
http://www.kanoonm.com/1757#more-1757

”جامعه باز“اقتصاد سیاسی بشر دوستانه 

داري و توطئه علیه كارگران نھادھاي سرمايه

  کانون مدافعان حقوق کارگر 

ھیچ راھي جز دھد كه براي كارگران و فعاالن كارگري اين تحقیق به ما نشان مي
باقي نمانده و ھر   سراسرياستقالل و تكیه به نیروي خود در جھت ايجاد تشكل ھاي

.داري ره به ناكجاآباد است سرمايهھایي از گونه چشمداشتي به نھادھا يا جناح

ھا  تمام خبر گزاريه چرا در سرفصل اخباراين مسئله مھم بايد در نظر گرفته شود ك
.سرمايه مالي قرار داردبه خصوص از ابتداي قرن بیست و يكم ھمواره بازار بورس و

سرنگونی ھای سازمان امنیت امریکا در سال اجرای سیاست ٢٥، بعد از  ١٩٦٠در دھه  *
ھا برای نھادھای  سیاستینھاي ناسیونالیستی و ملی در آسیا، افریقا و امریکای التین، ا دولت

صورت گرفته بود، امپریالیسم برای تاثیر ھای بسیاری در مورد آن مترقی روشن شده و افشاگری
ھای جدیدی داشت و از این زمان دنیا شاھد نوع  طرحسیاسی در کشورھای پیرامونی نیاز به

ھای للی و سازمانالمھای بینشد، یعنی به قدرت رسیدن ابرشرکتدیگری از حاكمیت سرمايه
.«المللی پولصندوق بین«و» بانک جھانی«چند ملیتی ھمچون 

داري، یعنی اروپا تشکیل  ی امریکا و مھد سرمايهالمللی پول به طور عمده با سرمایهصندوق بین
زمان  چندملیتی به وجود آمد. ھمھایھا و سازمانھا، ابرشرکتای نمادین بین دولتشد و رابطه

کشورھای پیرامونی، نھادھای سرکوبگر، ھر نوع ھای مالی در ھا و بنگاه با نفوذ این شرکت
ترین وجھی  داري و حاكمیت آن را به چالش بكشد، به فجیع سرمايه قدرتحركت جدی را كه

نگارنگ اقتصادي و ھاي رداري براي بقای خود با داشتن نھاد کنند. نظام سرمايهسرکوب می
جديدي را براي حفظ و تداوم استثمار كارگران و زحمتكشان به كار ھايفرھنگي، ھر روز ترفند

.شود این ترفندھا نیز به تدریج برای کارگران و زحمتکشان آشکار می .گیرد مي

 گذشته ھمواره درداند که در صد سال کانون مدافعان حقوق کارگر خود را متعلق به نسلی می
ھای  سھمی است به انسانخواھی حرکت کرده است. این نوشته ادای راه استقالل وعدالت

شان نتوانستند در فضای آزاد به مبارزه  زندگیھای طلبی که در تمامی سال آزادیخواه و عدالت
رو مقابله کند، در سراسر جھان  مستقل واقعي که بتواند با بحران پیشبپردازند. با فقدان یک چپ

دموکراسی مافیای پول، قدرت، و سیاستی روبرو ھستیم که با ایجاد فضای به اصطالحبا
.سرمایه، جھان را آلوده کرده است



و نیاز به کمک برای ادامه حرکت نسلي كه تالش كرد تا جنبشي را تداوم بخشد که مستقل بوده
ی  ايم . ما در پروسه هزمینه زدھیچ دولت و نھادی نداشته باشد، دست به تحقیقی محدود در اين

چگونه نسل جدید مبارزان در غرب با گرفتن کمک خوردیم که این تحقیق گاه به این مساله برمی
از مواضع  (( Philanthropist[1]نھادھای به اصطالح بشردوستانهمالی و طرح ھای تحقیقاتی از

ھای سیاسی مبارز  سازماناند. در مواردی ما شاھد بودیم حتا برخی خود بسیار عقب نشسته
ھای آموزشی  شده بودند با گرفتن کمک[2]عام ده شصت سرمایه ایرانی که خود قربانی قتل

ھای عمومی با نھادھایی ھمکار شدند که در بسیاری  رسانهبا مذھب و استفاده ازبرای مبارزه 
این ترتیب فعالیت آنھا به تداوم این وضعیت دامن زده و از این طریق آلودهموارد آلوده بوده وبه

.اند شده

ای  سرخوردگی عدهشد که شاید نتیجه این تحقیق به در طول تحقیق گاه این نگرانی پررنگ می
نھادھای قدرت در درون جامعه از این از نسل جوان دامن بزند و از طرفی امکان این وجود دارد که

مسایل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سرمایه بحث سوء استفاده کنند. اما بدون شناخت
و برای ادامه حرکت جنبش مستقل کارگران و زحمتکشان و [3]داری، مقایسه سخت است

ضروری است کنکاشی بر ترفندھای جدید نئولیبرالیستی داشته باشیم تا ارتقای سطح مبارزه،
برداريمھای درستی در جھت منافع کارگران و زحمتکشان ھا، گام با شناخت این سیاستبتوانیم

.

کشورھایی ھای قدرت در کشورھای استبدادی و حتیواضح است که در سه دھه گذشته نھاد
اند. به  ھای خاص خود را از آن نموده برداری بھرهاند و ھا آشنا بوده مانند چین و روسیه با این توطئه

سازی بسیاری از فعاالن اجتماعی نسل جدید را به استخدام  پروندهعنوان مثال با اتھام زدن و
فلسطین و ھا، در سوریه، لبنان، عراق، خود از ھمین گونه تئوریآورند و یا  آورده و میخود در

.کنند شمال افریقا استفاده می

ایدئولوژی، ظواھر و تواند داری می جدای از ادعاھای دروغین بشردوستانه ھر دولتی، سرمایه
ھا  جز به فالکت کشاندن میلیونھا، ھای متفاوتی داشته باشد اما نتایج این سیاست سیاست

.نیستھا چیز دیگری سان، برای خوشبختی یک درصدیان

براي به انحراف داري ساز سرمايه ھاي دست ما در چند مقاله و تحقیق قبلي به افشاي نھاد
لیبراستارت ، سولیداریته سنتر، بنیاد و در مورد نھادھایی مانند  کشیدن جنبش كارگري پرداختیم

منتشر کردیم و به اين خاطر بارھا مورد اتھامات دروغین فردریک ایبرت و سمینارھایشان مقاالتی
كارگري قرار گرفتیم، اما در اين راه سر از پاي ايستادن نداريم زيرا كه ايناز جانب نھادھاي ضد
کارگری عراق و مصر ھای ی کار از نقش این نھادھا در جنبش دانیم. در ادامه امر را وظیفه خود مي

پردازیم.  جرج سورس می” جامعه باز“به یز خواھیم گفت. در این مقاله نیزنیز گفتیم و از اين پس ن
اجتماعی منطقه مانند افغانستان نیز ھمانند ایران است، ھای (البته باید اشاره کرد که جنبش

گیرد مکانی برای رسوب نھادھای این  که در اپوزیسیون قرار میھمیشه بخشی از حاکمیت
(اپوزیسیون استبخش مستقل چنینی و تخریب

نیست. در این نوشته در پذیر در این زمینه باید به کشورھای زیادی پرداخته شود اما این امر امکان
جامعه “دنیا وجود دارد که اقتصاد سیاسی مان نشان خواھیم داد که به ندرت جایی در حد توان

را کنترل کند و ھرگاه نیز نتوانسته باشد در آن رسوخ کند و یا آن وابسته به جورج سوروس،” باز
جنبشی را تحت کنترل در آورد مانند کشورھای فیلیپین، نپال، مکزیک و کشورھاینتوانسته

موازی، سعی ھای کند و یا با نھادسازی اندازی می شان سنگ امریکای التین، جلوی فعالیت
در کشورھای افریقایی و توان  میکند در درون آنھا اختالف بیاندازد؛ نمونه بارز این مساله را می



ھای مستقل كارگري بخش معادن،  تقابل با تشکلامریکای التین مشاھده کرد. در افریقا در
اند، در امریکای التین با تقویت باندھای موادمخدر،  بوجود آوردهرا… نھادھای محیط زیستی و 

آنان  .مخدر دارندھای انقالبی به مساله خرید و فروش مواد آلوده نشان دادن تشکلتالش در
پتروشیمی و نھادھای مالی معتقدند که جریانات ان جی اویی و نھادھای مدنی باید در معادن،

توانند حتی  برداری کنند. این نھادھا که می بھرهحضور داشته باشند تا در صورت لزوم از آنان
.ھای مستقل بایستند صورت نیاز در مقابل تشکلوابسته به دولت باشند، در

اجتماعی ایجاد ھای داری در جنبش یکی از تاثیرات مستقیم نفوذ چنین نھادھای سرمایه
مساله است که انتشار چنین سرخوردگی میان بخشی از فعاالن است و دقیقا به خاطر ھمین

به سرخوردگی بسیاری که مبارزه را ترک مطالبی ضروری است. در واقع این تحقیق جوابی است
.ایستند میل کارگرانکنند و در مقاب می

مطالب مربوط این ھا و حتی ترجمه بخش مھمی از منابع، اسناد، مدارک و بسیاری از توافقنامه
آمده است تا خواننده عالقمند بتواند ھا نوشته به دلیل پرھیز از طوالنی شدن مطلب در زیرنویس

.به آنھا مراجعه کند

آغاز كار

کمونیست ی و استیصال نیروھای چپ، به خصوص احزاببعد از فروپاشی اتحاد جماھیر شورو
مختلف کرد. نقش این ھای فکری خود در کشورھای داری شروع به تشکیل تیم برادر، سرمایه

چارچوب اقتصاد نئولیبرالی بود. نھادھا بوجود آوردن شرایطی برای پذیرش سیستم جدید در
مخزن فکری متخصص  Think Thank)تنکگیری و ساخت مخزن فکری یا نھادھای تینک شکل

” جنبش کارگری امریکا از خود بیگانه و سردرگم“مقاله سیاسی و اقتصادی نئولیبرالیسم) را ما در
تر نیز از جریاناتسن و اشاره کردیم که حتی برخی از بنیانگذاران سولیداریتی[4]توضیح دادیم

این نھادھای کمونیستی سابق ھستند. این افراد با این فرض که شاید بتوانند با نفوذ در
از این که در سیستم حل کردند اما غافل داری سیاست خودشان را پیش ببرند، عمل می سرمایه

شته حتی به شوند. در آن نو کارگران تبدیل میتر برای و خود به عواملی در ایجاد شرایط سخت
گیری و یا مخزن فکری این نھادھا کمک کردند و  بوده و به شکلافراد و جریاناتی که سابقا چپ

.تولید و بازتولید این نھادھا شرکت داشته و دارند، اشاره شده استکنند و در می

دی را توانیم نیروی جدی نمیداری در دوران مدرن، ما بدون شناخت از این عرصه از فعالیت سرمایه
.کنیمی کارگر بازتولید در صف مبارزان مستقل طبقه

قدرت در سی ما سعی داریم به سیر تحوالت استراتژیک و منابع مالی نھادھای مافیای پول و
تحوالتی روبرو ھستیم که در ادامه سال گذشته بپردازيم چرا که در سه دھه گذشته، در ایران با

سازی ھستند.  لیبرالیسم اقتصادی یا جھانیساز و سازی با نھادھای نخبه حرکت و تطبیق
به یک اصل تبدیل شده است و بسیاری از نخبگان در سطح متاسفانه برخورد روزمره با سیاست

تواند ی با شعارھایش میدلیل نیست که گاه یک جنبش اجتماع روند. بی نمیاند و به عمق مانده
حرکت شان، چه نھادی و شخصی، از آن ھای سیاسی بسیاری را تھییج کند تا در تحلیل

جناحي از ماند و به ابزاري در دست کنند اما جنبش ھمچنان سطحي باقي مي حمایت 
توان  ی این مساله را می نمونه .شود تا استثمار نیروي كار را تداوم بخشد داري تبديل مي سرمايه

نام [6]و یونان[5]تعمیق نشدن مبارزه در کوبانیدر شمال افریقا، اوکراین، و يا حتي در صورت
.برد



پرداخت و روشن کرد، در یک مقاله” جامعه باز “شود به تمام جوانب  ا کرد که میتوان ادع نمی
ھا، ھزاران نخبه،  ھا، ارتش حمایت دولتزیرا مبارزه و افشای این اقتصاد سیاسی جدید، با وجود

شویی در این دوره، کاری است بس دشوار و  ھای پول مکانیزمھای دانشگاھی، بورس و بخش
.جمعی نیروھای مترقی و مستقل به ھر شکل ممکن استنیازمند عملکرد

کارگری کشورمان اگر این مطلب بتواند سوالی در ذھن نسل جوانی ايجاد كند که به جنبش
ھای چنین نھادھایی به خیال خود  کمکخواھند فقط در شعار غوطه زنند یا با پیوندند و نمی می

.ود رسیده استھدف خدر جھت تغییر شرایط موجود حرکت کنند، به

***

آمد. اگر بنیاد راکفلر بنیاد راکفلر بیرون” امریکای ابر قدرت“سوروس از دل گرایش ” جامعه باز“
ویلسون و نھادھای بسیاری را پوشش دھد توانست نھاد کارنیگ، خانه آزادی، بنیاد فورد، بنیاد

نھادی است که در ” جامعه باز“ایم)، بنیاد به آنھا پرداخته(که ما در مقاله جنبش کارگری امریکا
دل فروپاشی یا روند فروپاشی بلوک شرق شکل گرفته است. این نھاد پس دوران معاصر و در

اما پدر (ان اي دي ) بوجود آمده” بنیاد اوقاف ملی”و” بنیاد کارتر“، ”ملی دمکراتیکموسسه”از
ھیچ نھادی از این دست  .دکنن تمامی نھادھای جامعه مدنی است که در سراسر دنیا فعالیت می

” جامعه باز“ھا از  ی این نھاد نداشته باشد. ھمهھمکاری” جامعه باز“توان یافت که با بنیاد  را نمی
کنند و معموال رییس ھیات مدیره این نھادھا از روسای سابق  میکمک سیاسی و مالی دریافت

دموکراتیکخانه آزادی، بنیاد دفاع پنتاگون ھستند، بنیادھایی نظیر بنیاد ویلسون،سازمان سیا و
)Foundation for Defense of Democracies(، موسسه اقتصادی امریکایی برای تحقیقات

 The American Enterprise Institute for Public Policy)ھای اجتماعی عمومی سیاست
Research (AEI) تاسیس شد و سازمان سیا بنیانگذار آن است. این موسسه  1938ه در سالک

.[7]کرد حمله نظامی به عراق را تھیه میھای زمینه پیش

اخراجی و ما امروز شاھدیم که فرزندان و حامیان و یاران سابق رژیم گذشته ، اساتید
نھادھایی مانند کارنیگ، دانشجوياني از نزدیکان حکومت کنونی ایران در غرب در باالترین سطوح

اند و  قرار گرفته….. ایرانیان ، توانا ، نایاک و انسیتوی ملی اوقاف، انسیتو ویلسون ، شورای ملی
فتی برای توجیه و تحلیل و شیرینی و زیرمیزی از نھادھای اقتصادی و نگرفتن حقوق از این نھادھا

دھد که جریانات جامعه ایرانی امری بسیار طبیعی شده است! ھمین امر نشان میمشکالت
بسیاری از مواقع اند نیروی مستقل و آگاھی را پرورش دھند و در مترقی ایرانی در غرب نتوانسته

.شود صدای کوچک آنھا حتی در درون خودشان نیز شنیده نمی

 ”جامعه باز“و منابع مالی بنیاد ” باز جامعه“بنیاد 

، است. سوروس ھم [8]دار مجارستانی االصل، جورج سوروس سرمایه” جامعه باز“بنیانگذار 
دیوار دو قطب جھانی زمان با شکل گیری مبارزات دھه ھشتاد میالدی و ترک خوردن

از نظریات مارگارت تاچر مبنی بر ھایش را آغاز کرد. سوروس به قول خودش با الھام فعالیت
ھای  و عملکرد رونالد ریگان، فعالیت”وجود نداردآلترناتیو دیگری درمقابل جھان سرمایه داری“

سرد بازارسھام  شاھد از بین رفتن یک بلوک بوده و جنگ“برد و اجتماعی خود را به پیش مي
کرد و وی ناراحت است چرا زمانی که گوروباچف عقب نشینی می”. کرده است میایشان را گرم
امریکا، به خواست برد، جیمز بیکر، وزیر دولت وقت ھای دولت امریکا را پیش می تمام خواست



بود،  او در خواست کمک کردهساعته از ٥نیکالی شیملیوف وزیر اقتصاد شوروی که در جلسه 
دیدار رابرت زولیک، مسئول دولت، رفتم و او گوید حتی خود من به جواب رد داده است. او می

.[9]کنیم حمایت کند ما به آنھا کمک نمیگفت تا زمانی که شوروی از کوبا

خواھد ھر نوع حرکتی  می ”جامعه باز“سازی است. در حقیقت  زاییده جھانی” جامعه باز“بنیاد 
وجود آوردن اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد اعتراضی را در کنترل خود داشته باشد و در مسیر به

کند بلکه حتی در کشورھای  کشورھای استبدادزده اجرا میباشد. این امر را نه تنھا در
مانند امریکا، انگلیس، اروپا، روسیه و استرالیا نیز آن را گسترش دادهداری ی سرمایه هپیشرفت
سرنوشتی مانند اعتقاد دارد که اگر یک دیکتاتور قواعد بازی را رعایت نکند،” جامعه باز“است.

.انتظارش استدر ٢٠٠٠و یوگسالوی ١٩٩٩، صربستان ١٩٩٨روسای جمھور اسلواکی 

داری از زمان  سرمایهرا تولید کند و چرا” جامعه باز“خواھد  ه چرا سوروس میباید بررسی کرد ک
پذیری  پوپر شده است. پوپر با تئوری ابطالاعتراضات لھستان خواستار تغییر جامعه از طریق تئوری

گذاشت که چند دھه بعد، دروغ بودنش اثبات شد. (زیرا او ای انگشت علوم اجتماعی، بر نکته
کشورھای بلوک شرق بعد از فروپاشی کمونیسم به آزادی و رفاه اجتماعی که کرد ادعا می

ریزی در  خونیابند در حالی که طی سه دھه اخیر، ھر روز جھان شاھد فقر و فالکت و میدست
کشورھای بلوک شرق ھر چند….) ایم. یوگسالوی، اوکراین، رومانی و این کشورھا بوده

به جامعه و مردمشان بدھند، اما ھای اجتماعی را دند آزادی(سوسیالیستی سابق) نتوانسته بو
اقتصادی موجود بر اساس ریاضت اقتصادی نیست و این امر به ھیچ وجه به معنای تایید بربریت

گذشته نقد خود فقط باید به تایید نظرات و عملكردھاي به اين معني نیست که چپ به جای
است. به” عدالتخواھانه“ھای به اصطالح   سوروس یکی از موافقین ایجاد تشکل .[10]بپردازد

.در مسکو باز کرد ١٩٨٧را در سال ” جامعه باز“خاطر ھمین امر بود که دفتر 

ھرگونه ه باجورج سوروس یکی از قدرتمندترین مردان روی زمین است، ایشان کسی است ک
خود را مخالف ھر نوع پروژه اجتماعی و اشتراکی بسیار مخالف است. این شاگرد پوپر در اساس

سوخت و ساز خود را نه بر اساس  ”جامعه باز“دھد و معتقد است که  ایدئولوژی نشان می
 سازی طرفدار جھانیآورد. مردم بوجود میعملکرد دولت بلکه بر اساس بازار و نقش جامعه و

مقابل اقتصاد مالی در موقعیت ضعیفی قرار دارد و است و معتقد است اقتصاد صنعتی در
توان آن را جابه جا کرد، ولی  شود نمی زمانی که کارخانه ساخته میگوید در اقتصاد صنعتی، می

حال حرکت آورد که پول در سازی این امکان را بوجود می مالی قابل انتقال است و جھانیاقتصاد
نتیجه حاكمیت با بازار مالي تری نسبت به نیروی کار قرار دارد. در د. پول در جایگاه قویباش

.است

شرق خود را در کند و اولین پروژه ضد بلوک او تنفرش را از بلوک شرق و آلمان مخفی نمی
لھستان است که معروف به بنیاد دومین پروژه او درگذاری کرد. پایه ١٩٨٤مجارستان در سال 

دانشگاه مرکزی  ١٩٩٢كرد. در سال  را ترویج میاست که نظرات پوپر”جامعه باز“وری یا ھمان بت
ھای اقتصادی اروپا نقش اصلی را تا به امروز دارد که تولید تئوریسیناروپا را بنیان گذاشت که در

ھا در حلقه بازار سھام  لیبرالھای بارز آن اوکراین و یونان است. وی یکی از قابل اعتمادترین نمونه
) ٢٠١٣(سپتامبر ” ھدچ فاند“رئیس بازار سھام پرچین نیویورک فوربسگ و“است. مدیر صندوق 

اند که او را پنجمین میلیاردر  میلیارد دالر تخمین زده 25.5است، ثروت شخصی او را در حدود
معامله اقتصادی سوروس به  ھای با نفوذ مالی است. آخرین او یکی از پایگاه .جھان کرده است

.خرید گردد که شرکت استنلی مورگان را  برمی 2013سال



پذیری تجربی  ابطالگوید با رد استقراگرایی کالسیک ارسطویی به سوروس با تکیه بر پوپر می
کند. بحثی که وارثین شکست تواند یک نظریه را باطل رسیده است. یعنی یک نمونه نقض می

تراژدی اتحادیه “آخرین کتاب خود با نام اند. سوروس در وز با خود نداشتهبلوک شرق سابق ھن
زمانی که کتاب کیمیای مالی را در سال ” نویسد:  است، میچاپ شده ٢٠١٤که در سال ” اروپا

را جدی نگرفت وحتی خودم در یک” بازتاب مالی“فیلسوف و اقتصادانی تئوری نوشتم ھیچ ١٩٨٧
مورد بررسي قرار آن را دوباره” کند سوف شکست خورده دوباره اقدام میفیل“سخنرانی با عنوان 

.دادم

(در ایران ” تئوری واکنش“در اصل مانیفستی بود در رابطه با ١٩٩٨چاپ [11]کتاب کیمیای مالی
این  - ”مقايسه قیمت متغیر در برابر قیاس قیمت است.[12]“است پذیری معروف به تئوری بازتاب

مھمی دارد در عین حال نیز از دیدگاه اقتصادی مبھم است، شاید این تئوری که شاکله بسیار
عتراف کرد. چرا که تئوریش نه توصیفی و شکستی بود که سوروس خودش به آن اھمان اعالم

حاصل تبیینی است و نه نقد اقتصاد سیاسی مارکسیستی . حال از این قیاس چه نتیجه اینه
خواھند کرد؟

ربطش را مثال کسی ٢٠٠٨بسیار کلیدی است و به قول خودش تا سال ” تئوری واکنش“از دید او 
دانست.  موجود اقتصاد نمی” علم“ای   ریشهبنیادین و بندی جدید و تغییر با تولید ارزش اضافه و رده

اما تکلیف مالکیت خصوصی چه … تواند متغیر باشد و ھست میُخب قیمت که در مقابل ارزش
نوشتن تئوری بازتاب به من کمک ” گوید: شود؟ او می متغیر؟ و یا لغو میشود؟ ثابت است؟ می
گذر از  .خورد با بحران مالی را ترسیم کنمرا پیش بینی و رئوس چگونگي بر ٢٠٠٨بحران کرد

انعکاس ” خورد. به ما نشان داد که تئوری اقتصاد ارتدکس (راست آیین)شکست ٢٠٠٨بحران 
ی  چرخد و حوزه دستکاری شده میھای ھای ذھنی و واقعیت تئوری واکنش بر متن میان عملکرد

گران تاثیرپذیر ھستند اما در این  مناظرهدھد. پس  میباورھا، حوادث و اتفاقات مھم را به ھم پیوند
شود حتی ناظران یا حوادث  ھایی) که ایجاد می نیستند. این تغییرات (بحرانکننده گیر و دار تعیین

سھام نقش ) سوروس معتقد است که بازار١٣٥(کتاب کیمیای مالی ص ” دھد. نیز تغییر میرا
که  ”[14]مافیای پولی“کتاب  .[13]اسی داردھای اقتصادی و سی اصلی را در بوجود آوردن بحران

ی نھادھای چگونگپال ھیل در سن نود و یک سالگی آن را نوشته، به کلیت سیستم بانکی و
این کتاب ایشان به نقش مافیای پردازد. در ی اقتصادی می سازی و بازیگران این عرصه جھانی

.کنترل پول در سھام اشاره کرده است

را ” جامعه باز“دارد. ھا حزب را با داشتن ھزاران نخبه و نھادھای آموزشی حکم ده” جامعه باز“
زندگی در آن، پذیرفتن بردگی انست که شرطای د توان برعکس اسمش، نھاد جامعه بسته می

ھا فقط  گذارد. انسان مقابل افراد جامعه میمزدی است و برای ادامه راه، تنھا این سیستم را
توانند بروند دنبال کار  ھا باشند، درغیراین صورت می تئوریسینزمانی آزاد ھستند که مطیع نظرات

.دآن صورت کاری پیدا نخواھند کرخودشان که در

مالی به ھا و به خصوص دادن کمک از زمان فروپاشی بلوک شرق و خصوصی شدن دانشگاه
ھستیم که دیگر ھای علوم انسانی، اقتصاد، سیاست و فلسفه، ما با نخبگانی طرف بخش

درصد  ٧٠دانشگاھیان نیستند، بلکه ھا، دیگر رغبتی به کار اجتماعی ندارند. ھیات امنا دانشگاه
.دھند ھای دارویی تشکیل می ھا و شرکت نمایندگان بانکھای اقتصادی ، ن کمپانیآن را نمایندگا

برای ” جامعه باز“ھای مالی بالعوضِ نھادھایی مانند در سی سال گذشته با رشد فرھنگِ کمک
زیر سوال ببرند. امروز قبح کمک ھای انسانی را خواھند فداکاری تولید منابع مورد نظرشان می

گویند اگر دولتی یا نھادی  نیستند جریاناتی که میگرفتن در برخي موارد ریخته شده است و کم



ھا را  پذیریم. معلوم نیست که این کمک درخواستی باشد، ما آن را میکمک بدھد و بدون توقع و
اجتماعی کشورھای منطقه، از جمله از فعاالن برخیخواھند. این درک، چه منظور میاصال برای

.ایران را با یک فساد تئوریک روبرو کرده است

شود تا دانشگاه به اگر روزگاری دانشگاه مرکز ثقل مبارزات اجتماعی بود، امروز تماما تالش مي
.شودمرکزی برای گرفتن مدرک و گذار به بخش بعدی زندگی تبدیل

جامعه سرمایه داری ه اھمیت زیادی داشت. اما امروزدر گذشته تولید نظری و نوشتن در مبارز
.عریان شدن در انظار عمومیترین شکل خود کشانده است مانند حتی مبارزه را به سطحی 

خواھد انقالب  میداری با شناخت از این فرھنگ سیاسی است که امروز حتی خود اتفاقا سرمایه
ترفند کمتر نیاز به جنگ داشته باشد، د كه با اینبیني مي كن داری پیش راه بیاندازد. دیگر سرمایه

کند. اما جناحی در  آن کشور از جنگ حمایت میھر چند ھنوز کم و بیش در این کشور یا
خود را بیشتر بر تغییرات فرھنگی گذاشته تا به راه انداختن داری وجود دارد که تالش سرمایه

ی آنکه در کشوری کودتا راه بیاندازد و در ھمان جناح دموکرات است. به جاجنگ که این بیشتر
به بخشی، ای دیگر عوض کند، امروز با کمک کردن ای را با عده آسا جای عده ی برق حملهیک

برد. به طورمثال،  پیش میکند یا از طریق فشار اقصادی این کار را به بخش دیگر را تضعیف می
ارزش شدن پول خود  ان اقتصادی و بیبحرجامعه روسیه در بیست سال گذشته چندین بار طعم

بیند وسوروس در این قمار بازیگر  ھمانند یک قمار میداری مبارزه را را چشیده است. سرمایه
ارزش  است اراده کند تا یک شبه حتی پول دولت انگلیس را بیای است. تنھا کافی حرفه

ترفندھایی ) یا با چنین١٩٩٢سپتامبر  ١٦اتفاقی که به چھارشنبه سیاه معروف شد..[15])کند
ترین  نظامی و جنگ در کوتاهی کنند که حمله ابتدا اقتصاد کشورھا را چنان از بنیان سست می

.زمان به نتیجه مورد نظرشان برسد

ھای  ھای غول برنامهھا و وان به سیاستت ھای سوروس، می عالوه بر این بخش از فعالیت
ھای خود را با  اشاره کرد که سیاستاقتصادی امریکا مانند شرکت مین در امریکای التین و آسیا

مناطق پیش می برند مانند جان پرکینز متخصص شان در این کمک متخصصان اقتصادی و سیاسی
.و مشاور شرکت مین در اندونزی

را مدیون صص و گذشته خود در بخش اقتصادی کشورھای غارت شدهی تخ جان پرکینز كه ھمه
کار من وجود دارد، اول کلودین به من گفت: دو ھدف عمده در” نویسد: داند، می مشاور خود می

ھا از سِر  اقتصادی کنم، به طوری که این پولالمللی را توجیه ھای کالن بین باید وام اینکه می
ساختمانی وارد و از ته تنگ آن به شرکت ِمین و سایر –ندسیھای عظیم مھ گشاد قیف پروژه

 .از قبیل بکتل، ھالیبرون، استون و وبستر و براون و روت) برگردانده شوند)ھای امریکایی شرکت
پرداخت پول به گیرنده ورشکسته شوند (البته بعد از باید کاری کنم که کشورھای وام دوم می

دھندگان  مدیون و زیر بار منت واماي که تا ابد امریکایی) به گونهشرکت ِمین و سایر پیمانکاران 
گیری در سازمان ملل یا دسترسی به  پایگاه نظامی، رایباقی بمانند، ھنگامی که نیاز به ایجاد

امثال آن داشتیم، مجبور باشند به مساعدت و طرفداری ما برخیزند. نفت و منابع طبیعی و
(٥٤صادی صیک جنایتکار اقت(اعترافات

کوچک انحصاری ما یک باشگاه«کند:  او به سخنان مشاورش در ماموریت به اندونزی اشاره می
جھان را در ابعاد میلیاردی دھند که کشورھای دھند، حسابی ھم پول می ھستیم، به ما پول می

ی  تشویق رھبران جھان به پیوستن به شبکهی شغل تو عبارتست از غارت كنیم . قسمت عمده
کلودین توضیح داد که در سراسر تاریخ، » امریکا است.ای است که حافظ منافع تجاری گسترده



طور عمده با توسل به نیروی نظامی یا تھدید به چنین اقدامی ساخته ھا به چگونه امپراتوری
دیگر اما با پایان یافتن جنگ جھانی دوم و ظھور شوروی و شبح کشتار جمعی اتمی، .اند شده

(58نظامی خیلی خطرناک شده است. (اعترافات یک جنایتکار اقتصادی، ص حل راه

رفتند،  باختن میاگر زمانی روشنفکران و مبارزین برای کمک به ھمنوعان خود حتی تا پای جان
در ِابراز نمایشی آن بروز کند بدون آن تنھا” کمک به ھمنوعان“کند تا  داری تالش می امروز سرمایه

.کند حقیقت برای ھر کاری قیمتی تعیین میازای عملی داشته باشد و در که مابه

اند؛ بلکه کل سیستم  کردهھا را آلوده نھادھای سرمایه، نه تنھا نھادھای آموزشی مانند دانشگاه
:مون آِتنیشکسپیر در تیاجتماعی با بحران ھویتی روبرو شده است. به قول

ای از اندک مایه… ای نیستم زر! زر ناب، درخشان، پربھا! نه، خدای آسمان، من دلداده خودباخته»
جوان، سیاه را سفید کند، زشت را زیبا، ناحق را حق، فرومایه را شریف، پیر راتوانداین زر می

؛ بالش محتضران را از زیر کنداین زر که کاھنان و خادمان را از محرابشان دور می… بزدل را دالور
کند، کشد. این برده زرد رنگ براق، سوگندھا را تضمین و آنھا را باطل میسرشان بیرون می

نشاند کند. دزدان را بر تخت میآمرزد، رنگ پریده جذامی کریه را پرستش میشدگان را میلعنت
زن را با ت که بیوهکند. اوسدھد، حمد و سپاس نصیب جایگاه مسندنشینان میو عنوان می

انگیز و َنَفِس متعفن را، زر عطرآگین ھای نفرتبرد. گلوگاه پذیرای زخمچشم گریان به حجله می
کند. برو پی کارت، فلز لعنتِی خودفروش تمامی کرده و ھمچون یک روز زیبای بھاری دلپذیرش می

«.افکنی ھا تفرقه میانسانیت، تویی که میان تمامی ملت

مراکزعلمی حتی ھا و ند ملیتی امریکایی با به کارگرفتن نخبگان و کنترل دانشگاهھای چ شرکت
نیروی نظامیِ در خدمتش، ھر گاه کنند و با سازماندھی درون کارخانه را نیز با مشکل روبرو می

.کنند میرحمانه سرکوب اراده کند، کارگران را بی

مخازن فکری بود که با جنبش عدالتخواھی ی جنگ جھانی دوم در تدارک ساخت  امریکا در بحبوبه
با درست کردن دفتر  ١٩٤٥تا  ١٩٣٩ھای  در بین سال[16]مبارزه کند. عملیات گیره کاغذ
نفر از دانشمندان،  ١٥٠٠شد و با آوردن بیش ازانجام[17]نمایندگی استراتژیک ھدفمند

ھای حکومت نازی آلمان به امریکا، کلید  و آکادمیسینمھندسان، نیروھای متخصص صنعتی
 ١٩٦٢خواھی جھانی را زدند. شاید ادعا شود در دوران ترومن یعنی  عدالتھای مبارزه با جنبش

داده است. این مرکز به فعالیت خود ادامه ١٩٩٢ه خاتمه یافت ولی طبق اسناد تا سال پروژاین
به کلیه زوایای امنیتی ” مخفیبرنامه“در کتاب خود با نام  (Hunt Linda)ھانت لیندا ٢٠١٠در سال 

 :نویسد می” داستان واقعی گروه بیلدبرگ“دانیال ایستولین در کتاب  .[18]این نھاد پرداخته است
در ١٩٥٤ھتلی در ھلند بود که اولین نشست قدرتمندترین مردان دنیا در سال بیلدربرگ[19]“

بعد از ١٩٩٧کلیه این جلسات مخفی بوده است و در سال  ١٩٩٦آنجا برگزار شده و تا سال 
شود.  اولین بار افشا میھا برای کنندگان، این نشست ھای ایستولین با بعضی از شرکت مصاحبه

گذارانی مانند روپرت مورداک، للوید بلنک  سرمایهاقتصادانانی مانند بن برنانک ، الرنش سامرز و
ھا شرکت  نمایندگان سنای امریکا و جورج سوروس در این نشستفین تا رامسفیلد، کلینتون،

.داشتند

کمیسیون سه جانبه ھا و یا شورای روابط خارجی یعنی آی ام اف، بانک جھانی، سایه دولت
در ”جامعه باز“نھاد .[20]جھان حاکم استنمایندگان قاره امریکا، اروپا و آسیا و اقیانوسیه بر مردم

در ”جامعه باز“کیان وسروش با بسطایران، در دوران به اصطالح سازندگي رشد کرد. حلقه نشریه
ترين بخش  دھند و اتفاقا حامیان اینھا از سركوبگرانهایران توانستند جامعه را از بحران عبور



ب دھه شصت از ھیچ عمل غیرانساني کوتاھی نکرده بودند. در سرکوحکومت بودند، کسانی که
آنان در و مبانی نظریكنند تئوریزه مي” مھرنامه“نظریات، امروز خود را در نشریه طرفداران این

عناوین پژوھش مطالعات ھا با شود و در دیگر دانشگاه دانشگاه امام جعفر صادق تدریس می
رابطه با ایران، سوروس نه فقط برای تضعیف کردن دالر در .[21]کند اقتصاد اسالمی رشد می

بلکه برای ھر اشتباه دیگری در رابطه با امریکا از جانب جناح رقیب شود امریکا سرزنش می
شوراي بط مالی با نایاک (نھادشود. جورج سوروس ھمچنین برای (کمک مالی) روا میسرزنش

.شود میايرانیان امريكائي )، یک گروه تعامل طرفدارحکومت ایران، نیز سرزنش

ھا را دارد، چون  البیدھد که نیاک پتانسیل فرار از قوانین ثبت فدرالی برای تمام اخبار نشان می
گوید البي نیست. است،اما نیاک میگوید نیاک البی نیاک ثبت نشده است. یک خبرنگار می

ھایی است  ، پاتریک دیزنی، نویسنده ایمیل”ایرانسیاست جدید آمریکا در بخش“رییس شرکت 
دھد (که معلوم است، چندان متقاعد کننده نیست)  شده نشان میکه در میان دیگر اسناد ارائه

که ھوشنگ ” شورای ایرانیان امریکایینھاد .[22]“البی نقض قوانین فدرال استکه نیاک در واقع
و چند کمپانی نفتی تاسیس شده و تمامی ” بازجامعه”امیراحمدی موسس آن است، نیز توسط

البته  .[23]در راستای بھتر شدن رابطه امریکا و ایران استھای این نھاد و رئیس آن سیاست
مشایی، ھر سال در زمان نژاد و ی بسیار نزدیک و مشاوره با احمدی احمدی با داشتن رابطه امیر

کرد. ایشان  درسازمان ملل برپا میبرگزاری جلسات سازمان ملل، جلسات موازی و خصوصی
اقدام کرد اما توسط شورای نگھبان رد صالحیت ت جمھوری نیزحتی برای کاندیداتوری ریاس

.حكومتي در ايران با اين گروه ھمكاري مي كنندشد.(جالب است كه ھردو جناح

انتشار  ٢٠١٣سال گزارش محدود بررسی نھادھای غیردولتی در منطقه آسیا و خاورمیانه که در
شود که  حمایت می”بازجامعه”ط نھاد غیردولتی توس ٨١٥دھد که  یافته است، نشان می

ھا  پروژه در مرکز این کمک ١٤اسرائیل با پروژه و ١١٣ھای اشغالی با  بیشترین کمک در سرزمین
پروژه و کشورھای شوروی سابق گاه تا  ٦٥ھند ھر کدام با قرار دارند، حال کشورھای اندونزی و

ھای ھرچند نھادھای مانند آواز یا گروهھا ھستند.  سوال برانگیزترین فعالیتپروژه خود یکی از ٦٠
این حرکت را که معروف به تحریم، بایکوت و عدم سرمایه گذاری در اسرائیل ھستند کل حقانیت

نھادھا بیشترين نزدیکی را با برند، اما در مورد ايران و برخي كشورھاي ديگر اين زیر سوال می
ند و در مورد نھادھاي مستقل ريسك باشنھادھائي دارند كه از دل حكومتیان بیرون آمده

امریکا این است که سوروس در زمان اشغال وال ھاي سیاستمداران كنند. یکی از بحث نمي
ھرگونه کمک علنی و ” جامعه باز“داده است. اما بنیاد  میکنندگان پول استریت به تظاھرات
زيرا كه اين حركت میتوانست كل نظام سر مايه داري را مورد  .[24]کردغیرعلنی به آن را رد

./http://hسوال قرار دھد

نھاد سازی

جوامع بسته در در  کهکند، با این شعار  با یک فرمول ساده خودش را تعریف می”جامعه باز“
برای پیشبرد حقوق بشر سراسر جھان، مدافعان شجاع حقوق بشر مواجه با موانع زیادی
اقدام شود و سایت ھستند. پس الزم است برای متشکل کردن این مدافعان

صاحبان .[25]منظورایجاد کردرا که یک رسانه دیجیتال است با این” (Movements.org)جنبش
مدافعان “تواند مکانیسم مھمی برای کمک به می“سایت جنبش ” سایت جنبش می گویند 

دھد فعاالن این فرم جدید است که امکان می باشد. سایت جنبش یک پلت”! شجاع حقوق بشر
ھای اساسی حضور  آزادیبه محافظت از نوع سازماندھی در ھمه جا به اصطالح برای کمک

ھا  فعاالن مجازی در جوامع بسته را با نئولیبرالفرم آنالین، با مھارت، این داشته باشند. این پلت
نگار، سیاستمدار، فعال،ھنرمند،  این که آیا شما یک روزنامه .کند در سراسر جھان متصل می



کند. به زعم آنھا ، ھمه نقش بازی میکنید یا شما به چند زبان صحبت میکارشناس ھستید
در جوامع بسته با ، مخالفان را“سایت جنبش “تکنولوژی با حقوق بشر رابطه قوي دارد و معتقدند 

برای کمک ھستند. ترکیب قدرتمند ھایی کند که دارای مھارت افرادي در سراسر جھان متصل می
ھای  کنند با مھارت مبارزه می دیکتاتوریھای نظرات کسانی که برای حقوق بشر در رژیم

خود را قوی کنند. (مانند رھبرسازی در انقالبات رنگی شود تا آنھا صدای تکنولوژیکی سبب می
کنند و ارتباط  و..). اشخاصی را به عنوان فعالین حقوق بشر معرفی میاوکراین و قرقیزستان

.کنند اد میخواھند ایج مخالفان و تضعیف دیکتاتور را آن گونه که میتقویت

کمک به نیازھای ھای منحصر به فرد توانایی برای کرده آسیب دیده مھارت به جوانان تحصیل
… افزارھایی مانند ورد پرس، فیسبوک و نرمھا از طریق دھد. این آموزش فعاالن را آموزش می

. مبارزه برای حقوق بشر، برای حل یک مشکل قدیمی، استاست، به اصطالح یک راه حل جدید
که در آن ھر کسی با ھر مھارت و تخصصی، ھنرمندان، نویسندگان،جایی است“سایت جنبش “

توانند به طور  می …گذاران و نگاران، مترجمان، کارشناسان فن روابط عمومی، سیاست روزنامه
فرم مدعی است که فلسفه  پلتبشر در جوامع بسته متصل شوند. این مستقیم با فعاالن حقوق

پذیر است. ھر کس  کوچک و فردی امکانست ، اقدامات جمعی بزرگ تنھا از ُطُرقما بزرگ ا
.نقشی برای بازی کردن دارد

کنند یا از طریق  میاین نھاد بیشتر از طریق دانشجویان غیرامریکایی که در امریکا تحصیل
ردگان ک آید. بسیاری از تحصیل میھای نھادھای غیردولتی در کشورھای مبدا بوجود درخواست

یا زیر ” جامعه باز“بکنند با بنیادھایی مانند ای ھای خیریه خواھند کمک امریکایی که می
ھای سیاسی و چپ غربی به طور مشخص برخی  حتی تشکلکنند و ھای آن کار می مجموعه

.[26]ھستند”جامعه باز“فعالیت جریانات چپ بورژوایی یک پای

است که در ” در افغانستان و پاکستانایھای منطقهابتکار سیاست“یکی دیگر از این نھادھا 
ارائه پژوھش و پشتیبانی دفاعی برای رسیدگی به ما با” سایت آن چنین نوشته شده است: 

ھای  ایم. در ھمکاری با سازمان جنگ و ناامنی در منطقه پرداختهناشی از” جامعه باز“ھای  چالش
ھای ای در افغانستان و پاکستان بر دو اولویت ھای منطقه محلی، طرح سیاستجامعه مدنی

ابتکار  .ھای مربوط به جنگ تمرکز کردیم موضوعی: محافظت از غیرنظامیان و بازداشت
کارشناسي و ھدف تعیین شده پژوھش ای در افغانستان و پاکستان ھای منطقه سیاست

باز کردن كنترل شده جامعه ھای منحصر به فرد برای پشتیبانی و حمایت برای مقابله با چالش
درھر دو کشور افغانستان و پاکستان برخی  .کند ناشی از جنگ و ناامنی در منطقه را فراھم می

مجازات، تلفات غیرنظامیان، ناامنی، مصونیت از ” بازجامعه“ھا برای ترین چالش از بزرگ
.ھای افراطی نظامی وجود دارند گروهسوءاستفاده از بازداشت و

بنیاد سوروس ھای محلی جامعه مدنی و ھمچنین شبکه ای سازمان ھای منطقه ابتکار سیاست
روش ابتکاری و متنوع را در کنند. ما نیاز فوری به ھا کمک می و شرکایش به موفقیت این چالش

تعامل پایدار و ھماھنگی بین طیف ھر دو کشور تشخیص داده وھمچنین به عنوان مثال
المللی را به  ای و بین سطوح محلی، ملی، منطقهای از بازیگران دولتی و غیردولتی در گسترده

و پشتیبانی  ھای منطقه ای در افغانستان و پاکستان ھدایت سیاستگیریم. ابتکار عھده می
ھای جامعه مدنی محلی، با  حقوق بشر مربوط به جنگ در ھمکاری با سازمانپژوھش و حمایت

باشد.  میھای مربوط به جنگ بر دو اولویت موضوعی: محافظت از غیرنظامیان و بازداشتتمرکز
اي ھ شان و پرورش آموزش کارآییما ھمچنین به دنبال تقویت صدای جامعه مدنی محلی، افزایش

ھای کاری، مبادالت، و کارگاه  سطح ملی، گروهای و در مرزي از طریق برگزاری ھمایش منطقه



منظم به گفتمان عمومی و دانشگاھی در مورد حقوق بشر در ھستیم. کارکنان پیش قدم به طور
“ .[27]کنند ھا، مقاالت سیاسي و مقاالت دانشگاھی کمک می یادداشتمنطقه از طریق انتشار

 ”(ICG)بحران جھانی“نھاد گروه 

به کار کرده است. شروع ١٩٩٥از سال ” اینترنشنال کراسیس گروپ“یا ” بحران جھانی“نھاد گروه 
وس تھیه نھاد توسط جورج سوری اولیه این است. سرمایه”جامعه باز“این نھاد بخش سیاسی 

کنندگان آن جلسه معاونین آینده  شد که شرکت ای در صربستان متولد شد. این نھاد از دل جلسه
نھاد بودند، به قول خودشان، نھادی مستقل است که بتواند بانک جھانی و تشکیل دھندگان این

صلح باشد. نھادی که صدھا روسای سابق جمھور، نخست وزیر، وزیر و چشم و گوش مسائل
ھای سازمان گردانند. نھادی که تقریبا تمامی سیاست کارکشته سابق آن را میھای پلماتدی

.دید”بازجامعه“کند و آن را باید در چارچوب سیاست  ریزی می ھا را پی ملل و دولت

کش، سرکوبگر  کمونیستنھادی است که از ھر کشور سابقا کمونیست، از ھر دولت”جامعه باز“
کند تا زمین نخورد. چرا که  باشد حمایت میایشان” جامعه باز“ده ھمراھی با و دیکتاتوری که آما

بھترین یار برای جلوگیری از رشد دوباره کمونیست است. معتقد است کمونیست پشیمان دیروز
ھای استبدادی افریقايی،  روسی گرفته تا سوھارتوی اندونزی، دولتاز میخائیل گورباچف

.آسیا و ایرانخاورمیانه و

غیردولتی کشورھای دیگر کار کشور دفتر دارد و در امریکا با صدھا نھاد ٥٠در بیش از ” جامعه باز“
کند و در زمان انتخابات ریاست  غیردولتی ھمکاری میھا نھاد کند. این نھاد در امریکا با ده می

تحادیه اروپا،با نھادھايی مانند ا” جامعه باز“بیشترین فعالیت را دارد. جمھوری در ھر کشوری
نھادھایی ھای گروھی ھمکاری دارد و با و رسانه…. نگاران  بان حقوق بشر، روزنامه دیده

مواد مخدر، زنان ، مشاركت دارد که در زمینه حقوق شھروندی، گفتمان اجتماعی، مبارزه با
لدش روابط کنند. این نھاد از بدو تو میفعالیت… ای و کودکان، رایانه، تکنولوژی، ھمکاری منطقه

 .[28]بعد از آن داشته استھای بسیاری با دولت سازندگي و دولت

بسیار ” جامعه باز“ھای مالی دوستانه و حفظ محیط زیست، کمک بر خالف ادعاھای حمایت بشر
توان به  طور مثال میسیاسی است و در جھت حفظ منافع سھام سھامدارانش است. به

افزایش سود سھامشان اشاره کرد ھای درونی آنان به خاطر منافع اقتصادی و بخشی از درگیری
صطالح کنند و با به ا ھا درگیر می را در این بازیو مالحظه کرد که چگونه نھادھای ان جی اویی

.دست می یابندجنگ زرگری به منافع خود

حمایت از نھادھای به عنوان نمونه بر اساس ادعای سوروس در کتاب حباب امریکای ابرقدرت با
آوردند  کمپانی پترولیوم بریتانیا فشار محیط زیست در تیمور شرقی، غنا، موزامبیک و سیرالئون به

دیدبان “ھای متفاوت علنی کنند و ھمچنین ان جی او ، کشورتا ریز دخل و خرج این کمپانی را در
فشار به دولت قزاقستان، این کشور را وادار کرد کلیه موارد درآمدش در دریایبا” درآمد دریای خزر

خودشان فعالیت خزر را علنی کند و با آذربایجان و شرکت بریتش پترولیوم ھمكاري كند. به قول
ترین  آسیای مرکزی بزرگنفتی در افریقا، خاورمیانه و ھای دھی شرکت سازی، گزارش شفاف

کرده است. این نھاد معتقد است که خدمتی بود که امریکا به عنوان کشوری وابسته به نفت
در معادن ، پتروشیمی و نھادھای مالی حضور جریانات ان جی او و نھادھای اجتماعی باید

.[29]داشته باشند



گوید: از  میسازی تنھا برای رشد بازار سھام ایشان است نه چیز بیشتر. سورس این شفاف
 ٥بیش از  ٢٠٠٤و تا سال که فعالیتش را آغاز کرده سه میلیون دالر به مجارستان داده ١٩٨٤

این پول تماما از راه بورس بازی تھیه شده و  .خرج کرده است” جامعه باز“میلیارد دالر در زمینه 
کاھش نیافته بلکه از این راه رشد کرده است. به این مساله در قیمت سھامش در بورس نه تنھا

.پرداخت خواھیم بخش اقتصادی

زمینه گذاری امریکایی است که در سوروس، یک شرکت سرمایه” مدیریت سرمایه“شرکت 
گذاری جمعی و ھای سرمایه ھای سرمایه گذاری، طرح یت صندوقگذاری، مدیر مدیریت سرمایه

توسط ١٩٦٦سوروس در سال کند. شرکت مدیریت سرمایه مبادالت سھام اختصاصی فعالیت می
قابل توجھی در موتوروال، سلوشنز، اندازی شد و در حال حاضر دارای سھام جرج سوروس راه

دفتر  .[30]باشد روسافت، فیسبوک و ھالیبرتون میمایکاینتل، ھرباالیف، فورد، وی پی اف، گوگل،
مرکزی این شرکت در شھر نیویورک قرار دارد و کلیه سھام شرکت در اختیار خانواده سوروس 

.باشد می

اقتصادی آن است یکی از موسسات که قبال اشاره کردیم و سوروس رئیس” ھدچ فاند“شرکت 
با قانون موسسات گذاری افراد و نھادھایی تاسیس شده و مطابق است که از طریق سرمایه

داشتن قدرت تمام برای اقتصادی امریکا ثبت شده است. دست این نھاد اقتصادی با
اطر این صندوق ذخیره مالی به خگذاری در ھر رشته اقتصادی باز است و امروزه سرمایه

ھای بازنشستگی را ھم در اختیار  ھای صندوق پولبازگرداندن بھره باالی سود، بخش بزرگی از
درعرض یک سال با ” تایگر منیجمنت“ھای ھدچ فاند با نام  مجموعهگرفته است. یکی از زیر

.بیلیون دالر در بازار سھام، یک بیلیون دالر سود داشته است 3.3سرمایه گذاری

ھای تامینی دریایی، صندوق کوانتومی است که از  نیانگذار یکی از اولین صندوقجورج سوروس، ب
ھای مختلف و با استفاده از ابزارھای  در حوزهسوروس.[31]طریق آن ثروت عظیمی انباشته است

کند، اما  آرمانیش فعالیت می” جامعه باز“ھایش یا به عبارتی  برنامهوھا  متعددی برای ایجاد آرمان
طرح درس و ابزارھای بسیار مھمش، یکی پول و استفاده از قدرت پولش است و دیگری تعییندو

نیروی متخصص در علوم ھا در سراسر جھان و استخدام ھای آموزشی دانشگاه محتوای برنامه
ھای اقتصادی او به عنوان  فعالیتباشد. از حوزه فعالیتش می اجتماعی و انسانی از کشورھای

ھا ھستند.  تر از ھمه رسانه اشاره کرد که مھمتوان به موارد مختلفی اھرم ثروت و قدرت می
ابزارھایی ھستند که او برای رسیدن به اھدافش به شکل بسیار وسیعی ھای دیجیتال از رسانه

.دھد برداری قرار میمورد بھره

را حمایت ” جامعه باز“ھایی که منابع مالی بنیاد ھای اقتصادی شرکتوه خرابکاریشی
کنندمی

است و یکی از ھای اقتصادی جورج سوروس سرمایه گذاری در بازار بورس منبع اصلی فعالیت
در زیر به چند مورد آن  .ھای کاری او بازی با پول و اقتصاد کشورھا است ترین حربه اصلی

دانند که  مورد کودتای چشمگیر و قوی او میپردازیم. اکثر خوانندگان صفحات مالی جھان در می
، در یک شرط ١٩٩٢در چھارشنبه معروف به سپتامیر سیاه چگونه در یک به اصطالح قمار بزرگ

دالر به دست آورد.  در مقابل استرلینگ انگلیس، یک شبه یک میلیاردبندی به نفع یورو اروپا
و در آن پولی که قرض گرفته بود) و بانک انگلستان را مجبور به فروش استرلینگ کرد(بیشتر از

ا به پول آسیای جنوب شرقی ر ١٩٩٧و در سال [32]ارزش کرد مدت کوتاھی پوند انگلیس را بی
 .[33]سقوط کشاند



ای است که بر سر مردم  ی دیگر نقش سوروس در مشکالت بحران اقتصادی مالزی و فاجعه نمونه
ھای امریکایی  اش در رابطه با توجیه اقتصادی شرکت در حالی که به تجربهپرکینز .[34]مالزی آمد

تجارت ما را به حرکت ھای منابع ارزان و کار ارزانی که چرخ“نویسد:  کند می اندونزی اشاره میدر
سھم کمی از منافعش بدان جا باز شود و ھایی مثل اندونزی تغذیه می آورد از مکان در می

ھای خارجی، به عنوان تضمین بازپرداخت ، به  دریافت وامھای آنھا در قبال ھا و نوه گردد. بچه یم
ببرند شان را به غارت ھا اجازه دھند تا منابع طبیعی اینھا مجبورند به ابرشرکت .گرو در خواھند آمد

بپوشند. این اجتماعی چشم و صرفا به خاطر بازپرداخت وام، از آموزش، بھداشت و سایر خدمات
ھا و  ھا ، فرودگاه قبال برای ساختن نیروگاهھا را ھای ما قسمت اعظم این وام واقعیت که شرکت

اند، گویا اصال قرار نیست در این معادله عامل موثری محسوب  کردهھای صنعتی دریافت شھرک
رقم زد؟ آنان راگناھی  توان بی ی عدم آگاھی اکثر امریکاییان از موضوع، می بھانهشود. آیا به

جای سوال دارد. بار سنگین گناھی؟ اند ولی بی اطالعند یا عمدا گمراه شده شاید بتوان گفت بی
شود. با این حال، به  ثروتمندتر و فقیر فقیرتر میھا بر دوش اکثریت جمعیت است، ثروتمند، بدھی

عترافات یک جنایتکار (ا» رسد. عنوان پیشرفت اقتصادی به ثبت میلحاظ آماری، این وضعیت به
(٥٥،٩٥صاقتصادی

ھا ماھیت حقیقی درس اقتصاد کالن را درست  ضمنا متوجه شدم که استادان دانشگاه»
کمک به رشد یک اقتصاد در نظام سر مايه  (“تقريبا در ھمه موارد“)اند.در بسیاري موارد نفھمیده

ھای پایین  الی به ضرر آدماند در ح که در راس ھرمشود تر شدن افرادی می داري باعث غنی
داری اغلب  دھد. حقیقتا، حمایت از سرمایه کاری برای آنھا انجام نمیشود و ی ھرم می قاعده

شباھت به جوامع فئودالی قرون وسطی نیست. حتی اگر شود که بی نظامی میمنتج به
ماال به این دلیل که احت-کردند دانستند، باز ھم از بازگو کردنش اجتناب می استادان من این را می

کنند. برمال کردن این واقعیت، بدون شک، به  میھا را اداره یا تامین مالی ھا دانشگاه ابرشرکت
ی افشای این مطالب، از  تمام خواھد شد، ھمان طور که ھزینهشان قیمت از دست دادن شغل

(٧٠و٦٩(اعترافات یک جنایتکار اقتصادی ص » خواھد بود.دست دادن شغلم

عیت تایلند بعد از شکست اقتصادیوض

جاکارتا، چارلی ایلینگ رسانی نویسد: مدیر پروژه برق جان پرکینز در بخش دیگری از کتابش می
ویتنام است، در مھمانی خوشامدگویی ورثف که نمادی از نظامیان پشت میز نشین طرفدار جنگ

رسانی  طرح جامع بزرگ برای برقاینجا ھستیم تا یک بله ما“گفت: ١٩٧١به اندونزی در تابستان 
روی کره زمین را پیاده کنیم. ولی این تازه قسمت کوچک کار است. ی جاوه، پرجمعیت ترین نقطه

”!ھنوز رونشده استبقیه اش

دھیم و به کمتر از آن ایم تا این کشور را از چنگ کمونیسم نجات ما اینجا آمده«او ادامه داد:
با توجه به ” حصول به این کار است.ی سراسری برق، کلید اصلی دھیم. یک شبکه رضایت نمی

اضافه برآورد بھتر از یک ”نگاھی به من کرد وگفت:ای که به عھده من گذاشته شده بود وظیفه
ھای خودتان ھای اندونزیایی یا بچه راضی به ریختن خون بچهبرآورد ناکافی است. شما که

 )«. ”.خواھید که آنان تحت چکش و داس وستاره یا پرچم سرخ چین زندگی کنند نمی .نیستید
(٦٨اعترافات یک جنایتکار اقتصادی ص

اقدامات سوروس در سال  .دالالن ارز در حمله به ارز کشورھایی مانند تایلند و مالزی سود بردند
ھای  به دنبال داشت. این یکی از برگتایلند راباعث رکود اقتصاد تایلند شد و سقوط پول ١٩٩٧

از این عمل خود پشیمان نشد و بحران اقتصادی ننگین ترور اقتصادی است. سوروس ھیچگاه



مراتب وخیم ساخت و آسیب شدیدی بر زندگی مردم این شدیدی که وضعیت اقتصادی را به
.گذارد کشور 

او را به خاطر بحران ، مردم این کشور علنا٢٠٠١با اعالم سفر سوروس به تایلند در اواخر ژوئن 
کردند. جورج سوروس پیش از سفرش  شان، تھدید اقتصادی کشورشان و به خاک سیاه نشستن

.به تایلند تھدیدات امنیتي دریافت کرد

گفت: شھردار بانکوک .تمام مقامات، دانشگاھیان و سیاستمداران از آقای سوروس انتقاد کردند
آید؟  ناشی از اقدامات شوم اوست میکند؟ برای دیدن بدبختی ما که س شرم نمیآیا او احسا“

تھدیدات متعددی بر روی اینترنت علیه این تاجر  ” .سزاوار یک انفجار خوب بر روی سرش است
اگر او جرات دارد “ھای تھدیدآمیز چنین بود:  منتشرشد. یکی از این پیاممتولد مجارستان و نیکوکار

مسبب واقعی توانیم امنیت او را تضمین کنیم، او پسر بدی است. او بیاید، ما نمیتایلند به
ھای  صندوق“که سوروس اعتراف کرد… ” مشکالت ما است، جھان بدون او بھترخواھد بود

اعالم نکرد تا چه حد صندوق مدیریت اما”. تامینی او در بحران ارز آسیایی نقش بازی کرده است
 .[35]تایلند) درگیر بوده استزار بات (واحد پولسوروس در آشفتگی با

، بعد از ٢٠١٤توان به شکست کشاندن اقتصاد روسیه در دسامبر  از آخرین اقدامات او می
البته پرداخت به بحث تحریم و بحرانی مالی روسیه،  .[36]ھای درونی اوکراین اشاره کرد درگیری

نارنجی اوکراین است. چون روسیه به خاطر دخالت در اوکراین از طرف نیازمند بررسی انقالب
ه شده وواقع از طرف سوروس و اتحادیه اروپا به تشویق سوروس، سخت تنبیامریکا، در

ھای  سیاستسیاست جدید برای نجات اوکراین، به تشرح“شود. جورج سوروس در مقاله  می
تحمیل تحریم روسیه توسط » :نویسد پردازد و می اتخاذ شده علیه روسیه و حمایت از اوکراین می

 ترعمل کرده و آسیب بیشتری را بر بسیار سریعآمریکا و اروپا برای مداخله روسیه در اوکراین
کسی انتظار خسارت به این زیادی را نداشت. تحریم به دنبال اقتصاد روسیه وارد کرده است ھیچ

المللی است.  ھای روسی به بازارھای سرمایه بین ھا و شرکت دسترسی بانکجلوگیری از
آسیب وارد شده عمدتا به دلیل کاھش شدید قیمت نفت است که بدون آن، تحریمافزایش

دالر در ھر  100بود. روسیه به منظور تعادل بودجه خود نیاز به قیمت حدودبسیار کمتر موثر 
بشکه است) ترکیبی از قیمت دالر در ھر ٥٥بشکه نفت دارد. (در حال حاضر قیمت نفت حدود 

داد.برخی از این  به طرف یک بحران مالی ھل تر نفت و تحریم روسیه ھم زمان، آن کشور را پایین
.قابل مقایسه است١٩٩٨با سال  اقدامات پیش از این

٢۶)١٩٩٨آگوست ١٧شود، در  روسیه که با نام بحران روبل شناخته می ١٩٩٨بحران مالی 
آن ارزش روبل نسبت به سایر ی ضربه شدیدی بر اقتصاد روسیه وارد کرد و در نتیجه) ١٣٧٧مرداد 

خارجی نیز تاثیر زیادی بر  عوامل داخلی، عواملارزھای دیگر به شدت کاھش یافت. در کنار این
دوران اقتصاد روسیه به شدت وابسته به فروش نفت بود و با شروع این بحران داشتند. در ھمین

و کاھش تقاضا و در نتیجه کاھش قیمت نفت و فلزات  ١٩٩٧در سال » آسیابحران مالی«
کاھش قیمتپذیر شده بود. از سوی دیگر با  اقتصاد نوپای روسیه به شدت آسیبغیرآھنی،

بیکاری شروع گذارھای خارجی ھرج ومرج اقتصادی در روسیه و موج نفت، فلزات و خروج سرمایه
.شد

پول و بانک جھانی به المللی میلیارد دالر، صندوق بین ٢٢/۶اعطای  ١٩٩٨ژوئیه  ١٣سرانجام در 
تاثیر  ١٩٩٨وئیه ژ ٢۴روسیه تصویب شد. در روسیه جھت حمایت از اصالحات و ایجاد ثبات در بازار

کمی نمایان شد اما دولت روسیه باقی این سرمایه را جھت موفق این کمک مالی در بازار روسیه



کنترل ارز روبل صرف کرد. در ھمین دوران بسیاری از اقتصاددانان سرشناس چونباال نگھداشتن و
«.بودندآندره ایالریونوو و جروج سوروس خواستار کنار گذاشتن حمایت دولت از روبل

خود را تمام کرد و ، روسیه ذخایر ارز١٩٩٨در سال «کند:  البته سوروس در این مقاله اعتراف می
سیستم مالی جھانی شد. این بار ھایش بود که باعث آشفتگی در این مخالف قرارداد بدھی

تورم به سرعت افزایش یافته و نرخ بھره در درصد کاھش یافته است، ٥٠روبل است که بیش از 
باشد. مزیت بزرگ روسیه  اقتصاد روسیه به رکود اقتصادی میسطحی است که در حال ھل دادن

این است که ھنوز ذخایر ارز خارجی قابل توجھی دارد و به این  ١٩٩٨سال امروز در مقایسه با
پایین با درصدارزش روبل از نقطه ٣٠بانک مرکزی روسیه قادر به مھندسی روبل و برگشت دلیل

با بانک خلق چین شده میلیارد دالری٢٤میلیارد دالر و تنظیم یک خط مبادله  ١٠٠صرف حدود 
مانده در جریان است و بحران ھنوز در مراحل میلیارد دالر از ذخایر باقی ٢٠٠است. اما تنھا حدود 

«.اولیه است

تحریم و به بحران خواھد برای روسیه، از آنھا میاو ضمن تھدید کشورھای اروپایی از خطر 
بنابراین نیاز فوری «کنند ومی نویسد: کشاندن روسیه تحت عنوان حمایت از اوکراین سریعا اقدام

اروپا به سمت روسیه و اوکراین وجود دارد. من یک ھای فعلی اتحادیه به تغییر جھت سیاست
روسیه با مقیاس بسیار بزرگتر و برای کمک به اوکراین  ھا علیه تحریمرویکرد دو جانبه برای توازن

شود که من به دالیلی انجام ٢٠١٥ام. این ایجاد توازن باید در سه ماھه اول سال  کردهتوصیه
.کنم توضیح دھم سعی می

آمریکا حاضر به خطر جنگ با ھا یک شر الزم است. آنھا الزمند زیرا نه اتحادیه اروپا و نه تحریم
به عنوان تنھا راه برای مقاومت در برابر ھایی است که ھای اقتصادی برگ یست، تحریمروسیه ن

زند که بر آنھا تحمیل  زیرا نه تنھا به کشورھایی صدمه میتجاوز روسیه است. آنھا شر ھستند
رسانند. معلوم شده که  کنند نیز آسیب می کشورھایی که آنھا را تحمیل میشوند، بلکه بر می

است، بینی کند. روسیه در میان یک بحران مالی تر از آن است که کسی پیش ر بزرگبسیاآسیب
.واقعیت استبه نوبه خود کمک کردن به روسیه خطر کاھش قیمت در منطقه یورو یک

به دفاع از خود فعال در مقابل، تمام عواقب ناشی از کمک به اوکراین مثبت خواھد بود. اوکراین
ھای  نمود. عالوه بر این، تزریق کمکطور غیرمستقیم از خود دفاع خواھدشود، اروپا نیز به  می

کند و به طور غیرمستقیم نیز یک محرک بسیار  کمک میمالی به اوکراین به ثبات اقتصادی آن
 .شود گذاری در اوکراین تشویق می اروپا خواھد بود و صادرات و سرمایهمورد نیاز برای اقتصاد

متقاعد کند که ه و پیشرفت اوکراین، والدیمیر پوتین رئیس جمھور راامیدوارم مشکالت روسی
.تسلیم شود و از تالش برای بی ثبات کردن اوکراین دست بردارد

اند. به نظر نکردهرسد که نه رھبری ونه مردم اروپا به این مالحظات توجه متاسفانه به نظر می
ادامه دادن تجارت به طور معمول یه ورسد اروپا به طور غیرمستقیم از حمله نظامی روس می
اوکراین به عنوان یک کشور دیگری نیست که نیاز به باشند. این فقط مربوط به اطالع می بی

مانند یونان و یا ایرلند به عنوان موردی برای ثبات یورو نیز نیست که ھای مالی دارد، و حتی کمک
 «.[37]استمھم

ھای مالی سوروس برای دخالت و به بحران کشاندن  اینھا تنھا بخش بسیار ناچیزی از سیاست
.باشد اقتصاد کشورھا می

  



مراکز آموزشی

بیندازیم ولی باید اگر نخواھیم تمام این مشکل را به گردن فروپاشی اردو گاه سوسیالیستي
تاثیر نیست. چرا که  فاجعه بیاذعان کنیم نقش بسیاری از این روشنفکران سابقا چپ در این

ھاي امروز جنبش  شان يكي از معضل افقی بیمسئله داشتن شغل برای آنھا و روزمرگی و
.جھانی است

شگاه است و تمامی دانداری محل ی مخارج نگه ھا فقط به اندازه امروز بودجه دولتی دانشگاه
.ھا را باید خودشان حل کنند ھزینهھای آموزشی رتق و فتق امور و ھا و بخش دانشکده

اظھار کرد که با نشریه الترناتیو ٢٠١٤فوریه  ٦نوام چامسکی در مصاحبه خود در تاریخ 
شده  ھای وال مارت شبیه فروشگاهھای امریکا و استخدام اساتید بیشتر به استخدام در دانشگاه

ھا و  دارد و نه شرایط کاری با فروشگاهاست. به عبارت دیگر نه استاد صالحیت علمی
بنجامین گینزبرگ در کتاب  ./http://h[38]متفاوت استای از لحاظ حقوق ھای زنجیره رستوران

ھا  افزایش مدیریت اجرایی در دانشگاه :نویسد می ”([39]سقوط قوه ذھنی (دانشکده“خود 
ادی ھا نه براساس آموزش، بلکه به شیوه مدیریت اقتص دانشکدهانتشارات آکسفورد لندن امروز

شود و ھزینه یک ترم  ھای آموزشی توسط مدیریت آموزشی کنترل می رشته .شود اداره می
ھا وجود  انشگاهموضوع که تا پنجاه سال آینده نیمی از داین”./http://h[40]باال رفته استبسیار

ای  شود، مسئله ھا توسط موسسات تکنولوژی مانند آی بی ام کنترل می رشتهندارد و بسیاری از
 .[41]استجدی

بنیاد طرح این موضوعات به خاطر آن است که نئولیبرالیسم در بیست سال گذشته عمال
تواند بدھی  التحصیل می فارغآموزشی را با یک بحران روبرو کرده است و عمال نه دانشجوی

 .[42]آرودن شغل برای اوخواھد بودبانکی خود را بدھد و نه جامعه قادر به بوجود

در داخل امریکا” بازجامعه “ھای فعالیت

خصوص بعد از یازده در بعضی جاھا با سیاست جمھوریخواھان مشکل دارد، به”جامعه باز“البته 
انداخته است. جمھوریخواھان ھم با اش سروصدای زیادی راه ھای مالی و با کمک ٢٠٠١سپتامبر 

د. زيرا كه کنن دریافت می”جامعه باز“مالی ازبسیاری از نھادھایی مشکل دارند که کمک
تري دارند و در سراسر دنیا  نھادھاي نظامي ارتباط نزديكخواھان به صورت سنتي با جمھوري

ھا تر به ادامه اين سیاست تجاعي و بنیادگرايان سازگارترند. اما نگاھي دقیقبیشتر با نیروھاي ار
چسب زخم ھمانند” جامعه باز“دھد كه اين دو جناح مكمل ھم ھستند. این سیاست  نشان مي

اش  دور شود، کمک مالیباید دیده شود چون به محضی که یکی از این نھادھا از چارچوب نظام
.شود تمدید نمی

سوروس مخالف  .به تفصیل به این مساله پرداخته شده است” حباب امریکای ابرقدرت“در کتاب 
ھایي است که برای به نھادجنگ عراق و اشغال افغانستان بوده است، اما کامال موافق با کمک

ھای  ھا در حمایت ناکارآمدی دولتارتباط باداري ضروری ھستند. وی در استحكام نظام سرمايه
:نویسد دوستانه می انسان

گیرد به جای آنکه نگاھی داشته  کننده را در نظر می شود منافع کمک ھايی که می کمک - الف ”
.باشد به سیاست داخلی کشور کمک گیرنده



كه از  محض آندھنده به رنده ھیچ نوع احساس مالکیتی بر روی پروژه ندارد و کمککمک گی -ب
یو ان دی پی “نھادھایی مثل رود. حتی شود، از بین می ی کمک گیرنده آن پروژه خارج مي حوزه

.پروژه را اجرا مي كنند، از خودشان باشدخواھند کسانی که ھم با مشکل روبروھستند و می“

ھا است و ھیچ تضمنی وجود ندارد که کمک در راه اختصاص يافته ھزينه  ن دولتھا مابی کمک -پ
.شده باشد

ھا با ھم  مواقع دولتکنندگان دولتی وجود ندارد و در بسیاری از ھماھنگی کاملی ما بین کمک -ج
.دھند میکنند و کمک را به سوی منافع خودشان جھت رقابت می

خوب به وسسات اقتصادی دارد و بسیار سخت است کهھا ریسک باالئی برای م این کمک -د
گیری اجتماعی ندارد  اندازهھا نتیجه برسد. چه برسد به اینکه سودی حاصل شود. زیرا این کمک

(١٢٩دید. (کتاب حباب امریکای ابرقدرت ص توان سود و زیان را و در پایین ترازنامه نمی

کند، از حمایت از نھادھای مبارزه  غیردولتی حمایت مینھاد  ٢١٩تنھا در خود امریکا از ” جامعه باز“
” دمکراسی ھمین حاال“کند تا نھاد  در امریکا فعالیت میکه[43]براي آزادی زندانیان سیاھپوست

حقوق ھای اينترنتی که برای آزادی و الملل و سایت بان حقوق بشر، عفو بین دیدهایمی گلدمن،
در خارج از کشور از ای ایرانی ھاي اینترنتی حرفه گذارند. بسیاري از سایت اجتماعی کمپین می

كنند. فقط کافی است به بخش  مياین نھادھا به اصطالح بشردوستانه کمک مالی دریافت
شود. به محضی که نھادی زیر چارچوب نھاد ھا مراجعه این سایت” تیمما که ھس“مربوط به 

شود. فقط کافی  ھای بشردوستانه ھم در آن دیده می کمکای کار کند، حتما در ادامه ، خیریه
بسیاری دید که”جامعه باز“ایرانی بدون نام را در گزارش مالی پایان سال بنیاد است تا صدھا نھاد

و تواناحقوق بشر تا نھادالمللی نیویورک و بوستون ھستند. از کمپین بین از آنھا در واشنگتن،
حتی از نام افشین اسانلو برای گرفتن کمک مالی …. وشوراي ملي ايرانیانھا نھاد دیگر نظیر ده

گیرندگان اجبارا در موارد  شود که ھمیشه کمک ھا باعث می کمککنند. ھمین استفاده می
.داري باشد دھند بسیار رقیق و در جھت تحكیم نظام سرمايه گر نظری مییا احساس نظر ندھند

افتد (مانند سایت  مینمونه این نوع برخوردھا حتی در امریکا در رابطه با سیاست اسرائیل اتفاق
کنند که بیشترین صدمه را در جامعه  میآواز). اگرچه بسیاری از این نھادھا گاه از کسانی حمایت

شان این  ھا ولی تمامی سعی سیاه پوست و بی خانمانانند حمایت از زندانیانخورده اند مان
[44]چارچوب نظم موجود کار کنند و قوانین را زیر سوال ببرند، نه نظام رااست که این نھادھا در

داری ھای سرمایهھای بنیاد تاثیر فعالیت

اش به کمیته  شھادتالن گرینپنز رئیس ذخیره مالی فدرال دولت امریکا در ١٩٩٧فوریه  ٢٦در 
کرد که وضعیت اقتصادی در جھت مثبت و ھا و شھرسازی کنگره امریکا تاکید ھا، خانه روابط بانک

ایش پیدا کرده، ھا افز درصد افزایش داشته، حقوق 2.5تا ٢کند و رشد اقتصادي  رشد حرکت می
ھا مدت  جمعی با اتحادیه خریدار بیشتر شده است. قرار داد دستهھا کاھش پیدا کرده و قیمت

پنج یا شش سال اضافه شده است.(یعنی عمال اتحادیه با اعضایش ھیچ ارتباطی زمانش گاه تا
دنبال کار باشند و نبود این زمان ندارد). شرایط کار تغییر کرده و کارگران بر اثر بیكاري باید دائمدر

ھا عمال به  کنترل کارگران است و اتحادیهآورد ما برای ترین دست آیندگی مھم امنیت شغلی و بی
آیندگی کارگران در  گویند این بی نھادھایی ھستند که می .کمترین اضافه دستمزد قانع ھستند

ن تضمین تمکین آنھا به ما آیندگی کارگرا شد ولی باید پذیرفت ھمین بیساز خواھد آینده مشکل
.پس باید به اقتصاد مالی در این دوره نگاھی داشته باشیم .[45]است



صنعتی در الزم است نگاھی به اقتصادھائي داشته باشیم که سوروس آن را به اقتصاد
دسترنج مردم عادی و ھد و بپذیریم بخش عظیمی از این منابع مالی ازد سازی ترجیح می جھان

انداز مردم است که می توان  پسزحمتکشان تحت عنوان ذخیره صندوق بازنشستگی و حساب
:این اقتصاد مالی سھیم می باشند. به عنوان مثالادعا کرد تقریبا ھمه مردم مزدبگیر جھان در

موسسه سرمایه ار بورس داراي سھام ھستند.رئیس اقتصادیمیلیون امریکائی در باز ٩١فقط 
میوچل ” جھانی بورسنویسد موسسه می ٢٠١١ای خود در سال  صفحه ٢٥٢گذاری در گزارش 

.[46]تریلیون آن در امریکا است 13.1تریلیون در سال، فعالیت دارد که ٢٤.٧با سرمایه ” فاند
ورشکستگی ھای مسکن در امریکا که منجر به و بحران وام ٢٠٠٨بحران مالی جھانی سال 

بار  از پیامدھای فاجعهھا امریکایی منجر شد نیز بخشی ھا و بی خانمانی میلیون بعضی بانک
دالر از دولت بوش و اوباما  میلیارد ٧٠٠دریافت ھا توانستند با برای مردم عادی است چرا که بانک

.کنندضرر و زیان خود را جبران

ادعا کند که در این امروزه در آمريكا و حتي در كشورھاي ديگر کمتر کسی وجود دارد که بتواند
اندازي  عنوان سھام بورس دارند يا پسھای مالی مشاركت ندارد . از پولی که به سرمایه و بنگاه

 ١٤٧امروزه ./http://h[47]اند ھا سپرده گذاري شده بانككه براي مقابله با كاھش ارزش ان در
کمپانی آقای سورس جی جھانی را در دست دارند کهدرصد اقتصاد ٨٠کمپانی سرمایه گذاری 

پنجاه کمپانی  ./http://h/http://h[48]پی مورگان ششمین قدرت اقتصادی جھانی است
.کنولوژی در صدر جدول قرار دارنددارویی و ت

تمامی ترس مخالفین این سیستم مخوف و مافیایی خود را در جنبش اشغال وال استریت نشان 
اند و عمال  ی اقتصادی را به حباب تشبیه کردهدرستی بسیاری، این نھادھابه .h/http//:[49]داد

در مقابل ھایی مانند اپل، میکروسافت، گوگل، کیسکو و اوراکل دھند که شاید کمپانی مینشان
ھا منبع مالی اساتید  ین کمپانیاما ھم.[50]شان در بورس ، یک دھم ھم نقدینگی ندارند سھام

ھستند ، چرا که بدون کمک مالی این نھادھا نه ھایشان دانشگاھی برای ادامه فعالیت
استاد را دنبال کند و نه استاد امکان رفتن به سمینارھا و سفرھای تواند تحقیقات دانشجویی می

یست، ملی، مذھبی درفیمن مدرنیسم، مارکسیست ھا رشته پست توان ده دارد. میآموزشی را
کل امریکای ھای امریکا پیدا کرد ولی به اندازه انگشتان دست دانشکده کارگری در دانشگاه

است. به رساله دکترایی که شمالی وجود ندارد و اگر ھم باشد با کمک نھادھا و فعالین کارگری
ه زبان دیگر فراھم بلکه امكان ترجمه آن بشود به نقد جنبش اجتماعی بپردازد نه تنھا کمک می

…[51]و” چرا انقالب اکتبر کودتا بود“، ”شورشیان آرمانگرا“ھا تحقیق مثل شود. مانند ده می

مخالفت با  پیدا کرد:ھای بسیاری از روشنفکران وطنی توان در دیدگاه اتفاقا نظرات سوروس را می
ای  مالی در ایران که به اقتصاد حجرهتفکر سوسیالیستي و مبارزه طبقاتي و وابستگی به اقتصاد

تاریخ یک صد ساله در ایران دارد. برای ھمین است که معروف است. خرید، فروش سفته و داللی
بحران ھای سازمان  توان دید که تئوریسین اصطالح سازندگي میاز زمان ریاست جمھوری به

اند و طیف حفظ کردهشان را با اين  یکی از بانیان آن است، ھمیشه روابطجھانی که سوروس
را تقويت ھايی از كارگري كند آن بخش و تالش مي  اكنون نیز اين روابط در حال گسترش است

.كنند كه گرايشات رفرمیستي دارند

تواند در  گیری دقیق می اندازهمسئلهسوروس آگاه است که اگر در علومی مانند فیزیک یا مکانیک 
آوردن اطمینان ، اصل است ولی دراقتصاد بازار به ویژه گیری موثر باشد و این امر در بوجود نتیجه

دھد. زیرا ایشان به اندیشه و باوری است که انتظارات را تحت تاثیر قرار میبخش مالی آن بازتاب
داند.  طبیعی ميتئوری بازتاب اجتماعی در علوم اقتصادی باور دارد و تفاوت موضوع را با علوم



ھا ،  ایجاد بسیاری از پدیدهتفاوت علوم تجربی و علوم اجتماعی در حرکت فعاالنی است که در
کنند. چرا که علوم تجربي بر خالف  آفرینی میرویدادھای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نقش

گیرند. چرا که دانشمندان علوم تجربی  معینی صورت میمندھای م اجتماعی تحت قانونعلو
.ھا دارند اما در نھایت تاثیری بر نتیجه ندارند آزمایشای در نقش عمده

گیری نتیجه

خود امریکا ، در رابطه العاده قوی و خطرناک دیگر در خواھد به نقش گرایشات فوق این نوشته نمی
تری است که در دو قرن  این گرایش قویخارجی امریکا کم اھمیت بدھد چرا که شایدبا سیاست 

اند، یعنی جنگ و  ھا آن را پذیرفته ھم دمکراتگذشته وجود داشته که ھم جمھوریخواھان و
شکار “اش  مقالهدر[52]سیاست دست برنداشته اند. ریچارد پیتاشغال که تا به امروز از این

کتاب نقشه جدید پنتاگون ، از قول توماس بارنت در”جنگ برای آخرین حربه جنگ و صلح
خواب شیرین سال نود (منظور فروپاشی سپتامبر برای ما یک ھدیه بود تا از ١١” نویسد:  می

نیم که دورنمای استراتژی امریکا باید این باشد که به کبلوک شرق ) بیدار شویم و خود را متقاعد
شناسند، آن  کند که قانون توازن منطقی جنگ و صلح را به رسمیت میھایی کمک رشد دولت

تنھا اند در غیر این صورت برای دیگر کشورھا سازی را پذیرفته که فرھنگ جھانیھم کشورھایی
” .آنجا استماند، لشگرکشی امریکا به  فرصتی که باقی می

جدید برای جامعه ما و جھان این کارکرد“کند:  وقتی مجله اکیوار از بارنت (روزنامه نگار) سوال می
و راست به شما بگوییم جوانان ما ھرگز از بگذارید رک” گوید  در درازمدت چه معنی دارد ؟ می

آنھا بپذیرند که به جھان که  کنیم تا زمانی  منطقه را رھا نمیگردند وما این خاورمیانه بر نمی
”.گوییم یعنی راه خروج دیگری نمانده است ھمین سادگی میبپیوندند. به

طعم این سیاست را تواند این مساله را نادیده بگیرد که بسیاری از کشورھا یا خود کسی نمی
راتر یک قدم ف” جامعه باز“بنیاد اند، ولی اند و یا از ترس این سیاست بسیارعقب نشسته چشیده

ھای زیادی را  ھای اقتصادی و انسان آسا، زیر ساخترفته و معتقد است اگر ما در یک حمله برق
توانیم تمام کشورھا را ھم رای خود کنیم و از راھی پیش  اقتصادی میبریم، با حمله از بین می

با فرھنگ ، مذھب و سیاست آن جامعه ھماھنگ باشد. ما باید به دو طرف مشورتبرویم که
.الزم را بدھیم

و این ھمکاری را در ھا و نھادھای مشابه ھمکاری کنیم در رابطه با ایران باید در خارج با گروه
:داخل ایران از طریق گروه بحران جھانی پی گیریم و نوشت

پیروزی آقای روحانی  :باشد ھای اصلی این گزارش شامل موارد ذیل می ھا و پیشنھادھای یافته ”
گیر نھایی است و  ھمچنان تصمیمتغییری در اصول بنیادین نداده است: رھبر جمھوری اسالمی

ناپذیر خواھد بود. در عین حال، خطوط قرمز ایران که  اجتناباصطکاک بین او و رئیس جمھور جدید
آنچه ھند ماند. اماھا ھستند نیز ثابت باقی خوا سازی اورانیوم و رفع تحریم غنیشناسایی حق

.شک دگرگون خواھد شد لحن و شیوه مذاکره کردن ایران است بی

مطلوب مذاکراتی او ھایی از شیوه اش نشانه سابقه طوالنی آقای روحانی و نوشتارھای تفصیلی
ای ایران دارای پیام دوگانه ای  ھستهسازد. تجربه او به عنوان مذاکره کننده ارشد را نمایان می

ای است که در یک دھه گذشته بین ایران و غرب  ھستهطرفی او معمار تنھا توافقنامه است. از
طرف دیگر آقای روحانی معتقد است که عدم وفاداری غرب به به امضا رسیده است. از



زمان موجب شد که منتقدین داخلی او را به شدت مورد نکوھش قرار دھند. از ھایش در آن وعده
بیشتری این بار با احتیاط بیشتری وارد عرصه دیپلماسی شود و تمایل روی ممکن است اوھمین

کردن دامنه آنھا که ھدف ھای ھسته ای ایران داشته باشد تا محدود تر کردن فعالیت به شفاف
.نھایی آمریکا و اتحادیه اروپا است

بر عھده ای  ھستهیابی به یک توافق دشوارتر از زمانی است که سرپرستی پرونده امروز دست
ھا  تر و تحریم ای گسترده ھستهتر، اعتماد کمتر، برنامه آقای روحانی بود. مواضع طرفین سخت

ھر دو سو وجود دارد. غرب به توانایی آقای روحانی اند. بعالوه شک و تردیدھایی در فراگیرتر شده
احتمالی شک دارد، و ایران مطمئن نیست که غرب بخواھد به یک در اجرایی کردن یک توافق

دست یابد که در برگیرنده روشی برای ھمزیستی با جمھوری اسالمی و قبول برد -توافق برد
با کنگره ھا را در رویارویی در منطقه باشد و در نھایت آقای اوباما توانایی لغو تحریمنقشش

.داشته باشد

مرتبط را در پیش ای باید سه راھکار به ھم سر گرفتن گفتگوھای ھستهبرای زنده کردن و از 
این کار الزم است که گام اعتمادساز گرفت: اول باید محتوای بسته پیشنھادی را تغییر داد. برای

ترکیب کرد با توافق بر اصول کلی حاکم بر راھکار درصدی ایران را ٢٠حول مساله غنی سازی 
ھای چند جانبه  مذاکرات مشخص باشند. سپس الزم است در کنار بحثھاینھایی، تا ابتدا و انت

در ، گفتگوھای خصوصی بین ایران و آمریکا صورت بگیرد و نھایتا، الزم است که1+5بین ایران و
غرب و بخصوص مورد مسائل مربوط به امنیت منطقه ھم گفتگوھای دوجانبه ای بین ایران و

”.این توافق تا به امروز چراغ راھنمایی طرفین است .[53]آمریکا انجام شود

توان دید که این دیدگاه ھا چه میزان در  این تحلیل سورس از وضعیت کنونی ایران است. می
.مذاکرات نقش داشته و دارند

قضیه، یعنی در باال اشاره کردیم. اما اصل” امعه بازج“ما به تمامی نھادھا و مکانیسم 
سازی، شکست بلوک  جھانی .اند زحمتکشان جامعه ما در طرف دیگر معادله سیاسی قرار گرفته

فراگیری شده است که نیازمند خلق کننده دمکراسی یک مانع مھم ناامید شرق و سوسیال
ید باشد تا از این طریق مردم بتوانند موضوع مقابل ما باھای ساختارھای جدید در امکانات و فرصت

کنند. اگر روزگاری پاداش یک عمل در جھت بھبود کلیت جامعه در مبارزه را درک و به آن عمل
در گرو شد، باید در مقابل این فرھنگ جدید ایستاد که کار داوطلبانه و فداکاری را مینمایان

تغییر بنیادینی است که ی و رادیکال در گروداند. سازماندھی بنیاد ھای مادی می گرفتن کمک
از طریق پایگاه مردمی و در میان ھمآورد. که آن رھبران جمعی خودش(نه فرد) را بوجود می

.باشد مردم، نه از طریق مجازی می

ھای  نیازمند فعالیتاگر طبقه کارگر را به مفھوم وسیع کلمه یک نیروی اجتماعی كار بدانیم پس
کارگری ما این بود که در سی سال تیم چرا که یکی از اشکاالت اصلی در جنبشتری ھس بنیادی

ایم  مان را نپذیرفت. ما نپذیرفته دھی سازمانھا و گذشته، کسی مسئولیت مشکالت خاص تحلیل
جلب اعتماد بسیار سخت است. چرا که سیاست مطلوب عملی تا زمانی که نقدپذیر نباشیم

دیشیدن و تدوین استراتژی جدید دموكراتیسم انقالبي را در میان انتواند بحث و تحلیل ، می
.کارگری توسعه دھد که این کارزاری است جدید در مبارزهجنبش

مشکلی ندارد و سوز داری سیستمی است مخرب و خانمان طبقه کارگر با این شعار که سرمایه
که امروز مشکل سر راه ،  چرا .پذیرد، مشکل در چگونگی مقابله با این سیستم است آن را می

موجود است و خود در سه دھه گذشته سوسیال دمکراسی است که خواھان رفرم در وضعیت



برد. کشورھای اسکاندیناویی مثال  کم از بین میآوردھای طبقه کارگر را نیز کم ی دست کلیه
د ھای کارگری وجو نشینی اتحادیه سوسیال دمکراسی در عقبروشن آن است. ھمین مشکل

مشکل را در نبود تئوری عمل راھگشا و چپ دارند. زيرا كه نظام سرمایه داریدارد. آنھا نیز این
جریانات بسیاری از نیروھای چپ سنتي را آلوده کرده است. مثال روشن آن برخی از

مائوئیست است که تروتسکیست سابق در کشورھای صنعتی و احزاب برادر سابق و نیروھای
تکانی دست بزنیم و  یک خانهھاست. پس باید به شان در گروھمین کمک الیتخود به نوعی فع

نھادھا بپردازند. چپ غربی در تنبلی خودش نگذاریم که جریاناتی زیر لوای کمک، به توجیه این
تنھا در گرو نوشتن حمایت از مبارزات مردم تحت ستم تنھا به پارلمانتاریسم راضی است و

زند و  صلی سیه روزي آنان دولت خودشان است، فقط نق میاکشورھایی است که مسبب
رسی از دولت خودشان داشته باشد که چرا پول مالیات مردمشان  حسابحتی حاضر نیست یک

.شود بمب و حمایت از بنیادگرایی خرج میدر ریختن

روز رنگارنگي كه ھر بشردوستانه، ونھاد ھاي” جامعه باز“در مقابل این غول مخرب زیر شعار 
آموزش و سازماندھی درازمدت برای ما ای جز نظام سر مايه داري از آستین بیرون مي اورد ، چاره

زیادی از تجربه دمکراسی شورایی و مدیریت کارخانه توسط ھای باقی نمانده است. امروز نمونه
بیات جھان وجود دارد که ما در آینده به آنھا خواھیم پرداخت. این تجرخود کارگران در سطح

ھاي  تشكلاي جز ايجاد كند كه براي كارگران و زحمتكشان چاره بار ديگر اثبات ميپراکنده
.سراسري با اتکا نیروي خودشان موجود نیست

گروه تحقیقات بین الملل كانون مدافعان حقوق كارگر
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ھا از  این کمکگرفتند، در دوره جدید ھا کمک میاگر در دوره ھایی جریانات سیاسی از دولت
ھا توسط  از کمکگیرد و جدا از این که بخشی طریق نھادھای بشردوستانه صورت می

توسط بعضی از اعضای گیرد. بخشی نیز ھا در کشورھای اروپایی صورت می شھرداری
روزنامه آموزشی (آموزش ھای ھای سیاسی با حمایت تشکیالت زیر پوشش فعالیت تشکل

شود. مثل انستیتو موج و  مذھب دریافت مینگاری یا مسایل مربوط به زنان واینترنت )و مبارزه با
ھای سابق که از  خانه آزادی استفاده و نھاد مسلمانھای مالی تحرک در ھلند که از حمایت

.بشردوستانه نھادھای وابسته به سوروس استفاده می کنندحمایت ھای مالی
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ھای کارگری مربوط به مقاله کانون مدافعان حقوق كارگردرمورداتحادیه ٣رفرنس شماره 
اعترافات یک جنایتکار اقتصادی ھم امریکاست. اما برای بیشتر باز کردن مطلب این بخش از کتاب

:پیشنھاد می شود

یک » تقدیرآشکار»مطرح شده بود، نظریه١٨٢٣جمھور جیمز مونرو  سوی رییسدکترین مونرو که از 
امریکای شمالی توسط سفیدپوستان قدم به جلو برده شد. (طبق این نظریه تقدیر آشکار تسخیر

ھا، الیروبی  ھا ، گاومیش سرخ پوستان ، جنگلمھاجر یک مشیت الھی بوده است ، یعنی نابودی
در رودحانه ھا و شکل دادن به اقتصادی که متکی بر استثمار ی فرعیھا ھا، ایجاد نقب باتالق

منابع طبیعی باشد را، نه آدمیان ، بلکه خداوند مقدرکرده است.) و در دھه ھایمدام کارگران و
بر تمام نیم کره بر اساس آن اعالم شد که ایالت متحده امریکا دارای حقوق ویژه ١٨٦٠و  1850

مرکزی و امریکای جنوبی که از جمله حق دارد به ھر کشوری در امریکایقاره امریکا است، از 
یورش ببرد. تدی (تئودور) روزولت، با توسل به ھای ایاالت متحده ی امریکا حمایت نکند ، سیاست

متحده امریکا در جمھوری دومینیکن ، ونزوئال و کلمبیا در دوران دکترین مونرو، دخالت ایاالت
پاناما از کلمبیا را توجیه کرد. روسای جمھور بعدی امریکا، یکی پس از کذایی «آزادسازی«

دکترین ، فعالیت ھای با استناد به این - به طور عمده تفت، ویلسون و فرانکلین روزولت –دیگری 
دادند. نھایتا در نیمه آخر قرن بیستم پان امریکایی واشنگتن را تا پایان جنگ جھانی دوم گسترش

تسری این اندیشه به تمام کشورھای جھان، » تھدید کمونیسم»ده امریکا به بھانه، ایاالت متح
(اعترافات یک جنایتکار اقتصادی ١١١اندونزی، را موجه جلوه داد. ( صاز جمله ویتنام و

که اغلب (یک مدرسه نظامی ایاالت متحده امریکا» مدرسه (آموزش نظامی) قاره امریکا»
طبق آمار، اکثر امریکای التین در آنجا آموزش می بینند و نظامیان افراطی دست راستی

دیدگان این مدرسه  آموزشھا و کشتارھای کشورھای امریکای التین مربوط به خونریزی
(اعترافات یک جنایتکار اقتصادی ١١٢است.(ص

[4]/www.kanoonm.com/1283http:/

[5]

ھای  به فعالیتنقش سوروس در شکل دادن به مسایل خاورمیانه بسیار پر رنگ تر از کمک مالی
بحران تصمیم گیرنده بخش باصطالح بشردوستانه می باشد. او به عنوان گرداننده اصلی گروه

عنوان مثال می توان به بسته ھای فاشیست منطقه خاورمیانه نیز ھست. به اعظم دولت
.صلح بین آنھا اشاره کردپیشنھادی به دولت ترکیه و پ کا کا در رابطه با



http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/turkey-cyprus/turkey/234-turkey-and-
the-pkk-saving-the-peace-process.aspx

[6]

برخي از انھا جامعه باز در رابطه با یونان بودجه ھمکاری اتحادیه ھای کارگری یونان که منبع مالی
یونان مقداري کمک ھاي مالی وی را  دراست توسط سالیدریتی سنتر بوده و در رابطه با سیریزا

.داده است سوروس می

http://www.gazetawarszawska.com/zamach/94-demo-contents/nwo/892-soros

[7]http://en.wikipedia.org/wiki/American_Enterprise_Institute

[8]

سوروس کیست؟

تئودور شوارتز، در بوداپست، مجارستان متولد شد. پدر او، ١٩٣٠آگوست  ١٢جورج سوروس در 
شوارتز به سوروس به منظور ، نام خانوادگی خانواده را از١٩٣٦ال ارتدوکس یھودی که، در س

از مجارستان به “خانواده سوروس  ١٩٤٧سال پنھان کردن ھویت یھودی خانواده اش تغییرداد. در
بعد، جورج از مدرسه اقتصاد لندن فارغ التحصیل شد. سوروس انگلستان نقل مکان کردوپنج سال

ه تغییر نام و عوض کردن جعلی مذھب اش ھمیشه یک آدم دو می گوید کھمیشه در خاطراتش
.او ساخته استشخصیتی از

http://balder.org/judea/George-Soros-The-Secret-Financial-Network-Behind-The-
Wizard–By-William-Engdahl.php

http://www.hartford-hwp.com/archives/25a/086.html

در رابطه به سوی یک جامعه باز جھانی خطوط کلی نظرات او ١٩٩٨سخنرانی سوروس در سال 
که جھانی سازی نه تنھا کند کند. در این سخنرانی اشاره می با سیاست و اقتصاد را روشن می

.در مقابل ھم شده استبه انشقاق طبقه کارگر بلکه به نوآوری اقتصادی کشورھا

مقابل اقتصاد نعتی در موقعیت ضعیفی درطرفدار جھانی سازی است و معتقد است اقتصاد ص
شود و استدالل  کارخانه ساخته میمالی قراردارد و می گوید که اقتصاد صنعتی یعنی زمانی که

است که مکان را نمی توان جابه جا کرد ولی می کند یکی از نقاط ضعف اقتصاد صنعتی این
بوجود می آورد که پول در حال حرکت سازی این امکان را  جھانياقتصاد مالی قابل انتقال است و

جایگاه قویتری در مقابل نیروی کار قرار داردباشد. پول در



Infopoverty Seminar Participant. melanie.saadadi@iiav.ch OCCAM..

[9]  

The Bubble of American Supremacy, Georg Soros 2004 P 136

[10]

متاسفانه در فضای بعد از بسیاری از روشنفکران چپ ایرانی در دھه نود به نقد پوپر پرداختند که
نکرد و کتاب کارل پوپر جامعه باز و دشمنانش با فروپاشی دیوار برلین این نقدھا زیاد انعکاس پیدا

ھای دولتی بیشترین فروش و پیروان را  در آن روزگار به خاطر کمکترجمه علی اصغر مھاجر شاید
.ھایی پوپر در این دوره کمکی باشد داشت. شاید باز چاپ نقددر ایران

[11]The Alchemy of Finance: George Soros,

The Tragedy of the European Union Gorge Soros 2014 Published in the United Stated 
by Public Affairs P 129

[12], B and V. B Borsevic (2002) Theory of Reflexivity by George SorosBershtein

گویید که از  میکند و سوروس در سخنرانی اش در دانشگاه آم آی تی به تئوری بازتاب اشاره می
کنم طریق این تئوری ھم پول در می آورم و ھم کمک می

http://churchandstate.org.uk/2011/04/george-soros-theory-of-reflexivity-mit-speech/

نظام مالی در ھای دکتر مسعود درخشان مدرس دانشگاه امام جعفر صادق یکی از تئوریسین
” گويد:  داری ؟ مي سرمایهاستریت؛ پایان جنبش وال” اش با عنوان  ایران است و در سخنرانی

است که ھمه کوشش ھا برای نجات سرمایه و نگرانی اجتماعی که در این بحران وجود دارد این
داری بر اساس سرمایه بوده و متفکران این نظام  سرمایهھا می باشد زیرا این ذات نظام بانک

ھای بزرگ ھا و شرکت خواھیم از این بحران خارج شویم باید سرمایه و بانک میاعتقاد دارند اگر
”.سرمایه استشد و ارزش ھمه بر مبنایمالی را نجات داد در این نظام معیارھا و سنجش ر

کشورھا دوباره داری به ادبیات این نکته ای که باید اشاره کرد این است که واژه سرمایه ”
برند و ھر کس این  به کار میبازگشته است در گذشته می گفتند سرمایه داری را کمونیست ھا

اکنون و در این بحران این واژه دوباره  سوسیالیست. اما ھملفظ را به کار می برد به او می گفتند
سرمایه … وجود دارد و خواستار حذف سرمایه داری در کشور خود ھستند در ادبیات معترضان

جمھوری اسالمی ایران ھم رسوخ کرده و مانند ھوایی مسمومی است که نمی دانیمداری در
کمونیستی متھم یشه ھایبنده برای آن که به اند…. وجود دارد و آن را استشمام می کنیم

قول را از بزرگان سرمایه نوشتم چند نقل ٢٠٠٨نشوم در کتابی که در باره بحران مالی سال 
” .”داری آوردم



سرمایه اجتماعی: اعتماد، دموکراسی و توسعه تألیف: کیان تاجبخش«کتاب: 

نگاه کنید به عاطفه تکلیف

[13]-http://www.georgesoros.com/interviews
speeches/entry/how_to_save_the_european_union_from_the_euro_crisis/ .

[14]Paul T. Hellyer 2014 Credos Books-The Money Mafia , A World in Crisis

وزیر دفاع کانادا ١٩٦٣کسی که در سال  ١٩٤٩ترین نماینده مجلس کانادا در سال  پال ھیل جوان
نویسد. ایشان در این کتاب  میبوده است در سن نود و یک سالگی خودش کتاب مافیای پولی را

.کند افتضاح مالی را در جھانی سازی بررسی میپردازد و اوج تاریخچه جریانات مالی می به

[15]http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Wednesday

[16]http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Paperclip

[17]http://en.wikipedia.org/wiki/Joint_Intelligence_Objectives_Agency

[18]https://wikispooks.com/wiki/File:Secret_Agenda.pdf

Secret Agenda: The United States Government, Nazi Scientists, and Project Paperclip, 
1945 to 1990 (Google eBook)

[19]-what-and-group-bilderberg-the-of-story-true-http://www.globalresearch.ca/the
they-may-be-planning-now/13808

[20]http://trilateral.org

[21]-http://www.mehrnameh.ir/article/973/%D9%86%D9%82%D8%AF
%D9%BE%D9%88%D9%BE%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-

%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-
%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF–
%D9%88-%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C-

%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8
%A7%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84-

%D9%BE%D9%88%D9%BE%D8%B1–%D8%AF%D8%B1-
%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88-

%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88-
%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%AF

[22]http://english.iranianlobby.com/print_Maghaleh.php?id=66



ه باشد که در لینک باال به کلی مینایاک یا شورای ایرانیان امریکا نھاد البی حکومت ایران در امریکا
اشاره شده است. پشتیبان این مرکز بنیاد جامعه ھای ظریف و شخص تریتا پارسی نامه نگاری

.باز سوروس است

[23]iran.org/support/-http://www.us

http://www.ngo-monitor.org/soros.pdf

[24]-wall-occupy-fund-soros-george-http://news.nationalpost.com/2011/10/13/did
street

http://www.cnbc.com/id/44892333#

[25]https://www.movements.org

[26]opted by Globalists?-Is Egypt’s Labor Movement Being Co

http://www.globalresearch.ca/is-egypt-s-labor-movement-being-co-opted-by-
globalists/23305?print=1

و بدل بعد از فروپاشی بلوک شرق ، کشورھای متعددی که تحت جھانی شدن، خصوصی سازی
المللی رسیده سازی فرھنگی، در پروسه بازسازی این کشورھا به یک (نظم) اقتصادی بین

” انقالب ھای رنگی“ھمان بودند به كجا رسیدند. خاورمیانه ھم اکنون تحت جنجال و ھیاھو
مشکوکی مانند ایجاد جھان وطنیست. در مصر جنبش مدنی بوجود آمده است که به طرزا

(globalist) به نظر می رسد.

غربی و دیگران ھای برای سرنگونی استبداد اسالمی موجود در تونس و مصر بسیاری از لیبرال
رین، اردن، شورش در یمن، بح،(صدا مشوق ھستند ، با باال رفتن ھوراھای گروه ھای کر (یک

به راحتی ” شورش مردمی“تمامیت مبارزان ایران و لیبی گسترش می یابد. به نظر می رسد
” قیام خود به خود“شورش ھا ، رسانه ھا از آنان تحت عنوان شوند و در توصیف از این بلعیده می

كنند .ھمچنین بسیاری در تعصب و غیرت انقالبی خود بر این باورند که این مي(خودجوش) ياد
از آن این داری ھستند. یکی از آنھا که ممکن است شورش ھا منادیانی برای سرنگونی سرمایه

معموال حرکتی بسیار بیشتر انتظاررا داشت، برخي گروه ھاي چپ ھستند ، اما به لحاظ تاریخی
شود که آنھا در آغوش سیاست ایاالت انجام نداده است و مشاھده میازیک بھم زدن آرام 

.متحده قرار می گیرند

ھای  تشکلدر میان شادی برخی از خیرین (كه معناي نه چندان خوبي است) یک سوم از
منابعشان توسط اتحادیه ھای مستقل فدراسیون مصر را باید در نظر گرفت که بسیاری از

ب) برای ایجاد ) (NED)دمکراسیمانند سازمان اوقاف برای (globalist)نھادھاي جھاني سازي
 برای خواسته ھای عادي براي اصالحاتجنبش کارگری تامین شده است که می تواند ھمکاری

سازمانی تحت عنوان ان آی د بطور مستقل مرتبط باشد. ھر سازمان می تواند به چنین
ھمبستگی امریکا (سولیداریته سنتر) برای ھای مرکز شود،درحالی که باید به علت کمک



کارگران، فورا یکمورد مشکوک در نظر گرفته شود. سوال این است چه ھمبستگی بین المللی
شده که به ظھور یک جنبش کارگری جدید در مصر توجه شود؟وضعیتی باعث

http://www.ned.org/

http://en.wikipedia.org/wiki/Center_for_Trade_Unions_and_Workers_Services

کمال عباس رھبر اتحادیه کارگری و خدمات کارگران ازفعاالن حزب کمونیست مصر در دھه ھشتاد 
باشد می

http://www.sourcewatch.org/index.php/Kamal_Abbas#Background

از او در ر سال گذشته عمال به کمپ ال سیسی پیوست وفدراسیون اتحادیه مستقل مص -د
-http://www.tvcnews.tv/?q=article/egypts-state-trade-unionانتخاب اش حمایت کرد

federation-backs-el-sisi-official

تصویر آمریکا است که کیسی یک بازیکن برجسته برای فشار آمریکا در شرق میانه برای بازسازی
 ٢٠١٠در ژانویه سال  (POMED) ”خاورمیانهدموکراسی در“لیدی در این کنفرانس پروژه سخنران ک

.است

POMED  ایران تاکید می کند” انقالبیون سبز“روی اظھارات کیسی در مورد:

کسانی که در ما از جنبش سبز الھام گرفتیم، توسط مردمی که در ایاالت متحده ھستند و از
اپوزیسیون ،کشور ایران برای یت می کنند. با توسعه بیشترجنبشخیابانھای ایران ھستند حما

.ھمیشه تغییر خواھد کرد

در ھر ” انقالب ھای رنگی”در (Newtech )ژي جديد کیسی نیز به استراتژی ھای ذاتی تكنولو
:اند اشاره می کند بخشی از جھان که آشکار شده

فیس ” جدیدبه نقش فن آوری ھایدر بحث چشم انداز آینده برای حرکت دموکراتیک، کیسی 
ھای دمکراتیک اذعان کرد. برای باز کردن فضای بیشتر برای بحث” بوک، توییتر، و وبالگ نویسی 

ھمچنین امیدوار است ایرانیان قادر به قانون صدا، را که اخیرا تصویب شد، ستایش کرد و’او
وال(سانسور) اعمال شده توسط رژیم برای از بین بردن فایربرقراری ارتباط آسان تر در میان خود

”ایران باشند

خاورمیانه حضورداشتند و از ایاالت ” جامعه مد نی“در این کنفرانس چندین سخنران کلیدی از 
.متحده درخواست کمک کردند



، بود که  ٢٠١٠سال از رھبران طرفداران دموکراسی در اردن از (Azraq)در کنفرانس محمد ازرق
آمریکا به عنوان حامی رژیم ظاھرا به وجود سوء ظن گسترده به ایاالت متحده خیلی پیش از این

به ” جامعه مدنی“خبری) بود، اظھار داشت، فعاالن طرفدار آمریکا (داللت داشت به رسانه ھای
:آمریکا برایدنبال حمایت ایاالت متحده

ھدایت شده کمک ھای و خواستار (MEPI )حمایت شدیدتر گسترش برنامه ھای ام ای پی آی ”
توافق شد که راه ھایی برای بیشتر به طور مستقیم به جامعه مدنی. در لبنان و ایاالت متحده

دارکه شامل بسیاری از فن آوری ھای جدید یک مفھوم معنی‘جامعه مدنی پیدا کنند، “توسعه 
”.بیشتر در کشورھای خاورمیانه وجود داردھای اجتماعی برای تسھیل بحث شبکه

AFL-CIO/NED

AFL-CIO  ،یا ” صنعتی -نظامیترکیب“به لحاظ تاریخی به خوبی در خدمت استقرار آمریکا است
که به طور کلی  ( globalists)ھا ھر چیز دیگری از تماس شبکه ای جھان وطنان یا گلوبالیست

آی  سی –می شود. به طور خاص آی اف ال خواه و یا دموکرات ھدایت سیاستی تحت جمھوری
کار می کند. ن آی دی خودش درک کرد که با تام (NED)دموکراسیاو از نزدیک با بنیاد ملی برای

فعاالن جامعه “سی ای او با  –رابطش در خارج از کشور برای ای اف ال ، (Tom Kahn)کاھن
 (Shachtmanite) (مانند ھمبستگی در لھستان حفظ شد. او کارآزموده (سربازکھنه کار ”مدنی

در دوران جنگ سرد و پس از آن دنبال د، این خط از تروتسکیسم آمریکا با موقعیت طرفدار آمریکابو
.ھای قدیمی است یکی دیگر از تروتسکیست،( Gershman )کارل گرشمن NEDشد. رئیس

گذشته برای شناخت کارل گروشمن رئیس سازمان اوقاف ملی برای دمکراسی بد نیست به
داري (دی سنت) شان که از اعضای ھیئت تحریریه نشریه مخالف سرمايهایشان اشاره شود ای

گرایشات تروتسکیست استدر دھه شصت بوده است. این نشریه بین المللی که یکی از
http://en.wikipedia.org/wiki/Dissent_%28American_magazine%29

امریکا تحقیق می کرده دیانمرکز یھو” بنی آید برد“اش آمده است که برای  در شناسنامه کاری
ھفتاد یکی از مسئولین خانه آزادی و بعد است و بعد به شورای یھودیان امریکا پیوست و در دھه

شد رئیس سازمان اوقاف ملی 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dissent_%28American_magazine%29

:اعالم شده است( :David Lowe )بعضی موارد از برنامه ان ای دی که توسط دیوید الو

دموکراتیک خاص در ھای گاه و بیگاه کنگره تخصیص بودجه ویژه ای را برای انجام طرح“
جمله لھستان (از طریق اتحادیه ھای کشورھایی با منافع خاص برای بنیاد فراھم کرده است، از

راتیک از بلوک اروپا (کمک برای پیروی ازگذار دموکھمبستگی کارگری)، شیلی، نیکاراگوئه، شرق
جاي از قدرت تك حزبي به سیستم نیم بند لیبرالیسم غربي)، شوروی فروپاشي شده و جابه

از تعدادی از گروه ھای مدنی NEDبرمه، چین، تبت، کره شمالی و بالکان. بعدا، آفریقای جنوبی،
موفقیت در نقش کلیدی در دستیابی به ٢٠٠٠حمایت کرد ، از جمله کسانی که در پاییز سال 

سند سوم  NEDھیئت مدیره، و ٢٠٠٩سپتامبر ١١انتخابات صربستان داشتند. اخیرا تحت عنوان
کشورھای با جمعیت مسلمان در خاور میانه، استراتژیک خود را، با بودجه ویژه قابل توجھی برای

” .آفریقا و آسیا، تصویب کرده است



جھانی شدن در منافع” انقالب جھانی“واضح است، ھدف سازمان اوقاف ملی برای دمکراسی 
سرمايه داري) ھمان کسانی رژيم ھاي (به ظاھر مخالف منافع“ھایی ھدفمند برای  است. دولت

دیگران مانند موسسه بین المللی که در لیست سیاه توسط جورج سوروس و یک میزبان از
نی اصلی کشورھای باشد. در حال حاضر نگرامی nauseumجمھوری خواه، خانه آزادی، آگھی

.اسالمی است

و انجمن ھا،  AFL-CIO-NEDاظھار داشته اھداف (John Quaccia cogently)جان کویکا کوجنتلی
:نوشتن

سازمان که ھنوز بودجه مودیان مالیاتی کمی که با بنیاد ملی برای دموکراسی آشنا ھستند، یک
 NEDفعال است. ماموریتعملیات آن متعلق به بخش خصوصی است و حداقل درچھل کشور

داری در سراسر جھان، با حمایت از رژیم کمک به ایاالت متحده برای راه اندازی اقتصاد سرمایه
.دوستانه ای دارندھایی است که با ایاالت متحده روابط

“… بازي مي كند  NED، در انجام كارھاي كثیفAFL-CIOنقشی که رھبران فدراسیون کار آمریکا، 
در  AFL-CIOمرکز ھمبستگی .دازه نگران کننده و در عین حال شگفت آورتراستبه ھمان ان

كردن كارگران و ترويج خصوصي بیست و ھشت کشورفعالیت می کند، تا به وسیله دلسرد
كه از شركت ھاي خصوصي حمايت كنند، از اي سازي با كمك اتحاديه ھا و گروه ھاي كارگري

 (AFL-CIO)جلوگیري كند. بنیانگذاران مركز ھمبستگينسازماندھي راديكال در میان كارگرا
يكي از چھار موسسه كار دولتي است كه در  ( AIFLD)كار رايگانموسسه امريكاي براي توسعه

براي جلوگیري از ايجاد سیستم ھاي مستقل اقتصادي كشورھاي خارجي ايجاد طي جنگ سرد
استشده

Quaccia می گوید کهNED سازمان سیا افشا و توسط ریگان تاسیس شد، بعد از آن كه عملیات
بسیاری از ” گفت: ١٩٩١سال ، درNEDبی اعتبار شده بود، ، آلن ونستین به عنوان موسس

” .سازمان سیا انجام شده استسال پیش توسط ٢٥آنچه که ما امروز انجام می دھیم 

(Quaccia)نام انجمن(NED) کاراست و است با سازمان کسی که منافعش در اصالحات قانون
اخیرخود برای مجله سیاست درک آن برایش دشوار است، یک موضوع که این نویسنده در مقاله

نویسنده مفھوم نیستنام انجمن است یا    خارجی مطرح کرد. باالخره

Quaccia  :کار“ادامه می دھدNED  :المللی موسسه بیناز طریق حوزه ھای متعدد
المللی سرمایه جمھوریخواھان، موسسه دموکراتیک ملی برای امور بین المللی، مرکز بین

برای ھمبستگی بین المللی کارگذاری خصوصی، اتحایه موسسه تجارت آزاد ، و مرکز آمریکایی
(ACILS)شده است، به عنوان مرکز ھمبستگی بھتر شناخته.”

جمھوریخواھان و ز ھمبستگی به نظر نمی رسد با بنیاد بین المللیفعاالن کارگری بی باک مرک
دارند در یک کنفرانس بنشینند. مرکز بین المللی سرمایه گذاری خصوصی که با آنھا تضاد منافع

خصوصی سازی توسط مرکز ھمبستگی نشان می دھد،” نتیجه گیری“برعکس، مقاله در 
از خط خارج کردن جنبش کارگری و  NEDفبیان می کند، ھد Quiccasشود پشتیبانی می

که در پی بیداری(احیا) ” راست“اقتصادی اطمینان از این مساله است که نوع سیستم
.دیگران حمایت مي شوند بوجود آمده است، وOSI ،IRIکه با» ھای رنگی انقالب«

:بودجه مرکز ھمبستگی ازاین منابع می آید



برای توسعه بین . منابع مالی شامل آژانس ایاالت متحدهمنابع غیرانتفاعی دولتی و خصوصی …“
، AFL-CIOآمریکا، وزارت کار آمریکا، المللی، بنیاد ملی برای دموکراسی، وزارت امور خارجه

.ملی و بین المللیھای کارگری بنیادھای خصوصی و سازمان

دستگاه دولت ایمچنین اتحادیه ھای کارگری در بلوک شوروی سابق به عنوان چیزی بیش از ضم
ھر چیزی بايد در رابطه ھای مورد انتقاد قرار گرفتند، پس چرا باید مرکز ھمبستگی به عنوان

شود؟مختلف به خدمت سیاست ایاالت متحده در نظر گرفته

Quaccio در ونزوئال، به اعالم می کند که مرکز ھمبستگی در حمایت از فعالیت ھای ضد چاوز
رو یکی از معدود کشورھایی که ون کارگران ونزوئال فعال است. از اینویژه از طریق کنفدراسی

است که در پوشش دفاع از حقوق مخالف جھانی شدن و حتی تشکیل یک بلوک بولیواری
شورش خود به “به عنوان یک نقطه داغ جدید برای کارگران واژگون شد. سازمان دیده بان ونزوئال

.است”خودی

”شریک مرکزھمبستگی“خدمات کارگران، مرکز اتحادیه کارگری و 

عملیاتفدراسیون اتحادیه ھای مستقل مصری برای صدایشان به طرز مشکوکی مانند یک
globalist خدمات کارگرانبسیار مورد تحسین قرار گرفتند. مرکز اتحادیه کارگری و(CTUWS)  در

مالیات ، بر اساس فدراسیون امالک و مستغالت تاسیس شد ، ھمراه با اتحادیه اداره ١٩٩٠سال 
است. ” شریک مرکز ھمبستگی ” CTUWS .شده استاتحادیه ھای مستقل مصری تشکیل

:مرکز ھمبستگی اعالم مي كند

در یک حرکت ”، ”به گزارش مرکز اتحادیه کارگران و خدمات کارگران ، شریک مرکز ھمبستگی
مالیات اولین اتحادیه مستقل ستغالتتاریخی برای جنبش کارگری مصر، اتحادیه اداره امالک و م

.عضوواقعی دارد ٢٧٠٠٠مصری است که 

 globalistجھانياست. او با حضور در کنفرانس ھای کار CTUWSکمال عباس ھماھنگ کننده از
.خدمت می کندو آمریکا برای انتخاب جنبش ھای کارگری برای روند جھانی شدن

پیش کمال و سوسیالیسم دیدارمی کنند . ده سالانجمن جھانی دموکراسی: در کجا سرمایه 
.گرداننده بودعباس در کنفرانس موسس انجمن جھانی دموکراسی، در ورشو برگزار شد،

[27]-initiative-policy-http://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/regional
afghanistan-pakistan

و دورتر ٢٠١٤زنان افغان: 

انتقال سیاسی، پنج افغان طرفدار حقوق زنان در مورد انتخابات آینده افغانستان و روند
چشم انداز کلی برای یش رو، ودستاوردھای ایجاد شده توسط زنان افغان و چالش ھای پ

.بحث می کنند ٢٠١٤افغانستان پس از 

، به ٢٠٢٤چشم انداز آنھا ھمچنین مقاله یافته ھای خود را با شبکه زنان افغانستان ، با عنوان
دھه گذشته و توصیه ھایی برای اشتراک می گذارند که به تشریح دستاوردھای زنان افغان طی

استان  ٣٤مقاله در نتیجه مشاوره منطقه ای در  .می پردازد ٢٠١٤حفظ این دستاوردھای پس از
.افغانستان است



:سخنگویان آنان عبارتند از

خدمت کرده  ٢٠١٣از مه  AWNحسینه صافی به عنوان مدیر اجرایی شبکه زنان افغان، و یا
.است

افغان،  پلوشه حسن عضو موسس بسیاری از گروه ھای حقوق بشر موجود، از جمله شبکه زنان
.است Roazanaپروژه زنان و کودکان خیابانی، و

متحده برای توسعه بین لیدا نادری در حال حاضر به عنوان معاون رئیس حزب برای آژانس ایاالت
.المللی زمین و اصالحات در افغانستان کار می کند

.بوده است ١٩٩٩ماری اکرمی مدیر مرکز توسعه مھارت ھای زنان افغان از سال 

به کابل نقل مکان ، او٢٠٠٦نیژه نادری در کابل متولد و در نیویورک بزرگ شده است. در سال م
.افغانستانکرد برای راه اندازی زنان برای کار زنان افغان در

کند. کتاب او، من گدا الیزا گریزولد، آیووا (مدیر) نویسنده ای که در شھر نیویورک زندگی می
آینده توسط فارار استراوس ژیرو منتشر انستان معاصر ، در ماهاز افغ Landays :جھان ھستم

.خواھد شد

http://www.opensocietyfoundations.org/events/afghan-women-2014-and-beyond

سوروس به آمریکا در مورد شکنجه در افغانستان AFMبنیاد“ Mضمیمه

شرایط زندانی سیاست با عنوان گزارش مھم و مختصری از (OSF)بنیاد سوروس جورج سوروس
.بودن در امریکا ، به طور گسترده ای در مطبوعات منتشر کرده است

:”.شرایط انفرادی در یک مرکز غربالگری آمریکا در پایگاه ھوایی بگرام“خبرگزاری فرانسه 

یک زندان مخفی در ایاالت متحده در گزارش روز جمعه اعالم کرد: در (think tank )اتاق فكر
که نقض قوانین خودشان است. -افغانستان ارتش آمریکا با بازداشت شدگان بدرفتاری می کند

است: از افغان ھا دعوت می کند به سایت صفحه ای بنیاد جامعه باز آمده ١٦این گزارش 
اشت مراجعه کنند. در این سایت گزارشی از بازد” سیاهزندان“و یا  ”،TORزندان“محرمانه 

سرپناه مناسب و یا مواد غذایی یا دیگر حقوق اولیه نگه داری می شدگان وجود دارد که بدون
ساالنه اولین پروژه جامعه باز در افغانستان شروع به کار کرد که گزارش ٢٠٠٣سال شوند. در

.کنند دارد و روزنامه جامعه باز ھم منتشر می

http://dailyopensociety.com/fa/

فقط کافی گیرد قدم یک نمونه از نھادھای است که ھر کسی پول بدھد کمک مینھادخط م
مدافعان ” آمده استاست به لیست کمک کنندگان مالی آن نظری انداخت. در شناسنامه آن

که به صورت فردی و یا حقوق بشر چه کسانی ھستند؟ مدافعان حقوق بشر افرادی ھستند
آمیز به ترویج و دفاع از حقوق بشر شیوه ای مسالمت جمعی، به نمایندگی از طرف دیگران به



فعالیت ھای خود مشخص می شوند، نه با حرفه یا بین المللی می پردازند. آنھا با اقدامات و
آنھا می توانند رھبران جامعه، روزنامه نگاران، وکال، فعاالن اتحادیه  .عنوان شغلی یا سازمانیشان

از حقوق ی سازمان ھای حقوق بشری باشند. آنھا می توانندکارگری، دانشجویان و یا اعضاھای
ھا، حقوق زنان، حقوق محیط زیست، حقوق مردمان بومی، حقوق کودکان، حقوق اقلیت

ھمجنسگرایان) دفاع کند. )پناھندگان و حقوق ھم جنس گرایان، افراد دوجنسی و فراجنسیتی
د چرا که برای دفاع از حقوق دیگران مواجھنآنھا در بسیاری از کشورھا با خطرات جدی شخصی

.ایستادگی میکننددر برابر منافع قدرتمندان

– See more at: 
http://www.frontlinedefenders.org/fa/node/21704#sthash.upc2Drul.dpuf

http://www.frontlinedefenders.org/fa/node/18367

میلیون دالر  ٤ھم دولت ایران با بیش از  البته یکی از کمک دھندگان وزارت مخابرات افغانستان
است

http://mcit.gov.af/fa/page/14/19

[28]International Crisis Grouphttp://en.wikipedia.org/wiki/International_Crisis_Group

http://www.opensocietyfoundations.org/about/programs

[29]The Bubble of American Supremacy, Georg Soros 2004 P 154

[30]
http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=1501285

[31]-to-http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/investing/10749558/How
invest-like-…-George-Soros.html

[32]-The-Behind-Network-Financial-Secret-The-Soros-http://balder.org/judea/George
Wizard–By-William-Engdahl.php

[33]34969-http://articles.latimes.com/1997/sep/22/business/fi

[34]

آسیا: دو مرد که در فروم بانک جھانی صحبت کردند، یکدیگر را برای مشکالت اقتصادی منطقه 
-سرزنش کردند

برای بحران در کنفرانس ساالنه بانک جھانی درآخر ھفته، دو مرد در مقابل ھم –ھنگ کنگ 
عای تبه کاری ودیگری ادسفته باز و سیاستمدار، یکی متھم به -اقتصادی منطقه قرار گرفتند

.تغییر کرد” تھدید ” و“ادم احمق و ابله “مانند در مرحله نھایی مسابقه به کلماتی –قربانی بودن 



تصمیم گیری یک نتیجه نھایی ) ”,It’s ‘High Noon’ in Hong Kong“ :یک مقام بانک جھانی گفت
(در ظھري طوالنی در ھنگ كنگ

زیاد برای تصمیم گیری نتیجه نھایی یک  کنایه به یک رویداد و یا رویارویی است که به احتمال
.وضعیت می باشد

این که چگونه برای به عنوان یک نتیجه، موضوع اصلی بانکداران مرکزی این ھفته تبدیل شده به
.جلوگیری از بحران از معجزه آسیایی اقدام کنند

ساله  ١٦ومت دوران حکساله رئیس جمھور اندونزی، که تا به حال بر رشد مالزی در ٧١ماھاتیر 
ازآھنگ سریع رشد منطقه می کند خود نظارت داشته ، سوروس را متھم به ھدف جلوگیری

ساخت اقتصاد خود کردند، قبل از کنفرانس سال را صرف تالش برای ٤٠ھمه این کشورھا “
و آنھا را ” مانند سوروس ھمراه با مقدار زیادی از پول می آید آدم احمق و ابلھی“ماھاتیر گفت: 

.تضعیف می کند

بود را پوشش نظرات مخالف سوروس و ماھاتیر یک موضوع کلیدی که موضوع اصلی این کنفرانس
این که چگونه بحران مالی به داد: تقسیم کشورھا به توسعه یافته و در حال توسعه : پاسخ برای

.حرکت بازار سرمایه گره خورده است

است. اگر چه د از ارزش خود را از دست دادهدرص ٢٠از ژوئیه، رینگیت مالزی (پول رسمي ) 
اصالحی است، نخست کارشناسان می گویند سیاست ھای اقتصادی کشور دعوت برای چنین

.وزیر گفت: مالزی قربانی یک بازی پر ھزینه است

غیر مولد و غیر غیر ضروری،” “تجارت ارز،“ماھاتیر در شنبه شب در سخنرانی خود اعالم کرد: 
که صندوق ھای تامینی اش، سوروس انکار کرد” این باید غیر قانونی باشد. اخالقی است.

ارزش کنونی رینگیت داشته است. در میلیارد دالر کوانتومی، نقش مھمی در تنزل٩.١صندوق 
مالزی در طول تصادف(شکست)تاثیر کمک یک فنر را سخنرانی خود، او گفت که از قضا خرید ارز

.استفاده شده است”به عنوان سپر بال برای اشتباھات خود.“او ازداشته ماھاتیر ادعا کرد، 

آسیا که بحران اندونزی نیز داستان کشور دیگری است که می توان در میان کشورھای جنوب
نمود. ژنرال سوھارتو دیکتاتوری جنوب آسیا آن تاثیر شدیدی گذاشت اشاره ١٩٩٧اقتصادی سال 

 ١٩٦٧ھا و سایر مخالفین با حمایت امریکا د رسال  کمونیستکه با کشتار حدود دومیلیون نفر از
سال دیکتاتوری با بحران اقتصادی و اعتراضات روزافزون مردم به ٣٣بعد از به قدرت رسیده بود

از سمتش ١٩٩٨مه  ١٩ویژه دانشجویان و اتحادیه ھای کارگری به دستورمادلن آلبرایت در 
.بیبی تبعیت نمایندکنارگیری و از مردم خواست از بشار ح

http://en.wikipedia.org/wiki/1997_Asian_financial_crisis

سھام بازارھای ارز منطقه ،(اما سوروس پذیرفت که صفر در بات تایلند و ارزھای دیگر بیاید (اضافه
به اخراج ماھاتیر و ممنوعیت معامالت ای را به سوی کاھش رو به افزایشی فرستاد. او تمایل

است. پس از سخنرانی نخست وزیر، مقامات ”فاجعهدستور العمل برای“داشت و، گفت آن ارز
.که بانکداران به تغییرسیاست نمی توانند اطمینان کنندمالی مالزی سریع اعالم کردند

”.دکتر ماھاتیر ، تھدیدی برای کشور خودش است“سوروس افزود: 



ھای اخیر در سراسر اقتصاددانان به این نکته اشاره کردند که بسیاری از رشد اقتصادی در دھه
بازار آزاد دانست، که شامل تبادالت جھان را می توان در بخشی از اعتماد سرمایه گذاران به

.اطالعات می باشدارزی آسان و ارزش سرعت تنظیم شرایط و

اقتصاد بین المللی دیدار کرد با ماھاتیر برای بحث در مورددر ماه ھای گذشته، سوروس پیشنھاد 
ادم “و ” جنایتکار“گفته است سوروس داشته باشد. اما ماھاتیر چنین جلسه ای را رد کرده،

”.احمق و ابلھی است

ھایشان می باشد. یک اختالف بنیادی در مورد جریان آزاد سرمایه و ایده ھا منشا درگیری
یابند و در تعامل با جامعه جھانی انند این که کشورھا چگونه باید توسعهمفاھیم زیر بنایی م

.باشند

است: استبداد برخوردھای آنھا از بحث ھای گذشته بیرون می آید. این یک تاثیرایدئولوژیکی
که سوروس  ١٩٩٢سال مالزی در مقابل ایده آل سوروس از دموکراسی و شخصی: یک روز در

مالزی چندین میلیارد دالری را از ا با یک میلیارد دالر ورشکست کرد ،بانک مرکزی انگلستان ر
.کرده بوددست داد که در استرلینگ سرمایه گذاری

استفاده می کند. او معتقد سوروس فقط از میلیاردھای خود، به عنوان یک ابزار برای تنظیم ارزھا
ند. او تالش می کند تا با فريبكاري باقي نمابه يك فرار تمیز است به صورتي كه اثري از جنايتش

باصطالح) بھترشود. جیمز ولفنسون، رئیس بانک جھانی، قبل از )ارزش ھای اخالقی کشورھا
” ساله ای به عنوان یک فیلسوف و یک نیکوکار،  ٦٧برای معرفی سوروس گفت: سخنرانی خود

”.که عقل قدرتمندي دارد و از به چالش کشیدن ارتدکس نمی ترسدمردی

مومن ھستند، و سفته باز و نخست وزیر به طور یکسان در راه ھای مختلفی ھستند. ھر دو غیر
.بزرگ فکر می کنندبه دنبال جنجال و تبلیغ بر روی یک نکته اصلی ھستند. ھر دو

مقابل مردی است این یک مسابقه بین مردی که بزرگترین بازارھای جھان را حرکت می دھد در
به عنوان یک نتیجه تنزل ارزش  .لندترین ساختمان جھان را در کشورش داردکه ادعا می کند ب

را برای منتقدان عالقمند نگه داشته ” پروژه ھای عظیم“پول، بھر حال، ماھاتیر تا به حال باید چند
.است

به طوری که آنھا ماھاتیر حاضر به دیدار چھره به چھره در نشست بانک جھانی با سوروس نشد،
.کردند میھای متوالی غیر مستقیم خطاب یکدیگر را ، در سمینار در شب

می دھند سوروس در سخنرانی خود اصرار داشت که دالالن کشورھای آسیایی خدماتی انجام
دھنده برای(سالم نگه ھا است که سیگنال ھای ھشدار که ارائه نوع شوک درمانی برای دولت

.را نادیده می گیرند to get their economic houses in order (رداشتن اقتصاد كشو

را جلب کرده او(سوروس) به نقاط ضعف منطقه با رشد سریع که توجه صندوق ھای تامینی اش
اعتباری بیش از حد مالیم در بود ،مانند سھل انگاری در نظارت بر سیستم بانکی، سیاست ھای

.کردت اقتصادی اشارهتایلند و مالزی، و فقدان اطالعا

برای کشورھای ھای جدید کمیته صندوق بین المللی پول اعالم کردند به دنبال تشویق قدرت
گذاری در داخل و خارج از ھای بیشتری را در حرکت سرمایه عضو ھستند تا به تدریج محدودیت

.بازار خودشان بردارند
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