
 معرفی جورج سوروس

معروف آمریکایی یهودی االصل با بیست و دو میلیارد دالر ثروت جزو  گذارجورج سوروس ، سرمایه

رئیس  مجارستتتتتان و میالدی در بوداپستتتتت ۰۳۹۱ترین مردان جهان بوده.او متولد ماه اوت  ثروتمند

 هیئت مدیره بنیاد سوروس است

تاجر، و فعال ستتیاستتی امریکایی استتت. ستتوروس رئیس  وی دالل ارز، ستترمایه گذار در بازار ستتها ،

موستستته جامعه باز و همننین  ستو ستابت هیات مدیره  تتورای رواب   هیات مدیره بنیاد ستوروس و

 .خارجی است

در پیش گفتار کتاب سوروس کیمیای  ۳۱۱۹پول وولکر، رئیس سابت بانک مرکزی آمریکا، در سال 

 :دارائی نو ت

است، کسی یک ارز باز بستیار موفت به ثتت رستانده ای ازجورج ستوروس خود را به  نوان ناتانه»

رسد اد به نظر می ظیم پول را زمانی که هنوز وقت برای ادامه بازی زی که با هو یاری تما ، مقادیر

ظهور و در حال  های نواست امروزه به تاویت ملتکاد. حجم قابل توجهی از آننه را بردهمی بیرون

قد  بردارند. جامعه باز نه تنها « باز جامعه»تغییر اختصتا  داده تا بتوانند در راه تتدیل  دن به یک 

 «.ر جدید و ا کال متفاوت تفکر و زندگیمهم تر( در تحمل افکا در زمینه تجارت آزاد بلکه )و از آن

 چکیده ای از زندگی او

رستیدن کمونیستها فورا خود را به انللستان رساند و  وی که در بوداپستت متولد  تد پس از به قدرت

 د. او بادت تحت تاثیر افکار پوپر فیلسوف انللیسی است و از دارایی  در همانجا به تحصیل ماغول

بلوک  رق  د در بحث انقالبهای مخملین با محوریت دموکراسی در کاورهاینفوذ رسانه ای خو ها و

 .بسیار بهره گرفت

در ستنین جوانی سوروس فعالیت معامالتی خود را در بازار سیاه مجارستان در یی جن  جهانی دو  

مقامات  با اجتناب از ستتتتتترنو تتتتتتت بستتتتتتیاری از مرد  یهودی او به  نوان نوه ی یکی از . آغاز کرد

به قصد زندگی در  ۰۳۹۱ ستتان از ا تغال نازی ها جان ستالم به در برد و مجارستتان را در سالمجار

 از مدرسه اقتصاد لندن فارغ التحصیل  در یی زمان زندگی در انللستان سوروس. انللستان ترک کرد

 رنا  کارل پوپ  تتد. در حالی که تحصتتیل ستتوروس تازه آغاز  تتده بود به کار یک معلم و فیلستتوف به

 . دوستتتتتتتانه بعدی او دا تتتتتتت حرفه و کارهای باتتتتتتر  ،  تاثیر زیادی در تفکر   القته مند  تتتتتتد که
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و به یور  مدع بع  نوان یک تحلیللر مالی ماتتغول به کار  او به ایاالت متحده رفت ۰۳۹۱در ستتال 

 القه خود  ستوروس اذ ان دارد که مقاصتد خود را به یور در وال استریت به موعو ات مورد.  تد

های تامینی خود را دور  اولین صندوق ۰۳۱۳یعنی نو تتن و فلستفه معفوف کرد .ستوروس در سال 

 .  بازی وسیع و پر بازده گات از ساحل بنا نهاد ، که تا حد زیادی از یریت سفته

 بیش از  و توانست با جیم راجرز تاسیس کرد  سوروس  رکت صندوق کوانتومی را ۰۳۱۱در ستال 

بیاتر ثروت گسترده سوروس را رقم  در  رض ده سال پس از آن ایجاد کند کهدرصد بازدهی  ۹۱۱۱

 . رساند میلیارد دالر ۰۰زد و دارایی خالص او را به 

دانش  ستتتتوروس فعالیت های باتتتتردوستتتتتانه خود را با ارائه کمک های مالی برای ۰۳۱۳ستتتتال  در

امروز او رئیس  کرد ی آغازآموزان ستتتیاه پوستتتت با حستتتور در داناتتتلاه کیر تاون در آفریقای جنوب

کاور جهان از  ۹۱سازمان های خیریه که در بیش از  موستسه جامعه باز است و تاسیس بسیاری از

که    وروی سابت، آفریقا، امریکا التین، آسیا، و ایاالت متحده آمریکا جمله اروپای مرکزی و  رقی،

 های اخیر  تتتتتتکه بنیادهای حاعتتتتتر فعال هستتتتتتند از خدمات او محصتتتتتوب میلردد. در ستتتتتال در حال

 . کرده است میلیون دالر برای حمایت از پروژه های بار دوستانه صرف ۹۱۱سوروس بیش از 

، اما او این پیانهاد را  ستوروس برای پیوستتن به تصتاحا بانک فرانسته د وت  تد ۰۳۱۱در ستال 

فرانستتتته حکم داد که ، دادگاهی در ۳۱۱۳ستتتتال  نپذیرفت، به جای آن ستتتتها  این بانک را خرید اما در

 . میلیون دالر جریمه  د ۳از نظر قانونی نتوده و بیش از  سوروس قادر به انجا  این معامله

تستتتتعیت اقتصتتتتادهای   ا ال  گردید که که این ستتتتفته بازی ها در ۰۳۳۱در تحلیلهای مالی در ستتتتال 

 . آسیایی و آمریکای التین نقش  مده ای دا ته است

یس دانالاه مرکزی اروپا را با توان مالی خود در بوداپست مجارستان ، سوروس تاس۰۳۳۳در سال 

 . پایه ریزی کرد

 ۰۱، زمانی که او اقدا  به  رعه  میالدی کسا کرد ۰۳۳۳ستوروس بیاتتر  تهرت خود را در سال 

بتتا تتث کتتاهش ا تتتتار پونتتد در برابر   انللیس کرد و از بتتانتتک مرکزی  میلیتتارد پونتتد بتتا نر  کمتر

سوروس حدود   معروف  د و  سپتامتر( ۰۱انللستتان به چهار تنته ستیاه ) دالرگردید که در اقتصتاد

مردی که بانک “ از این معامله خود ستتود به دستتت آورد و معروف  تتد به  میلیارد دالر آمریکا ۰،۰
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در  رایفی ماابه به ایجاد بحران مالی آسیا  ۰۳۳۱سوروس در سال ”.مرکزی انللستتان را  کست

 .، متهم  د(ringgit ) و پایین آوردن ارزش پول مالزی

 : کتاب های  سوروس نویسنده

کیمیاگری از بودجه -جهانی  دن   /   از قدرت آمریکا تصتحی  سو  استفاده  /   حتاب برتری امریکا

 بحران جهانی سرمایه  /  ماندن جلوتر از منحنی  /  تعهد دموکراستی   توروی / باز کردن ستیستتم  /

 . می با د    جامعه باز در معرض  داری /

 کمک به موسسات خیریه

میلیارد دالر به موستتستتات مختلت همنون کلینیک های  ۱٫۹میالدی، ستتوروس حدود  ۰۳۱۳از ستتال 

به دوش ها در  کالیفرنیا، تحقیقات  لمی در روستتتتیه یا کمک به خانه ستتتتاخت ستتتتوزن های پاکیزه در

 میلیارد از کمک های باتتتر دوستتتتانه او به صتتتورت جهانی ۱کمک کرده استتتت. حدود  اروپای  تتترقی

 .بوده است
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