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یادداشت نارش

این کتاب، دومین کتاب از »مجموعه آموزش اقتصادی« اســت. کتاب 
نخسِت این مجموعه )اقتصاد به زبان ساده(، درباره مفاهیم اولیه علم اقتصاد 
بود: »کمیابی، تخصیص بهینه منابع، عرضه، تقاضا، کشش قیمتی، کارآمدی، 
بهره وری، حکومت قانون، رقابت، انحصار، تقســیم کار، خودکفایی، هزینه 
نهایی، هزینه متوســط، قیمت گذاری، انواع بازارها، جهانی شــدن و تاثیر 

سیاست بر اقتصاد«. 
کتــاب دوم این مجموعه، »سیاســت اقتصادی: شــش گفتــار درباره 
سوسیالیسم، کاپیتالیسم، اقتصاد و سیاست« نوشته لودویگ فون میزس است 
که غالب مورخــان اقتصادی، وی را یکی از بزرگ تریــن اقتصاددانان قرن 
بیســتم می داننــد. در واقع، آنچه در کتاب قبلی آمده اســت، اینجا، با بیانی 
استداللی و شیوا و با ذکر نمونه هایی از اقتصادهای موفق و ناموفق در جهان 
توضیح داده می شــود و علل کامیابی برخی کشورها و شکست برخی دیگر، 
آشــکار می شود. رجحان این کتاب کوچک بر همه کتاب های مشابه آن، در 
این اســت که مباحث بسیار پیچیده علم اقتصاد را به دانشی عمومی و قابل 

فهم برای همگان تبدیل کرده است. 
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توضیح ویراستار موسسه میزس

اقتصاد مطلوب، که جوابگوی امروز و فردا باشد، بسیار ساده است: دولت 
بایــد از جان و مال افراد تحت حکومتــش در برابر تجاوز داخلی و خارجی 
دفاع کند، اختالفات اتباع را حل کند و آنان را به حال خود بگذارد تا هدف ها 
و غایــات گوناگون خود را پی بگیرند. چنین ســخنی در زمانه ما که بنیادش 
بر مداخله دولت هاست، ســخنی رادیکال به شمار می رود. امروزه، پیوسته از 
دولت ها خواســته می شود مقررات وضع کنند، اقتصاد را قبضه کنند و قیمت 
برخی کاالها و خدمات را افزایش دهند و قیمت برخی دیگر را کاهش دهند، 
دستمزدها را تنظیم کنند، به راه اندازی برخی بنگاه ها کمک کنند و راه شکست 

برخی دیگر را ببندند، از ریخت وپاش ها حمایت کنند و قس علی هذا.
دولت باید مراقبت و پشــتیبانی کند اما نه از خود مردم بلکه باید پاسدار 
اوضاع و احوالی باشــد که در آن افراد، تولیدکننــدگان، بازرگانان، کارگران، 
کارآفرینان مبتکر، پس اندازکنندگان، و مصرف کنندگان بتوانند هدف های خود 
را در سایه صلح دنبال کنند. اگر دولت همین کار را بکند و کار دیگری نکند 
وضعی که مردم برای خودشان ایجاد می کنند از آنچه دولت شاید بتواند، بسیار 
بهتر خواهد بود. جانمایه پیام پروفســور لودویــگ فون میزس در این کتاب 

کوچک، همین است.
میزس )1881-1973( یکی از برجســته ترین اقتصاددانان قرن بیستم بود. 
کتاب های نظرِی عمیقی مانند کنش انســانی، سوسیالیسم، نظریه و تاریخ  
و آثار پرشــمار دیگر نوشته است. اما در این سخنرانی هایی که سال 1959 در 
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آرژانتین ایراد شــده، میزس با بهره گیری از زبان غیرتخصصی امکانی فراهم 
آورده اســت که ســخنانش برای مخاطبانی مانند اهالی کسب وکار، استادان 
دانشگاه، آموزگاران و دانشجویان مناسب باشد. وی در این گفتارها تئوری ها 
را با مثال های ســاده توضیح می دهد. حقایق ســاده تاریــخ را بر پایه اصول 
اقتصادی شــرح می دهد. چگونگی ویران شدن نظم سلسله مراتبی فئودالیسم 
اروپا توســط سرمایه داری را بیان می کند و مباحثی درباره نتایج سیاسی انواع 
دولت ها مطرح می کند. شکست سوسیالیسم و دولت رفاه را تحلیل می کند و 
نشان می دهد که کارگران در چارچوب سرمایه داری است که می توانند کار و 

بار خود را پیش ببرند و سرنوشت خود را رقم بزنند.
اگر افراد آزاد باشــند هرچه می خواهند انجام دهند و البته به حِق مشــابه 
دیگران تعرض نکنند و دولت از این حق دفاع کند، کارشــان را وفق طبیعت 
پیش خواهنــد برد: کار می کنند و با یکدیگر همکاری و دادوســتد می کنند. 
چنین افرادی انگیزه پس انداز کردن، سرمایه انباشتن، ابداع، تجربه، بهره گیری 
از فرصت ها و تولید کردن خواهند داشت. سرمایه داری در چنین فضایی پدید 
می آید و پیش می رود. به اعتقاد پروفسور میزس، شکوفایی اقتصادی سده های 
هیجدهــم و نوزدهــم و »معجزه اقتصادی« آلمان پــس از جنگ جهانی دوم 

حاصل سرمایه داری بود:
 از سیاســت گذاری های اقتصادی هیچ معجزه ای برنمی خیزد. 
بارها در روزنامه ها خوانده اید و در ســخنرانی ها شنیده اید که 
آلمان در دوران بازســازی های اقتصادِی پس از شکســت در 
جنــگ جهانی دوم، معجزه کرد. اما این کار اصال معجزه نبود. 
کاری کــه آلمانی ها کردند به کار بستِن اصول اقتصاد مبتنی 
بر بازار آزاد و اجرای روش های ســرمایه داری بود، گو اینکه 
کامال هم همین کار را نکردند. همه کشــورها می توانند همین 
»معجــزه« احیای اقتصادی را بیافرینند، گرچه باید بر این نکته 
تاکید کنم که احیای اقتصادی حاصل معجزه نیست بلکه حاصل 
و نتیجه به کار بستن سیاست های اقتصادی روشن است. )ص 

29 همین کتاب(. 
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پس بهترین سیاســت اقتصادی این اســت که با محدود کردن دولت ها، 
وضعی پدید آید که افراد بتوانند هدف های خود را پی بگیرند و با همسایگان 
خود با مسالمت زندگی کنند. وظیفه دولت فقط محافظت از جان و مال افراد 
و تضمیــن برخورداری آنان از آزادی و فرصت های همکاری و دادوســتد با 
همدیگر است. دولت ها با چنین رویه ای است که فضای اقتصادی الزم را برای 

شکوفایی کاپیتالیسم فراهم می آورند:
پیدایش و شــکوفایی کاپیتالیســم آنگاه رخ می دهد کــه همگان از حق 
خدمت  رسانی بهتر و ارزان تر به مصرف کنندگان برخوردار باشند. همین روش 
و همین اصل بود که در دوره ای نســبتا کوتــاه، کل جهان را دگرگون کرد و 

جمعیت جهان را به طرز بی سابقه ای افزایش داد. 
آنــگاه که دولت به چنان آمریت و قدرتی دســت می یابد که کاری فراتر 
از ایــن می کند، و آن طور که تاکنون در سراســر جهان رخ داده از این قدرت 
و آمریت اســتفاده ناصواب می کند- خاصــه در مواردی مانند آلمان هیتلری، 
روسیه استالینی و آرژانتین پِرونی- نظام سرمایه داری در هم کوبیده می شود و 

آزادی انسان ها تباه می گردد.  
سال 1959 که میزس به آرژانتین رفت، خوان پرون دیکتاتور آرژانتین که 
در 1946 به ریاســت جمهوری برگزیده شده و در 1955 از کشور رانده شده 
بود، هنوز در تبعید به سر می برد. همسر پرون هم که در میان مردم محبوبیت 
داشــت در ســال 1952 مرده بود. پرون اگرچه در آرژانتین نبود، هوادارانی 
پرشمار داشت و نیرویی تعیین کننده به شمار می رفت. سال 1973 به آرژانتین 
برگشت و دوباره به ریاست جمهوری برگزیده شد و همسر جدیدش، ایزابلیتا 
را معاون خود کرد و تا 10 ماه بعد که زنده بود بر آرژانتین حکم راند. پس از 
مرگ پرون، بیوه وی، ایزابلیتا، جای او را گرفت و تا 1976 که به اتهام فســاد 

برکنار شد، رئیس جمهور ماند. 
گفتارهای شــش گانه ای که در این کتاب آمده، مقدمه ای جامع و موثر بر 
آرای میزس اســت. البته این آرا به شکل موشکافانه تر در کتاب  کنش انسانی 
و آثار دیگر میزس آمده اســت. با این حال برای کسانی که تازه با اندیشه های 
میزس آشنا شــده اند یا در آغاز راه این آشنایی هســتند کتاب های ساده تری 
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مانند دیوان ســاالری یا ذهنیت ضدســرمایه داری، بهترند. خوانندگانی که 
چنین پیش زمینه ای داشته باشند، اصول بازار آزاد و نظریه های مکتب اقتصادی 

اتریش را که در آثار مهم میزس آمده است، بهتر یاد خواهند گرفت.
بتینا گریوز / فوریه 1995 

تکمله

* بدبختانه آن مســیری که در مقدمه سال 1995 درباره آرژانتین ترسیم کرده 
بودم ادامه نیافت. تغییر پیاپی دولت ها و روســای جمهوری، تورم را افزایش 

داد و مداخله دولت را در اقتصاد بیشتر کرد.
** برای اینکه خوانندگان کتاب، آن را با سهولت بیشتری بخوانند در این 

چاپ جدید پاره ای عناوین فرعی به کتاب افزوده شد.
بتینا گریوز / اکتبر 2006
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این کتاب حاوی مواضع بنیادی مولف است که به خاطر 
آنها هوادارنش او را ستوده اند و می ستایند و مخالفانش 
طعــن و لعنش کرده اند و می کنند... هر یک از مقاالت 
شش گانه این کتاب، مبحثی مستقل است اما هماهنگی 
میان آنها، سرخوشــِی زیبایی شناسانه ای می آفریند که 
ماننــدش را در نظاره معمارِی بنایی خوش ســاخت 

می توان یافت.
پرینستون، 1979

اواخــر 1958 کــه دکتر آلبرتــو بنگاس-لینچ، همســرم را بــرای ایراد 
ســخنرانی هایی به آرژانتین دعوت کرد، از من هم خواســته شد او را در این 
سفر همراهی کنم. این کتاب، روایت نوشتارِی چیزهایی است که همسرم در 

سخنرانی هایش برای صدها دانشجوی آرژانتینی مطرح کرد.
ما ســالیانی پس از آنکه پرون ناچار به ترک آرژانتین شده بود، وارد این 
کشــور شــدیم. حکمرانی مخرب وی، بنیان های اقتصادی آرژانتین را ویران 
کرده بود. جانشینش هم وضع بهتری نداشت. مردم کشور آماده شنیدن سخنان 

تازه بودند و همسرم هم آماده گفتن چنین سخنانی. 
سخنرانی های او در سالن بزرگ دانشگاه دانشگاه بوئنوس آیرس به زبان 
انگلیسی انجام می شــد و مترجماِن همزمان، سخنان را برای دانشجویانی که 
هدفــون به گوش زده بودند، به اســپانیایی ترجمــه می کردند. لودویگ فون 
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میزس، با صراحت درباره سرمایه داری، سوسیالیسم، مداخله گرایی، کمونیسم، 
فاشیسم، سیاســت اقتصادی، و خطرات دیکتاتوری سخن گفت. جوانانی که 
به این ســخنان گوش می کردند، چیز زیادی درباره آزادی بازار و آزادی افراد 
نمی دانســتند. همان طور که در کتاب سال هایی که با لودویگ فون میزس 
گذراندم نوشــته ام، »آن زمان اگر کسی به خود جرئت می داد مثل همسر من 
به کمونیســم و فاشیسم بتازد، پلیس از راه می رسید و فورا بازداشتش می کرد 

و گردهمایی به هم می خورد.«
واکنش مخاطبان چنان بود که گویی پنجره ای گشوده شده و هوای تازه به 
اتاق ها آمده اســت. میزس از روی نوشته نمی خواند و مانند همیشه فقط چند 
کلمه کلیدی را که جانمایه افکارش بودند روی تکه کاغذی نوشته بود. دقیقا 
می دانست چه می خواهد بگوید و می توانست با استفاده از اصطالحاتی نسبتا 
آســان، افکارش را با کسانی در میان بگذارد که با آثارش اصال آشنا نبودند و 

دقیقا همان چیزی را می فهمیدند که میزس می گفت.
ســخنرانی ها ضبط و سپس توسط یک منشــی اسپانیایی زبان استخراج و 
نوشته می شد و من پس از مرگ شوهرم آنها را در البه الی نوشته هایش یافتم. 
هنگام خواندن این متون، به یاد واکنش های شــورانگیز مخاطبان آرژانتینی در 
زمان ارائه سخنرانی ها افتادم. آنگاه من که اقتصاد خوانده نیستم فکر کردم فهم 
سخنان لودویگ فون میزس که در آمریکای جنوبی و خطاب به افراد معمولی 
بر زبان آمده اند از فهم نوشته های تئوریک وی آسان تر است. به نظرم این طور 
آمد که این سخنرانی ها حاوی مباحثی ارزشمند هستند که برای امروز و فردا 

مهم هستند و باید در اختیار عموم قرار بگیرند. 
از آنجا که همســرم عادت نداشت نوشته هایش را قبل از چاپ بازبینی و 
تنقیح کند، این کار برعهده من قرار گرفت. کوشش بسیاری کرده ام که فحوا و 
مضمون سخنان میزس دست نخورده بماند. هیچ چیز را تغییر محتوایی نداده ام 
و تاکیدهای میــزس را که خوانندگان آثارش با آنها آشــنایند، حفظ کرده ام. 
فقــط جای برخی جمالت را عوض کرده ام و کلماتی را که معموال در خالل 
ســخن های غیررسمی بر زبان جاری می شود و از ارکان جمله نیست، حذف 
کرده ام. اگر در تبدیل این ســخنرانی ها به کتاب، موفق شده باشم، علتش آن 
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اســت که در هر جمله اش صدای همســرم را و ســخن گفتنش را شنیده ام. 
هنگام آماده ســازی کتاب، همسرم زنده به چشمم می آمد؛ همان سان زنده که 
روزگار زندگانی اش تباهی ها و خطرات دولت هایی پرشمار را برمال می کرد و 
تفاوت های دیکتاتوری و مداخله گرایی را با روشنی و دقت توضیح می داد؛ با 
ذکاوت فوق العاده ای درباره شخصیت های مهم تاریخی سخن می گفت و فقط 

با چند جمله، گذشته های دور را زنده می کرد.
می خواهم از فرصت اســتفاده کرده و از دوست خوبم جورج کوتر1 به 
خاطر کمک هایش در این کار سپاســگزاری کنم. تجربه اش در ویراستاری و 

فهمش از تئوری های همسرم به این کتاب کمک زیادی کرد.
امیــدوارم خواننــدگان این کتاب فراتر از فضال و دانشــمندان باشــد و 
بسیاری از ستایشگران همســرم در میان غیراقتصاددانان هم آن را بخوانند. و 
امیدوارم این کتاب به دست مخاطبان جوان، به ویژه دانش آموزان دبیرستانی و 

دانشجویان سراسر جهان برسد.
مارگیت فون میزس
نیویورک، ژوئن 1979

1- George Koether (1907–2006)
روزنامه نگار و اقتصاددان و دوست لودویگ فون میزس


