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 تأمین خواست ۳لیبرترین فیلسوف از ۱۹۷۳ سال در اینامه در راستیدست میلیاردر

  4درمانی خدمات از متحده ایاالت از مالقاتش هنگام و بدهد سروسامان را خود اجتماعی

 .کند استفاده

  حامی میلیاردر 5کُک چارلز :یکی این مثل نه اما دارد وجود ریاکاری راست جناح در

  6هایک، فردریش برای اجتماعی تأمین مزایای از خصوصی طور به آزاد، بازار برقراری

  برای دولتی ایکتابچه حتی کُک .کرد دفاع ۷(فر-لسه( آزاد بازار پیشگام اقتصاددان

  و امریکا فدرال بازنشستگی یبیمه هایبرنامه از کند کمک او به تا فرستاد هایک

   .کند استفاده پزشکی هایمراقبت هایبرنامه

  چند یعنی ،۱۹۷۳ ژوئن اوایل در اجتماعی تأمین یدرباره آورشگفت مکاتبات این

  با اههمر کُک .شده آغاز انسانی مطالعات یهمؤسس ریاست به کُک انتصاب از پس هفته

 از یکی به و برد ارث به را پدرش خصوصی نفت شرکت ۱۹6۷سال در برادرانش

  العاتمط یهمؤسس تا کرد استفاده ثروت این از او .شد بدل آمریکا مردان ثروتمندترین

 ترینبرجسته از یکی به را- بود مستقر کالیفرنیا پارک منلو در زمان آن در که- انسانی

 ه،ؤسسم ریاست به رسیدن از پس زودی به .کند تبدیل جهان لیبرترین هایاندیشکده

  سازیآماده در ،مؤسسه «اول تراز ارشد پژوهشگر» مقام در تا کرد دعوت هایک از کُک

  شد،می برگزار ۱۹۷4 ژوئن در که اتریش، مکتب اقتصاد مورد در آنها کنفرانس اولین

 .کند شرکت

  دبیر 8جونیور، تمپلتون کنت به اینامه در او .کرد رد را کُک پیشنهاد ابتدا در هایک

  عمل تحت اتریش در سال همان اوایل در که نوشت ۱۹۷۳ژوئن ۱6 مورخ ه،مؤسس

  (هایهزینه و) مشکالت» از ترسش شده باعث که است، گرفته قرار صفرا کیسه جراحی

  شاتری خواه،ترقی اصالحات امواج لطف به) «.یابد افزایش خانه از دور بیماری به ابتال

  و امتم تقریباً اجتماعی یبیمه هایبرنامه و همگانی پزشکی هایمراقبت جنگ از پس

 .(شدمی شامل نیز را هایک که داشت کمالی

 ارشد مدیران از یکی بعداً که) انسانی مطالعات یهمؤسس معاون ۹پیرسون، جورج

  رمانید یبیمه تدارک که کرداذعان و داد پاسخ هایک به بعد هفته سه (شد کُک صنایع

  و حال این با .است غیرممکن همتحد ایاالت در هایک برای صرفه به مقرون خصوصی
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  اب پیرسون شیکاگو، دانشگاه در لیبرترین اقتصاددان ۱0بروزن ییل تحقیقات لطف به

  اجتماعی تأمین بودید، آنجا در۱۹5۱  سال در[هایک] شما که زمانی» گفت خوشحالی

  در اگر .داشتید را برنامه این به ورود امکان شما .بود شده تصویب شیکاگو دانشگاه در

  داشته پوشش حق است ممکن نیز اکنون پس داشت وجود امکانی چنین زمان آن

 «.باشید

  شیکاگو در که زمانی هایک پروفسور :داد خوشی خبر مؤسسه بعد، هفته چند

 یهزینه سال ده و کرده نویسینام اجتماعی تأمین یبرنامه در واقعاً کرد،می تدریس

  شرایط واجد مزایا دریافت برای وی ۱۱.بود کرده پرداخت را برنامه این خدمات از استفاده

  اقامت که کرد درخواست هایک از و نوشت اینامه کُک ،۱۹۷۳ آگوست ۱0 در .بود

 به را اجتماعی تأمین بازنشستگی مزایای کهحالی در و بپذیرد، همؤسس در را تریکوتاه

 استفاده آن از نیز امریکا از خارج در حتی که کرد تشویق را او کردمی گوشزد هایک

 را او پزشکی هاینیاز درمانی خدمات که کرد مطمئن را هایک همچنین کُک .کند

  تأمین یبرنامه یاصالحیه عنوان به ۱۹65 سال در خدمات این داد، خواهد پوشش

 .بود شده ائهار ۱2جانسون لیندن بزرگ یجامعه اجتماعی

 شورک این در که مزایایی سایر و بیمه یدرباره که اطالعاتی به شاید» :نوشت کُک

 هک آنجا از .شوید مند عالقه است رسیده ما دست به و گیردمی قرار شما دسترس در

  اید،کرده پرداخت را متحده ایاالت اجتماعی تأمین یبیمه حق کامل سال ده مدت به

  را اجتماعی تأمین خدمات دریافت حق کنید، زندگی که آزاد جهان ینقطه هر در

 پوشش از خودخودبه ،باشید متحده ایاالت در که زمان هر همچنین، .داشت دخواهی

 «.شد خواهید برخوردار بیمارستانی مخارج

  :کندمی اضافه اجتماعی، تأمین سازمان مشتریان خدمات ینماینده نقش در کُک

  هر عنیی نامثبت یدوره طول در باید باشید، پزشکی پوشش شرایط واجد کهاین برای»

 در را ایکتابچه بیشتر، اطالعات برای .دهید درخواست مارس، ۳۱ تا ژانویه۱  از زمانی

 .«کنممی ارسال برایتان اجتماعی تأمین مورد

  یدهندهشکل هایچهره ترینمهم از تن دو این خصوصی مکاتبات لوین یاشا

  شدرییفر و میلیاردر لیبرترین ،کُک چارلز- خواهجمهوری حزب اقتصادی هایسیاست

 از را -کنونی آزاد بازار جنبش یدرخواندهپ و ۱۳نوبل یجایزه یبرنده اقتصاددان هایک،
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 نای محتوای .است آورده دستبه استنفورد دانشگاه در هوور یهمؤسس در هایک آرشیو

 .شود می منتشر که است بار اولین برای ها نامه

به احساس واقعی این دو حواریِ بزرگِ بازار این اسناد نگاهی اجمالی و استثنایی 

 این روند؛های دولتی است، آن هم درست زمانی که به خلوت میی کمکآزاد به برنامه

و خیانت تصورناپذیر آنان به  دهندهی بدبینی تکاندهندهاسناد در عین حال نشان

 .اندهایی است که خود به مردم امریکا و جهان حقنه کردهاندیشه

  أمینت یشبکه بردن بین از برای را سالهیس ایمبارزه دیوید برادرش و کُک چارلز

  مالی حمایت تحت «رفاه برای هاامریکایی» سازمان ۱4.انداختند راه به آمریکا اجتماعی

 ۱5پارتی تی جنبش اقدامات از و دارد قرار آنان فشارهای جدیدترین مرکز در کُک

 یحمله از و کند،می رهبری را درمانی خدمات اصالحات علیه نزاع و ،کندمی حمایت

  یدمفر .کندمی حمایت عمومی بخش هایاتحادیه به ویسکانسین فرماندار ۱6واکر اسکات

 از و است پارتی تی جنبش خیزشِ مسببِ مهمِ کارمحافظه هایگروه دیگر از ۱۷وُرکز

  حمایت درمانی خدمات و اجتماعی تأمین کردن متالشی برای گرایانراست تالش

  نام به کُک برادران که سازمانی اندام بر است عاریتی ایجامه گروه این کند،می

 نهادی اکنون وُرکز فریدم .اندانداخته راه به «مستحکم اقتصادی برای شهروندان»

 .زندمی سینه بر را «اتریش مکتب» اقتصاد سنگ که است مستقل

  اثر دو نگارش برای عمدتاً را «اتریش» فکری مکتب بنیانگذاران از هایک،

  که پذیردمی را احتمال این اکراه با او آن در که )۱۹44( بردگی راه اولی، :شناسندمی

  زمان خاصِ حداقلیِ یبرنامه ضرورت سر از است ممکن «آزاد» کشورهای از برخی

  .شدبا افراد تریننیازمند به محدود که ببینند تدارک اجتماعی یبیمه برای ۱8فاجعه

 ندنک ایجاد را انگیزه این جامعه مولد اعضای در آن از حاصل مزایای که شرطی به البته

 .بگذارند کنار را ۱۹بازنشستگی دوران آزادی بازار درمانی یبیمه اندازهایپس که

  اساس عنیی دیگرش اثر انتشار زمان تا اجتماعی، بیمه به هایک لیبرال نسبتاً نگرش

  خفا در که این رغمعلی هایک .شد ترسرسختانه مراتببه ،۱۹60 سال در 20آزادی

  کتاب در ،پرداختمی اثر دو بین انتشار هایسال در را اشاجتماعی تأمین هایهزینه

  مدرن رفاه دولت تقبیح به - «اجتماعی منیت» عنوان با - را کاملی فصل آزادی اساس
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  کیی شگفتی کمال در .داد اختصاص اخالقی زوال و استبداد سوی به ایدروازه عنوانبه

  «یاساس بیهودگی» اجتماعی، تأمین مثل دولتی، هایبرنامه به هایک اصلی ایرادات از

  ایکه دیگر، عبارت به .بود هابرنامه آن مزایای تبلیغ برای مالیاتی دالرهای از استفاده

  مه،ه این با .کردمی اعتراض بود فرستاده او برای کُک چارلز که بروشوری همان به علناً

 .نشد پیدا «اساسی بیهودگی» این به اعتراضی هیچ آنان خصوصی مکاتبات در

 در ابتدا که ناچیزی اجتماعی تأمین مزایای از کامالً هایک ،۱۹۷0 یدهه اواسط در

  «خطای» ،۱۹۷6 ینسخه به خود پیشگفتار در او .گرفت فاصله بود، پذیرفته بندگی راه

 جویانهمداخله خرافات تمامی از کامالً را خود هنوز من» :داد توضیح گونهاین را خود

  مکنمی فکر اکنون که دادممی مختلفی هایباج همچنان نتیجه در و بودم، نکرده رها

 .«اندناموجه

  در را هاامریکایی علناً -2۱ماندارین دیگری و اسپانسر یکی - اصلی یچهره دو این

  أمینت تا گذاشتند فشار تحت تبلیغاتی و ایرسانه و سیاسی و دانشگاهی هایعرصه

  و آزادتر مردمی ما :بگذارند کنار خودشان مصلحت برای را درمانی خدمات و اجتماعی

 .شد خواهیم بهتر و تر سالم و ثروتمندتر

  در .کرد آشکار را آنان عمومی یادله یریاکارانه ماهیت هایک و کُک نگارینامه اما

  شکارآ پریشانی بخشتسکین تواندمی اجتماعی تأمین که دهدمی اطمینان کُک خلوت،

  کهای به بارها انسانی مطالعات یهمؤسس هایلیبرترین دیگر و او .باشد هایک احوال

  کافی اشدرمانی نیازهای برای متحده ایاالت در او دولتی پوشش که دادند اطمینان

 یهمؤسس هایلیبرترین از یکهیچ نه و هایک نه کُک نه- آنان از یکهیچ .بود خواهد

  و هاآرمان به که خیانتی چنین یدرباره شرمساری یا ناراحتی ایذره- انسانی مطالعات

  و شانمشارکت نبودند نگران کجاهیچ .ندادند بروز کردند،می خود عمومی هاینوشته

  مریکاا بر هاسوسیالیست تسلط دارد امکان اجتماعی، تأمین هایبرنامه از مندیشانبهره

  انیدرم خدمات و اجتماعی تأمین که کندمی معلوم سادگیبه ماجرا این .کند تسریع را

 .گیرند قرار استفاده مورد باید بنابراین و موثرند

*** 

  اقتصاد نوبل یجایزه یبرنده هایک ،۱۹۷4 سال در نگاری،نامه این از پس اندکی

 در که انداخت راه به متحده ایاالت پیروزیِ تور به شبیه چیزی بعد سال او .شد
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 به- گذراند مقیم محققِ عنوان به را تابستان او که جایی- انسانی مطالعات یهمؤسس

 برای نیشن یمجله .بازگشت پارک منلو به مجدداً ۱۹۷۷ تابستان در هایک .رسید پایان

 یهمؤسس هر یا همؤسس این در خود اقامت طول در واقعا هایک آیا کهاین شدن روشن

  تأمین سازمان از نه، یا کرده استفاده درمانی خدمات یا اجتماعی تأمین از دیگری

  شدهن داده تقاضا این به پاسخی مقاله این انتشار زمان تا .شد اطالعات جویای اجتماعی

  .است

  تا که) کرد تاسیس ۱۹۷4 سال در را 22کاتو یهمؤسس کُک چارلز حین، همین در

 برای دیگری نهاد هر از بیش اندیشکده این (.شدمی خوانده کُک چارلز بنیاد ۱۹۷۷

  نالژور در 24جرمنیس پیتر و 2۳باتلر استورات .است کرده تالش اجتماعی تأمین برچیدن

 اتژیراست به شدن نائل» عنوان تحت کردند ارائه تفصیلی ایبرنامه ۱۹8۳ سال در کاتو

  اننویسندگ .کرد نابود را اجتماعی تأمین باید چگونه که مضمون این با 25«لنینیستی

  دارد؛ وجود اجتماعی تأمین حامی امریکاییانِ از قدرتمند ائتالفی که کردند اذعان

 نیاز «نآ حامی ائتالف و اجتماعی تأمین فعلی نظام علیه چریکی جنگی» به بنابراین

 ورتص آن در اما» رسد نظر به بعید است ممکن آینده در پیروزی :نویسندمی آنان .است

 صبور ایدب باشی موفقی انقالبی اینکه برای دانست،می خوبیهب لنین که همانطور نیز،

 .«کنی ریزیبرنامه حقیقی اصالحات برای دائم و باشی

 را مختلفی هایپروژه و هاگروه کاتو، مبارزات از بخشی عنوانبه همؤسس این

 خوزه آن مشترک مدیر که اجتماعی تأمین انتخاب یپروژه جمله از کرد؛ اندازیراه

  در بازنشستگی حقوق سازیخصوصی برانگیزمناقشه طرح معمار همان بود، 26پینرا

 تأمین یونکمیس اکثریت همچنین کاتو یهمؤسس التحصیالنفارغ و اعضا .پینوشه شیلیِ

  در و داشتند عهده به اشجمهوری ریاست اول دور در را پسر بوش جرج اجتماعی

  را هابرنامه سازیخصوصی برای نافرجام هایتالش نیز دوم یدوره یاولیه هایماه

   .کردند هدایت

  علیه کُک برادران ایدههچند جنگ و هایک هاینوشته زور و ضرب به ایپاره

  از که اندغرب جهان شهروندان معدود از هاامریکایی که بود، اجتماعی تأمین یشبکه

 کهدرحالی نیست تعجب جای .نیستند برخوردار همگانی پزشکی هایمراقبت
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  رد زندگی به امید است، غربی کشورهای سایر برابر دو امریکا در پزشکی هایهزینه

  هایک، موطن اتریش مقابل، در .است کرده سقوط جهان نهموچهل یرتبه به اینجا

  نظام دارای و دهدمی پوشش را جمعیت درصد ۹۹ که دارد یاعمومی سالمت یبرنامه

  قرار جهان نهم یرتبه در را آن جهانی بهداشت سازمان که است یاپزشکی مراقبت

 .است داده

*** 

  مقدماتی انتخابات پیشروی نامزدهای از تگزاس، فرماندار 2۷پری ریک کهزمانی

  یا 28«پونزی کلک» عنوانبه را اجتماعی تأمین جمهوری،ریاست برای خواهانجمهوری

  هایک کارهای و آثار تا توانمی را او یهالفاظی داد، قرار تمسخر مورد «دارشاخ دروغی»

  قح که بود راضی کامالً فردی، یحوزه در هایک که دانیممی اکنون .کرد ردیابی کُک و

  و اجتماعی تأمین از که کرد تشویق را او کُک و کند پرداخت را خود اجتماعی تأمین

  کهاین ای داشتند؟ باور حقیقتا اندنوشته آنچه به آنان آیا .کند استفاده درمانی خدمات

 هست؟ و بوده ما و شما ،«مردم» ها،پخمه دل کردن خالی برای حمالت این

  کُک .ایمکاسته آنها یبردارانهکاله جدیت از بنامیم ریاکاری صرفاً را اعمال این اگر

 لوحساده خریداری به که انددومدست هایماشین یفروشنده همان مثل هایک و

  خدا لعنت به دانندمی که را اوراقی که اندمالی آژانس یا اندازند،می را ایابوقراضه

   .کنندمی ارزیابی «یکدرجه» ارزدنمی

  هدفش که رذالتی است؛ لوحساده و زودباور مردمی از بزرگ کالهبرداری ماجرا، این

 صددر یک به را خود بازنشستگی پول تا امریکاست موت به رو متوسط یطبقه واداشتن

 آزادی» از و «قدرتمند» را خود کار، این با کند باور حالدرعین و کند واگذار ثروتمند

   .کندمی محافظت «اشفردی

  مثقالی اندک نکرد پیشنهاد کُک چارلز چرا :است این دارد وجود که دیگری الؤس

  واضح پاسخ کند؟ هایک موقت درمانی یبیمه پرداخت صرف را خود هنگفت ثروت از

  خست و نظریتنگ البته .بود کرده ارائه آزادتری و بهتر یبرنامه قبالً دولت چون :است

  رایب انسانی هر :کندمی آشکار نیز را لیبرترین هایارزش پشت اجتماعی اخالق ،کُک

 .است فضیلت خودخواهی خودش؛
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https://www.thenation.com/article/archive/charles-koch-friedrich-
hayek-use-social-security/ 

 

 های مترجمیادداشت

۱ Yasha Levine 

2 Mark Ames 

لیبرال وهای ناما لیبرترین. های فردی استلیبرترینسم مکتبی است که مخالف دخالت دولت در آزادی ۳ 

در کتاب « آزادی اقتصادی و حکومت انتخابی»ی زادی فردی دارند که هایک در مقالهآتعریف خاصی از 

او در این کتاب معتقد است باید مجلس خبرگانی وجود . است کرده بندیصورتن را آ« در سنگر آزادی»

بنابراین  .ولیبرالیسم باشد وتو کندل نداشته باشد که مصوبات مجلس نمایندگان معمولی را اگر ضد اصو

ها به سرکوب تشویق حکومت. شودهای فردی اینان خارج میاز لیست آزادی آزادی سیاسی عمالً

ای است که اینان هرگز از شان وظیفههای کارگری و هر نوع تشکل صنفی برای احقاق حقوقاتحادیه

د که انای نگذاشتهد را زیر پای هیچ اعالمیهبیهوده نیست که امضای خو. کننداجرایش شانه خالی نمی

ها، آنان اوراد خود را دال بر سرکوب این گروه. درصدد احقاق حق سیاسی و مدنی فرد یا گروهی باشد

 .خوانندها میشکار زیر گوش دولتآپنهان و 
4 Medicare 

5 Charles Koch 
6 Friedrich Hayek 

Laissez ۷-faire فر دولت اساساً-در اقتصاد لسه. اندنویسندگان سردستی این واژه را به کار برده 

بایست در امر برقراری اصول بازار ولیبرال هایکی، دولت میاما در اقتصاد ن. نباید در اقتصاد دخالت کند

دخالت دولت در ی عدم بنابراین اندیشه. ن دفاع کندآن با مشت اهنین از آتر از ازاد دخالت کند و مهم

 .ی دیگری از ریاکاری علمی وغیرعلمی اینان استبازار جلوه
8 Kenneth Tempelton Jr 
۹ George Pearson 
۱0 Yale Brozen 

س آنان میلتون فریدمن، دیگر گوروی بازار آزاد أشکی وجود دارد که اعضای مکتب شیکاگو و در ر۱۱ 

 اند؟نکردهاجتماعی استفاده  تأمینی نیز از برنامه
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Lyndon ۱2 Johnson ترین جانسون بعد از روزولت مهم. ۱۹6۹تا  ۱۹6۳جمهور امریکا از رئیس

ترین آنها به رسمیت شناختن جنبش حقوق مدنی مارتین اصالحات اجتماعی را در امریکا انجام داد؛ مهم

 .اجتماعی سراسری در امریکا ایجاد کند تأمینهمه او نتوانست با این. لوتر کینگ بود

ماجرای باال گرفتن شهرت نوبل اقتصادی در جهان ازجمله در ایران از زمانی شروع شد که به هایک ۱۳ 

برای  ی مارگارت تاچررا تبلیغ کنند که بنا به گفته ایین جایزه را دادند تا مکتب اقتصادو فریدمن ای

مکتب تا گردن در ی این سال سیطره 40ی جز آن وجود نداشت؛ جهانی که پس از بدیلنجات جهان 

ن طرفداران این مکتب بسیار به نوبل هایک و فریدم. فالکت نابرابری و ویرانی محیط زیست فرو رفته است

ارد؟ وجود د« نوبلِ اقتصاد»ای به اسم جایزه ال را پرسید که اساساًؤو امثال آنان بالیدند، اما باید این س

 The Sveriges)زه را بانک مرکزی سوئد این جای. پاسخ این است که چنین چیزی وجود ندارد

Riksbank)  کند که از قضا برای ایز گم لفرد نوبل به افراد خاصی اعطا کرده و میآبا استفاده از نام

این جایزه را به امثال جوزف استیگلیتزِ نوکینزی نیز . ی بازار آزاد تعلق ندارندکردن، جملگی به اندیشه

رالی کار ولیبی نموزهآکنند ماری اثبات میآکنند که از نظر دانانی نیز اعطا میاند و گهگاه به اقتصادداده

ی بانک سوئدی ناظر ی پذیرش جایزهنطق پرناز و ادای هایک در جلسه. بشر را به فاجعه خواهد کشاند

ه ب به برخی افراد این تصور را نزد عامه و سیاستمداران ممکن است اعطای جایزه: بر همین مسئله است

های رالولیببه همین سبب است که ن. که نیستدر صورتی. ن افراد علمی استآوجود بیاورد که نظریات 

ل ی نوبآید که ما علم را فدای جایزهشان درمیگیرد جیغوطنی گاهی مواقع که جایزه به اغیار تعلق می

کرنا، ناشی از همین نوبلی  ل کار، دمیده شدن مکارم مکتبشان در بوق ویدرحالی که در اوا. کنیمنمی

ادی ی نوبل اقتصقضیه چنان شور شده است که وقتی اسم جایزه. بود که هایک و فریدمن گرفته بودند

درست مثل زمانی که . زندخود اسم هایک و فریدمن در ذهن افراد برق میرسد خودبهبه گوش می

میرووسکی مورخ اقتصاد، معتقد است فیلیپ . گویند و منظورشان دستمال کاغذی استکس مییکلین

کشورهای اسکاندیناوی بورژوازی . های داخلی خود سوئد بودکه اعطای این جایزه ناشی از پیچیدگی

ووسکی از نظر میر. رونداند و نمیقدرتمندی دارند که هرگز زیر بار سوسیالیسم مشهور این کشورها نرفته

طبق الگوی نولیبرالی خود را از نظارت دولت خارج کند بانک مرکزی سوئد مترصد بود  ۱۹60ی در دهه

ی علمی بودن اقتصاد بود تا سیاسی بودن ههبود وج ای که این بانک سر هم کردهبهانه. و مستقل شود

 تاریخ مختصر: ی استقالل بانک مرکزی رجوع کنید به کتاب یانیس واروفاکیسدر مورد حیله. )آن

خابی ای تمت انتبسم اهلل تا ت ک مرکزی با انتخاب هایک و فریدمن از بایحاصل آن که بان(. داریسرمایه

این  یهیاهوی بعدی که گویی فقط هایک و فریدمن برنده. ای به علم ربط نداشتسیاسی کرد که ذره

میرووسکی معقتد است نوبل . ید همین نکته استؤاند و فروکردن این ایده در سر مردمان، مجایزه

طور که فالن و بهمان تبلیغ، اقدامی است اقتصاد؛ همان بودن «علمی»بود برای اثبات  اقتصادی تبلیغی

بل دانستن این نکته الزم است که بنیاد نو. برای اثبات علمی بودن فالن مارک پودر لباسشویی یا شامپو

اند هاعتراض کردی نوبل بارها هیچ نقشی در انتخاب برنده یا اعطای جایزه ندارد و برخی از اعضای کمیته
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ی رندهب. استفاده شودنام و نشان سوءی بیکه چرا باید از نام نوبل برای بخشیدن اعتبار به این جایزه

زه ی جایالبته حیطه. دهدن را میآکند و پول نوبل اقتصادی را بانک مرکزی سوئد انتخاب می یجایزه

نان ابتدا اثر را آ. ینما نیز کشیده شده استدوزی و سها اکنون به معماری و نقاشی و گلدادن بانک

. وشندفراهلل میتر به خلقتر هنرمند و اثار را با قیمت گراندهند و سپسخرند سپس به آن جایزه میمی

غداشلو که از نبوغ خاص او سرچشمه آآثار اقای آیدین  البته. تر، رسواتراین ماجرا هرچه جهان سومی

 !شوندتر میاند که ناگزیر مرتب گرانفریدمن و هایک چنان علمیگیرند همانند اثار می

یکی از مهمترین تصمیمات دیوان عالی ایاالت  )United Citizens(ی شهروندان متحد الیحه۱4 

ون ی قانمتحده در مورد وضعیت مالی مبارزات انتخاباتی در امریکا است که در آن از نخستین اصالحیه

شروع شد و در  200۹در مباحثی که از . خاصی به عمل آمد یاستفاده« گفتار زادیآ»ی اساسی درباره

ی نخست قانون تصمیم گرفت که بر اساس اصالحیه 4به  5ی أبه نتیجه رسید، دیوان عالی با ر 20۱0

تواند شوند و حکومت نمیها نیز فرد محسوب میفرد اختصاص دارد، شرکت« زادی گفتارآ»اساسی که به 

ها فرد محسوب کردن شرکت. به طرفین مبارزات انتخاباتی شود« افراد مستقل»های مالی پرداختمانع 

جمله ها ازی دیوان عالی، شرکتأطبق این ر. ماخوذ از اصول اقتصاد مکتب نئوکالسیک است کامالً

ابات ر انتخمحسوب شوند و د« فرد»توانند های کارگری و سایر نهادها میهای غیرانتفاعی، اتحادیهشرکت

های برانگیز شد و هست که میلیاردها دالر پول شرکتاین الیحه از آن حیث مناقشه. مشارکت مالی کنند

 ها از کسی پشتیبانیای معتقدند اگر شرکتای که عدهخصوصی را وارد جریان انتخابات کرد به گونه

کا به امری یهمین سبب کنگره به. مالی و تبلیغاتی نکنند، او خود هرگز قادر به انتخاب شدن نیست

ید ی سفأها از نمایندگان ربرخی از محققان معتقدند که شرکت. است گرایان بدل شدهجوالنگاه البی

ری جمهواین ماجرا در مورد انتخاب ریاست. ی مثبت یا منفی بدهندأای باید رگیرند که به چه الیحهمی

ن است که او تنها کاندیدای آتاریخ مدرن امریکا اهمیت برنی سندرز در . کندصدق می نیز کامالً

شدت با این وضعیت مخالفت کرد و هیچ کمک مالی را جمهوری بود که در دو دوره انتخاباتی بهریاست

جمهور اسبق امریکا، جا پیش رفته که حتی جیمی کارتر رئیسنآقضیه تا . ها نپذیرفتاز شرکت

به انتخابات  شدههای کثیف سرازیری این تصمیم دیوان عالی و پولترین قرباندموکراسی امریکایی را بزرگ

هایی که تحت عنوان فرد در ترین شرکتیکی از مهم .شدن آن استداند و خواستار برچیدهو کنگره می

های مالی اتاق تأمینترین منابع آنان از مهم. است« برادران کخ»کند شرکت ی مالی میانتخابات مداخله

ار حزب کهای محافظهاهستند اما به کاندید هرچند خود لیبرترین. کار هستندلیبرترین و محافظهفکر 

است کار انها بیشتر تاکتیکی است تا احساسی، زیرا منتقدی گفته. کنندخواه نیز کمک میجمهوری

ت بایسور نیست و میآمدت برای تجارت خانوادگی چندان سودخلص در طوالنیو لیبرترینسم خالص 

ایی هابرادران کخ فعاالنه از کاندید. کار را نیز به میان کشید تا سود تضمین شودپای حزب محافظه

 نانآ. اندکنند که مخالف دخالت حکومت در خدمات درمانی و نیز مخالف حفظ محیط زیستحمایت می

بیش  20۱0نان تا سال آ. اندوهوایی و نابودی محیط زیستدهند که منکر تغییرات آببه کسانی پول می
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طبق مد رایج بازار  20۱۹در می . اندزاد کمک کردهآهای طرفدار بازار میلیون دالر به سازمان ۱00از 

زمانه، این برادران نیز مدعی شدند که تحت لوای افزایش اشتغال و پرداختن به فقر و اعتیاد این ازادی 

های اجتماعی و ترفیع عزت و احترام حذف شکاف و تشویق به آموزش فرد اعالء و ساختن اقتصاد قوی و

شهروندان و جلوگیری از تشتت میان آنان فعالیت خواهند کرد، منتهی با همان ابزار قدیمی لیبرترینیسم 

فریدمنی بدجوری تقش -سال پیش هایکی ۳0-20ی رفتهوار درهفعالیت تحت مفاهیم ز ظاهراً. هایکی

. یستدانها از حرکت بازخدمت به یک درصدی زبانی داد تا کماکان قطاری بایست تغییر ذائقهدرامده و می

ل و مکارم اخالقی و انسانی و فرهنگی و الخ به رسم رایج در یفضا های بازار آزاد باین ترفندیفرایند تز

 .است سرتاسر جهان بدل شده

های آنان لیبرترین. کار اعالم موجودیت کرددر داخل حزب محافظه 200۹پارتی در سال جنبش تی۱5 

های فاشیستیِ راست افراطیِ زادی هستند که در جریان رشد طبیعی خود، راه را برای گروهآافراطی بازار 

 .فعلی گشودند
۱6 Scott Walker 
۱۷ FreedomWorks 

اجتماعی در زمان  تأمینسیس أبر همین ابهام در مورد ت« راه بردگی»در نقد مشهور کینز از کتاب  ۱8

د نق. طور عام، انگشت گذاشته شده استریزی بهی دخالت دولت و برنامهطور خاص و مسئلهفاجعه به

: کندی معیار تعیین خطی است که وضعیت فاجعه را از وضعیت عادی جدا میآمیز کینز دربارهنبوغ

د موافقیکه کجا باید خط را ترسیم کرد؟ شما که این مسئله مربوط است به این …شما اذعان دارید»

اید که کجا باید خط را تعیین نکرده ایمشیاما هیچ نوع خط …که باید در جایی، خط را ترسیم کرد

بست که اذعان کنید افراط ممکن نیست بنا به منطق خودتان کارتان به بنبه محض این …ترسیم کرد

متر در جهت نتیکنید ما را تشویق کنید تا دریابیم که حتی اگر یک سارسد، چراکه سعی میمی

ینز آن منظور ک. «شودایم که به پرتگاه ختم میی لغزانی گذاشتهبرویم، قدم به جاده ریزی پیشبرنامه

را از وضعیت بحرانی و وضعیت بحرانی  آمیزتواند خطی را رسم کند که وضعیت فاجعهاست که هایک نمی

ام مرگ یک نفر، صد نفر، هزار نفر، قتل آن خط کجا باید رسم شود؟ هنگ: را از وضعیت عادی جدا کند

را نوشت و به طور مطلق « اساس آزادی»ای معتقدند هایک کتاب عام هزاران نفر؟ یکی از دالیلی که عده

کتاب  در. بار شد، فروماندن در پاسخ به نقد کینز بودمخالف هر نوع رسیدگی حداقلی در وضعیت فاجعه

های مختصر در همین مقاله آمده است، هایک بنا دارد به قلدریطور که به طور همان« اساس آزادی»

ه کسی علی نیز بی دولت باج ندهد، باجی که شاگردانش از پینوشه گرفته تا مبارک و بنگرایانهخلهامد

زیراکه گرسنگان طالب چه چیزی هستند جز . دهند خاصه هنگام سرکوب خیزش گرسنگاننداده و نمی

آن گرسنگی خود و  نان و نیز دستمزدشان به دست بازار، که حاصل جمع اعتراض به تعیین قیمت

ازار که ب ایزادیآها در بستن مردم به گلوله و دفاع از این است سرّ فداکاری این دولت. شان استخانواده
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 انی استادخواهانهی آزادیوضعیت فعلی جهان گواه وفاداری شاگردان به این اندیشه. آوردبه ارمغان می

 .شان استبزرگ
وری بیشتر به بخش آی متعلقات آن را برای سودها، حقوق بازنشستگی و کلیهاغلب بازار آزادی ۱۹

روند های پرخطر میگذاریسپرند و آنان نیز با کمال شجاعت برای سود بیشتر سراغ سرمایهخصوصی می

جایی که بازنشستگانش ناگهان . ی یونان مثال بارز آن استفاجعه. دهندو کل سرمایه را به باد می

 .بایست در این سن یا از دیوار مردم باال روند یا بمیرنددریافتند چیزی برای زندگی در دست ندارند و می

های کالسیک خودشان ماجرای خودکشی آنان بیشتر شبیه تراژدی. آنان خودکشی را انتخاب کردند

خرید نان و شراب شام اخر کردند و سپس خود را هایشان را صرف خرین پولآو شوهری پیر  زن. است

شان کشید هرجور عشق: اندحل بهتری یافتهها راهبازار آزادی 2008اکنون بعد از بحران . کشتند

شکوهمندانه جیرینگی آن « ایعدم مداخله»دهند، سپس دولت در های گوناگون را به باد فنا میسرمایه

 .نام نهاد« باهودگی اساسی»کند که شاید بتوان ان را را جبران می
20 Constitution of Liberty 

ی چین باستان تعلق داشت و کنایه از فردی است که بسته به گانهبوروکراتی که به یکی از درجات نه 2۱

 .اش مهارتی دارد اما فاقد تخیل خالق استدرجه
22 Cato 
2۳ Stuart Butler 
24 Piter Germanis 

هایی مثل لنین و مارکس و انگلس های چپی عجیبی به استفاده از تاکتیکزاد عالقهآطرفداران بازار  25

مشهور  .ثار اینانآم هایک رونویس بری از تخیلی است از سی روشنفکران و سوسیالیمقاله. و مائو دارند

 رهجمهوری ریاستکار و میلیتاریست امریکایی و کاندیدای مدار محافظهکین سیاستاست جان مک

در جریان انتخابات ریاست جمهوری یکی از مشاورانش به . اورددو نقل قول از مائو می ،داشتقدم برمی

ی کمونیست است و نباید هی از یکهر چه باشد ناسالمتی او ضد. قدر مائو مائو نکنداو توصیه کرد که این

آید ی تفنگ بیرون میهور مائو که قدرت از لولهی مشها جملهتازگی. از قهرمانان کمونیست نقل قول کند

است که یادشان رفته به جز اصل سود یکی دیگر های وطنی شدهولیبرالورد زبان ن( نه از اتاق بازرگانی(

نیز طالب تحریم هر ملتی از جمله ملت خود  شان تجارت ازاد است و نباید حتی بنا بر این اصلاز اصول

سمان و ریسمان را به آگیرد، شان با اصل تجارت ازاد در تضاد قرار میشرکت اما زمانی که سود. باشند

ی سود طالب ادامه« ندامردم که به هر حال در حال له شدن»هایی مانند گویهبافند و با گزینهم می

قانون  گوینداینان گاهی در مقام مابعدالطبیعی می. شوندمیزاد آشان و لعن و نفرینِ اصل تجارت شرکت

توانند فلک غدار این بوده که مردم از ازل تا به ابد له شوند اما در مقام اهل سود باور دارند مردم می

به هر طریق انان . کندله آن است که سود آنان چه چیزی را اقتضا میأله شوند، مس-گاهی له و گاهی نا

 .نوکر بادمجان نیستند
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26 Jose Pinera 

2۷ Rick Perry 
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