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 مقدمه

د االترین حبدر  امکان اشتباهکن است و بیش هر چیزی مموکم ،نتیجهبریم. دربه سر می ای انقالبیدر هنگامه ما

 خود قرار دارد. 

جایی که  ،کنندمی یام بازها نقش مهمی در چارچوب نظریام. آنداشته های انقالبیتجربیات زیادی با برهه

در  ی مهمها همچنین نقشدهم. آنز مییرا از هم تمی نزدیک به تعادل شرایطِ و دور از تعادلشدت به شرایطِ

 م ایفا کردند.بنیادام و در سرنوشت زندگی

آن موقع چهارده د. ش آغازهای انقالبی ام با برههتجربه ،به مجارستان حمله کرد 1944سال  در وقتی آلمان نازی

تخر اس بهپدرم  ارسه باز مد بعد موقعی کهاز  ،حتی زودتر شروع شد توان گفتمی . از جهاتینداشتمهم  سال

گویی کرد. اگر خاطرهرم میمرا سرگ ،روسیه 1917طی انقالب  ،و او با تعریف ماجراهایش در سیبری رفتممی

 . ارندکنم که خاطراتم قدمتی صدساله دتوانم ادعا می ،بیفزایم پدرم را به تجربیاتم

ام بود. یک رویداد ویژه در ذهنم برجسته است. اولین حرکتِ آدولف در زندگی و تاثیرگذار دهنسالی ساز 1944

)کودکان یهودی  جا فرستاده شدمآنرای پادویی به ب محصلعنوان یک ایجاد شورای یهودی بود و من به 1شمنیآ

شده به فهرستی از وکال بود که های تکثیر از مدرسه رفتن منع شده بودند(. اولین مأموریتم تحویل اطالعیه

یافت لباس و غذا برای در ،چهار ساعتوطی بیست کهمبنی بر این ،شدشروع می« ب»و « الف» شان با حروفنام

که او هم  -ها به پدرم برای نشان دادن آن ،هاقبل از تحویل اطالعیه خامی معرفی کنند.خاخود را به حوزة 

دهم که اگر خود بها هشدار کنندهدهم اما به دریافتبها را تحویل به خانه رفتم. او به من گفت پیام -وکیل بود 

ها قانون بوده و آن ایبندِشوند. یکی از وکال به من گفت که همیشه شهروندی پتبعید می ،را معرفی کند

 ،های غیرعادیاو برایم شرح داد که در زمانه ،توانند آسیبی به او بزنند. وقتی این را به پدرم گزارش دادمنمی

                                                             
1. Adolf Eichman، دهندگان هولوکاستاس آلمان و یکی از سازمانافسر ارشد اس 
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اندازند. آن جمله به باور ما تبدیل شد و با ها خود را به خطر میآیند و مردم با اطاعت از آنر نمیکاقوانین به

را به  1944سال  ،در بردیم. پدرم همچنین به افراد بسیاری کمک کرد. این موضوعجان به همة ما ،راهنمایی او

 ای مثبت برای من تبدیل کرد.تجربه

اتحاد  ظامنبه فروپاشی  باره،ند. در این اهمهم بود هموارههای انقالبی ز نیز برههباجامعة  هایبنیاددر حیات 

 به نیز و ؛ساز ایفا کردنقشی سرنوشت بنیادبار که برای اولینکنم اشاره می 1980شوروی در دهة جماهیر 

 د.برداری نکنپا از اتحاد شوروری الگوادیة اروکنیم اتحجایی که تالش می ،مان در اروپای امروزنقش

 - یابدچیز تسلط میهای انقالبی بر همهه طی برههک -خطا و اشتباه از  ،و فکری یرغم آمادگی احساسما به

ین بدان بینی کنیم. اها را پیشتوانیم آنیاما نم ،یمتوانیم به اتفاقات واکنش نشان دهم. ما مینیستی مصون

من آن را  پذیری را یک راهبرد بدانیم.نکه واکنشثابت داشته باشیم مگر آ ایاستراتژیتوانیم معناست که نمی

دهد سناریوهای مختلف را بررسی اجازه می گذارم. این تاکتیک به مانامم و بر آن صحه میتاکتیک می نوعی

ها و اعتقادات خود استناد کنیم. و توانیم به ارزشمی ،ی استوارها آماده باشیم. برای یافتن چیزو برای آن کنیم

 دهیم. انجام می ما ست کها این کاری

نه  مهدف ،سیس کردمتأ بنیادم را 1979با این وجود وقتی در سال  ،است دفاع از جامعة بازعنوان این کتاب 

چون اتحاد شوروی  ی سرکوبگرهایرژیم ،پنج سال بعدوبلکه ترویج آن بود. برای بیست ،دفاع از جامعة باز

بعد از بحران اقتصادی جهانی در سال  تنها . این روال  دآمدناتحادیة اروپا پدید  مانند ی بازپاشیدند و جوامعفرو

و انتخاب ترامپ در ایاالت متحده این اُفت  2016سال  یدر اروپا 1زیتدر جهت خالف پیش رفت. با برگ 2008

ها دارم. اشی فعال بودم و حرف زیادی برای گفتن دربارة آنبرسید. من در این رویدادها هم بیشترین حد خودبه 

 کند. در خط سیری مخالف حرکت میدوباره از اینکه وضعیت  مبینهای زودهنگامی میاکنون نشانه

                                                          *** 

سابقة این کتاب انتخابی از مقاالت اخیر من است و به شش فصل تقسیم شده. اولین فصل دربارة خطرات بی

دانم. این را نگرانی اساسی امروز خود می ،جامعة باز دبنیاسسِ مؤعنوان روی جوامع باز امروزی است. به پیش

ایراد  2019و  2018 در ژانویة 2شامل دو سخنرانی است که در گردهمایی جهانی اقتصاد در داووسیکم ل فص

جهان را نسبت به تهدید  ،2019است. در نطق سال مجازی های دربارة خطرات پلتفرم 2018کردم. نطق سال 

های سرکوبگر قرار تیار رژیمتوانند در اخکه فراگیری ماشین و هوش مصنوعی می یکنترل رازاب ترِحتی بزرگ

ترین است. ناگزیرم ها پیشرفتهیم شی جین پینگ در چین تأکید کردم که در این زمینهژهشدار دادم. بر ر ،دهند
                                                             

1. Brexit خروج انگلستان از اتحایة اروپا؛ 
2. Davosشود. ی اقتصاد در آن برگزار می؛ شهری در سوئیس که هر سال گردهمایی جهان 
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دستخوش تغییری بنیادی نیز  طرز تفکر خودم ،این دو سخنرانی را جداگانه عرضه کنم زیرا در میانة این دو سال

 شد. 

فیلسوف  ،امفکری در مدرسة اقتصاد لندن و تحت تأثیر مرشد ا هنگام تحصیلپرورش چارچوب نظری خود ر

رف صاندوزی و هم در هم در ثروت ه،فلسفاین شروع کردم و طی زندگی آن را رشد دادم.  ،1اتریشی کارل پوپر

ین تفکر رابطة پیچیده ب ،لهمسئ اصلی نیست؛ ةلمرا هدایت کرده است. اما پول مسئ آن برای ساختن جهانی بهتر

شناسی روش ةمجلام در کنم زیرا مقاله ام را به آخرین فصل موکولفلسفه ام شرحو واقعیت است. تصمیم گرفته

اب به خوانندگانی متخصص بود و دهد. آن مقاله خطبهترین توصیف را از آن به دست می ،2014 سال 2اقتصاد

دست دهم. امیدوارم خوانندگان زیادی را از  ،رضه کنمترسیدم اگر زودتر آن را عنتیجه نسبتاً سنگین است. میدر

کار هم زیادی پیرم و هم گرفتاری زیادی دارم.  اما من برای این ،تر برای عموم بنویسدفهمکسی شرحی قابل

را برای خوانندگان این کتاب آن  ،شناسی اقتصادروشجلة مالبته تالش کردم با بازبینی و کوتاه کردن متن 

 کنم. تر فهمقابل

رة این ام. اولین جستارم دربااختصاص داده ،نامممی خیریة سیاسی منکه آن را  موضوعیفصل دوم کتاب را به 

و  خواهدخو اًحقیقتت را مطرح کردم: چگونه کسی که االجایی که این سؤ ،نوشتم 2012موضوع را در سال 

نه ل جهان به جایی بهتر است؟ و چگوخلق کند که هدفش تبدیتواند بنیادی خیرخواهانه خودمحور است می

ستار جها پاسخ دادم. آن السؤ انه بهدنبال کند؟ بسیار صادق ،حتی اگر نتایج ارضایش نکند ،تواند آن هدف رامی

ت وضعی ه هماز آن رو کام بلکه همچنین بازتاب نظرات کنونی تنها به دلیلنه ،را برای این کتاب روزآمد کردم

دادیم. یم انجام 2012ال سکه در  استم بسیار متفاوت از آن چیزی هایهای بنیادفعالیت برونی و هم ساختار و

 اند. تغییر کرده نیزبرخی از نظرات من  ،یافتهدر نتیجة شرایط تغییر

سابقه در خطری بی ،دهمتوضیح می منه که در فصل یکوگشدت وخیم شده است. همانوضعیت برونی به

ای را تولید جمعی ابزار کنترل ،است. رشد سریع هوش مصنوعی و فراگیری ماشین های اخیر پدید آمدهسال

ها برای دیکتاتوری ها ابزارهایی مفید. آناست ای ذاتی بر جوامع باز دادهبرتری ،های سرکوبگراند که به رژیمکرده

این گزند درونی خنثی کردن  هایی برایخطری مهلک برای جوامع باز هستند. امروز وظیفة اصلی ما یافتن راه و

 همچنان. ، بنیادِ من هنوز در مرحلة گسترش بودگرچه وضعیت برونی رو به وخامت بود ،2012است. در سال 

                                                             
1.Karl Popperدان و اندیشمند اتریشی و استاد مدرسة اقتصاد دان، ریاضی؛ کارل ریموند پوپر، فیلسوف علم، منطق

لندن. او به دفاع از حردگرایی اقتصادی، دفاع نیرومند از لیبرال دمکراسی و اصول انتقادگرایی اجتماعی که امکان 
هللا نام دارد که عزت جامعة باز و دشمنان آنکنند، شهرت دارد. مشهورترین کتاب او ا فراهم میظهور جامعة باز ر

 فوالدوند آن را به فارسی برگردانده است.
 

2. Journal of Economic Methodology 
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 ،داددر بازارهای مالی فعال بودم و صندوقم هنوز پولساز بود. این موضوع ما را در موقعیتی غیرعادی قرار می

 ،ام و فروداشت مالیاند. من از بازارهای مالی بازنشسته شدهروزها تمام شدهگویی از قانون جاذبه معاف بودیم. آن 

تقاضا برای حمایت مالی  ،تر کرده است. همزماندرآمد را برای همة مدیران اقتصادی بسیار سخت کار کسبِ

فشاری  قانون جاذبه با ،نتیجهها پاسخ دهد. درانسته به همة آنتر شده و ذخیرة مالی صندوق ما نتوفزون

 کند. استثنایی ما را دنبال می

 بنیادهایمباید به موضوع دیگری که من و  ،با توجه به مشکالت مختلفی که رودرروی بنیادهای من قرار دارد

هم وجود  2012در سال  درواقعسالخوردگی. این فرایندی مداوم است؛ مقابله با آن هستیم اشاره کنم:  ناگزیر از

 ،1دیگر هم گذشته است. آریه نایرگذاشتم. اما از آن زمان هفت سال تفصیل آن را به بحث ام بهدر مقالهداشت و 

هبری جدید به ریاست پاتریک رعهدة گروه آن برشد و مسئولیت  هبازنشست 2012سال اولین رئیس موسسه، 

 . کنندها بسیار خوب کار میقرار گرفت. آن ،در آفریقای جنوبیسفیر سابق آمریکا  ،2گاسپارد

عنوان هضه دارم و بم هنوز چیزی برای عرکنتمایلی به بازنشستگی ندارم زیرا احساس می ،امگرچه نود ساله

بردباری  وتر از هیئت امنایی کار کنم که جانشینم خواهد شد. اما انرژی آفرینتر و کارتوانم سریعمی سسمؤ

 ام. کرده اگذاروس که بخشی از رهبری جدید است کمتری نسبت به سابق دارم. بسیاری از وظایف را به پسرم الک

ست. آن ا( CEU)مرکزی  یوپااهمیت فزایندة دانشگاه ار ،ام روی دادهسسهچشمگیرترین تغییر مثبتی که در مؤ

گاه از آن مختصری به آن کردم. این دانشاشارة  ،2012 اما در جستار سال ،تأسیس کردم 1991را در سال 

ر علوم ه برتر دعنوان یکی از صد دانشگاکادمیک سربرآورده و بهترین مدافع آزادی آعنوان پیشگامزمان به

قدر برای ای داریم. این دانشگاه آنوازانههای بلندپرة آن برنامهشود. ما برای آیندشناخته مینیز اجتماعی جهان 

 م. اه( را به آن اختصاص دادوم)فصل س من مهم است که یک فصل کامل

 ،تعادل رایج نظریةنوشتم. برخالف موضوع میآن ة رزیاد دربا ،زارهای مالی فعاالنه مشغول بودموقتی در با

در  ،3هسرمای جادوی ،دانم. اولین کتابمطور ذاتی ناپایدار میبازارهای مالی را به ،عقالییانتظارات  نظریةبراساس 

سال  سقوطاما تا  ،گانی اجباری شدهخواندن این کتاب در مدارس بازر ،منتشر شد. از آن زمان 1987سال 

های مدیر یک فخرفروشی»تاب را کها شد. آنشدت نادیده گرفته میاز جانب اقتصاددانان دانشگاهی به ،2008

قدر رد کردند. این قضاوت آنو  دانستند «داندموفق که خودش را فیلسوف می پوششیِ گذاریصندوق سرمایه

                                                             
1. Aryeh Niere 
2. Patrick Gaspard 
3. The Alchemy of Finance  
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در سال  نگارم.اخورده بیباعث شد خود را فیلسوفی شکست و اش بگیرمدیدهتوانم نابود که نمی لالقومتفق

 ایراد کردم. « ورشکسته یتالش دوبارة فیلسوف»حتی نطقی تحت عنوان  1995

 ،بینی آندر پیشرا شکست خود  ندتوانستتغییر کرد. اقتصاددانان نمی 2008سال سقوط ها پس از اینهمة 

من  نظریةدر تصدیق رئیس وقت بانک مرکزی انگلستان،  1روین کینگمار علنی گیرند. از شنیدن اقربنادیده 

لذت بردم. تغییر رفتار در میان اقتصاددانان  ،پرداخت غرامت هستند مبنی بر اینکه بازارهای مالی نیازمند

ه و شکست خورد مسلطپارادایم ای وجود داشت مبنی بر اینکه تر بود. پذیرش گستردهبخشدانشگاهی رضایت

 2له مرا به حمایت از انستیتوی تفکر اقتصادی نوینسربرآورد. این مسئ پایه ضوفردر  نظرگرایش برای تجدید

های در حلقه عقالیی و تئوری انتظارات بازار کارآ ةفرضی ش شکست انحصاراتکه مأموری ،رهنمون کرد

ها را دعوت کردم و آن ،رندة نوبلاز جمله چند ب ،و رسمی بود. گروهی از اقتصاددانان برجسته دانشگاهی

 4تشکیل شد. دوست و همکار سابقم راب جانسن 3مشتاقانه پاسخ دادند. شورایی تحت ریاست آناتولی کالتسکی

ستیتو سریعاً رشد ای را به نمایش گذاشت. انی عالیرئیس انستیتوی تفکر اقتصادی نوین شد و توانایی رهبر

مدیرة آن حضور ندارم. بین بنیانگذار و حامی مالی انستیتو بودن من در هیئت فقط به این دلیل که لبتها ،کندمی

 بینم. مغایرتی بالقوه می ،های بازارشدگینظریة خاص جابجاو طرفداری از 

ها از برای کمک مالی به بانکوزیر دارایی،  5پاولسن کدربارة پیامدهای سقوط مقاالت زیادی نوشتم. با برنامة هن

در  7سمّی هایبرای کاستن از دارایی )TARP(6نجات ةبسته از صندوق مالی تحت عنوان ادفطریق است

 TRAPمیلیارد دالر تهیه شده توسط  هفتصدکردم که تزریق شدت مخالف بودم. استدالل میبه ،هایشانترازنامه

 انرا طی کرد. من با رهبر راه درازی ،ثرتر است. حل این بحران مالیؤعنوان سهام بسیار مها بهبه ترازنامة بانک

و اینکه این پول از طریق خرید سهام برای تغییر ساختار مالی  TRAPکرات در کنگره برای تعدیل الیحة ودم

های ورشکسته را ملی انک: ببود که دولت بریتانیا انجام داد از نزدیک کار کردم. این کاری ،ها استفاده شودبانک

که جانشین هنک  - 8اما دوستم لری سامرزبازستاند.  ،گذاری کرده بودسرمایهنهایت غالب پولی را که کرد و در

سوسیالیسم است و هرگز در  همثابها بهملی کردن بانک ،آن را کامالً رد کرد زیرا طبق باور او - پاولسن شد

ه امیدوار بودم دیگری داشتم ک فراوانهای ایده ،جمهور شدشود. وقتی باراک اوباما رئیسنمیآمریکا پذیرفته 

                                                             
1. Mervyn King 
2. Institute for new Economic Thinking(INET) 
3. Anatole Kaletsky 
4. Rob Johnson   
5. Hank Paulson 
6. Troubled Asset Relief Program 

7. Toxic Assets، ها وجود ندارد. ها از دست رفته و بازار ثانویه برای معاملة آنهایی که قابلیت نقدشوندگی آندارایی 
8. Larry Summers 
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هایم پذیرفته نشدند. برخی از ایدهاز کدام اما هیچ ،وام مسکناز جمله اصالح اساسی سیستم  ،ها را عملی کنمآن

 اند.  این کتاب آمده مدر فصل چهار ،2018ها در سال ترین آن، تازهبارهطالب نوشته شده در اینم

های یورو شد. این موضوع سبب توجه من به کاستی 2011بحران یورو در سال عاملِ مستقیماً  2008سقوط 

 ،ها بیش از پیش نمایان شدندهای ساختاری اتحادیة اروپا رهنمون کرد. وقتی کاستیشد و مرا به بررسی ضعف

 ند. اهرا شکل داد مباره فصل پنجفزونی یافت. مقاالت اخیرم در اینام همچنان عالقه

اختصاص  شناسی اقتصادروششدة مقالة مجلة م به نسخة بازنویسی و کوتاهششفصل  ،گونه که قبالً اشاره شدآن

 دارد.
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 مفصل یک

 روی جوامع بازسابقة پیشِخطرات بی

 اعتبار اجتماعی شی جین پینگ نظامهای فناوری اطالعات و پلتفرم

 

1 

 نظرات ارائه شده در اجالس جهانی اقتصاد

 2018 ةژانوی 25 ،سوئیس ،داووس

 

 برهة کنونی در تاریخ

 خواهم بربار میمرور کلی وضعیت کنونی جهان در اجالس ساالنة داووس برای من به آیین تبدیل شده است. این

 تأکید کنم.  اولویت دارندچند موضوع که در ذهنم 

 تاتوری ودیک فد و اشکال مختلناردناک است. جوامع باز دچار بحرانبرهة کنونی در تاریخ نسبتاً د به نظرم

لش ترامپ د نالدود ،تحدد. در ایاالت منآورمی با الگوگیری از روسیة والدیمیر پوتین سربر ،های مافیاییتدول

ای به جازهایا چنین پو نهادها و جامعة مدنیِ ،تواند زیرا قانون اساسیاما نمی ،خواهد دولتی مافیایی برقرار کندمی

 دهد. او نمی

در  ،نیم و شخص خودمکشان میسساتی که حمایتمؤ بیشترِ  ،بنیادهای من ،نه یام چه دوست داشته باشی

اصطالح به بنیادها قباًل بر جهانِاین  .بریمسر میبهگذشته  کراتیکِوجنگی شدید برای حمایت از دستاوردهای دم

از بیش از نیمی  ،خطر افتاده به نیزاما اکنون که جامعة باز در ایاالت متحد و اروپا  ،در حال توسعه تمرکز داشتند

 دارد. تأثیری منفی بر کل جهان  ،دهدچه در اینجا روی میکنیم زیرا آنمان را صرف خانه میبودجه
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راقبت منیز ز جامعة باهای کراتیکِ گذشته کافی نیست؛ ما باید از ارزشوردهای دماما حمایت صرف از دستاو

 وهد داشت ود را خواخهمیشه دشمنان جامعة باز  آتی ایستادگی کند. امانِهای بیکنیم تا بتواند در برابر یورش

 برای بقای آن، هر نسلی باید تعهد خود را به آن بازتصدیق کند. 

له ئکنند و این مساحساس پیروزی میجامعة باز شمنانِ سازمندشده است. د کامالًای حمله، ضدبهترین دفاع

هایی برای و فرصت زایدمی نفرتخشم و  ،کرده شان ترغیبسرکوبگرانه هایحد تالشها را به افزایش بیش از آن

 دهد. ان روی میمجارست انندهایی مکشورست که امروز در ا کند. این چیزیتعرض بیشتر فراهم می

 

 

 بقای تمدن ما در خطر است

 

ج تفکر ها و ترویولتن ددپاسخگو کر ،دفاع از جوامع باز در برابر دشمنانشان»اهداف بنیادهایم را  ترپیش

 مدن ما درتتنها بقای جامعة آزاد بلکه بقای کل گذاشته است. نه به وخامت دانستم. اما وضعیت رومی« اقتصادی

ن خطر با ای رهبرانی چون کیم جونگ اون در کرة شمالی و دونالد ترامپ در ایاالت متحد پیدایشخطر است. 

دهند. بای تن ر جنگ هستهحاضرند به خط ،ماندن در قدرت ه قیمتِب ،رسد هر دوبسیار مرتبط است. به نظر می

 تر است. ای حتی از این هم عمیقاما دلیل ریشه

که حالیست درابه رشد  همچنان رو ،چه برای اهداف سازنده یا مخرب ،توانایی بشر برای مهار نیروهای طبیعت

 ترین حد خود است. ود و حاال در پایینشخیز میوکنترل صحیح خودمان دستخوش افت توانایی ما برای

. اما واقعیت دارد ،آن را نادیده بگیریم خواهددلمان میقدر دهشتناک است که ای آنتهدید جنگ هسته

ای ستههدر مسیر جنگ  ،ای شده استاینکه کرة شمالی قدرتی هسته نآمریکا با اجتناب از پذیرفت ،حقیقتدر

سرعت  ای خود را با حداکثرای قوی برای کرة شمالی خلق کرده تا توانایی هستههله انگیزئدارد. این مسگام برمی

-ای خود استفاده کندای از برتری هستهدستانهطور پیشدارد بهآمریکا را وامی ،که همین در مقابل ،گسترش دهد

 ناقض. مت راهبردی آشکارا ؛ای استاز جنگی هسته ای به منظور پیشگیریشروع جنگی هسته ،پیامد آن

تواند مانع ی نمیاو هیچ حرکت نظامی های تبدیل شداین واقعیت باید تکرار شود که کرة شمالی به قدرتی هسته

هرچند ناخوشایند است و کنار  واقعیتِ  پذیرش ،شود. تنها استراتژی منطقیب ،است وی دادهر چیزی که قبالً
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های آمریکا با همة طرف کاریاست. و الزمة این کار همای آمدن با این حقیقت تلخ که کرة شمالی قدرتی هسته

است اما تمایلی به های قدرت علیة کرة شمالی مترین آنان است. پکن دارای بیشترین اهرچین مهم ؛نفع استذی

کند و سیل سقوط میرژیم کرة شمالی  ،یانگ وارد کندرد. اگر چین فشار زیادی بر پیونگندا استفاده از آن

کرة جنوبی یا ژاپن  ،به کمک به آمریکا پکن هیچ تمایلی ،آید. عالوه بر آنای بر سر چین فرود میرهآوارگان ک

نیازمند گفتگوهای  ،های متفاوتی در دل دارد. دستیابی به همکاریها کینهنسبت به هرکدام از آن -ندارد

با کرة شمالی مقابله کنند.  تطمیع سیاسِت تهدید وتوانند با متحدان می ،اما وقتی به دست آید ،گسترده است

ازای تعلیق  در پاداش  نیت استفاده شود وحسن ه مذاکراتِتواند برای واداشتن کرة شمالی برای ورود بمی تهدید

این  ،ای. هرچه زودتر توافق دوجانبة تعلیق عملیات نظامی حاصل شودهای هستهگسترش سالح قابل اثباتِ

تواند با میزان زمانی که کرة شمالی برای کامالً عملیاتی کردن رصد موفقیت میتر خواهد بود. دسیاست موفق

ازگی توسط تبه دو گزارش حیاتی که به را خواهم نظر شماسنجیده شود. می ،اش نیاز داردایزرادخانة هسته

 ای در کرة شمالی منتشر شده جلب کنم. اندازهای جنگ هستهگروه بحران دربارة چشم

ر به شمای اجبار است که آن هم عامل فزایندة مهاجرتات اقلیمی تغییر ،سی دیگر برای بقای تمدن ماتهدید اسا

 اندازهه چن مشکالت تا اینکه آ اما باید بر ،ام. جایی دیگر به تفصیل دربارة مشکالت مهاجرت حرف زدهآیدمی

دانند چه خوبی میمی شوم زیرا همه بهقلیا اتخواهم وارد جزئیات تغییرحاد و دیرمهار هستند تأکید کنم. نمی

ت پ. من دولدولت ترامویژه در به ،سیاسی نداریم . اطالعات علمی کافی داریم؛ ارادةکارهایی باید انجام شود

ی یا حت 2020دانم که در سال موقتی میای صرفاً دیدهدانم. اما آن را پوضوح خطری برای جهان میترامپ را به

ر برابر اما د ،کنممی ناش تحسیهآتشومندانة طرفداران دشوه برانگیختنِترامپ را بابت . زودتر محو خواهد شد

مین برای هد. دارننگیزه اکرده که به همان اندازه  آتشه هم خلقدو فِبیشتری مخال داو تعدا ،آتشههر طرفدار دو

 هستم.  2018کراتیک در سال  ودمدر انتظار ریزشی 

در  یزش آرارتنها مستلزم ر نهادوحزبی کارآمد است. این ک نظاممک به تجدید ک ،هدف شخصی من در آمریکا

انتصاب قضات  ،های انتخاباتیطرفانة حوزهتی است که تعدیل بیکراوبلکه نیازمند حزب دم 2018سال 

  اشد.برفته گهدف  ،هایی را که یک سیستم دو حزبی کارآمد نیاز داردسرشماری دقیق و سایر سنجه ،کارکشته

 

 مجازی هایخطر غول
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ام را صرف مشکل جهانی دیگری کنم: پیدایش و رفتار انحصارگرایانة ماندهخواهم بخش عمدة وقت باقیمی

بوک که فیساند. اما درحالیننده ایفا کردهکرهاو  ابتکاری ها اغلب نقشیهای عظیم اینترنتی. این شرکتشرکت

ای هالت عدیدتند و مشکمانعی در برابر نوآوری هس ،اندشه تبدیل شدهو گوگل به انحصارگرانی قدرتمندتر از همی

 شویم. ها آگاه میاند که فقط حاال داریم از آنرا سبب شده

 و ،محیط فیزیکی ،های حفاری و نفتکنند. شرکتها با استثمار محیط پیرامونشان کسب سود میشرکت

طرز  های مجازیویژه ناهنجار است زیرا شرکتکنند. این بهمحیط اجتماعی را استثمار می ،های اینترنتیشرکت

بر  یمضر عمیقاًی پیامدها له،مسئ دهند. ایننکه از آن آگاه باشند تحت تأثیر قرار میفکر و رفتار مردم را بدون آ

 انتخابات دارد.  صحتِویژه در هب ،کراسیوعملکرد دم

بهره بسیار ای ای هستند و از درآمدهای حاشیهشبکههای اینترنتی این است که های اختصاصی شرکتویژگی

حال ذیر و درعینتغییرپ ،سابقهبی ای حقیقتاًتأثیر شبکه. کندیه موجیالعادة  آنان را تند که رشد خارقبرمی

 ه دوبن زمان نصف ایدر وک به یک میلیارد کاربر برسد و بناپایدار است. هشت سال و نیم طول کشید تا فیس

د یدن به خوبوک دیگر آدمی برای گروفیس ،طی کمتر از سه سال ،سرعت رشدبا همین رسید. کاربر  میلیارد

 نخواهد داشت. 

ه ب ،ی خودرای حفظ برتربثر بر نیمی از همة درآمد تبلیغاتی اینترنت کنترل دارند. ؤطور مبوک و گوگل بهفیس

 پلتفرمی با ارائة هاآن ،ز دارند. در حال حاضرجه کاربران نیاهایشان و افزایش سهم خود از توگسترش شبکه

یشتری بارزش  ،کنند. هرچه کاربران وقت بیشتری در پلتفرم صرف کننددرخور به کاربرانشان این کار را می

 ها خواهند داشت.برای شرکت

ه از دنند از استفاتواکنند زیرا نمیکمک میمجازی های تولیدکنندگان محتوا همچنین به سودآوری شرکت

 دهند بپذیرند. ها پیشنهاد میپوشی کنند و مجبورند هر شرایط و مناسباتی را که آنها چشمپلتفرم

 -رداخت وجهاجنتاب از پ و -لیت مسئو ها از پذیرشتاً تابع اجتناب آنها عمدسودآوری استثنایی این شرکت

 هایشان است. برای محتوای پلتفرم

تقریباً انحصاری  کنندگانیها توزیعکنند. اما این واقعیت که آنت پخش میاند که صرفاً اطالعاها مدعیآن

دسترسی  ونوآوری  ،با هدف حفظ رقابت ،ها راعمومی تبدیل کرده و باید آن خدماتیها را به این شرکت ،دهستن

 تحت کنترل گرفت. تر با مقرراتی سخت ،جهانیمنصفانه و آزاد 

دهندگان هستند. اما ها آگهیآن اساس تبلیغات است. مشتریان واقعیِ بر مجازیهای الگوی تجاری شرکت

چنین با فروش تنها با تکیه بر تبلیغات بلکه هم؛ الگویی نهاست نتجاری نوینی در حال پدید آمدتدریج الگوی به
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. خدماتی را کنندسوءاستفاده می ،ها از اطالعاتی که در کنترل دارندمستقیم تولیدات و خدمات به کاربران. آن

کنند تا منافع بیشتری را برای آمیزی استفاده میگذاری تبعیضکنند و از قیمتبندی میدسته ،دهندکه ارائه می

مجبور بودند با مشتریانشان سهیم شوند. این روش  ،منافعی که در شرایط متفاوت ،خودشان حفظ کنند

به راندمان  ،آمیزگذاری تبعیضقیمتبندی خدمات و تهاما دس -بردآنان را حتی بیش از پیش باال می ،سودآوری

 رساند. اقتصاد بازار آسیب می

ی خود ف تجاراهداتوجه آنان و هدایت آن به سمت  کاربران خود را با دستکاریِ  ،های اجتماعیصاحبان شبکه

رگزند تواند بسیار پکار میکنند. این شدة خود را مهندسی میا عامدانه اعتیاد به خدمات ارائههدهند. آنفریب می

ی به دام های قمار شباهت وجود دارد. کازینوها براهای اینترنتی و شرکتویژه برای نوجوانان. بین پلتفرمبه ،باشد

 اند. ابداع کردههایی را روش ،ندارندهم  پولیاگر حتی  ،همة پولشان باختنِ حدِ انداختن قماربازان تا

ل روی دادن است. شر در حاناپذیر برای توجه بتماالً برگشتسیار پرگزند و احچیزی ب ،ما دیجیتالِدر عصر 

از استقالل خود  شستنهای اجتماعی مردم را به دست شبکه -دن حواس یا اعتیاد نیستموضوع فقط پرت ش

ای در دست تعدادی معدود شرکت متمرکز شده دهی به توجه مردم به شکل فزایندهدارند. قدرت شکلوامی

به تالشی واقعی نیاز  ،نامدمی« آزادی اندیشه»آن را  1ت. سینه سپر کردن و دفاع از آنچه جان استوارت میلاس

تربیت شده در عصر دیجیتال در  مردمِ  ،دارد. این احتمال وجود دارد که وقتی آزادی اندیشه از بین برود

 بدون آزادیِ  ورد. انسانِبار بیای بهئله ممکن است عواقب سیاسی ژرفش دچار مشکل شوند. این مسابازیافتن

نیز نقش مهمی در  بلکه قبالً یابد؛تنها در آینده تکوین میگیرد. این خطر نهانقیاد قرار میآسانی تحت اندیشه به

 آمریکا ایفا کرد.  2016جمهوری سال انتخابات ریاست

طلب و انحصارگرایان های قدرترد بین دولتشود. امکان داتری در افق دیده میکنندهاندازِ حتی نگراناما چشم

هماهنگ را  های نظارت و مراقبتِترین سیستمید که دست کثیفاتحادی به وجود بیا ،غنی از اطالعات تیِناینتر

ای از تواند سبب شبکهسیستم از قبل پیشرفتة مراقبت و نظارت دولتی بگذارد. چنین اتحادی میدر دست 

 هم قادر به تصورش نبود.  2تی جورج اورولکنترل استبدادی شود که ح

روسیه و چین هستند.  ،ها وجود دارداولین کشورهایی که امکان وقوع چنین پیوندهای نامبارکی در آن

ها همچنین از کنند. آنای آمریکایی برابری میهکامالً با شرکت ،ویژهبه ،های فناوری اطالعات چینشرکت

                                                             
1. rt MillJohn Stua، های او ترین کتابفیلسوف و اقتصاددان سیاسی قرن نوزدهم انگلستان. یکی از مهم

 است.  «گراییفایده»
2. George Orwell،  1984های مزرعة حیوانات و کتابنویسندة انگلیسی 
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ین پینگ برخوردارند. حکومت چین از قدرت کافی برای حمایت از قهرمانان حفاظت کامل رژیم شی ج حمایت و

 حداقل در درون مزرهایش برخوردار است.  ،ملی خود

ای بر پیشز ا ،گونهانحصارگرایان فناوری مستقر در آمریکا نیز به منظور ورود به این بازارهای وسیع و قارچ

ال خوشح بسیارها همدستی با آن ممکن است از و چینروسیه اند. رهبران خودکامه در سازش وسوسه شده

مریکا و آو قدرت و نفوذ خود را در  ود بخشندل خود بر مردمشان را بهبهای کنترخواهند روشباشند زیرا می

 سایر نقاط جهان گسترش دهند. 

 ؛خود هستند مسلط حقیقت بردگانِ حفظِ جایگاهاما در ،دانندهای پلتفرم خود را اربابان جهان میمالکان غول

داووس مکان خوبی برای  پیوندد.فناوری آمریکا در آیندة نزدیک به وقوع می انحصارشدن سلطة جهانی شکسته

 شدبندی سبب نابودی آنان خواهد . قانون نظارت و مالیاتهآنان به شماره افتاداقتدار اعالم این است که روزهای 

 الهة انتقامشان. 1وستاگر رتمارگ ،و کمیسیونر رقابت اتحادیة اروپا

بیش از پیش به رسمیت شناخته  ،پلتفرم و افزایش سطح نابرابری انحصارگرانِهمچنین ارتباط بین سلطة 

ما جایگاهِ اشغال شده ا اثراتی منفی دارد، ،خصوصی شود. تمرکز مالکیت مشترک در دست معدودی اشخاصِمی

اما همزمان با  ،اندها به قدرت انحصاری دست یافتهآنست. تر امهم نیزهای فناوری حتی از آن غول از سوی

 ،توانستند به رقیب تبدیل شوندرا که می 2هاییآپبه حدی بزرگ هستند که استارت .کنندهمدیگر رقابت می

های ها مترصد چیرگی بر عرصه. آنهمدیگر هستند حمله به قلمرو برای یدارای منابع هااما فقط غول ،ببلعند

 های بدون سرنشین. مانند اتومبیل ،کندمی عرضه که هوش مصنوعی وینی هستندرشد ن

در  کاندیناویویژه کشورهای اسبستگی دارد. اتحادیة اروپا و به های دولتیبه سیاست ،تأثیر نوآوری بر بیکاری

 نه از مشاغل. ،دکننها از کارگران حمایت مینگرند. آند بسیار بیش از آمریکا آیندههای اجتماعی خوسیاست

شورهای ارگرانِ کن سیاست به کشده هزینه بپردازند. ایموزی یا بازنشستگی کارگران بیکارند برای بازآاها مایلآن

های ها را به حمایت بیشتر از نوآوریدهد و آندیناوی احساس امنیت بیشتری نسبت به کارگران آمریکا میناسکا

 دارد. تکنولوژیکی وامی

له ئاعمالشان دارند. این مس ن اینترنتی نه اراده و نه تمایلی برای حمایت از جامعه در برابر عواقبِانحصارگرایا

است که از جامعه در برابر آنان حمایت کنند. در  کند و وظیفة مسئوالن مهارگرها را به تهدید تبدیل میآن

ثیر سیاسی انحصارگرایان اینترنتی ایستادگی قدر قدرتمند نیستند که در برابر تأکنندگان آنکنترل ،ایاالت متحد

 های پلتفرم از آنِ خود ندارد. کنند. اتحادیة اروپا در جایگاه بهتری قرار دارد زیرا غول
                                                             

1 .Magrethe Vestager،  سیاستمدار دانمارکی 
2. Start Up، های نوپاشرکت 
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اتحادیة اروپا نسبت به آمریکا تعریف متفاوتی از قدرت انحصاری دارد. اجرای قانون آمریکا در درجة اول بر 

که قانون اتحادیة اروپا سوءاستفاده از قدرت درحالی ،اند متمرکز استلق شدهخ هایتهایی که توسط مالکانحصار

ها و حریم خصوصی بسیار حمایت از داده کند. اروپا قوانینِمنع می ،دست آمدهسوای اینکه چگونه به ،انحصار را

قاضی  1ط رابرت بورکبار توسون آمریکا اصل غریبی را که اولینقان ،عالوهآمریکا دارد. بهتری نسبت به قوی

ها برای خدمات توسط مشتریافزایش هزینة پرداختی  ،این اصل اتخاذ کرده است: ،پیشنهاد شددیوان عالی 

 ،شوندطور رایگان ارائه میهدر زمانی که بیشتر خدمات ب آسیب و اثبات این -آوردآسیب به شمار می را دریافتی

درنظر  ،آورندهای پلتفرم از کاربرانشان گرد میزشمندی را که شرکتهای اریباً غیرممکن است. این اصل دادهتقر

 گیرد. نمی

 ،صرف کرد ال وقتعلیه گوگل هفت س اتحادیة اروپا برای اقامة دعویونر وستاگر مدافع رویکرد اروپاست. یکمیس

 ،های اوالشتاین فرآیند شتاب زیادی گرفته است. به لطف تبلیغات و  ،اما در نتیجة موفقیت خانم وستاگر

 ست. های آمریکا نیز تأثیر گذاشته ارویکرد اروپا بر نگرش

 

 پیدایش ناسیونالیسم

 

ا مدهید خاطرنشان کنم که باجازه  ،انرو اشاره کردم. در پایترین مشکالت پیشترین و فوریبه تعدادی از مهم

م ه ،ن شرایطپایدار قرار دارند و در ایبریم. همة موسسات مستقر ما در وضعیتی ناسر میای انقالبی بههبرهدر 

 کنند. پذیری با نهایت قدرت عمل میواکنشهم  و جایزالخطایی

روی راتوری شورا در امپ بنیادهایمکه شبکة  زمانی کردم؛میزندگی  ی مشابهمن حدود سی سال پیش در شرایط

 رمانِ آالمللی ارت و همکاری بیننظ ،سابق برپا کردم. تفاوت اساسی بین دو دوره این است که سی سال پیش

وی لیسم نیراسیونان ،به افول بود. البته امروز به صعود و اتحاد شوروی رو مسلط بود. اتحادیة اروپا قدرت رو

 هایش است. برانگیزاننده است. روسیه احیا شده و اتحادیة اروپا در خطر دست کشیدن از ارزش

ین برای اتحاد شوروی نتیجة خوبی دربر نداشت. امپراتوری شوروی تجربة پیش ،آوریدمی یادگونه که به همان

سسات من کامالً ؤاختیار کرد. مفروپاشید و روسیه به حکومتی مافیایی تبدیل شد که ایدئولوژی ناسیونالیستی را 

 تر امپراتوری شوروی به اتحادیة اروپا پیوستند. خوب عمل کردند. اعضای مترقی

                                                             
1.Robert Bork 
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افراد  یت پرشورز حماابنیادی آن است. قبالً اروپا  ات اتحادیة اروپا به منظور بازخلقِاکنون هدف ما کمک به نج

پا راهش را گم کرد این وضعیت تغییر کرد. اتحادیة ارو 2008 سال بحران مالیاما پس از  ،نسل من برخوردار بود

ة چه پیوند داوطلبانشد. آنمیاداره  یهای ریاضتاشتباه به سیاست های قدیمی و منسوخ و باورِ زیرا با پیمان

توانستند مینکه بدهکاران جایی ،بین طلبکاران و بدهکاران تبدیل شد به رابطة ،شدکشورهای همتراز دانسته می

وند آمدند. آن پیاش برمیبه تعهدات خود عمل کنند و طلبکاران شرایطی تعیین کردند که بدهکاران باید از عهده

آورد. یه شمار مبخود  اتحادیة اروپا را دشمن ،بخش بزرگی از نسل کنونی ،نتیجهابر. درنه داوطلبانه بود و نه بر

 به دست ،ستانلهستان و مجار ،اتحادیه قرار دارد و حداقل دو کشور در پروسة ترکِ  ،بریتانیا ،کشوری مهم

ها شکل گرفته اس آندیة اروپا بر اسهایی هستند که اتحاشوند که با جدیت مخالف ارزشهایی اداره میدولت

ار مهرا  این کشورهااند تا دها در تالشو آن بنیا بنیادهای مختلف اروپا هستندها در ستیزی عمیق با است. آن

ولت دداروپایی در ضحزب  یک ،اند. در اتریشاحزاب ضداروپایی در حال پیدایش ،کنند. در چند کشور دیگر

 خابات ماه مارس معلوم خواهد شد. ائتالفی حضور دارد و سرنوشت ایتالیا در انت

طح سهای خود را رها کند؟ باید در همة سطوح آن را اصالح کنیم: در توانیم مانع اروپا شویم که ارزشچطور می

 مه چیز درهای انقالبی قرار داریم؛ ما در برهه .دهندگاندر سطح کشورهای عضو و در سطح رأی ،خودِ اتحادیه

 کنند. شود شکل آینده را تعیین میی که اکنون گرفته میمعرض تغییر است. تصمیمات

یا باید از همة اعضا خواست که درنهایت یورو اساسی این است: با یورو چه باید کرد؟ آ پرسش ،در سطح اتحادیه

 1پیمان ماستریخت عنوان واحد پولی انتخاب کنند یا بگذاریم وضعیت کنونی تا زمانی نامحدود ادامه یابد؟را به

کرد و هنوز حل بینی نمیهایی شد که پیمان ماستریخت پیشاما یورو دچار نقصان ،ولین گزینه را تجویز کردا

 اند. نشده

 :است عیت اینلفم. واقن مخاآیا باید اجازه داد مشکالت یورو آیندة اتحادیة اروپا را به خطر بیندازد؟ من قویاً با آ

مخالف  ،ها که شایسته هستنداما آن ،یوستن به آن هستندکشورهایی که واجد شرایط نیستند مشتاق پ

گر خارج ااین که ا یریتانیا را عضوی از اتحادیه ببینم من دوست دارم ب ،عالوهاستثنای بلغارستان. بهبه ،اندپیوستن

ه حتم در ب ،ی بپذیرداگر قرار باشد یورو را به عنوان واحد پولدانم که میعاقبت دوباره به آن بپیوندد و شد، 

 . مانداتحادیه نمی

                                                             
1 .astricht TreatyMa،  های اروپایی در ماستریخت هلند امضا و توسط اعضای کمیته 1992این پیمان در هفتم فوریة

به اجرا گذاشته شد. این پیمان منجر به ایجاد اتحادیة اروپا و خلق پول واحد یورو  1993پس از مذاکرات در یکم نوامبر 

 تجهیز کرد.  1999شد و اروپا را برای رسیدن به وحدت کامل تا سال 
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سیره رویکردی چندسرعته و چندم عنوان چیزی بینتوانست به شکلی بهتر بهاروپا میروی اتحادیة  پیشگزینة 

 مسیرهدوش چنرند از قبل به نتیجة نهایی تن دهند؛ در کشورهای عضو مجبور ،سرعتهفرموله شود. در روش چند

 نند. روشاند دنبال کفق کردهاهداف خاصی را که بر آن توا کیل دهند وکشورهای عضو آزادند اتحادهایی را تش

له مسئ دهد. اینندسرعته را ترجیح میروکراسی اروپا روش چواما ب ،بیشتری دارد فمسیره آشکارا انعطاچند

 پذیری ساختار اتحادیة اروپا دارد.نقش مهمی در انعطاف

با  ،استراند. تمایز قدیمی بین چپ و شدت از مُد افتادهبهاحزاب سیاسی این کشورها  ،در سطح کشورهای عضو

ی متفاوت الاشکه ب ،شعاع قرار گرفته است. این معضل در کشورهای مختلفالطرفدار یا مخالف اروپایی بودن تحت

 دهد. خود را نشان می

و اتحاد سوسیال  CDU(1(همیشگی بین اتحاد دمکراتیک مسیحی ائتالف ،با نتایج انتخابات اخیر ،در آلمان

 که از )AFD(3چلنددا آلترناتیو فور ،ی شده است. حزب دیگری هم وجود داردثباتدچار بی )CSU(2مسیحی

CSU لهتر است. این مسئیدر باواریا هم راست CSU  ر باواریادانتخاب محلی سال آینده  دلیلرا واداشته که به، 

له باعث بسیار زیاد شده است. این فاص CDUو  CSUبین  ةنتیجه فاصلتری را اتخاذ کند و درهای راستیسیاست

که روزی این دو حزب دوقلو از هم کامالً جدا شدت دچار نقص عملکرد شود تا جاییشده سیستم حزبی آلمان به

بر اساس رویکردشان  احزاباما  ،چپ ان حزب راند و کارگکاران آشکارا حزب راستمحافظه ،شوند. در بریتانیا

ج کرده و کار نشدت بغر، مذاکرات برگزیت را بهلهاند. این مسئبرگزیت، از درون دچار چند دستگی شدهنسبت به 

برای جایگاهش نسبت به اروپا  تواندطوری که نمیاست، بهعنوان یک کشور بسیار مشکل کرده را برای بریتانیا به

 تصمیم بگیرد و آن را تعدیل کند. 

که از قبل به  استثنای فرانسهبه ،های مشابه شوندبندیروپایی دستخوش صفرود سایر کشورهای اانتظار می

 داده است.  انقالب درونی تن

 ،4شان به رهبری ژان مونهیگروه کوچکی از دوراند از سویشده آغاز ،باال به پایین رویکردِ ،دهندگانسطح رأی در

م شتاب خود را از دست داده است. حاال به . اما آن حرکت هسازی را شروع کردفرایند یکپارچهها پیش مدت

متعهد  دهندگانِبه رهبری رأی 5ترکیبی از رویکرد باال به پایین از سوی مسئوالن اروپایی و رویکرد پایین به باال

                                                             
1. Christian Democratic Union 
2. Christian Social Union 
3. Alternative Fur Deutschland 

1 .Jean Monnet، ملقب به پدر اتحادیة اروپا. ، ثر اتحاد اروپاؤحامی م ،دیپلمات و متخصص اقتصاد سیاسی فرانسه 
سازی کارها هستند. روش باال به پایین که گام به گام هایی در پردازش اطالعات و مرتبستراتژیرویکردهای باال به پایین و پایین به باال، هردو ا .2

های آن اطالع کسب کند. روش پایین به شکند تا بتواند از وضعیت زیرسیستمتر خود میشود، اساساً یک سیستم را به اجزای کوچکهم خوانده می

های تر است. پردازش اطالعات براساس دادهها برای ساختن سیستمی پیچیدهسیستم و سپس ادغام آن باال، براساس بناکردن و ساختن اجزای کوچک
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نیاز داریم. خوشبختانه رویکرد پایین به باال پیشگامان زیادی دارد؛ باید دید مسئوالن چگونه به آن پاسخ 

ی تواکنش را نشان داده است. او کارزار انتخابا نجمهور فرانسه بیشتریرئیس ه حال امانوئل مکرونب دهند. تامی

انتخابات  رجمهوری را روی پلتفرم طرفداری از اتحادیة اروپا شروع کرد و راهبرد کنونی او بریاستخود برای 

 ندگان است.دهمتمرکز شده که مستلزم درگیر کردن رأی 2019پارلمان اروپایی در سال 

دهد وی میه در آسیا رچآن ،از منظر تاریخینهایت اما در ،ماکردهتجزیه و تحلیل جزئیات دقیق  چند اروپا را باهر

ن دارد دی در چیباورمندان پرشور زیا ،جامعة بازرشد است. بسیار بیشتری است. چین قدرت روبهدارای اهمیت 

 دره جان بهدور ها که از آنروستایی فرستاده شده بودند. آن ناطقبازآموزی به مکار و برای  مائوکه طی انقالب 

گونه ینااما دیگر  ،چین باز بود های دولتی به شهر بازگشتند. بنابراین قبالً مسیر آیندةبرای اشغال پست ،بردند

 نیست. 

 با دارد تا ی با پوتینت بیشترشی جین پینگ که اشتراکا ؛اندجامعة باز به سنِ بازنشستگی رسیده برندگانِپیش

ده نسبتأ بیست سال آین اندازحزبی کرد. متأسفم که بگویم چشم خدایگانیاز  نظامی جدیدشروع به ایجاد  ،غرب

تواند به یمهای نظارت جهانی مهم است. این کار سازمانجای دادن چین در  ،ناخوشایند است. با این حال

 کمک کند.  ،کندبود میاجتناب از جنگی جهانی که کل تمدن ما را نا

 من در همةمانند. بنیادهای باقی می انه و آسیای مرکزییخاورمهمچنان  ،های محلی در آسیاکار نبردگاه با این

ری ه و جمهوزیمباو ،دیکتاتورهای خودخوانده در کنیا جایی که ،بر آفریقا متمرکزیمویژه اند. ما بهها فعالآن

 اند و شهروندان برای مقاومت در برابرسابقه شدهی انتخاباتی در مقیاسی بیهاکراتیک کنگو مرتکب تقلبودم

دم سازی مراندازند. هدف ما توانمندخطر می راستی جان خود را بهشدن کشورشان به دیکتاتوری بهتبدیل 

 اهداف نرنج انسان تا حد ممکن است. ای محرومان و کاهش گیریدست ،حلی برای برخورد با مشکالت خودم

 دهد. کند که به عمر من قد نمیکارهای زیادی طلب می

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
مردم ورودی از محیط برای شکل دادن یک ادارک. در کل، روش باال به پایین، به کار مسئوالن دارای قدرت اجرایی و روش پایین به باال، به کار 

 آید. می
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 نظرات ارائه شده در اجالس جهانی اقتصاد

 2019 ژانویة 24 ،سوئیس ،داووس

 

 باز شی جین پینگ برای جوامع خطر چینِ

 

از را تهدید جوامع ب ای که حتی بقایسابقهخواهم از وقتم برای هشدار به جهان دربارة خطر بیامشب می

 استفاده کنم.  د،کنمی

خواهم توجه همه را کنند بحث کردم. امشب میی ایفا میمجازهای که غولای سال گذشته دربارة نقش شرورانه

 ش مصنوعیاشین و هوابزار کنترلی که فراگیری م جوامع باز قرار دارد جلب کنم؛ رویکه پیش ی مرگباربه خطر

خواهد گ میه شی جین پینجایی ک ،کنمکز میقرار دهند. بر چین تمر توتالیترای هتوانند در اختیار رژیممی

 حزبی را به اوج قدرت برساند. کشوری تک

 فرما شودین حکمای که قرار است بر چکنترل دیکتاتوری شکلاتفاقات بسیاری روی داده و من دربارة  پارسالاز 

یک  ست دربوط به یک شخص قرار استرده و در دسترسِ مرام. تمام اطالعات گدست آوردهاطالعات زیادی به

مردم  ،هاساس آن دادهخلق شود. برا« اعتبار اجتماعی نظام»جا جمع شود تا طور یکبانک اطالعاتی مرکزی به

 حزبی هستند یا نه.ها تهدیدی برای کشور تکد آیا آنگیرشوند که تصمیم میهایی ارزیابی میتوسط الگوریتم

 شود. ن با مردم رفتار میسپس طبق آ

 رود. این سیستم سرنوشت افراد را بهشن است به کجا میاما رو ،اندازی نشدهطور کامل راههنوز به نظاماین 

 دهد. حزبی قرار میتحت استیالی منافع کشور تک ،سابقه بودهطریقی که در کل تاریخ بی
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 جالب ها آن را نسبتاًاست. شوربختانه برخی چینی انگیزنظام اعتبار اجتماعی ترسناک و نفرت ،به نظر من

تواند از کند و همچنین میرس نیستند فراهم میکه در حال حاضر در دسترا دانند زیرا اطالعات و خدماتی می

 شهروندان پیرو قانون در برابر دشمنان کشور حمایت کند. 

 ترین کشور درمندترین و پیشرفتهقدرت ،ریناما بدون تردید ثروتمندت ،چین تنها رژیم استبدادی جهان نیست

به  ترین هماورد کسانی کهشی جین پینگ را به خطرناک مسئلهگیری ماشین و هوش مصنوعی است. این کاربه

ان های خودکامه در سراسر جهکند. اما شی جین پینگ تنها نیست. رژیمتبدیل می ،مفهوم جامعة باز باور دارند

 شوند. طلب میقدرت ،موفق شوندو اگر ند در حال تکثیر

 ایهای افراطیایدئولوژی خواهی وزه با تمامیتام را صرف مبارکل زندگی ،بنیادهای جامعة باز سسؤمعنوان به

تواند تا ها برای آزادی نمیکند. باور دارم که میل انسانوسیله را توجیه می کنند هدف کردم که به دروغ ادعا می

 ند. شدت در خطربه ،در حال حاضر ،ام که جوامع بازا همچنین پذیرفتهابد سرکوب شود. ام

های ژیمبه ر ،یا شده توسط هوش مصنوعیمه ویژه آزاردهنده است این است که ابزار کنترلِچیزی که به

ز جوامع با مفید و برای ایوسیلهها برای آن ،دهد. ابزار کنترلخودکامه برتری اساسی نسبت به جوامع باز می

 . است تهدیدی مرگبار

ش دولت و جایی که نق لب استااکمیت قانون غای که در آن حبرای اشاره به جامعه« جامعة باز» من از عبارت

 تنهایی حکمرانیة یک شخص بهوسیلای که بهدر مقابل جامعه ،حمایت از حقوق بشر و آزادی فردی است

ت اجتماعی ها که از تبعیض و محرومیبه آن امعة باز بایدیک ج ،کنم. در دیدگاه شخص مناستفاده می ،شودمی

 ای داشته باشد. توانند از خود دفاع کنند توجه ویژهها که نمیبرند و آنرنج می

ها را استثمار گر از همة ابزارهای کنترلی که در اختیار دارند و به هزینة کسانی که آنهای سلطهرژیم ،در مقابل

 برند. ی حفظ خود در قدرت استفاده میبرا ،کنندو سرکوب می

باز محافظت  از جوامع توانچگونه می ،بدهندذاتی های خودکامه برتری های نوین به رژیماگر این تکنولوژی

ای جامعه دهند درکسانی را که ترجیح می ةالی است که مرا به خود مشغول داشته است. و باید همکرد؟ این سؤ

 ند. نگران ک ،باز زندگی کنند

ها را خودکامه آنهای رژیمز دارند، ابزار کنترل نیا های تولیدِجوامع باز به ساماندهی و مهارِ شرکتکه حالیدر

ه برا قادر ساخته تا خود را ی های دولتی چینبرخی شرکت ،همین تفکر .کننداعالم می« قهرمانان ملی»

 ند.سر بگذارها را پشتو حتی آن برسانندملیتی های چندغول
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 بشر ول رفتاره محصک تغییرات اقلیمی ،ما را نگران کند. برای مثال ته این تنها مشکلی نیست که امروز بایدالب

ست که ذهن مرا مشغول مشکلی ا ،روی جوامع بازختاری پیشکند. اما نقص سابقای تمدن ما را تهدید می، است

 ما به اشتراک بگذارم.شبا آن با  دربارة چگونگی مقابلهرا هایم خواهد ایدهکرده و دلم می

. ارستان به دنیا آمدمدر مج 1930 آید. من در سالام میاز تاریخ شخصی مسئلهنگرانی عمیق من برای این 

 سیزده ساله بودم.  ،های مرگ کردندبه اردوگاه اسراتادن ها مجارستان را اشغال و شروع به فرسوقتی نازی

 کیشانهمو برخی  شناخت و برای همة اعضای خانوادهرژیم نازی را میشانس بودم زیرا پدرم ماهیت خوش

 در بردیم. دیده بود. بیشتر ما جان سالم به هایی تدارکمدارک جعلی و پناهگاه ،دیگر

ژیم رقدر اهمیت دارد چه نوع که چ ود. در سن پایین یاد گرفتمام بای در زندگیتجربة سازنده 1944سال 

 ،ستمبه محضی که توان ،ها دادسلط باشد. وقتی رژیم نازی جای خود را به اشغال شورویمبر ما  ایحکومتی

 و به انگلستان پناهنده شدم. کردم مجارستان را ترک 

ام را رشد دادم. وقتی شغلی در بازارهای چارچوب فکری ،کارل پوپر ،تحت تأثیر مرشدم ،در مدرسة اقتصاد لندن

به  -رد بلکه براساس تفکر انتقادی است هیچ ربطی به امور مالی ندا که - بثابت شد آن چارچو ،مالی یافتم

های مسلطی را داد که نظریههای به من توانایی تجزیه و تحلیل کاستی مسئلهی غیرمنتظره مفید بوده. این طرز

و به خود  تبدیل شدم 2گذاری پوششیسرمایهبودند. من به مدیر موفق صندوق  1گذاران نهادیسرمایهراهنمای 

 کردم. عنوان منتقد دریافت میردم که بهترین دستمزد جهان را بهکافتخار می

ام پول انوادهزا بود. وقتی بیش از نیاز خود و خکاری بسیار پرتنش و استرس ،گذاری پوششیسرمایه ادارة صندوق

های مدت آوردم؟ر درمیبیشت دستخوش نوعی بحران میانسالی شدم. چرا باید تا سرحد مرگ پولِ  ،درآورده بودم

عة باز بنیان یک صندوق جام 1979شدت دربارة آنچه واقعاً برایم مهم بود تعمق کردم و در سال طوالنی به

ن قادی تعییهای جوامع باز و ترویج تفکر انتکاهش کاستی ،نهادم. اهداف آن را کمک به باز کردن جوامع بسته

 کردم. 

از بد. سپس توجهم را معطوف آپارتاید در آفریقای جنوبی هدایت ش نظامف هایم به سمت تضعیاولین تالش

گذاری مشترک با آکادمی علوم مجارستان دست زدم که تحت کنترل شوروی کردم. به سرمایه نظامکردن 

ار وهای دیوانهها ورای رویاقیت این توافقمن همدلی داشتند. موفهای ها بود اما نمایندگانش با تالشکمونیست

 بود.  1984بنامم. سال « خیرخواهی سیاسی»من بود. معتاد به چیزی شدم که مایلم آن را 

                                                             
1.  Institutional Investors 
2 . Hedge Fund  
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در  مونیست تکرار کنم.در مجارستان و دیگر کشورهای ک را ماتالش کردم موفقیت ،های پس از آندر سال

 ود.باوت اما داستان چین متف ،اتحاد شوروی نسبتاً خوب عمل کردم امپراتوری شوروی از جمله خودِ

ن ایی بین اقتصادداناشامل دیداره رسید. این تالشولین تالشم در چین تا حدی نویدبخش به نظر میا

تاق که مش  مقبولشدند و تیمی از اندیشمندان چینیِ که در دنیای کمونیست بسیار تحسین میبود مجارستان 

 ها یاد بگیرند. یبودند از مجارستان

در چین را پیشنهاد دادم الگوی مجارستانی  ،سرکردة تیم اندیشمندان 1ییزی به چن ،براساس موفقیت نخستین

 دست آورد. را به 3بائو تانگ اشطلبو معاون سیاسی اصالح 2وزیر ژائو زیانگپیاده کند. چن حمایت نخست

ین مشابه دیگری در چ ،دبا فراخوان صندوق چین آغاز شد. این نهاگذاری مشترک سرمایه ،1986در اکتبر 

 استقالل تام و کامل داشت. ،روی کاغذنداشت. 

تحد ه او مبرای حمله ب -ه تعدادشان بسیار زیاد بودک -بائو تانگ مدافع آن بود. اما مخالفان اصالحات بنیادی

ورد ملی خواستند در این زمان امنیت داخو از سا هستم سازمان سیاها ادعا کردند که من مأمور شدند. آن

جای چن ا بهبلندپایة پلیس امنیت خارجی رژائو زیانگ یکی از مسئوالن  ،حفاظت از خود د. برایتحقیق کن

 توانستند در مسائل همدیگر دخالت کنند. بودند و نمی عرضییزی گمارد. دو سازمان هم

 داد و ازامتیاز می بیش از حد کردم چون از چن ییزی به دلیل اینکه به اعضای سازمانشمن تعویض را تأیید 

پرده ناآگاه بود ناراضی بودم. اما متقاضیان صندوق چین خیلی زود متوجه شدند که سازمان های پشتجنگ

نداشت دلیل این  سارتکس جو به مرور از آن کنار کشیدند. هیچاست تحت کنترل پلیس سیاسی قرار گرفته 

مرا در نیویورک  به جان خرید وامتیاز چینی ریسک بزرگی را را برایم توضیح دهد. درنهایت یک صاحب مسئله

را  مسئلهژائو زیانگ از قدرت کنار گذاشته شد و من این  ،مالقات کرد. دلیلش را به من گفت. درست پس از آن

ای هلک»بود و  1989در سال  4آنمنعام میدان تیانکردم. این اتفاق درست قبل از قتلبنیاد  بستنِ دستاویزِ

سخت و طوالنی را برای  یا مسیرهجا گذاشت. آنبه ،بنیاد همکاری کرده بودنددر پروندة کسانی که با « سیاه

 هایشان طی کردند و عاقبت موفق شدند.پاک کردن نام

                                                             
1. Chen Yizi 
2. Zhao Ziang 
3. Bao Tong 
4. Tiananmen 
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ا ین ناآشنردم چمروشن است که در تالش برای ایجاد بنیادی که عملکردش به طُرقی برای  ،با نگاهی به گذشته 

کرد کننده خلق میفتدهنده و دریا حسی از تعهد دوجانبه بینِ ،امتیازدادن یک  ،اشتباه کردم. در آن زمان ،بود

 داشت. و هر دو را به وفادار ماندن ابدی به یکدیگر وا می

 

 از سال گذشته چه روی داده است

 

رخی داد و ب شته رخدهید به رویدادهایی که در سال گذباکنون اجازه  است. برای تاریخ اتفاقات زیادی روی داده

 ها مرا غافلگیر کرد بپردازم. ناز آ

ند. آزاد داشت ول جامعةدر قدرت مالقات کردم که باوری پرشور به اصرا افراد زیادی  ،رفتمبار به چین وقتی اولین

های من هایی فراتر از مشقتسختی هااز آن ها تبعید شده و برخیبازآموزی به حومهکار و شان برای وانیدر ج

وری ر دیکتاتا گرفتابرده بودند و مشترکات زیادی داشتیم. همة م دررده بودند. اما جان بهتان تحمل کدر مجارس

 بودیم. 

شت بردا ،ودبجذاب  ها مشتاق یادگیری تفکرات کارل پوپر دربارة جامعة باز بودند. هرچند آن مفهوم برایشانآن

أی ری دربارة اما هیچ آداب ،شنا بودندآ یها با آداب کنفوسیوسنآنان تا حدودی متفاوت از برداشت من ماند. آ

ای ی ذاتی برمراتبی باقی ماند و احترامای و سلسهداشت. افکار آنان فرقهدر چین وجود ن]انتخابات آزاد[ دادن 

 خواستم همه حقی برابر داشته باشند. طلب بودم و میرتبگان قائل بودند. اما من تساویمعالی

به  این مخالفت اما با شکلی که ،خانه با مخالفت جدی روبرو شد تعجب نکردم بنابراین وقتی شی جین پینگ در

شی جین پینگ یکی دو  ،1داههتابستانی در استراحتگاه ساحلی بی مجمعخود گرفت غافلگیر شدم. در آخرین 

 لغو محدودیت ،که مجمع است شایعات حاکی از این ،ای نشددرجه پایین کشیده شد. گرچه هیچ اعالم رسمی

 نپذیرفته است.  ،نگ به دور خود تنیده بوداری و کیش شخصیت را که شی جین پیزمانی زمامد

هایش بوده اما لغو محدودیت دو دوره را که چنین انتقاداتی فقط هشداری به جین پینگ دربارة افراطدرک این

 نظریةصارة خودش از عنوان عکه او آن را به« کار شی جین پینگاف» ،آن مهم است. عالوه بر ،نقض نکرد

                                                             
1. Beidaihe 
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 عمر برای همة احتماالً - باال برده شد. بنابراین جین پینگ« افکار رئیس مائو» تا حد ،کندکمونیستی ترویج می

 ماند. نشده باقی میتیزهای سیاسی درونیِ حال حاضر، حلماند. و پیامد نهایی سرهبر عالی باقی می -

هاست. و ترین آنن مهمروسیة پوتی ؛دشمنان بسیاری دارد اما جوامع باز ،اممن روی چین تمرکز کرده

ن را اگیرند چگونه مردمشترین سناریو وقتی است که این دشمنان همدست شده و از همدیگر یاد میخطرناک

 توان کرد؟شود: برای متوقف کردن آنان چه میال مطرح میبهتر سرکوب کنند. اکنون این سؤ

 همسئلام. اما حاال بخش سخت به همین دلیل امشب زبان به اعتراض گشودهخطر است.  پذیرفتناولین گام 

کنند و باید با همدیگر کار  ،ا حفظ کنندخواهند جامعة باز رز ما که میاگیرد. کسانی پیش رویمان قرار می

 ها واگذارکرد. توان آن را به دولتای داریم که نمی. ما وظیفهدهندثر را شکل اتحادی مؤ

ا بر رخودشان  آزادی شهروندانِ ،ردی حمایت کنندفخواهند از آزادی هایی که میدولتشان داده حتی تاریخ ن

حمایت از  بنیادهای جامعة باز وقفیگری دارند. دشمارند و عالیق عنوان اصلی همگانی مقدم میآزادی فردی به

رمان ل پیش کاوقتی چهل سا کند.نمیها پشتیبانی از آن شانویژه برای کسانی که دولتبه ،حقوق بشر هستند

 ا و اروپاعدادشان کم شده است. آمریکاما ت ،هایمان حمایت کردنداز تالش هادولتبسیاری از  ،را شروع کردیم

 اما حاال گرفتار مشکالت خودشان هستند.  ،ترین متحدان ما بودندقوی

ن اقی در چیدانم تأکید کنم: چه اتفامع باز میبرای جو پرسشترین قصد دارم بر چیزی که آن را مهم ،رواز این

 افتد؟می

ن زی آشکار بیرسم خط تمای ،آیدتوانند پاسخ دهند. تنها کاری که از ما برمیرا فقط مردم چین می پرسشاین 

 مردم ،سترده اجا که جین پینگ دشمنی خود با جامعة باز را رسماً اعالم کآنان و شی جین پینگ است. از آن

 ا منبع امید ما هستند. چین تنه

 ،ین برایم شرح دادندچ کارشناسانگونه که برخی م وجود دارد. همانهای برای امیدواری زمینه ،حقیقتو در

 اعمال یا یکی ازرود وقتی با آداب کنفوسیوسی وجود دارد که طبق آن از مشاوران امپراتور انتظار می جوریک

 ر شود. ه تبعید یا اعدام منجبحتی اگر چنین کاری  ،ه نقد بگشایندزبان ب ،اندشدت مخالفهای او بهفرمان

 که حدوداً -چین از درباین موضوع بسیار آرامم کرد. بیشتر مدافعان وفادار جامعة  ،وقتی در آستانة ناامیدی بودم

لکان ترقی به فتن از پر اند که برای باالتری گرفتهو جای آنان را افراد جوان بازنشسته شده -همسن من هستند

اند از آداب کنفوسیوسی پاسداری اند که مایلآوردهبر اند. اما نخبگانِ سیاسی جدیدی سرشی جین پینگ وابسته

 کنند. این بدان معناست که جین پینگ همچنان مخالفان سیاسی خواهد داشت. 
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 ،هتنها در خاناما نه ،گیرندکند تا از آن سرمشق بعنوان الگو به دیگر کشورها عرضه میچین را به ،جین پینگ

ن ایهایش آشکار شود. قدر اجرایی شده که نقصاو این بلکه در خارج هم با انتقاد روبروست. طرح راه ابریشمِ

ازانة پروهای بلندکننده؛ پروژهرهای دریافتوطرح برای پیشبرد منافع چین طراحی شد نه در جهت منافع کش

آن  ی پذیرفتنمنصبان خارجی برا، و به بیشتر صاحبنه با امتیازات ،ین شدندها تأمزیربنایی آن اساساً با وام

 رفة اقتصادی ندارند. ها صت شد که بسیاری از این پروژهرشوه دادند. ثاب

ر یت دنهای درولحمایت مالی کرد آن را النکا بندرگاهی ساخت و نمونة بارز آن در سریالنکاست. چین در سری

اخت نقل تجاری کافی برای پردو. وقتی بندر در جذب حملگرفتخودش قرار خدمت منافع استراتژیک 

وجود  در جاهای دیگر هم چین موفق شد آن را به تملک خود درآورد. چند مورد مشابه ،اش شکست خوردبدهی

 اند. ای شدهدارد و موجب ناخوشنودی گسترده

ر داما  ،ودة چین برهبری نجیب رزاق کامالً فریفتنشینی از این پروژه است. دولت قبلی به مالزی سردمدار عقب

یی ة زیربناند پروژبه رهبری ماهاتیر محمد باخت. ماهاتیر بالفاصله چ ائتالفیرزاق با رأی مردم به  ،2018ه م

 خت کند. پردا میزان خسارتی است که مالزی باید به چین سر بزرگ را متوقف کرد و اکنون در حال مذاکره بر

قدر روشن نیست. ارتش پاکستان نای -گذاری چین کنندة سرمایهترین دریافتبزرگ -ستان وضعیت در پاک

بتدای اتر است. در ؛ متزلزلوزیر شدوت گذشته نخستاما موقعیت عمران خان که ا ،استوابسته کامالً به چین 

ان پاکست ،السدند. در اواخر نظامی اعالم کر ترا برای عملیاای های بلندپروازانهچین و پاکستان برنامه ،2018

ی قاصد نظاممهای مالی عمیقی بود. اما یک چیز آشکار شد: چین قصد دارد از طرح راه ابریشم برای دچار بحران

 هم استفاده کند. 

او ت. فتارش نسبت به طرح راه ابریشم واداشرشی جین پینگ را به تعدیل  ،هانشینیها و عقبهمة این شکست

 ةمروزنا ،تر پرهیز خواهد شد و در اکتبرهای دقیقبه نفع طرح «های بیهودهپروژه» زم کرد که ادر سپتامبر اعال

 کننده باشند. کشورهای دریافت ها باید در خدمت منافعداد که پروژههشدار « مردم»

یا  اندردهبال را زیرسؤها روژهپ ،ادوراز سیرالئون تا اکو ،هاتا از آناخطار داده شده و چندها به مشتریحاال از قبل 

 کنند. دربارة بهتر کردن شرایط قراردادها مذاکره می

شناسد. دونالد می به رسمیت «استراتژیک یرقیب»عنوان دولت آمریکا حاال چین را به ،ترها مهماز همة این

حاصل شده است. از  ،شدهای با دقت آمادهم در نتیجة نقشهاما این تصمی ،بینی استترامپ آشکارا غیرقابل پیش

 شده توسطِ اتخاذ «چین]در قبال[  سیاستِ»رفتار دمدمی و غیرطبیعی ترامپ به شکلی وسیع با  ،آن زمان
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و دیگران خنثی شده است. مشاور مسائل آسیای شورای امنیت ملی،  1نمایندگان حکومت و نظارت مَت پاسینجِر

 ترسیم شد. جمهور اون اول رئیسمع 2وسیلة مایک پنسبه 2018چهارم اکتبر این سیاست در 

می است. بازیگر جهانی مه لوحانه است. چینده سادهعنوان رقیب استراتژیک، زیااعالم چین به ،رغم اینبه

 نیزمفصل و عملی و  ،ترتواند به یک شعار تقلیل یابد. الزم است بسیار پختهثر در قبال چین نمیسیاست مؤ

-مین الن سؤبه ایپاسخی یی به طرح راه ابریشم باشد. طرح مت پاسینجر آمریکا واکنش اقتصادیِ نوعیشامل 

 . چین از چرخة بازیکامل خارج کردن  هموار کردن زمین بازی است یا که آیا هدف نهایی آن دهد

ال بردن رهبری اوست. او زیرسؤ شی جین پینگ این تهدید را کامالً درک کرد که سیاست جدید آمریکا برای

به مالقاتی شخصی با ترامپ رفت. همزمان خطر جنگ  ،وس آیرسدر بوئن 203گروهر اجالس قمار کرد و د

برای ترامپ که  مسئلهها تن داد. این به تنزل جدی قیمت ،در دسامبر ،تجاری جهانی فزونی گرفت و بازار سهام

. وقتی ترامپ و جین ایجاد کرد مشکالتی ،متمرکز کرده بود 2018ای دورهاش را بر انتخابات میانتالشهمة 

اما نتیجه چندان  ،هردو برای معامله مشتاق بودند. تعجبی ندارد که به این هدف رسیدند ،پینگ مالقات کردند

 بسی نود روزه. قاطع نیست: آتش

 ای در چین در حال روی دادناقتصادی گسترده که افولاین های روشنی وجود دارد مبنی برنشانه اثنا،در این 

خواهد به خود زار میجهانی آخرین چیزی است که با افولدهد. تأثیر قرار میتحتنیز یر جهان را است که سا

 ببیند. 

ار باز واقتصاد  رافول د افزایش پیوستة استاندارد زندگی بنا شده است. اگر بر ،در چین ایقرارداد اجتماعی ناگفته

گانی امعة بازرعیف کند و حتی جقرارداد اجتماعی را تض تواند اینمی ،فرسا باشدسهام چین به اندازة کافی طاقت

 تواند ناقوس مرگ طرح راه ابریشم را بهای همچنین میاقتصادی یرا علیه شی جین پینگ بشوراند. چنین کساد

 مام شود. های زیانبار تگذاریهمه سرمایهآن صدا درآورد زیرا امکان دارد منابع جین پینگ برای ادامة تأمین مالیِ

لطه سخواهد با تحت کشمکش پنهانی بین غرب و چین وجود دارد. چین می ،در زمینة نظارت جهانی اینترنت

 هایی را که بر اقتصادقوانین و پروسه ،های جدیدشها و تکنولوژیوسیلة پلتفرمدر حال رشد به گرفتن جهانِ

معة باز طور مستقیم برای خود جابه دیکته کند. این روش تهدیدی بر آزادی اینترنت و ،دیجیتال حاکم است

 است. 

                                                             
1. Matt Pottinger 
2. Mike Pence 

4 .G20،  اتحادیة اروپا. کشور و 19های مرکزی المللی شامل دولتمردان و رؤسای بانک، اجالس بین20اجالس گروه 
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 ،اما از آن زمان ،تر در بنیادهای نظارت جهانی به بازی گرفته شودهنوز باور داشتم که چین باید عمیق ،پارسال

جای برپا کردن جنگ تجاری . دیدگاه کنونی من این است که بهرفتار شی جین پینگ نظرم را عوض کرده است

آنان را  2و هوآوی  1ZTEی ئ.تی.جای اعمال فشار مالیم بر زیمریکا باید بر چین تمرکز کند. بهآ ،با عماًل کل دنیا

خطر امنیتی  ،شوند )5G(3ها موفق به تسلط بر بازار اینترنت نسل پنجمشدت گوشمالی دهد. اگر این شرکتبه

ک پاشنة آشیل هم دارد: برای شی جین پینگ ی کنند. اما چینِقبولی را برای سایر جهان ایجاد میغیرقابل

شدة خارجی به منابع کنترل ،کنندکه هم هوآوی و هم سامسونگ استفاده می ایهای پیشرفته و تکنولوژیچیپ

ها از بازار تجاری اخراج خواهند شد. قراردادن هوآوی در آن هردوِ ،با قطع ملزوماتویژه آمریکایی نیاز دارد. به

ی را ئ.تیشخصی خود است تا منافع ملی. او زی.اما ترامپ بیشتر دنبال منافع  ،گامی درست بود« لیست سیاه»

ست به شانس او اهای بازار سهام که ممکن گذاشت تا از تنزل قیمت برای هوآوی باز را معاف کرد و باب مذاکره

 لطمه بزند جلوگیری کند.  2020برای انتخاب مجدد در سال 

ست که ا خواهم به شما برسانم خالصه کنم. نکتة کلیدی من اینکه امشب میدهید پیامی را باجازه  ،در پایان

کند. مند میاز بهرهها را از برتری ذاتی بر جوامع بآن رژیم ،اینترنتی انحصارگرانِهای سرکوبگر با ترکیبی از رژیم

 . هست وامع باز نیزرای جبمرگبار  اما تهدیدی ،است های خودکامهرژیم ابزاری مفید در دست ،ابزار کنترل

ترین یشرفتهپین و از نظر تکنولوژی قدرتمندتر ،بلکه ثروتمندترین ،جو در جهان امروزنها رژیمی سلطهتچین نه

کند. برای همین تمایز بین ترین دشمن جوامع باز میشی جین پینگ را خطرناک ،مسئلهکشور است. این 

 ،ی شوداگر اجرای ،ار اهمیت دارد. سیستم اعتبار اجتماعیهای مردم چین بسیهای جین پینگ از آرمانسیاست

ما  ،ستاترین دشمن جوامع باز جا که جین پینگ خطرناکدهد. از آنل کامل بر مردم را میبه جین پینگ کنتر

یوس اب کنفوساز آد ویژه بر جوامع تجاری و نخبگان سیاسی مایل به پاسدارید امیدمان را بر مردم چین و بهبای

 کنیم.  معطوف

ی ر جنگ سردین است که ما داد. واقعیت نتفاوت بماناین بدان معنا نیست که باورمندان به جامعة باز باید بی

 شانس ،ندنباش هستیم که خطر تبدیل شدن به جنگی داغ را دارد. البته اگر جین پینگ و ترامپ دیگر در قدرت

 د. قدرت سایبری وجود دارابر تر بین دورشد همکاری گسترده

                                                             
1 .ZTE،  ،کند. شرکت چند ملیتی چینی، که در زمینة ارائه تجهیزات مخابراتی فعالیت میشرکت تجهیزات مخابراتی چونگ شینگ 

2. Huawei 
3 .h GenerationtFif، 5 یا پنجم نسل اینترنتG ادی تواند خطرات امنیتی زیند که میاسیم نامیدهل اطالعات به شکل بیرا انقالب بعدی در انتقا

 ورد.بیابار برای افراد و نهادها به
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نین پذیر است. چامکان ،سازمان ملل متحد که پس از جنگ جهانی دوم سربرآورد رویای چیزی شبیه پیمانِ

المللی را ینبپایانی مناسب بر جریان کنونی کشمکش بین ایاالت متحد و چین خواهد بود و همکاری  ،پیمانی

 ن بود. دهد. این خالصة پیام مبازسازی و به جوامع آزاد امکان شکوفایی می
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 دومفصل 

 خیریة سیاسی من

 

 خیرخواهانهبا بنیادی  خواهمردی خود

 

 موسسة ،هگذشت طی سی سال ،هیچ ابایی ندارم. با این حال اعتراف به آنمحورم و از و هم خود خواهمن هم خود

یون دالر میل پانصدنان حول ساالنة آ بنیادهای جامعة باز که بودجة -ای را بنیان گذاشتمخیرخواهانهفراگیر 

لیارد دالر پانزده میحدود  2018تا  1979های کل از سال )هزینه رودسوی یک میلیارد میو حاال به هشناور بود

ای چنان وسیع از یابد و شامل دامنهمتداد میابخشی از جهان  های بنیادهای جامعة باز تا هرفعالیت .(است

 ه و همخوای نیستم که هم خودام. البته من تنها فردزدهآن حیرت ز ازشود که حتی خودم نیموضوعات می

دی در ایم. فقط من بیشتر تمایل دارم آن را بپذیرم. افراد حقیقتاً بخشندة زیاگونهبیشتر ما ایناست؛  خودمحور

 .اندها ثروت ضروری برای خیرخواه بودن را اندوختهاما تعداد معدودی از آن ،جهان وجود دارند

ان آید؛ بنابراین میزنمیور درج  انسانخیرخواهی با طینتِ ،ام. از نظر منمن همیشه به خیرخواهی مظنون بوده

زی در کردن چیفدازنم: قرار است خیرخواهی به معنای کند. چند مثال میزیادی ریاکاری و تناقض ایجاد می

ر خواهی قراکز باشند؛ خیربر منافع خودشان متمرند در درجة اول اها مایلاما خیریه ،جهت منافع دیگران باشد

کند؛ ها تبدیل مییهها را به کاالی خیراغلب افراد را وابسته و آن ،با این حال ،است کمک کردن به مردم باشد

خواهند می چه را متقاضیانآن سپس بنیادها ،گویندچه را بنیادها دوست دارند بشنود به آنان میمتقاضیان آن

 د. ندهانجام می

کنم؟ بخشی از آن میام را صرف چرا حجم بزرگی از ثروت و انرژی ،ام نسبت به خیریهبا توجه به رویکرد انتقادی

ای که در کل زندگی راهنمایم شخصی و تاریخ من نهفته است و بخشی در چارچوب فکری پاسخ، در گذشتة
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آلمان نازی در سال  دستبهاشغال مجارستان  ،ام. تجربة سازندة زندگیاست کامالً اتفاقینیز بوده و بخشی 

که خطرات را درک و بهتر از اکثر افراد دیگر با آن  -خاطر پدرم هبود. هنوز چهارده سالم نشده بود. اگر ب 1944

یا از آسیب روحی و روانی همیشگی رنج ببرم. پدرم تجربة  پرپر شومسادگی امکان داشت به، نبود - برخورد کرد

 آماده کرد.  ،چه در جنگ دوم روی دادکه او را برای آنبا جنگ جهانی اول از سرگذرانده بود مشابهی را 

-تریشاعنوان داوطلب به ارتش انی اول بهر جنگ جهدپدرم  ؛کنممیگونه که دوست دارم داستان را تعریف آن

ر سردبی ،اهی بردند. در اردوگاو را به سیبر یعنوان زندانی جنگها اسیر شد. بهدست روسبهمجارستان پیوست و 

شد. نویسندگان نامیده می« آرمان»آمد و ای به نمایش درمیشد که روی تخته نویسدست یک مجلة ادبی

 دادند. پدرم آن صفحات را با خود بهایستادند و به نظرات خوانندگان گوش میمقاالت معموالً پشت تخته می

و و اآورد  به همراه پدرمی برای کردم. آرمان شهرت زیادنگاه می هاآید در کودکی به آنخانه آورد و یادم می

 ،رار کردندفدر آن نزدیکی  اردوگاهیاز  ،دادی از اسرای جنگها انتخاب شد. وقتی تععنوان نمایندة زندانیبه

پدرم گروهی  ،شردوگاهاجای انتظار برای اتفاقی مشابه در جویانه تیرباران شد. بهتالفیاقدامی در  آنان ةنمایند

د. ک ساختنک کَلَ ی ساقیانو جنوبرفتن به سمت  ها با هدفِآن ،از زندانیان را جمع و فراری را سازماندهی کرد

لی منجمد شما های سیبری به درون اقیانوسدانستند که همة رودخانهد و نمیشان از جغرافیا ناکافی بواما دانش

سوی تمدن نه بهو از عرض تایگای خالی از سک ندکلک پیاده شداز  ،د. وقتی متوجه اشتباهشان شدندریزمی

تجربة  . آن دورهرا از سرگذراندند ی دلخراشیهااافتادند و ماجر قانونی انقالب روسیه گیربازگشتند. در دوران بی

 بود.  اوساز وشتنسر

 ،اوطلب شددرتش اقتی برای اما مردی کامالً متفاوت شده بود. و ،پدرم موفق شد به مجارستان برگردد ،نهایتدر

اش را از دست داده بود و چیزی از زندگی طلبیجاه ،وسیهرطلبی بود. در نتیجة ماجراهایش در مرد جوانِ جاه

یار خوب بود. همین از او پدری بس او ن. تربیت دو فرزندش یکی از لذات اساسیآخواست جز لذت بردن از نمی

ها مهارت ها را راهنمایی کند و در دوست شدن با غربیهمک و آنساخت. همچنین دوست داشت به دیگران ک

اه یا ابداً مردی خودخو ،های دیگراما در جبنهداد. های خود اهمیت زیادی میها و قضاوتداشت. او به بینش

 محور نبود. خود

کرد . او درک میدانست چه کندپدرم دقیقاً می ،مجارستان را اشغال کردند 1944مارس  19ها در وقتی آلمان

گیرند. او در خطر قرار می ،کنندو کسانی که در آن برهه از قوانین عادی پیروی می استکه وضعیت غیرعادی 

ها که بلکه برای حلقة بزرگی از افراد دیگر نیز مدارک جعلی تدارک دید. از آن ها برای کل افراد خانوادهنتنه

 کمکبدون چشمداشت  ،ها که نداشتندگرفت و به آنمی - گزافگاهی بسیار  -مبلغی ،قدرت پرداخت داشتند
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اش بودند. هم افراد ترین ساعات زندگیقدر سخت و جدی کار کند. آن روزها عالیکرد. هرگز ندیده بودم آنمی

 در بردند. از جنگ جان به ،هم اکثر کسانی که او راهنمایی یا کمکشان کردو اش خانواده

در برابر نیرویی  ،جای تن دادن به سرنوشتساز من بود. ما بهتجربة سرنوشت ،1944 ،مانآل از سوی سال اشغال

انگیز شبیه فیلم                 جرایی هیجاناو پیروز شدیم. م -تر از ما بود مقاومت کردیمکه بسیار قویشیطانی 

گران کمک کنیم. این جریان تأثیری بلکه موفق شدیم به دی ،تنها زنده ماندیمبود. نه 1مهاجمان صندوق گمشده

گرفتم چگونه با  یاد ،کردن داد. تحت راهنمایی عاقالنة پدرمگذاشت و به من اشتهایی برای خطر ماندگار بر من

 ها. من به شکلی مثبت از مقابله با واقعیتِاما نرفتن به ورای محدوده« امکان» کشف مرزهای -آن برخورد کنم

 شوم.نشدنی می حلویز شدن با مشکالت ظاهراًبرم و جذب گالخشن لذت می

 ای انجامشانس کمی بر ،های طوالنیاما تا مدت ،از دست نداد خود را برایم مثبتکمک به دیگران هرگز مفهوم 

 آن داشتم. 

ر بود. کشو بارلتزندگی در مجارستان بسیار مال ،کنندة جنگ و دورة بالفاصله پس از جنگهای گیجپس از ماجرا

خواستم از کشور کرد. میو حزب کمونیست قوانین خود را تحکیم میبود نیروهای روسیه اشغال شده  ویاز س

 ی تحصیل راهی انگلستان شدم. برا 1947کار شدم. در سپتامبر موفق به این ،خارج شوم و با کمک پدرم

نهایی و اس تاحس ،معدود با پول کم و ارتباطات ،زندگی در لندن نومیدی شدیدی به همراه داشت. هفده ساله

شان ساکن ری نبود. همة دانشجویانی که والدیناما تجربة دلپذی ،کردم. موفق شدم وارد کالج شومبدبختی می

ار بودند. کنا من ببودم زیرا والدینم  بودند. من استثنا واجد دریافت مقرری از شورای محلی ،انگلستان بودند

 دهم. باما من مجبور بودم به چنین کاری تن  ،نبودکالج مرسوم  ةکردن برای پرداخت هزین

ها نگرش من به کار خیر را تغییر دادند. کمی آن ،دو برخورد با خیریه داشتم و از آن زمان ،طی آن دورة سخت

که فقط  -خود  ها براساس خط مشینرفتم. آ JBG2سراغ شورای به برای حمایت مالی  ،پس از رسیدن به لندن

 ،درخواستم را رد کردند. بعدها - نه بر دانشجویان تأکید داشت ،گرفتندای یاد میوانانی که حرفهحمایت از ج بر

دست آوردم و آهن بهراه عنوان باربرشغلی موقت به ،در کریسمس ،اقتصادی لندن بودم وقتی دانشجوی مدرسة

است  بار فرصت خوبیفکر کردم اینهای زیربغل از بیمارستان بیرون آمدم و در همان حرفه پایم شکست. با چوب

 هاموقت دادم. آن و درخواست حمایتِها دوطبقه پله را باال رفتم دستیبگیرم. با چوبتا کمی پول از آن شورا 

کنند. سه پوند به من اما نتوانستند از پذیرش من اجتناب  ،شعارشان را دربارة کمک به کارآموزان تکرار کردند

                                                             
1 .Raiders of the Lost Ark The،  ساختة استیون اسپیلبرگ « ایندیانا جونز»فیلمی از مجموعة 

2. Jewish Board of Guardians 
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با چوب هربار مجبور بودم  ،ام کافی بود. این وضعیت سه هفته ادامه یافتیک هفتهسختی برای دادند که به

 ها باال بروم.برای گرفتن پول از آن پلهزیربغل 

برود و خود را آمادة کارآموزی یک  همان شوراتصمیم گرفت به  با شنیدن داستانمام اتاقیهم ،در همان زمان

هرحال بهاما  ،کردند زیاد دوام بیاوردها برایش پیدا میهایی که آنتوانست در شغلحرفه معرفی کند. او نمی

ای              رخواست برای دریافت کمک مرا به شوشورا می ،پس از مدتیکردند. اش میهمچنان حمایت

ای تم ویزخواسکردم و نمیجا بروم زیرا غیرقانونی کار میتوانم به آناما گفتم نمی ،بفرستد 1صدمات صنعتی

ها این را اما آن ،آهن کامالً قانونی بودم در راهنداشت. شغل موقت ندازم. واقعیتام را به خطر بیتحصیلی

اما او هم چیزی نفهمید. بنابراین  ،یک مددکار اجتماعی فرستادند ،آزمایی منها برای راستیدانستند. آننمی

ای پرشور و آتشین برای رئیس ا مجاز دانستم که نامهاخالقاً خود ر ،وقتی از کمک بیشتر به من خودداری کردند

ه به کمک ب ،ت شماسیار تحت شوم که شورایاما غمگین می ،مانممن زنده می» شورا بنویسم و در آن گفتم

 آن نامه تأثیر دلخواه را داشت. « تمایلی ندارد. ،استکه پایش شکسته و نیازمند  کیشِ شمادانشجویی جوان و هم

 ،ردن گچس از بازکها باال بروم. پکه مجبور باشم از پلهای سه پوند دریافت کنم بدون آنی داد تا هفتهرئیس ترتیب

م که دیگر به کمک شتنو ای به رئیسنامهدر  ،نسهدر جنوب فرا مجانی ها و تعطیالتیدستیکنار گذاشتن چوب

در مورد  کردم زیراه میاخالقاً آن را توجی ،او نیازی ندارم و ازش تشکر کردم. گرچه آن بنیاد را فریب داده بودم

 کردم.ینه تصور ممنصفاها را غیررفتار آن ،ن شرایطم. تحت آویگمن تحقیق کرده و نفهمیده بودند دروغ می

کردم و روزها درس شبانه کار می کلوبیعنوان گارسن در ها بهزمانی بود که شببرخورد دیگرم با خیریه 

ای نامهها برایم پرسشاطالع داد و آن 2به جامعة کویکرها ،د راهنمایم این را فهمیدخواندم. وقتی استامی

عنوان وند برایم فرستادند. کار آنان بهشرطی چکی به مبلغ چهل پبدون هیچ قیدو ،فرستادند. پس از پر کردن آن

برای نزدیک  ،الیهیچ سؤتوانستم بدون  2008 سقوطتأثیر قرار داد. پس از کمک به مردم مرا تحت روش صحیحِ

ریزی برنامه - هایشان به بهزیستی یا کوپن غذا وابسته بودندکه خانواده -ای نیویورک مدرسهبه یک میلیون بچه

رک تقبل کردم تا برای درصد هزینه را به نیابت از شهرداری نیویو 20دالری دریافت کنند.  دویستکنم تا چکی 

 ،واجد شرایط شود. شصت سال بعد ی،عنوان بخشی از بستة مشوق اقتصادبههزینه از دولت فدرال دریافت کمک

 هایهنااع» هب 3رغم حمالت بدخواهانة نیویورک پُستبار آورد و من بهفراوانی به هایپاداش ،بخشش کویکرها

 حس خوبی داشتم.  «رفاهی

                                                             
1. Industrial Injuries Board 

1 .Quakers، و خشونت با شدیداً  و دندار ایاعتقادینظام  یا رسمی مراسم وهیچ شودمی خوانده دوستی جامعة که ازمسیحیان گروهیر، کویک فرقه 

 .است مخالف جنگ
3. New York Post 
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در انگلستان داشتم  اشتباهشروع  دوران سختی را برای یافتن راهم در جهان طی کردم. چند ،پس از پایان کالج

گر اوراق قرضه و فروشندة عنوان تحلیلبعد به ،ار سهامعنوان کارگزابتدا به ،و عاقبت کارم به نیویورک ختم شد

چندان خیرخواه  ،طی آن دوره. پوششی گذاریهای سرمایهعنوان مدیر یکی از اولین صندوقو عاقبت بهسازمانی 

کارگزار و  ،2بود. در همکاری با دیک گیلدر 1تالش برای احیای پارک مرکزی ،ل ذکرنبودم. تنها فعالیت قاب

انجمن  ،اما چندان موفق نبودیم. سازمانی دیگر ،صندوق اجتماعی پارک مرکزی را ایجاد کردیم ،گذارسرمایه

 آنری در احیای تهای بسیار بزرگای نزدیک با مدیریت پارک برقرار کرد و گامرابطه ،حفاظت از پارک مرکزی

 ،آن فرآیند مان و ادغام آن با سازمانی موفق بود. طیرین دستاورد من منحل کردن سازمانتبرداشت. بزرگ

شان دارند و ایجاد یک سازمان خیریه شدهای مستقل از مأموریت اعالمزندگیهای خیریه کشف کردم که سازمان

 تر از پایان دادن به آن است. بسیار آسان

که  پذیری را پروراندمای از واکنشنظریه ،عنوان دانشجوی مدرسة اقتصاد لندن و ادامه در نیویورکوع بهبا شر

عنوان خیّری رف آن بههم در ص ،م شدراهنمای گذاری پوششیوان مدیر صندوق سرمایهعندر پولسازی بههم 

 رس است. در دست ششر فصل آن د آخرین نسخة ،را در مقدمه شرح دادم اینی محور. به دالیلسیاست

اقتصاد  فقطبودند و شامل نه مشابههای اصلی ام به پختگی االن نبود. اما ایدهچارچوب نظری ،روزهای کالجدر 

 یتأثیر کارل پوپر فیلسوف اتریششدت تحتند. طرز تفکر من بهشدمیکل نیز ائل انسانی دربلکه سیاست و مس

 اش. نظریة روش علمی و سپس از طریق 3ن آناز و دشمناجامعة ب ،کتابشطریق ابتدا از  ،بود

ردن داشتم. واحدهای دورة لیسانس را یک سال زودتر تمام کردم و تا گرفتن مدرکم یک سال وقت برای تلف ک

ام را عنوان استاد راهنما انتخاب کردم و دو رساله برایش نوشتم. پس از کالج باید خرج زندگیپوپر را به

 ،ام به رابطة پیچیدة بین تفکر و واقعیت را از دست ندادم. چند سال پس از ترک کالجما هرگز عالقها ،آوردمدرمی

های و گام های غلطبا شروع ،به پوپر تقدیم کردم. شغل تجاری من« 4سنگین هوشیاری بارِ»با عنوان را ای رساله

 پوششیگذاری های سرمایهاز اولین صندوقخم را دنبال کرد ولی عاقبت به مدیریت یکی واشتباه، مسیری پرپیچ

میلیون  یکصدسرمایه به  ،1979یون دالر شروع کردم. تا سال با سه میل 1969در سال  رسیدم.در نیویورک 

میلیون از آن به من تعلق داشت. فکر کردم آن  چهلحدود  .های تقسیم نشدهالبته بیشتر از طریق درآمد ،رسید

العاده زیاد فوق 5گذاری با پول قرضیپذیری در سرمایه. فشار ریسکاستبیش از کافی ام پول برای من و خانواده

ولت بریتانیا با خرید تعداد بسیار زیادی از اوراق قرضة د ،الزم سازی منابع مالیبدون آماده ،بود. در یک موقعیت

                                                             
1. Central Park 
2. Dick Gilder 
3  .The Open Society and Its Enemies 
4. The Burden of Consciousness  
5. Leveraged Basis  
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کردم خطی اعتباری بیابم و میتالش  ،چرخیدموار در لندن میدیوانه موافقت کردم. 1مدتاالجل کوتاهبا ضرب

 کاین ریس» شوم. به خود گفتم:آن دچار حملة قلبی می کردم هرفکر می ،2هالهنگام راه رفتن در خیابان لیدن

م. ایه بازنده ،اما اگه همین االن بمیرم ،ترین تالش پول زیادی به دست بیارمکردم تا در کمترین زمان و با کم رو

آن زمان بود که تصمیم گرفتم کاری ارزشمند انجام « و به خطر بندازم تا پول دربیارم.ر مامعناست که زندگیبی

فکر کردم. به چارچوب نظری  ،چه واقعاً برایم مهم بودشدت دربارة آنبه ،هادرست کردم. مدت یدهم و بنیادب

های زیربنایی تم که یکی از سنگام برای راهنمایی اعتماد کردم و مستقیماً سراغ مفهوم جامعة باز رفنسبتاً مبهم

 آن چارچوب است. 

دو » اشفیلسوف فرانسوی در رساله 3ناز سوی هنری برگسوبار اولین« جامعة باز» عبارت ،دانمجا که میتا آن

شد؛ دیگری ای بود و به جامعة بسته منجر میاستفاده شد. یک خاستگاه قبیله« 4خاستگاه اخالق و مذهب

های ند با ایدئولوژیتوانکرد که جوامع باز مینشان میباز پیوند داشت. کارل پوپر خاطر عةجهانی بود و با جام

به جوامع بسته تبدیل شوند. آن ادعا اشتباه است؛  ،کنند حقیقت نهایی را در اختیار دارندجهانی که ادعا می

جوامع باز  ،برخالف آن .ی سلطه یابندهای اجبارتوانند فقط با استفاده از روشهایی میچنین ایدئولوژی ،بنابراین

ها قوانین بشرساخته را برای قادر ساختن دیدگاه و عالیق متفاوتی دارند؛ آن ،های متفاوتپذیرند که آدممی

عمیقًا  ،در مجارستان مکنند. با تجربة حکومت نازی و کمونیسآمیز معرفی میها به همزیستی مسالمتانسان

 (2) ،( بازکردن جوامع بسته1) گونه تعریف کردم:بودم. من مأموریت بنیادم را اینهای پوپر تأثیر ایدهتحت

 بود.  1979سال  و تشویق تفکر انتقادی. اکنون( ترویج 3) ،پذیرتر کردن جوامع باززیست

 

 اندازیراه

 

اجتناب کنم. در ها خواستم از آنها و تناقضات کار خیریه مطلع بودم و میداشت. من از دام ی کندبنیاد شروع

کارآموزی کردم. در  - بان حقوق بشر شدکار حقوق بشری که بعداً دیدهسازمان تازه - 5موسسة هلسینکی واچ

                                                             
1. Short Notice 
2. Leadenhall 
3. Henri Bergson 
4. Two Sources of Morality and Religion 

2 .Helsinki Watch، شوروی  پیروی از بانیدیدهآن  هدف و شد تأسیس برنشتاین رابرت وسیلةبه 1978 سال که آمریکاییغیردولتی  موسسة

 هایحکومت توسط بشر حقوق قضن ساختن مستند برای ایرسانه هایمدیوم از استفاده به شروع ،تر شدنسابق از توافقات هلسینکی بود و با بزرگ

 .کرد بدرفتار
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کردم. همچنین شرکت می ،گرفتهای جاری مورد بحث قرار میجلسات چهارشنبه صبح که رویدادها و فعالیت

 جنگ داخلی بودند. چیزهای زیادی یاد گیرهردو در تحقیقاتی به السالوادور و نیکاراگوئه رفتم که یسفر در

شده اشغال که در افغانستانِ ،1والدیمیر بوکوفسکی ،اما خودم کار نسبتاً کمی انجام دادم. با مهاجر روسی ،گرفتم

سبب کشته شدن مردم یا قاتل  تواندها میاین فعالیتآشنا شدم. اما وقتی فهمیدم  ،شوروی فعال بود از سوی

 از حمایت او دست برداشتم.  ،ها شودشدن آن

شدم و از طریق یک  2ای صمیمانه با یک ریفیوزنکجا وارد رابطهتحقیقی دیگری به روسیه رفتم و آنبعداً در سفر 

دگراندیشان روسیه توزیع  شروع به فرستادن پول برای او کردم تا او هم آن را بین ،مهماندار هواپیمایی سوئیس

های دگراندیش در سراسر اروپای شرقی منبعی اساسی برای حمایت مالی از جنبش ،من بنیاد ،نهایتکند. در

 شد. 

که  4هربرت والکازی ،در نیویورک داشتم 3در آفریقای جنوبی بود. یک دوست زولو ماولین تعهد عمده و مستقل

یکی از  - 6ایگرفتن پُستی در دانشگاه ترانسکمدرس بود. او برای در دست 5در دانشگاهی در کانکتیکت

ای او را مالقات کردم و از زاویه 1980به آفریقای جنوبی برگشت. سال  -7آپارتاید نظام ةهای تحت سلطسرزمین

ه بود با همة نهادهای کشوری ای بستدربارة آفریقای جنوبی اطالعات کسب کردم. اینجا جامعه ،غیرمعمول

توانستم فرصت بهره بودند. کجا میت از همة امکانات بیاکثر جمعی ،های نژادیاما براساس زمینه ؛اولیجهان

که مشتاق  9تاونمعاون رئیس دانشگاه کیپ 8؟ با استوارت ساوندرزای بسته پیدا کنمبهتری برای بازکردن جامعه

شدة دم. شهریة همة دانشجویان پذیرفتهمالقات کر ،پوست بوددرهای دانشگاه به روی دانشجویان سیاه گشودن

پرداخت. فرصت را برای استفاده از منابع دولت آپارتاید برای بازکردن آن قاپیدم و پیشنهاد ه را دولت میدانشگا

 پذیرم. دادم که هزینة زندگی هشتاد دانشجوی سیاه را می

خواستم از هنر و تری به همراه داشت. میاما آن سفر موفقیت کم ،سال بعد دوباره به آفریقای جنوبی رفتم

خواستم  ،که بعدها جایزة نوبل ادبیات را کسب کرد 10رمیبنابراین از نادین گورد ،یقایی حمایت کنمفرهنگ آفر

                                                             
1. Vladimir Bukovsky 

1 .Refusenik،  است شده رد مهاجرتش درخواست که بود کسی معنای به سابق شورویدر. 
2 .Zulu، آفریقا جنوب در ناتال اهل 

4. Herbert Vilakazi 
5. Connecticut 
6. Transkai 

5 .Apartheid، فریقای جنوبیپوستان آپوستان و سیاهسفید بین جدایی و نفاق، نژادپرستی نظام 
8. Stuart Saunders    
9. Capetown    
 
10. Nadine Gordimer 
 نویسنده و فعال سیاسی اهل آفریقای جنوبی
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مالقاتی با رهبران فرهنگی  ،م دادانجابه بهترین شکل آن حمایت را  شودکه چگونه میة اینکه برای بحث دربار

ری یّدانستند که خ. همه میشناختندهمه مرا میتا آن زمان  .آفریقا ترتیب دهد. اما آن مالقات ناموفق بود

دیدند؛ تنها ظرفی از طال را نشسته در وسط اتاق می ،کنندگان آن جلسهثروتمند از نیویورک هستم و شرکت

 یم گرفتم پروژه را لغو و همه را از خود ناامید کنم.مشان این بود که چگونه آن را بین خود تقسیم کنند. تصبحث

ه معة باز بهای جاکردم که به دلیل اهدای برخی از بورسیه اون رفتم و کشفتبه دانشگاه کیپ همچنین

 تر ازپوست به کمتعداد دانشجویان سیاهنام شده یا انصراف برخی از دانشجویان جدید، دانشجویانِ قبالً ثبت

کردند کسی می ها احساسرسیدند. آنکامالً ناراضی به نظر می ،. دانشجویانی که مالقات کردمنفر رسیده هشتاد

زهای شود و از عهدة نیاها تحمیل میشوند و فرهنگی بیگانه بر آنشان تبعیض قائل میعلیه ،شان ندارددوست

 هایی بسته یافتم. ها را آدمآن ،آمدند. با استادان نیز مالقات کردم و برخالف معاون دانشگاهنمیآکادمیک هم بر

علوم شد م ،گذشته دادم. با نگاهی بهته به حمایت از اولین گروه ادامه میتصمیم گرفتم پروژه را ادامه ندهم؛ الب

 پوست استخدامن سیاهای را برای دانشجویمربی سیاه ،. معاون دانشگاهاستندادن پروژه تصمیم بدی  که ادامه

 نظاموقتی  ان بسیار  بهتر عمل کردند.نتیجه آنو در -بود طور اتفاقی آن فرد دوستم هربرت والکازیهب -کرد

ر اشیم اما دپوست داشته بآموخته دانشگاهی سیاهزیادی دانششد که تعداد بسیار عالی می ،آپارتاید نابود شود

 ،متحان کردما همدیگر را آمد. چند پروژة آپارتاید به نظر بسیار مستحکم می نظام ،ام را گرفتمآن زمان تصمیم

نمایش  کردم صرفاً برایفکر می کند.ییری در سیستم ایجاد نمیکدام از کارهایم تغکردم هیچمیاما احساس 

 ،مکه من از حکومت آپارتاید استفاده کنجای اینکنند. بهیمهای مرا تحمل فعالیت شان،میزان ظرفیت و بردباری

را  ها تصویر خارجی خودآن ،های منلیتکرد: با تحمل فعارسید دولت آپارتاید از من استفاده میبه نظر می

دن ادم داد که جنگیودم. این تجربه یبتر میکنم کاش سرسختآرزو می ،گذشتهبا نگاهی به  .بخشیدندبهبود می

 کننده ارزش دارد. ظاهراً مأیوس برای اهدافِ

 از سویاق بود رژیم کمونیستی مجارستان مشت ،1980در مجارستان بود. در اوایل دهة  امفعالیت مهم بعدی

هی از گرو اد تام قرار دمیل، فرصتی در اختیار لی پول و بانک جهانی پذیرفته شود و اینالملصندوق بین

ها اجازه م؛ آنبیاور جا بیروندر دانشگاه نیویورک از آن هسالای یکدورهدگراندیشان مجارستانی را برای گذراندن 

رم در اختیا توانستم بسازمی که میدربارة مجارستاناطالعات یک منبع  ،یافتند تا کشور را ترک کنند. این فرصت

 قرار داد. 

ایجاد یک بنیاد به دولت مجارستان درخواست دادم و کمی تعجب کردم که پاسخ مثبت  برای ،1984در سال 

کردند. موافقت شد که راهنمایی میها در آندادند. ما درگیر مذاکرات متمادی شدیم که دوستان دگراندیشم مرا 
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حمایت کند. آکادمی علوم مجارستان که آن  در کل از فرهنگ مجارستاندگراندیشان بلکه  فقط ازنه ،بنیاد من

 عنوان شریک من برگزیده شد. به ،زمان تحت کنترل شدید کمیتة مرکزی حزب کمونیست بود

قابل ها اعتماد کنم و همچنین برای دولت توانستم به آنرا که می یبارها از کشور دیدن کردم و گروهی از افراد

مان دادند. تا آن زمان را تشکیل فعالیت مشترک یها شوراآن ،انتخاب کردم. همراه با معاون آکادمی ،قبول بودند

ای متشکل از اما بعد مسئوالن اصرار ورزیدند که تصمیمات شورا باید توسط دبیرخانه ،چیز خوب پیش رفتهمه

س مخفی اجرا شود و این خواسته نقض معامله بود. به شده توسط پلیاعتماد و کنترلقابل گماشتگان سیاسیِ

 . ایمبست رسیدهطالع دهم که به بنرفتم تا به او افرهنگی حزب کمونیست،  سزارِ 1دیدن جورج اَکُسل

 «ترک نکنی. جا راامیدوارم با حسی بد این» او گفت:

  «شود حس بدی نداشته باشم؟چگونه می ،همه تالشی که کردمبا آن»گفتم: 

 « پیش ببری؟ ابه چی نیاز داری تا کارت ر»که گفت:  شدمخارج میش اتاق از در

 «مستقل. ایهدبیرخان» پاسخ دادم:

 منصوب من.  یآکادمی و یک ماشتةگیکی  ،دو دبیرخانه توافق کردیم بر داشتنِ

د. همچنین اولین گونه ایجاد شدو نیاز داشت. بنیاد مجارستان این به امضای هر ،هر سندی برای معتبر بودن

جایی که عاقبت به پایگاه اصلی بنیادهای جامعة باز  ،دفتر نیویورکدر را  ،مجارستانی یمهاجر ،کارمند خود

 . کردکار می ، برایم2سوزان وبر م،فقط زن دوم ،استخدام کردم. تا آن زمان ،تبدیل شد

شود هایی که گریبانگیر بنیادهای عادی میکرد. آن حوزه از تمام دامبنیاد در مجارستان مثل یک افسون کار می

ای که از نظریة جامعة باز کارل پوپر دانست. ما به آموزة سادهخودش می مستثنا بود زیرا جامعة باز آن را مالِ

بود؛ با  غلطشد ست ترویج میوسیلة حاکمان کمونیای که بهم، تکیه داشتیم: باورداشِت دولتیاستنباط کرده بود

دید  توانستیم غلط بودنش را در معرضِ می ،حزبیحکومت تک ایدئولوژیکیِ جای انحصار ایگزینی بهتدارک هر ج

که نمایة باورداشت رسمی نبود حمایت  ایبنیاد از هر فعالیت فرهنگی ،عموم قرار دهیم. بر همین اساس

ها از امکانات زیرا بیشتر فعالیتهای کشاورزان. مبلغ اهدایی بسیار کم بود تا تعاونی 3های زیتراز کلوپ -کردمی

گرفتند. ما از امکانات خوِد دولت برای صدمه ها از دولت حقوق میکردند و افراد شاغل در آندولتی استفاده می

 کردیم. زدن به آن استفاده می

                                                             
1. George Aczel 
2. Susan Weber 

2 .Zither، قانون یا سنتور مانند زهی ساز نوعی 



39 

 

نگی و سسات فرهؤاز طریق دادن دالر اهدایی به م ،هانیاز برای پرداخت این پاداشمورد مجارستانیِ 1فورینت

نتیجه بیشتر تمایل داشتند در ،مجارستانی اما فاقد ارز خارجی بودند ها غنی از فورینتشد. آنمیآموزشی فراهم 

ترین اش کنند. موفقنرخ ارز دولتی معاوضه اکه با به جامعة آزاد هبه کنند تا اینفورینت خود ر ،در برابر دالر

تنها پول مجارستان را کارمان هدفی دوگانه داشت: نه بود. این مجهز کردن آنان به دستگاه زیراکس ،فعالیت ما

آسانی در دسترس کرد که در شرایط دیگر بهپخش می بلکه اطالعاتی را ،کردبرای بنیاد مجارستانی حفظ می

ز فلسفة آکادمی علوم مجارستان ا ةدانشکدمدیریت دانشگاه اقتصاد کارل مارکس و  ةدانشکدگرفت. مثالً قرار نمی

 کردند.استفاده می (Samizdat)دستگاه زیراکس برای چاپ ادبیات زیرزمینی 

گونه که آن -خواستند از آن سوءاستفاده کنند حفاظت کندبنیاد مجبور نبود از خود در برابر متقاضیانی که می

شد. اگر حفاظت می ،ش بودندحمایتمورد زیرا توسط کسانی که  -من از شورای سرپرستان یهودی کرده بودم

وقتی ثابت  ،طور مثالبه دادند.گزارش می ،دانستندکسانی که بنیاد را از آنِ خود می ،شدجایی سوءاستفاده می

لغو کرد. این شبکة های حمایت از آن را بنیاد برنامه ،های گویا فاسد استبرای تولید و توزیع کتاب ایخیریهشد 

توانست واقعاً می ،میلیون دالر سهارآمد شود. با بودجة ساالنه ثر و کؤالعاده ماطالعات سبب شد بنیاد فوق

عنوان جایگزین وزارت راستی ما بهتری داشت؛ بهار عظیمجایگزینی برای وزارت فرهنگ باشد که بودجة بسی

های مستقل دانشجویی در حمایت از آموزشگاه ،هایمانترین فعالیتشدیم. یکی از موفقفرهنگ شناخته می

جویان مستقل بود که بعدها به هستة مرکزی یکی از احزاب سیاسی مهم در شهای دولتی و اتحادیة دانهدانشگا

اتیک کروها از گردهمایی دمتبدیل شد. اکثر استادان آن 3های جوانکراتودمیا ائتالف  2فیدز ،مجارستان

ویکتور  ،چیره شدند. رهبر آنان طبعاً دانشجویان بر استادان ،حمایت کردند. به دلیل انرژی بیشتر 4مجارستان

 وزیر شد. نخست 1998در سال  5اوربان

به  وو کشید براست  حش را تغییر داد. او فرصتی سیاسی را در جناامواضع ،مسندآن پس از رسیدن به اوربان 

ن زمان ود و از آره انتخاب شدوبا 2010تدریج ناسیونالیستی افراطی شد. این موضوع به او کمک کرد تا در سال 

توان می هم مجارستان را دولت طوری که حاال ،ای فاسدتر شدطور فزایندهوزیر مانده است. اوربان نیز بهنخست

 ،ای علیه مندرستی دولتی مافیایی خطاب کرد. او نیز مصلحت سیاسی خود را در این دید که جنگی رسانهبه

ن ماما  ،ای شخصی بین ما تبدیل کندبه درگیریراه بیندازد. او تالش کرد آن را  ،نعمت سابق خودشولی

 ام. یداً در سطح سیاسی نگه داشتههایمان را اکاش نکردم. من همیشه تفاوتهمراهی

                                                             
3 .Forint، واحد پول مجارستان 

2. Fidesz 
3. Alliance of Young Democrats 
4. Hungarian Democratic Forum 
5. Victor Orban 
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جعانی پروراند که به امر ،طور مثالبه .بینم که بدون مشکالت نبودهمی ،به داستان بنیاد مجارستان با نگاهی

ری بسیا از اما ،باید به روی جامعه باز باشدچه مید خیلی کمتر از آنادت کرده بودند و سبب شگرفتن حمایت ع

ه اقی بود کفرار کرد. موفقیت آن فرای انتظارات من بود. این اتف ،دهای عادی هستنها که مشخصة خیریهکاستی

تر به یشای شد برای کسب درآمد بخود انگیزه ةهم به نوبآورد که آن وجودرغبت کارهای خیریه را در من به

 گذاری. عنوان مدیر یک صندوق سرمایه

صیل به تف مکنم چون در فصل یکاما داستان آن را بازگو نمی ،بنیادی را در چین برپا کردم 1986در سال 

 دربارة آن خواندید. 

گاهیان ای برای دیدار دانشتالش کردم الگوی بنیاد مجارستان را در لهستان تکرار کنم. قبالً از برنامه ،1987در 

در لهستان پول فرستاده بودم.  1لهستان از دانشگاه آکسفورد حمایت کرده و برای شاخة فرهنگی همبستگی

کسفورد را که برنامة آ 2نسکییو پالچتباطات خوبی داشتیم. با کمک زبیگنیِبنابراین با جامعة مدنی لهستان ار

 دست آوردیم. اجازة دولتمردان لهستانی را به ،کرداداره می

یدند صرار ورزاها آن مدیرة بنیاد لهستان از پیروی از الگوی مجارستان خودداری کرد.ئتهی ،درست از همان ابتدا

کردی روی ،اجای پذیرفتن انواع مختلف پیشنهادهبه شده، که بنیاد باید با تمرکز بر دستورکاری انتخاب

ه نمایش ها بدهم تا خودشان را بی عمل به آنگیرد. تصمیم گرفتم میزانی اختیار و آزادبدر پیش تر را مشخص

. این مار بستیورها هم به کی را در دیگر کشما مدل لهستان ،پس از آن .ها بوداما معلوم شد حق با آن ،بگذارند

ز من اکشورشان را بهتر  ،مها بنیاد داشتفهمیدم مردم کشورهایی که در آن اتفاق نیز به من درسی داد؛

طور جدی ها بهنهادم. اگر با قضاوت آنهای محلی گردن میمدیره، به قضاوت هیئتزمان ند و از آنشناسمی

 کردم. ها را عوض میمدیرهئتهی ،مخالف بودم

دبیرکل میخائیل گورباچف به  ،1986بنیادی را نیز در اتحاد شوروی آغاز کردم. در دسامبر  ،1987در سال 

)حاال نژنی  که به گورکیای و فعال حقوق بشر، دانشمند هسته 3تلفنی با آندری ساخاروف ،سابقهشکلی بی

های ازسرگیری فعالیت» اچف از او دعوت کرد تا برایبتماس گرفت. گور ،تبعید شده بود 4نُوگرود(

 جورای از تغییری اساسی دانستم. اگر طبق معمول یک. من آن را نشانهاش به مسکو بازگردد«دوستانهمیهن

اما نه برگشتن به مسکو. در اولین  ،یافتباید اجازة خروج از اتحاد شوروی را میخاروف میسا ،دادوستد بود

 همسر گورباچف،  ،فرهنگی نوپایی را که رایسا ةسسواز کردم. کمی پس از رسیدن به آنجا، مؤفرصت به مسکو پر

                                                             
1. Solidarity 
2 Zbigniew Pelczynski 
3. Andrei Sakharov            
4. Nizhni Novgorod     
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و از او خواستم نمایندة عنوان شریک احتمالی شناسایی کردم. با ساخاروف دیدار کردم به ،پشتیبان آن بود

ب را با کار صرفاً خزانة کاگتو با این» اما او نپذیرفت و به من هشدار داد: ،شود همدیرئتشخصی من در هی

کند. با کرد و مفتخرم که ثابت کردم اشتباه میلوح فرض میساده ایاو مرا آمریکایی« دهی.سامان می یتدالرها

به منظور جلوگیری از شنود، مرا وقتی ب بودند. وابسته به کاگ ،بنیاد فرهنگیمعلوم شد شرکای من در  ،حالاین

اعضای  ةرا به من خبر دادند. ساخاروف به من دربار مسئلهاین  ،روی در هوای آزاد بیرون بردندبرای پیاده

تماس گرفته بودم.  2شناس مستقل از نوُوسیبرسکجامعه 1یانا زاسالوسکایاتمدیره مشاوره داد. از قبل با تاتهیئ

را توصیه کرد. من نیز  5سردبیر مجلة ادبی اِزنامیا 4ریگوری باکالنفگتاریخدان و  3یوری آفاناسیف ف،ساخارو

ناسیونالیستی افراطی و طرفدار محیط زیست سیبریایی که بعداً  7نویسنده؛ والنتین راسپوتین 6دانیل گرانین

یی و فضاعلوم دانشمند  9شناس گرجستانی و بوریس روشنباکبانز 8سآتشة پوتین شد؛ تنجیز بُواچیتطرفدار دو

 ها اعتماد کنم انتخاب کردم. به آن توانستمای که میمدیرهئتعضای هیعنوان افیلسوف مذهبی را به

اش طی کارمان را بالفاصله شروع کردیم. چیزی را که پدرم دربارة تجربه ،بدون انتظار برای اجازة مسئوالن

. سایر بنیادهای شودممکن می غیرممکن  ،در دوران آشوب آوردم:به خاطر می ،کردسیه تعریف میانقالب رو

پیشگام  ،سال بعد ورزیدند. برای یکی دوها اصرار میقبل از شروع فعالیت ،غربی بر گرفتن اجازه از دولتمردان

 ،ترین تالش ماموفق جاد کنیم. احتماالًتوانستیم تأثیر زیادی ایبنابراین ما می ،تنها بازیگر شهر بود 10فرهنگی

ها بود. گاهها و دانشتاریخ و قانون در دبیرستان ،شده دربارة علوم اجتماعیهای تازه نوشتهارش و توزیع کتابسف

داشتیم که بدون را سرپا نگه -ازنامیا جالت ادبی مشهوری مانندم -اصطالح مجالت قطورما همچنین همة آن به

 . ندشدد میحمایت ما نابو

 ،شدة جغرافیاییجای مناطق تجارت آزاد مشخصاصالح اقتصاد شوروی نیز بودم. بهمن به فکر طرحی برای 

را دادم. آن را جنین اقتصاد  ،عبارتی صنایع فرآوری غذاییبه ،پیشنهاد آزادسازی بخش خاصی از اقتصاد شوروی

                                                             
1. Tatyana Zaslavskaya 
2. Novosibrisk 
3. Yuri Afanasiev    
4. Grigory Baklanov     
5. Znamya     
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8. Tangiz Buachidze     
9. Boris Rauschenbakh 
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به سرپرستی واسیلی را کردم. گروهی از اقتصاددانان غربی ریزی شده تصور میبرنامه در رحم اقتصادِ خفتهبازارِ 

 جا بردم. به آن ،که بعداً دبیرکل کمیسیون اروپا شد 2برندة نوبل و رومانو پرودیاالصلِ روسیِ 1لئونتیف

های دولتی مختلف دستور داد تا سای آژانسؤبه ر ،رئیس شورای وزیران 3نیکالی ریژکوف ،در میان حیرت من

مردان تا چه حد مشتاق کمک غرب هستند. آن زمان داد دولتلسة ما شرکت کنند. این نشان میدر اولین ج

های دولتی برای مالقات با متخصصانی که آورده سای قدرترین آژانسؤر ،حالبا این ،شده نبودمچندان شناخته

 بیش از آن ،ریزی شدهمهاما زود برایم روشن شد که اقتصاد برنا ،مذاکرات مدتی طول کشید .بودم صف کشیدند

 . کنداز جنین سالم محافظت  بتواند بیمار بود که

قانون مدنی به شوروی بردیم. اما توانایی من  نوعیحقوق را برای کمک به استقرار غربی ما همچنین کارشناسان 

نبود. این با تأثیری که بنیادهایم در امپراتوری شوروی داشتند هماهنگ  ،برای تأثیرگذاری بر سیاست غربی

 ،فروپاشی ساختاری بود؛ در غرب گیرباشد. شرق در ربوطشاید به ناهماهنگی شناختی بین شرق و غرب م مسئله

که آن زمان هنوز بخشی از  - 4سدامتدر پو 1989لة اصلی بود. وقتی در بهار ئتجارت و حرفه مس ،طبق معمول

 ن خندیدندم به واقعاً ،یدی را پیشنهاد دادمجد 5طرح مارشال ،غرب-در یک کنفرانس شرق - آلمان شرقی بود

تنها تالش من  ،و آن .(ضار روبرو شدح و مزاح حیگزارش داد که پیشنهاد با تفر 6ماینهفرانکفورت آلگه ة)نشری

پاشید و سرعت از هم مینظام شوروی بهنداشت.  ای دربرن سیاست غرب نبود که نتیجهادتحت تأثیر قراردبرای 

یند خوِد بنیاد در فرآ ،تنهایی بود. برعکسورای توانایی بنیاد به ،جامعة بسته به جامعة باز از گذار هدایتِ

باارزش را برای تجدید  ند و زمانِاوالن بنیاد نیز دچار فساد شدهفروپاشی گرفتار آمد. کشف کردیم که برخی مسئ

به چه چیزهایی  ،کرددرستی عمل میبهز نخواهیم فهمید که اگر بنیاد گروه رهبری از دست دادیم. هرگ سازمانِ

 یافتیم.دست می

موقعیتی عجیب برای یک خارجی. از نزدیک درگیر  -درست در قلب نابسامانی سیاسی بودم ،در آن زمان

کرد که تالش می 7طلبان اقتصادی بودم. با گریگوری یاولینسکیهای رقیب اصالحکشمکش قدرت بین گروه

بسیار صمیمی  ،عملی کند -ای انقالبی باید برای دستیابی به غیرممکن تالش کردهدر برهه -آموزة پدرم را 

                                                             
1.  Wassily Leontief    
2. Romano Prodi     
3. Nikolai Ryzhkov 
4. Potsdam 

2 .Marshal Plan، نفوذ از جلوگیری برای دوم نیجها جنگ از پس که غربی اروپای کشورهای اقتصادی توسعة برای آمریکا کمک طرح 

 .شد اجرا کشورها این در کمونیسم
6. Frankfurter Allgemeine 
7.Yovlinsky 
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بود که در پی جایگزینی اتحاد شوروی با اتحادی  2روزه پانصدو برنامة  1پشت طرح شاتالین شدم. او قدرت واقعیِ

، از سوی گروهی ماقتصادی براساس الگوی بازار مشترک اروپا بود. وقتی گروهی از اقتصاددانان غربی را آورد

اش را به زندانی شدند. عاقبت یاولینسکی و تیم روستایی دنجدر  دستگیر و عماًل برای یک روزرقیب  طلبِاصالح

شدن رسمیت شناختهشان کردم برای بهکه کمکجایی ،در واشنگتن بردم 3افاماجالس ساالنة بانک جهانی و آی

دستِ خالی به خانه  ،شدم کاری کنم صدایشان شنیده شوددر رقابت با تیم رقیب بجنگند. گرچه موفق 

خودِ گورباچف از قدرت  ،طرح آنان را رد کرد. کمی پس از آن ،روترمیانهای بازگشتند و گورباچف به نفع برنامه

 کنار گذاشته شد.

نیستی مختلف های کموو امپراتوری شوروی از هم پاشید. وقتی رژیمبود دیوار برلین فروریخته  ،در همین اثنا

ها را دنبال و بنیادهایم را یکی پس از دیگری در آن من از نزدیک حوادث آن ،کردنداروپای شرقی سقوط می

به  4با شاهزاده شوارزنبرگ ،در اوج انقالب مخملی ،1989از کریسمس  پیشکردم. درست کشورها تأسیس می

 ،جمهوری چکسلواکی بودوزیر و کفیل ریاستستکه آن زمان نخ 5ماریان کالفا پراگ رفتم. از حزب کمونیستِ 

منتقل کند. این خبر برای هاول  6آمیز به واسالو هاولطور مسالمتقدرت را به شنیده بودیم که قصد دارد

 غیرمنتظره بود. 

به بخارست رسیدم. سراسر جادة دیکتاتورِ کمونیست،  7ام نیکالی چائوشسکو، کمی پس از اعد1990اوایل ژانویة 

دگاه پوشیده از سربازان مسلح بود و خوِد شهر تحت شرایطی شبیه محاصره. گروه مخالف را شناسایی و تنها فرو

 ،خواستم تأسیس کنمبنیادی که می ایِعنوان رئیس منطقهبه ،پیدا کنم 8توانستم در بخارستعضوی را که می

 ،جا به صوفیه رفتماز آن اوتی اتخاذ کنیم.گماشتم. بعدها پلیس در سازمان رخنه کرد و مجبور شدیم ترتیبات متف

ریزی کرده بود. همت سفارت آمریکا از قبل برای بازگشایی بنیاد بلغارستان برنامهجایی که یک مسئول بلند

ها در آن ،حتی قبل از مستقل شدن آن کشورها های عضو اتحاد شوروی سفر کردم وهمچنین به جمهوری

ف یای با نخبگان کشور در کییادماندنی بود. در جلسهویژه بهرم از اوکراین به. دیداسیس کردمتأبنیادهای محلی 

لی بودند و این را به ها غیرعمارائه دادند. به نظرم همة آن های زیادی برای بنیادها پیشنهادشرکت کردم و آن

قدر خوشایند است؛ از کسی، چ "نه" کنید رک شنیدنِشما درک نمی». ابداً ناراحت نشدند اما ها گفتم،آن

                                                             
1 .Shatalin Plan، سازی در شوروی سابقی آغاز خصوصیشاتالین برا استانیسالو طرح اقتصادی 
2 .500Days Program، داد که از بازار مشترک ود را به اتحادی اقتصادی میو جای خ پاشیدهمان طرح شاتالین که طبق آن شوروی از هم می
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 المللی پول . صندوق بین3
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 ،برای من یک درس بود. از آن زمانهم این « کنند.کاری نمیگویند و بعد هیچمی "بله" دولتمردان ما همیشه

 کردم. تردید نمی ابداًدر رد کردن پیشنهاداتی که به نظرم غیرعملی بودند 

 عادلشدت نامتبه از شرایطِ ک خاصیرمن د بودند. انگیزبخش و هیجانالعاده مسرتپرتکاپو و فوق یدورانها این

جارستان طی اشغال مهای پدرم دربارة ماجراهایش طی انقالب روسیه و تجارب خود داشتم که آن را از داستان

 د. دست آورده بودم. این درک مرا در استفادة صحیح از شرایط انقالبی توانا کرتوسط آلمان به

دادم. نه میتر باشم. بدون هیچ طرح منسجمی اعاهمة عملیات نزدیک م را به لندن بردم تا بتوانم بهاخانواده

 ،ودبای که در حال فروپاشی کمونیستی نظاماجتماعی نسبت به  یتری از سازمانجامعة باز را فرم پیچیده

ابراین شد. بنیهم انجام م چیز باید بامهیاری از خارج بود. ه ساختاری نیازمند دست گذارِدیدم. دستیابی به می

گونه کردم. اینمعمواًل آن را تأیید می ،رسید قابلیت عرضه داردکردم که به نظر میوقتی پیشنهادی دریافت می

ر بسط لیون دالمیسیصد میلیون دالر به بیش از  سهی جامعة باز از هابنیاد مخارجِچند سال،  که طی فقط بود

کردیم و عاقبت کل شبکة بنیاد داشت از کنترل مل میه عشد طبق برنامه پیش رفت. ما بدون بودجیافت. نمی

 م. یاز داشتینشد. ما در آشوبی که در آن به اوج رسیده بودیم به گِل نشستیم. به نظم فوری در بحران خارج می

 

 وضعیتی پایدارتر

 

برای ریاست را بان حقوق بشر، مدیر اجرایی دیده 1رنای آریهنظر  ،1993شانس بودم که توانستم در سال خوش

تنهایی سفر کنم؛ کسی باید عهده گرفت. دیگر اجازه نداشتم بهباز جلب کنم و او مسئولیت را به بنیادهای جامعة

شدند. آن زمان داشت؛ وگرنه پذیرفته نمیمیپذیرفتم یادداشت برکرد و از همة تعهداتی که میمرا همراهی می

همة کشورهای در عمالً  ،رفتند. ما بنیادها را تحت رهبری محلیبود که شبکة بنیادها شکل کنونی را به خود گ

شدند. شناخته می« شبکة بنیادهای محلی»عنوان بهها شعبه این ،شوروری سابق ایجاد کردیم؛ در گفتگوهای ما

کرد و مرزهای ملی را رد می ها؛ این طرحای نامیدیمهای شبکههمچنین چیزی را بنا نهادیم که آن را طرح

کار  گرفت. اینمی دربر آموزش و حقوق بشر را ،بهداشت و سالمت همگانی ،ائل خاصی چون عدالت جناییمس

های طرحای حاصل از دهای ملی را با مهارت حرفهآمده از بنیادستبه قالبی خلق کرد که شناخت محلیِ

تحِت های هایی خارج از زمینهد پروژهستننتواپذیر بود: بنیادهای ملی میکرد. این قالب تعدیلای تلفیق میشبکه

                                                             
1. Aryeh Neire 
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توانستند در کشورهایی که بنیادهای ملی ای میهای شبکهای داشته باشند؛ و طرحهای شبکهپوشش طرح

پرداخت. تر شدن میاما سازمان ما به منسجم ،پاشیدمینظام شوروی همچنان فرو نداشتیم فعال باشند. 

بنیادها اولین گروه حاضر در صحنه بودند و به دلیل تمایل خود برای های بحرانی به درد خورده بودند. سال

 شد. تر میایال کارشان حرفهها هویت یافته بودند. حاممکن کردنِ ناممکن

محور با تأکید بر تفکر انتقادی در وجودآوردن رویکردی کودکبه -ش شدسوم بودجة ما صرف آموزحدود یک

دورة کارشناسی ارشد و وار عادت داشتند. اب و خطاب و یادگیری طوطیهای پرعتکه به روش ییهاکشور

یجاد کردیم. تاریخچة ا ،ای در ورشوبا شاخه ،ابتدا در پراگ و بعد در بخارست را دانشگاه اروپای مرکزیدکترای 

طبق  م کهیاین کتاب به تفصیل آمده است. همچنین یک برنامة حمایتی آموزش عالی دایر کرد آن در فصل سوم

، ی دولتیهااصالح دورة تحصیالت در دانشگاه ،تأسیسصرف مؤسسات آموزشی تازه ،همان میزان پول حدوداً آن،

پرداخت دستمزد اضافی برای برای سفرهای مطالعاتی در غرب و  های دولتیدانشگاه اعطای بورسیه به استادانِ

در هم و هم در آموزش عالی  ،از اصالح ساختاری ،هعالوهای کشورشان شد. بهت به دانشگاهترغیب آنان به بازگش

تانی معرفی کردیم که نمونة دبسهای پیشرا برای بچه 1گامبهعمومی حمایت کردیم و طرح گام آموزش

 های کودکستانی بود. برای بچه 2شدة برنامة هداستارتاصالح

با تأکید ویژه بر حقوق مدنی و  ،هوم آنترین مفبودجة ما صرف حمایت از جامعة مدنی در گسترده سوم دیگرِیک

 نمونهعنوان بدترین را به -نامند یم 3ان را روماآناکنون  - هاکولی ،شد. ماپذیر میهای آسیبحمایت از جمعیت

ی و نژادی در اروپای شرقی به رسمیت شناختیم و برای مقابله با مهای قواز محرومیت اجتماعی براساس زمینه

سپس برای  ،شانابتدا برای حفاظت از فرهنگ -مای پول و انرژی اختصاص دادیفزایندهمیزان  ،آن مشکل

  خودکردة روما بود که به روما بودنِتربیت نسلی جدید از جوانان تحصیلترین دستاورد ما شان. بزرگآموزش

 کردند. افتخار می

یافت. من ما نیز افزایش می بودجة ،افتیشوروی ادامه داشت و رنج مردم افزایش می نظامکه فروپاشی حالیدر

 ،های علم شوروی از نابودی بودالمللی علم که هدفش حفظ بهترینصد میلیون دالر برای ایجاد یک بنیاد بین

ینة فوری داد. هزپانصد دالر کمک هرکدام ،ترین دانشمندان اتحاد شوروی سابقصرف کردم. این بنیاد به برجسته

آن مبلغ برای حمایت یک سال یک خانواده کافی بود. انتخاب افراد براساس  ،یختهگسبه دلیل تورم لگام

المللی. بیش از سی هزار بین ةشددر مجلة علمی شناخته شاننام ذکربار های ساده و عینی بود: سه مالک

                                                             
1 .Step by Step،  کشور اروپایی شرقی و مرکزی به  پانزدهمحور در های آموزشی کودکبا تأکید بر روش 1994برنامة بنیاد جامعة باز در سال

 کودکان.  های آموزشی برای اشاعة تفکر باز و انتقادی در نسل جدیدی ازکراتیک، تمرینوعنوان راهی برای ترویج و رشد اصول دم
2 .Head Start، ماندگِی دپارتمان بهداشت و سالمت و خدمات انسانی آمریکا که آموزش اولیة کودکی، سالمت و تغذیه را به برنامة جبران عقب

 دهد. درآمد ارائه میهای کمکودکان و خانواده
3. Roma 
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المللی بین ت ژوریتحقیقاتی انتخاب شده توسط یک هیئ هایدانشمند واجد شرایط بودند. بقیة پول برای برنامه

العاده بود: کل سنخان صرف شد. این طرح موفقیتی خارقهمتوسطِ بازبینی  نظاماز دانشمندان و با استفاده از 

 مبلغ طی یک سال تحویل داده شد. 

ر ی از دستاوردهای برجستة هوش بشکه آن را یک - های علوم طبیعی شورویتنها نجات بهترینهدف من نه

ای در وال شود. در مقالهثر مدیریت ؤلی متوانست به شکدادن این بود که کمک خارجی میبلکه نشان  - دانممی

باید در همین جهت المللی پول پیشنهاد دادم که کمک پیشنهادی صندوق بین 1992ورنال سال استریت ج

 ی پرداختبایست براکمک می ،ی یا جانشینان آنای به دولت شوروجای ارائه حمایت بودجهمدیریت شود. به

 ری تخصیص یابد و از نزدیک بر توزیع آن نظارت شود. ها و بیمة بیکامستمری

 داد؛ وقتیبستم نتیجه میکار میای از خودم را بهوقتی ایده ،طور کلیاما به جایی نرسید. به ،ایدة خوبی بود

یر کرده تغی مسئلهاین  ،انودم. با گذر زمخیلی موفق نب ،تأثیر قرار دهمکردم سیاست عمومی را تحتسعی می

 ام. تر بودهحمایت عمومی موفق است: اخیراً در بسیج

پیمود. ا میرتفاوتی متاریخ مسیر  ،گرفته شده بود مجلة وال استریت پی م درقاطعانه باور دارم که اگر پیشنهاد

 ن به غرب کامالً متفاوتشادیدند و نگرشهای غربی میرا از کمک یو قابل لمس عملیمردم اتحاد شوروی فواید 

 پردازد. تاوان سختی می ،رای کوتاهی در کمک به مردم شوروی در زمان نیازشانبشد. امروز اروپا می

 نظامپاشی فروبا ایجاد شده  های نسبتاً نامحدودِابتدا با فرصتتر شدم. من نیز طی این ماجراها بسیار پخته

مکن درنگ رسیدن به غیرمش برای نقش در تاریخ بودم که در تال قدر مشتاق ایفایشوروی زیادی ذوق زده و آن

آوردن دستای بهایز قائل شوم. برتم ،تواندچه نمیو آن تواند کار کندچه میگرفتم که بین آن تدریج یادنکردم. به

ار فرادی که قرترین انفر از مهم آورم دوکردم. به یاد میمندتر عمل میهتر شده و عالقسنجنکته ،چیزی ارزشمند

 از این اوایل و کردند.شان را با من لغدیدار ،برخی تذاکراتی که داده بودم دلیلبه  ،مالقاتشان کنم مسکو در بود

 از من ردموقتی ماکنون  .رمحس خوبی دا ،مواضعی که اختیار کرده بودم نسبت به شدم؛ حاالپکر می برخوردها

 توانم صادقانه بگویم که تمایلی به دیدنش ندارم. یم ،امد آیا پوتین را مالقات کردهنپرسمی

زور از به 1سرشناس به همراه داشت. وقتی استرلینگ ایعنوان چهرهتغییر مهمی در اعتبار من به ،1992سال 

معروف « گلستان را ورشکسته کردان مرکزی مردی که بانک» عنوانمن به ،شدمکانیزم نرخ ارز اروپا خارج می

گذاری من نقش مهمی در این رویداد بازی کرده زیرا انکار نکردم که صندوق سرمایه را گرفتم لقبشدم. این 

 خواستمنقش من اغراق کردند. من عامدانه اجازة چنین کاری را دادم زیرا می ةبارها دربود؛ آن زمان رسانه

                                                             
1 .Sterling ، انگلستاندر پول واحد 
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. ناگهان تریبونی یافتم که از طریق پلتفرمی ایجاد کنم تا از آن بتوانم دربارة مسائل دیگر حرف بزنم و نتیجه داد

 توانستم شنیده شوم.آن می

میلیون دالری برای کمک  پنجاهآن سال یوگسالوی درگیر جنگ داخلی بود و از آن فرصت برای اعالم اعتباری 

استفاده کردم. اعالن من در کریسمس توجه جهانی را به  زدة بوسنیو جنگبشردوستانه به شهروندان غیرنظامی 

جنگ بود که به  ةکشاندن امدادگران به منطق ،های بالعوض منکت آنان جلب کرد. ایدة اولیة پشت کمکفال

. این دندر منطقه حضور یاب ترنهفعاال ،برای حفاظت از آنان کردوادار مینیز  نوبة خود نیروهای سازمان ملل را

لت نکردند. اما یک دخا 1اعام در سربرنیتسقتلی سازمان ملل برای ممانعت از چیزی نبود که اتفاق افتاد. نیروها

 ،برق و آب برای سارایوو ،از پول برای تهیة بنزین ،2تگزاسی به نام فرد کانی فردی ،دوستانهنابغة کمِک بشر

اما روشی که  ،ای دربر نداشتهمچنین خرید دانه برای کاشت سبزیجات استفاده کرد. ایدة پشت اعانة من نتیجه

کمک  3ل من استفاده کرد نتیجه داد. شاید اغراق نباشد اگر بگویم به زنده ماندن مردم سارایووکانی از پو فرد

 . پیدا نشدن کشته شد و جسدش هرگز در چچ ،وقت روشن نشدرایطی که هیچکانی در ش ،کرد. کمی پس از آن

به  لی انجام دادم زیرا مشتاقِمیکار را با بیبه سارایوو رفتم. این ،وقتی شهر تحت محاصره بود 1993در نوامبر 

ترین هواپیماهای یکی از بزرگ I1-76 4پرواز با ایلوشین ،ترسناک بود ام نبودم. سفری تقریباًختن زندگیخطراندا

و  شدوری مینشسته بودیم. وقتی هواپیما یک ،گاز که روی کف قرار داشتند یهاای از لولهجهان. ما کنار توده

پس از کردند. داشتند سفت و شل میها را کنار هم نگه میکه لوله را هاییکراینی تسمهخدمة او ،رفتپایین می

 از فرودگاه وقت داشتیم.  خروجفقط ده دقیقه برای فرود، 

صورت  بهقطعات . مه بودکانی ساخته بود به سارایوو رفت آب که فرد خانةیک تصفیهتشریفاتیِ  برای افتتاح

ه نداد حلی اجازهای در کوهستان نصب شده بود. اما مقامات مجاده یا برده و درون تونلجتکه با هواپیما به آنتکه

کرد می ی کسبند که آب درون آن جریان یابد. هرگز نفهمیدم چرا. یا کسی داشت با فروش آب درآمد زیادبود

بتواند تصاویری  های انتظار آب توسط تک تیراندازها کشته شوند تاخواست مردم همچنان در صفیا دولت می

تراض و اع دمشاید هم هردو. مجبور ش ،در تلویزیون پخش کند و از این طریق برای فالکت شهر دلسوزی بخرد

 ا بگیرم. شیرهای آب ر  ِسوپاپ ا توانستم اجازة بازکردنای خواهم کرد ترا رسانه مسئلهتهدید کنم که این 

                                                             
1 .Serbrenica Massacre، هاصرب به دستحدود هشت هزار مسلمان بوسنیایی  عامقتل 
2 .Frederick C.Cuny، تا زمان ناپدید 1969سراسر دنیا از سال  نةهای بشردوستاآمریکایی متخصص امداد در بحران که در بسیاری از پروژه 

 ، شرکت داشت. 1995شدنش در چچن در سال 
3. Sarajevo 
4. Ilyushin I1-76 
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سترده ابق گدر سراسر اروپای شرقی و اتحاد شوروی س کار هماهنگی و دادن سیمایی منظم به بنیادهایی که

 ،وع کنیمکه نظم مالی را شرز اینا. قبل تالطم نبود هایهبخشی دوربه جالبی و لذتفرسا بود اما طاقت ،بودند

یدیم زیرا هرگز به آن نرس که ،ها تا نصف بودکم کردن هزینه میلیون زد. هدف  ششصدمان سر به هزینة ساالنه

حاد ربارة اتد را اجازه دهید داستانم ،ز شروع داستانآوردند. اما قبل ابرمی های جدیدی در جایی دیگر سرفرصت

 شوروری تمام کنم. 

 

 هاچالش

 

ا به دند ما رشبنیاد ما در روسیه مورد حمله قرار گرفت و موفق  ،پوتین به قدرت رسید ،1999وقتی در سال 

 خرید اجاره کرده بودیم.  نی را با حقِرانند. ما ساختماتاخارج از کشور ب

ه ن حذف شدرید از آخکه گزینة  -قرارداد سپرده را با قراردادی جعلی  ،البته مافیای روسی موفق شد در دادگاه

 مطمئن ،انا ترک کنیم. در آن زممجبور شدیم دفترمان ر ،نامه تمام شدجایگزین کند. وقتی موعد اجاره - بود

ات دولتی انی مقامنم که تببیشتر مایلم باور ک ،اما با نگاهی به گذشته ،نه مافیای روسیه بود یاکار  نبودم آیا این

 بود. 

در گرجستان در  1حمایت من از میخائیل ساکاشویلی ،شمارداش مییکی از دالیلی که پوتین مرا دشمن شخصی

جمهوری یز است. طی دورة ریاستانگغمگین داستانی ،که به من مربوط استبود. تا جایی 2000 اوایل دهة

گروهی از توسط  گستردهفسادِ با مبارزه  پویشِ نوعیگرجستان دچار فساد شدیدی شد.  ،2زهدادوارد شواردنا

آغاز به  ،رئیس مجلس ،3و زوراب ژِوینیا -دادگستری بود  وزیرکه آن زمان  - طلبان به رهبری ساکاشویلیاصالح

ن درگیر شدم. همچنین از طرف شد و من شخصاً در آبنیاد حمایت میکار کرده بود. این پویش از طرف 

. خودِ برنامة مستدانده میافتااما خسته و ازپا شد که او را فردی آبرومندزه هم حمایت میدجمهور شواردنارئیس

گرجستان دیدن توانست اوج بگیرد. هربار که از اما نمی ،خوبی تدوین شده و بلندپروازانه بودمبارزه با فساد به

کرد اما هرگز نتوانست آن را انجام دهد زیرا منبع اصلی فساد در ای به حمایت میزه اشارهدشواردنا ،کردممی

طلبان صبر از کف های امنیتی وابسته بود. عاقبت اصالحواقع به سرویسکشور بود و زندگی او هم بهوزارت 
                                                             
1. Mikheil Saakashvili 
2. Eduard Shevardnadze 
3. Zurab Zhvania 
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زه تشکیل دادند. من دحزبی سیاسی در مخالفت با شورادنا و نددادند. ساکاشویلی و ژوینیا دولت را ترک کرد

 ،از طرف دانشگاه اروپای مرکزی نشان دادم. در نوامبر 2003ها را با اهدای جایزة جامعة باز سال حمایتم از آن

که از جانب بنیاد من و بسیاری  -دهندگان جناح مخالف در انتخابات موفق شد. یک نظرسنجی مستقل از رأی

حزب حاکم را برنده اعالم کرد.  ،داد که اکثریت کامل را دارند. اما نتایج رسمینشان می - شدمایت میدیگر ح

ساکاشویلی  ،2004را و انقالب شد. در ژانویة  نه نتایج رسمی ،مردم نظرسنجی مستقل را باور داشتند

 جمهور شد. رئیس

صندوق  انجام دادم. چند میلیون دالر بهکاری  هر ،به وجد آمدم و برای کمک به او در مسیر موفقیت

 ی کابینةه اعضاسازمان ملل اهدا کردم که ماهانه هزار دالر ب ایجاد شده توسط برنامة توسعة توانمندسازیِ

یس تحمیل یلی اجازه داد نظم را به پلبه ساکاشوکار پرداخت. اینساکاشویلی و صد دالر به نیروهای پلیس می

بردارند.  ،گرفتهای عبوری رشوه میماشین جا ازرا که پلیس در آن ییهابندانهد تا راهها دستور دکند و به آن

ی از داد زیادتع یلیشدت باال برد. اما وقتی دولت ساکاشویت او را بهملموسی بود که محبوب این سنجة ضد فسادِ 

کرد.  شرایط تغییر ،ول دریافت کردیادی پشان مبلغ بسیار زآزادی اتهام فساد بازداشت و برای تجار مشهور را به

واریز و  ها برای خرید سالح جهت دفاع از گرجستان در برابر حملة مورد انتظار روسیه به صندوق بودجهپول

 عاقبت به منبعی از فساد تبدیل شد.  ،استفاده شد. پول رشوه و تطمیع

ترین این رسا ،سیون پارلمانیاپوزی نبودِدر پرده حرف زد و بی ،بنیاد من در گرجستان علیه این رفتار غیرقانونی

دالل است ؛اشمصبورتر ب جدید های دولترویانتقاد از دولت جدید بود. شخصاً در ابتدا مایل بودم نسبت به زیاده

نتقدتر من نیز م ،ها همچنان ادامه دادندقتی آنواما  ،قوانین عادی کارآیی ندارند ،کردم که در شرایط انقالبیمی

 احب مقام وتا ساکاشویلی ص است های جامعة بازنمونة بهتری از ارزش ،اپوزیسیون علوم شد ساکاشویلیِشدم. م

 قدرت. 

ن پوتین به حاکما متهم شدم و در فساد مالیساکاشویلی  همدستی بابه  ،های روسیههمزمان توسط رسانه

اما  ،دندها اجتناب کرنه بیشتر آناتجمهوری آسیای مرکزی توصیه کرد که بنیادهای مرا تعطیل کنند. خوشبخ

ی بود که های دیگر جهان نیز پیامدهای بدی داشت. این درس دردناکبنیادها فشار را احساس کردند و در بخش

 فظ کنم. حی را بیشتر شخصی ةفاصل ،ها بنیاد دارممداران داخلی کشورهایی که در آنبه من یاد داد با سیاست

 تر از عمل کردن به آن است. استراتژی ما برای برخورد با کشورهاآسان ،وریرسیدن به چنین برداشتی در تئ

به جامعة مدنی کمک  ،سواز یک ما رویکردی دوسویه داریم؛ شدت به شرایط سیاسی داخلی آنان بستگی دارد.به

ایل به پذیرش هایی که مکنیم با دولتتالش می ،ی دیگررا به پاسخگویی ملزم کنند. از سوها کنیم تا دولتمی

ثرتر باشیم و در زمان توانیم بسیار مؤمی ،بندیمبنش را به کار کُ دو کار کنیم. اگر بتوانیم هر کمک ما هستند



50 

 

بیشترین  ،اش را نداردای بازتر است اما تواناییوقتی دولت جدید مشتاق ایجاد جامعه ،هارژیمکراتیک وتغییر دم

ست که هنگام سقوط ا کاری ین کمک ما تقویت توانایی آنان است. اینتربزرگ ،غلبا کارآیی را داشته باشیم.

دوستانِ شایستة کشورهای موردنظر را برای میهنشوروی انجام دادیم. کارشناسان خارجی آوردیم و  نظام

. انجام دادیمست که یک دهة بعد در گرجستان ا حمایت مالی کردیم. و این همان کاری به کشورشان بازگشت

 کردم. متفاوت عمل می ،آمدمطمئن نیستم که اگر دوباره پیش می ،کنمآن تجربة سخت فکر می وقتی به

کاری سخت و بدون  ،ای که در گرجستان گرفتم این بود که کمک کردن به کشورها در دورة گذاردرس واقعی

م شده توسط یک اعال جایی که اصالحات ساختاریِ ،پاداش است. در جای دیگری نیز تجارب مشابهی داشتیم

ای طراز اول از این وضعیت است. شدند. روسیه نمونهوسیلة دولت بعدی خنثی میبا اسلوبی معین به ،دولت

از بین رفت. همیشه در دوران پوتین  ،به دست آمده بود 1هایی که طی دورانِ آشفتة یلتسینآزادی ةتقریباً هم

همکاری نزدیک با یک اساسِ اصالحات ساختاری بر  اریِگذی ظریف برای یادگرفتن وجود دارد. پایهیهادرس

ست ا این چیزی ؛خاص خطرناک است. اصالحات نیازمند مشارکت و حمایت گستردة عموم مردم است حکومتِ

 کند. ناپذیر میکه آنان را برگشت

ندی مقالة بل 2000اش بشمارد: در سال دلیل دیگری هم وجود داشت که سبب شد پوتین مرا دشمن شخصی

برای انتخاب پوتین به  3چاپ کردم که در آن چگونگی کمک بوریس برزوفسکی 2نیویورک ریویو آو بوکسدر 

جمهور را افشا کردم. او ظاهراً چند تروریست چچنی را برای منفجر کردن کل یک ساختمان عنوان رئیس

ن آن در خواب شد. در هراس منجر به کشته شدن سیصد نفر از ساکنامسکونی در مسکو استخدام کرده بود که 

 4هاعلیه چچنترس و خشم  ،دقت سازماندهی شده در مطبوعات و تلویزیونبه پویشیبه کمک  ،پس از آن

سیار در فضایی از هیستری جنگ به وقوع پیوست. تعداد ب 5هدایت شد. حمله به چچن و انتخابات مجلس دوما

از میان  ،کردندکه چنین کاری  کسانیحمله را داشتند. جمهوری جرئت مخالفت با معدودی از نامزدهای ریاست

ی طور قطعبه ،شدجمهوری محسوب مییاستی محبوب برای ریکه کاندیدا 6برداشته شدند. یوجنی پریماکف

یلتسین که تحت کنترل  ،شکست خورد. با استفاده از تکانة ایجاد شده از پیروزی در انتخابات پارلمانی

گونه انتخاب م و اینگیری پریماکف از رقابت را اعالر شب سال نو استعفای خود و کنارهد ،برزوفسکی قرار داشت

قدر شدت عصبانی کرد. اما آن، پوتین را بهعنوان جانشین خود تضمین کرد. خواندن مقالة منپوتین را به
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ود. او راه میانبری پیدا کرد که مستقیماً به بنیاد حمله کند زیرا بنیاد بسیار پرطرفدار باحساس پشتگرمی نمی

 برزوفسکی را نیز از کشورش تاراند؛ او حاال در لندن پناه گرفته است. ،کرد که قبالً توضیح دادم. بعدها پوتین

 کونیمسن ار ساختماجیکی از زیردستانش ظاهراً در انف برزوفسکی مدعی شد که مدارکی علیه پوتین دارد؛

 ندن حاضرلی در از روسیه فراری داد و او را در کنفرانسی مطبوعات مسکو دست داشت. برزوفسکی شاهد عینی را

   چه کسی) خواستند گناه پوتین را بپذیرندها و مسئوالن ارشد کشور که نمیرسانه سویکرد. اما این رخداد از 

 ادیده گرفته شد. ( ن؟دست بدهد ،دهدمیهموطنانش  دستور به سرکوبجمهوری که با رئیسخواهد دلش می

تة های پیوسن بود که دولت روسیه سزاوار کمکتصمیم گرفتم بنیاد روسیه را منحل کنم. روش 2003سال در 

. هایمان پیدا کردیمکنندگان کمکهای دیگری برای حمایت از دریافتکرد. راهما نبود و حضور ما را تحمل نمی

، با اشتا همکاری دهر شهروند روسی که با ماعالم کرد و « نامطلوب» بنیاد ما را سازمانی ، روسیه2015 در سال

 شد. نقدی تا حداکثر شش سال زندان روبرو می کیفرهایی از جزای

به  ما در کمک پشیمان نیستم. روشن است که ولی ،وستانه بودانگیز برای تالش پیگیر بشرداین پایانی نسبتاً غم

مان را کردیم. همچنان باور عیسحداقل یم اما ای باز شکست خوردته به جامعهر از جامعة بساروسیه برای گذ

ر دباور دارم که  و پیمودر متفاوتی را میتاریخ مسی ،گرفته بودند های غربی توصیة مرا پیدارم که اگر دولت

گذاری ایهن سرمبی چه نشود. این تفاوت بزرگِ و شودبچه موفق  ،آدم باید کار درست را انجام دهد ،بشردوستی

بلیغات ت ةرغم همو به مردم روسیه در آن زمان قدردان کار بنیاد بودندوستانه است. مطمئنم تجاری و بشرد

 خواهد گذاشت.  ی مثبت برجادر درازمدت تأثیر ،رژیم پوتین علیه ما نفیِم

 

 های جدیدفرصت

 

م. در سال بپرداز ،مان بازداشتهای جهانیهای جدیدی که ما را از کاهش هزینهاجازه دهید اکنون به فرصت

جمهور شد. با توجه به تاریخچة ما در جنوبی متوقف و نلسون ماندال رئیسآپارتاید در آفریقای  نظام ،1994

های دیگری را شعبه ،جادانستم. از آنآفریقای جنوبی می خود را موظف به ایجاد بنیادی ملی در ،آفریقای جنوبی

نیز در سایر نقاط جهان شروع به فعالیت کردند.  ای مای شبکههاهای دیگر آفریقا ایجاد کردیم و برنامهدر بخش

در هائیتی نیز سرنگون شد و نیروهای آمریکا آن کشور را اشغال کردند؛ احساس  1رژیم دوالیه ،1994در سال 
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یر میشل پی ،برای ادارة آن شخص مناسب ،نایر. آریهخوانی برای ایجاد یک بنیاد در آنجاستکردم این هم فرا

که جنگ داخلی طوالنی در سال  جایی ال،برای گواتمارا هم  ایستهیفرد شا ،شناخت. بعدها آریهمی را ،1یلوی

. در آنجا بنیادی تأسیس کردیم معرفی کرد ،تمام شده و فرصتی برای گذار به دمکراسی فراهم شده بود 1996

 مع بومیِشهری را با رهبران جوا فرد داشت: روشنفکران آزادمنشِبهاش یک ویژگی منحصرمدیرهکه هیئت

بازکردن جوامع  -مانکاردستورِ کردم در اولین مرحله احساس می 1995. تا سال روستایی متحد کرده بود

 عالیتکردن جوامع باز. ف پذیرترم که وارد دومین فاز شویم: زیستیبه قدر کافی کار انجام داده بود -بسته

های جامعة باز جی متمرکز بود؛ حاال وقت کار کردن در خانه بود. به کاستیبنیادهای جامعة باز بر کشورهای خار

برای بررسی انتقادی به گروهی منتخب از  را نآای استراتژیک طرح کردم که کردم و نقشه در آمریکا فکر

تیم  ،5ن راینآل ،4دیوید روتمن ،نایرآریه ،3لئون بوتستاین ،2حبیبها سیال بن. آنداشتمفیلسوفان اجتماعی عرضه 

 بودند.  7و برنارد ویلیامز 6اسکَنلِن

جا تعلق درستی به آنکه به ندودهایی نفوذ کرده بهای بازار به درون عرصهارزش اولین،دو ایده بدیع بودند. 

ق حقو ،پزشکی تحلیل برده بودند. مشاغل آزاد مانندای مالحظهطور قابلای را بههای حرفهها ارزشآن .نداشتند

 ن،دومیرفت. گرار میکید قای باید دوباره مورد تأهای حرفهارزش تقدمِخبرنگاری به تجارت تبدیل شده بودند. و 

 یژگی تعصب ووغلط با  هاییباورداشتکرد و منجر به میفرایند انتقاد را سرکوب  ،ترس ،ی خاصیهادر عرصه

 شد.می - رساندکه به اصول جامعه باز آسیب می - مداراعدم 

مخدر.  ه با موادنسبت به مرگ و سیاست مبارز های: نگرش آمریکایشناسایی کردم را هاعرصهتا از این ن دو م

بل درک قا هم مرگ شامل مشکالتی الینحل هستند و میلی و خدرمها اشتراکاتی دارند: هم اعتیاد به مواد آن

 کنند. در هرچه هستند میالت را بدتر از آنها مشکحلراه های غلط وجود دارد. بسیاری ازحلبرای جستجوی راه

کنند می قیمتی طوالنی رزندگی را به ه پزشکانکنند: الینحل امتناع می یاز پذیرش وجود مشکل مردم ،مورد دو

 رین میزان رواداری هستند. تخواهان کم ،و جنگجویان مبارزه با مواد مخدر

اقشار  ،هایمان در سایر نقاط جهان بود: عدالت اجتماعیبرنامه مانندایاالت متحد  ای ما درهسایر برنامه

عدالت جنایی. استراتژی از صافی بررسی انتقادی عبور کرد و اجرای آن را آغاز  نظامحقوق مدنی و  ،پذیرآسیب
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مسرت به ها را با که معرفی کرده بودم مشغول کردم. سایر عرصه جدیدی کردیم. من خود را اساساً با دو ایدة

 محول کردم. -دانست ها بسیار بیشتر از من میکه دربارة آن -نایر آریه

ترین برنامة خانگی ما بود. این پروژه به زمینة جدیدی جان بخشید: موفق احتماالً 1مرگ در آمریکا پروژة

شد. . نگرش انکارگرایانة آمریکایی هم در حرفة پزشکی و هم در عموم مردم دیده می2های پایان زندگیمراقبت

مراقبت از  هاانِ در حال مرگ رفتار کنند و آندانستند چگونه با بیمارگروهی از متخصصان را پیدا کردیم که می

به آگاه کردن و  کرده سسات پزشکی گوناگون وارد رشتة پزشکیهایی در مؤج را با ایجاد بورسیهبیماران العال

تولید یک مجموعة تلویزیونی پنج قسمتی توسط  ،الشثرترین تطور غیرمستقیم کمک کردند. مؤی بهافکار عموم

شدت به کاری که ما اما مویرز به ،بود. آن برنامه از طرف بنیادهای جامعة باز تأمین مالی نشده بود 3بیل مویرز

ما  ،کردیم نزدیک شد. مرگ دیگر موضوعی تابو نبود. وقتی سایر بنیادها به این موضوع جلب شدندحمایت می

های نسل مشترک از پروژه با حمایت ،را با بیرون آمدن از این زمینه جشن گرفتیم. اما همین اواخر مانموفقیت

 دوباره وارد این عرصه شدیم.  ،اولین پروژه بودند دانِفرزندوم که 

 ر هیستریتری مواجه شدیم زیرا ایاالت متحد همچنان گرفتابا چالش بسیار بزرگ ،سیاست مواد مخدر ةدر زمین

 ی بیشتریهمدل ،یدهای حضورش در کاخ سفجمهور اوباما در آخرین سالرئیسکه زه با مواد مخدر بود تا اینمبار

 مخدر نشان داد. با اصالح سیاست مواد

ای طرفداری از قانونی اما بر ،زندمتقاعد شده بودم که مبارزه با مواد مخدر آسیب بیشتری از خوِد مواد مخدر می

خواستند سیاست مواد کار به جنگجویان مبارزه با مواد مخدر که می حل اکراه داشتم. اینعنوان راهکردن آن به

را با هدف کاهش آسیب « 4کاهش آسیب» کرد. بنابراینکمک می ،تقلیل دهند یا آن یا این/ مسئلةا به رمخدر 

مان با آغوش یدهبررا عنوان اصلِبه ،گرایانمنع ةخوردشکستهای سیاست آسیبِ کاهش مواد مخدر و مصرف

عنوان طرفدار قانونی کردن تالش کردند مرا بهطرفداران قانونی کردن مصرف مواد  ،رغم اکراهمبه ،باز پذیرفتیم

 آن بزک کنند. 

اصالح سیاست  ،ها را پر کردزندان 1990 و 1980های که مبارزه با مواد مخدر در دهه گونهدرست همان

جوانا تمرکز کردیم که ها برای کاهش تعداد زندانیان تبدیل شد. ما روی ماریشموادمخدر نیز به خط مقدمِ تال

موفق برای استفادة  یاز دادخواست ،به همراه سایر بشردوستان 1996ها بود. در سال عامل نیمی از بازداشت
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برای درمان آن را با دادخواست عمومی دیگری  2000جوانا در کالیفرنیا حمایت کردیم. در سال طبی از ماری

های ایالت را رشد سریع جمعیت زندان ،کار گرفتیم. این زندان پیها به فرستادن آن جایبه پاخردهمجرمان 

های دیگری به ها تا از آن الگوبرداری کنند. پیروزیشد برای دیگر ایالت سرمشقیمتوقف کرد و طور موقت به

حداقل محکومیت  و دیگر قوانینِ 1المانة مواد مخدر راکفلراصالح قانون بسیار ظ ،تراز همه مهم ،دنبال آمد

 اجباری برای مصرف مواد مخدر. 

جوانا برای ردن ماریکبه کاهش نهاد. حمایت همگانی از قانونی  باالخره میزان زندانیان آمریکا رو ،2008تا سال 

های اولین حوزه رادو و واشنگتنهای کلایالت ،2012یافت. در سال طور پیوسته افزایش میهمة بزرگساالن به

ا توجه بود زیربسیار قابل ر آن زماند مسئلهاین  جوانا رأی دادند،وزیع قانونی ماریبه تقضایی جهان بودند که 

ن مصرف . اکنوبرنده و بازیگر اصلی مبارزة جهانی با مواد مخدر بودایاالت متحد پیش ،برای مدتی طوالنی

تردید ست و بیساالن در ده ایالت قانونی ای در بیش از سی ایالت و برای همة بزرگجوانا برای مصارف پزشکماری

معی راد و جواین است که افکسب اطمینان از ا رگیرند. تمرکز ما اکنون بمی ها نیز همین مسیر را پیبقیة ایالت

 . افت کنندن درینی شدن آسهمی منصفانه از مزایای قانو ،مخدر دیدند ترین لطمه را از مبارزه با موادکه بیش

کُند بوده است. کسب اطمینان از  بسیارکل پیوسته اما در« کاهش آسیب»مومیِ های سالمت عپیشرفت در جنبه

های عفونی حیاتی است،  وی و سایر بیماریآی.ای استریل برای کاهش ابتال به اچ.هدسترسی قانونی به سرنگ

های هواداِر ها و تالش گروهان بنیادی غیردولتی، حامیِ اصلی برنامهعنو، ما به1990ای همین در اواخر دهة بر

برای مهار رشد فزایندة تلفات  سال بعد، این حمایت با تالش هم در خارج شدیم. چندو این عرصه هم در آمریکا 

فزاینده به ، تکمیل شد. بر دسترسی 2های دارویی، هروئین و اکنون فنتانیلافیونناشی از مصرف بیش از حد شبه

برای  9115« 4نیکوکاران مهربانِ»های دارویی(، تصویب قانونِ )پادزهری برای آوردوز افیون 3داروی نالوکسن

 گیرند و این اواخر، تقویت و پشتیبانی از گشایشتماس می 911کنندگان موادی که با حمایت از مصرف

دهند، تمرکز یگر مشکالت بهداشتی را کاهش میها و دکه خطر مصرف مرگبار، عفونت« 6های تزریق ایمناتاق»

رفت، مشکالت مهابا باال میآوردوز، بی زمانی که سوءمصرف مواد افیونی و تلفات ،2000 کردیم. از اوایل دهة

تر از مهم -کنندگان مواد افیونی قانونیمصرف مواد به شکلی چشمگیر تغییر کرده است. تولیدکنندگان و توزیع

وجدان نیز سهم مهمی در اند، اما پزشکانِ بیشدت مورد انتقاد قرار گرفتهبه - 1خانوادة سَکلر 7رمایپردیو فا ،همه

                                                             
1. Rocke Feller، بدون بخشش برای تمام فروشندگان مواد مخدر العمرِ بر تعیین حکم زندان مادام مبنی، راکفلر نلسونورک، رح فرماندار نیویط 

2. Fentanyl 
3. Naloxone 
4. Good Samaritan 

 شمارة تلفن خدمات اورژانس در آمریکا ،911 .5
6. Rooms Consumption efaS، نظر پزشکان و با وسایل کامالً بهداشتیمرکز مصرف مواد مخدر زیر 

7. Purdue Pharma 
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از جمله کاهش تدریجی و اجباری وابستگی بیماران  -ها برای منع تجویز بیش از حد دارواین عرصه دارند. تالش

ت از تزریق و ردیابی و محدودیت میزان داروی های دارو برای ممانعهای دارویی، تغییر فرموالسیونافیونبه شبه

سوی مصرف داروهای غیرقانونی خیابانی را بهکننده نتیجة عکس داده و تعداد بسیار زیادی مصرف -تجویز شده

 دهد.تر از هروئین و عامل بیشترین میزان آوردوز است، سوق میحاوی فنتانیل، که بسیار قوی

آمریکایی و -نیانش عمدتاً آفریقاییرف بیش از حد مشروبات الکلی که قرباهای سابق در اثر مصدر برابر مرگ

ها که آن جایی را نیز درگیر کرده است. از آنپوست روستای، جمعیت سفیدان کنونآمریکایی بودند، بحر-التین

های یاستز سدهندگان حیاتی ترامپ هستند، او برای تحت کنترل درآوردن اپیدمی انگیزه دارد، اما او هم ارأی

ک به قربانیان ثر برای کمهای مؤن گامشران در جرم و برداشتکند. او در ردیابی مباکننده پیروی میگمراه

 برد. شکست خورده است، اعمالِ درمان قهری و پیگرد برای توزیع فنتانیل کاری از پیش نمی

و  شده در اروپای از اقدامات استفادهجمله بسیار زا -در زمینة بهداشت و سالمت، افزایش اقداماتِ کاهش آسیب 

ود تجارت س، مانند ل متعددباید در کانون توجه باشد. ما باید دربارة تأثیر متقابل عوام - البته غیرمجاز در آمریکا

روهای جة داداروسازی، افراط در تجویز داروی بیش از حد و کنترل بیش از حد، تنگناهای اقتصادی در نتی

 سیاه دارو، خالقانه فکر کنیم. قیمت و بازار گران

 مواد مخدر زدایی از داشتنِ روی من جلب حمایت در ایاالت متحد برای جرمدر حوزة عدالت جنایی، اولویت پیش

تجربة ساماندهی  نهایت، بااند. و درنجام دادهای اروپایی اگونه که پرتغال و برخی دیگر کشورهاست، آن

گرایانه را به حداقل برساند منع هایسیب سیاستآهیِ دیگر مواد، به روشی که جوانا، از عهدة چالش ساماندماری

 و سبب افزایش چشمگیر در مشکالت مصرف مواد نشود، برخواهیم آمد. 

های ویژه برای ای، نتایج ناهمسانی داشت. در حرفة وکالت، در ایجاد بورسیههای حرفهپروژة بازیابی ارزش

ای در انتخاب قضات های حرفهدبسیار موفق بودیم اما در ترویج استاندار 2المنفعهامپرداختن به قانون خدمات ع

تر شده است. در حوزة خبرنگاری، از چند فعالیت یند حتی سیاسیتیم. این فرآموفقیت بسیار کمتری داش

ای جامعة آزاد پیشگامانه در خبرنگاری تحقیقی حمایت کردیم، اما غیر از این، در شناسایی مشکالت شغلی که بر

ضروری است و در میانة یک دگرگونی تکنولوژیک قرار دارد، پیشرفت کمی داشتیم. در پزشکی، انستیتویی برای 

حفاظتِ حرفة پزشکی از اغوای صنعت داروسازی ایجاد کردیم، اما موفق نشدیم رویکردِ آزمندانة غالب بر 

مناقشة اخیر بر سر تصویب قانون سالمت نشان داد که  ای یا بین برخی پزشکان را تعدیل کنیم.های حرفهانجمن

                                                                                                                                                                                                    
1. Sackler 

1 .ersywaPublic Service L، مسائل مانند ،کنندمی رسیدگی جامعه کل یا همگان منافع برای گروهی یا فرد توسط شده مطرح موارد به که وکالیی 

 ...و زیست محیط مسائل، خانگی خشونت، نیمد حقوق ،ق زنانحقو ،دادن رأی به مربوط
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پردازد نه برای قدر کم است. سیستم آمریکایی برای روندِ درمان پول میدرک عموم مردم از مفهوم سالمت چ

هایشان کار بهتری در این زمینه انجام رغم کاستیهای سالمت ملی اروپا و کانادا بهاقدامات پیشگیرانه. سیستم

ماند. سالمت کاری نشدنی باقی می 2018ای سال سالمت همگانی تا انتخابات میان دورهطرح اما  دهند،می

بین  ی آشکارای مهم تبدیل شد، هرچند اختالفها به برنامهکراتودم 2020سال  همگانی در پلتفرم

عنوان اقدامی بهکاری را  خواهان همچنان چنینرو وجود دارد و جمهوریخواه و میانههای ترقیکراتودم

 کنند. سوسیالیستی محکوم می

کمک به اتحاد شوروری  ام برای شکست غرب در ارائةعنوان جامعة باز و نگرانیهای آمریکا بهعالقة من به کاستی

 ای با عنوانمقاله 1997داری جهانی هدایت کرد. در فوریة های سرمایهسابق، مرا به مطالعه و بررسی ناآکارایی

برد. پس از ال میرا زیرسؤ 3اصول اجماع واشنگتنینوشتم که  2برای ماهنامة آتالنتیک« 1دارمایهخصم سر»

دادم.  تر توضیحمفصل 4داری جهانیبحران سرمایه، آن را در کتابی به نام 1997ال پدیدار شدن بحران بازار س

اما هان یکسری اصالحات شدم، نوشتم که در آن خوا 5سازیدربارة جهانیکتاب دیگری با نام  2000در سال 

عمالً اتخاذ شد ولی « 6برداشت حق ویژة»ی گرفته نشد. یکی از این اصالحات به نام استفاده از کدام جدهیچ

 .2008فقط پس از سقوط بزرگ سال 

 

 ای جهانیشبکه

 

سنگینی بود،   ، بنیادهای جامعة باز جهانی شدند. ایجاد بنیادهای ملی در سراسر جهان کارمیکودر قرن بیست

کشورِ متعلق به جامعة  9یکی برای آفریقای جنوبی، که  -ای کردیمبنابراین شروع به ایجاد بنیادهای منطقه

جده کشور در آفریقای غربی، متعلق به اتحاد داد؛ یکی برای هرا پوشش می )SADC(7توسعة جنوب آفریقا

                                                             
1. The Capitalist Treat 
2. Atlantic Monthly 

4 .hington ConcensussWa، وق دیگری که مش هایسیاست و دولتی هایشرکت شدن خصوصی ٬بازارها آزادسازی سر بر است پیمانی

 زدایی.مقرراتگذاری خارجی است، مانند کاهش رسمی ارزش پول رایج و سرمایه
4. The Crises of Global Capitalism 
5. On Globalization 
6. Special Drawing Rights 
7. Southern African Development Community 
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تدریج کشورهای ریقای شرقی شامل کنیا و بهرای آفب یکیو ؛ )ECOWAS( 1اقتصادی کشورهای غربی آفریقا

 همسایه. 

از حمله به افغانستان، ما در  بنیادی در اندونزی تأسیس کردیم. پس 2000در سال سقوط کرد،  2وقتی سوهارتو

جا هم مثل پاکستان بنیادی ایجاد کردیم. بنیاد افغانستان قوی عمل کرد، اما در پاکستان، سرنوشت ما به این آن

ارد که چه دولتی در قدرت باشد. ثبت قانونی ما پس گرفته شد و ادامة کارمان معلق شده است. در بستگی د

شرقی و ویژه در خاورمیانه، آسیای جنوببه – های جهانعراق نیز تعداد کمی بورسیه داشتیم. در سایر بخش

یشتر شد، به ایجاد بنیادهای تر رسمی بودند، اما وقتی تعهداتمان بمان کمهای اولیهتالش -ای التینآمریک

 ای منجر شد. منطقه

اندازی کردیم که کند، بُعد جدیدی را نیز راههای شبکه ادغام میبر قالب بازی که بنیادهای ملی را با برنامهعالوه 

مدیره، رهبری و ئتهایی مستقل با هینامم. این کار مستلزم ایجاد سازمانمی« 3هاشبکه شبکة»من آن را 

کنیم. این فرموِل محبوب من برای ورود به ها همکاری نزدیکی را حفظ مینانی از خودشان است که ما با آنکارک

عینیِ کارآیی ستاندارد شبههای جدید فعالیت است زیرا توانایی آنان برای گردآوری اعانه از دیگران، نوعی ازمینه

از لحاظ کامالً به خودمان تعلق دارد، فاقد آن هستیم.  آورد که در شبکة بنیادهایی که مالکیت آنوجود میرا به

نند استقالل خود را حفظ کنند. درعمل، ها بتواسوم کل بودجه فراتر رود تا آننظری، حمایت مالی ما نباید از یک

هایی چون برد. این روش بسیار موفق بوده است و زمینة ایجاد سازمانبه آن هدف چندسالی زمان میدستیابی 

 و انستیتو )ECFR( 6و همین اواخر، شورای روابط خارجی اروپا )ICG(5 المللیبین ، گروه بحران4بال ویتنسگلو

سیسِ فراوان دیگری نیز تأهای کمتر شناخته شده و تازهآورد. سازمان وجودرا به )INET(7تفکر نوین اقتصادی

 وجود دارد. 

*** 

 

                                                             
1. Economic Union Of Western African States 
2. Suharto 
3. Network Of Networks 

1 .Global Witness، قوقح نقض و فساد ،فقر ،درگیری ،طبیعی منابع نابودی از جلوگیری برای که 1993 سال در شده تأسیس المللیبین تشکل 

 گونه وابستگی سیاسی ندارد.کند که هیچسازمان اعالم می این. کندمی کار بشر
5. The International Crisis Group 
6. European Council of Foreign Relations 
7. Institute for New Economic Thinking 
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ل راضی بکة بنیاد را بررسی کردم. درکشم، این رساله را منتشر کردای از بار نسخه، وقتی اولین2011سال  در

؟ دومین و هد افتادنیاد خوانایر و من چه اتفاقی برای بآریهدر غیابِ  ،کهگرانی بزرگ داشتم. اول ایناما دو نبودم، 

 توانیم دست یابیم؟ ماندة زندگی من، به چه چیزهایی بیشتری میطی باقی این بود که ترینمهم

که  ختهآمویگر به من سساِت دکه بیشتر از من عمر کند. سرنوشت مؤخواستم نمی وقتی بنیاد را تأسیس کردم،

م را عوض ابه خود گرفت، تصمیم تری محکمشوند. اما وقتی بنیاد شکلسس منحرف می از نیاتِ مؤمعموالًها آن

؛ مثِل د بودودخواهی زیاده از حدی خواهخ ،کردم. به این درک رسیدم که پایان دادن به آن در زمان مرگم

وقف  ی خود رازندگ سوزاندن زنان یک مهاراجة هندی در تل هیزمِ عزاداری اوست. تعدادی آدم بسیار توانا دارند

 ها بکشم.و من حق ندارم فرش را از زیر پای آن کنندکار بنیاد می

یابد و  من هم باید ادامهایم که ورای هستی ای از فعالیت شناخته و متخصص شدهتر، ما در حوزهاز آن مهم

رای بمدنی  ةع جامثر آن واقعاً به حضور من نیاز ندارد. آن جایگاِه شایسته مبتنی بر توانمند کردنِ اجرای مؤ

های مدنی آمریکا خود را وقف چنین زادیسساتی چون اتحاد آؤهاست. در ایاالت متحد، مپاسخگو کردنِ حکومت

ن به بیش از آ ای وجود ندارد. در بسیاری کشورها، ثروتمندانسسهؤما در بیشتر کشورها، چنین ماند، اکاری کرده

رو این نای هم برای چنین کاری ندارند، از ایاند که بتوانند چنین حمایتی را ارائه دهند و انگیزهحکومت وابسته

 حمایت از اقشارام، از جمله ایی کردههای دیگری را هم شناساند. من فعالیتجایگاه را به ما واگذار کرده

و  ها اهدافی ارزشمند هستندگیرند. اینحمایت قانونی از فقرا که در همان مقوله قرار می پذیر و ارائةآسیب

 ها باشند. بنیادها باید بتوانند پس از مرگ من نیز در خدمت آن

 ام بادهش کرری است که مشخصة ماست. تالچه غایب خواهد بود، کارآفرینی و روحیة ابتکاوقتی من نباشم، آن

های بزرگی را و ریسک دهمآیند، مقابله کنم. قادرم سریع واکنش نشان وجود میمشکالت، درست موقعی که به

های سئولیتای که جانشین من خواهد شد، قادر نخواهد بود الگوی مرا دنبال کند. مبه جان بخرم. گروه رهبری

مانند؛ ار بسس وفادؤینی خواهد کرد. برخی از اعضایش تالش خواهند کرد به نیاتِ مش سنگاسرپرستی بر دوش

 گریز.جز ریسکچیزی است به کند، هرسسی که پول خودش را خرج میؤپذیر خواهند بود، اما مدیگران ریسک

که قبالً اشاره  طورشود. همانپیچیده بود که در شکل کنونی حفظ بیش از آن  بنیادهای جامعة بازساختار اولیة 

ای از بالندگی انفجاری ما، وقتی مخارج از سه ریزی شده نبود. طی دورهکردم، رشد و توسعة ما کامالً برنامه

مدیره شد و به این فاجعه نایر وارد هیئتحتی بودجه هم نداشتیم. سپس آریه میلیون رسید، سیصدمیلیون به 

باید بسیار زودتر  برد وا ایجاد کرد که برای آماده شدن وقت زیادی میای بسیار دقیقی رنظم داد. او فرایند بودجه

کرد، به خوب شد. من عالقة چندانی به آن نداشتم؛ وقتی فرصتی خود را عرضه میشده شروع میاز وقتِ تعیین

ر یک بنیاد داشتیم: دو بنیاِد بسیار متفاوت د ،نایر و منمند بودم. درنتیجه، آریههانجام دادنِ آن بسیار بیشتر عالق
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شدند و پذیر اداره میای بسیار انعطافچنان با بودجهها دخیل بودم، هممستقیماً در آنهایی که من فعالیت

رسیدند، از ها به کمال میای بسیار قبض شده. وقتی فعالیتشد، با بودجهسازمانی که از سوی آریه مدیریت می

طور های حقوق بشر و حقوق مدنی و عدالت جنایی از آغاز بهل، حوزهشدند. در مقابدست من به او واگذار می

کامل در اختیار او بودند. همکاری ما، مشارکتی بسیار پربار بود، اما به ساختاری بسیار متالطم منجر شد که در 

کنیم.  زنده هستیم، آن را دوباره سازماندهی مادامی کهشد. احساس کردیم باید غیاب ما غیرقابل مدیریت می

گونه که معلوم شد، کرد. همانسال وقت فقط برای شناخت سازمان صرف می بایست چندیک رئیس جدید می

حال، کارش را شروع کرد و تابه 2018کار سازماندهی مجدد به گردن گروه مدیریت جدید افتاد که در سال 

های فراگیر و متفاوت درون سازمان یتتوانم گزارش درستی از فعالاند. نمیها در این کار خوب پیش رفتهآن

چه با آن وقت به شبکة بنیاد سر بزنم وکه بودم، عادت داشتم تمامتر ها مطلع نیستم. جوانبدهم زیرا از همة آن

هایی که ها بودند؛ آنهایی که از آنان مطلع نبودم اغلب بهترینگرفتم. فعالیتدیدم، انرژی و الهام زیادی میمی

 کردند. الت را داشتند توجه مرا به خود جلب میبیشترین مشک

طور اساسی توسعه یافتند. از نظر من راه صحیح همین است. ها بهبنیادها با پاسخ فوری به نیازها و فرصت

قابل مکنیم در بسیاری از بنیادهای دیگر مشغولِ برطرف کردنِ نیازهای سازمانی خود هستند. ما تالش می

وده هستیم و همین منشأ قدرت ما ب« بنیادی خیرخواهانه»کنیم که یم. افتخار میچنین چیزی مقاومت کن

دست   ها، به نتایج بهتریایم با دیگر بنیادها همکاری کنیم و با نداشتن ادعای مالکیت پروژهاست. ما توانسته

آن را ارج  جام واقعی کار، چههای دیگر برای جذب سرمایه، به تولید موفقیت نیاز دارند؛ ما با انایم. سازمانیافته

ا آورده ت ه همراهچه نه، راضی هستیم. به شکلی متناقض، این روش برای ما دوستان و متحدان بیشتری بو نهند ب

رنا بوق و ک مان را درحال زیانی هم دارد: چون خودمان موفقیتوردهایمان الف بزنیم. درعینکه دربارة دستاینا

 کنند. اری برایمان نمیکنیم، دیگران هم چنین کنمی

 ایم. در هر کشور، با حمایت از تفکر انتقادی یا فعالیتدر به جنبش درآوردنِ جایی که کنشی هست موفق بوده

ة آن آید که نیات خوبی دارد اما فاقد توانایی ارائکار می کنیم و وقتی دولتی جدید سرِدگراندیشانه شروع می

تر برسند، ها به جایی بهتر و ایمنکه آنها پس از ایندر حفظ حضور، مدت وشویم سرعت وارد عمل میاست، به

همیشه ما  کند؛وعات نظارت جهانی نیز صدق میدر موض مسئلههای کمِک رسمی پایدارتریم. همین از آژانس

ها آن شویم، خودمان را وقفها مطلع میاما وقتی از آن ،کنندها را شناسایی میاولین کسانی نیستیم که آن

، سل و 1باشد، چه سیاسِت کنترل مواد مخدر یا صندوق جهانی مبارزه با ایدز کنیم، چه تغییرات اقلیمیمی

 مسئلهمان از فرسودگی بوده است. این «میراث» هایماالریا. مشکل اصلی ما حفظ شبکة بنیادهای ملی و برنامه

                                                             
1. Global Fund to Fight AIDS 
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وی پیشرفت حال، ترجیح من تمرکز رنیاز دارد، با این تقریباً به همان اندازة شروع به کارِ طرحی جدید به تالش

 هستم. « هاشبکة شبکه»من طرفدارِ طرح  بوده است؛ حرکت به جلو.

 

 آینده

 

ها را برای کار بردم تا آنحتی پس از مرگم، حداکثر تالشم را بهبنیادهای جامعة باز پس از تصمیم به حفظ 

شدم، اصل فق مینم که محکوم به شکست هستم زیرا اگر کامالً موکآماده کنم. اما درک می دوران پس از خود

رای ماند بجا میری را که از من بهاین کار اصالحِ همة سازوارهکردم. بنابرایجایزالخطابودنِ خود را نقض می

صالح را  اها، کارِمن هنگام ایجادِ آن سازواره ةحیای مشابه روگذارم، به شرطی که با روحیهجانشینانم به ارث می

 انجام دهند. 

بینم. واقعیت دارد که ما دشمنان و بدگویان زیادی در ای را پیش روی بنیادها میالعادههای فوقمن فرصت

 اقعی برایهای وسیعی از جهان داریم و صنعتی کامل در خدمتِ دیوساختن از من است. اما ما از نگرانی وبخش

ایم. رگیر شدهدروز  یق ایجاد کرده و فعاالنه در بسیاری از مسائل خطیربهروزی و رفاه انسان، رکورد و اثری عم

یازی به توقتی چیزی ارزشمند برای ارائه داشته باشیم، من آمادة اعطای آن هستم، حتی اگر مستلزم دس

 مان باشد. موقوفة عمده

حتم کار کنم بهساس میکنم، احها نگاه میست آنکنم. وقتی به لیشمنانم افتخار میدر سطح شخصی، به د

کار مان را بهبود؛ من و بنیادهایم تمام تالشیتر مکنم آن لیست کوتاهمی دهم. با این حال، آرزودرستی انجام می

 تر کنیم. بریم تا آن را کوتاهمی

*** 

 

ین دو ا -انههیرخواخالی که در ابتدا مطرح کردم برگردم: مردی خودخواه با بنیادی دهید به سؤدر پایان، اجازه 

 آیند.میچگونه باهم جور در

 دهم. توضیح می اکنون
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ه کز زمانی م و اوقتی دستم برای کمک به سوی دیگران دراز بود، نگرشی نسبتاً منفی از بنیادهای خیریه داشت

ت ساسیشتر مؤنوعدوستی وجود دارد، اما بض در ام. چیزی ذاتاً متناقخیرخواهِ بشر شدم هم نظرم را عوض نکرده

-بخشید،  دریافتدارند. وقتی پول میناشتیاقی به طرف کردنش نند آن را شناسایی کنند و حتی بینیازی نمی

با الیة  نتیجه، تناقضاتد تا احساس خوبی داشته باشید، درکننکاری می گویند و هرها تملق شما را میکننده

ها زندگی کنند و دیگران مجبورند با آنم میسسات، قواعد را تنظیشوند. مؤی از ریاکاری پوشانده میضخیم

خواهد بشنود، بگویند و می سسهؤچه را متوانند آنها میان را بروند. آنتوانند راه خودشکنند. البته متقاضیان می

 آورید؟خواهند انجام دهند. برخورد من با شورای سرپرستان یهودی را به یاد میچه را خودشان میبعد آن

ودآگاه ام. وجدانم مرا خِض ظاهری بین بشردوستی خودخواه و بنیادی خیرخواهانه را حل کردهمن تناق ب،خُ

بارت قدر ناکافی است. به ععنوان تنها ذیحقِ وجدانم، چام بهه خودِ فانیکرده است و همچنین مرا آگاه کرده ک

 ان کردن آن با چیزیطریق همس ام. فقط ازیادی بزرگ برای خودِ فانیز -دیگر، خودپسندی بسیار باالیی دارم

نه که پدرم انجام گوتوانم قلمرو کافی برای آن پیدا کنم. کمک کردن به تعدادی آدِم دوروبرم، آنتر، میماندنی

ن سخت آرزو دارم جهان را با فروشی کنم. مخواهم عمدهمی فروشی کرد، منکافی نیست؛ او خرده داد، برایم

ارد ظری من ونست که چارچوب ا جایی به جایی بهتری تبدیل کنم. این ،رِ آنکردن مردم برای تغییتوانمند 

گی شود. هم محصول خودپرستی آماسیدة من است، هم منبعی از اصالحات اصولی که آن را نمایندبازی می

 ها هستم. اینام، پس تحت اجبار خاصی برای استفادة صحیح از آنکنم. اگر به کمی بینش خاص دست یافتهمی

ند و  افزاید. افرادی هستند که پولدارند، کسانی بینش و آگاهی دارام میم به حس وظیفههست واقعیت که ثروتمند

اند. فقط این ترکیب، دهشندرت این سه ویژگی در یک شخص جمع دهند، اما بهاهمیت میافرادی به بشریت 

ها چون م. ابتدا اینام را شرح دهخودپرستی ام وکند. همچنین باید رابطة بین فلسفهطلبی مرا ارضا میجاه

ن ناپذیر دلبستة آپذیری را شروع کردم، به شکلی جداییپیچیده بودند. وقتی نوشتن دربارة واکنشای درهمگره

تر و ر روز بیشهتوانستم از آن دل بکنم. در تالش برای بیانِ واضح آن، ایده شده بودم چون از آنِ من بود. نمی

 نم. بیشترکچه را شب پیش نوشته بودم درک آمدم تا اینکه یک صبح، نتوانستم آناش گرفتار مینبرهچ بیشتر در

ام، چه در فلسفه ،ام شد و هر دو از آن بهره بردند. امروزام از فلسفهپسندیام صرف جداکردن خودزندگی

 ها لذت ببرد. و از آن اند تکیه دهدتوام مییابد و خودپرستیتعبیر خود را می ،ها و چه در بنیادهایمنوشته

تشکری بابت کنم شایستة هیچ ام است، احساس میای برای ارضای خودپرستیام چشمهجا که بشردوستیاز آن

کردم خودپسندی زیاد بانِی شدم. احساس میشناسی شرمنده میواقع، قباًل از ابراز حقآن نیستم. در

دریافت تشکر بابت آن  ،بود. بنابراینبودم، از نظر اجتماعی خوشایند نمیام،  اگر آن را به رخ کشیده خیرخواهی

 ام. این چیزیحقیقت به افراد زیادی کمک کردهنم که درکآور بود. اما دیگر چنین احساسی ندارم. درک میشرم
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ر کنند. آمیز من. بنابراین طبیعی است که بخواهند از من تشکگویند، نه خودپسندی اغراقست که مردم میا

بینم که از داشتن چنین خودپسندی زیادی حال، دیگر دلیلی نمیشان را بپذیرم. درعینسپاسگذاریام یادگرفته

تنها برای من بلکه برای بسیاری دیگر نیز مفید بوده است. اما اقناع شرمندگی کنم زیرا ثابت شده که نهاحساس 

توانم با ستایش و ی که خیرخواهی را احاطه کرده، نمیاشدید کار سختی است. با دیدن ریاکاری خودپسندیِ

مردی خودپسند  ،گونهتملق احساس رضایت کنم. تأثیری روی من ندارند. به دستاوردهایی واقعی نیاز دارم. این

 مالک بنیادی خیرخواهانه شد. 

یابم. برای ده میبینند را هم دلکش و هم آزاردهنچه دیگران میهنوز هم شکاف بزرگِ بین آنچه هستم و آن

عنوان هخیرخواهی را نه یک وظیفه بلکه بدهم. من نوعدوستی و کنم باید این توضیحات را بهمین احساس می

آیند. من اش برتوانند از عهدهمند میست که افراد ثروتا بینم. این تجملیلذت و منبعی از خشنودی و رضایت می

ه و پیوند زد دهم. این کار مرا به مردم دیگرارهای هنری ترجیح میگردآوری ک کارهای خیرخواهانه را به مثالً

تواند چنین کاری برایم انجام دهد. روزی که در خیابان داری نمیآیم. مجموعهدراجازه داده تا از پیلة تنهایی به

باط با ارت ش را ندارد. از آن زمان، دراکردم اندوختن ثروت ارزشهال دچار حملة عصبی شدم، فکر میلیندن

ن آام. در پی چنین خطرهایی نیستم، اما مایلم های بنیادم گهگاه در معرض خطرهای مرگبار قرار گرفتهفعالیت

 دهد. را بپذیرم. به من حسی از رضایت می

من  مردم به سایر من موقعیتی استثنایی دارم. موفقیتم در بازارهای مالی، درجة باالتری از استقالل نسبت به

مرا  ،واقع. دربدهمت برانگیز قرار بگیرم و شهاداجازه داده تا در دلِ مسائل بحث ست. این جایگاه به منداده ا

در مسائل  گیریشان، از موضعطر منافع شغلیخاکنم زیرا سایر افراد ثروتمند، اغلب بهبدارد چنین کاری وامی

رانم مستقل کرده است. اگذمرا از سرمایه گذاری تأمینیکنند. موفقیت صندوق سرمایهآمیز خودداری میجدل

 دهد که از موقعیتی استثنایی لذت ببرم.چنین وضعی احساس رضایتِ مضاعفی به من می

کنم که وظیفه خواهد؟ البته احساس نمیطور خالصه، خیرخواهی مرا خوشحال کرده است. آدم دیگر چه میبه

برای اصرار بر ثروتمندان  2فتو وارن با 1به پویش بیل گیتس دیگران تحمیل کنم. برای همین دارم انتخابم را بر

ویژه چون باور دارم که ارزش خیرخواهی نه در میزان پول اهدایی،  برای بخشیدن نیمی از ثروتشان نپیوستم، به

 . کردن آن استبلکه در چگونه خرج 

تر از ارزشتر و بیرطبیعیکنم چیزی غیخواهد باشم. فکر میطور واضح، من نه قدیسم و نه دلم میبه

های دانم. بیشتر مردم با انگیزهالعاده ارزشمند میمقابل، یک بنیاد نوعدوستانه را فوقازخودگذشتگی نیست. در

                                                             
1. Bill Gates 
2. Warren Buffett 
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 ها به چنگ انداختن به هر قدرت و نفوذی که به دستکنند. آنالمنفعه شرکت میخودخواهانه در کارهای عام

جایشان اغلب مشکل  گیرند، تکان دادنشان از سربخش قرار میحلی رضایتمسیر راهند و وقتی در ااند مایلآورده

 است. 

 ایفع ویژهاست؛ دیگری نفوذ منا جود دارد: یکی درک ناقصوترین توافقات سرِ راه پیداکردن مطلوب دو مانع بر

 ف است. ودومی معا ما ازیک بنیاد خیرخواهانه در معرض محدودیت اول است ا اند؛تعارض که با نفع عمومی در

 بخشد. به آن می ی واالهمین ارزش

های اخالقی و تام که فقط تابع محدودیرا در تجارتم به یک قاعده تبدیل کرده من دنبال کردنِ نفع شخصی

اهم بدو در تعارض نر، به نفع عموم خدمت کنم. اگر ایعنوان یک روشنفکر اجتماعی و خیّقانونی است و اینکه به

ام هایی که در تضاد با منافع تجاریکنم که نفع عمومی غالب شود. در دفاع از سیاستشند، کسب اطمینان میبا

ی کراسو، دمراد بیشتری چنین اصلی را اختیار کنندشدت باور دارم که اگر افکنم. بهای درنگ نمی، لحظههستند

، حتی اگر نهندبباید به این اصل گردن  دارند،قه وکراسی کارآمد عالها به دمکند. و اگر آنما بهتر عمل می

ها به بهتر شدن توانند تفاوتی بزرگ ایجاد کنند. آندیگران چنین کاری نکنند. حتی تعداد معدودی آدم می

 کنند.  جهان کمک می
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 ومفصل س

 آن ةدانشگاه اروپای مرکزی و آیند

 گیردمیاش را جدی های اجتماعیتدانشگاهی که اصول و مسئولی

 

شناسی تأسیس رای علوم اجتماعی و انسانعنوان کالجی برا به (CEU)، دانشگاه اروپای مرکزی 1991 در سال

 کردم. 

ها شدند. با انِگ منتقد رژیم، بیشتر آنهای علوم مورد تبعیض واقع میشوروی، دانشمندان در آکادمی نظامتحت 

شان برای ترسید اساتید ذهن دانشجویان را با خواستکنند زیرا حکومت می اجازه نداشتند در دانشگاه تدریس

رش در انس پذیشهای تراز اول، آتیة علوم در دانشکدهآزادی اندیشه و تحقیق مسموم کنند. دانشجویانِ خوش

 ند. وقتیماندشدند، طبق انتظار از تدریس محروم میجا وارد میعلمی را داشتند، اما وقتی به آن هایآکادمی

 رژیم ضعیف شد، اعتراض دانشمندان اجتماعی برای دست یافتن به دانشجویان افزایش یافت. 

، ایوان 2یوگسالوی روی داد. رئیس دانشگاه زاگرب 1در رژیم تیتو 1970داسازی در سال اولین نقض این ج

ایجاد  6در دوبرونیک )IUC(5دانشگاهی ، یک مرکز بین4، فیزیکدان و دانشجوی سابق ورنر هایزنبرگ3سوپک

جا که یوگسالوی کشوری غیرمتعهد کرد. از آناز شرق و غرب دعوت میاستادان و دانشجویان را  ،کرد. این مرکز

شانسِ بهتری برای اجازة سفر به دوبرونیک را مثالً نسبت به دانشجویان آکسفورد داشتند. بود، ساکنان شرق 

در  8آموختگان در کالج بیلیوسوف علم، که در آن زمان مسئول دانش، فیل7اسمیت-نیوتنسوپک همچنین با بیل 
                                                             

1  .Josip Broz Tito ، ،دوم جهانی جنگ از پس کهرا  دولتی او. بود یوگسالوی هایکمونیست اتحادیة رهبر و یوگسالوی جمهوررئیسیوسیپ تیتو 

 . بود مستقل شوروی از اما نامید،می «کمونیست» کرد تأسیس
2. Zagerb 
3. Ivan Supek 
4. Werner Heisenberg 
5. Inter-University Center 
6. Dubrovnik 
7. Bill Newton-Smith 
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ها اسمیت خواست تا غربی-نیوتنآکسفورد بود و بعدها اولین رئیس غیررسمی مرکز شد، مالقات کرد. سوپک از 

 اسمیت دربارة آن شنیدم-ویژه آکسفورد را به مشارکت با مرکز جذب کند. مرکز حسابی درخشید. من از نیوتنبه

برایش مهیا  1980ام برانگیخته شد. سپس بودجة الزم را برای افزایش مشارکت آکسفورد از اواسط دهة و عالقه

هایی هم برای استادانِ اروپایی شرقی برای شرکت در هزینههایی برای دانشجویان و کمکورسیهکردم، همچنین ب

ونیک از سقوط دیوار برلین، از دوبر پیشاه م درست چند 1989های تابستانی تدارک دیدم. در آوریل برنامه

چه را دیدم خوش رب صحبت کردم و آنبا دانشجویان و اساتید شرق و غ ها شرکت ودیدن کردم. در کالس

ورزیدند ها اصرار میکردم. همة آنها با اساتید که عمدتاً از کشورهای کمونیستی بودند مالقات میداشتم. غروب

ها را آموزش دهند، ایجاد خواستند آنها و دانشجویانی که میزدن به شکاف بین آنپلکه دانشگاهی جدید برای 

ها ها بر پراگ و لهستانیها بر بوداپست، چککنم. مکان دانشگاه تنها موردِ اختالف بود. تعجبی نداشت که مجار

 د.بر ورشو اصرار داشتند. روشن شد که دانشگاه اروپای مرکزی به سه پردیس نیاز دار

ثل مسسات موجود، ؤهای مایده برای من جذاب بود، اما درنگ کردم. تا آن زمان در تطبیق مجدد فعالیت

قی وپایی شرهای اردانشگاه اقتصاد کارل مارکس در بوداپست یا اصالح برنامة آموزش علوم اجتماعی در دانشگاه

 نم. ی آجر و مالت پول خرج کسسات جدید. دوست نداشتم براؤمتخصص شده بودم،  اما نه در تأسیس م

فقط  خواستم تنها حامی مالی باشم، نهتأسیس دانشگاهی جدید با سه پردیس پیشنهادی پرهزینه بود. نمی

 سسه را بهؤتر از آن، به دلیل قاعدة کار؛ داشتن فقط یک حامی مالی، استقالل مها،  بلکه مهمخاطر هزینهبه

ط شورای رواب، گروه بحران یگر ماننددؤسسات بهی را در تأسیس مانداخت. از آن زمان، اصل مشاخطر می

 سوم محدود کنم. ردم: تالش کردم سهم خود را تا یکدنبال ک تفکر اقتصادی انستیتوو  خارجی اروپا

خیلی زود این را کشف  ها، اشتباه بزرگی بود،اما معلوم شد تالش برای اجتناب از صرف پول برای ساختمان

در حال ساختی را در پراگ پیشنهاد داد. برای  ة، ساختمان ده طبق1هارتزیر چک، پتر پیتوکردم. نخست

اعتبار ها از نظر سیاسی بیهای تجاری ساخته شده بود اما در دورة انتقالی پس از انقالب، آناتحادیه ةاستفاد

شد به ریاست یان شده بودند. کشف کردیم که بخشی از ساختمان به مرکز تحقیق اقتصادی و آموزش ار

تازگی بازگشته از آمریکا، پیشنهاد شده بود. ما خیلی زود به توافقی دوستانه ، یک اقتصاددان چک به2سوینارا

رسیدیم. آن مرکز به دانشکدة اقتصادِ دانشگاه اروپای مرکزی تبدیل شد و تا مدتی بهترین بخش بود. شوربختانه 
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، یک نئولیبرال و اقتصاددان بازار بنیادگرا که مرا 1الوسهارت سال بعد شکست خورد و واتسالو کپیت

 العمر هم شدیم. کرد، جای او را گرفت. ما دشمن مادامسوسیالیست فرض می

محو شد:  لواکی، کالوس گفت که یک خطای باصره باالخره از نقشهکس، در زمان انحالل چ1993در ژانویة 

اختمان سز آن ایکی از اولین مصوبات او بیرون انداختن ما  جمهوری چک دیگر کاری به اروپای مرکزی ندارد.

 بود.

خواستم پیشنهاد را هارت ساختمانی را به ما قول داده بود، اما وقتی میدولت اسلوواکی نیز همزمان با پتر پیت

 بپذیرم، معلوم شد برای مجلس اسلوواکی درنظر گرفته شده. دولت مکان دیگری را، جایی که دانشگاه جدید

خواستم شد. میتوانست از آغاز ساخته شود، پیشنهاد داد،  اما زمان ساخت آن برای من زیادی طوالنی میمی

شدت به ، معاون صدراعظم اتریش، به2دانشگاه از برهة انقالبی سود ببرد و کارش را فوراً شروع کند. ارهاد بوِشک

تر بررسی کردیم،  ب کند، اما وقتی پیشنهاد او را دقیقخواست دانشگاه را به وین جذجامعة باز باور داشت. او می

ان را بخریم )جالب بود ها و انواع و اقسام خدمات است. مجبور بودیم ساختمان خودممتوجه شدیم شامل بورسیه

 .(خود را در موقعیتی مشابه یافتیم پنج سال بعد در وین،وکه بیست

ای جهانی شناسی، که آوازهاشت. شریک ما، مدرسة جامعهند خوشبختانه دولت لهستان ساختمانی برای پیشنهاد

 شناسیِ دانشگاه اروپای مرکزی شد. حاال مجارستان مانده بود. دانشکدة جامعه داشت،

وجود نداشت. مکان  را به ما پیشنهاد داد زیرا دیگر پیشاهنگی 3دولت مجارستان کمپ پیشاهنگان جوان

زده بود، اسمیت بسیار هیجان-بود. بیل نیوتن 4های باالی قصر بودالی در تپهای جنگواقع در منطقه روستایی زیبا

اما آن مکان یک ساعت تا مرکز شهر فاصله داشت و حامیان مجارستانی دانشگاه اروپای مرکزی استدالل 

 د. گیرکردند که در حومة شهر، دانشگاه جدید هم از نظر بعد مسافت هم از نظر فکری در حاشیه قرار میمی

امضا کرده بود، دولت  1984ای که بنیاد مجارستانی سوروس با دولتمردان مجاری در سال نامهبراساس توافق

کردم،  های اصالحی مشترک با تأمین ساالنة فورینت، برابر هریک دالری که من خرج میقول داد که از پروژه

هنگفت دولت و بدهکاری کشور، دولت را  ةدجمیلیون دالر در مجارستان هزینه کنند. اما کسری بو سهبیش از 

هایش بازداشت. وقتی در بوداپست جستجو برای ساختمانی مناسب را شروع کردیم، دولت پیشنهاد از انجام وعده

گونه کارمان به کند. ایناش، به خرید ساختمانی دولتی برای دانشگاه کمک داد که در عوِض تعهدات مالی

در مرکز شهر بوداپست، که دولت با فروش آن به ما موافقت کرد، ختم شد. پس از  مالکیت قصر اشرافی کوچکی
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ها، سرداب شد، بنابراین وقتی روی درمیعنوان قرارگاه اطالعات ارتش استفاده هجنگ جهانی دوم، این قصر ب

طی محاکماتشان ترین جنایتکاران جنگی هایی را یافتیم، اصالً تعجب نکردیم. اینجا محل نگهداری مهمروزنه

ه بعدًا در مألعام ، حزب نازی مجارستان بود ک2،  رهبر حزب صلیب پیکان1بود، یکی از آنان فرنتس ساالشی

 تیرباران شد. 

اه چه اشتبها برای تأمین ساختمان برای دانشگاه اروپای مرکزی متوجه شدم در انتظار از دولت 1994تا 

مان های آن خیابان مرکز شهر را خریدم و اجازه گرفتم ساختننیمی از ساختما ای مرتکب شده بودم.جدی

 بلندمرتبة مدرنی را در وسط آن خیابان بسازم. 

سال بعد،  قدر مهم است. چندشگاه بتواند به آن افتخار کند چکردم که داشتن مکانی که دانهمچنین درک می

عنوان رئیس دانشگاه، شر و دیپلمات بهلل، مدافع حقوق بالم، استاد حقوق بین3طی دوران تصدی جان شتسِک

سلطنتی معماران  ها مدال طالی انستیتوکردیم. آن را استخدام 4معماری ایرلندی زبده،  اُدانل+تامی یک استودیوِ 

 2019عنوان معمار زن سال های دانشگاه اروپای مرکزی بهدیسبریتانیا را بردند و شیال اُدانل برای کارش در پر

 انتخاب شد.

*** 

های شناسی از سوی سیاستمداران لیبرال جدید که در دههایدة دانشگاهی جدید برای علوم اجتماعی و انسان

ست شامل واتسالو هاول؛ آپارت بودند مشتاقانه حمایت شد. این فهر گذشته با رژیم کمونیستی مبارزه کرده

، استاد برجستة مطالعات قرون وسطی و 6شدة مجارستان؛ و برِنیشالو گِرِمکجمهور تازه انتخاب، رئیس5گونش

 خارجة آتی لهستان بود. وزیر امور

دانستیم چگونه آن را انجام دهیم. ها محول کرده بودم، نمینه من و نه افرادی که ساخت دانشگاه را به آن

شد و من میای طوالنی و غیرمعمول آوردن اعتبارنامه بود. پروسهدستای بودیم. اولین مشکل بهرفهگروهی غیرح

ای بکر داشت. او ، ایده7ای اجرایی، پاول فالترخواستم دانشگاه فوراً کارش را شروع کند. عضوی از کمیتهمی

« دانشگاه» نتیجه، استفاده از کلمةی در لوگزامبورگ وجود نداشت و درکشف کرد که در آن زمان هیچ دانشگاه

و « مرکزی دانشگاه اروپای»در لوگزامبورگ خلق کنیم به نام  توانستیم بنیادیاز نظر قانونی منعی نداشت. ما می
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کار به ما اجازه داد تا بدون داد. اینبرانگیز چاپ کردیم که بر این واقعیت گواهی میاسنادی با ظاهری تحسین

 اعتبارنامه شروع به جذب اساتید و دانشجویان کنیم.

اه نداشتیم، به اساتید پرانرژی و کارآفرین برای ایجاد ای در تأسیس دانشگکدام از ما تجربهجا که هیچاز آن

های مجزا اعتماد کردیم. دانشگاه اروپای مرکزی احتماالً تنها دانشگاه مدرنِ خلق شده توسط کسانی دپارتمان

های فعال داشتیم. پیتر از تأسیس دانشگاه، دپارتمان پیشبود که قرار بود در آن تدریس کنند؛ درنتیجه، حتی 

، 2دپارتمانی از تاریخ تطبیقی مدرن را آغاز کرد. حتی گابور کالنیتزاییتاریخدان مشهور مجارستانی، ، 1کهانا

دپارتمانی از تاریخ قرون وسطی ایجاد کرد که برای مطالعة مذاهب عمدة قرون تر قرون وسطی، تاریخدان معروف

استاد  3دیت و اسالم. آندراش شایو ها مشهور شد: مسیحیت بیزانس و التین، یهووسطی و کنش متقابل آن

استاد قانون جنایی از  4حقوق اساسی که بعداً معاون رئیس دادگاه حقوق بشر اروپا شد، همراه با جورج ِفلچر

گرایی و عدالت انتقالی را برگزار دانشگاه کلمبیا، برنامة مطالعات حقوقی با تمرکز بر موضوعات قانونی مشروطه

دوست صمیمی کارل پوپر، کالسی را دربارة مطالعات شناس مشهور اجتماعی و مردم 5ارنست گِلنِرکردند. 

 گرایی آغاز کرد. برای یک دانشگاه تازه سر از تخم درآورده بد نبود! ملی

آمدند، اشباع شده بودیم. ت میهای کوتامدانی که برای خطابه و دورههای برجسته و متخصصما با شخصیت

های پراگ پردیس از 1994دانشگاه پراگ درهایش را باز کرد. کارل پوپر در  1991 امبررغم مشکالت، در سپتبه

 را به او اهدا کنم. « جایزة جامعة باز» جا بودم تا اولینمن آن دیدن کرد و

حل لوگزامبورگ نتوانست طی مرور زمان دوام آورد و ما به اعتبارنامة مناسب نیاز داشتیم. پاول فلچِر همیشه راه

به ایاالت متحد متوسل شد و فهمید که ایالت نیویورک برای تأیید یک دانشگاه نیازی به وجود فیزیکی  ،غة ماناب

ش اقرن به فعالیت ونیمبرای بیش از یک ،گونه بود که دانشگاه آمریکایی معروف در بیروتآن در ایالت ندارد. این

ها هم پذیرفتند. این آغاز همکاری ت دادیم و آنت امنای شورای شهر نیویورک درخواسئداد. به هیادامه می

ت ئروکراسی هیوبود که ما را برای چیره شدن بر ب 7رئیس کالج بارد 6دانشگاه اروپای مرکزی با لئون بوتستاین

مدیرة دانشگاه اروپای مرکزی شد و هنوز هم در ئتامنای شورای شهر نیویورک رهنمون شد. او بعدها رئیس هی

 کند. میاین پُست خدمت 
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ها )مطالعات اروپایی، روابط ش، در سه مکان فعال بود: برخی از دپارتماناهای موجودیتدر اولین سالدانشگاه 

شناس شهری و ، جامعه1الملل، مطالعات ناسیونالیسم، تاریخ هنر( در پراگ واقع بودند، جایی که جیری میزلبین

وسطی، علوم سیاسی، علوم  های تاریخ مطالعات قروندانشکدهالو هاول، رئیس کالج بود. تسیکی از مشاوران وا

وان که تاریخدان ایستپست بودند، جاییمطالعات حقوقی و جنسیتی و بعدها، فلسفه و ریاضیات در بودامحیطی، 

ت سامیزدات بود، راه انداخت. اترین مجموعة انتشاررا که شامل غنی آرشیو جامعة بازرئیس بود. او همچنین  2ریو

می ارشد تحقیقات اجتماعیِ آکاد اش را در ورشو و با همکاری مدرسةشناسیانشگاه اروپای مرکزی برنامة جامعهد

 علوم لهستان آغاز کرد. 

معاون دانشگاه آکسفورد   3وودمان را تحت هدایت سرِ ریچارد ساوتبرنامة آموزش محیطی 1990ل دهة در اوای

های نترل آلودگی استاد بود، شروع کردیم. این برنامه به یکی از برنامههای تابش و ککه در بوم شناسی، آسیب

ها به سوی تدریج همة دپارتمانشدت دنبال آن بودند تبدیل شد. بهدانشجویان بهآموزشی اصلی در این حوزه که 

 بوداپست گرایش پیدا کردند.

 رد. اولینشماری ایجاد کمشکالت بی ،قلهای مستوقتی دانشگاه به شکلی مناسب جا افتاد، موجودیتِ دپارتمان

 های ویژة هر دپارتمان مقابله کند: الزامات ورودید با روششاسمیت مجبور -رئیس غیررسمی، بیل نیوتن

ر بودند ب مجبور سای بعدیؤهای تحصیلی. رهای مجزای امتحانات و حتی تاریخ شروع و پایانِ دورهمتفاوت، روش

 ها غلبه کنند.مانشق دپارتسای کلهؤمقاومت ر

ت خورد. های من برای تطبیق هزینه با بودجه شکسسمیت در برآوردن خواستها-منفی، نیوتن ةهمچنین از جنب

مشهور شدم. « ردکمردی که بانک مرکزی انگلستان را ورشکسته »عنوان ، به1992تقصیر او نبود. در سال  البته

 الر درآمدیک میلیارد د اد. مردی که در یک روز بیش ازدنمیکس به دانشگاه اروپای مرکزی پول پس از آن هیچ

 ایت تنهانهر شدم این واقعیت را بپذیرم و درهای دانشگاهش را بپردازد. مجبوتوانست هزینهحتم میداشت، به

ز من شوم ا دانشگاه وقف کنم تا مطمئن را به مبلغ هنگفتیکه عالوه، اصولم مرا واداشت سس آن شدم. بهؤم

بودم،  دست آوردهبه« شکست بانک مرکزی انگلستان»قل خواهد بود. این کار حجم بزرگی از پولی را که از مست

 صرف کرد. 

عنوان رئیس برگزید. تصدی ده سالة او موجب تغییری را به 4مدیرة دانشگاه، یهودا الکانائتهی 1999در سال 

یافتة هولوکاست بود که در اسرائیل رهبر و نجاتد. الکانا متولد مجارستان اساسی و چشمگیر در دانشگاه ش
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موریتِ جامعة دوراندیش بود. با تعهد عمیق به مأشکن، مربی، استاد و رهبری جنبش صلح شد. او متفکری سنت

که پژوهش جدی انجام بازِ دانشگاه، او همچنین باور داشت که هیچ دانشگاهی لیاقت نامش را ندارد مگر این

محور تبدیل کرد. او مرا محور و همچنین پژوهشعدود، او دانشگاه را به دانشگاهی رسالتدهد. طی چند سال م

که خود را به اروپای مرکزی و شرقی تدریج جهانی شود نه اینکه دانشگاه اروپای مرکزی باید بهمتقاعد کرد 

تنهایی دوام زوی بود که بهزی زیادی کوچک و منمحدود کند. او اولین طراح این ایده بود که دانشگاه اروپای مرک

ای شدن جهانی نیاز دارد. امروز دانشگاه اروپای مرکزی به شبکه ،ورد و شکوفا شود و برای غلبه بر این نارساییبیا

 کند. نام میصد کشور ثبتیکدانشجویان را از بیش از 

او  به دانشگاه انجام دهم. توانم برای کمکاز او پرسیدم دیگر چه کاری می 2009مان در سال در آخرین مالقات

ابر کنم. ام به دانشگاه را نیز دو برگیری کرده و مبلغ اهداییمدیره کنارهداد که باید از مقام ریاست هیئت پاسخ

ساتید و ی بودن ای، عالدهم. با بیشتر کردن اعانة دانشگاه، از ثبات مالهمان کاری را که او توصیه کرد انجام می

الیه از عکنم. از آن انتظار دارم در نوآوری در تحصیالت عة جهانی آن کسب اطمینان میآموزشی و توس گروه

شجویان اساتید و دان ایسوی مرزها و حمایت از آزادی علمی برسو تا آنؤسسات اینطریق خلق پیوند میان م

 نقشی کلیدی بازی کند. سراسر جهان 

*** 

 

اش را جدی بگیرد. دانشگاه اروپای مرکزی های اجتماعیهدف من خلق دانشگاهی بود که اصول و مسئولیت

کردم، مبالغ مشابهی را هم گذاری میای را در این دانشگاه سرمایهکه مبالغ فزایندهچنین دانشگاهی شد. درحالی

 گذاری کردم. سرمایه )HESP(1در برنامة حمایتی تحصیالت عالیه

حمایتی  کشید، هدفِ برنامةسیستم آموزشی موجود بیرون میدانشگاه اروپای مرکزی بهترین استعدادها را از 

د،  دالر رسی میلیون بیستام از دانشگاه به جایگزینی این استعدادها بود. وقتی حمایت ساالنه ،تحصیالت عالیه

 ز به همان سطح رساندم. ام به برنامة حمایتی را نیکمک ساالنه

ی مرکزی اداره را داشت و در ابتدا مستقل از دانشگاه اروپا مدیرة خودرنامة حمایتی تحصیالت عالیه هیئتب

تدریج، این استقالل محو شد و عاقبت هردو عماًل ادغام کردند. بهها باهم همکاری میآن شد، البته هردوِ می

با طور عمده به -های دولتی کمک کرده بودشدند. تا آن زمان، دانشگاه اروپای مرکزی به اندازة کافی به سیستم

داشتن خود دیگر به برنامة حمایتی که برای پایدار نگه -کردندهای دولتی کار میآموزش اساتیدی که در سیستم
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های درسی بر توسعة تحصیالت عالیه از جمله توسعة برنامهHESP نتیجه حصیالت عالیه نیاز نداشتند. و درت

 ها متمرکز شد.خودگردانی و مدیریت دانشگاهها(، پویایی هیئت علمی،  مدارس تابستانی و ها، دوره)کالس

*** 

 1دوبرونیک خواهان دانشگاهی جدید بودند که از دانشگاه قدیمی بولونیا 1989کنندگانِ سمینار شرکت

نژادی بود، جایی که دانشجویان اغلب از ای چندملیتی و چندولونیا، مدرسهالگوبرداری کند. دانشگاه نخستین ب

خوانند و زبان مشترکی داشتند، نه از این منظر که آمدند، با هم درس میای شرقی میکشورهای جنوبی و اروپ

ای را پرورش داد کردند. بولونیا نخبگان منطقهفهمیدند بلکه از این نظر که همدیگر را درک میهمه التین را می

 شناختند. توانستند باهم حرف بزنند زیرا همدیگر را میکه می

ان های داخلی یوگسالوی همزمان شد. دانشجویری دانشگاه اروپای مرکزی با بروز جنگهای بنیانگذاسال

ها بورسیه به آن هایشان و بدون منابع مالی، در سراسر اروپا سرگردان شدند. مایوگسالو، جدا افتاده از خانواده

وقف و کرواتی را مت-ترک صربیها صحبت به زبان مشها و کرواتای که صربدادیم تا به دانشگاه بیایند. در برهه

کنند، دانشجویان دانشگاه اروپای مرکزی همچنان به زبان های متفاوتی صحبت میوانمود کردند که به زبان

انة شریرانه و های مسلحرغم درگیریزدند. بهالمللی، انگلیسی، زبان آموزشی دانشگاه با هم حرف میبین

 ی یک درگیری خشن فیزیکی هم نبود.ا، دانشگاه شاهد حتکشی در سربرنیتسنسل

 ها متفاوت. آنما دانشجویان چچن و روس، اسرائیلی و فلسطینی، افغان و آمریکایی، چینی و تایوانی داشتیم

زدند. زندگی و تحصیل با هم، بحث ا هم حرف میباما همچنان  -کردندکردند، بحث میبودند، باهم مخالفت می

 ند. د بمانو به اصول دانشگاه متعه کنندان کمک کرد تا به همدیگر گوش و یادگیری تفکر انتقادی به آن

*** 

 ند. براین هستآ ةآموختدانشگاه اروپای مرکزی موفقیت بزرگی بود. شانزده هزار دانشجو از سراسر جهان دانش

 گشتند، دربرهایشان بسیاری از آنان، دانشگاه ما تنها شانس دستیابی به تحصیالت عالیه بود. وقتی به خانه

تخار عهده گرفتند؛ به این بیش از هر چیزی افهای مدیریتی را بهشد، اغلب پُستهای در حال رکراسیودم

 کنم. می

ای متمرکز از علمی دفاع کرده و همین اواخر علیه حمله دانشگاه ما پیوسته و با قدرت از اصل آزادی ،هاطی سال

تحصیالت عالیة  نظاماش را برای نابودی کل «مافیای دولتی»درتِ وزیر ویکتور اوربان، که همة قطرف نخست
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کار برد، جنگیده است. کشمکش حماسی دانشگاه در مقابل مرکزی به مجارستان و بیرون راندن دانشگاه اروپای

، حمایت جهانی ایجاد 1رژیمی سرکوبگر، به رهبری رئیس کنونی آن، روشنفکرِ برجستة کانادایی مایکل ایگناتیف

 . این کشمکش هنوز هم ادامه دارد. ردک

ر داش را به وین منتقل کند. البته قصد دارد حضور های اعطای مدرک معتبر آمریکاییدانشگاه وادار شده دوره

ادی های متعدد، همچنین بسیاری از شهروندان عبوداپست را هم حفظ کند. اساتید و دانشجویان دانشگاه

کند باید مقابله اند. دانشگاه اخالقاً احساس میها تظاهرات کردهانشگاه در خیابانمجارستان، بارها در حمایت از د

 کند.

و  های نگهدارینهزندگی در آن بسیار باالتر از مجارستان است، هزی ةحفظ دو پردیس و انتقال به وین که هزین

های دولتی که شگاهو دانشجویان با دانانشگاه باید برای اساتید دکند. همزمان حفظ دانشگاه را تقریباً دوبرابر می

از  جامعة باز گیرند یا رایگان هستند، رقابت کند. بنیادهایای کم میکنند و شهریهاز دولت سوبسید دریافت می

شان ها نیز باید به تقاضاهای فوری دیگری رسیدگی کنند و در هر صورت، منابعکنند، اما آندانشگاه حمایت می

 بل حل ایجاد کرده است. نیز مشکلی ظاهراً غیرقا مسئلهها ناچیز است. این تیدر مقایسه با دول

م توانیتا ب فرد ارائه دهیمنحصربهچیزی برجسته و شاید حتی م مانیم که بتوانیمما فقط در صورتی پابرجا می

بین صد  کنیم. ما همین االن هم بلکه از دیگر منابع جذب جامعة بازتنها از بنیادهای های مالی را نهکمک

ان کنندگترین دریافتشناسی قرار داریم و یکی از بزرگهای علوم اجتماعی و انسانر رشتهدانشگاه برتر جهان د

این ا باید چیزی بیش از کنیم هستیم. امها کار میهایی که در آنهای تحقیقاتی از اتحادیة اروپا در زمینهبورس

 را هدف بگیریم. 

رن الزامات ق شدة جهانی کهحل، تبدیل دانشگاه اروپای مرکزی به چیزی یگانه است؛ یک دانشگاهِ شبکهتنها راه

 است.  بازجامعة بر بنیادهای را دارا باشد. چنین چیزی سزاوار حمایت بسیاری از خیرین عالوه میکوبیست

ای مرکزی ها را به هم متصل کنیم. دانشگاه اروپفقط نیاز است که آنهای ضروری را داریم؛ اکنون ساختمانهم

دیکی اکنون با کالج بارد که اساساً دورة لیسانس دارد، همکاری نزدهد، همکه مدرک لیسانس و ارشد و دکترا می

د این را ما بای؛ دارند برخوردارند و بیش از دو دهه است که با هم همکاری جامعة بازدارد. هر دو از حمایت بنیاد 

ها و دیگر ها، دانشگاهای از کالجا دارای شبکههم دانشگاه مو آور تبدیل کنیم. هم بارد به توافق همکاری الزام

یادگیری  پوشانی دارند. ترکیب آموزش لیسانس در بارد و آموزش عالیه وسساتِ مرتبط هستند که بسیار همؤم

 ار پرارزش باشد. مداوم در دانشگاه اروپای مرکزی باید بسی
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ی و شان عادت دارند. داشتن آموزش یگانة جهاندانشجویان آمریکایی به اهدای کمک مالی به محل تحصیل

ض، سایر عوپای مرکزی باید درنهایت به خودکفایی منجر شود. دردانشگاه ارو -دگذراندن کل آن در شبکة بار

 بخش بیابند. خیرین نیز باید چنین چیزی را اطمینان

ا تاز دارد رش نیکه در حال حاضر در مرحلة آغازین است به گست نیز دیس دانشگاه اروپای مرکزی در نیویورکپر

ا ربهای خود تواند منابع گراننمی بنیاد جامعة بازفراهم کند. اما  ناخت بهتر دانشگاه را برای خیرینفرصت ش

 های اهدایی انجام شود. متوجه آن هدف کند، گسترش پردیس نیویورک باید از آغاز با کمک

سساتی که به شبکة کنونی ؤاست که به روی م )OSUN( 1کار ما گسترش شبکة جهانی دانشگاه جامعة باز

ؤثری از خواهد بود. چنین شبکة م مندند، بازهبارد تعلق ندارند اما به پیوستن به آن عالق-دانشگاه اروپای مرکزی

رک و هایی در آمریکا )نیویوجهان تشکیل خواهد شد. ما اکنون شبکهشده و پیشرفتة سراسر های شناختهدانشگاه

)چین،  پترزبورگ و مسکو(، آسیای شرقیوین و بوداپست( همچنین در روسیه )سن کالیفرنیا( و اروپا )برلین،

 شرقی( داریم. کالج بارد نیز المقدسبیت)بیشکک( و خاورمیانه )القدس در  میانمار و ویتنام(، آسیای مرکزی

 های اولیه فراهم کرده است. ها و کالجدسترسی به تحصیالت عالیه را برای زندان

اه هستم. این دانشگ (ASU)گسترش همکاری کنونی با دانشگاه دولتی آریزونا  ویژه بسیار مشتاقمن به

 دسترسی بهتر، در افزایش تر و در سطحی گستردهطور وسیعای پیشگام در آموزش آنالین و ترکیبی و بهسسهؤم

عنوان دانشگاهی است که برای گسترش به OSUNشدت مورد عالقة تحصیالت عالیه است. این حرکت به

عی را کند. گروه رهبری کنونی دانشگاه آریزونا نیز ایدة ما از مسئولیت اجتماریزی میشده و جهانی برنامهشبکه

ارد رکزی و بموپای یبی است که در آن، دانشگاه ارپذیرفته و آمادة کمک به ما در توسعة یادگیری آنالین و ترک

 کند. می رو ترکیبرودر تری دارند. یادگیری ترکیبی، استفاده از رسانة آنالین و الکترونیکی را با آموزشکم ةتجرب

OSUN های ، مجتمعراز اولِ آمریکاییهای تشگاهای هوشمند و یگانه خواهد بود. بسیاری از داننوآوری

دانشگاه نیویورک در ابوظبی(، جایی که مقیمان آن کشور به حمایت  اند )مثالًمرزی ایجاد کردهوندانشگاهی بر

تراز برای منافع متقابل خواهد شریکی هم OSUNسسة بنیانگذار تمایل دارند. ؤاز رسالت و اغلب، بدنة اصلی م

دهد. پس از المللی ارائه میکاری بینبود. این اولین دانشگاه جهانی واقعی خواهد بود و مدلی جایگزین برای هم

ای بلندپروازانه است و نام خواهد داد. پروژه به شبکة دانشگاهی سوروس تغییر  OSUNپایان عمر بنیانگذارش،

ای را به واقعیت تبدیل کند. این تواند چنین ایدهبارد در شکلی نوین است که می-فقط دانشگاه اروپای مرکزی

کند و همزمان به جوامع باز کمک را برآورده می میکوبیستای جهانی در قرن هیِ شبکهپروژه، الزامات دانشگا

 البته در صورتی که بتواند حمایت کافی جلب کند. -شان مقابله کنند کند تا با دشمنانمی
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 مفصل چهار

 بحران مالی جهانی و پیامدهای آن

 پذیر بودمساعدتِ بهتر امکان

   2009 زمان و چاپ شده درهمان وحوش حول،  نوشته شده در و مفهوم آن 2008بزرگ  ة سقوطبرگرفته از مقال

 

 

 2008سقوط بزرگ 

 

ساز بود. تا آن زمان، هر وقت ، رویدادی سرنوشت2008سپتامبر  15در دوشنبه  1برادران لمنورشکستگی بانک 

بار بود. بار کاری نکردند. نتایج فاجعهکردند. اینمی ، قدرتمندان دخالتشدسیستم مالی به فروپاشی نزدیک می

CDS 3المللی آمریکاتا اوج باال رفت و گروه بین 2سواپ)AIG( ها داشت، باکه موضع فروش بزرگی در این سواپ 

 گرچه با ضوابط داری، تغییر عقیده دادوزیر خزانهشنبه، هنری پاولسُن بدهی خطرناکی روبرو شد. تا روز بعد، سه

العاده غیرمنصفانه، برای نجات اقدام کرد. اما هنوز بدترین روی نداده بود. لمن یکی از بازارسازان اصلی در فوق

و از کرد دهندة عمده بود. یک صندوق تعاونی مستقل اوراق قرضه، اوراق لمن را نگهداری میاوراق بهادار و انتشار

بازخرید سهام خود به  -بار مسئولیت شانه خالی کند از زیر جا که پول زیادی برای پرداخت نداشت، مجبور شدآن

                                                             
1. Lehman Brothers، سال سابقه به دلیل بحران اعتبارات و سقوط قیمت  158یکا. این بانک با بیش از گذاری آمریکی از چهار بانک سرمایه

 مسکن ورشکست شد.  
2 .Credit default Swaps، یان، زهای مالی است که فروشندة بیمه در صورت زیان در وام یا هر اتفاق اعتباری دیگرنامهموافقت ةنوعی بیم 

 وام در اگر برابر در ،دهدیا توسعة آن( به فروشنده انجام می CDSعنوان مبلغ )به را هاپرداخت زا یکسری CDSخریدار. کند جبران را خریدار

  .کندمی دریافت را التفاوتبهما، کند ضرر
3 .American International Group، یت گذار دارایی، مدیرشرکت خدمات مالی امریکایی است که در زمینة ارائه خدمات بیمه، مدیریت سرمایه

 کند. گذاری در حوزة امالک و مستغالت تجاری و مسکونی فعالیت میگذاری مشترک، ارائه مزایای بازنشستگی و سرمایههای سرمایهصندوق
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های صندوق شنبه، هجوم بهگذاران شد و تا پنجباعث وحشت سپرده مسئلهقیمت اسمی را متوقف کرد. این 

شدت جریان داشت. وحشت به بازار بورس نیز سرایت کرد. بانک مرکزی مجبور شد به همة تعاونی اوراق قرضه به

داری یک های مالی معلق شد و خزانهسهام 1تعاونی اوراق قرضه ضمانت بدهد، فروش استقراضیهای صندوق

 بخشید. سهام مالی اعالن کرد. این حرکت آرامشی موقت به بازار  نظاممیلیارد دالری برای  هفتصدبستة نجات 

که وزیر آور اینه نبود. شگفتتر، اصالً فکرشدود؛ به عبارت دقیقلیاردی پاولسن نسنجیده بیم هفتصدبستة نجات 

مالی  نظامسقوط کند، برای عواقب کُنش خود آماده نبود. وقتی  برادران لمنداری وقتی اجازه داد بانک خزانه

خواست از پولی که درخواست داده بود، که چگونه میر شد بدون هیچ ایدة روشنی از اینسقوط کرد، او مجبو

سسات ورشکستة ؤکه اموال م 2از ایجاد چیزی شبیه تفکیک شرکت امانی استفاده کند و فقط با برداشتی ناقص

تصاحب کرده و عاقبت از شرِ آن خالص شده بودند، به  1980انداز و وام دهة انداز و وام را در بحران پسپس

که  بینی بودکنگره رفت. سپس درخواست اختیار تام داد، از جمله مصونیت از چالش قانونی و کامالً قابل پیش

کردیم که بهتر ای استدالل میکنندهطور متقاعدبه ،از جمله من ،دهد. چندنفرکنگره چنین اختیاری به او نمی

شان خارج شود. عاقبت وزیر های مسموم از دستکه داراییها شود تا اینزریق سهام به بانکاست آن پول صرف ت

درستی اجرا نکرد. من رئوس چگونگی انجام درست آن را هه تغییر مسیر داد،  اما آن را بپاولسن در جهت این اید

 منتشر کردم.  2008 سپتامبر24ال تایمز در یای چاپ شده در فایننشدر مقاله

رفت. بازار اوراق بهاردار موقتاً متوقف شد، نرخ بهرة بین بانکی به وخامت می مالی همچنان رو نظامشرایط در 

گذاری و دیگر های سرمایهها ترکیدند و بانکالت ارزی بیشتر شد، سواپباال رفت، وسعت مباد )LIBOR(3لندن 

مدت شبه یا کوتاهنداشتند، نتوانستند به اعتبار یکای که به بانک مرکزی دسترسی مستقیم سسات مالیؤم

ها را یکی پس از دیگری نجات دهد. در چنین فضایی بود که صندوق دست یابند. بانک مرکزی مجبور شد آن

جا را از کرد. رهبران اروپایی زودتر آندر واشنگتن آغ 2008 اکتبر 11اش را در المللی پول اجالس ساالنهنبی

اکتبر در پاریس دیدار کردند. در آن اجالس، تصمیم گرفتند ضمانت دهند که هیچ  12و روز یکشنبه، ترک 

جام آن در کل اروپا به شکلی یکسان به سسة مالی بزرگ اروپایی سقوط نخواهد کرد. البته نتوانستند برای انؤم

 گرفت. کشور اقدامات خودش را انجام داد. ایاالت متحد نیز همان دستورالعمل را پی توافق برسند، بنابراین هر

های ای در کل جهان داشت: بر کشورهایی که نتوانستند ضمانتنشدهبینیاین اقدامات اثرات جانبی منفیِ پیش

شان عرضه کنند فشار مضاعفی وارد آورد. ایسلند از قبل در شرف سسات مالیؤابهی را به ممالی قابل اعتماد مش

                                                             
یک کارگزار( و با هدف  اوراق بهاداری است که از شخصی ثالث )معموالً  . در علم مالی، فروش استقراضی عمل فروختن دارایی و معموالً  1

از کاهش قیمت آن که شود. فروشندگان استقراضی امیدوارند دهنده، قرض گرفته میشابه همان دارایی در آینده جهت پس دادن آن به قرضخریدن م

 دارایی پس از فروش و تا قبل از خرید مجدد آن سود کنند. 
2. Resolution Trust  Corporation 
3. The London interbank offered Rate 
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ترین بانک مجارستان حاال در معرض هجوم برای فروش سهام بود و پول رایج کشور و فروپاشی بود. بزرگ

رای برزیل، سرعت سقوط کردند. بکشورهای اروپای شرقی به بازارهای اوراق قرضة دولتِ مجارستان و دیگر

تری ترکیه، آفریقای جنوبی، چین، هند، استرالیا و نیوزیلند اتفاقی مشابه مکزیک، ببرهای آسیایی و تا حد کم

و ین ژاپن اوج گرفت. دالر براساس صادرات تقویت شد. اعتبار تجاری در کشورهای  کامالً تضعیف شدافتاد. یورو 

( تعدادی قربانی گرفت. صادرکنندگان عمده در برزیل به فروش ای پژمرد. تغییرات پرشتاب پول رایج )ارزحاشیه

خود عادت داشتند و حاال دستخوش یک نیمه سقوطِ محلی،  به ترقیِ در برابر پول ارزشمند و رواختیارات 

 ورشکسته شده بودند. 

سسات ؤو م کنندگان، مشاغلهای مصرفهای غافلگیرکننده تأثیری مهیب بر رفتار و نگرشجاییهمة این جابه

ندرت متوجه آن شدند بحران شده بود، اما عامة مردم بهدچار  2007مالی از اوت  نظاممالی سراسر دنیا داشت. 

 2008 سپتامبر 15های پس از ها، در هفتهرفتند. همة اینو با تعدادی استثنا، مشاغل طبق روال پیش می

که آمار اکتبر و نوامبر پدیدار شدند، آشکار ضل هنگامیتغییر کرد. اقتصاد جهانی از پرتگاه سقوط کرد و این مع

سسات خیریه، چیزی ؤهای بازنشستگی، موقوفات دانشگاهی و مصندوق ،ماه عظیم بود. طی دو 1شد. اثر ثروت

میلیارد دالری برنارد  پنجاهاز افشای رسوایی  پیشهای خود را از دست دادند و این درصد دارایی 40تا  20بین 

عمیق و طوالنی روبرو  با کسادیکردند که د. به شکلی گسترده، همه این پذیرش را در خود تقویت میبو 2مدوف

 شود.  به رکود منجرهستیم که امکان داشت 

را عمالً تا صفر  3، نرخ بهرة وجوه فدرال2008 دسامبر 16طور موثر واکنش نشان داد و در بانک مرکزی به

 850رد. دولت اوباما در حال آماده کردن یک بستة مشوق مالی در محدودة اقدام ک 4مقداریکاست و به تسهیل 

 های بنیادی بود.میلیارد دالر و دیگر مقیاس

المللی پول تسهیالت جدیدی را تصویب کرد که به کشورهای تر بود. صندوق بینرنگالمللی کمواکنش بین

میة خود را بدون قیدوشرط وام بگیرند، اما مبالغ داد در شرایط ثبات مالی تا پنج برابر سهاجازه می پیرامون

ماندند. بانک مرکزی خطوط را با مکزیک، نتیجه، این تسهیالت بالاستفاده ناچیز و فقط مایة بدنامی بود. در

مسئولیتی مالی را شدیداً مورد بیرئیس بانک مرکزی اروپا،  5کلود تریشه-برزیل، کره و سنگاپور باز کرد. اما ژان

                                                             
1 .ffectWealth e، ه سبب کویژه پول و ثروت حقیقی های مالی و بهها در افزایش قدرت خریِد داراییبه اثر کاهش قیمت ،اثر ثروت یا اثر پیگو

 شود. شود، گفته میافزایش مصرف می
2. Bernard Madoff 
3. Fund rate 

4 .gQuantative easin، ثر بودن سیاست استاندارد پولی، برای جلوگیری از ا فت ؤسیاست پولی نامتعارفی است که بانک مرکزی هنگام نام

های خصوصی های تجاری و دیگر نهاددهد. بانک مرکزی از طریق خریدن مقادیر مشخص ذخایر مالی از بانکعرضة پول مورد استفاده قرار می

 دهد. نتیجة پایة پولی را افزایش میکند و درتسهیل کمی می
5. Jean-Claude Trichet 



77 

 

زا در آینده ای برای فشارهای تورمتوانست به زمینهقرار داد و آلمان سرسختانه با انتشار مفرط پول که می انتقاد

کرد. العاده سخت میالمللی را فوقهای ناهمگون، دستیابی به همنوایی بینمنجر شود مخالفت کرد. این نگرش

 شوند.  ارز نرخ برابریهمچنین ممکن بود منجر به نوسانات گسترده در 

گونه چاست.  1930 ةمقایسه با ورشکستگی بانکی ده برادران لمن قابلبا نگاهی به گذشته، ورشکستگی 

دیان مالی حتم متوجه متصاً و بهئولیت مستقیمدهند چنین چیزی دوباره روی دهد؟ این مسبتوانستند اجازه می

های قانونی ضروری هستند، اما این اقد قدرتکردند فها ادعا مینداری و بانک مرکزی بود. آو مشخصاً خزانه

 وری بود برای ممانعت از سقوطکاری ضر توانستند و باید هرر شرایط اضطراری، میدای ناپذیرفتنی است. بهانه

ها ه آنکست ا های دیگر انجام داده بودند. واقعیت اینست که در موقعیتا دادند. این کاریسیستم انجام می

 دهد. چرا؟بای روی فاجعه اجازه دادند چنین

تمایز قائلم. پاولسن متهم است زیرا برادران  رئیس بانک مرکزی، 1و بن برنانکیداری وزیر خزانهمن بین پاولسن 

پاولسن تمایلی به  ،های بانک مرکزی نبود. به عقیدة منگذاری، تحت حمایتعنوان یک بانک سرمایهلمن، به

کار مستلزم کنترل فزایندة دولت است. او یک دانست ایننداشت زیرا می «دهندگانپول مالیات»استفاده از 

دچار مشکل کرده ها و ابزارهایی که بازارها را توان از همان روشبنیادگرای واقعی بازار بود و باور داشت که می

بزار او را به طرح نافرجام برای خلق یک فوق ا ،ها استفاده کرد. این باورخالصی آنبودند، برای 

گذاری از کار افتاده، رهنمون کرد. او بر این دکترین بر همان ابزارهای سرمایه برای غلبه )SIV(2گذاریسرمایه

صحه گذاشت که بازارها نسبت به اشخاص منفرد، توانایی بیشتری برای تطبیق و تعدیل دارند. با پذیرفتن مقام 

کرده بازارها به حد کافی هوشیار هستند که فکر می تماً، ح3های بیراسترنزوزارت، شش ماه پس از بحران شرکت

 ای نداشت. باشند. برای همین وقتی بازار فروپاشید، هیچ طرح ثانویه ورشکستگی برادران لمن آمادهبرای 

حباب نشان داد که او هم -اش، ترکیدنِ ابَربن برنانکی هم یک ایدئولوگ نبود، اما با توجه به پیشینة دانشگاهی

یلیارد دالر م یکصدتواند تا ای مجزا است و میاش را نداشت. او در ابتدا اعالم کرد که حباب مسکن پدیدهیآمادگ

نتیجه، نظریة تعادل از اساس اشکال دارد؛ درکرد که راحتی قابل تحمل است. او درک نمیضرر ایجاد کند که به

های خارج شده از تعادل نتظار نداشت که قیمتای غلط، اها و ابزارهای متفاوتِ مبتنی بر فرضیهبا آن روش

گیرد. وقتی آن فرضی در روالی تصادفی یکی پس از دیگری فوراً سقوط کنند. اما آدم باهوشی است و زود یاد می

و دوباره در دسامبر واکنش نشان داد.  2008 ةاتفاق روی داد، با پایین آوردن شدید نرخ بهره، ابتدا در ژانوی

                                                             
1. Ben Bernanke 
2. Special Investment Vehicle 
3. Bear Stearns 
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 ،گونهماند. اینسة یادگیری او بسیار دیر شروع شد و همیشه از سرعت واقعی حوادث عقب میشوربختانه پرو

 وضعیت از کنترل خارج شد. 

برانگیز من قطعاً بحثکرد. استدالل تر، نابودی بانک برادران لمن قطعاً بازار کار را مخدوش میدر سطحی عمیق

 برد. ناخته میه میدانی ناشبخواننده را  ،از سه گامِ آن رکدامشود. هیار جالبی را باعث میاالت بساست، اما سؤ

و فروش استقراضی عدم تقارن وجود دارد. در موضع  1ست که در بازار سهام، بین خریدا اولین گام، پذیرش این

خرید بودن به معنای مالکیت یک سهام است؛ در موضع فروش استقراضی بودن به معنای فروختن سهامی است 

مالک آن نیست. رفتن به سمت خرید، پتانسیلی نامحدود در دوران رونق و زیانی محدود در دوران  که شخص

دهد: از دست دادن خود را به این صورت نشان می ،کسادی دارد؛ فروش استقراضی برعکس است. این عدم تقارن

ضی، آن خطر را تقرادادن در فروش اسکه ازدستدهد، درحالیان را کاهش میدر موضع خرید، احتمال زی

که در موضع فروش ورتر باشیم و اشتباه کنیم تا ایننتیجه بهتر است در موضع خرید صبدهد. درافزایش می

 کند. استقراضی باشیم و اشتباه کنیم. عدم تقارن، فروشندگان استقراضی را دلسرد می

فروش استقراضی اوراق قرضه پیشنهاد  است که بازار سواپ راه مناسبی برای فهم سواپ و پذیرفتن این ،گام دوم

کند. در موضع فروش استقراضی، روشنی متضاد با سهام کار میپاداش به-بازار، عدم تقارن ریسک دهد. در آنمی

اوراق قرضه با خریدن یک قرارداد سواپ، ریسک محدود اما پتانسیل سودی نامحدود به همراه دارد؛ برعکس، 

بازی در جهت فروش همراه دارد. این عدم تقارن، سفتهالً ریسک نامحدود به فروش سواپ سودی محدود اما عم

شود. وقتی انتظار مبنایی می ةکند که آن هم موجب فشار رو به پایین بر اوراق قرضاستقراضی را ترغیب می

-اری میگذها قیمتها در حکم ضمانتتواند شدید باشد زیرا سواپرود بازار سقوط کند، اثر منفی آن میمی

نهایی را دارند بلکه چون  2که انتظار یک نکولخاطر اینبه خرند نهها را مینعنوان اختیارات: مردم آشوند، نه به

تواند چنین نمی 3ها از ارزش خوبی برخوردار باشند. هیچ آربیتراژیانتظار دارند در صورت سقوط بازار، این سواپ

راحتی قابل ق قرضة دولتی آمریکا و انگلیس بهدر موارد اورا مسئله گذاری نادرستی را تصحیح کند. اینقیمت

ها بودند. ها متضمن آندولتی بسیار باالتر از قیمتی است که سواپ ةمشاهده است. قیمت واقعی اوراق قرض

 ها با فرضیة بازار کارآ مشکل است. آشتی دادن این عدم تقارن

                                                             
1. Long 

2  .Eventual Default ،شود. دهد که سواپ به پول تبدیل نمینکول زمانی روی می 
3. Arbitrage، ی یشود که کاالیسود آربیتراژی زمانی ایجاد م ،بهره گرفتن از تفاوت قیمت بین دو یا چند بازار برای کسب سود است. به عبارتی

کند که ندارد. آربیتراژ مکانیزمی ایجاد می های یکسانشود ولی قیمتمشابه در دو بازار مختلف یا در مواری خاص در دو قالب متفاوت عرضه می

 شان در درازمدت منحرف نشوند. طور قابل توجهی از ارزش منصفانه و واقعیها بهشود قیمتموجب می
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تواند ی مالی میابزارها گذاری نادرستِاین است که قیمتپذیری و شناخت گام سوم، لحاظ کردن واکنش

ها را منعکس کنند. این پدیده در هیچ های بازار آنرود قیمتثیر قرار دهد که انتظار میتامبناهایی را تحت

کار بر وها برای انجام کسبتوانایی آن گیر نبوده است، نهادهایی کههای نهادهای مالی چشمجایی بیش از حوزه

ها را های تأمین مالی آنتواند هزینهمی ،ههای سهام و اوراق قرضایة اطمینان و اعتماد است. یک افت در قیمتپ

زند که در یمدامن  مسئلهدهد. این بدان معناست که هجوم برای فروش سهامِ نهادهای مالی به این بافزایش 

 تضاد مستقیم با فرضیة بازار کارآ است. 

و دیگر نهادهای مالی با هجوم برای  AIGانجامد که برادران لمن، سه مالحظه به این میکنارهم گذاشتن این 

ها، به صورت متقابل همدیگر را شدت بخشیده شان که در آن فروش استقراضی سهام و خرید سواپفروش سهام

که با مجاز دانستن  - 1ترکردند، نابود شدند. فروش استقراضی نامحدوِد سهام با الغای قانون بهای باالو تقویت می

پذیر شده بود. فروش امکان - شدها مانع هجوم برای فروش سهام میفروش استقراضی در زمان افزایش قیمت

ساختند.  ی مهلکهمدیگر ترکیب استقراضی نامحدود و اوراق قرضه با بازار سواپ تسهیل شده بود. این دو بازار با

وکار آن شرکت های بیمه در جهان، آن را درک نکرد. کسبین شرکتتریکی از موفق، AIG ست کها این چیزی

سازی ریسک، مواجه شد، با این باور که متنوع گذاری نادرستفروش بیمه بود و وقتی با ریسک جدی قیمت

ای( رفت. انتظار فروش هر نوع بیمه-سوی بیمه کردن شهر )شهر و شهرونداناهش دهد، بهتواند آن را کمی

واقع زیرا تشخیص نداد که این کارش در مدت نابود شدآورد، اما در کوتاه دسترازمدت پولی کالن بهداشت در د

 . استهایی برای فروش استقراضی اوراق قرضه بلکه ضمانت نیستفروش بیمه 

ل تر از کدهد که بازار سواپ خیلی بزرگتواند در تحقیقات تجربی اثبات شود. شواهد نشان میاستدالل من می

ریلیون دالر ت 62اسمی  انگیزبازارهای اوراق قرضه باهم است )حجم این بازار در نقطة اوج خود به مقدار شگفت

 .(رسیده بود

فروختند و ی که سهام را به صورت استقراضی میکه میان افرادمانندی وجود دارد مبنی بر اینفقط شواهد قصه

کنند اما این موضوع باید می شواهد اولیه از این نتیجه حمایتهایی وجود داشت. خریدند تبانیها را میسواپ

 بیشتر بررسی شود.

ثر اعمال شده و ؤطور مانگیزد: اگر قانون بهای باالتر بهتوجهی را برمیهای جالبگیری پرسشاین نتیجه

رشکستگی بانک شد از وبسا میافتاد؟ چهشده بود، چه اتفاقی میها غیرقانونی اعالم بازی روی سواپسفته

ن توان حدس زد. حدس من ایافتاد؟ فقط میحباب میََر برادران لمن جلوگیری کرد، اما چه اتفاقی برای ابَ

                                                             
1. Uptick Rule 
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تر ها طوالنیلرزهتر خالی شود اما پسآهستهتوانست حباب میبار، باد ابر است که با پیامدهای کمتر فاجعه

 در حال روی دادن است.  اکنونشد تا آن چیزی که پن میشدند. در آن صورت، وضعیت بیشتر شبیه تجربة ژامی

ها را دهد، آننقش مناسب فروش استقراضی چیست؟ بدون تردید، به بازارها عمق و پیوستگی بیشتری می

تواند خودش به آن دامن بزند و باید تحت کند، اما بدون خطر هم نیست. هجوم برای فروش سهام میتر میمقاوم

ودیتی اعمال هر محدتوانست استداللی قیاسی برای عدم بود، مید. اگر فرضیة بازار کارآ معتبر میکنترل قرار گیر

قط وقتی که سهام ف -که اثبات شده، هم قانون بهای باالتر و هم مجاز شمردن فروش استقراضیچنانباشد. آن

رسد بدون هرگونه ظر مید که به نهای عملی مفیدی هستننجهس -استقراضی شدة واقعی پشتوانة آن باشد

 کنند. توجیه نظری صریحی کار می

تری نسبت به غالب افراد دارم. نظر رایج این است که این نظر افراطی ،ها چیست؟ در این موردنقش سواپ

اند و باید فقط با ها مسمومها باید در بازار بورسِ تحت نظارت مبادله شوند. من باور دارم که این سواپسواپ

ها برای بیمه کردن اوراق قرضة واقعی مورد دهیم این سواپبتوانیم اجازه مورد استفاده قرار گیرند. می تجویز

ها سواپها. بازی علیه کشورها و شرکتنه برای سفته - شاناما در پرتو ویژگی نامتقارن - گیرندباستفاده قرار 

تکه کردن و تکهات شده است. همین مورد برای ها اثبتنها ابزارهای مالی ساختگی نیستند که سمی بودن آن

 -شدند 1987و قراردادهای بیمه پورتفو )سبد سهام( که موجب سقوط بازار سهام  1فروشِ وام با تعهد وثیقه

شدت تحت صادق است. انتشار سهام به -بار آوردندواقع آسیب فراوانی بهکه بهبرای ذکر فقط دو ابزار از ابزارهایی 

و دیگر ابزارهای ترکیبی تحت  3قرار دارد. پس چرا انتشار مشتقات )SEC( 2ون اوراق بهادار و ارزنظارت کمیسی

هایی که من شناسایی کردم، باید پذیری و عدم تقارنتر، نقش واکنشنظارت این کمیسیون نباشد؟ از همه مهم

 زد. و بازنگری کامل از رژیم قانونی را برانگی آبالدرنگ نفیِ فرضیة بازار کار

-بر رفتار مصرف 1930ها در دهة حاال که ورشکستگی بانک برادران لمن اثر شوکی مشابه ورشکستگی بانک

ولت وزروی فرانکلین رکارها داشت، مشکل پیش روی کابینة اوباما حداقل دوبرابرِ مشکل پیشوکنندگان و کسب

درصِد تولید  160 ،معوقاتِ اعتباری کل ،1929توان فهمید. در سال ای ساده میاست. این را با محاسبه

 260تولید ناخالص داخلی به  ، به دلیل انباشت بدهی و کاهش1932ِبود و در  )GDP( 4ناخالصی داخلی

                                                             
1  .Collateralized Debt Obligations، شود و بانکی که به مشتریانش وام ای خرید و فروش میهای وثیقهبازار مالی است که در آن انواع وام

 ای کمتر به صورت یکجا به یکها را با بهرهها، آندهد، برای رهایی از ریسک عدم بازپرداخت احتمالی این وامدرصد می 15 ةمسکن مثال با بهر

شان، از کم به ها بر اساس میزان ریسکبندی وامالتفاوت سود، با دستهکند و آن شرکت نیز در قبال دریافت مابهگذاری واگذار میشرکت سرمایه

 فروشد.  زیاد، به مشتریان خود می
2. Securities and Exchange Commision 

3  .Derivatives، تواند ها میها به نرخ واقعی یا برآوردی یک یا چند دارایی پایه بستگی دارد. این داراییشود که نرخ آنبه ابزار مالی گفته می

 دادهای آتی باشد. راوراق بهادار، اختیارات، سهام و قرا
4. Gross Domestic Product 
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شدیم که تا زمانی که اثر کامل آن احساس شود، به  2008 سال درصد وارد سقوط 365درصد رسید. ما با 

 1930 ةگیرد که در دهه فراوان از مشتقات را درنظر نمیدرصد خواهد رسید. و این محاسبه، استفاد 500

 کنند. شدت پیچیده میاما وضعیت فعلی را به وجود نداشتند،

مقدار اسمی قراردادهای سواپ معوق بیش از چهار برابر تولید ناخالص داخلی است. از جنبة مثبت، ما تجربة 

 2نظریة عمومی اشتغال،  بهره و پولآن داریم. کتاب را برای درمان  1و تجویزهای جان مینارد کینز 1930دهة 

 منتشر شد و در حال حاضر ما از آن برخورداریم.  1936در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 های قرن بیستمترین اقتصاددانیکی از مطرح  .1
2  .MoneyGeneral Theory of Employment, Interest, and ،  منوچهر فرهنگ از سوی نشر قطره منتشر شده است. با ترجمةاین کتاب 
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 بگیرد 1پاولسُن نباید چک سفید

 (2008سپتامبر 24 -ینال تایمز شن)مقالة منتشر شده در فاین

 

است. این  آمریکا( دچار مشکل شده هیل )کنگرةمیلیارد دالری هنک پاولسن در کپیتول هفتصدبستة نجات 

 داد، مسئولیتداری چک سفید میبسته نسنجیده بود و مخالفت با آن منصفانه بود. اگر کنگره به وزیر خزانه

میمات ال بردنِ تصزیرسؤکرد. الیحة ارائه شده به کنگره حتی طوری تنظیم شده بود که خودش را تفویض می

. رویای دولت بوش از مدیریتی واحد تکمیل نهایی -کردمنتفی می ان دولتیهر دادگاه یا سازموزیر را از سوی 

ای هفتة هکند. کنشمیلیارد دالری القا نمیهفتصد پیشینة آقای پاولسن اعتماد الزم را برای دادن اختیاری 

 نند و ازقوط کسگذشتة او بحرانی آفرید که نجات را ضروری کرده است. روز دوشنبه، اجازه داد برادران لمن 

 های دولت برای نجات خودداری کرد. کمک

غیرمنصفانه برای نجات  میلیارد دالری را با ضوابطی 85وامی  مجبور شد تغییر عقیده داده،شنبه، تا روز سه

یت ار مسئولبز زیر ادهد. نابودی لمن بازار اوراق بهادار را مختل کرد. یک صندوق تعاونی اوراق قرضه باختصاص 

ای که به بازار اوراق بهادار متکی بودند، در تأمین مالی عملیاتشان دچار گذاریهای سرمایهکرد و بانک شانه خالی

اشی ا به فروپشدت جریان داشت و مبه های تعاونی اوراق قرضهصندوق مشکل شدند. تا پنجشنبه، هجوم به

وباره تغییر موضع داد و نجاتی دشدیم. آقای پاولسن روی داده بود، نزدیک می 1930چه در دهة مشابه آن

 ا پیشنهاد داد. سیستمیک ر

حل او . راه3«فردی مک»و  2«میفنی»بار از کنگره چک سفید گرفته بود: برای کمک به آقای پاولسن قبالً یک

های سفید پر دانستند اگر چکها میآمریکا را به بدترین رتبة جهانی تنزل داد: گردانندگان آن مسکنبازار 

تر در تر کردند و کمرا گران رهنی هایجویی کرده، وامدهند، پس صرفههایشان را از دست می، شغلشوند

تر واداشت و او مجبور شد تصدی اختیار مردم گذاشتند. طی چند هفته، بازار، آقای پاولسن را به واکنش سریع

 ها را قبول کند.آن

                                                             
 . اشاره به درخواست اختیار تام هنک پاولسن از کنکرة آمریکا 1

Fannie Mae .1، یانجمن فدرال رهن مل 

2 .Freddie Mac، فدرال وام و رهن خانه ةادار 
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 روپیش اطالعات نامتقارن راقدیمی  مشکل ،1ی مضطربخرید اوراق بهادارِ رهنپیشنهاد آقای پاولسن برای 

دانند: در هر ها میگذاری اوراق بهادار سخت است، اما فروشندگان بیش از خریداران دربارة آنگذارد. قیمتمی

ارزش سروکار خواهد داشت. این پیشنهاد همچنین پر از پیامدهای تضادِ داری با چیزهای بیپروسة مزایده، خزانه

داری برای اوراق بهادار پولی اضافه پرداخت کند وگرنه این طرح که خزانهع موجود ولی پنهان است. مگر اینفمنا

دهندگان در های ورشکسته استفاده شود، مالیاتآرامشی به همراه ندارد. اما اگر طرح برای نجات بخشی بانک

 مقابل چه چیزی دریافت خواهند کرد؟

( همچنین یک upside) 2وار گفته است: یک سودکه باید تحمیل شوند، خالصهباراک اوباما چهار وضعیت را 

تی از دو حزب برای نظارت بر فرآیند، کمک به مالکان هیئدهندگان، برای مالیات )downside( 3زیان

مند دهندگان بهرهها و اعمال میزانی محدودیت برای تاوانِ کسانی که از پول مالیاتهمچنین صاحبان وثیقه

هایی که مستقیماً تحت فشار اوراق بانک ند. با تبدیل این اوراق به سرمایةهستها اصولی درست شوند، اینیم

آسانی از شرِ این به ها راکه بانکنه این ثرتر اعمال شوند،ؤتوانند من پیشنهادات میبهادار مضطرب هستند، ای

 اوراق خالص کنیم.  

شود. ساز میتر مشکلسیار کمب ها تخصیص یابد،ها برای خرید سهامِ بانکهجای ترازنامبهتزریق وجوه دولت، اگر 

رکیدن ت تیجةنمیلیارد دالر در سهام ترجیحیِ با ضمانت ممکن است برای جبران سوراخ ایجاد شده در هفتصد 

 میلیارد ده هزاریازمیلیارد دالر به ستون تقاضایِ یک بازار هفتصد مقابل، افزودن حباب مسکن کافی باشد. در

 دالری ممکن است برای توقف کاهش قیمت مسکن کافی نباشد. 

های مسکن از کاهش جهشی، میزان ضبط نیز باید کاری انجام شود. برای ممانعت قیمت 4در سمت عرضه

 ها باید در حداقل نگه داشته شود. ضوابط رهن باید با توانایی صاحبان امالک برای پرداخت وفق داده شود. رهن

ضروری عملی ظریف است ولی با توجه به این  نجات این وظیفه را ناتمام رها کرده است. انجام اصالحاتِ بستة

تر شده است. دارندگاِن شوند، سختای جدید عرضه میتکه شده و در بستهها تکهواقعیت که بسیاری از رهن

برد که بشود یک طرح اصالح ت میهای مختلف تعارض منافع دارند. حل کردن این تعارضات بیش از حد وقتکه

تواند زمینه را با اصالح قانون ورشکستگی آماده کند چون به عمدة رهن را در بستة نجات گنجاند. البته بسته می

                                                             
3 .Related Secyrities-Distressed Moetgage ،است که دچار مشکالت اقتصادی یا  یا اشخاص دولتیها ق بهادار متعلق به شرکترانوعی او

ست به دلیل ریسک باالیی همراه است زیرا ممکن ا های مضطرب باداشتن این بدهیخرید یا نگه اند.فرض یا ورشکستگی شدهعملیاتی، پیش

 .مسکن معوقه یهاوامارزش شوند )بهبود صفر(. ورشکستگی بی
-2. upside 
3. downside 
 

 شود. فزایش تولید و فعالیت اقتصادی میها و غیره موجب ا. افزایش پول در گردش از راه کاستن مالیات1
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، احتماالً یک بستة نجات با مقیاس وسیع برای تحت کنترل که بحران فرونشسته ها مرتبط است. حاالاقامتگاه

مسیری درست برای شروع است. هر  ،بانکداری نظام ةشدتضعیفهای ازی ترازنامهدرآوردن آن ضروری است. نوس

توانند برای داوری درست بانکی سزاوار نجات داده شدن نیست، اما کارشناسانِ بانک مرکزی، با نظارت صحیح می

ان با محروم کردنشان توند، میاقابل اعتماد باشند. مدیرانی را که از پذیرفتن عواقب اشتباهاتِ گذشته رویگردان

های دولتی باید بخش خصوصی را نیز بودنِ کمکاز تسهیالت اعتباری بانک مرکزی جریمه کرد. قابل حصول

 بخش بانکداری و پایان بخشیدن به بحران مالی تشویق کند.  ةبرای شرکت در سهامی کردن دوبار
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 پذیر بودمساعدت بهتر امکان

 2018 سپتامبر 18سندیکای پروژه در  مجلةدر  ةنوشته شده با راب جانسون، منتشر شد مشترکاً مقالة

 

جانِ اقتصادی پس اش با بهبود کمو رابطه« 3رکود مزمن»دربارة  2و لری سامرز 1مناظرة اخیر بین جو استیگلیتز

استگذاری برای هدف که سیمناظرة مهمی است. استیگلیتز و سامرز توافق دارند  2008-2009از بحران مالی 

ها را آشکار کرد و شدت بخشید، ناکافی بود. مناظرة آنان میزان ای که بحران آنهای ساختاریقرار دادن چالش

دهد. اما موضوعات اضافی باید از صدر مشوق مالی،  نقش مقررات مالی و اهمیت توزیع درآمد را خطاب قرار می

 تا ذیل عمیقاً بررسی شوند. 

د، شمتمایل  انکارانجای بدهکاران به نفع بستتعدیل بهبارِ  ةیم که وقتی در واکنش به بحران، وزنما باور دار

دت درازم به رکود طوالنی پس از بحران افزود. پیامدهای مسئلهفرصتی حیاتی را از دست دادیم و همین 

 اند. ای بسیار عمیق بودهرفتهچنین فرصت ازدست اجتماعی و سیاسیِ

را  میلیارد دالریهفتصد داری آمریکا، بستة نجات برگردیم، وقتی هنک پاولسن وزیر خزانه 2008 به سپتامبر

ها، گونه مالکیت سهامی در آنها، اما بدون کسب هیچبخشی بانکها را برای نجاتاعالن کرد، او استفاده از کمک

تر از پول ثرتر و منصفانهؤکه استفادة م استدالل کردیم 4پیشنهاد داد. در آن زمان، ما و همکارمان رابرت داگر

ش قیمت مسکن را بازتاب ست تا کاهمردم عادی آمریکا در اختیارِ های رهنیِکاهش ارزش وامدهندگان، مالیات

شان کم بود تزریق کند. زیرا خریدن سهام ای که سرمایهسسات مالیؤکه سرمایه را به درون مدهد و این

توانست گام میلیارد دالر میهفتصد بود حمایت کند،  تر میای که بیست بار بزرگنامهتوانست حتی از ترازمی

 مالی بردارد. نظامتری در بهبود بسیار بزرگ

                                                             
1. Joe Stiglitz 
2. Larry Sammers 
3. Secular Stagnation 
4. Robert Dugger 
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بخشی از الیحة ارائه شده به مجلس نمایندگان  ،هاهای دولتی برای تزریق سهام به بانکتوانایی استفاده از کمک

  رئیس خدمات مالی مجلس،   2از بارنی فرانکنمایندة مجلس،  1تا جیم مورانآمریکا نبود. بنابراین ترتیبی دادیم 

داری اجازه داده شده که از به خزانه ،TRAPشده بپرسد که آیا در معنای اصلی قانون در سؤالی از پیش تهیه

  دهندگان به شکل تزریق سهام استفاده شود یا نه. فرانک در صحن مجلس پاسخ مثبت داد.پول مالیات

ن آن ما پاولسرد. اکبوش از آن استفاده  .واقع این ابزاری بود که پاولسن در آخرین روزهای دولت جورج دبلیودر

ها آن ها را واداشت تا پولی را که بههای مهم را احضار کرد و آنسای بانکؤای غلط انجام داد: او ررا به شیوه

 . ها را خوار کردبانک اختصاص داده بود بگیرند. با انجام چنین کاری،  او

ا سیاست س کرد تاالتم چند ماه بعد،  وقتی دولت باراک اوباما از راه رسید، یکی از ما )سوروس( مکرراً به سامرز

ها را ش اسمی رهنبنیه را اتخاذ کند و برای کمک به بهبود اقتصاد، ارزسسات مالی کمؤن متزریق سهام به درو

ول قابل قب سیاسی زل دهد. سامرز مخالفت و استدالل کرد که چنین کاری از نظرگرایانة بازار تنبه ارزش واقع

ها باشد. او تأکید کرد: چنین سیاستی بوی سوسیالیسم تواند به معنای ملی کردن بانکنخواهد بود زیرا می

 دهد و آمریکا کشوری سوسیالیستی نیست. می

هایی ییسسات مالی از داراؤاال. با رهانیدن مچه ح و مانچه آن ز -دانستیمکننده نمیما استدالل او را قانع

های بوش و اوباما از قبل سوسیالیستی کردن کساد را انتخاب کرده بودند. شان، دولتگذاری شدهازحد ارزشبیش

 فقط منافع شراکت در سودهای احتمالی سهام در صورت بهبود، هنوز موضوع بحث بود!

انداز ی به پسکه تمایل بیشتر - ارندگان اوراق بدهیدشد، سهامداران و می شدة ما اتخاذاگر سیاست توصیه

که  -های با درآمد متوسط که خانوادهحالیدرکردند، ا تحمل کردند تجربه میرهای بیشتری از آنچه زیان - دارند

یان ی در بار تعدیل، زجایکردند. این جابهشان را تجربه میخالصی از بدهی وام -ی به مصرف دارند تمایل بیشتر

ای را که انگیخت و نابرابری فزایندهکرد، تقاضای کل را برمیرا به کسانی که مسئول این فاجعه بودند، تحمیل می

 داد. کرد، کاهش میبخش عظیمی از مردم را درمانده می

انسته ی که نتولکانیل ماپیشنهاد ما نیز یک ایراد داشت: ارائه کمک به بدهکاران وام مسکن با مقاومت از سوی خ

ربارة دکه بحث ودیم تا اینی غلبه بر این مشکل بهایی برااهشد. ما به دنبال بررسی ربودند وام بگیرند روبرو می

 یرش توصیة ما اجتناب کرد. مورد شد: دولت اوباما از پذآن بی

                                                             
1. Jim Moran 
2. Barney Frank 
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های سابق د و هم با نمونهاما هم با سیاستی که دولت بریتانیا پی گرفته بوهای بوش و اوبرویکرد دولت

 د در تضاد شدید بود. های مالیِ موفق در ایاالت متحمعاضدت

سرمایه گفته شد که های کم، به بانک1وزیر گوردن براونآن زمان به رهبری نخستدر بریتانیای کبیر، 

ل هشدار گرفتند که اگر در حاعیندر ها فرصت داده شد تا واردِ بازار شوند، اماشان را افزایش دهند. به آنسرمایه

اس بیتی و 2بانک سلطنتی اسکاتلند .کندتزریق می ها وجوه مالیآنداری بریتانیا به کار موفق نشوند، خزانهاین

هایی در حقِ اجرا و سود سهام همراه بودند. های سهام با محدودیتدولت نیاز داشتند. تزریق به حمایت 3لویدز

 شدند. توانستند از بازارها وام بگیرند، خوار نمیها میی پاولسن، اگر بانکبرعکس روش تزریق وجوه مال

ها مالکیت بانک )RFC(4، ایاالت متحد از طریق بنگاه احیای مالی1930به همین نحو، طی رکود بزرگ دهة 

تغییر  )lcHo( 5ها را تغییر داد و از طریق شرکت سهامی مالکان لئونرا در اختیار گرفته و ساختار مالی آن

 شرایط وام را مدیریت کرد. 

ش ه کاهب ،اهمیت جلوه دادن عمق مشکالتما با قوت قلب دادن به مردم و کمتردیدی نیست که دولت اوبا

های دولت در مقابله با مشکالتِ پنهان شکست پرداخت. سیاستبحران کمک کرد، اما هزینة سیاسی سنگینی را 

 ید کرد. گیرندگان، شکاف بین داراها و ندارهای آمریکایی را تشدای وامها به جخورد و با حمایت از بانک

در اوایل سال  6کرات را برای این نتایج مقصر دانستند. تی پارتیودهندگان، دولت اوباما و نمایندگان دمرأی

 ، چارلز و دیوید، شکل گرفت.7، با حمایت مالی وسیع از سوی برادران میلیاردر چاک2009

ای را های گزاف توسط وال استریت، ماساچوست انتخابات ویژه، درست پس از پرداخت پاداش2010 در ژانویة

ن اهاخوخواه انتخاب شد. سپس جمهوریجمهوری 9فقید برگزار و اسکات براونِ 8برای پرکردن صندلی تد کندی

به دست گرفتند و  2014و کنترل سنا را در  2010ای دورهکنترل مجلس نمایندگان را در انتخابات میان

 انتخاب شد.  2016کردند که در  نامزددونالد ترامپ را 

                                                             
1. Gordon Brown 
2. Royal Bank of Scotland 
3. Trustee Saving Bank 
4. Reconstruction Financial Corporation 
5. Home Owners,Leon Corporation 
6. Tea Party 
7. Koch 
8. Ted Kennedy 
9. Scott Brown 



88 

 

که صحنه  2018ای دورهاش حیاتی است. انتخابات میانکرات قبول و تصحیح اشتباهات گذشتهوبرای حزب دم

 کار هستند. مشکالتکند، فرصتی عالی برای انجام اینآماده می 2020جمهوری یاسترا برای انتخابات ر

ها کراتودانند. دماند و مردم این را میتر از ده سال پیشسیاسی و اقتصادی پیش روی کشور، امروز بسیار عمیق

یک رفراندوم  ،ای امسالدورهناهمیت جلوه دهند. انتخابات میاها را کمت را بپذیرند نه که آنباید این مشکال

ها ای داشته باشد که اکثر آمریکاییباید برنامه 2020سال برای  کراتوبرای ترامپ خواهد بود، اما کاندیدای دم

برد خواهان کشور را به کجا میفریبانة جمهوریاند که پوپولیسم عوامندگان دیدهدهآن را امیدبخش بدانند. رأی

 آن را نفی کنند. 2018و اکثریت باید در سال 
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 مفصل پنج

 تراژدی اتحادیة اروپا

 !بیدار شو لطفاً ،اروپا

 

 «بیدار شو، اروپا»

 (2014 اکتبر 22منتشر شده در « بیدار شو، اروپا» )برگرفته از مقالة

 

مل آگاه طور کاشان از این چالش بهاروپا با چالشی از سوی روسیه روبروست، نه رهبران اروپا نه شهروندان

فاده قانون، است جای تن دادن به حکومتبهوسیه یوه با آن مقابله کنند. ردانند چگونه به بهترین شنیستند و نمی

به  تعدی از زور را در پیش گرفته است که خود را در کشور به شکل سرکوب و در خارج به صورت تجاوز و

 -پاستوتر از اتحادیة اربه طریقی به روسیة والدیمیر پوتین ثابت کرده ،کهآور اینگذارد. شوکنمایش می

مدت، منافعی تاکتیکی برایش در کوتاه کمدستآورد. این ویژگی بار میتی بهپذیر است و مداوماً شگفطافانع

 مهیا کرده است. 

مصمم هستند که از رویارویی نظامی مستقیم با روسیه  - هرکدام به دالیل خودشان -اروپا و ایاالت متحد

اش، کریمه را تعهدات پیمانیکند. روسیه با تخطی از ها سوءاستفاده میاجتناب کنند. روسیه از این امتناع آن

وقتی دولت تازه ، 2014ای را در اوکراین شرقی سازماندهی کرده است. در های جداطلبانهضمیمة خود و اقلیت

طالبان مورد حمایت روسیه را علیه جداییشرقی  یف تهدید کرد که جنگ زمینی در اوکراینآمدة کیبر سِر کار
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به اوکراین حمله کرد. این « 1مردان سبز کوچک» ی نظامی عادی در پوششبرد، والدیمیر پوتین با نیروهامی

 یورش، قانون روسیه برای عدم اعزامِ اجباری سربازان به خارج را زیرپا گذاشت. 

زرهی اوکراین و بخش عظیمی از نیروهای جنگی آنان نابود شدند. طبق  چندصد خودروِ  طی هفتاد و دو ساعت،

های پرتاب موشک چندگانة مجهز ها از سیستمفرماندة ارشد سابق ناتو در اروپا، روس 2گفتة ژنرال وزلی کالرک

 یسالح ضدبشری خطرناک دیگر)های شیمیایی حرارتی با اثرات بسیار مخرب ای و کالهکهای خوشهبه بمب

از  3پروپوتروفسکنظامیان محلیِ شهر اوکراینیِ دِنِکه حتماً باید غیرقانونی اعالم شود(، استفاده کردند. شبه

یابی و مورد هدف راحتی مکانهایشان بودند و بهزدن با موبایلصدمات سوختگی رنج بردند زیرا در حال حرف

 4پترو پوروشنکوبا  2014 سپتامبرپنجم بسی که در توافق آتشگرفتند. پوتین تاکنون به ها قرار میروس

ش ایجاب اوقت منافعتا هر است، اما این انتخاب را دارد کهامضا کرده بود پایبند مانده  جمهور اوکراین،رئیس

 جانبه دست بزند. ای همهیا دوباره به حمله کند به آن پایبند باشدمی

که در جلسة مشترک کنگره مورد جمهور پوروشنکو از واشنگتن دیدار کرد، جاییرئیس ،2014 در سپتامبر

ست درخوا« شندههم غیرک ،هم مرگبار»های دفاعی برای سالحاش استقبال پرشور قرار گرفت. او در سخنرانی

ستفاده اهای هجومی نکعلیه تاتوانست های دستی جاولین که میداد. البته اوباما درخواست او را برای موشک

همین  ی نیز بهروپایاشود، رد کرد. به پوروشنکو رادار داده شد، اما فایدة رادارِ بدون موشک چه بود؟ کشورهای 

ایی از شنگتن، نمتمایل بودند. دیدار از وایزان برای کمک نظامی به اوکراین، از ترس مقابله به مثل روسیه، بیم

 حمایت را به پوروشنکو نشان داد که پایه و اساس چندانی نداشت. 

ز در پیرو سقوط اوکراین، شکستی سترگ برای ناتو، اتحادیة اروپا و ایاالت متحد خواهد بود. یک روسیة

 بود و برای کشورهای بالتیک با جمعیتاز پیش قدرتمند خواهد  های اتحادیة اروپا بسیار بیشسرزمین

شود در خاک جای حمایت از اوکراین، ناتو مجبور می. بهشوداالصل زیاد، تهدیدی قوی محسوب میروسی

قدر نآدهد که ری قرار میخودش دفاع کند. این وضعیت، هم اتحادیة اروپا هم ایاالت متحد را در معرض خط

تکه و ش تکهاز پی اند: رویارویی نظامی مستقیم با روسیه. اتحادیة اروپا بیشبرای اجتناب از آن مشتاق بوده

 شود. چرا آمریکا و دیگر اعضای ناتو باید اجازه دهند چنین اتفاقی روی دهد؟ غیرقابل کنترل می

خواهد،  چیزی که معقوالنه می پوتین، هیتلر نیست؛ با دادن هر ست کها استدالل غالب در اروپا و آمریکا این

که شامل،   - ها علیه روسیهتوان مانع او شد که از زور و نیروی نظامی استفادة بیشتری کند. همزمان تحریممی

                                                             
1. Little Green Men 
2. Wesley Clark 
3. Denepropetrovsk 
4. Petro Poroshenko 
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شت و در تأثیرات خود را خواهند دا - شودمثالً اعمال محدودیت بر تبادالت بازرگانی، تأمین اعتبار و تجارت می

 نشینی کند. عقبها، شود به منظور رهایی از آندرازمدت، روسیه مجبور می

فاده ز زور استان مکرراً . پوتیای نداردآمده از استداللی غلط است که هیچ مبنای واقعیها امیدهای واهی براین

 نحتی اگر چنی وبرو شود.که با مقاومت شدید و محکم ردوباره و دوبارة آن است مگر این کرده و مستعد انجام

 . مسئولیتی محض استفرضیاتی معتبر باشند، آماده نکردن نقشة جایگزین بی

چه من نند. اولین، دولتمردان غربی از اهمیت آتراستدالل ناهمسو وجود دارد که کمتر مشهود اما حتی مهم دو

-اند. بسیاری از صاحبد شد، غفلت کردهمتول 1نامم و در میانة مقاومت موفق در میدانمی« اوکراین نوین»آن را 

جا روی داده است، ای که در آنری با تغییر انقالبیمنصبانی که قبالً با اوکراین سروکار داشتند، حاال در سازگا

مورد  2مشکل دارند. توافق همکاری اخیراً امضا شده بین اتحادیة اروپا و اوکراین ابتدا با دولت ویکتور یانوکوویچ

کل متفاوت است. برای مثال، این واقعیتی به حاال نیازمند تطبیق با ،ر گرفت. این نقشة راهِ مفصلمذاکره قرا

که مردم گیرد، درحالیطور تدریجی و طی پنج سال در نظر میبهنقشة راه، نوسازی و بازآموزی نظام قضایی را 

اگر »گوید: مییف، شهردار کی 3کلیچکوگونه که ویتالی معترضانه خواستار نوسازی سریع و بنیادی هستند. همان

 « شوند.ای خیارشور بگذارید، خیلی زود به خیارشور تبدیل میخیارهای تازه را درون بشکه

جوانان، که  میدان از سوی سرآمدان جامعة مدنی رهبری شده بود:مقاومت در برعکسِ برخی روایات گسترده، 

ده متناع کررتی اهای تجاگشت، از ملحق شدن به حکومت یا بنگاهبسیاری از آنان خارج درس خوانده و پس از باز

رات ها و افراطیونِ ضدیهودی بخش اقلیتی از تظاه)ناسیونالیستدیدند انگیز میها را نفرتند زیرا هردوِ آنبود

شِت ازگبشدت در برابر ن اوکراین نوین هستند و بهرهبرا ،این جوانان .(دادندتشکیل میضِد یانوکوویچ را 

 کنند. ش مقاومت میاخاصیتبا فساد بومی و دولت بی« اوکراین قدیم»

موم تگی عخارج و سرگش روکراتیکِ داخل وواوکراین نوین مجبور است با خشونت و تعدی روسیه، مقاومت ب

تر از همه شاخصانگیزی، این اوکراین از حمایت چند الیگارشی، طور حیرتپنجه نرم کند. بهومردم دست

های شهای ژرفی در تاریخ، زبان و نگرش بین بخبرخوردار است. البته تفاوت ،جمهور سابق پوروشنکویسرئ

تحاد ابته این کند. الشرقی و غربی کشور وجود دارد، اما اوکراین بیش از هر زمانی متحد است و اروپایی فکر می

 العاده شکننده است.فوق

                                                             
1. Maidan، ها پیش است. پارسی رهاورد لشکرکشان تاتار در قرن ةاین واژ« میدان»یا همان  میدان استقالل اوکراین 

2. Victor Yanukovych 
3. Vitali Klitschko 
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نیروهای د، ه دنیا آمبرد تا توانایی خود را ثابت کند. وقتی بده زیرا زمان اوکراین نوین تا حد زیادی ناشناخته مان

دان تراضات میقدیم فعاالنه مشغول سرکوب اع وهای امنیتی اوکراینِای در اختیار نداشت. نیردیدهامنیتی آموزش

م د، سردرگگیرنب بودند و این تابستان، وقتی مجبور شدند از دولتِ شکل گرفته توسط حامیان اعتراضات دستور

راین لب در اوکطهای جداییشده بودند. تعجبی ندارد که دولت جدید در ابتدا نتوانست در برابر سازماندهی اقلیت

ای هکه طی چندماه پس از انتخاب شدنش، پوروشنکو توانست حملثر نشان دهد. عجیب بود ؤشرقی مقاومتی م

 یند.طلب تدارک ببگیری مناطق جداییرا برای بازپس

توانم از های اوکراین نوین، باید کمی تجربة شخصی با آن داشته باشید. من میگذاری به شایستگیبرای ارج

که یناحتی قبل از ، 1990ام بگویم، هرچند باید اعتراف کنم نسبت به آن تعصب دارم. در سال تجربة شخصی

های شهند و ریه و کارکنانش اوکراینی هستمدیر. کل هیئتسیس کردمتأکشور مستقل شود، بنیادی در اوکراین 

 تا 2004ن ای اولیه اما نه بیهویژه در سالکردم بهغلب از این کشور دیدن میعمیقی در جامعة مدنی دارد. ا

 ، وقتی که برای مشاهدة تولد اوکراین نوین به این کشور برگشتم. 2014ل اوای

رفتم. در گقرار  ریتأثتحت اقیعم جامعة مدنی یادم و هم دربالفاصه با رشد شگرف در بلوغ و کاردانی هم در بن

خود برای  لردم میمجایی دیگری در اروپا باالتر است.  حال حاضر، مشارکت سیاسی مردم اوکراین احتماالً از هر

رب های نهفتة اوکراین نوین است که از سوی غها تواناییاند. اینشان در راه کشور را ثابت کردهایثار زندگی

 نادیده گرفته شده. 

حملة منزلة هبین، ست که نپذیرفته حملة روسیه به اوکراا ایراد دیگر نگرش کنونی اروپا نسبت به اوکراین این

ادی از ا اتحغیرمستقیم به اتحادیة اروپا و اصول حکمرانی آن است. کامالً روشن است که برای یک کشور ی

ا انجام گونه که اتحادیة اروپجنگ، سیاست ریاضت اقتصادی را آنکشورها، اصالً برازنده نیست که در زمان 

رفتن ستلزم باالمکار گرفته شوند حتی اگر این جنگ به ختیار باید برای بردندهد، ادامه دهد. همة منابع در امی

ها تنکند. نهآمیز میکسری بودجه باشد. وضعیت شکنندة اوکراین نوین، تردید غرب را بیش از پیش مخاطره

گرایانه اقعپارچه، ومت یکبقای اوکراین نوین بلکه حتی آیندة ناتو و اتحادیة اروپا نیز در خطر است. در نبودِ مقاو

اوکراین  ، فشار برکه تفرقة اروپا و تسلط روسیه بر آن را مدنظر داردحالیدر نیست که انتظار داشته باشیم پوتین،

 را متوقف کند. 

دقت بهکنم مسیری را که اروپا باید دنبال کند، های رویکرد کنونی، تالش میستیپس از شناسایی برخی از کا

تنها بر روسیه بلکه نهها تأثیری کاهنده بارند. آناند، اما ضرورتی زیانها علیه روسیه ضروریشرح دهم. تحریم

وهای افتراقی را که همین همچنین بر اقتصادهای اروپایی از جمله آلمان دارند. این کار، کساد اقتصادی و نیر



93 

 

مقابل، کمک به اوکراین برای دفاع از خود در برابر تعدی روسیه اثری کند. دراند تشدید مین هم فعالاال

 تنها بر اوکراین بلکه بر اروپا دارد. این اصلی است که باید اروپا را برای کمک به اوکراین هدایت کند. نه انگیزشی

 سی ارادةری اسااز اروپا در برابر تعدی روسیه، هم برای انجام اصالحات ساختااوکراین نوین هم برای دفاع 

 یاز دارد.ای، اوکراین به دریافت کمک بسنده از سوی حامیانش نسیاسی دارد. برای حفظ و تقویت چنین اراده

 شود. کننده خواهد بود و امید به یأس تبدیل مییوسنتیجه مأبدون آن، 

. تار کنندنگ رفجی اتحادیه اروپاست تا بیدار شوند و مثل کشورهای غیرمستقیم درگیرِ وقت مناسبی برای اعضا

ند. یماً بجنگکه خودشان مجبور شوند مستقاین خود به اوکراین کمک کنند تا ها بهتر است برای دفاع ازبرای آن

واستن خرود. از بین ببه هر طریق، تناقض درونی بین در جنگ بودن و متعهد ماندن به ریاضت اقتصادی باید 

 توانستن است. 

 تواند حتی درهمچنین وقت آن است که اتحادیة اروپا نگاهی انتقادی به خود بیندازد. اگر روسیة پوتین می

نحصار ایگر فاقد روکراسی اتحادیه دود موفق باشد، اتحادیة اروپا باید مشکلی داشته باشد. بمدت، تا این حکوتاه

تر باشد. ثربخشپذیرتر و ابرای افتخار کردن ندارد. باید یاد بگیرد که متحدتر، انعطاف قدرت است و چیز چندانی

ها کمک کند تا روحیة تواند به آنتر بر اوکراین نوین بیندازند. این میها نیز نیاز دارند نگاهی دقیقو خودِ اروپایی

دش را نجات وکراین خوارند. اتحادیة اروپا با نجات ة اروپا انجامید، دوباره به دست آوای را که به خلق اتحادیاولیه

 دهد. می
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 ؟اشتباه در کجاست و چگونه باید آن را برطرف کرد

 (2017ژوئن یکم )ارائه شده در اجالس اقتصادی بروکسل در 

 

دفم توضیح این است تقدیم کنم. ه 1خواهد این سخنرانی را به خاطرة دوست بزرگم توماسو پادو آشیاپادلم می

 کردیم. با همدیگر روی چه چیزی کار می ،که اگر هنوز زنده بود، او و من

  نجات اروپا، کردیم اتحادیة اروپا را به منظور تغییر و بازخلق کاملِ آن نجات دهیم. اولین هدف،ما تالش می

 کردیم.نمیش در خطر است، اما ما هدف دوم را هم فراموش ااولویت دارد زیرا موجودیت

ررسی گذشته و ر را با ببرد، احیا کند. ما این کاباید حمایتی را که اتحادیة اروپا قبالً از آن سود میاین بازخلق می

مروز دادیم، و این کاری است که اتوان آن را تصحیح کرد انجام میکه اشکال کار کجا بود و چگونه میتوضیح این

 خواهم انجام دهم. می

بازسازی شد،   2با گذشته شروع کنم. پس از جنگ جهانی دوم، اروپای غربی با کمک طرح مارشال دهیدباجازه 

های شرقی قاره را اشغال کرده بود. گروهی از دوراندیشان اما هنوز در معرض تهدید اتحاد شوروی بود که بخش

دیگر جنگ نخواهند کرد، با خواستند بخش غربی را در سازمانی که اعضایش هرگز با یکبه رهبری ژان مونه می

کار بهخواند، گام میبهکارل پوپر مهندسی اجتماعی گامهمدیگر متحد کنند. این دوراندیشان چیزی را که 

گام مستلزم گامی بیشتر به جلو خواهد بود، اهدافی محدود اما قابل  که هرها با آگاهی کامل از اینتند. آنگرف

حمایت عام را حاصل کردند. روشنفکران اروپایی نسِل ما مشتاقانه واکنش  دستیابی تعیین، جدول زمانی تهیه و

 دانستم. نشان دادند. من شخصاً اتحادیة اروپا را تجسم یک جامعة باز می

دانستند که این پیمان ناکامل خوب پیش رفت. بانیان می 1992چیز تا امضای پیمان ماستریخت در سال همه

 قتی ضرورتها باور داشتند که وند اما خزانة مشترکی ایجاد نکردند. البته آناست: یک بانک مرکزی خلق کرد

 پیش آید، ارادة سیاسی الزم گردآمده و گام بعدی به جلو برداشته خواهد شد. 

                                                             
1. Tommaso Padoa Schioppa 

2. Marshall Plan، ونیسم ی از نفوذ کمطرح کمک آمریکا برای توسعة اقتصادی کشورهای اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم برای جلوگیر

  در این کشورها
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د دو رخدا ، اینشوربختانه چنین اتفاقی نیفتاد. دو چیز مانع شد: فروپاشی امپراتوری شوروی و اتحاد آلمان

یش پ 2008شدند و پس از آن، سقوط بزرگ سال هم وابسته بودند که یک رویداد محسوب میقدر عمیق به آن

 آمد که دومین حادثه بود.

تواند پذیرفت که آلمان فقط می 1وت کهلا مورد بحث قرار دهم. صدراعظم هلمدهید ابتدا اتحاد آلمان رباجازه 

شانة او، آلمان محرک اصلی همبستگی اروپا شد. در متِن اروپایی متحدتر، یکپارچه شود. تحت رهبری دوراندی

  2بُرد تبدیل شود. فرانسوا میتران-آلمان همیشه مایل بود کمی بیشتر همکاری کند تا هر موافقتی به وضعیت بُرد

اش را زیاده از دست بدهد، بیش از پیش به که اقتدار ملیخواست آلمان را بدون ایننیز می جمهور فرانسهرئیس

 آلمان، اساس پیمان ماستریخت بود. -بزند. این معاملة فرانسه اروپا گره

ارلمان و پتر، سپس پیمان لیسبون در پی آمد که به دنبال انتقالِ اقتدار به نهادهای متمرکز، از همه مهم

حران یورو که در در فرانسه و هلند با شکست روبرو شد. طی ب 2005کمیسیون اروپا بود، اما با رفراندوم سال 

 توانستندبروز یافت، قدرت سیاسی غیررسمی به شورای اروپا، جایی که سران کشورها می 2008ی سقوط پ

ی عامل های الزِم فوری را درست بهنگام بگیرند، منتقل شد. این ناهمگنی بین قدرت رسمی و غیررسمتصمیم

 نامم. می« تراژدی اتحادیة اروپا»چیزی است که من آن را 

 ،2008پس از  بانکی اروپا را خیلی شدیدتر هدف قرار داد. نظامآمریکا شروع شد، اما  از 2008سقوط بزرگ 

حرکة مه موتور شده نه دیگر از نظر سیاسی انگیزه داشت و نه به حد کافی ثروتمند بود ک یکپارچه آلمانِ

 همبستگی بیشترِ اروپا باقی بماند.

مند و مهمی مسسة مالی نظاؤاعالم کردند که دیگر به هیچ م دارایی اروپا وزیراندر پی سقوط بانک برادران لمن، 

های خودش باشد. کشور باید مسئول بانک اصرار کرد که هر 3دهند، اما صدراعظم آنگال مرکلاجازة سقوط نمی

سوی به شناخت و این نقطة برگشت از اتحاددرستی میاو افکار عمومی آلمان را به کار،در انجام این

 ی بود. گسیختگهماز

*** 

 

                                                             
1. Hemlut Kohl 
2. Francois Mitterand 
3. Angela Merkel 



96 

 

ر بودند. های نسل من حامیان همبستگی بیشتاکنون اتحادیة اروپا دچار بحران موجودیت است. بیشتر اروپایی

کند. ای ایمن و نویدبخش محروم میها را از آیندهانگارند که آنهای پس از آن، اتحادیة اروپا را دشمنی مینسل

کند. این  ده مقابلهشتواند با فراوانی مشکالت متراکم اتحادیة اروپا می اند که آیاها دچار تردید شدهبسیاری از آن

های رزشدر تقابل با ا هایی کامالً؛ احزابی ضداروپایی که با ارزشهراس تقویت شدهاحساس با ظهور احزابِ بیگانه

 اند. اولیة اتحاد اروپا برانگیخته شده

ی و صرِ السیسیة اردوغان، ممحاصره شده است. روسیة پوتین، ترک توزهای کیناز بیرون، اتحادیة اروپا با قدرت

 تواند. آمریکایی که ترامپ دوست دارد خلق کند اما نمی

های منسوخ اداره شده است. این از طریق پیمان 2008از درون، اتحادیة اروپا از زمان بحران مالی سال 

 ت یک واحدترین ابتکارات الزم برای ثباد. حتی سادهانتر از پیش با شرایط غالب مرتبطتر و کمها، کمپیمان

گونه است که های موجود ارائه شود. اینهای چنددولتی خارج از پیمانتواند فقط از سوی سازوارهپولی می

 الل کرد. دچار اخت اروپا را به طریقی ةای بغرنج شد و عاقبت خودِ اتحادیطور فزایندههای اروپایی بهبانک کارکردِ

ای گیود همبسترار بچه اساساً قرار بود باشد تبدیل شد. اتحادیة اروپا قآن نطقة یورو به چیزی دقیقاً متضادم

س پاگذارند. وفکر باشد که مایل بودند بخشی از اقتدار خود را به سود منافع مشترک داوطلبانه از کشورهای هم

وانستند ر تغییر کرد، جایی که کشورهای بدهکار نتدهکاب-، منطقة یورو به رابطة بستانکار2008از بحران مالی 

کردند. کشورهای ها دیکته میشان را به آنبه تعهدات خود عمل کنند و کشورهای بستانکار تاریِخ پرداخت بدهی

نتیجة  ها را برای بدهکاران غیرممکن کردند.بستانکار با تحمیل سیاست ریاضت، عماًل خالص شدن از بدهی

 نه داوطلبانه بود نه برابر. تگیهمبساین  نهایی

*** 

ًا اید عمیقب ،لبه همین دلی بهبود اوضاع هست؛ اگر اتحادیة اروپا طبق روال معمول رفتار کند، امید کمی به

 والنی پیشطسازی را تا مسیری یند یکپارچه، فرآنوسازی شود. جنبشِ باال به پایینِ آغازشده توسط ژان مونه

پاییِن  باال به رد ازد را از دست داده است. حاال به تالشی مشترک نیاز داریم که رویکبرد، اما شدت و نیروی خو

غام دهندگان ضروری هستند، در هم ادهای از پایین به باالیی که برای جلب رأینهادهای اروپایی را با فعالیت

 کند.

اکنون احساس ن آسیب هم. غالب ایطرف مضر استرسان است، برای هر دو شدت آسیبای بهبرگزیت پروسه

تانیا دن از بریش به مذاکرات جدا شاویژه حاال که اتحادیة اروپا دچار بحران موجودیت است، اما توجهشود، بهمی

 منحرف شده است. 
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ود. ش ات نزدیکای سازنده به مذاکرو با روحیه کنداتحادیة اروپا باید در برابر وسوسة تنبیه بریتانیا مقاومت 

ی یندآجدایی فر اده کند.اصالحات فراگیر استف برای ارائة (کاتالیزورواسطه )عنوان یک ید از برگزیت بهاتحادیه با

ی طبدیت است. ، پنج سال مانند اامروزهای انقالبی مثل ویژه در برهههفرسا و پنج ساله است. در سیاست، بطاقت

شند به مایل با ریتانیاب دهد که کشورهای دیگر مانندب را به سازمانی تغییر تواند خوداروپا می آن زمان، اتحادیة

دایی،  جروسة پآن بپیوندند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، هر دو طرف ممکن است بخواهند حتی قبل از تمام شدن 

العاده است و ارزش تالش و تکاپو را دارد. در حال حاضر چنین ای فوقدوباره باهم یکی شوند. چنین نتیجه

ست. رلمانی اراسی پاکودستیابی است. بریتانیا یک دم غیرقابل تصور است اما در واقعیت کامالً قابلچیزی عماًل 

ا به اروپ وبارهطی پنج سال باید انتخابات عمومی دیگری برگزار کند و پارلمان بعدی ممکن است به پیوستن د

 رأی دهد. 

ورو منطقة ی وپا ون اتحادیة اربی ،واهد بود. یکبا اروپای کنونی متفاوت خ ،از دو منظر کلیدی ،چنین اروپایی

یة زه داد اتحادنشدة فراوانی دارد و نباید اجا و مشکالت حلپذیرد که یورمیشود. دوم، روشنی تمایز قائل میبه

 اروپا را نابود کنند. 

به  از پیوستنید پس باکند همة کشورهای عضو می شود که تصریحهای منسوخی اداره میمنطقة یورو با پیمان

لهستان  ند سوئد،ایی مانآورده، تا جایی که کشوره وجودند. این ادعا موقعیتی احمقانه بهاتحادیه، به یورو بپیوند

عنوان ها هنوز هم بهآن اند که تمایلی برای پیوستن به یورو ندارند، با این حال،و جمهوری چک روشن کرده

 شود.ها به همان نحو رفتار میند و با آنشوشناخته می« یورو ةکشورهای عضو منطق»

*** 

کرده که در آن، منطقة یورو هستة اصلی  بدلاتحادیة اروپا را به سازمانی  ،مسئلهپیامد صرفاً صوری نیست. این 

وجود دارد، بدین معنا که  ی نهفتهاست و دیگر اعضا را به موقعیتی زیردست تنزل داده است. اینجا پنداشت

سوی مقصدی مشابه ها بهاما همة آن های متفاوت حرکت کنند،تِ عضو ممکن است با سرعتکشورهای متفاو

وضوح از سوی تعدادی از شده که به« 1ای همگراتر از پیشاتحادیه»روند. این پندار سبب پیدایشِ ادعای می

 کشورها طرد شده است. 

هیم که دف قرار دهرا « چند مسیره» ید اروپاییبا ،«چندسرعتی» جای اروپاییچنین ادعایی باید متوقف شود. به

ثراتی سودبخش خواهد ادهد. این کار تری را پیش روی کشورهای عضو قرار میتر و متفاوتهای وسیعانتخاب

 داشت. 

                                                             
1. An Ever-Closer Union  
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د را دوباره اعاده خوخواهند اقتدار می کشورهای عضو ها نسبت به همکاری منفی است؛نگرشحال حاضر،  در

ها ست نگرشمکن امخش بیشتری از آن را واگذار کنند. اما اگر همکاری نتایج مثبتی خلق کند، که بکنند نه این

ن دنبال شتاقابهبود یابد و همگان در دستیابی به برخی اهدافی که اکنون به بهترین شکل از سوی ائتالف م

ن بحرا ،ارد. اولیته است، مشکل وجود دای که پیشرفت معنادار بایسشود، شراکت کنند. در سه حوزهمی

 ای مانند برگزیت؛ سومی، نبود سیاست رشد اقتصادی.گسیختگی منطقهازهم پناهجویان است؛ دومی، 

هم  ناوضاع از ای بحران پناهجویان، ةهر سه حوزه، پیشرفتی بسیار کُند داریم و در زمین گرا باشیم. درباید واقع

 نافع دیگرپندارد و اغلب با مچه را منفعت ملی میور آنهاجرت اروپایی نداریم. هرکشبدتر است. ما سیاست م

ودی پتانسیل ناب ،کند. صدراعظم مرکل حق داشت: بحران پناهجویانکشورهای عضو در تضاد است، دنبال می

یجاد کنیم، اناهجویی ان پدر کاهش بحر ی معناداراتحادیة اروپا را دارد. اما نباید تسلیم شویم. اگر بتوانیم پیشرفت

 گِ حرکت در مسیری مثبت تغییر خواهد کرد. آهن

*** 

توانم عزم نامم. و میپذیری میام آن را واکنشمن باور شدیدی به عزم و آهنگ حرکت دارم. در چارچوب نظری

 به ناصر باالعی از اروپا را بهتر خواهد کرد. این کار مستلزم ترکیب ةدر حال رشدی را ببینم که وضعیت اتحادی

  توانم تحول هر دو را ببینم.ین به باالست، و میپایین و پای

از جایگاه اول  نامزد ناسیونالیست، 1یند سیاسی از باال به پایین، طی انتخابات هلند که گرت ویلدرزعطف به فرآ

هوادار  نامزدکردم. اما با نتایج انتخابات فرانسه که در آن تنها ای خوب دعا میبه دوم سقوط کرد، برای نتیجه

 جمهور فرانسه شد،  قوت قلب گرفتم. غیرممکن دست یافت و رئیسوپا در بین تعدادی بسیار، به چیزی ظاهراً ار

تواند به ائتالف های زیادی وجود دارد که میتر است. آنجا ائتالفدربارة نتایج انتخابات آلمان خیالم بسیار راحت

همچنان به  )AFD(2«آلترناتیو برای آلمان»هراسِ بیگانهویژه اگر حزب ضداروپایی و طرفدار اروپا منجر شود، به

کافی قوی باشد که بر  به اندازة ریزش آرای گستردة خود ادامه دهد. آن زمان ممکن است شتاب فزاینده

 ترین خطر بحران بانکداری و مهاجرت در ایتالیا غلبه کند. بزرگ

انگیز اساسًا ها به طرزی حیرتن به باال را ببینم و اینجوشِ از پاییهای خودتوانم بسیاری از فعالیتهمچنین می

را در ذهن دارم که در نوامبر از فرانکفورت شروع شد و « 3نبض اروپا» شوند. جنبشاز سوی جوانان حمایت می

                                                             
1. Geert Wilders 
2. Alternative For Germany 
3. The Pulse of Europe 
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در پادشاهی انگلستان؛ و  1شهر در سرتاسر قاره گسترش یافت؛ جنبش بهترین برای بریتانیا 120به حدود 

در مجارستان. مقاومتی که ویکتور اوربان در  3در لهستان و در برابر فیدِز 2رابر حزب قانون و عدالتمقاومت در ب

پی این بود  زده کرد، او را نیز غافلگیر کرد. او درحتم به همان میزان که مرا شگفت، بهمجارستان با آن روبرو شد

امانش، مرا آماج دهد و در پویش تبلیغاتی بیعنوان دعوای شخصی بین ما دو نفر جلوه هایش را بهکه سیاست

 قرار داده است. 

 ش برای غرقبازی مشکوک که از پولعنوان بورسزند و مرا بهدار مجارستان جا میاو خود را در نقش مدافع اقت

های هعنوان بخشی از دسیساجران غیرقانونی بهبا مه - ویژه موطنِ اصلی خودش، مجارستانبه - کردن اروپا

 کند. ه میدبهم اما شرورانه استفام

از  ، پسهکانگذار سرفرازِ دانشگاه اروپای مرکزی هستم است که من هستم. من بنی تعریف او متضاد چیزی

من  های جهان در علوم اجتماعی قرار گرفته است.شش سال، در میان پنجاه تا از بهترین دانشگاهوبیست

تنها در برابر هود نخ لی کردم و این باعث شده بتواند از آزادی آموزشیِ سخاوتمندانه دانشگاه را وقف و حمایت ما

رای بهای اوربان شدخالتِ دولت مجارستان بلکه در برابر دخالت بنیانگذارش دفاع کند. من مصرانه در برابر تال

 ام. و در این کار موفق شده کردهمان به خصومت شخصی مقاومت تقادیهای اعتعبیر تفاوت

*** 

برای دفاع از جوامع باز، اتکا به حکومت قانون کافی نیست؛ باید  ،کهاینام؟ اول ز این تجربه چه درسی آموختها

ها من از آن هایی که بنیادِبرای آنچه به آن باور داری ایستادگی کنی. دانشگاهی که بنیان گذاشتم و سازمان

شان از آزادی انهمست. اما مطمئنم که دفاع مصمشان مبهم اکنند. سرنوشتچنین کاری می حمایت کرده است، 

ام گرفته آورد. دوم، یادهای کُند عدالت را به جنبش درمیعاقبت چرخ - آموزشی و هم آزادی ارتباط هم آزادی -

تواند از بیرون تحمیل شود؛ باید خودِ مردم خواهان آن بوده و از آن حمایت کنند. من روش کراسی نمیوکه دم

کنم. ردم مجارستان را که در برابر فریب و فسادِ مافیای دولتی رژیم اوربان مقاومت کردند، ستایش میشجاعانة م

ام. گرفته، دلگرم شده لهستان و مجارستان سرچشمه سسات اروپا به چالشی که ازؤانرژی مپر همچنین از واکنش

بسیار نویدبخش  ،ت و اجرای اهدافبرای تقوی 4های سامانمندیپیشنهاد آلمان را برای استفاده از صندوق

کار به خودی خود  شود. اما اینتوانم ببینم که تجدید حیات اتحادیة اروپا بیش از پیش موفق میدانم. میمی

 دهند باید فعاالنه برای رسیدن به آن تالش کنند. شود. کسانی که به سرنوشت اروپا اهمیت میانجام نمی

                                                             
1. The Best for Britain 

2. Pis، طلبان اروپاکاران و اصالحر لهستان و عضو اتحاد محافظهتی دکرات مسیحی و پوپولیست دست راسوحزبی ملی محافظه کار، دم 
3 .Fidesz، گرا، پوپولیست دست راستی مجارستانملی -کارحزب محافظه 

4. Cohesion Funds 
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دارد.  دلی نیازاش به یکحادیة اروپا سنگین و کنُد است و اغلب برای اجرای قوانینات بدهم:در پایان باید هشدار 

روپا به اکنند، کار دشواری است. اما اتحادیة که دو کشور، هلند و مجارستان، برای مقابله با آن تبانی میحالیدر

یی های اروپااسخ از سوی نهادهایش نیاز دارد. این کار شدنی است. ولی به عزمی رقوانین جدید برای حفظ ارزش

  !ایید شروع کنیمیو مشارکت فعال جامعة مدنی نیاز دارد. ب
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 بحران پناهجویان

 (2018  مه 29 -)برگرفته از سخنرانی در کمیسیون روابط خارجی در شورای اروپا 

 

جویی اقتصادی ی از صرفهارسد اتحادیة اروپا راه خود را گم و برنامه، به نظر می2008از زمان بحران مالی سال 

کنند می شمنی فرضرا د نتیجه، امروز بسیاری از جوانان، اتحادیة اروپاکه به بحران یورو انجامید. در اتخاذ کرده

ها ای ایمن و نویدبخش محروم کرده است. سیاستمداران پوپولیست از ناخشنودیها را از شغل و آیندهکه آن

 اند. های ضد اروپایی راه انداختهبرداری کرده و احزاب و جنبشبهره

های ز سرکوبپیش آمد. در ابتدا، بیشتر مردم با فالکت پناهجویانی که ا 2015سپس بحران پناهجویان سال 

شان با خواستند زندگی روزمرهحال نمیاما درعینکردند، گریختند، همدردی میسیاسی یا جنگ داخلی می

 فروکاستِ خدمات اجتماعی مختل شود. 

الف ترین حزب مخقدرت گرفت و به بزرگ «آلترناتیو برای آلمان»وقتی چنین اتفاقی در آلمان افتاد، حزب 

اب اند: احزبارتر بودهاجعهفبرد و پیامدهای سیاسی حتی رنج می ای مشابههتبدیل شد. ایتالیا اخیراً از تجرب

 . برگزار کند را خاباتانت دیبا ،سیاسی یا در میانة آشوباند. اکنون ایتالیدولت را تقریباً در دست گرفته ،ضداروپایی

ندرت هایی که بهحتی در کشور وجدان،کل اروپا با بحران پناهجویان مختل شده است. رهبران بی ،درواقع

ا اتهام بد خود را ءاستفاده کردند. در مجارستان، ویکتورر اوربان پویشِ انتخاب مجداند، از آن سوپناهجو پذیرفته

ریزی لمان پایهبا پناهجویان مس - از جمله مجارستان - روغین به من مبنی بر دسیسه برای غرق کردن اروپاد

 کرد. 

کشد، ژست های اتحادیة اروپا را به چالش میعنوان مدافعِ نسخة خود از اروپای مسیحی که ارزشاو حاال به

 دهند،یمکه اکثریت پارلمان اروپا را تشکیل  کند رهبری احزاب دمکرات مسیحی راگیرد. اوربان تالش میمی

 ورد. دست بیابه
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از توافق  جانبهاند. او به طرزی یکرامپ شوکه شدهتنها اروپا بلکه کل جهان با عملکردهای تهای اخیر نهدر هفته

 ومضاعف  ای با ایران بیرون آمد، و اتحاد فرااطلس را از اعتبار انداخت. این رویداد، فشاریهای هستهسالح

. گفتن خواهد گذاشت -است  دی محاصره شدهکه از قبل با دردسرهای زیا -بینی را بر دوش اروپا غیرقابل پیش

 که اروپا دچار خطر موجودیت است، صرفاً یک استعاره نیست، واقعیتی خشن است. این

 برای نجات اروپا چه باید کرد؟

ت ریاضت ای مانند برگزیت و سیاسگسیختگی منطقهازهم ن،اروپا با سه مشکل فوری روبروست: بحران پناهجویا

ن ید بهتریان شااقتصادی که رشد اقتصادی اروپا را به تأخیر انداخته است. تحت کنترل گرفتن بحران پناهجوی

 جا برای شروع باشد. 

بداری اشد، جانانه بر اروپا باید کامالً داوطلبپناهجویان در سراس پذیرشِ بندیایده که سهمیه من همیشه از این

امت در خواهند بپذیرند و پناهجویان نباید به اقام. کشورهای عضو نباید وادار شوند پناهجویانی را که نمیکرده

 خواهند، واداشته شوند. کشورهایی که نمی

ی ارا که بلین راصل اختیار باید هدایتگرِ سیاست مهاجرت اروپا باشد. اروپا همچنین باید فوراً قانون دوب

د کرده، ایجا باریغیرمنصفانه بر دوش ایتالیا و سایر کشورهای مدیترانه گذاشته و پیامدهای سیاسی فاجعه

 اصالح یا لغو کند. 

ض رد. درعوبگذا اروپا باید از مرزهای بیرونی خود حفاظت کند اما در را برای مهاجران قانونی باز اتحادیة

وی ربسته به « مانِاروپای امن و ا»به روی هم ببندند. ایدة شان را کشورهای عضو نباید مرزهای درونی

کند و در هر الملل تخطی میپناهجویان سیاسی و مهاجران اقتصادی، به یکسان از قانون اروپا و قانون بین

 صورت، کامالً واهی است. 

 و -به سوی آفریقا  یاری کراسی، دستوهای متمایل به دمهای مادی به رژیمخواهد با پیشنهاد کمکاروپا می

شان هروندانشها را به ارائه آموزش و اشتغال برای دراز کند. این کار آن - های جهانِ در حال توسعهدیگر بخش

هایی که به ترک مبادرت شوند و آنترک کشورشان راغب می تر بهگونه مردم آنجا کمسازد. اینقادر می

شان توانند برای برآوردن نیازهای اقتصادیی اروپایی میشورهاکنند، سزاوار پناهجویی نیستند. همزمان کمی

 را از این یا آن کشور بپذیرند.  ای قانونمند، مهاجرانیطبق پروسه

چه از سوی کشورهای پذیرنده، داوطلبانه خواهد بود. چنین و از این طریق، مهاجرت چه از سوی مهاجران 

حال توسعه، به کاهش تعداد پناهجویان  کراتیک در جهان دروهای دمهمچنین با تقویت رژیم« طرح مارشالی»

 کند. سیاسی کمک می
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اروپا هنوز  ادیةست که اتحا این مسئلهترین ولین و مهمآل بسیار دور است. اواقعیتِ حال حاضر از این ایده

ر تضاد ورها دسیاست خود را دارد که اغلب با منافع دیگر کش ،کشورِ عضو سیاست مهاجرتی واحدی ندارد. هر

 است. 

ت. ران اسکراتیک نیست بلکه سدکردن سیل مهاجوهدف اصلی بیشتر کشورهای اروپایی ترویج توسعة دم ،دوم

ها رشوه کند، به آناین هدف، بخش بزرگی از وجوه در اختیار را به معامالت کثیف با دیکتاتورها معطوف می

شان از ترک مانعت شهروندانوند یا از ابزار سرکوب برای مشان شمانع عبور مهاجران از میان قلمرودهند تا می

بع مالی منا ،شود. سومکشور استفاده کنند. در درازمدت، چنین کاری، پناهجویان سیاسی بیشتری را موجب می

ه برد یورو میلیا به سالی حداقل سی ،بار دچار مضیقه هستند. طرح مارشالی هدفمند برای آفریقابه طرزی تأسف

بخش  توانند فقطسال نیاز خواهد داشت. کشورهای عضو حتی اگر برای چنین کاری آماده باشند، می ندمدت چ

 کوچکی از این مبلغ را اختصاص دهند.

ه بست و ا که بحران پناهجویان مشکلی اروپاییباید تأمین مالی شود؟ پذیرشِ اینپس چنین طرحی چگونه 

د زیادی حاش تا دهیا میزان اعتبار باالیی دارد و ظرفیتِ وامدیة اروپحلی اروپایی نیاز دارد، مهم است. اتحاراه

ود؟ ستفاده شاید ابعاطل مانده است. اگر این قابلیت در بحران موجودیت مورد استفاده قرار نگیرد، پس چه وقت 

ملی  هیه بدبطور مسلم، افزودن است. به در سرتاسر تاریخ، بدهی ملی همیشه طی دوران جنگ افزایش داشته

ت که کند، اما سیاست ریاضت، خودش عاملی فزاینده به بحرانی اسدر جهت عکسِ اعتیاد به ریاضت عمل می

 بیند. اروپا خودش را در آن می
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 «لطفاً بیدار شو ،اروپا»

 (2019ة فوری 11 – سندیکای پروژهچاپ شده در مجلة )مقالة 

شوند، بیدار ن وند. اگرشکه زیادی دیر شود، بیدار دم اروپا باید پیش از آنو مر بردسر میخواب غفلت بهاروپا در 

 رفت.  1991 رود که اتحاد شوروی دراروپا همان راهی را می ةاتحادی

،  ای انقالبی هستیمکنند که در حال سپری کردِن برههنه شهروندان عادی درک نمی و رسد نه رهبرانبه نظر می

 اند. شدت مبهمنهایی به ر وسیع است و به همین دلیل پیامدهایها بسیااما گسترة ممکن

والنی و گونه نیست. در زندگی طاما لزوماً اینبیش شبیه حال خواهد بود، وآینده کمکه پنداریم بیشتر ما می

 بریم. سر میای به. امروز در چنین دورهامهایی از عدم توازن شدید بودهپرماجرایم، بارها شاهد دوره

های ضداروپا از شود. شوربختانه، قدرتانتخابات پارلمان اروپا برگزار می ،2019در نقطة عطف بعدی، در مه 

حزبی فرسوده و از  نظامگیری بهره خواهند برد. این معضل چند دلیل دارد، از جمله برتری رقابتی در رأی

دنِ عملی تغییر پیمان و نبود ابزار قانونی برای ای که در بیشتر کشورهای اروپایی رواج دارد، ناممکن بومدافتاده

تواند اصِل    گذارند. اتحادیه میتنبیه کشورهای عضوی که اصل اولیة پیدایش اتحادیة اروپا را زیرپا می
1acquis communautaire اروپا( را بر کشورهای متقاضی تحمیل کند اما فاقد  ة)روح قانون اتحادی

 ن کشورهای عضو برای اطاعت و پیروی از آن است. توانایی کافی برای واداشت

های اولیه پیدایش اتحادیة اروپا را خواهند ارزششود که میحزبی عهد دقیانوسی وبالِ گردن کسانی می نظام

کند. این شدت متفاوت تبدیل کنند کمک میچیزی به ها را بهخواهند آن ارزشحفظ کنند، اما به کسانی که می

 کند. های فرااروپایی صدق میو حتی بیش از آن، در ائتالف ی غیرعضوکشورها در موردموضوع 

                                                             
 منفعت همگانی .1 
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مثل  دهد؛انعکاس مید، مهم بودن مو بیست مهای نوزدهتقسیماتی را که در قرن ،عضوغیرکشورهای  حزبی نظام

 ا دارد.میت رجنگ بین سرمایه و کار. اما امروز شکافِ بین نیروهای طرفدار اروپا و ضداروپا بیشترین اه

مسیحی و  (CDU)کرات وبین ائتالف دمست و ائتالف سیاسی بارز در آلمان اروپا آلمان کشور برتر اتحادیة

کرد که هیچ متزلزل شده است. ائتالف تا زمانی کار می )CSU( 1ائتالف سوسیال مسیحی مستقر در باواریا

 ،«آلترناتیو برای آلمان»یش حزب افراطی وجود نداشت. با پیدا (CSUحزب مهمی در باواریا در حد و اندازة )

سپتامبر گذشته، اتحاد دمکرات مسیحیِ آنگال مرکل بدترین نتایج شش  2چیز تغییر کرد. در انتخابات الندرهمه

 بار وارد پارلمان باواریا شد. کسب کرد و آلترناتیو برای اولین دهه را

کرات مسیحی و اتحاد سوسیال مسیحی را از بین برد. ودم علت وجودیِ ائتالف اتحاد ،ظهور آلترناتیو برای آلمان

تواند اندازی انتخابات جدیدی که نه آلمان و نه اروپا توانایی انجامش را ندارند، نمیاما آن ائتالف بدون راه

تواند به همان قدرت طرفدار اروپا باشد که اگر شکسته شود. همین حاال هم ائتالف شکنندة حاکمة کنونی نمی

 3کننده نیست. سبزهای آلمانبود. وضعیت چندان نومیدمیکرد، ش را تهدید نمیاآلترناتیو جناح راست حزب

 دهد، ها به صعود ادامه میعنوان تنها حزب همیشه طرفدار اروپا در کشور پدیدار شد و همچنان در نظرسنجیبه

استثنای آلمان شرقی سابق(. اما )البته بهت رسد حزب آلترناتیو به نقطة اوج خود رسیده اسنظر میکه بهدرحالی

های اروپا شوند که تعهدش به ارزشاز سوی حزبی نمایندگی می CDU-CSUهای ائتالف دهندهحاال رأی

 دمدمی است. 

کند. هم در بریتانیای کبیر نیز ساختار حزبی قدیمی از ارادة همگانی برای یافتن واکنشِ مناسب جلوگیری می

 -5و ترزا می 4جرمی کوربین–اما رهبرانشان  ،اندکار از درون دچار اختالف عقیدهمحافظهحزب م حزب کارگر و ه

قدر اند برای دستیابی به آن همکاری کنند. وضعیت آناند که توافق کردهقدر مصممبرای زاییدنِ برگزیت آن

های آینده این ند، هرچند تا دههخواهند آن را از سر خود باز کنها فقط میبغرنج است که بیشتر بریتانیایی

 ساز برای کشورشان خواهد بود. رویدادی سرنوشت مسئله

حزب برانگیخت که، از ناحیة حزب کارگر، تا مرز شورش  هایی را در هر دواما تبانی بین کوربین و می مخالفت

تی بسیار فقیر حزب کارگر های انتخابابرای کمک به حوزه رود. روز پس از مالقات رهبران دو حزب، میپیش می

ای را اعالم کرد. اکنون کوربین متهم به خیانت به قولی شده در شمال انگلستان که طرفدارِ برگزیت بودند، برنامه

                                                             
2 .Bavaria ،هیتلر رهبری به سوسیالیست کارگران ملی حزب خاستگاه، شهری در منطقة مونیخ آلمان 

2. Lander 
2 .rman GreenGe ،حزب سبزهای آلمان 

4. Jeremy Corbin 
5. Theresa May 
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پذیر نباشد، از رفراندوم دوم که اگر انتخابات امکانحزب کارگر داد مبنی بر این 2018 که در کنفرانس سپتامبر

  کند.برای برگزیت حمایت می

ترزا می رد  معاملة ،فوریه 14که در س اینشوند. هر روز شانت آگاه میمردم همچنین از پیامدهای هولناک برگزی

نیا را بریتا 50 یا حتی بهتر، الغای اخطار اصل ،ت از یک رفراندومتواند موج حمایمی مسئلهرود. این شود باال می

 به جنبش درآورد. 

کد قانون دوبلین، ؤبا اعمالِ م 2017بیند. اتحادیة اروپا در سال ای مشابه میخمصهایتالیا نیز خود را گرفتار در م

 گذاشته، شوندبر دوش کشورهایی چون ایتالیا، جایی که مهاجران ابتدا وارد اروپا می ی سنگینکه ناعادالنه بار

به  2018اجرت را در سال دهندگانِ عمدتاً طرفدار اروپا و طرفدار مهاشتباهی مهلک مرتکب شد. این کار، رأی

کراتیک دچار نابسامانی است. وراند. حزبِ قباًل مسلط دم 2و جنبش پنج ستاره 1آغوشِ حزب ضداروپای لیگ

ته اند، هیچ شانسی برای بُرد ندارند. البدهندگانی که طرفدار اروپا ماندهتوجهی از رأیبخش قابل ،درنتیجه

حزبی  نظامز طرفداران اروپا در جریان است. درخواست برای نوآرایی ستی واحد اهایی برای سازماندهی فهرتالش

 در حال روی دادن است.  سوئد و احتماالً جاهای دیگر در فرانسه،  لهستان،

رسد، وضعیت حتی بدتر است. احزاب ناسیونالیست حداقل کمی ریشه های فرااروپایی میوقتی موضوع به ائتالف

رانند. حزب مردم ای فرااروپایی کامالً در جهتِ نفع شخصی رهبران حزب فرمان میهدر گذشته دارند، اما ائتالف

عضویت دائم  کل از اصول بری است و این را با پذیرشِکار است. این حزب تقریباً بهبدترین خالف )Epp(3اروپا

باال در اتحادیة هردبه منظور حفظ اکثریت و کنترل سهمیة مشاغل  وزیر مجارستان،نخست ویکتور اوربان فیدزی

ها هرچند ها خوب به نظر آیند: آنهای ضِد اتحاد اروپا ممکن است در مقایسه با آناروپا اثبات کرد. قدرت

 کمی اصول دارند.  کمدست ،انگیزندنفرت

که مگر این توانند در ماه مه پیروز انتخابات شوند مشکل است،که احزاب طرفدار اروپا چگونه میاین بینیپیش

لق بنیادی نظور بازخمتواند برای حفظ اتحادیه اروپا به نافع اروپا را بر منافع خود مقدم بدارند. آدم هنوز هم میم

- پولیتیادآورِ  ،ادیهاتح آن دلیل بیاورد. اما چنین کاری مستلزم تغییر فکر در اتحادیه است. گروه رهبری کنونیِ 

ها گویی هنوز مناسبت نادامة صدور فرما -شوروی است بورو )کمیتة اجرایی حزب کمونیست( در زمان سقوطِ

 داشتند. 

                                                             
1  .League Party، حزب راست افراطی به رهبری ماتئو سالوینی 
2  .Five Star Movement،  ته شد. بنیان گذاش ،کمدین و بالگر ،توسط بپه گریلو 2009اکتبر  چهارمحزب سیاسی پوپولیست در ایتالیا که 

3. European People,s Party 
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شناختِن حجم گستردة رسمیت، بهاولین گام برای دفاع از اروپا در برابر دشمنانش، چه داخلی و چه خارجی

ها رآوردن آندکنند. دوم، بیدار کردن اکثریتِ خواب طرفدار اروپا و به حرکت تهدیدهایی است که آنان عرضه می

ایی صورت، رویای اروپغیر این د. درست که اتحادیة اروپا براساس آنان بنا شا ایهای اولیهبرای دفاع از ارزش

 تبدیل شود.  میکوتواند به کابوس قرن بیستحد میمت
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 اکثریت خاموش اروپا زبان گشودند

 (2019ژوئن هفتم  – سندیکای پروژهچاپ شده در مجلة  )مقالة

 

ش اروپا : اکثریت خاموفقط به یک دلیل ساده ات بود؛پارلمان اروپا فراتر از انتظار 2019مه  ماهت نتایج انتخابا

گذاری شد، اما ها پایههایی هستند که اتحادیة اروپا براساس آنها نشان دادند خواهان ارزشزبان گشودند. آن

 است.  اقلیمیها تغییرات آن نگرانیهمچنین خواستار تغییرات بنیادی در شیوة عمل اتحادیه اروپا شدند،  

ا از آنان سازنده ر توان انجام کاریبود. احزاب ضداروپایی که نمی ،ویژه سبزهاهاین به نفع احزاب طرفدار اروپا، ب

شتر نفوذِ بی ای متحد را که برایهایشان دست یابند. حتی نتوانستند جبههانتظار داشت، موفق نشدند به خواسته

 دارند شکل دهند.به آن نیاز 

گروه  ،باید در انتخاباتی غیرمستقیم نظاماست. این  1نامزدی رهبری نظامیکی از نهادهایی که به تغییر نیاز دارد، 

یو ایای درخشان اما بدبینانه در در مقاله 2گونه که فرانکلین دایهوسحقیقت، هماندر رهبری اروپا را برگزیند.

کراتیک انجام نشود. هرکشور عضو، وبسیار بدتر از این است که اصالً انتخاباتی دم ، این انتخاباتشرح داده 3آبزرور

کند که هدفی جز ارتقای احزاب سیاسی واقعی دارد، اما ائتالف فرااروپایی آنان ساختارهایی جعلی ایجاد می

که موفق شده  خوبی در حزب مردم اروپاتوان بهرا می مسئلههای شخصی رهبرانشان ندارند. این طلبیجاه

که هیچ  -رهبر کنونی حزب مردم اروپا  4ورد دید. مانفرد وبربیا به دست 2004کمیسون را از سال  ریاست

به هر سازشی تن دهد. این  برای ماندن در اکثریت پارلمانی حاضر است عمالً - ای در دولت ملی نداردتجربه

 شود. هم میجارستان وزیر مستبد منخستویکتور اوربان کشیدن مل در آغوششا

های اروپا را در انظار تمسخر و مبالغ ، زیرا اوربان ارزشآوردهوجود  وبر بهمانفرد اوربان مشکلی جدی برای رفتارِ 

خواهان  ،از جمله حزب مردم ،باالیی دستمزد برای مافیای دولت وضع کرد. تقریباً نصف احزاب ناسیونالیست

                                                             
1 .Spitzen Candidat، ا ردر هر کشوِر عضو نمایندگان خود  رأی دهندگان -اصلی یک حزب سیاسی اروپایی برای ریاست کمیسیون اروپا  نامزد

 دهند. ها هم به مسائلی در پارلمان اروپا رأی میکنند که آنانتخاب می
2. Franklin Dohousse 
3.  EU Observer 
4. Manfered Weber 
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جای ادامه دادن و به نتیجه رساندن این تقاضا، وبر موفق شد حزب لبته بهشدند. ا اخراج حزب اوربان، فیدز،

که من  - دهد دانشگاه اروپای مرکزیبای را به فیدز محول کند: اجازه مردم را متقاعد کند تا کار نسبتاً ساده

  عنوان دانشگاهی آمریکایی، در مجارستان آزادانه به کارش ادامه دهد.به – دمبنیان گذاشته بو

 آن را لکه صرفاًرد، بفیدز نتوانست این خواسته را اجابت کند. حتی در آن زمان نیز حزب مردم، فیدز را اخراج نک

وربان اکنون اورد. آن را بخشی از حزب مردم به شمار بیامعلق کرد تا هنگام انتخاب رئیس کمیسیون بتواند 

رای جا ر راهی بکه آیا وبندازد. دیدن اینحزب مردم جا بیعنوان عضو تمام و کمالِ ره بهکند فیدز را دوباتالش می

 کند یا نه، جالب خواهد بود. دادن او پیدا می

یلی بهتر خآسانی تغییر داده شود. تواند بهپس میبراساس توافق چند دولتی نیست،  ،نامزدی برای رهبری نظام

 شرایط انتخاب واجد نامزدهایشده از انتخاب دقتقیم از لیستی بهطور مستبود اگر رئیس کمیسیون اروپا بهمی

ون لیسب گونه که پیمانتوانست همانکار مستلزم تغییر کلِ پیمان است. رئیس شورای اروپا می شد، اما اینمی

 اکثریت واجد شرایط کشورهای عضو انتخاب شود.  ةوسیل، همچنان بهکندتوصیه می

 وری موادصالح ضرا، مسئلهآورد و همین ای به همراه میک فزایندهکراتیوانتخابات پارلمانی اروپا مشروعیت دم

،  2014ابات درصد گذشت، در انتخ 50دهندگان از تعداد رأی ،کند. در انتخابات اخیرپیمان را توجیه می

 ؛یش چندانی نداشتدهندگان افزابار بود که تعداد رأیاین اولین 1979ولین انتخابات در درصد بود. از ا 6/42

 درصد واجدان شرایط رأی داده بودند.  62، 1979در 

جمهور دهد. رئیسخلق تیمی رویایی را میوعدة  ،نامزدی رهبری نظامطور عجیب اما واقعی، در این موقعیت، به

عنوان اصلی بنیادی مخالف است، به شکلی وسیع در این رشد نقش نظام نامزدی رهبری بهل مکرون که با امانوئ

برندة انتخابات ملی اسپانیا که قبل از و  وزیر اسپانیانخست 1ت. در ضیافت شامی با پدرو سانچزداشته اس

آل انتخابات پارلمانی اروپا برگزار شد، دو رهبر بر حمایت از دو نامزد رهبری که برای کمیسیون و برای شورا ایده

 خواهند بود به توافق رسیدند. 

رئیس  2ی است. اگر وبر شکست بخورد، آلمان از ینس وایدماننامزدی رهبر نظامآلمان حامی اصلی 

آل نیست. این مقام چندان ایدهحمایت خواهد کرد. او برای  4برای ریاست بانک مرکزی اروپا 3بانکبوندس

علیه بانک مرکزی شایستة این مقام نیست. ادگاه قانون اساسی فدرال آلمان حقیقت، با توجه به شهادتش در ددر

                                                             
1. Pedro Sanches 
2. Jens Weidmann 
3. Bundesbank 
4. ECB-European Central Bank 
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که برای غلبه بر سیاستی  -را  اصطالح مبادالت پولی آشکار توسط بانککرد بهدادگاه تالش میونده، در آن پر

 باطل کند. امیدوارم همه از این واقعیت مطلع شوند.   - ل دهه حیاتی بودبحران اوای

خص شده،  مشگونه که حاالعنوان رئیس  بانک مرکزی ارجحیت دارد. آنشایستة دیگری بر وایدمان به هر نامزد

ین ترتیب شود اگر آلمان هم مقامی نداشته باشد، زیرا به افرانسه هیچ مقام باالیی نخواهد داشت. خوب می

 شود. امکان بیشتری برای کشورهای دیگر فراهم می

بخش ن . اما ایی دارنداروپا نیاز به اصالح اساس ةنامزدی رهبری، بسیاری از نهادهای دیگر اتحادی نظامبر  عالوه

پارلمانی  انتخابات تا چه اندازه وعدة عرضه شده توسط نتایج که بفهمیم آیا و تواند فعاًل منتظر بماند تا زمانیمی

 اید انجامبشود. هنوز زمان اعالم پیروزی نیست، راحت باشید و جشن بگیرید. کار زیادی به واقعیت تبدیل می

 گیرد. بکار یل شود و پتانسیل عظیم خود را بهدشود تا اتحادیة اروپا به سازمانی تأثیرگذار تب
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 نکات تازه

 (2019اوت  پنجم)

ای را که ترین گروه رهبریناکارآمد انتخاب رهبران موفق شده قوی نظامانگیز است که حقیقتاً بسیار شگفت

 چیزی روی داد؟ آورد، ارائه کند. چگونه چنینبه یاد می 1اتحادیة اروپا از روزهای ژاک دلوز

به شکلی گسترده با مخالفت  عنوان آدمی کامالً ناشایستهار گذاشته شد زیرا مانفرد وبر بهنامزدی رهبری کن نظام

. او از هرکس دیگری در گروه رهبری 2اورسال واندرلین :ای به مکرون و مرکل الهام شدروبرو شد. سپس گزینه

، بیشتر به طرفداری از 4رئیس کمیتة روابط خارجی در بوندشتاگ 3جز نوربرت روگنبهکرات مسیحی، وائتالف دم

های زیادی، از و به مخالفت ،کننده بود حتی خودِ واندرلیناروپا متعهد است. اما این انتصاب برای همه غافلگیر

أیید یند تفرآ مسئلهنامزدی رهبری متعهد بودند، در پارلمان اروپا دامن زد. همین  نظامجمله کسانی که به 

گذاشت. او  سختی این مرحله را پشت سرندرلین با اکثریت بسیار کوچکی بهپارلمانی را بسیار مشکل کرد. وا

تواند به ضرر خودش تمام می مسئلهوعده داد که نفوذ پارلمان اروپا بر کمیسیون اروپا را افزایش خواهد داد. این 

 شود. 

متقاعد شدم  کند که عامل انتخاب واندرلین است.ربان ادعا میاین وضعیت اثر جانبی پرگزندی داشت: ویکتور او

به  ی اورباننتیجه ادعاگیری مخفی بود. دردارد زیرا رأیکه ادعای غلطی است، اما راهی برای اثبات آن وجود ن

ست. پس رده اکاند، خوراک حمله تهیه سانی که هنوز با واندرلین مخالفشکلی گسترده پذیرفته شده و برای ک

 د کهتأکید کر شان را با هلهله فریاد زد، اما واندرلینصمیمیتاوربان ز مالقات اخیر بین واندرلین و اوربان، ا

 فاوتی اساسی با ادعای اوربان. ت -موضوع اصلی بحث، تمکین دولت فیدز به حکومت قانون بود

زب مردم اروپا باقی بماند؛ از سوی خواهد عضو حسو میای را در پیش گرفته است. از یکاوربان بازی فریبکارانه

دهد. او استقالل آکادمی علوم مجارستان را لغو و اموال متعلق های فاحش از قانون اروپا ادامه میدیگر، به تخطی

                                                             
1. Jacques Delors 
2. Ursella von der leyn 
3. Norbert Rottgen 

4 .Bundestag، پارلمان فدرال آلمان 
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اند به آن را مصادره کرده است. اعضا عصبانی و آمادة جنگ هستند اما از حمایت اتحادیة اروپا که سزاوار آن

 های برنامة کار رئیس باشد.در اولویت مسئلهدوارم این برخوردار نیست. امی

دادنِ مانفرد وبر، آلمان برای انتخاب ینس وایدمان برای ریاست بانک مرکزی اروپا شروع به فعالیت دستازپس از 

شد. این انتخاب باعث خالی  ،1گسترده کرد. خوشبختانه این مقام نصیب کاندیدایی بسیار بهتر، کریستین الگارد

از بانک جهانی پُر خواهد شد. این  2المللی پول شد که توسط کریستالینا جورجیوادن ُپستی در صندوق بینش

المللی پول و بانک جهانی، جایی که جورجیوا همچنان نفوذ خواهد داشت، ای دارد: صندوق بیناتفاق نفع افزوده

دست آمده است. ای نیز بهجنسیتی و منطقه تر کار خواهند کرد. توازنبیش از هر زمانی در تاریخشان، نزدیک

 توانست بهتر از این باشد. اوضاع نمی

 نظامباید برای تشکیل کارگروهی جهت اصالح  3من حامی پرشور پیشنهاد مکرون هستم که گای ورهوفستات

ید بسیار تردبرد و وقتی منتشر شود، بیها یک سال کار مینامزدی رهبری گمارده شود. آماده شدن گزارش آن

-را، که اتفاق دهد تا مسائلی چون تغییرات اقلیمیبرانگیز خواهد بود. این به کمیسیون و پارلمان فرصت میبحث

شود تا اتحادیه اروپا کمتر می منتخبنظر بیشتری بر آن وجود دارد، پیش ببرند. در هر صورت، کار رهبران تازه 

 هایشان مرتبط است به انجام برسانند. قامفرصت داشته باشند انتظارات باالیی را که با م
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 مفصل شش

 چارچوب نظری من

 عی کهموقم مرا قادر ساخت هم انتظار بحران مالی را داشته باشم، ه ،پذیریدرک من از واکنش

 با آن مقابله کنم پیش آمد،

 ( 2014 ژانویة 14 – شناسی اقتصادیروش ةشده در مجلمقالة منتشر ة)چکید

 

 

1 

 مقدمه 

 کمدستیا  -آن را  ترپیشپذیری ایدة اصلی چارچوب نظری من، توسط خودم کشف نشد. ناظران واکنش

 2( تفاوت ریسک و نااطمینانی1921) 1اغلب تحت نام متفاوتی شناسایی کردند. فرانک نایت -هایی از آن راجنبه

ها کنندهزارهای مالی را با مسابقة زیبایی، جایی که شرکت( با1936فصل، 12مینارد کینز ) را کشف کرد. جان

 3آورد، مقایسه کرد. روبرت مرتوندست میمجبور بودند حدس بزنند چه کسی بیشترین رأی مردم را به

، پیامدهای ناخواسته و پدیدة همرنگی نوشت. کارل پوپر 4کامبخشهای ( دربارة پیشگویی1949شناس )جامعه

 (. 1957فصل  5حرف زد )« 6عقدة ادیپ»از  5گراییخفقر مکتب تاریدر 

                                                             
1. Frank Knight    

2  .Uncertainity، شودیترجمه م «ینانینااطم» ،واژه در اقتصاد نیا .تیعدم قطع. 
3. Robert Merton    

4  .fulfilling Prophecy-Selfاین مساله ناشی از بازخوردهای مثبت بین شود. نگری است که به طور مستقیم باعث وقوع خود می، نوعی از پیش

 شود.، اعتقاد به وقوع یک امر در آینده باعث ایجاد آن امر میباورها و رفتار است. به عبارتی
5. Poverty of Historicism     
6. Oedipus effect 
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دارد. من  1950 اواخر دهةریشه در چارچوب نظری خودم در زمانی که دانشجوی مدرسة اقتصاد لندن بودم، 

ستاد توانستم ا. میامتحانات پایانی را یک سال زودتر دادم، پس یک سال تا زمان دریافت مدرکم وقت آزاد داشتم

شدت مرا تحت ه( ب1945)جامعة باز و دشمنان آن نتخاب کنم و پوپر را انتخاب کردم که کتابش راهنمایم را ا

 تأثیر قرار داده بود. 

تواند ( او استدالل کرد که حقیقت تجربی نمی1959/1935) 1علمی اکتشافمنطق در دیگر کتاب عالی پوپر، 

ها فقط یید شوند: آنای از شک تأای سایهتوانند ورنمیبا قطعیت کامل شناخته شود. حتی قوانین علمی 

برای  ینمونة مسجلست، اما هیچ ا خورده برای ابطال کافیتوانند با آزمایش ابطال شوند. یک آزمونِ شکستمی

تواند در معرضِ ابطال قرار ها میاثبات کافی نیست. قوانین علمی همیشه در ذات مشروط هستند و اعتبار آن

خواندم و با تضاد بین تأکید پوپر بر درک ناقص و تئوری رقابت اقتصاد هم می نظریةوپر، گیرد. هنگام خواندن پ

 نظریةال بردن فروض ؤسجا خوردم. این تضاد مرا به زیرکامل در اقتصاد که دانش کامل شرط الزم آن بود، 

الخطا بودن و ز جایزنیازهای انتظارات عقالیی و بازارهای کارآ را با اصول خود ااقتصادی واداشت. من پیش

های نظریهپذیریی جایگزین کردم. پس از دانشگاه، کارکردن در بازارهای مالی را آغاز کردم،  جایی که واکنش

ثیر تاای که تحتچارچوب نظریاقتصادی آموخته در دانشگاه چندان به کارم نیامد. به طرزی شگفت اما واقعی، 

دتری در اختیارم گذاشت. و زمانی که مشغول پول درآوردن بودم، پوپر پرورانده بودم، بینش بسیار ارزشمن

 ام به فلسفه را از دست ندادم. عالقه

لسفی رویکردم فمنتشر کردم. در آن کتاب تالش کردم زیربنای  1987را در سال  جادوی سرمایهاولین کتابم، 

ق پوششی افراد شاغل در صنعت صندوسط غالب ها را جلب کرد و توبه بازارهای مالی را شرح دهم. کتاب توجه

های بعدی های فلسفی در آن کتاب و کتابشود. اما استداللخوانده شد و در مدارس بازرگانی تدریس می

ها نگذاشت. چارچوب نظری من اههای اقتصاد دانشگر دپارتمان( تأثیر چندانی ب2000، 1998)سوروس 

ا نادیدهبکند، رد شد. ، و بنابراین خود را فیلسوف تصور میعنوان تخیالت مردی که در تجارت موفق بودهبه

تی ح -پنداشتمخورده میتدریج خود را فیلسوفی شکستبه دانشگاهیان، از سویهایم نظریهشدن گستردة گرفته

سخنرانی کردم. با « کندفیلسوف ورشکسته دوباره تالش می»با عنوان  1995هی در وین در سال در دانشگا

 را صادر کردم. « الخطا بودندکترین جایز»ارتفاع کلیساهای بزرگ و مجلل،  الهام از

پذیری مرا قادر ساخت هم تغییر کردند. درک من از واکنش 2008ها در نتیجة سقوط بزرگ سال همة این

 .(2008و  2009هم وقتی عاقبت پیش آمد، با آن مقابله کنم )سوروس  و انتظار بحران را داشته باشم

                                                             
1 .The Logic of Scientific Discovery، .این کتاب را حسین کمالی ترجمه و نشر علمی و فرهنگی منتشر کرده است 
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لب افراد  تر از غارا به پیامد بحران از آمریکا به اروپا و سراسر دنیا گسترش یافت، مرا قادر ساخت رویدادهاوقتی 

تصاد را آشکار کرد اق متعارف نظریة(. این بحران، شکست 2012 دهم )سوروسببینی کنم و شرح پیش

پذیری افزایش د، عالقه به واکنشانقدر بد ناکام شدههای سنتی چاد(. وقتی مردم فهمیدند اقتص2010)سوروس

 یافت. 

ودن و ب، مفاهیم جایزالخطا 2 روشنی شرح خواهم داد. در بخش، تفکر کنونی خود را بهدر این رساله

ام برای علوم های چارچوب نظری، دربارة پیچیدگی3پذیری را در معنای کلی شرح خواهم داد. در بخش واکنش

کنم که چگونه چارچوب ، توصیف می4ور خاص بحث خواهم کرد. در بخش طدرکل و برای اقتصاد به اجتماعی

س یورو. سپ های مالی و بحران حال حاضرِام در بازارهای مالی کاربرد دارد، البته باتوجه خاص به حبابنظری

 برم. نیاز برای الگویی نوین در علوم اجتماعی به پایان میسخن را با برخی افکار مورد
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 انی انسانپذیری و اصلِ نااطمینایی، واکنشالخطجایز 

دانم. در الخطایی میگذاری شده است. اولین را اصل جایزچارچوب نظری من بر دو اصل نسبتاً ساده پایه

یت واقعی طور کامل با وضعهایشان از جهان هرگز بهدیدگاهی اندیشمند دارند، کنندگانمشارکتهایی که موقعیت

ها ظریهنه تدوین بتوانند از واقعیات مجزا اطالعات کسب کنند، اما وقتی نوبت ارد. افراد میرویدادها همخوانی ند

 یا هردو.  شود یا متناقضدار میها ناگزیر یا جهتانداز آنچشمرسد، دهی نظری کلی مییا شکل

تواند از طریق ید دارند مهای ناقصی که افرانامم. دیدگاهپذیری میست که آن را واکنشا اصل دوم چیزی

گذاران باور کنند طور مثال، اگر سرمایهها را تغییر دهد. بهیا آن بگذاردهایشان، بر وضعیت رویدادها تأثیر کنش

خود رفتار بازارهایی  ةبه نوب دهد که آن همشان را تغییر میگذاریکه بازارها کارآ هستند، این باور شیوة سرمایه

 ، تغییر خواهد داد. کنندرا که در آن مشارکت می

الخطایی،  الخطایی فرزند ارشد است: بدون جایزاند، اما جایزاین دو اصل مثل دوقلوهای سیامی به هم متصل

توان در جهان واقعی مشاهده کرد. پس وقتی منتقدانم ای وجود نخواهد داشت. هر دو اصل را میپذیریواکنش

کند این است که ب میچه اصول مرا جالاما تا جایی. آن -حق دارندکنم، گویند که صرفاً واضحات را ذکر میمی

کنند. چارچوب نظری من سزاوار توجه است، نه چون نفی می اقتصاد را نظریةهای اساسی ها برخی از انگارهآن

انان عمداً مورد غفلت قرار ددپذیری توسط اقتصاکنشقدر مشهود مثل واکشفی جدید است بلکه چون چیزی آن

ته ی پیش رفا جایترفته است. میدان اقتصاد به منظور تدوین قوانین جهانی معتبری شبیه قانون فیزیکی نیوتن گ

دانان خود را به کند. با انجام چنین کاری، اقتصادپذیری را رد میکه حتی نااطمینانی همبسته با واکنش

فطری انسان است.  ،خطاییپذیری و جایزالکنشااند. نااطمینانیِ همبسته با وهای ناخوشایند مشغول داشتوظیفه

 کنم.یکپارچه می اصل نااطمینانی انسانعنوان ای درک این نکته، دو مفهوم را بهبر
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 الخطاییجایز

 یچیدگیکنیم فراتر از توانایی ما برای فهم آن است. رودررو با واقعیتی از پجهانی که در آن زندگی می پیچیدگی

 گیری،میمی، استعاره، قواعد تصبندسازی هستیم: تعمیم، دستههای مختلف سادهسل به روشمفرط، ناگزیر به تو

 ...های اخالقی وآموزه

های اخیر در علم مغز، میزانی آگاهی دربارة چگونگی الخطایی است. پیشرفتساختار مغز خاستگاه دیگری از جایز

اند. ایدة که عقل بردة احساس است را اثبات کردهاین برمبنی  1اند و نظریة دیوید هیومعملکرد مغز به ما داده

 خردِ روحانی یا عقل توهمِ قوة تخیل ماست. 

 

 پذیریواکنش

شود. فکر سهامداران دو هایی که سهامداران اندیشمند دارند اطالق میپذیری منحصراً به موقعیتمفهوم واکنش

ری نامم. دیگمی عملکرد شناختیکنیم؛ من این را ست که در آن زندگی میا عملکرد دارد، یکی درک جهانی

« قلبت»ز واژة انامم. عمداً می عملکرد تقلبتأثیرگذاری بر جهان و باال بردن منافع سهامداران است؛ من این را 

 کنم. کید استفاده میبرای تأ

توان آن را که می - هاوضعیت واقعی رویداد و - گویممی واقعیت ذهنیکه به آن  - دو عملکرد، فکرِ سهامداران

کند. در عملکرد شناختی، سهامدار در ا در جهاتی متضاد به هم مرتبط میر - توصیف کرد واقعیت عینیعنوان به

مداران رد تقلب، سهااز جهان به ذهن است. در عملک )انگیزندگی(جهتِ علیتگیرد: ناظر منفعل قرار می نقش

در معرض  از ذهن به جهان است. هر دو عملکرد ی(زندگینگ)اجهتِ علیتکنند: بازی می ی فعالنقش

عینی تأثیر واقعیت هم  و یت ذهنیاند، هم بر واقعالخطایی هستند. وقتی هردو عملکرد، همزمان مشغولجایز

 ندرت با نیات کارگزار همخوانی دارد. به الخطا بودن، نتیجهگذارند. به دلیل جایزمی

 

 

 

 

                                                             
1. David Hume 
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 یقتنبود مالک مستقل برای شناخت حق

توانست دانش کرد، میتنهایی عمل میبهاگر عملکرد شناختی، بدون هرگونه دخالتی از سوی عملکرد تقلب، 

نماید. گزارشی حقیقی است که با واقعیات همخوانی داشته های حقیقی جلوه میتولید کند. دانش با گزارش

کار هحقیقت ب مالکی مستقل برای شناختعنوان عیات دیگر بهدر کار باشد، واق تقلبباشد. اما اگر عملکرد 

 آیند. نمی

قی یا قیحبارد یا نه، را در نظر بگیرید. آن جمله براساسِ این واقعیت که آیا باران می« بارددارد باران می»جملة 

بدون هر تواند ها را تغییر دهد. کارگزار میتواند واقعیتبارد یا نه، نمیکه باران میدروغ است. باور مردم بر این

 ورد. ، به گزارش دست یابد و درنتیجه دانش الزم را به دست بیاتقلبدخالتی از سوی عملکرد 

هد ثیر خوارا در نظر بگیرید. این جمله واکنشی است و روی فرد هدفِ محبت تأ« دوستت دارم» حاال جملة

بگذارد  ه تأثیررا بیان داشتکننده هم ممکن است بر احساساتِ فردی که آن جمله داشت و سپس واکنشِ دریافت

به  پذیری اغلبکند، واکنشجا که واکنش دیرتر از جملة اولیه بروز میحقیقی جمله را تغییر دهد. از آن و ارزش

 شود.حلقة بازخوردی منجر می

 وی شناختی جا که هردو عملکردهاکند. از آنها را به هم مرتبط میهای باورها و رویدادحلقة بازخوردی، حوزه

 شود. این پروسهپذیری وارد هردو حوزه میدر معرض جایزالخطایی هستند، نااطمینانی همبسته با واکنش تقلب

 ها یا از تغییر در شرایط.ممکن است از هر دو مسیر آغاز شود، از تغییر در نگرش

د فاوت وجوهنی متهای ذفقط یک واقعیت عینی وجود دارد، اما به تعداد و تفاوتِ سهامدارانِ اندیشمند، نگرش

های متفاوت تقسیم شوند. مثل تردیدکنندگان و باورمندان، پیروان و رویگردانانِ توانند به گروهها میدارد. نگرش

های پایدار و ثابتی نیستند. بندیسازی است و دستهسادهها اما این - گرایانها و تجربهروال معمول، دکارتی

ها آزادند بین بندی نباشند، آنراحتی قابل دستهی داشته باشند که بههایاست نگرشکارگزاران نیز ممکن 

 یگری روی آورند. ها انتخاب کنند و آزادند که به ددسته

ت ز خودش بپرسد که کیسامثاًل شخصی  -یند ممکن است درون شخصی منفرد روی دهد فرآدر موارد افراطی، 

تاثیر تلقی او از هویت خودش را تحد که آن هم در عوض تدارخواهد که همین او را به واکنش وامیو چه می

 نامید.  خود پژواکیتوان یند را میدهد. این فرآقرار می
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 های واکنشیسیستم

عملکردهای  نقش 1دهید رابطة پیچیده بین تفکر و واقعیت را با کمک نمودار نمایش دهیم. نمودار باجازه 

توان ها باهم می. به همة اینکندایی و قصدمندی را توصیف میپذیری، جایزالخط، واکنشتقلبشناختی و 

چندگانه  ام و همچنین حقایق ذهنیعنوان سیستم واکنشی فکر کرد. حضور سهامداران چندگانه را نشان دادهبه

 با ه است کهندگانرا. با این وجود، نمودار نابسنده است زیرا مستلزم سه ُبعد برای نشان دادنِ سهامداران چ

 همدیگر، همچنین با جنبة عینی حقیقت کنش متقابل دارند. 
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 اصل نااطمینانی انسان

است که  و نااطمینانی را اعالم کرد. ریسک وقتی( تفاوت مهم بین ریسک 1921فرانک نایت اقتصاددان )

خته شده ای از رویدادهای آتیِ ممکن وجود دارد و احتماالتِ وقوع آن رویدادهای آتی متفاوت، شنامجموعه

دهد که وی میر موقعینایتی  گیری است. نااطمینانیِ خوبی قابل اندازهریسک با قوانین احتمال و آمار بههستند. 

 رویدادهای آتی یا حتی ماهیت رویدادهای آتیِ ممکن ناشناخته هستند. احتمال وقوع 

وجه تنها عامل نیست. برای مثال، هیچاما به کار انسان است، وکسبجایزالخطایی عامل کلیدی نااطمینانی در 

،  عالوهممکن است در ستیز باهم باشند. بهاهداف  سهامداران مختلف اهداف متفاوتی دارند، برخی از آن

ها که ممکن است وعی از ارزشنشان کرد، هر سهامدار ممکن است با تنخاطر 1یا برلیناگونه که آیزهمان

هایی هستند تر از آنستردههای خلق شده توسط این عوامل، گذات هم نباشند، هدایت شوند. نااطمینانیبهقائم

 اند. پذیری همراهویژه با واکنشکه به

 خی اشکالکنند. برشته باشیم که همة اشکال جایزالخطایی، عدم قطعیت نایتی خلق نمیهمچنین باید به یاد دا

 انجامد.ای میمثالً اشتباهات انسان به حوادث جاده - موضوع تجزیه و تحلیل آماری هستند

ل های زیادی قابنایتی روبرو هستند. فعالیت سنجش به همان اندازة نااطمینانیهای قابلها با ریسکانسان

تواند قابل محاسبه باشد. اقتصاددانان رفتاری بسیاری از قواعد شان میبینی هستند یا حداقل، احتمال وقوعپیش

بیشتر  پذیری سروکار ندارند.ها با واکنشاستثنا، این آزمون اند، اما با معدودیدر رفتار انسان را فهرست کرده

خاطر سپردن رای بهتالش بطور مثال، )بهکنند ا ارزیابی میی رهای رفتاری برداشت افراد از واقعیت عینآزمون

تی لکرد شناخجایزالخطایی عم هایی ازگونه، مالکارقام، حدِس احتمال وقوِع رخدادهای متفاوت و غیره( و بدین

 گیرد.ندرت مورد مطالعه قرار میبه تقلبهستند. عملکرد 

عنوان اصل نااطمینانی انسان اشاره کردم. همین آن را به به الخطاییپذیری و جایزتر، به ترکیب واکنشپیش

گرایی ذهنی است که بر تر از شکتر و دقیقکند و بسیار خاصپذیری تبدیل میتر از واکنشمفهومی گسترده

                                                             
1 .Isaiah Berlin،  تانیایییبر -سیاسی و اجتماعی روسی  پردازنظریهفیلسوف و 
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های موردپسندِ سهامداران نظریهکه چرا دهد از اینبه ما دالیلی عینی میافکند. و سایه می 1فلسفة کارتزین

  خطا، نقص یا هردو هستند. مستعدِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2.Cartesian، های دکارتپیرو عقاید و روش 



122 

 

 

 

 

3 

 فلسفة علوم اجتماعی 

 

بوده  در فلسفه مان سوژة بحثگردد و از آن زکه علوم باید یکپارچه باشند به یونان قبل از سقراط برمیایدة این

های ضیهاو دربارة فر ةوسیلة نظریتواند بهکرد که علم میتدالل می( اس1925 /1959 ،1957) پوپراست. 

شناختی به علوم ببخشند، از متافیزیک متمایز توانند وحدت روشپذیر میهای ابطالکه فرضیهنای ، وپذیرابطال

 شود.

ه کند. باور دارم کام، این نکتة مهمی است که مرا از مرشدم متفاوت میگرچه من از پوپر زیاد الهام گرفته

توانند یکپارچه دهد که علوم طبیعی و اجتماعی میار میروی این ایده قرپذیری چالش محکمی پیشواکنش

ن که چنییناما برای ا تواند هنوز هم سوژة تالش ارزشمند انسان باشد،شوند. باور دارم که علوم اجتماعی می

 ز علوم طبیعی را به رسمیت بشناسیم. های بنیادین آن اباشد، باید تفاوت

 

 نظر پوپر دربارة روش علمی

های کلیدی ریزی کردم. یکی از بینش( از روش علمی پایه1959/1935پوپر ) نظریةم را براساس من استدالل

ها را ابطال شود آنبی میپوپر این بود که قوانین علمی ذاتاً فرضی هستند؛ قابلیت اثبات ندارند، اما با آزمون تجر

زمایش را به کمک مشاهدات مجزا آ انیتواند کلیت اعتبار جهکرد. کلید موفقیت روش علمی این است که می

آن کافی  سجلی برای اثباتم ةرا ابطال کند، اما هیچ نمون اینظریهتواند خورده میکند. فقط یک آزمون شکست

 لمی هم نیستند. عهایی که قابل آزمایش نیستند، نیست. کلیت

پوپر، تجربی است زیرا  ةس نظریکند. براسااین ساختاری هوشمندانه است که علم را هم تجربی و هم منطقی می

اند یا نه، امتحان  کنیم، درستها استنتاج میای که از آنبینیکه آیا پیشاین هایمان را با مشاهدةنظریهما 
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کنیم. پوپر از خیر منطق استفاده می 1کار از منطق استنتاجی ست زیرا در انجام اینکنیم و منطقی امی

دهد. او همچنین با ادعای می جای آن، به آزمایش نقش عمدهبه گذرد وداند میر میاعتباکه آن را بی 2استقرایی

طور موقت معتبر هستند و امکان بررسی مجدد آنان وجود دارد، جایگاه محکمی برای که قوانین علمی فقط بهاین

تقارِن بین اثبات و  بینی و تفسیر،شود. سه ویژگی برجستة طرح پوپر، تقارنِ بین پیشتفکر انتقادی قائل می

هایی هستند که به علم امکان بالیدن، پیشرفت و نوآوری ها ویژگیآزمایش است. این ةتحریف و نقش عمد

 دهند. می

 

 مشکالت علوم اجتماعی

العاده خوب عمل کرده است، اما اصل نااطمینانی انسان های طبیعی به طرزی خارقطرح پوپر برای مطالعة پدیده

بینی و تفسیر نابود شده زیرا گذارد. تقارن بین پیشسادگِی محض و برازندگی طرح پوپر می چوب الی چرخ

توان توضیح داد،  توان با همان میزان قطعیتی که گذشته را مینتیجه، نمیقطعیت ندارد و درآینده به واقع 

های علم وجود دارد. اما بینی کرد. کسی ممکن است مخالفت کند که عدم قطعیت در تمام جنبهآینده را پیش

به قوانین احتماالت و آمار است،  در مکانیک کوانتوم منوط 3که اصل عدم قطعیت ورنر هایزنبرگدرحالی

های ژرف نایتی از مسائل انسانیِ وابسته به اصل نااطمینانی انسان، از قوانین احتماالت و ارقام تبعیت نااطمینانی

 کنند. نمی

را هم  کنندگانشرکتهای اولیه و نهایی، فکر اصلی آزمایش در خطر است. آیا وضعیتتر از آن، نقش حتی مهم

 هاست. زم تکرار آن وضعیتمستل آزمایش ال مهمی است زیرا گیرد؟ این سؤیا آن را درنظر نمی شودشامل می

تند، مشکل های اولیه و نهایی چه هسکه وضعیتتعیین اینگیرد، کنندگان را هم درنظر میاگر فکر شرکت

توان فقط از طریق اظهارات یا اعمالشان استنباط کرد. اگر فکر را می کنندگانشرکتهای شود زیرا دیدگاهمی

-شوند زیرا وضعیتهای اولیه و نهایی شامل مشاهدات مجزا نمیشود، وضعیتدر نظر گرفته نمی کنندگانشرکت

تواند ار متفاوت همراه باشند. درهرصورت آزمون نمیهای ذهنِی بسیممکن است با دیدگاه ،های عینِی مشابه

دارد،  اما های ارزشمند باز نمیملزومات طرح پوپر را برآورده کند. این محدودیت، علوم اجتماعی را از خلق کلیت

بینی قوانین فیزیک هماوردی کند. آزمون تجربی باید نقشی اساسی در علوم بعید است که با قدرت پیش

                                                             
 . استدالل از کل به جزء1
 . استدالل از جزء به کل2
1 .Werner Heisenberg، فیزیکدان آلمانی برندة نوبل و بنیانگذار مکانیک کوانتوم 
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هایی جهانی و ابدی خلق کند. این نکته در پایان بخش داشته باشد، اما نباید انتظار داشت که کلیتاجتماعی نیز 

 به تفصیل شرح داده خواهد شد.  4

 

 ساختار رویدادها

های طبیعی کنندگان متفکر دارند، ساختاری متفاوت از پدیدههایی که شرکتکنم چرا موقعیتاستدالل می

 های طبیعی، تفکر نقشی تصادفی ندارد. رخدادهاکند. در پدیدهست که تفکر بازی میدارند. تفاوت در نقشی ا

 از ایعنوان زنجیرهتواند بهختار رخدادهای طبیعی میشوند. ساگران آشکار میهای مشاهدهمستقل از دیدگاه

ینی را ز حقایق عهای نظری حقیقت، جریانی اول توصیف شود که بدون هرگونه دخالتی از سوی جنبهلعلت و مع

 (2 کنند. )نمودارخلق می

                                         

                                                        

 

 

ای قابل اتکا عرضه شناختی دخیل است و حقایق سنجه گر بیرونی فقط در عملکرددر علوم طبیعی، مشاهده

گران بیرونی گیرد. بنابراین مشاهدهبتواند مورد داوری قرار گران میهای مشاهدهنظریهکنند که با آن، حقیقتِ می

توان از کنند، دانش کسب کنند. براساس آن دانش، میای که مشاهده میهای طبیعیتوانند دربارة پدیدهمی

تواند تواند وضعیت جهان مادی را تغییر دهد، اما نمیکشی میآمیز بهره برد. آن بهرهت به طرزی موفقیتطبیع
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مان از جهان مادی برای تولید هواپیماها توانیم از فهمدهد. ما میبرانند تغییر قوانینی را که بر جهان حکم می

 دهند. را تغییر نمیاستفاده کنیم، اما اختراع هواپیماها قوانین آیرودینامیک 

، بلکه تنها از حقایقت. زنجیرة حوادث نهدر مقابل، در مسائل انسانی، فکرکردن بخشی از موضوع اصلی اس

قایق کنندگان به حتکنندگان )عملکرد شناختی( و از تصمیمات شرکهای شرکتهمچنین از حقایق به برداشت

 انجامد.( میتقلب)عملکرد 

دهد که فقط یک جنبة ای از ساختار رخدادهای اجتماعی است. این نمودار نشان میشده ، معرفی ساده3نمودار 

 های بازخوردیهای ذهنی بسیار وجود دارد. حلقهکنندگان متفکر، جنبهعینی وجود دارد، اما به تعدادِ شرکت

یمی که از مستقکه بر خط کنند، نی حقیقت، یک مدل تارعنکبوتی خلق میهای عینی و ذهواکنشِ بین جنبه

شد،  های بازخوردی میچه که بدون حلقهشوند و آن را از آنمنطبق میرود، ها به دیگری میسری واقعیتیک

کند. ها را از هم جدا میتر و گاهی آنهای ذهنی و عینی را به هم نزدیککنند. بازخورد، گاهی جنبهمنحرف می

طور ضمنی به این معناست که انسان به اصل نااطمینانی - چندان محکماما نهراستا هستند، دوجنبه هم

 استثناست تا قاعده.  جوربیشتر یک ،راستایی بدونِ نقصهم
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 رشک علم فیزیک

راستایی کرد که همهایی با اعتبار جهانی و ابدی مین علوم اجتماعی را ملزم به تولید کلیتطرح پوپر دانشمندا

کرد. اگر اصل نااطمینانی انسان معتبر باشد، این کاری غیرممکن های ذهنی و عینی حقیقت را تعیین میجنبه

ده بودند که اقتصاددانان و دیگر قدر فریبننی، آنوم طبیعی با سرمشق از فیزیک نیوتشود. اما دستاوردهای علمی

ها از سختی تالش کردند چنین کلیتی را ایجاد کنند. آنم اجتماعی به طرزی باورنکردنی بهدانشمندان علو

به منظور دستیابی به غیرممکن، انواعی ها آنبنامم، رنج بردند. « رشک علم فیزیک» چیزی که دوست دارم آن را

ها را بدیهی ای از رخدادهای واقعی اختراع کردند یا آنکنندگان و زنجیرهاز روابط استوار بین تفکر شرکت

مدعی  کند؛ فرویدکید کرد که شرایط مادی تولید، ساختار ایدئولوژیکی را تعیین میتأ 1پنداشتند. کارل مارکس

اما پوپر ودند، شود. هردو برای نظراتشان شأن علمی قائل بوسیلة ناخودآگاه تعیین میبود که رفتار افراد به

 توانست با آزمون ابطال شود.کرد که نظریات آنان نمیدرستی استدالل میبه

ها آموزش داده اقتصاد که اکنون در دانشگاه نظریةمورد خط فکریِ  البته پوپر فراتر نرفت. استدالل مشابهی در

است، نه بر شواهد تجربی  متعارف برپایة استدالل استنتاجی نظامیکند. این خط فکری، شود، صدق میمی

شود، بیش از هزار صفحه ترین کتابی که برای تدریس اقتصاد خرد به دانشجویان لیسانس استفاده می)متداول

اند، پس استنتاجات ریاضی دارد، با شواهد متعارف بیشمار، اما نه حتی یک واقعیت(. اگر  اصول متعارف حقیقت

است. اما بدیهیات اقلیدس در شرایط حاکم  2اقلیدسی قتصاد شبیه هندسةنظریة ااند. در این زمینه، هم حقیقت

ویژه انتخاب عقالیی و بهکه حداقل برخی از ادعاهای علم اقتصاد، اثر زیادی داشتند، درحالی بر دنیای واقعی

 اند. نی، بیش از شواهد دنیای واقعی دیکته شدهبا میل به تقلید از فیزیک نیوتانتظارات عقالیی، 

 نظریةای طوالنی دارد. این فرایند با پیشینه ،این تالش بدفرجام اقتصاددانان برای تقلید کورکورانه از فیزیک

شروع شد. آن ادعا بعداً با اطالعات کامل جهانیِ در دسترس  - که ادعای دانش کامل داشت - رقابت کامل

استاد من در مدرسة اقتصاد لندن، وظیفة اقتصاد ، 3تعدیل شد. وقتی ثابت شد آن ادعا نابسنده است، لیونل رابینز

بررسی  ،طور صریحتعریف کرد. او به (Robbins 1932) را تخصیص منابع محدود به اهداف متناوبِ نامحدود

پذیری عنوان اصول مسلم، واکنشهای تولید بهها و روشرفتن ارزشبا پذی دِ منابع و اهداف را درنظر نگرفت وخو

                                                             
1 .Karl Marx، شناس آلمانیصاددان و جامعهفیلسوف، اقت  
3 .Euclidخط  هایی است که به بررسی مفاهیم ریاضی مثل نقطه وهندسة اقلیدسی مجموعه گزاره پیش از میالد. 300 داندان و هندسه، ریاضی

 پردازد. می
3. Lionel Robbins 
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های با فرضیه 1970و  1962های نتیجه در دههکن از مطالعة اقتصاد حذف کرد. دراری ممعنوان جستهرا ب

 انتظارات عقالیی و بازار کارآ به نقطة اوج خود رسید. 

نایی عنوان گواهی متقاعدکننده از توابیعی بهطدستاوردهای علوم طور قطع، رشک فیزیک بیهوده نیست. به

کنند ضمین نمیتاند. شوربختانه، این دستاوردها مانده دالل همچنان معتبر باقیانسان برای استفاده از قدرت است

 که رفتار انسان همیشه تحت فرمان عقل و منطق باشد.

  

 نااطمینانی انسان،  مانعی بر روش علمی

نیز  ای دیگریهاز راه شود،ولید نتایجی همانند فیزیک میتنها مانع علوم اجتماعی از تانسان نه یِ نانینااطماصل 

 کنم. ها اشاره میکند. به یکی از آندر روش علمی دخالت می

کنند، اما عرضه می هاهای طبیعی معیارهای واقعاً مستقلی برای قضاوت اعتبار کلیتگونه که دیدیم، پدیدههمان

های موردپسند ظریهنثیر تاکنند زیرا تحتهای تولید شده در نتیجة فرایندهای اجتماعی چنین کاری نمیواقعیت

ها آنکند. به عبارت دیگر، پذیری میهای اجتماعی را موضوع واکنشنظریهکنندگان هستند. همین، خودِ شرکت

 هستند.  تقلبتنها در خدمت عملکرد شناختی بلکه همچنین در خدمت عملکرد نه

عیات واق ستند و بر انتخابِه نظریهها و مشاهدات دانشمندان علوم طبیعی هم مملو از طور قطع، کلیتبه

وانتوم ک نظامر بمشاهده  هایزنبرگ نشان داد که عملِی نانینااطماصل گذارند اما بر خوِد واقعیات اثری ندارند. اثر

بل از قدهد. این اصل ییر نمینتوم را سِرسوزنی تغی، رفتار ذرات کوانانینااطمگذارد. اما کشِف خودِ اصل اثر می

گران انسانی بمیرند نیز همچنان که مشاهدهها پس از اینشد و سالاعمال میرا کشف کند، که هایزنبرگ آن این

 -پذیریواکنش نظریة، بنیادگرایی بازار یا چه مارکسیسم -های اجتماعینظریهدهد. اما به کارش ادامه می

 کنند، تأثیر بگذارند. ای که به آن رجوع میلیتوانند بر موضوع اصمی

ست که روش علمی، وقفِ پیگیری حقیقت باشد. اما چرا علوم اجتماعی باید خود را به مطالعة ا این فرض بر

استفاده  ةتواند فعاالنه وضعیت امور را نیز تغییر دهد؟ وسوسهای اجتماعی محدود کند وقتی میمنفعالنة پدیده

واقع، تر از علوم طبیعی است. دردهگسترجای درک و فهم آن، بسیار تغییر واقعیت به های اجتماعی براینظریهاز 

عنوان فیزیک اما چیزی به -زنندحرف می 2در مقابل اقتصاد اثباتی 1اقتصاددانان معموالً دربارة اقتصاد دستوری

                                                             
1. Normative Economics  
2. Positive Economics  
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اید به رسمیت شناخته دستوری وجود ندارد. این تفاوت اساسی بین علوم طبیعی و علوم اجتماعی است که ب

  شود.

 

 ی و طبیعیطیفی بین علوم اجتماع

قعیت هایی معمواًل در وابندیام. اما چنین دستهم، بین علوم اجتماعی و طبیعی تمایزی آشکار قائل شدهادر بحث

-ستهورت عدم ده واقعیتی که در صمان برای معنا بخشیدن بت را در تالش، ما این تمایزاشوند؛ ترجیحاًدیده نمی

صریح  وفیزیک روشن  درواقع، وقتی تفاوت بین علوم اجتماعی و دهیم.کننده خواهد بود، ارائه میگیج بندی

 های میانی راز وجود دارند که جایگاهشناسی و بررسی جوامع حیوانی نیعلوم دیگری مانند زیسترسد، نظر میبه

 کنند. اشغال می

ندگان متفکری کنشامل حضور یا غیاب شرکت ،امتمایزی که من بین علوم اجتماعی و علوم طبیعی قائل شده

ست را در ذهن ا شامل چه چیزی« کنندة متفکرشرکت» الِسؤ ،مسئلهشود که اختیاری از آنِ خود دارند. این می

کند. کسی ممکن است با دلیل بپرسد که آیا یک شامپانزه، یک دلفین یا یک برنامة کامپیوتریِ خرید و ایجاد می

های متراکم ممکن است از تصور ها، توانایی برترِ دادهی زمینهدر برخ متفکر است؟ای کنندهفروشِ سهام، شرکت

های نشان داد. و سیستم 2و گری کاسپاروف 1گونه که مسابقة شطرنج بین برنامة بیگ بلوانسان فراتر برود، همان

بهتر شوند، ها اداره میهای پوششی که توسط انساندهند کارشان را از صندوقخرید و فروش اتوماتیک نشان می

ویژه زبان، عواطف و فردی دارند، بههای منحصربهها ویژگیدهند. البته باید متذکر شوم که انسانانجام می

تر از هر موجود دیگری، از جمله تر و پیچیدهفرهنگ. هر دو واقعیات ذهنی انفرادی و مشترک ما، بسیار غنی

 تولیدات هوش مصنوعی هستند. 

پذیری تمرکز کنند. من بر واکنشند که علوم اجتماعی و طبیعی را از هم سوا میروشنی، مشکالتی وجود داربه

توان به دهد، بنابراین میاش نشان میمیخود را هم در موضوع اصلی و هم در مطالعة عل ،پذیریکنم. واکنشمی

 بهی ندارد. برایها برخورد کرد. چنین چیزی در علوم طبیعی مشاهم با آنعنوان دو مشکل شدیداً وابسته به

ن دو عملکرد دارد. ای همها نآهستند و تفکر  تر است زیرا دانشمندان نیز انسانروش علمی، مشکل پیچیده

های ممکنِ متفاوت،  حلدهد، اما یک تحلیل از راهمشکل هم در علوم طبیعی و هم اجتماعی خود را بروز می

 آورد. بار میی متفاوت بهنتایج

                                                             
1. Big Blue 
2. Gary Kasparov 
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ر را با کردن عملکرد شناختی است. این کا، در پی کاملتقلببا دورِی ساختگی از عملکرد  علم اصلی است که

توانند تکرار شوند یا از سوی ای که میهای تجربیها مانند اصرار بر آزمونگردن نهادن به شماری از سنت

ها، نین و سنتاعت از آن قوادهد که علوم طبیعی، با اطپوپر نشان می ةدهد. نظریدیگران نظارت شوند، انجام می

ع علوم اجتماعی از ی انسان ماننانینااطمدادم، اصل  گونه که نشانتواند دست یابد. همانبه چه چیزی می

ید درنظر شود. اما جنبة معکوس این قضیه را هم باهماوردی با فیزیک در دستیابی به چنین دستاوردهایی می

الک افتد؟ به یاد داشته باشید که مگیرند، چه اتفاقی میظارت قرار نمیها تحت نگرفت: وقتی آن قوانین و سنت

به  گونه نیست.من از تعیین حدود بین علوم طبیعی و اجتماعی این است که دومی واکنشی است؛ اولی این

دهد  کنندگان تغییرهای شرکتذاشتن بر دیدگاهثیرگتواند واقعیت عینی را با تاعی میعبارت دیگر، علوم اجتما

جادوی کنندگان متفکر ندارد. وقتی در اش شرکتاصلی ةتواند چنین کاری کند زیرا سوژاما علوم طبیعی نمی

کب اشتباه مرت نظر دادم که کیمیاگران در تالش برای تغییر ذات فلزات پست از طریق سحر و جادو سرمایه

ی که داشتند، جایزارهای مالی معطوف میشان را به باها باید توجه، در مقابل، آنبود نیمنظورم همشدند 

 د تحلیلم را فراتر ببرم. توانستند موفق شوند. حاال بایمی

رد، به هایی کامالً عینی داتواند شگفتی بیافریند، زیرا سنجهپوپر پیروی کند می ةعلوم طبیعی تا وقتی از نظری

تواند با ی، اما نمار دادش را مورد قضاوت قراوانینتوان حقیقت یا اعتبار قعبارت دیگر امر مسلم دارد که با آن می

، حرکت هایی که از قوانین فیزیک تبعیت نکنندتقلب در فرایند آزمون چیز ارزشمندی تولید کند. اتومبیل

 نخواهند کرد، هواپیما پرواز نخواهد کرد. 

جی تماعی انتظار داشت نتایتوان از علوم اجپوپر، نمی ةینظرعلوم اجتماعی چطور؟ متوجه شدیم که براساس 

ز در خدمت عملکرد تقلب هستند های اجتماعی نینظریهطور معکوس، بار آورد. بهقابل مقایسه با علوم طبیعی به

که حداقل برای مدتی، تا زمانی -تواند در دستیابی به هدفشان کامالً موفق باشد ثیرشان بر واقعیت عینی میو تا

اش را شروع کند و نتیجه در همخوانی با انتظارات شکست بخورد. گزارشات تقلبی یواقعیت عینی دوباره اثرگذار

که اقتصاد اساساً مستحکم است و نیا یبا ادعا جمهور اوباماه با این الگو تناسب دارند. رئیسزیادی وجود دارد ک

هایش قتی واقعیت با وعدهتر کند، اما وتر و خفیفرا کوتاه 2008کسادِ پسا  دورة ، موفق شدعیسر یوعدة بهبود

متقلبی ماهر بود و اثبات دروغ  رئیس بانک مرکزی، 1نخواند، هزینة سیاسی سنگینی پرداخت. آلن گرین اسپن

در پی کسب مقبولیت برای  ،تر بود. هم فروید و هم مارکس با ادعای شأن علمیاو سخت 2بودن بیانات دلفی

بنیادگرایی بازار است. باید  ،اشد، فرضیة بازار کارآ و یاِر سیاسیترین موارهایشان بودند. یکی از جالبنظریه

پذیری است کند، واکنشقدری توجیه مهیا می انیم مکانیزمی که برای ادعای منصفانه بودنِ همیشگی بازارهابد

                                                             
1. Alan Green Span  

2. delphic، اهل شهر دلف یونان 
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ی واقعی چه من آن را توضیحتر باشد تا آناز نظر ذهنی جذاب تواندنه انتظارات عقالیی. اما یک توضیح غلط می

های علم سختی چون دهد ادعا کند که از ویژگیاجازه می نظریة اقتصادکنم. فرضیة بازار کارآ به برآورد می

دهد تا ادعا کنند که با های از نظر مالی موفق اجازه میفیزیک برخوردار است. و بنیادگرایی بازار به آدم

کنند. این ترکیبی قدرتمند است که میدان ت میشان دارند به منافع عمومی خدمکردن منافع شخصیدنبال

شد. در کمال  2007-2008های مالی های زیادی در بحرانعمل را در سیطره داشت تا زمانی که سبب زیان

ه موفق شد تقصیر بحران مالی را خواکارِ حزب جمهوریدر بردند: جناح محافظهشگفتی، از آن آبروریزی جان به

 نه بخش خصوصی.گردن دولت بیندازد به 

 

 های علوم اجتماعیها و وعدهمحدودیت

 1اکونومیکاهایک در مباحثاِت مشهورشان در صفحات  هم کارل پوپر و هم فردریش فونتوجهی، طور قابلبه

دست آورد. هایک کاربرد مکانیکی و تواند نتایجی مشابه فیزیک بهنمی( پذیرفتند که علوم اجتماعی 1944)پوپر

 فقر تاریخنامید و پوپر هم « 2زدگیعلم»های کمی علوم طبیعی را مورد حمله قرار داد. او آن را روشغیرانتقادی 

کنند. با این ( که در آن استدالل کرد قوانین علمی معتبر جهانی، تاریخ را تعیین نمی1957) را نوشت گرایی

ن دکترین این بود که هم د. منظور او از آجید کرنامید، تممی« 3دکترین یگانگی روش»چه آن را پوپر از آنوجود، 

 قضاوت شوند.  ی یکسانهایهای مشابهی استفاده کنند و با سنجهطبیعی باید از روشعلوم علوم اجتماعی و هم 

ط روید از خفهای مارکس و نظریههای شبه علمی مثل نظریهبا تمجید از این دکترین، در پی جداکردن پوپر 

 ةرضیفقالیی و تخاب عان نظریةگونه که قبالً ذکر کردم، پوپر به اندازة کافی پیش نرفت: فکری اقتصاد بود. همان

 علمی هستند. نظریة مارکسیستی و فرویدی شبهبازار کارآ نیز به اندازة 

اسًا عی اسست که موضوع اصلی علوم طبیعی و اجتماا از نظر من، پیچیدگی اصل نااطمینانی انسان در این

باید از نوی کنند. های متفاوت پیردهای متفاوت نیاز دارند و باید از استاندارابراین، به بسط روشمتفاوت است؛ بن

بر انین معتگر قوانی دست یابد. درواقع، دهای متکی به فیزیک نیوتاقتصاد انتظار داشت که به استاندار نظریة

 (:1921و  28رد )کید ککه نایت تأگونه جهانی ایجاد کند؛ خودِ سودِ اقتصادی غیرممکن خواهد بود، همان

توانستند از اگر قرار بود همة تغییرات براساس قوانین ابدی و شناختة شدة جهانی روی دهند، )درنتیجه( می»

 «آمد.وجود نمیسود یا زیانی به و بینی شوند...ها پیشِ از روی دادن پیشمدت

                                                             
1. Economica  
2. Scientism 
3. Doctrine of the Unity of Method  
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انگیز فیزیک شابه دستاوردهای شگفتبه نتایجی م تواند در سپهرِ انسانمن استدالل کردم که طرح پوپر نمی

کننده ختم بار، به نتایج گمراهاجعهآسانی، گاهی با عواقب فتواند بهورانه از علوم طبیعی میدست یابد. تقلید کورک

پذیری اکنشوپذیرش  ، اقتصاددانان را ازنظریهانتظارات عقالیی نگاهی بیندازید: این  نظریةشود. به پیامدهای 

گیرند، دیده میهای مدیریت ریسک را که نااطمینانی نایت را نابازداشته و بسطِ منابع مالیِ غیرواقعی و تکنیک

 کند. تشویق می

د و هایی استفاده کننآورد؛ دانشمندان اجتماعی باید چه کنند، از چه روشوجود میهایی را بهاستدالل من سؤال

اید علوم اجتماعی ب شناسی معتبرِرم. هر روشقط یک پاسخ جانبدارانه داای باید قضاوت شوند. من فبا چه سنجه

کنند، به رسمیت بشناسد. ای را که خلق میی نایتینانینااطمپذیری و صراحت هم جایزالخطایی و هم واکنشبه

د. اما به کند  بمانرایط علمی بودن میشرا واجد  نظریهچه یک ای قاطع برای قضاوت آنباید سنجهآزمون تجربی 

کند، لب میطپوپر ة ای که فرضیتواند به اندازههای اجتماعی، همیشه نمیمانسان در نظای نانینااطمدلیل اصل 

های قطعی داشت زیرا رخدادهای بینیشود انتظار پیشهای معتبر ابدی و جهانی نیز نمینظریهدقیق باشد. از 

 م محکوم به جایزالخطایی هستند. ها هآینده منوط به تصمیمات آینده هستند، که آن

ابسته هانی وجهای ابدی و های محتملِ وابسته به زمان و شرایط، ممکن است نسبت به کلیتنظریهدر اقتصاد، 

 های مفیدتری ارائه دهند. بینییشتوضیحات و پ پایه و اساس،به پندارهای بی
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 بازارهای مالی 

 

  ؛دارندعرضه میآزمایشگاهی عالی ئه کردم، های قبلی اراکه در بخش هاییبازارهای مالی برای آزمودن ایده

به  یهای دیگر است. بسیاری از واقعیات، شکلی کمّتر از بیشتِر حوزهآساندر بازارهای مالی  مشاهدة سیر حوادث

ن از مشت شوند. فرصتی خوب برای آزمایش است زیرا برداخوبی ثبت و نگهداری میها بهگیرند و دادهخود می

 ضاد است. در ت -الگوی غالب شده  که - طور مستقیم با فرضیة بازار کارآبازارهای مالی به

دهند و وی میرست که بازارها به تعادل گرایش دارند و انحرافات به شکل اتفاقی ا فرضیة بازار کارآ مدعی

ر شود که آیا فرضیة بازایش فراهم میای برای آزمازمینه ،های بیرونی نسبت داده شوند. پستوانند به شوکمی

دهم که چرا پذیری. شرح میاز واکنش من نظریةکند یا بینی رخدادها بهتر عمل میکارآ در توضیح و پیش

لی بینی بازارهای ماکنونی، برای توضیح و پیش ةنیافتپذیری، حتی در مرحله مقدماتی و بسطام از واکنشنظریه

 ةیفرضویژه در بحران یورو، بر به ،و پیامدهای آن 2007-2008 مانند بحران مالیدر کل و رخدادهای تاریخی 

 برتری دارد. بازار کارآ 

 

 چارچوب نظری من

 ی انساننانینااطمپذیری و اصل جایزالخطایی، واکنش - دهم که چگونه سه مفهوم کلیدی رویکردمابتدا شرح می

را  هاهای مالی، ارزش مبنایی آنهای بازارِ سرمایهجایزالخطایی. قیمتروند. ابتدا، کار میبازارهای مالی به در –

 کنندگانمشارکتها انتظارات اند. قیمتکنند زیرا اصالً برای این هدف تعیین نشدهطور دقیق منعکس نمیبه

ایزالخطایی کنندگان بازار در معرض جبر آن، مشارکتدهند. عالوههای بازار آتی را بازتاب میبازار از قیمت
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از واقعیت منحرف شود. این انحراف  ،1نتیجه، احتمال دارد انتظارات آنان از جریانات درآمدهای آتی؛ درهستند

ممکن است ناچیز یا چشمگیر باشد. این اتفاق در تضاد مستقیم با فرضیة بازار کارآ است که جایزالخطایی را 

 پذیرد. نمی

ل نقشی فعا ین، بازارهای مالیکامالً منفعل در انعکاسِ واقعیتی بنیاد جای ایفای نقشیپذیری. بهواکنش م،دو

ست که ا ایکتهنثیر بگذارند. این دهای آتی که قرار است منعکس کنند تادرآم توانند بر جریاناتها میدارند: آن

اختی یزالخطایی شناج -نشییند واکاقتصاد رفتاری بر فقط نیمی از فرآاند. اقتصاددانان رفتاری از آن غفلت کرده

گذاری کند و خود را با تأثیراتی که قیمتتمرکز می - شودمنجر می هاگذاری نادرست داراییکه به قیمت

 اندازد. ها داشته باشد به دردسر نمیتواند بر مبنانادرست می

-ا اثر بگذارد. پراستفادههاصطالح مبناهایی متفاوت بر بهتواند از روشهای مالی میییگذاری نادرستِ داراقیمت

طور مثال، ، هم لوریج سهام. بههم لوریج بدهی -کننداقدام می 2هایی هستند که به استفاده از لِِوریجآن هاترین

برای مدتی.  کمدست -های تورمی بهبود بخشندتوانند سود هر سهامشان را با انتشار سهام در قیمتها میشرکت

کنند، اما مکانیزم کار بسیار متفاوت از می ا منتقل کنند که همیشه درست عملبازارها ممکن است این حس ر

ها را منعکس کنند، اثر هایی که قرار است آنکنند؛ بازارها، بر مبناچیزی است که الگوهای رایج تلقین می

 گذارند. می

یند ه فرآشناسد به رسمیت میهای ابدی بعنوان کلیتنظریة اقتصاد بهچه را آناصل نااطمینانی انسان،  م،سو

شان عمل کنند، تعادل در وضعیت  دهد. اگر کارگزاران براساس درک ناقصتاریخی وابسته به زمان تغییر می

رضی، سوی تعادل فجای رفتن بهشود. بازارها ممکن است بهابدی و جهانیِ غالب بر بازارهای مالی، بسیار بعید می

 آسانی از آن دور شوند. به

شود که در آن، انتظارات بازار ذهنی جای وضعیت ابدی و جهانی غالب، تعادل به وضعیتی نامتعارف تبدیل میبه

تواند یا از طریق عملکرد شناختی یا ، چنین مطابقتی مینظریکند. از لحاظ با واقعیت عینی مطابقت پیدا می

ها به کنند، یا برداشتت با واقعیت تغییر میها برای مطابقیا برداشت -تنهایی حاصل شودبه خودِ عملکرد تقلب

که چنین احتمال اینعمل، شوند. اما در منجر میدهند ها تغییر میاعمالی که واقعیت را برای مطابقت با برداشت

که اقتصاد سنتی، تعادل را شود. درحالیتطابقی محصول کنش و واکنشِ متقابل بین دو عملکرد باشد، بیشتر می

                                                             
1 .Discounted Present Value of Future Earning flows، رید بهتر و یعنی پولی که اکنون در اختیار دا ،شودبه ارزش زمانی پول گفته می

دهد ولی باتوجه به تورم، بعدها این توان گذاری مییز سرمایهید داشت. زیرا به شما توان و قدرت خرید و نتر از پولی است که در آینده خواهبا ارزش

 گذاری االن را نیز از دست خواهید داد. های سرمایهخرید کاهش یافته و موقعیت
2 .Leverage،  شود رائه میشرکت بروکر اوریج توسط است. لِ نسبت موجودی خوِد مشتری به موجودی حساب است که برای بازکردن معامله الزم

شود و مستقیم هنگام معامله در بازار های بیشتر از موجودی خود کار کند. لوریج به حساب مشتری واریز نمیدهد با حجمتری اجازه میو به مش

 شود. درنظرگرفتن میزان لوریج تعیین شده در کابین شخصی، از آن استفاده می ارز، با
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دانم؛ ترجیجاً بر های ثباتی را استثنا میداند، من چنین دورهامور می - به واقع ضروری - لوضعیتِ نرما

کید تأشود دائماً درحال تغییر باشند، های بازخوردی واکنشی که ویژگی بازارهای مالی است و سبب میحلقه

 کنم. می

 

 های بازخوردی منفی در برابر مثبتحلقه

های هم منفی. بازخورد منفی، دیدگاه و اشندتوانند هم مثبت بمی های بازخوردی واکنشیحلقه

کند. به ها را از هم دور میکند؛ بازخورد مثبت، آنتر میو وضعیت واقعی را به هم نزدیک کنندگانمشارکت

یت ر واقعدتواند تا ابد ادامه دهد و اگر تغییر مهمی می ،یند بازخورد منفی خودبهساز استفرآعبارت دیگر، 

نندی به هما کنندگانمشارکتهای ممکن است عاقبت به تعادلی ختم شود که در آن دیدگاه ،بیرونی روی ندهد

 با پیامد واقعی برسند. 

پندارد ی مییه بدیهنظردهد. این بانتظارات عقالیی انتظار دارد در بازارهای مالی روی  نظریةاین چیزی است که 

یچ ه -شوند و انحرافات اتفاقی هستندهای افراد همگرا میدارد؛ دیدگاهجا وجود که فقط یکسری انتظارات ب

دهد، وجود ندارد. این ادعا هیچ شباهتی چه روی میو آن کنندگانمشارکتهای آگاهیای بین پیشانحراف ذاتی

وهای ها تدریس و حتی در الگاست که در حال حاضر در دانشگاهبا واقعیت ندارد، اما پایة تفکر اقتصادی 

عیت تر، از واقتر یا کمبازار در درجات باال کنندگانمشارکتشود. در عمل، انتظارات های مرکزی استفاده میبانک

دار شوند. این عامل کلی ادار جهتبه شکلی معن ها ممکن است همبسته شده،اهات آنشود و اشتبمنحرف می

خورد ای است، عامل غایی بازتصاد عامل هستهقرایج انظریة هاست. پس معلوم شد تعادل که در تحریف قیمت

حتمال اقدر نامتعارف است که جا که تعادل آن. از آنمنفی و در چارچوب نظری من، عاملی محدودکننده است

 عادل صحبت کنم.ت-دهم از شرایط شبهغالب شدنش در واقعیت وجود ندارد،  ترجیح می

های ت، دیدگاهتواند تا ابد ادامه یابد زیرا درنهایه است. نمیکنندیند بازخورد مثبت خود تقویتفرآدر مقابل، 

غیرواقعی به رسمیت عنوان ها را بهآن شود که خودشان،می قدر از واقعیت به دورآن کنندگانمشارکت

ت ردهای مثبتواند بدون هیچ تغییری در وضعیت واقعی امور روی دهد زیرا بازخویند تکراری نمیشناسند. فرآمی

 ا یا چیزیا عدم تعادلی پویجای تعادل، بکنند. بهتقویت میونه تمایلی را که در جهان واقعی مسلط است، هرگ

 عنوان شرایط دور از تعادل توصیف کرد، روبرو هستیم. ن آن را بهتواکه می

و دیگران  ها مثبتاند. برخی از آنبازارهای مالی دخیل های بازخوردی گوناگون درهر بازة زمانی، حلقه در

کنند و نوسانات بازار مسیر مشخصی ندارد. بیش در تعادل باشند، همدیگر را خنثی میوکه کماند. تا زمانیمنفی
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در برابر کشندها و جریاناتی که ممکن است هنگام برتریِ بازخوردهای مثبت غالب شوند، من این نوسانات را به 

جا که بازخوردهای مثبت خود . از آنکنماشند، تشبیه میپهایی که در استخرهای شنا به اطراف میپشنگه

 فکنند. د که بر همة گرایشات بازار سایه بیاقدر بزرگ شوناند،  ممکن است گهگاه آنکنندهتقویت

توانند سبب ند زیرا میترای بازخورد مثبت جالبهجا حضور دارند، اما حلقههای بازخورد منفی همهحلقه

که دورة  یند بازخورد مثبتشوند. یک فرآ های نهانیم در مبناهای بازار و هم در قیمتتر، ههای بزرگحرکت

یدن به نهایت مستعد رسدر کننده است، ولیر خود تقویتکند، در ابتدا فقط در یک مسیکامل خود را طی می

های یندما فرآشود. اکننده میاوج یا نقطة واژگونی است، پس  از آن در مسیری متضاد، خود تقویت ةنقط

 .توقف شوندمکنند؛ امکان دارد هر لحظه با بازخوردهای منفی بازخورد مثبت لزوماً دورة کامل خود را طی نمی

 

 رکود-یندهای رونقفرآ

 (. هر1987و  2008ها بسط دادم )رکود یا حباب-یندهای رونقای را دربارة فرآنظریهها، براساس این ایده

تبط است شود و یک تصور غلط که با آن روند مروند نهانی که در واقعیت غالب میحبابی دو جزء دارد: یک ر

شود که یک روند و یک تصور غلط همدیگر را تقویت کنند. عال میرکود، وقتی ف-یند رونقفرآ (.4)نمودار

هایی جرد، سببِ اوگیببازخوردهای منفی در معرض آزمایش قرار  وسیلةطی مسیر بهیند این فرآاحتمال دارد 

درآید، الم بهسمایش محکم باشد که از آز شود که ممکن است موثق باشند یا نباشند. اگر یک روند به اندازة کافی

ت عاری قدر از واقعینهایت، انتظارات بازار آنبیش از پیش تقویت خواهند شد. در هم روند و هم تصور غلط

آید که طی آن یمپی  ای مبهم دردرکار است. دوره شوند بپذیرند که تصوری غلطشود که مردم وادار میمی

 یابد. دامه میدهند، اما روندِ غالب به دلیل رخوت اافراد بیشتری ایمانشان را از دست می ،تردیدها رشد کرده

گفت:  ،به اوج رسید 2008طی ابهام ابرحبابی که در سال  2گروپرئیس سابق سیتی 1گونه که چاک پرنسهمان

ای نهایت، به نقطهدر« رقصیم.صی. ما هنوز داریم میشی و برقبشود باید بلند که موزیک پخش می تا زمانی»

رکود به -یندهای رونقشود. فرآکننده میشود؛ سپس در مسیری متضاد خود تقویترسد که روند برعکس میمی

پایدار شوند؛ رکودها، به علت برد تا نایابند و زمان میها آهسته بسط مینامتقارن بودن گرایش دارند: رونق

 تر بودن گرایش دارند. های در نتیجة لوریج، به ناگهانیهای ناپایدار و عدم تقارنانحالل اجباری موقعیت

                                                             
1. Chuck Prince 
2. City Group 
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غلط این  کند، وام آسان است؛ تصوررونق امالک و مستغالت است. روندی که آن را تسریع می ،ترین سوژهآسان

 ودن وام مستقل است. است که ارزش وثیقه از در دسترس ب

 گیرد و ارزششود، فعالیت اوج میتر میتر و قابل حصولحقیقت، رابطة این دو واکنشی است. وقتی وام ارزانرد

سان م دادن آهای وادرود و استاندارتر است، میزان کارآیی وام باال میقصور در پرداخت کم رود،امالک باال می

الل معکوس، انح یمیزان خود است و در حرکت م مورد بحث در حداکثرشوند. بنابراین در اوج رونق، وامی

آور اما واقعی، تصور غلط آورد. به طرزی شگفتکند و ارزش امالک و مستغالت را پایین میتحمیلی را تسریع می

 شود. های مختلف پدیدار میهمچنان در ماسک

 

 

 

، روند جدید سود قطعی هنوز شناسایی نشده است. سپس وقتی روند (AB)رکود. در مرحلة ابتدایی-: یک بازار عادی رونق4ودارنم

که یا سودهای خالص یا انتظارات فسخ . زمانی(BC)رسدای از شتاب سر میشود، دورهشناسایی شده و با انتظارات تقویت می

تر . اگر روندِ مثبت و سوگیری از آزمایش موفق بیرون آیند، هردو قوی(CD)مداخله کند ای از آزمودنشوند، ممکن است دورهمی

 (EF)شود تر می. شکاف بین انتظارات و واقعیت وسیع(DE)شود یابد و دیگر با افت در سودها متزلزل نمیشوند. یقین بسط میمی

دهد و سوگیری نیز بتواند به انتظارات اغراق شده ادامه نمیرسد، وقتی واقعیت دیگر گیری فرا میای که زمان تصمیمتا لحظه

. (FG)دهند، هرچند دیگر به آن باور ندارندآید، وقتی مردم به بازی ادامه میای مبهم در پی می. دوره(F)شودگزاف شناخته می
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رسد. این موضوع به شتاب ( میGر )گذا دهند، عاقبت نقطةگاه گذشته را از دست میها تکیهشود و قیمتوقتی روند معکوس می

رسد، سود متعادل شود. بدبینی به حد افراط میشناخته میعنوان سقوط معموالً بهکه  (GH)شودباری منجر میمعکوسِ فاجعه

 .(HI)یابندای بهبود میها تا اندازهشود و قیمتمی

حول  1982المللی بانکی سال ن بینهای دیگر در تصوراِت غلط مختلف ریشه دارند. برای مثال، بحراحباب

حسابی( خوش) ای در کار نبود. ارزش اعتباریچرخید که در آن مورد هیچ وثیقهمحور بدهی دولتی می

یا  (EDP)گیرندگان دولتی از طریق نسبت بدهی به ارزش ثبات مالی، مثل بدهی به تولید ناخالص داخلی وام

حقیقت واکنشی شدند، اما درای عینی انگاشته میها، معیارهسبتشد. این نسنجیده می 1تأمین مالی صادرات

برزیل را افزایش داد، نسبت  مانند، گردش دالرهای نفتی، جریان وام به کشورهایی 1970بودند. وقتی در دهة

 های بیشتر را تشویق و شروع به تولید حباب کرد. درشان بهبود یافت، که ورودیها به ارزش ثبات مالیبدهی آن

 1982نرخ سود در آمریکا را برای توقف تورم افزایش داد و حباب بدهی دولت در سال  2پاول ولکر 1980

 ترکید. 

ها فقط پرماجراترین و گذارد. آنپذیری خود را در آن به نمایش میها تنها قالبی نیستند که واکنشحباب

تواند اشکال بسیار پذیری میاند. اما واکنشژهآ هستند، پس سزاوار توجه ویترین نقیض فرضیة بازار کارسرراست

ای از عدم تقارن بین انهنتیجه هیچ نشدراند، زارهای ارز، سود و زیان متقارنطور مثال در بادیگری هم بپذیرد. به

 های شناور ارز به حرکت در امواج بزرگِ شود. نرخای از تعادل هم دیده نمیشود. اما نشانهرونق و رکود دیده نمی

 چند ساله تمایل دارند. 

 

 هاکنندهتنظیمبازارها در برابر 

دهد. چون بازارها ترین تعامالت واکنشی بین مقامات مالی و بازارهای مالی روی میترین و جالبیکی از مهم

کننده های مالی به اصالحات تنظیمای هستند. بحرانهای دورهگرایشی به تعادل ندارند، مستعد خلق بحران

م هات مالی و برآوردند. هم مقام گونه است که بانکداری مرکزی و نظارت بر بازارهای مالی سرشود. ایننجر میم

 کنند، که بر هم اثر متقابل دارند.بازار بر اساس درک ناقص عمل می کنندگانمشارکت

شود. یندی مداوم میفرآ متقابل بین مقامات و بازارها دهند، تأثیرطور متناوب روی میها فقط بهوقتی حباب

های بازار بازخوردی مفید برای ماند زیرا واکنشهای منطقی میها از سوی هر طرف معموالً در محدودهبدفهمی

کنند دهد اشتباهاتشان را تصحیح کنند. اما گهگاه اشتباهات ثابت میها فرصت میکند و به آنمقامات فراهم می

                                                             
1. Dept Service to Exports 
2. Paul Volker 



138 

 

از این  ،های بازخوردیاندازند. چنین حلقهثر راه میؤنند و دورهای معیوب یا مبیکه لزومی به تأیید بیرونی نمی

واقع مداخلة ها شباهت دارند؛ بهبه حباب کننده اما عاقبت خودبراندازانه هستند،جهت که ابتدا خود تقویت

ترکید،   2007-2008ای نقشی حیاتی در رشد ابرحبابی که در های مالیِ دورهمقامات برای برخورد با بحران

ها همچنین عامل اصلی بحران یورو کننده(. اثر متقابل بین بازارها و تنظیم2008-  2009داشتند )سوروس 

 است. 

 

 بحران یورو

آوری ب جمعام که در یک کتااز شروع زایش بحران یورو، آن را از نزدیک پیگیری کردم. مقاالت بسیاری نوشته

ر کنش و هایم برای این رساله غیرممکن است؛ بنابراین، باید فقط بة استدالل(. خالصه کردن هم2012اند)شده

 شان رفتار کردند. ها براساس درک ناقصاین ازارها و مقامات تمرکز کنم. هردوِواکنش بین ب

 مههها هنگام معرفی یورو شناخته شده بودند. برای مثال، های بسیاری داشت. برخی از آننقص ،ابداع پول واحد

قوط سال دانستند که یورو پولی نابسنده است؛ یک بانک مرکزی داشت، اما خزانة مشترکی نداشت. البته سمی

 این بود که با انتقال حق چاپها آنترین ا برمال کرد. با نگاهی به گذشته، مهمرهای بسیار دیگری نقص 2008

 وبروردولتی  ةبدهی در اوراق قرض پول به یک بانک مرکزی مستقل، کشورهای عضو با ریسک عدم پرداخت

ا تواند پول چاپ کند. اما بشدند. در کشوری پیشرفته با پول خودش، این خطر وجود ندارد، زیرا همیشه میمی

کند، ل نمیواقع هیچ کشور عضوی آن را کنترکه بهواگذاری یا انتقال آن حق به یک بانک مرکزی مستقل، 

 گیرد.وری جهان سومی قرار دادند که با ارز خارجی وام میکشورهای عضو خود را در موقعیت کش

مقامات شناسایی نشده بود که همین از جانب ، این واقعیت نه از سوی بازارها و نه 2008از سقوط  پیشتا 

شاهدی است بر جایزالخطا بودنشان. وقتی یورو معرفی شد، مقامات درواقع، اعالم کردند که اوراق قرضة دولتی 

های بازرگانی خواسته نشد که در برابر اوراق قرضة دولتیِ در اختیارشان، پشتوانة یستند. از بانکدر خطر ن

اوراق قرضة دولتی را با شرایط یکسان در پنجرة  ةهم (ECB)ای تخصیص دهند. بانک مرکزی اروپاسرمایه

های های دولتد که بدهیهای بازرگانی مشوقی ناخوشایند فراهم کرپذیرفت. این تصمیم برای بانک 1تنزیل

تبدیل شد بخرند زیرا نرخ بهره در اوراق  2صدمآنچه عاقبت به فقط چند واحد یک تر را به منظور کسبِ ضعیف

دولتی عماًل به صفر نزدیک شد. این همگرایی در نرخ بهره سبب ناهمگرایی در عملکرد اقتصاد شد.  ةقرض

                                                             
1 .Discount Window،  دهد. ها را در اختیارشان قرار میپول مورد نیاز بانک بانک مرکزی یک کشور،سیاستی که از طریق آن 
2 .Basis Points،  صدم درصد(صدم )یکمبادالت ارزی و غیره... مبنای یکدر محاسبة نرخ بهره و 
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که آلمان، که بار اتحاد دو گرایی بهره بردند، درحالیمصرف از رونق امالک و مستغالت و ،ترکشورهای ضعیف

 کرد، مجبور بود ریاضت مالی و اصالحات ساختاری پیشه کند. اش سنگینی میآلمان بر گُرده

دهند هیچ نهاد مالی سیستماتیک دیگری دارایی اروپا اعالم کردند که اجازه نمی وزیرانپس از ورشکستگی لمن، 

 کشور باشد، نه بر طور مجزا بر دوش هراصرار داشت که این تعهد باید به ن، صدراعظم مرکلسقوط کند؛ آن زما

دوش اتحادیة اروپا یا کل مجموعة منطقة یورو. این شروع بحران یورو بود. یک سال زمان برد تا بازارها به آن 

شا کرد، بازارها متوجه شدند که تر از انتظاری را افواکنش نشان دهند. فقط وقتی یونان کسری مالی بسیار بزرگ

را به منتهای درجه، نه فقط بر  1و صرف ریسک -هایش برآیدیونان ممکن است واقعاً نتواند از عهدة پرداخت وام

 ند.دکشورهای عضوِ شدیداً مقروض ارتقا دا ةاوراق قرضة یونان بلکه همچنین بر اوراق قرضة هم

بستة  عدادیتبدتری از ورشکستگی لمن خلق کرده است. مقامات  قصورِ یونان در پرداخت بدهی، بحران بانکی

تر چنان وخیمشرایط در یونان هم ،دیر و کم اقدام کردند، درنتیجه ها همیشه زیادینجات فراهم کردند، اما آن

لگو شد. لند ااسپانیا، ایتالیا، پرتغال و همچنین ایر ای دیگر کشورهای شدیداً مقروض مانندشد. همین بر

 زیادی دارد.  تا حل کامل بحران فاصلةا آرام کرده است، رکه اقدامات بانک مرکزی، اروپا الیدرح

مالی،   ها، منطقة یورو به دو طبقه تقسیم شد: طلبکاران و بدهکاران. در بحرانترازجای اتحادی از همبه

اران زیرا بدهک بخشدا تداوم میکنند این تقسیمات رها تحمیل میهایی که آندهند. سیاستطلبکاران فرمان می

ر، که فی اعتبانة اضاتنها به اوراق قرضة دولتی بلکه به اعتبار بانکی نیز صرف ریسک بپردازند. هزیمجبورند نه

 کند. باری مکرر است،  بازگشت به رقابت را برای کشورهای شدیداً مقروض عمالً غیرممکن می

، ر مقاالتمغایت پیچیده موجب آن شده بود. داز واقعیتی به م درکای شیطانی نیست. بلکه عداین نتیجة دسیسه

دردنخور خیلی زود بهس از آن، ید اما پبیاتوانست به کار سری پیشنهاد عملی ارائه کردم که  آن زمان مییک

،  کردندیتخاذ مشان بودند، زودتر ااماتی را که بعداً مایل به انجامطور معکوس، اگر مقامات اقدشدند. به

گونه که کنند. همانتوانستند سیر نزولی را متوقف و سپس با اتخاذ اقداماتی بیشتر، روند آن را معکوس می

 ها موفق شدند بحران را آرام کنند اما نتوانستند روند را معکوس کنند.دانیم، آنمی

کید دارد: بدون آن تأد، کندهی به سیر تاریخ بازی میای که جایزالخطایی در شکلاین تحلیل بر نقش حیاتی

کار قوانین عادی به های دور از تعادل،دهد که در وضعیتداشت. همچنین نشان میهیچ بحرانی وجود نمی

هایی که برای وسیلة پیماناست که منطقة یورو به شود اینکه چرا بحران طوالنی میآیند. یکی از دالیل ایننمی

                                                             
3 .Risk Premiumپذیری ریسک ا درنظرگرفتن اوراق بهادار و درجةصرف ریسک، در علوم مالی به بهرة اضافی و بهایی که بابت ریسک، ب ؛

تر خواهد شد و ند، حاشیة سود خالص آن کمکمنتشر شود. هرقدر دولتی اوراق قرضة بیشتری گذاران پرداخت میگذار، از سوی سرمایهسرمایه

 شود. یسک سهام عادی آن بیشتر میر



140 

 

توانستند شود. آشکارا، اقتصاددانانِ متکی به الگوی مسلط نمیاداره میاند، وضعیت نزدیک به تعادل طراحی شده

 ای برسند. به چنین نتیجه

 

 سوی الگویی نوینبه

و  2006) امفلسفی ةمفهوم تغییر است. در اولین رسال سازی،یکی از قدرتمندترین مفاهیم برای اهداف ساده

ردم و کتفاده های اجتماعی اسنظامای ساخت الگوهایی از ( تحت تأثیر کارل پوپر، از مفهوم تغییر بر1962

های تفکر مرتبط کردم. من جامعة بنیادی را با روش سنتی تفکر، جامعة باز را با ها را به شیوهطور واکنشی آنبه

 اندیشی به هم مرتبط کردم. ادی و جامعة بسته را با شیوة جزمشیوة انتق

دهد،  اقتصاد پوشش مینظریة چه تر از آنای بسیار وسیعتا عرصه منتوان متوجه شد که چارچوب نظری می

های فعالِ عاری از تعادل هستند زیرا شود. اما بازارهای مالی بهترین آزمایشگاه برای مطالعة موقعیتگسترده می

ها را دهند. آنمی ها مشاهده کرد، نشانوضوح در دادهها را بهتوان آنکه می هایی1کلفتدُمها خودشان را در آن

گونه که من در تحلیل بحران تاریخی، همان یها نیز بررسی کرد، اما فقط در شکل روایتتوان در سایر حوزهمی

 ام. داده تند، انجامیورو که سیاست را با اقتصاد مالی درهم می

صول اتلفِ بررسی شده با های مخزیرا حوزهاست شدت مورد غفلت قرار گرفته پذیری بهواکنشتا همین اواخر، 

کند: این چارچوب می در مورد کلِ چارچوب نظری من هم صدق مسئلهکند. همین متفاوت را به هم متصل می

های تخصصی محدود تقسیم شده است. این کار فواید بزرگی کند. واقعیت به حوزهها را با واقعیت مرتبط میایده

م از چش ،اردعنوان یک کل سروکار دبه ای که با واقعیترد: فلسفهدا به همراه آورده است، اما ایرادی اساسی

 افتاده است و به اعادة اعتبار نیاز دارد.

 اند، خود را از واقعیتهاست عاری از واقعیتاقتصاد رایج تالش کرد با اتکا به ادعاهایی که مشخص شد مدت

کرد را در معرض دید قرار داد. ضعف این روی ،و رخدادهای بعدی 2007-2008حفظ کند. سقوط مالی 

 م. به رویکردی جدید داریما نیاز فوری ورشکستگی بانک لمن همچنین ورشکستگی الگوی مسلط بود. 

شدت از اقتصاد به -امپذیریواکنشنظریة براساس  -این رساله نشان داده که تفسیر من از بازارهای مالی

های دتر، براساس استاندارقالیی متفاوت است. به عبارت دقیقدوکسی متکی بر بازارهای کارآ و انتظارات عرتاُ

                                                             
1 .Fat Tails، ( بزرگی را )در نمودارهای آماری شود که عدم تقارن و کشیدگیی از توابع توزیع احتمال گفته میا، به دستهدرعلم آمار و احتماالت

 اند. سبتاً محتملدی از مقدار میانگین دارند و نوزیعی، مقادیر فاصلة زیاتگذارند. در چنین تابع در نسبت با توزیع نرمال یا تصاعدی به نمایش می
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نامیدم. و برای همین برخی جادوی سرمایه علمی هستند. برای همین اولین کتابم را پوپر، هر دو تفسیر  شبه

 کنند. رغم همة شواهد، هنوز از آن دفاع میبه طرفداران فرضیة بازار کارآ،

های بهتری ارائه بینینسبت به الگوی مسلط، تفسیر من توضیحات و پیشکنم که با این وجود، استدالل می

مالی  بازارهای وکه آینده ذاتاً نامطمئن است این م مبنی براتوانم این ادعا را با بحث نخستینکند. چگونه میمی

ر بازار، گذاهعنوان سرمایسل به منطق پوپر از کشف علمی. بها توباند، آشتی دهم؟ بینیذاتاً غیرقابل پیش

ان بازار گذارپندارم که سایر سرمایهدهم. همچنین میها را در معرض تکذیب قرار میپرورانم و آنحدسیات را می

های بازار تجمیع ها به شکلی سودمند در قیمتکنند. انتظارات آندانسته همین کار را میانیز دانسته یا ن

بینم، فرصت های مسلط مقایسه کنم. وقتی دوگانگی میرا با قیمت توانم انتظارات خودمشوند. بنابراین میمی

ی داشت. بینم. هرچه دوگانگی بیشتر باشد شانس باالتر است. پوپر ادعای مشابهی دربارة فرضیة عملسود می

د شدت موربه های علمی قابل سنجش نیست،نظریهفیلسوفان علم او را برای این حرف که قدرت پیشگویانة 

هم دبام شهادت توانم از تجربیات شخصیهای علمی نیاید، اما من مینظریهقرار دادند. ممکن است به کار  انتقاد

 کند.خوبی کار میکه در کیمیای بازارهای مالی به

شتباه ات شود که ام را دوباره امتحان کنم. اگر ثابوقتی رفتار قیمت با انتظاراتم در تضاد باشد، مجبورم فرضیه

م که من هریسک این همیشه با درنظرگرفتنکند، جه بگیرم که بازار اشتباه میپذیرم؛ اگر نتیضرر را می کنم،می

که به  کندیخوب کار م برم. این سیاست در بازارهاییم را باال میاکنم، شانس موفقیتگاهی حتماً اشتباه می

بل فروش های خصوصی سهام که بالدرنگ قاریگذادر سرمایه های معامله، کارآ هستند؛دلیل حداقل بودِن هزینه

های در سهام کند. من در بازارها موفق بودم اما نهعملکرد من این را ثابت می ةپیشین آید.کار نمینیستند به

های تواند در تدوین توصیهدهند، رویکردِ من میگونه که مقاالتم دربارة بحران یورو نشان میخصوصی. همان

 مفید باشد. سیاستگذاری نیز 
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 نتیجه

 

 نظریةاند که گسترده پذیرفته هم عموم مردم به شکلیو ، هم اقتصاددانان 2008سال  از زمان رکود بزرگ

 ها و دامنة این شکست وجود ندارد. اقتصاد شکست خورده است. اما هیچ توافقی بر علت

صاد اقت نظریةهای شود. این در بنیانته میاختر از چیزی است که عموماً شنشرح دادم که شکست بسیار عمیق

ر ابدی و نین معتبد قوانی الگوبرداری کند، به دنبال ایجاود را از روی فیزیک نیوتریشه دارد. اقتصاد تالش کرد خ

ی وتی اساسی تفاجهانی برای کنترل واقعیت بود. اما اقتصاد، علمی اجتماعی است و بین علوم طبیعی و اجتماع

نش محض توانند تصمیمات خود را به دامتفکری دارد که نمی کنندگانمشارکت ،های اجتماعیپدیده وجود دارد.

به  تصمیم نوعیگیری هم اجتناب کنند زیرا حتی اجتناب از آن نیز توانند از تصمیممنوط کنند، با این حال نمی

ایب جان غبی کنند که در رفتار اشیایز ابهام را به سیر رخدادهای انسانی وارد میآید. آنان عنصری احساب می

که این ا زمانیدارد. اممیقوانین مشابه به فیزیک نیوتن بازاست. نااطمینانی حاصله، علوم اجتماعی را از تولید 

گذارد. د میهای اجتماعی آزاپدیده ةتفاوت را به رسمیت بشناسیم، ما را برای بسط رویکردهای جدید در مطالع

 اند. اند، بسیار نویدبخشرویکردها هنوز کامالً گسترش نیافتهبا وجودی که آن 

شتباهات اشکل بگیرد و « ابرحباب»جازه دادند اهای غلطی که نظریهتوانست باالتر از این باشد. مخاطرات نمی

د توانمی را که طی مدیریت غلط بحران یورو اتخاذ شد، همگی رنج بشراری که در ابتدای ظهور رکود و سیاستگذ

های اختن پیچیدگیشنرسمیتادند. بههای اقتصادی و طبیعی باشد، افزایش دنظامنتیجة بدفهمی اساسی از 

ی ممکن عنوان سیستم واکنشیر اقتصاد بهمان است. تفسو درک مان، گام بزرگی در رشد فهمجایزالخطا بودن

تری را به های ژرفمکن است بینششتباهات سیاستگذاری نشود، اما ماهای آتی، رکودها یا است مانع حباب

 ند و به بشر در مدیریت بهترِ امورش در آینده کمک کند. کسیاسی تزریق -های اجتماعیدرون اقتصاد و پدیده

خلوِت ذهنم آن را پروراندم. فقط ام، در کنم که رویکرد من هنوز بسیار ناقص است. بیشتر دوران زندگیدرک می

ام. بعداً معلوم خواهد شد که آیا چارچوب نظری من نقد واقعی برخوردار بوده های اخیر، از موهبتِدر سال

ای هتواند به الگویی جدید تبدیل شود یا نه. این کار بیش از هر چیز به این بستگی دارد که آیا حلقهمی
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نااطمینانی آشکار دارد: کیفیت  یدرستی مدلسازی شوند یا نه. مدلسازی مشکلتوانند بهبازخوردی واکنشی می

ها را ها شناسایی کرد و تغییرات آنی کردن آننایتی قابل سنجش نیست، اما شاید بشود روندها را بدون کمّ

رکود خود انجام -ست که من در مدل رونقا بدون تعیین کردن زمان رخدادشان به رسمیت شناخت. این کاری

عنوان جایگزین نااطمینانی بهکه قابل سنجش است، پذیری توانیم از اصل نوسان(. همچنین می4ام )نمودارداده

های دیگری برای هدف گرفتن این امور وجود داشته باشد، مثل اقتصاد دانِش استفاده کنیم. و شاید تکنیک

 اند. ( یا رویکردهای جدیدی که هنوز خلق نشده2013گلدبرگ )فریدمن و 1ناقص

ه برخی کتواند ابدی باشد؛ باید بپذیرد کست خورد. نمیالگوی جدید باید بسیار متفاوت از آنی باشد که ش

اقتصاد نظریة عالوه، . بهگذارندماری را به نمایش میآکه بقیه قواعدی تغییرات تکرارپذیر نیستند، درحالی

د ایی که اقتصاسری از الگوهممکن است برای یکگونه ایناقعیت مجزا کند. وتواند خود را از اصول دیگر و از نمی

 کنند، جایی باز شود. با اصول دیگری چون علم اقلیم مرتبط می را

م تقریباً رو به اهای خالقیتها را گسترش دهم. سالام قادر نخواهم بود این ایدهبدیهی است که به دلیل سن

نیادهای ة بپایر بین انستیتو ی کردم. امیدوارم ااندازتفکر اقتصادی نوین را راه پایان است. برای همین انستیتوِ

 ها پرداختم، رشد کند. ای که در اینجا به آنفلسفی
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