم جنس بازي شركت كنيد يا نه؟

 يك فيلم ويديويي مستهجن بخريد يا نه؟
 هاي سكسي بخريد يا نه؟كتاب

 اي خاص بفرستيد يا نه؟بچه خود را به مدرسه
 به اينترنت دسترسي بدون سانسور داشته باشيد يا نه؟
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 دي شخصي ...كل نمره آزا

 آزادي اقتصادي

 چه كسي بايد تصميم بگيرد آیا شما موارد زیر را انجام دهید یا ندهید

 يك اتومبیل خارجي بخريد يا نه؟

 گذاري كنيد يا نه؟اندازهاي بازنشستگي خود را در تأمین اجتماعی سرمايهپس

 براي كمك به فقيران پول بدهيد يا نه؟

 ي كنيد يا نه؟بدون داشتن گواهي نامه رانندگ

 يك كارگر از  نژادي ديگر استخدام كنيد يا نه؟

 اي بدون مجوز بسازيد يا نه؟خانه

 به كشاورزان یارانه بدهيد يا نه؟

 به خاطر پولي كمتر از حداقل دستمزد كار كنيد يا نه؟

 يك شركت پستي براي رقابت با خدمات پست تأسيس كنيد يا نه؟

 ؟بيمه سيل يا زلزله بخريد يا نه

 ی آزادی اقتصادیکل نمره

 

اكنون نمره آزادي فردي خود را در طرف چپ مقیاس نمودار قرار دهيد و نمره آزادي 

نمره موقعيت شما را در طیف سياسي مشخص  ٢اقتصادي را در طرف راست. تقاطع 

 كند.مي

اند. اگر شما اين كتاب را هاي كامل در هر دو مورد گرفتهتعداد كمي از مردم نمره

شان را هاي زندگيتوانند اكثر تصميماید، اميدوارم كه متقاعد شويد كه مردم ميخوانده

گذار يا مأمور قانون بگيرند، و اين كه نمره شما نزديك به نقطه باالي نمودار بهتر از هر قانون

ايد، خواهد بود در ربع دايره زاویه لیبرتاریان هستید. (و اگر شما كتاب را هنوز نخوانده

اميدوارم شما اين كار را انجام دهيد و دوباره اين امتحان را انجام دهيد) اگر چنين كاري 

ايد، به يك جنبش سياسي خوش آمديد كه قرن بيستم را تغيير خواهد داد. اگر انجام داده

نه، اميدوارم حداقل این بحث شما را به چالش کشانده باشد یا کنجکاو شده باشید و در 

هايي بيشتر در مورد منافع نظم خودجوش و مشکالت مربوط به مثالآينده شما به 

 خواهید برد.حكومت اجباري می


