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﹩︨︣︋︀︧ ︀ر ﹝﹣︨︧﹥ ︋︤رگ ﹌﹡︎︣ر ︩﹆﹡﹩︨︣︋︀︧ ︀ر ﹝﹣︨︧﹥ ︋︤رگ ﹌﹡︎︣ر ︩﹆﹡
دردر

﹎﹏ آ﹜﹢د ﹋︣دن ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹩ ︋︣ون ﹝︣زی﹎﹏ آ﹜﹢د ﹋︣دن ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹩ ︋︣ون ﹝︣زی
 ︑︣︗﹞﹥: ا﹝﹫︣﹨︀دی ﹝︺﹠﹢ی ﹝﹆︡م

M. Hudson, S. Chavkin, B. Mos

︾﹢﹜︀ی ︧︀︋︡اری ︗︀ن، ﹝︺﹞︀ران ا︮﹙﹩ ﹨︤ار︑﹢ی 
︩ آ﹁︣﹠︀ن ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از  ︎﹢﹜﹩ ︋︣ون ﹝︣زی و ﹡﹆

︡﹠︀ی ︋︣ون ﹝︣زی ︋﹥ ︫﹞︀ر ﹝﹩ آ﹫ر︨﹢ا
︦ وا︑︣﹨︀وس ﹋﹢︎︣ز  ︣ا ︋﹫︩ از ﹉ د﹨﹥، ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ﹝︀﹜﹫︀︑﹩١ در︎ 
(PwC) ︋﹥ ︫ــ︣﹋️ ﹋︀︑︣︎﹫﹑ر (.Caterpillar Inc)، ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡ه 

﹝︀︫ــ﹫﹟ آ﹐ت ︨ــ﹠﹍﹫﹟ در ا﹝︣ــ﹊︀، ﹋﹞﹉ ﹋︣د﹡︡ ︑︀ ︨ــ﹢د ︀︮﹏ از 
︑︖︀رت ︨ــ﹢دآور ︠﹢د در ز﹝﹫﹠﹥  ﹇︴︺︀ت ︡﹋﹩ را از ا﹝ ﹤︋ ︀﹊︣﹊﹩ از 

 .︡﹠﹋ ﹏﹆︐﹠﹞ ︦﹫﹢︨ د در﹢︠ ﹉﹢﹋ ﹩︻︣﹁ ︀ی︐﹋︫︣
︋﹥ ︗︤ ﹁︣ا﹠ــ︡ د﹁︐︣داری، ︑︽﹫﹫ــ︣ ﹠︡ان د﹍︣ی رخ ﹡ــ︡اد. ﹇︴︺︀ت 

﹨﹞︙﹠︀ن از ︨ــ﹢ی ︑︃﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ه ︋﹥ ا﹡︊ــ︀ری در ﹝﹢ر︑﹢ن (Morton) در 
ا︀﹜️ ا﹢﹠﹫﹚︤ (Illinois) ﹁︨︣ــ︐︀ده و ︨︍︦ از ا﹡︊︀ر ︋︣ای ﹁︣و︫﹠︡﹎︀ن 
︣﹋︐︀ی ﹁︣︻﹩ ﹋︀︑︣︎﹫﹑ر  ﹢د در ﹊﹩ از︫  ﹝︧︐﹆﹏ ار︨︀ل ﹝﹩ ︫︡﹡︡، و﹜﹩︨ 
در ︨﹢﹫︦ ︔︊️ ﹝﹩ ︫︡ ﹋﹥ ﹡︣خ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ﹋﹞︐︣ از ۶ در︮︡ در ︨︀ل دا︫️ 

و از ﹡︣خ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ٢٩ در︮︡ی ﹋︀︑︣︎﹫﹑ر در ا﹝︣﹊︀، ︋︧﹫︀ر ﹋﹞︐︣ ︋﹢د. 
در ︨ــ︀ل ٢٠٠٨، ︫ــ︣﹋︀ی ا﹟ ﹝﹣︨︧﹥  ︋︤رگ ︧ــ︀︋︡اری ﹡﹍︣ان 
︣︠﹩ ﹝︡︣ان از  ــ︀︡ ︑︭﹞﹫﹛ ﹋︀︑︣︎﹫ــ﹑ر ﹝︊﹠﹩ ︋︣ ا﹡︐﹆︀ل︋  ﹢د﹡︡ ﹋﹥︫   ︋﹟ا
﹥ ا﹝︣﹊︀، ا﹟ را﹨︊︣د را ︑︡︡ ﹋﹠︡؛ ︑︽﹫﹫︣ی ﹋﹥ رد︎︀ی ︑︖︀رت   ︋︦﹫﹢︨

﹇︴︺︀ت ︡﹋﹩ در ا﹟ ︎﹠︀﹨﹍︀ه ﹨︀ی ﹝︀﹜﹫︀︑﹩٢ را ︎︣ر﹡﹌ ﹝﹩ ︨︀︠️. 
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︑﹢﹝ــ︀س  اف ﹋﹢﹫ــ﹟  ،(Thomas F. Quinn)﹊ــ﹩ 
︦ وا︑︣﹨︀وس ﹋﹢︎ــ︣ز ﹋ــ﹥ در ︵︣اــ﹩ ︋︣﹡︀﹝﹥  از ︫ــ︣﹋︀ی ︎︣ا
︮︣﹁﹥ ︗﹢﹩ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ﹋﹞﹉ ﹋ــ︣ده ︋﹢د، ︋︣ای ﹊﹩ از ﹨﹞﹊︀ران 
 ﹟وا︑︣﹨︀وس ﹋﹢︎︣ز ﹡﹢︫ــ️ ﹋﹥ ا﹎︣ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹠︡ ا ︦ د در ︎︣ا﹢︠
 ﹟﹫ ︧ــ︀ز﹡︡ ﹋﹥︋  ︀︡ دا︨ــ︐︀﹡﹩︋  ﹥ ﹫︀︑︩ ادا﹝﹥ د﹨︡،︋  را﹨︊ــ︣د︋ 

﹝︡︣ان و ︑︖︀رت ﹇︴︺︀ت ︡﹋﹩ ﹁︀︮﹙﹥ ا︖︀د ﹋﹠︡. 
 ﹩﹊ ،(Steven Williams) ︤﹞︀﹫﹚︀ر وی ا︨︐﹫﹢ن و﹊﹝﹨
︦ وا︑︣﹨︀وس ﹋﹢︎︣ز، ︎︀︨ــ ﹝﹩ د﹨︡: ”و﹇︐﹩  ــ︣ان ︎︣ا︡﹞ از
ا﹟ ﹝︧﹙﹥ ﹨﹠﹍︀م ︧︀︋︨︣﹩ آ︫ــ﹊︀ر ︫﹢د، ﹨﹞﹥ ﹝︀ ︋︀ز﹡︪︧︐﹥ 
︠﹢ا﹨﹫﹛ ︫ــ︡. ﹡︧ــ﹏ ﹇︊﹙﹩ ِ﹋﹫َ﹀︩ را ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ︗﹢ر آن را ﹡︧﹏ 

“.︪︡﹊︋ ︡︀︋ ︡︡︗
 ﹟﹢﹛ِ ︀ر ا﹝︧︀ل، ﹋︀رل︋ در ︀﹊︣﹞در ︗﹙︧﹥ ا︨︐﹞︀ع ﹋﹠﹍︣ه ا
︀ ﹜﹠﹩ ︑﹠︡ ا﹟ ︑︊︀دل ﹡︀﹝﹥   ︋،﹩︀﹊︣﹞ر ا﹢︑︀﹠  ︨(Carl Levin)

ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ و را﹨︊︣د ا﹡︐﹆︀ل ︨﹢د را ﹨﹠︣ ︠﹙﹅ «وا﹇︺﹫️ ︗︺﹙﹩» 
︣︎︨︣ــ︐﹩   ︨﹤ ﹢رت ﹎︣﹁︐﹥︋  ﹡︀﹝﹫ــ︡. ︵﹩ ﹊ــ﹩ از ︑﹆﹫﹆︀ی︮ 
﹜﹢︪﹞ ،﹟︬ ︫ــ︡ ﹋﹥ ا ﹤︧︨﹣﹞ ﹟︧︀︋︡اری از روز﹡﹥ ﹨︀ی 
﹇︀﹡﹢﹡﹩ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋︣ده ︑︀ ︋﹥ ﹋︀︑︣︎﹫﹑ر ﹋﹞﹉ ﹋﹠︡ ٨ ﹝﹫﹙﹫︀رد د﹐ر 
︨﹢د را از ا﹝︣﹊︀ ︋﹥ ︨ــ﹢﹫︦ ﹝﹠︐﹆﹏ ﹋︣ده و ا︸︀ر﹡︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ 

ا﹟ ︫︣﹋️ ا﹝︀﹊︣﹩ را ٢/۴ ﹝﹫﹙﹫︀رد د﹐ر ﹋︀﹨︩ د﹨︡. 
︦ وا︑︣﹨︀وس ﹋﹢︎︣ز  ︧ــ﹩ ﹋﹥ ︎︣ا﹫﹢︨ ︫ــ︡ن را﹨︊︣د ﹑﹞︣︋
 ﹟︣︠ــ﹩ از آ﹊ ︋ــ︣ای ﹋︀︑︣︎﹫ــ﹑ر ︑︣︑﹫ــ︉ داده ︋ــ﹢د، ︗ــ︤و
 ﹩﹇﹢﹆ و د︻ــ︀وی ︀﹆﹫﹆︑ ﹤از ﹝︖﹞﹢︻ــ ﹏︮︀ ــ︀ی﹨ ﹤︐﹁︀
ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹡﹆ــ︩ ﹝ ﹜︊ــ︀ر ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋︤رگ ︧︀︋︨︣ــ﹩، 
 ،(KPMG) ﹩︗ وا︑︣﹨︀وس ﹋﹢︎ــ︣ز، ﹋﹩ ︎﹩ ام ︦ ــ﹩ ︎︣ا﹠︺
︡ ︀﹡﹌ (E&Y) و د﹢﹚️ (Deloitte) را در ﹡︷︀م  ️ ا﹡ ار﹡︧

 .︡﹠﹋ ﹩﹞ ︬︪﹞ ︋︣ون ﹝︣زی ﹩﹛︀﹞
︋︣ر︨ــ﹩ ︎︣و﹡︡ه ﹨︀ی داد﹎︀﹨﹩، ﹝︡ارک دو﹜︐﹩ و ︎︣و﹡︡ه ﹨︀ی 
﹝﹀ــ﹩ ︋︣ون ﹝︣زی ﹋ــ﹥ ﹎︣وه ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩ روز﹡︀﹝﹥ ﹡﹍︀ران 
 ﹟را ﹋︪︿ ﹋︣ده ا﹡︡، ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨﹠︡ ﹋﹥ ا ︀﹡آ (ICIJ) ٣﹅﹆﹞
︀ر ﹝﹣︨︧ــ﹥  ︋︤رگ ﹝︺﹞︀ران ا︮﹙﹩ ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹩ ︋︣ون ﹝︣زی و 
︋︀ز﹍︣ان ﹋﹙﹫ِ︡ی ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از ﹝︊︀د﹜﹥ ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹨︧︐﹠︡ 
︀︻︒ ﹎︣د︡ه  ﹋﹥ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از ﹝︧ــ ﹏︀﹆﹢﹇ــ﹩ و ا︠﹑﹇﹩ را︋ 

ا︨️.
روز﹡︀﹝﹥ ﹡ــ﹍︀ران  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩  ﹎ــ︣وه  ﹜﹢﹋︤ا﹝︊ــ﹢رگ،  در 
﹝﹆ــ﹅ ︋︀ ︋︣ر︨ــ﹩ ا︨ــ﹠︀د دا︠﹙ــ﹩ ︫ــ︣﹋︐︀ ﹡︪ــ︀ن داد ﹋﹥ 

 (IKEA) ︀﹫﹋  آی ،(Pepsi)﹩︧︍︎ ﹤︋ وا︑︣﹨︀وس ﹋﹢︎︣ز ︦ ︎︣ا
︣ا︨ــ︣ د﹡﹫ــ︀ ﹋﹞﹉ ﹋ــ︣ده ︑︀  و د﹍ــ︣ ︾﹢﹜ــ︀ی ︑︖ــ︀ری در︨ 
 ︀﹡را﹨︊︣د﹨︀ی ﹝︊︐﹊︣ا﹡﹥  ا﹡︐﹆︀ل ︨ــ﹢دی را ︋﹥ ﹋︀ر ︋﹍﹫︣﹡︡ ﹋﹥ ︋﹥ آ
ا︗︀زه ﹝﹩ د﹨︡ ︑︀ ا︸︀ر﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ︫ــ︀ن را در ﹝︖﹞﹢ع ︑︀ 

﹝﹫﹙﹫︀رد﹨︀ د﹐ر ﹋︀﹨︩ د﹨﹠︡.
ــ﹥ ﹁︣وش  ﹝﹆︀﹝ــ︀ی ا﹝︣ــ﹊︀، ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗ــ﹩ را︋ 
︎﹢︫︪ــ︀ی ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ︋︣ون ﹝ــ︣زی ﹝︐﹛ ﹋︣د﹡︡ ﹋ــ﹥ ﹝﹫﹙﹫︀رد﹨︀ 
︉ ﹋︀ر﹨ــ︀ی ︔︣و︑﹞﹠︡ آ﹡︀ ا︖︀د  ︀︮ ︀ن ︮ــ﹢ری ︋︣اید﹐ر ز
 ﹟۴︀ را در ︭︠﹢ص ︨︀زو﹋︀ر ا﹊︣﹞︣ده و ︨︀ز﹝︀ن ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ا﹋

︎﹢︪︫︀، ﹎﹞︣اه ﹋︣ده ا︨️. 
در دو︋﹩ ،(Dubai)︀﹝﹫︀ن ﹝︊︀رزه ︋︀ ﹁︧ــ︀د ﹝︡︻﹩ ا﹡︡ ﹋﹥ 
️ ا﹡︡︀﹡﹌ ︋﹥ ︋︤رگ ︑﹐︀︎ ﹟︪︣﹍︀ه ︵﹑ی  ﹝﹣︨︧ــ﹥ ار﹡︧ــ
︠︀ور﹝﹫︀﹡﹥ ﹋﹞﹉ ﹋︣ده ︑︀ ︋︣ ﹁︺︀﹜﹫︐︀﹩ ︨ــ︣︎﹢ش ︋﹍︢ارد ﹋﹥ 
﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ را ﹋﹥ ﹨︡﹁︩ ﹝︊︀رزه ︋︀ 
﹇︀︀ِق «ا︨ــ︐︣اج ︵﹑ی ﹇︀︀ق» ا︨️، ﹡﹆︰ ﹋﹠︡. ︵﹑ی 
️ آ﹝︡ه از ﹝﹠︀︵﹆﹩ ا︵﹑ق ﹝﹩ ︫ــ﹢د  ﹇︀︀ق ︋﹥ ︵﹑ی ︋﹥ د︨ــ
﹋ــ﹥ در آ﹡︀ ر﹇︀︋️ ︋︣ ︨ــ︣ ﹝﹠︀︋︹ ﹝︺︡﹡﹩ ︋﹥ ﹋︪ــ️ و﹋︪ــ︐︀ر 

﹝﹩ ا﹡︖︀﹝︡. 
 ﹩﹊ ﹤︋ ﹤﹋ ︡﹡︣د﹋ ﹜︐﹞ را ️﹢﹚رک، د﹢﹢﹫﹡ ︀ی﹞︀﹆﹞
︀﹫﹡︀︐︣﹩ ﹋﹞﹉ ﹋ــ︣ده ︑︀ ︑﹝︣︀ را ﹡﹆︰  ︀﹡﹊ــ︀ی︋  از︋ 
﹋︣ده و ﹎︤ارش ﹡︀﹇︭﹩ ︋﹥ ﹝﹆︀﹝︀ی ﹝︧ــ﹢ل ار︨︀ل ﹋﹠︡. 
 ﹉﹡︀︋ ﹟ــ﹥ ا﹋ ﹟ــ﹟ ﹎ــ︤ارش، ا︵﹑︻︀︑﹩ در ﹝﹢رد ادر ا
﹍﹢﹡ــ﹥ ﹋﹠︐︣﹜︀ی ︎﹢ل ︫ــ﹢﹩ را دور زده ا︨ــ️، و︗﹢د 

﹡︡ارد. 
 ،(Francine McKenna) ︀﹠﹋ ﹉﹞ ﹟﹫︋ــ﹥ ﹎﹀︐﹥ ﹁︣ا﹡︧ــ
︦ وا︑︣﹨︀وس ﹋﹢︎︣ز  در ︎︣ا ﹟︧︀︋︡ارا﹡﹩ ﹋﹥ ︎﹫︩ از ا از ﹩﹊
و ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ ﹋︀ر ﹋︣ده و در ︀ل ︀︲︣ در و︋﹑گ ︧︀︋︣س۵ 
در ﹝﹢رد ر﹁︐︀ر﹨︀ی ︾﹙︳ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︋︤رگ ︧︀︋︡اری ﹝︴﹙︉ 
﹝﹩ ﹡﹢︧ــ︡: ”ا﹟ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ ﹇︣ار ا︨ــ️ ︋︣ ﹝︊﹠︀ی در︨︐﹩ و 
︮︡ا﹇️ ︫﹊﹏ ︋﹍﹫︣﹡︡ و ﹡﹆︩ ﹡﹍︊︀ن را دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡؛ و﹜﹩ در 
︣ا︪︀ن  ﹢ل ︨︀زی︋  ︡ه ا﹡︡ ﹋﹥ ﹁﹆︳︎  ︤رگ︫  ﹥ ﹇︡ری︋   ︋︣︲︀ ︀ل
﹝﹛ ا︨️. ا﹟ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ ﹡﹍︣ان ︫︣ت ︫︀ن ﹡﹫︧︐﹠︡؛ ﹢ن 
︤رگ ︑︣  ︤رگ ︑︣ و︋  ︤رگ ︑︣ و︋  ︣ ︑﹢ا﹡︀﹩ آ﹡︀ در︋   ︋﹏︀︧﹞ ﹟︀م ا﹝︑

︫︡ن، ︑︃︔﹫︣ ﹡﹍︢ا︫︐﹥ ا︨️.“ 
ا ﹟︀ر ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋ــ︤رگ ︧ــ︀︋︡اری ﹇︊ــ﹢ل ﹡︡ار﹡︡ ﹋﹥ 
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ا︮﹢ل ︋﹠﹫ــ︀دِی روش ﹋︀ری آ﹡︀ د︀ر ا﹡︣اف ︫ــ︡ه ا︨ــ️. 
 ﹅﹆﹞ ــ︣وه ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ روز﹡︀﹝﹥ ﹡ــ﹍︀ران﹎ ﹤︋ ﹌﹡︀︡﹡ا ️ ار﹡︧ــ
﹎﹀︐ــ﹥ ا︨ــ️: ”︋﹥ ︵ــ﹢ر ﹋︀﹝ــ﹏ در ︀رــ﹢ب ﹇︀﹡ــ﹢ن ﹁︺︀﹜﹫️ 
 ﹟︀ی ︗︀﹝︺ــ﹩ دارد“ ﹋﹥ ︑︱﹞﹫ــ﹟ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ا﹛︣︐﹠﹋ ــ︡ و﹠﹋ ﹩﹞
﹝﹣︨︧ــ﹥ از ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ︎﹫︣وی ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡. ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ و 
︦ وا︑︣﹨ــ︀وس ﹋﹢︎︣ز ﹎﹀︐﹠ــ︡ ︋︣ای ︑﹞︀﹝﹩ ا﹁ــ︣ادی ﹋﹥ در  ︎︣ا
︨︣ا︨︣ ︗︀ن ︋︣ای ا﹟ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی 
️ ﹎﹫︣ا﹡﹥ ای دار﹡︡. د︪︨︣︎ ﹤︋ ️﹢﹚︀ در ا﹟ ︋︀ره  ︨ ﹩﹇﹑︠ا
︗﹢اب ﹡︡اده؛ و﹜﹩ در ﹠︡ ︋﹫︀﹡﹫ــ﹥  ﹝︐﹙︿، د︡﹎︀ه ﹨︀ی ︠﹢د را 

︋﹫︀ن ﹋︣ده ا︨️. 
در ﹝ــ﹢اردی ﹋﹥ ا﹟ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ د︀ر ﹝︪ــ﹊﹏ ︫ــ︡ه ا﹡︡، 
︋﹥ ︵ــ﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ︑﹆︭﹫︣ را ︋﹥ ﹎︣دن ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︨ــ︣﹋︩ ا﹡︡ا︠︐﹥  
 ︀ ︡ه ︣دا︫ــ️︫  ﹥ ﹡︀در︨ــ︐﹩︋   ︋︀﹡︀ی آ﹞ا﹡︡ ﹋﹥ از ا﹇︡ا ﹤︐﹀﹎ ︀
آ﹡︀ را ︋︡ ︗﹙﹢ه داده ا﹡︡. ︋︣ای ﹝︓︀ل، در ︗﹙︧﹥ ا︨︐﹞︀ع ﹝︖﹙︦ 
︦ وا︑︣﹨︀وس ﹋﹢︎ــ︣ز  ــ﹊︀ در ︭︠ــ﹢ص ﹋︀ر ︎︣ا︣﹞︨ــ﹠︀ی ا
︋ــ︣ای ﹋︀︑︣︎﹫﹑ر، ﹋﹢﹫ــ﹟ ﹎﹀️ ﹋﹥ در ﹡︀﹝﹥ ﹨ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ 
ردو︋︡ل ︫ــ︡ه ︋︀ و﹙﹫︀﹝︤ «﹋﹙﹞︀ت ︋︧﹫︀ر ﹡︀ر︀︨﹩ را ︋﹥ ﹋︀ر ︋︣ده 
﹩ ︗︀﹩» دا︫︐﹥ ا︨️.  ا︨ــ️» و و﹙﹫︀﹝︤ ﹨﹛ ﹎﹀️ «︫ــ﹢︠﹩︋ 
 ﹤︐﹀﹎ ﹟﹢﹛ ﹤︋ وا︑︣﹨︀وس ﹋﹢︎︣ز ︦ ︣ان ار︫ــ︡ ︎︣ا︡﹞ از ﹩﹊
 ﹤︧︨﹣﹞ ﹟آن را ا ﹩︣ا︵ ﹤﹋ ︦﹫﹢︡ف را﹨︊︣د ︨ــ﹨ ︀﹠︑ ﹤﹋
ا﹡︖︀م داده، «︢ف وا︨ــ︴﹥ ﹨︀ی ︾﹫︣︲︣وری» ︋﹢ده ا︨ــ️. 
ا︡﹞ ﹟︣ ار︫ــ︡ ا︸ــ︀ر ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ”﹝︀ ︨ــ︀︠︐︀ر﹨︀ی ︑︖︀ری 

︑︭﹠︺﹩ ا︋︡اع ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹫﹛.“ 

﹩﹡︀︗ ذ﹢﹀﹡
﹨︣ ︀ر ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋︤رگ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ︨︣ا︨ــ︣ د﹡﹫︀ ﹁︺︀﹜﹫️ 
﹝﹩ ﹋﹠﹠ــ︡. ا ﹟︀ر ﹝﹣︨︧ــ﹥ در ﹝︖﹞﹢ع ︋﹫ــ︩ از ٧٠٠ ﹨︤ار 
 ﹟︀ر﹝﹠︡ و ︨ــ︀﹜﹩ ︋﹫︩ از ١٠٠ ﹝﹫﹙﹫ــ︀رد د﹐ر درا﹝︡ دار﹡︡ ﹋﹥ ا﹋
 (Ecuador) از ︠︣و︗﹩ ا﹇︐︭︀دی ︨︀﹐﹡﹥ ﹋︪﹢ر ا﹋﹢ادور ،︼﹚︊﹞

︋﹫︪︐︣ ا︨️. 
︻︀﹝﹏ ا︮﹙﹩ ︫﹊﹏ ﹎﹫︣ی ا﹛﹢︾ ﹟︀ی ︧︀︋︡اری، ا︑︀د﹨︀ی 
︋﹥ و︗﹢دآ﹝︡ه ︋﹫﹟ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ا﹝︣﹊︀ و ︣︋︐︀﹡﹫︀ در 
 ﹩︀﹊︣﹞︣ن ٢٠ ا︨ــ️. ﹝︀﹨﹫️ آ﹡﹍﹙﹢-ا﹇ ﹏اوا︠︣ ﹇︣ن ١٩ و اوا
و ﹡﹀﹢ذ ︗︀﹡﹩۶  ا﹟ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ ︋︀ز︑︀︋﹩ از ︨﹙︴﹥  وال ا︨︐︣️ و 
﹜﹠︡ن ︋︣ ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹩ د﹡﹫︀︨ــ️. ︨︀︠︐︀ر ا﹟ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ ︋﹥ ︮﹢رت 

︗︢ب ﹝︪ــ︀ر﹋︐︀ی ﹝﹙ــ﹩ در ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ی ﹝︐﹙ــ︿ و ا︖︀د 
ا︑︀د﹨︀ی ︾﹫︣﹝︐﹞︣﹋︤ ا︨ــ️؛ ﹎︋ ﹤︩︣ ا︻︷﹛ ر﹨︊︣ی ار︫︡ 

 .️︨︀﹫﹡︀︐︣︋ و ︀﹊︣﹞در ا ︀﹡آ
د︻ــ︀وی ﹆﹢﹇﹩ ︵﹩ د﹨﹥  ﹎︫︢ــ︐﹥، ︎︨︪︣ــ︀﹩ را ﹝︴︣ح 
﹋ــ︣ده ﹝︊﹠﹩ ︋︣ ا﹟ ﹋﹥ آــ︀ از ﹡︷︣ دو﹜︐︀، ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︋︤رگ 
︧ــ︀︋︡اری ﹨﹛ ﹝︓﹏ ︋︀﹡﹊︀ی ︋︤ر﹎﹩ ا﹡︡ ﹋﹥ «︋︤ر﹎︐︣ از آ﹡﹠︡ ﹋﹥ 
 ️︨︀﹫︨ ﹟︨ــ﹆﹢ط ﹋﹠﹠︡». ︋﹥ ﹎﹀︐﹥ ﹁︺︀﹐ن ﹝︊︀رزه ︋︀ ﹁︧ــ︀د، ا
﹡︀﹡﹢︫ــ︐﹥ ﹝︀﹡︹ ا︮﹑ح وا﹇︺﹩ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︋︤رگ ︧︀︋︡اری 
ا︨ــ️؛ ﹢ن ا﹟ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ ﹝﹩ دا﹡﹠︡ ﹋﹥ ﹝︧ــ﹢﹐ن دو﹜︐﹩ 
︋﹫︪ــ︐︣﹟ ﹋︀ری ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ا﹡︖︀م د﹨﹠︡، ︑﹠︀ ﹝︖︀زات 

ر﹁︐︀ر﹨︀ی ︋︡ ا︨️. 
ا ﹟︀ر ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋︤رگ ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ﹋﹞﹉ ︋ــ﹥ دو﹜︐︀ ︋︣ای 
﹡﹍︀رش ﹇﹢ا﹡﹫﹠﹩ ﹋﹥ ﹝﹆︣رات ﹝︪︀ر﹋️ در ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹩ ︋︣ون ﹝︣زی 
را ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و ︋︀ ︑﹞﹫﹏ ︨﹫︀︨﹩ ︋︣ای ﹀︶ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ د﹜﹢اه 
︠﹢د︫ــ︀ن، ﹡﹀﹢ذ و دا﹡︩ ﹝︣﹝︀﹡﹥ ︋﹥  د︨ــ️ آورده ا﹡︡. آ︨︐﹫﹟ 
﹝﹫︙ــ﹏  ،(Austin Mitchell)﹊ــ﹩ از ا︻︱ــ︀ی ︎︀ر﹜﹞︀ن 
︀︗ ︀︑ ،︀﹫﹡︀︐︣︋﹩ ︎﹫︩ ر﹁︐﹥ ﹋﹥ ا ﹟︀ر ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋︤رگ را «از 

دو﹜️ ﹨﹛ ﹇︡ر︑﹞﹠︡︑︣» ︠﹢ا﹡︡ه ا︨️. 
از آ﹡︖︀ ﹋ــ﹥ ورود ︎﹢ل ︋﹥ ︎﹠︀﹨﹍︀ه ﹨︀ی ﹝︀﹜﹫︀︑ــ﹩ روز︋﹥ روز ︋﹥ 
 ﹟د، ︵︣﹁︡اران ︫﹀︀﹁﹫️ ﹝︀﹜﹩ از ا﹢︫ ﹩﹞ ﹏︡︊︑ داغ ︑︣ی ﹤﹚︧﹞
 ︬︭︑ از ،﹩︨︣︋︀︧ ︤رگ ﹝︧﹙﹥ ﹝﹩ ︑︨︣﹠︡ ﹋﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی︋ 
و ﹡﹀﹢ذ ︠﹢د ︋︣ای ︑︱︺﹫︿ ︑﹑︫ــ︀ی ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ در را︨︐︀ی 
 ﹟ا︮﹑ح ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹩ ︋︣ون ﹝︣زی ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡. ︋︣ای ﹝︓︀ل، ا
﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ ︻﹙﹫﹥ ︵︣︀ی ︎﹫︪ــ﹠︀دی ﹋﹥ ︋﹥ ﹝︧﹢﹐ن ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ 
︣ای در︠﹢ا︨ــ️ ا︵﹑︻ــ︀ت در ﹝﹢رد  ﹫︪ــ︐︣ی︋  ﹋︪ــ﹢ر ﹇︡رت︋ 
﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︫︣﹋︐︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ در ︨︣ا︨︣ د﹡﹫︀ ﹝﹩ د﹨︡، د︨️ 

︋﹥ ︑﹞﹫﹏ ︨﹫︀︨﹩ زده ا﹡︡. 
︋﹥ ﹎﹀︐﹥ ﹝﹠︐﹆︡ان، ︧ــ︀︋︡اران ا ﹟︀ر ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋︤رگ در 
﹋︪ــ﹢ر﹨︀ی ارو︀︎﹩ و د﹍︣ ﹋︪ــ﹢ر﹨︀، ︵﹩ ︣︠﹥ ای ﹝︡اوم از 
 ﹤﹋ ︡﹡﹢︫ ﹩﹞ ︦﹊︻︣ ︮﹠︺️ ︧ــ︀︋︡اری وارد ﹝﹠︀︮︉ دو﹜︐﹩ و︋ 
﹨﹞﹫﹟ ﹝︧ــ︫﹑︑ ،﹤﹚︀ی ﹝﹆︀﹝︀ ︋︣ای ﹡︷︀رت ︋︣ ا﹟ ︮﹠︺️ و 

ا︗︣ای ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ را ︑︱︺﹫︿ ﹝﹩ ﹋﹠︡. 

︋︀ز﹍︣ان ︋︣ون ﹝︣زی
︫︣﹋︀ی ا ﹟︀ر ﹝﹣︨︧﹥ ︋︤رگ در ︨︣ا︨︣ ︗︀ن ︱﹢ر دار﹡︡. 
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 (Financial ﹏﹫﹞ِ ︪ــ︀ل﹠﹠︀﹁ ︀ی﹆﹫﹆︑ از ﹩﹊ ︋︣ا︨ــ︀س
(Mail در ︨ــ︀ل ٢٠١١، ا ﹟︀ر ﹝﹣︨︧﹥ ︋︤رگ ٨١ د﹁︐︣ ﹋︀ر 

در ︎﹠︀﹨﹍︀ه ﹨︀ی ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ︋︣ون ﹝︣زی دا︫︐﹠︡. 
﹥ ︵﹢ر ︑﹆︣︊﹩ ١۵٠ ﹡﹫︣وی ﹋︀ر در دو ︗︤︣ه   ︋️﹢﹚︋︣ای ﹝︓︀ل، د
﹋﹢﹉ ︗︨︣﹩ و ﹎﹢︣﹡︧ــ﹩ (Jersey and Guernsey)  در 
﹋︀﹡︀ل ﹝︀﹡ــ︩ دارد ﹋﹥ ا﹟ دو از ︫ــ﹙﹢غ ︑︣﹟ ︎﹠︀﹨﹍︀ه ﹨︀ی ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ 

.︡﹠︧︀ب ﹝﹩ آ ﹤︋ ︋︣ون ﹝︣زی
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ️ آ﹝︡ه از ︵︑ ﹅︣﹆﹫﹅ ﹎︣وه︋  ﹥ د︨  ︋﹤﹡︀﹞︣﹞ ا︨﹠︀د
روز﹡︀﹝﹥ ﹡﹍︀ران ﹝﹆﹅ ︋︀ ︻﹠﹢ان «﹡︪️ ا︵﹑︻︀︑﹩ ︋︣ون ﹝︣زی»، 
 ︀︋ ﹩﹊︀ر ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋︤رگ را︋︴﹥ ﹡︤د ﹟︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨﹠︡ ﹋﹥ ا﹡
 (Portcullis TrustNet) ️﹡ ️ ︫ــ︣﹋️ ︎﹢رت ﹋﹢﹜﹫︤ ︑︣ا︨
️ ﹡️ ﹊﹩ از ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︠︡﹝︀ت ︋︣ون ﹝︣زی  دا︫︐﹠︡. ︑︣ا︨ــ
﹝︧ــ︐﹆︣ در ︨﹠﹍︀︎﹢ر ا︨ــ️ ﹋﹥ ︫ــ︣﹋︐︀ی ︋︣ون ﹝︣زی را ︋︣ای 
︣ا︨︣ ︗︀ن راه ا﹡︡ازی ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ر﹨﹍﹫︣ی ︫︀ن  ﹝︪︐︣︀﹡︩ در︨ 
️ آ﹝︡ه،  ﹥ د︨ــ ︣ا︨ــ︀س ﹝︡ارک︋  ︣ای ﹝︓︀ل،︋  د︫ــ﹢ار ا︨ــ️.︋ 
️ ﹡️ ︋﹥ ︑︃︨﹫︦ ︋﹫︩ از  ︦ وا︑︣﹨︀وس ﹋﹢︎︣ز ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ︑︣ا︨ ︎︣ا
 ﹌﹠﹋ ﹌﹠﹨ ،﹟﹫ از ﹩﹡︀︣︐︪﹞ ۴٠٠ ﹝﹣︨︧﹥ ︋︣ون ﹝︣زی ︋︣ای

و ︑︀﹢ان، ﹋﹞﹉ ﹋︣ده ا︨️. 
 ︡﹠ ﹩︋︣ر︨ــ ︀︋ ﹅﹆﹞ ــ︣وه ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩ روز﹡︀﹝﹥ ﹡ــ﹍︀ران﹎
︨ــ﹠︡ ﹝︣﹝︀﹡﹥ د﹍︣ ﹡︪︀ن داد ﹋﹥ ︋﹫﹟ ︨ــ︀ل ٢٠٠٢ ︑︀ ٢٠١٠، 
︎︣ا︦ وا︑︣﹨︀وس ﹋﹢︎ــ︣ز ︋﹥ ︮︡﹨︀ ︫ــ︣﹋️ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹋﹞﹉ 
︀ ﹝﹆︀﹝︀ی ﹝︧ــ﹢ل   ︋﹤﹡︀﹞︣﹞ ﹩ــ︣ده ︑ــ︀ ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀ی ﹝︀﹜﹫︀︑ــ﹋
︣﹋︐︀ی   ︫﹤︋ ﹤﹚در ﹜﹢﹋︤ا﹝︊﹢رگ دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ﹠︡ ﹋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ﹝︧ــ
︋ُ️ (Abbot) و د︐﹋︫︣ ︣﹍︀ ا︗︀زه  آ﹝︀زون، آز﹝︀︪﹍︀ه ﹨︀ی َا
داده ︑︀ ︨﹢د︫ــ︀ن را در ا﹟ ﹋︪ــ﹢ر ﹋﹢﹉ ارو︀︎﹩ ︔︊️ ﹋﹠﹠︡ و 
﹝︀﹜﹫︀ت ︫ــ︀ن را ︋﹥ ︋︀ی ︠︀﹜﹩ ︫︡ن ︠︤ا﹡﹥ ﹨︀ی ﹝﹙﹩ ﹋︪﹢ر﹨︀ی 

︨︣ا︨︣ ︗︀ن، ﹋︀﹨︩ د﹨﹠︡. 
 ︀﹛﹢﹁ ﹩ــ﹚ــ﹏ روز﹡︀﹝﹥ ︋︣ز﹫﹚︑ ︋︣ای ﹝︓ــ︀ل، ︋︣ا︨ــ︀س
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩  ــ︣﹋︀ی ﹎ــ︣وه︋  (Folha de S.Paulo) ﹋ــ﹥ از︫ 

روز﹡︀﹝﹥ ﹡ــ﹍︀ران ﹝﹆﹅ ا︨ــ️، ا︨ــ﹠︀د ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨﹠︡ ﹋﹥ 
︦ وا︑︣﹨︀وس ﹋﹢︎︣ز ︋﹥ ︨ــ﹥ ︋︀﹡﹉ ︋︤رگ ا﹝︣﹊︀ی ﹐︑﹫﹟  ︎︣ا
︣زــ﹏ ﹋﹞﹉ ﹋︣ده ︑ــ︀ از ﹡︷︀م ︑︴︊﹫ــ﹅ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩  از ︗﹞﹙ــ﹥ در︋ 
﹜﹢﹋︤ا﹝︊﹢رگ ︋︣ای ︢ف «دارا﹫︀ی ﹡︀﹝︪﹢د» ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡ و 
﹨﹞﹫﹟ ﹝︧ــ﹙﹥ ︋﹥ آ﹡︀ ا︗︀زه داده ︑︀ ︋﹥ ︵﹢ر ︑﹆︣︊﹩ ٧٠ ﹝﹫﹙﹫﹢ن 

﹢رو ﹝︀﹜﹫︀ت ﹋﹞︐︣ی ︋︍︣داز﹡︡. 

﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀ی ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ﹜﹢﹋︤ا﹝︊﹢رگ در ا﹟ ﹋︪﹢ر ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹨︧︐﹠︡؛ 
 ﹟ر﹨︀ ﹋﹥ ا﹢︪﹋ ︣﹍ن ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ د﹐﹢︧﹞ ︣︷﹡ و﹜﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ از
 ﹜︨ ﹟︐︠︋︣ای ﹡︍︣دا ︀︐﹋︫︣ ﹤︋ ︪ــ﹛ ﹝︖﹢زی ﹤︋ را ︀﹨ ﹤﹚﹞︀︺﹞

﹝﹠︭﹀︀﹡﹥ ︫︀ن از ﹝︀﹜﹫︀ت ﹝﹩ ︋﹫﹠﹠︡، ﹝︪﹊﹏ ︨︀ز ︋︀︫﹠︡. 
︎︣و﹡︡ه ﹨ــ︀ی داد﹎︀ه ﹝︀﹜﹫︀︑ــ﹩ ا﹝︣ــ﹊︀ ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨﹠ــ︡ ﹋﹥ 
﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︋︤رگ ︧ــ︀︋︡اری ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ا︧﹞ ﹟﹙﹥ آ﹎︀﹨﹩ 
دار﹡ــ︡ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ از ﹡︷ــ︣ داد﹎︀ه ︀ ﹝︧ــ﹢﹐ن ﹝︀﹜﹫︀︑﹩، 
 ﹩︑︀﹫﹛︀﹞ ﹩﹢︗ ﹤﹁︣︮ ــ︡ات﹫﹝︑ ︣زی و﹞ ︨ــ﹢د ︋︣ون ﹩︀︗ ﹤︋︀︗

.︡﹡﹢︫ ﹩﹆﹚︑ ﹩﹡﹢﹡︀﹇︣﹫︾ ،﹩︀︗ ﹤︋︀︗ ﹟از ا ﹏︮︀
️ آ﹝︡ه از ︑﹆﹫﹆︀ی  ︋ــ︣ای ﹝︓︀ل، در ﹊﹩ از ا︨ــ﹠︀د ︋﹥ د︨ــ
﹝︖﹙︦ ︨ــ﹠︀ی ا﹝︣ــ﹊︀، ﹊ــ﹩ از ا﹁ــ︣اد ︣﹁﹥ ای ار︫ــ︡ در 
﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ از ا﹟ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︠﹢ا︨︐﹥ ︑︀ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ︨︀ز﹝︀ن ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ 
ا﹝︣﹊︀ در ز﹝﹫﹠﹥ ︔︊ــ️ ︎﹠︀﹨﹍︀ه ﹨︀ی ﹝︀﹜﹫︀︑ــ﹩ را ﹡︀د︡ه ︋﹍﹫︣د. 
 ﹤ ــ︡ون ︑﹢︗﹥︋  ــ﹠︀، ا﹟ ﹁︣د︋  ︋︣ا︨ــ︀س ﹎︤ارش ﹝﹠︐︪︫︣ــ︡ه︨ 
﹝︪ــ﹊﹑︑﹩ ﹋﹥ ﹡﹆︰ ا﹟ ﹇︀﹡﹢ن ا︖ــ︀د ﹝﹩ ﹋﹠︡، ﹎﹀︐﹥ ﹋﹥ ﹝﹫︤ان 
︗︣﹞ــ﹥ آن ︋ــ﹥ ازای ﹨ــ︣ ١٠٠ ﹨ــ︤ار د﹐ر ﹅ ا﹜︤﹞﹥ ای ﹋﹥ 
﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ ︋︀︋ــ️ ︠︡﹝︀︑︩ در︀﹁️ ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡، ١۴ ﹨︤ار د﹐ر 

ا︨️ ﹋﹥ ر﹇﹛ ﹠︡ا﹡﹩ ﹡﹫︧️. 
︣ای   ︋﹤﹚﹞︀︺﹞ ︣﹨ ﹤﹝︤﹛ا ﹅ ،︳︨﹢︐﹞ وی ﹡﹢︫ــ︐﹥ ﹋﹥ ”︋﹥ ︵﹢ر
 ︼﹚︊﹞ ﹟ا ﹤﹝︣︗ ــ︡ار﹆﹞ ﹤﹋ ️ام ︗﹩ ٣۶٠ ﹨︤ار د﹐ر ا︨ــ ﹩︎ ﹩﹋

︡ا﹋︓︣ ٣١ ﹨︤ار د﹐ر ﹝﹩ ︫﹢د.“

﹝︣گ در ︠︀﹡﹢اده
︎﹫︩ از ا ﹤﹋ ﹟︀ر ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋︤رگ ︧︀︋︨︣﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛، 
︎﹠︕، ︫︩ و ︐﹩ ﹨︪️ ﹝﹣︨︧﹥ ︋︤رگ ﹨﹛ و︗﹢د دا︫︐﹥  ا︨️. 
در د﹨﹥ ١٩٨٠ و ١٩٩٠، ﹨﹞﹫﹟ ︵﹢ر ﹋﹥ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︋︧﹫︀ر 
︋︤رگ ︋︀ اد︾︀م در ﹨﹛، ︫ــ︣وع ︋﹥ ︋﹙︺﹫︡ن ︡﹊﹍︣ ﹋︣د﹡︡، ︑︺︡اد 

ا︻︱︀ی ا﹟ ﹎︣وه ﹝﹞︐︀زان ﹋﹞︐︣ ︫︡. 
 ︡﹠︐﹁︀ ا﹨︡ی﹢ ︀زر︨ــ︀ن︫   ︋﹤﹋ ﹟از ا ︦ ــ︀ل ٢٠٠٢،︎  در︨ 
﹋﹥ ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ داد ﹝︡︣ان ار︫ــ︡ ﹝﹣︨︧ــ﹥ آر︑﹢ر ا﹡︡ر︨﹢ن 
(Arthur Andersen LLP)، ︋︤رگ ︑︣﹟ ﹝﹣︨︧﹥ در ︋﹫﹟ 

︎﹠︕ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋︤رگ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در آن ز﹝︀ن، ︋﹥ ز︣د︨︐︀ن 
︠﹢د د︨ــ︐﹢ر داده ا﹡︡ ︑︀ ا︨﹠︀د ︧ــ︀س دا︠﹙﹩ ︫︣﹋️ ا﹡︣ون 
(Enron) را از ︋﹫ــ﹟ ︋︊︣﹡︡، ا﹟ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋﹥ ︋︀د ا﹡︐﹆︀د ﹎︣﹁︐﹥ 

﹢د ﹋﹥  ︤رگ ﹢زه ا﹡︣ژی و ︑︖︀رت︋  ︣﹋︐︀ی︋  ︫ــ︡. ا﹡︣ون از︫ 
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در ︋︊﹢︋﹥ ﹎︤ار︫︀ی ︑﹆﹙︉ ﹎︧ــ︐︣ده، ﹁︣و ︎︀︫﹫︡. ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ 
ا﹡︣ون ︋ــ︣ای ﹝﹀﹩ ﹋︣دن ︋︡﹨﹫︀ی ︠﹢د و ︔︊️ ︨ــ﹢د﹨︀ی 
︮﹢ری، از ا︋︤ار ︋︣ون ﹝︣زی در ︗︤ا︣ ﹝︀﹡︩ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋︣د، 

ا﹡︡ر︨﹢ن ︧︀︋︣س ا﹟ ︫︣﹋️ ︋﹢د. 
﹥ د﹜﹫﹏  ﹝﹆︀﹝ــ︀ی ا﹝︣ــ﹊︀ اــ﹟ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︧ــ︀︋︡اری را︋ 
 ️︑ ،﹩︀︱﹇ ︀ی﹞︀︑ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ا ︡﹠︀ر︫ــ﹊﹠﹩ در ﹁︣ا﹋
︑︺﹆﹫︉ ﹇︣ار داد﹡ــ︡. ︎︣و﹡︡ه ﹨︀ی ﹆﹢﹇﹩ ︭︠﹢︮﹩ ﹡﹫︤ ار︑︊︀ط 
ا﹡︡ر︨﹢ن ︋︀ ︑﹆﹙︊︀ی ︧︀︋︡اری در ور﹜︡﹋︀م و د︐﹋︫︣ ︣﹍︀ی 
 ﹟︣ان ︋﹥ ا﹎ ﹏﹫﹚︑ را ﹨︡ف ﹇︣ار داد﹡︡. ︋︧ــ﹫︀ری از ﹩︀﹊︣﹞ا
 ️﹋︫︣ ﹟︫ــ︡ه ر﹁︐︀ر ا ︒︻︀︋ ︹︨︣ ︫︡ر︨ــ﹫︡﹡︡ ﹋﹥ ر ﹤︖﹫︐﹡
ــ﹫﹊︀﹎﹢ ︑︣︊﹢ن  ﹢د، ︑︽﹫﹫︣ ﹋﹠︡.︫  ﹋ــ﹥ ز﹝︀﹡﹩ ﹡﹞︀د در︨ــ︐﹩︋ 
︨ــ︣﹝﹆︀﹜﹥ ﹨︀ی  از  ﹊ــ﹩  در   (The Chicago Tribune)

︠﹢د ﹝﹩ ﹡﹢︧ــ︡: ”در ﹎︢ر ز﹝︀ن، ︵﹞︹ ا﹡︡ر︨﹢ن را ﹁︀︨︡ ﹋︣د. 
 ️﹁︀در ﹤︋ ،︀︋︀︧ ﹅﹫﹇︨︧ــ﹥ ︋﹥ ︗︀ی ︔︊️ د﹣﹞ ﹟ر﹨︊︣ان ا

﹅ ا﹜︤﹞﹥ ﹨︀ی ﹨﹠﹍﹀️ روی آورد﹡︡.“
️ ﹝﹠︭﹀﹥، ا﹡︡ر︨ــ﹢ن را ﹝︐﹛ ﹋︣د و ﹝︣گ ا﹟ ﹝﹣︨︧ــ﹥  ﹫﹨
٨٩ ︨ــ︀﹜﹥ را ر﹇﹛ زد. ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ د﹢ان ︻︀﹜﹩ ا﹝︣﹊︀ ا﹟ ا︑︀م را 
﹥ ا︻︱︀ی  رد و ﹊﹛ ﹋︣د ﹋﹥ ﹇︀︲﹩ داد﹎︀ه ا︵﹑︻︀ت ﹡︀﹝﹠︀︨ــ︊﹩︋ 
 ﹟︫︡ه ︋﹢د و ا ︣︀ر د﹫︧︋ ︣﹍داده ︋﹢ده ا︨ــ️، د ﹤﹀︭﹠﹞ ️ ﹫﹨
 ️﹢﹚زه ﹋︀ری ﹋﹠︀ر ر﹁︐﹥ ︋﹢د. ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩، د﹢ ﹟از ا ﹤︧︨﹣﹞
️ ا﹡︋ ﹌﹡︀︩︡ ︻﹞︡ه ﹝﹣︨︧﹥ ا﹡︡ر︨﹢ن در ا﹝︣﹊︀ را  و ار﹡︧ــ

︣︠︡اری ﹋︣د﹡︡. 
 .︡﹠︐﹁︀ ﹏﹫﹚﹆︑ ︀ر ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋︤رگ ﹤︋ ︨︧ــ﹥ ︋︤رگ﹣﹞ ︕﹠︎
﹫︀﹝︡﹨︀﹩ دا︫︐﹥ ﹋﹥ ︑︀ ا﹝︣وز ﹨﹛ ادا﹝﹥  ﹝﹫︣اث ﹝︣گ ا﹡︡ر︨ــ﹢ن،︎ 

دار﹡︡. 

︹︨︣ ﹅﹆︑
︋︤رگ ︑︣﹟ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری، در ︋﹫︪︐︣ ︵﹢ل ﹫︀ت 
︠ــ﹢د در ﹁︱︀﹩ ︗ــ︡ی ﹁︺︀﹜﹫️ دا︫ــ︐﹠︡ و ︋﹥ د﹡︊ــ︀ل ︑︖︀رت 
﹡︊﹢د﹡ــ︡. آ﹡︀ ﹝﹠︐︷︣ ︋﹢د﹡ــ︡ ︑︀ ︀︮︊﹊︀ران ︋︣ای در︠﹢ا︨ــ️ 
﹋﹞﹉ ︋﹥ ︨︣اغ ︫ــ︀ن ︋﹫︀﹠︡. ︋︀ ورود ︋ــ﹥ ﹇︣ن ︗︡︡، ا﹟ رو﹡︡ 
︑︽﹫﹫︣ ﹋︣د؛ ︋﹥ ︵﹢ری ﹋﹥ از ︧︀︋︡اران ا ﹟︀ر ﹝﹣︨︧﹥ ا﹡︐︷︀ر 
 ︡︀  ︋︀﹡︀︫ــ﹠︡؛ آ ﹫︩ از  ﹉︧ــ︀︋︡ار︋  ﹝﹩ ر﹁ــ️ ︑︀ ﹫ــ︤ی︋ 

﹁︣و︫﹠︡ه ﹝﹩ ︋﹢د﹡︡. 
در ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩، ︫ــ︣﹋︀ و د﹍︣ ا﹁ــ︣اد ︣﹁﹥ ای ︋︣ای ﹁︣وش 

︋︧ــ︐﹥ ﹨︀ی ︠︡﹝︀︑﹩ ︋︣ای ا︨ــ︐﹀︀ده از ︎﹠︀﹨﹍︀ه ﹨ــ︀ی ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ︋︀ 
ا︨ــ︀﹝﹩ ﹝︧ــ︐︺︀ر (﹝︀﹡﹠ــ︡ FLIP، BLIPS، TEMPEST و 
 ﹟︪︀ر ︋﹢د﹡︡. ا﹁ ️︑ ،︡﹠﹝︑︀ن ︔︣و︣︐︪﹞ ﹤︋ (OTHELLO

︎﹠︀﹨﹍︀ه ﹨︀ ︋︀ ﹨︡ف ا︖︀د ز﹡︀︀ی ﹋︀︾︢ی٧ ︵︣ا﹩ ︫ــ︡﹡︡ ﹋﹥ 
︮﹢رت ︋︀︧︀ی ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ﹝︪ــ︐︣︀ن را ﹋︀﹨︩ ﹝﹩  داد﹡︡. ︋︣ای 
 ︣︋ (OPIS) داری ︋︣ون ﹝︣زی٨ ﹤︀﹞︨︣ ︡︊︨ ــ︀ل، را﹨︊︣د︓﹞
 (Cayman Islands) ﹟﹝﹫﹋ ︣︤ا︗ ﹅︣︵ از ﹤﹋ ﹩︀﹨ ﹤﹛︊︀د﹞

و د﹍︣ ﹝﹠︴﹆﹥ ﹨︀ی ︋︣ون ﹝︣زی ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫︡، ﹝︐﹊﹩ ︋﹢د. 
︻﹞﹙﹫ــ︀ت ︋︀زار︀︋ــ﹩ ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗ــ﹩، ︑﹞︀م و﹫﹎︥ــ︀ی ︻﹞﹙﹫︀ت 
 ︣﹍ا﹡︊ــ﹢ه را ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ﹋︀ر﹎ــ︤اران ︋﹢رس و د ﹩︋︀︋︀زار
︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︀ی ﹝︀︵︣ه آ﹝﹫ــ︤ از آن ا︨ــ︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠ــ︡ و 
﹝︐﹊﹩ ︋︣ ︨ــ﹞︀︗️ ︫ــ︡︡ ︋︣ای ﹁︣وش ا︨️، در ︠﹢د دا︫️. 
 (Indiana) ︀﹡︀︡﹠ــ️ ا﹛︀ام ︗ــ﹩ ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀︨ــ﹩  در ا ﹩︎ ﹩﹋

دا︫ــ️ ﹋﹥ ︋︀زار︀︋︀ن ︑﹙﹀﹠﹩ از آ﹡︖︀ ︋︀ ﹝︪ــ︐︣︀ن ﹨︡ف ︑﹞︀س 
 ︀﹡آ ﹤ ︨ــ︣د٩ ﹝﹩  ﹎︣﹁︐﹠︡ ︑︀ ﹝︭﹢﹐ت ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ا﹟ ﹝﹣︨︧﹥ را︋ 

︋﹀︣و︫﹠︡. 
﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی دا︠﹙﹩، راه ا﹡︡ازی ﹝︣﹋︤ ︗︡︡ و ﹁︣︮︐︀ی ﹁︣وش 
ا﹟ ﹝﹣︨︧ــ﹥ را ︋﹥ ا︵﹑ع ﹨﹞﹥ ر︨ــ︀﹡︡﹡︡ و از ﹨﹞﹊︀ران د︻﹢ت 
︫︡ ︑︀ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︋︒ در ﹝﹢رد را﹨︊︣د ﹨︀ی ︑︨︣ ﹅﹆︹ ا﹁﹆︀ی 
درا﹝ــ︡ی و ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ﹨ــ︡ف و ︮︊️ در ﹝ــ﹢رد ﹁︣︮︐︀ی 
︋﹥ ︡ا﹇﹏ ر︨ــ︀﹡︡ن ﹝︀﹜﹫︀ت ︋︣ای ا﹁︣اد، ﹋﹥ ︑︨︣ ﹅﹆︹ ا﹁﹆︀ی 

درا﹝︡ی را ︋﹥ ﹨﹞︣اه دارد، در ﹡︪︧︐﹩ ︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡. 
︋︣ا︨︀س ﹊﹩ از ﹎︤ار︫︀ی ︨﹠︀ی ا﹝︣﹊︀ در ︨︀ل ٢٠٠٣، ︋﹥ 
﹋︀ر﹝﹠︡ان ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ ﹎﹀︐﹥ ︫︡ه ︋﹢د ︑︀ ︋︣ای ︑︊﹙﹫︼ ﹝﹛﹢︭︀ی 
ا﹟ ﹝﹣︨︧ــ﹥ از روان ︫﹠︀︨﹩ ﹁︣وش و «︗﹞﹙﹥ ﹨︀ی ﹎﹞︣اه ﹋﹠﹠︡ه» 
ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡. ا﹟ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹝︐﹟ د︨︐﹢ر︻﹞﹙︀ی ﹁︣وش را ︋﹫﹟ 
﹋︀ر﹝﹠︡ان ︑﹢ز︹ ﹋︣ده ︋﹢د و آ﹡︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︧ــ︐﹠︡ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از آن، 
﹝︪ــ︐︣︀ن ﹝︣دد را ︋﹥ ا﹟ ︠︡﹝︀ت ︗︢ب ﹋﹠﹠︡. ا﹟ د︨︐﹢ر︻﹞﹏ 
در︋︣﹎﹫︣﹡ــ︡ه ︋﹙﹢﹁︀ و ︋︀ز︀ی ذ﹨﹠ــ﹩ ﹝︀﹡﹠︡ رو﹊︣د ﹝︐︺︀دل١٠ 
︀︀ن ﹝﹙ــ️ ز﹝︀﹡﹩  ــ︦ از︎  ﹑در﹡ــ﹌︎  (︑︊﹙﹫ــ︼ ﹝︭ــ﹢﹐ت︋ 
 ﹟د (در ا﹢ ﹥ دو﹜️) و رو﹊︣د ︻︣و︨﹊﹩١١︋  ︎︣دا︠ــ️ ﹝︀﹜﹫︀ت︋ 
رو﹊︣د، ︋︀ وا﹡﹞﹢د ﹋︣دن ا﹟ ﹝︧ــ﹙﹥ ﹋﹥ ا﹟ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋﹥ زودی 
﹁ــ︣وش ︎﹠︀﹨﹍︀ه ﹨︀ی ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ︠ــ﹢د را ﹝︐﹢﹇︿ ﹝﹩ ﹋﹠︡، ︋︀ ︑︣س 
﹝︪︐︣︀ن از ا﹟ ﹋﹥ ﹁︣︮️ ︋︤ر﹎﹩ را از د︨️ ︠﹢ا﹨﹠︡ داد، ︋︀زی 

﹝﹩ ﹋︣د﹡︡). 
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﹨﹠︣ ﹁ــ︣وش ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ ﹨︤اران ﹝︪ــ︐︣ی و ﹝﹫﹙﹫﹢﹡︀ د﹐ر 
درا﹝ــ︡ ﹡︭﹫︉ ا﹟ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹋ــ︣د؛ ﹎︣﹥، ا﹟ ﹝﹣︨︧ــ﹥ را در 

︑﹫︣رس وزارت داد﹎︧︐︣ی ا﹝︣﹊︀ ﹇︣ار داد. 

﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ﹇︡ری ︋︤ر﹎﹠︡ ﹋﹥ ور︫﹊︧︐﹍﹩ 
آ﹡︀، ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹩ را ︋﹥ ﹨﹛ ﹝﹩ ر︤د

در ژو﹟ ︨︀ل ٢٠٠۵، ﹝︡︣ان ار︫︡ ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ و و﹋﹑ی ︠﹢د 
︋︀ ﹎︣و﹨﹩ از داد︨︐︀﹡︀ ﹝﹑﹇︀ت ﹋︣د﹡︡ ︑︀ در ﹝﹢رد ︑﹆﹫﹅ ﹋﹫﹀︣ی 
وزارت داد﹎︧ــ︐︣ی در ︭︠﹢ص ︑︖︀رت ︎﹠︀﹨﹍︀ه ﹨︀ی ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ 
 ﹟ــ﹩ ︋﹢د ﹋﹥ ا︻︡﹞ ︀﹊︣﹞ــ︡. دو﹜️ ا﹠﹠﹋ ︒︋ ،﹤︨︧ــ﹣﹞ ﹟ا
﹝﹣︨︧ــ﹥ در ﹝﹢رد ﹡﹢ه ﹁︣ا﹨﹛ ﹋︣دن ︎﹠︀﹨﹍︀ه ﹨︀ی ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ اش 
︋﹥ ︨︀ز﹝︀ن ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ا﹝︣﹊︀ دروغ ﹎﹀︐﹥ ا︨️ و ا﹟ ﹋﹥ را﹨︊︣د ︨︊︡ 
︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︋︣ون ﹝︣زی و د﹍︣ ︎﹠︀﹨﹍︀ه ﹨︀ی ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ 
︣ای ا︖︀د د︨ــ︐﹊﹛ ١١ ﹝﹫﹙﹫ــ︀رد د﹐ر ز︀ن  ﹢ده و︋  ︨ــ︀︠︐﹍﹩︋ 
 ﹤﹠︤﹨ ︀﹊︣﹞︢ی ﹋ــ﹥ ٢/۵ ﹝﹫﹙﹫︀رد د﹐ر ︋︣ای ︠︤ا﹡ــ﹥ داری ا︾︀﹋
﹢ری و وا﹝︀ی ︗︺﹙﹩ ا︨ــ︐﹀︀ده  در︋︣ دا︫ــ︐﹥، از ︫ــ︣﹋︐︀ی︮ 

﹋︣ده ا﹡︡. 
 ﹤﹚︧﹞ ﹟︀ی ار︫ــ︡ ︋﹥ ا﹡︀︐︨از داد ﹩﹊ ،﹤︫︣وع ︗﹙︧ــ ︀︋
 ﹟︀ی ﹋﹫﹀︣ی ︻﹙﹫﹥ ا﹞︀︑ا︫︀ره ﹋︣د ﹋﹥ دو﹜️ ︑︪﹊﹫﹏ ︎︣و﹡︡ه ا
﹝﹣︨︧ــ﹥ را رد ﹡﹊︣ده ا︨️؛ و﹜﹩ ︋︣ا︨ــ︀س ︀ددا︫️ ﹝﹊︐﹢ب 
﹥ ︨﹞️ ︑﹢ا﹁﹆﹩  ﹥ ︨ــ︣︻️︋   ︋︒ ﹊﹩ از و﹋﹑ی ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩،︋ 

﹝︐﹆︀︋﹏ ر﹁️. ﹡﹥ دو﹜️ و ﹡﹥ ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ ﹡﹞﹩ ︠﹢ا︨ــ︐﹠︡ ︫︀﹨︡ 
︑︺﹆﹫︉ ﹋﹫﹀︣ی ︋︀︫ــ﹠︡ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ︋﹢د ا﹟ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︧︀︋︡اری 
را ﹡︀︋﹢د ﹋﹠︡. ﹨﹞﹥ ︋﹑﹩ را ﹋﹥ ︨ــ﹥ ︨ــ︀ل ︎﹫︩ ︋︣ ︨ــ︣ آر︑﹢ر 

ا﹡︡ر︨﹢ن آ﹝︡ه ︋﹢د، ︋﹥ ︠︀︵︣ دا︫︐﹠︡. 
را︋ــ︣ت ︋﹠ــ️ (Robert Bennett)، از و﹋﹑ی ︋︀﹡﹀﹢ذ 
وا︫ــ﹠﹍︐﹟ ﹋ــ﹥ در ﹝︀︗︣ای ر︨ــ﹢ا﹢﹛ ︀﹊﹫﹡﹢﹞ ﹩﹠︧ــ﹊﹩١٢ 
︦ ︗﹞ــ﹢ر ﹋﹙﹫﹠︐ــ﹢ن  ﹫و﹋﹫ــ﹏ ر ،(Monica Lewinsky)

 ﹟︡ه دا︫ــ️. وی ﹎﹀️ ﹋﹥ ا︻ ︣︋ د، و﹋︀﹜️ ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ را﹢︋
﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹁﹞﹫︡ه ﹋﹥ ︣︗ ︡︀︋﹞﹥ ز︀دی ︋︍︣دازد و د︀ر ر﹡︕ و 
︻︢اب ز︀دی ا︨️. ︋﹠️ ﹎﹀️: ”﹝﹣︨︧﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ا︑︀م ︑﹆﹙︉ 
﹝︀﹜﹫︀︑﹩ را ︑︀ب ︋﹫︀ورد، و﹜﹩ ا︑︀م ﹋︀ر︫ــ﹊﹠﹩١٣  ﹁︀︑﹥ ﹝︀ را 

﹝﹩ ︠﹢ا﹡︡.“
در ﹡︀️، دو﹜️ ا﹟ ﹝﹣︨︧﹥ را ︋﹥ ﹉ ﹝﹢رد ︑﹆﹙︉ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ 
 ︉﹫﹆︺︑ ﹅﹢︺︑» ﹅﹁︣د و ︨︍︦ ︋﹥ ︨ــ︣︻️ ︋︣ا︨︀س ︑﹢ا﹋ ﹜︐﹞
﹇︀﹡﹢﹡﹩» ﹋﹥ ︋ــ﹥ ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ ا︗︀زه ﹝﹩ داد ︑ــ︀ ︋︀ ︎︣دا︠️ ۴۵۶ 
﹍︢ارد،  ﹝﹫﹙﹫﹢ن د﹐ر ︗︣﹞﹥، ا﹟ ︎︣و﹡︡ه ﹋﹫﹀︣ی را ︎︪ــ️ ︨︣︋ 

︫﹊︀️ ︠﹢د را ︎︦ ﹎︣﹁️. 
︣و﹡︡ه ﹝︪︬ ﹋︣د ﹁﹙︧﹀﹥   ︎﹟︧︀د، ا﹁ ︀ ︋﹥ ﹎﹀︐﹥ ﹁︺︀﹐ن ﹝︊︀رزه︋ 
ا﹟ ﹋﹥ «ور︫﹊︧ــ︐﹍﹩ ︫︣﹋︐︀ی ︠﹫﹙﹩ ︋︤رگ ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹩ را ︋﹥ ﹨﹛ 
﹝﹩ رــ︤د»، ︋︀︻︒ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹝﹆︀﹝︀ی دو﹜︐﹩ ︑﹞︀﹙ــ﹩ ︋﹥ ︋︣︠﹢رد 

︨︨︣︐︀﹡﹥ ︋︀ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︋︤رگ ︧︀︋︨︣﹩ ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡. 

﹨﹠︣ ﹁︣وش ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ ﹨﹠︣ ﹁︣وش ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ 
﹨︤اران ﹝︪︐︣ی و ﹝﹫﹙﹫﹢﹡︀ د﹐ر درا﹝︡﹨︤اران ﹝︪︐︣ی و ﹝﹫﹙﹫﹢﹡︀ د﹐ر درا﹝︡

 ﹡︭﹫︉ ا﹟ ﹝﹣︨︧﹥ ﹋︣د ﹡︭﹫︉ ا﹟ ﹝﹣︨︧﹥ ﹋︣د
﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا﹟ ﹝﹣︨︧﹥ را در﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا﹟ ﹝﹣︨︧﹥ را در
︑﹫︣رس ︑﹆﹫﹅ و ︋︣ر︨﹫︀ی︑﹫︣رس ︑﹆﹫﹅ و ︋︣ر︨﹫︀ی
︀﹊︣﹞︀وزارت داد﹎︧︐︣ی ا﹊︣﹞وزارت داد﹎︧︐︣ی ا

﹇︣ار داد﹇︣ار داد
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︎︦ از ا﹟ ﹋﹥ ︫︣﹋︀ی ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ ﹝︐ ﹤︋ ﹤﹋ ︡﹡︫︡ ﹜﹊﹩ از 
 ﹩﹀﹞ را ﹩︀﹨ ︀ی ︨︀︠︐﹞︀﹡﹩ ﹨﹙﹠︡ ﹋﹞﹉ ﹋︣د﹡︡ ︑︀ ر︫﹢ه︐﹋︫︣
﹋﹠︡ و ︋︀︻︒ ︫ــ︡﹡︡ ا﹟ ︫ــ︣﹋️ ﹇︣ارداد﹨︀ی ﹝﹫﹙﹫︀رد د﹐ری در 
︻︣︋︧︐︀ن ︨ــ︺﹢دی را ︋︣﹡︡ه ︫﹢د، ︪︨︣︎︀ی ﹝︋︀︪﹩ در ﹨﹙﹠︡ 
﹝︴︣ح ︫ــ︡. در د︨ــ︀﹝︊︣ ٢٠١٣، ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ ︋ــ︀ ︎︣دا︠️ ١٠ 
﹝﹫﹙﹫ــ﹢ن د﹐ر ︋︣ای ر﹁︹ ا︑﹞︀︀ی ﹋﹫﹀︣ی ︻﹙﹫﹥ ا﹟ ﹝﹣︨︧ــ﹥، 

﹝﹢ا﹁﹆️ ﹋︣د. 
﹝﹆︀﹝︀ی ر︨﹞ِ﹩ ︫︺︊﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ در ﹨﹙﹠︡، ︑﹆︭﹫︣ 
 ︉﹫﹆︺︑ ︀︋ ︣︲︀ ︀ل ا﹡︡ا︠︐﹠︡ ﹋﹥ در ﹩﹊︣را ︋﹥ ﹎︣دن ︨ــ﹥ ︫ــ
 ﹟رو︫ــ︡ه در ا ﹅︀﹆ ــ︣ی رو︋﹥ رو ﹨︧ــ︐﹠︡ و ﹎﹀︐﹠︡ ﹋﹥ ”از﹀﹫﹋

︎︣و﹡︡ه ︫﹢﹋﹥ ︫︡ه ا﹡︡.“
 ﹟دا︫︐﹠︡ ﹋﹥ ا ️︀﹊︫ــ ﹤﹚︧ــ﹞ ﹟ن ﹎︢اران از ا﹢﹡︀﹇ ﹩︠︣︋
︎︣و﹡ــ︡ه ︀︋︡ ︋﹥ داد﹎︀ه ﹝﹩ ر﹁︐﹥ ︑︀ ︻﹞﹢م ﹝︣دم ︋︐﹢ا﹡﹠︡ از ﹝︀︗︣ای 

﹋︀﹝﹏ ﹋︀ر﹨︀ی ا ﹤︧︨﹣﹞ ﹟︧︀︋︡اری آ﹎︀ه ︫﹢﹡︡. 
︋ــ﹥ ﹎﹀︐﹥ ︗︀ن دوــ️  ،(Jan de Wit)﹊ــ﹩ از ا︻︱︀ی 
 ﹟ــ﹩ از ﹋﹢︑︀﹨ــ﹩ ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ در ا﹁︣ ︘﹫﹨” ،︡﹠﹚﹨ ︦ــ﹚︖﹞
﹝︧ــ﹙﹥ زده ﹡﹞﹩ ︫﹢د. ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ــ︡ ︋︣ ا︧﹞ ﹟﹙﹥ ︨︣︎﹢ش 

﹎︢ا︫︐﹥ ︫︡ه ا︨️.“
وزارت داد﹎︧ــ︐︣ی ﹨﹙﹠︡ از ا﹟ ﹝︺︀﹝﹙ــ﹥ د﹁︀ع ﹋︣د و ﹎﹀️ ﹋﹥ 
ر︫﹢ه ﹨︀ و ︨ــ︣︎﹢ش ﹎︢ا︫ــ︐﹟ روی ا﹛︀︨ ﹤﹫︱﹇ ﹟︀ ︎﹫︩ رخ 
داده ا﹡︡، و ا﹟ ﹋ــ﹥ ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ ︋︀ داد︨ــ︐︀﹡︀ ﹨﹞﹊︀ری ﹋︣ده و 
︣وز ﹝︪ــ﹊﹑ت ﹝︪ــ︀︋﹥، ا﹇︡ا﹝︀﹩ را ا︑︀ذ  ︋︣ای ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از︋ 
﹋︣ده ا︨️. در ﹡︐﹫︖﹥ ا﹟ ︎︣و﹡︡ه، ﹝︧﹢﹐ن ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ ﹎﹀︐﹠︡ 
﹋﹥ رو﹥ ﹨︀ی ︗︡︡ی را ︑︺﹫﹫﹟ ﹋︣ده ا﹡︡ ﹋﹥ ”︋︣ ﹋﹫﹀﹫️ و در︨ــ︐﹩ 

︋﹥ ︻﹠﹢ان او﹜﹢︐︀ی ا︮﹙﹩ ﹝︐﹞︣﹋︤ ﹨︧︐﹠︡. “

﹩﹛︀﹞ ️ ︨︀﹞
در ︨ــ︀﹜︀ی ا︠﹫ــ︣، ا ﹟︀ر ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋︤رگ ︋ــ︀ ﹝︺︣﹁﹩ 
︠﹢د︫︀ن در ︗︀﹍︀ه ﹡﹍﹡︀︊︀ی ﹨﹞﹥ ﹁﹟ ︣﹀﹩ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ 
︋﹥ ︫︣﹋︐︀ ﹋﹞﹉ ﹋﹠﹠︡ ︑︀ ︗﹙﹢ی ر︫﹢ه و د﹍︣ ﹋︀ر﹨︀ی ︠﹑ف 
 ︩ــ﹢ن را ︋﹍﹫︣﹡︡، ﹎︧ــ︐︣ه ﹋︀ری و درا﹝︫︡ــ︀ن را ا﹁︤ا﹡︀﹇

داده ا﹡︡.
ا﹟ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ارا﹥ ﹝︪ــ︀وره، ﹡﹆︩ ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن 
﹝︊︀رزه ︋︀ ︎﹢ل ︫ــ﹢﹩ و ︋︀زر︨︀ن دا︠﹙﹩ را ︋︀زی ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و ︋︣ای 

دو﹜️، ﹊﹛ ﹡︀︸︣ان ا﹇︡ا﹝︀ی ︑﹠︷﹫﹛ ﹝﹆︣رات را دار﹡︡. 

️ ا﹡︡︀﹡﹌ ︫︽﹏ ︠﹢د را  اوا﹏ ا﹝︧︀ل، ﹊﹩ از ︫ــ︣﹋︀ی ار﹡︧
︀﹐︪﹍︀ه ﹨︀ی  ﹥ ﹊﹩ از︎   ︋﹤︧︨﹣﹞ ﹟ا ﹤﹋ ︡ ︑︣ک ﹋︣د و ﹝︡︻﹩︫ 
︵ــ﹑ در دو︋﹩ ﹋﹞﹉ ﹋︣ده ︑︀ ︣︠︡ و ﹁︣وش «︵﹑ی ﹇︀︀ق» را 

﹋﹛ ا﹨﹞﹫️ ︗﹙﹢ه د﹨︡. 
 ︦﹠︐︋︣ا︨ــ︀س ﹎︤ارش ﹎ــ︣وه ﹝︊︀رزه ︋ــ︀ ﹁︧ــ︀د ﹎﹙﹢︋︀ل و
 ﹤︧︨﹣﹞ ﹟ا ﹅︋︀︨ ﹉︫︣ ﹤﹋ ﹩﹋︡ار﹞ ،(Global Witness)

 ﹩︨︣︋︀︧ ︤ارش﹎ ﹤︧︨﹣﹞ ﹟︣ده، ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨﹠︡ ﹋﹥ ا﹋ ﹤ارا
 ﹟︣ده ا︨️. در ا﹋ ﹏︡︺︑ ار︨︀﹜﹩ ︋﹥ ﹝﹆︣رات ﹎︢اران در دو︋﹩ را
﹎ــ︤ارش، ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ︣︮﹩ ﹋﹥ ﹋﹢︑︀﹨﹩ ا﹐︀︎ ﹟︪ــ﹍︀ه ︵﹑ 
در ﹎︤ارش ﹝﹫﹙﹫︀رد﹨︀ د﹐ر ﹝︊︀د﹜﹥ ﹝︪ــ﹊﹢ک را ﹡︪︀ن ﹝﹩ داد﹡︡، 

︢ف ︫︡ه ا﹡︡. 
️ ا﹡︡︀﹡﹌ در دو︋ــ﹩ ﹎﹀︐﹥ ﹋﹥  ﹝﹣︨︧ــ﹥ ز︣﹝︖﹞﹢︻﹥ ار﹡︧ــ
ا﹇︡ام ﹝﹠︀︨ــ︊﹩ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ا﹡︖︀م داده و ︋ــ﹥ ﹎︣وه ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
روز﹡︀﹝﹥ ﹡ــ﹍︀ران ﹝﹆﹅ ا︻﹑م ﹋︣ده: ”در اــ﹟ ز﹝﹫﹠﹥، ﹋︀ری ︋﹥ 
 ﹟ا “.﹜را ﹡﹊︣ده ا ﹜ا﹡︖︀م ﹝﹩ داد ︡︀︋ ﹩﹞ ﹤ای ﹋ــ ﹤﹁︣ ︀ر﹋ ︤︗
﹝﹣︨︧ــ﹥ ا︻﹑م ﹋︣ده ﹋﹥ ︑﹞︀م ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ی ﹡﹆︰ ﹇︀﹡﹢ن ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ 
︀︮︊﹊︀ران ︠﹢د را ︋﹥ ﹝﹆︣رات ﹎︢اران ﹎︤ارش ﹋︣ده ا︨️ و ﹨﹫︘ 
﹝︡ر﹋ــ﹩ دال ︋︣ ا﹡︐﹆︀ل ︵﹑ی ﹇︀︀ق از ︵︣﹅ ا﹐︀︎ ﹟︪ــ﹍︀ه 

و︗﹢د ﹡︡ارد. 
 ︀ ﹩ ﹋︀ر︋  ــ︤رگ در︎  دو ﹝﹣︨︧ــ﹥ د﹍︣ از ا ﹟︀ر ﹝﹣︨︧ــ﹥︋ 
︋︀﹡﹊︀ی ﹝︧ــ︐﹆︣ در ﹡﹫﹢﹢رک ︋﹥ ارا﹥ ﹎︤ار︫︀ی ︑︺︡﹏ ︫︡ه ︋﹥ 

 .︡﹡︫︡ ﹜︐﹞ ︣رات ﹎︢اران﹆﹞
﹝﹆︣رات ﹎ــ︢اران ا︀﹜ــ️ ﹡﹫﹢﹢رک ︋﹥ ا﹟ ﹡︐﹫︖﹥ ر︨ــ﹫︡﹡︡ ﹋﹥ 
﹝﹣︨︧﹥ د﹢﹚️ ︋︀ ︑︧﹙﹫﹛ ︫︡ن در ︋︣ا︋︣ ﹁︪︀ر وارد︫︡ه از ︨﹢ی 
 (Standard ︀ر︑︣د ا﹡﹍﹙︧︐︀ن ︀ی ︋︀﹡﹉  ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹞︀﹆﹞
(Chartered ︋︣ای ﹝﹀﹩ ﹡﹍﹥ دا︫ــ︐﹟ ا﹡︐﹆︀﹜︀ی ﹝︪ــ﹊﹢ک 

︀﹡﹉ در ا﹟ ا﹡︐﹆︀﹜︀ی ﹝︪﹊﹢ک   ︋﹟︫ــ︀﹡︡ن رد︎︀ی ا﹢  ︎﹤ ︎﹢ل،︋ 
﹋﹞﹉ ﹋︣ده ا︨️. ﹊﹩ از ︫︣﹋︀ی د﹢﹚️ در ﹡︀﹝﹥ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 
︋ــ﹥ ﹊﹩ از ﹨﹞ــ﹊︀ران ︑﹢︲﹫ داده ﹋﹥ اــ﹟ ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀  ”از ﹡︷︣ 
︨﹫︀︨﹩ ︧︀︨﹫️ ز︀دی دا︫︐﹠︡“ ﹋﹥ ﹡﹞﹩ ︫︡ آ﹡︀ را در ﹎︤ارش 
 ﹤︧﹡ ﹟﹞ ،﹏﹫﹛ار︨︀﹜﹩ ︋﹥ ﹝﹆︣رات ﹎︢اران ﹎﹠︖︀﹡︡. ”︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د

︑︺︡﹏ ︫︡ه  آن را آ﹝︀ده ﹋︣دم.“ 
د﹢﹚️ ا︧﹞ ﹟﹙﹥ را ﹇︊﹢ل ﹡︡ارد و ا︵﹑ق ﹡︀م ﹎︤ارش ﹡︀﹇︬ 
︋ــ﹥ ا﹟ ﹎︤ارش را ﹋︕ ︨ــ﹙﹫﹆﹍﹩ در ا﹡︐︀ب ﹡︀م ︋︣ای ﹎︤ار︫ــ﹩ 

﹝﹩ دا﹡︡ ﹋﹥ ︋︣︠﹩ ﹋﹙﹞︀ت از ﹝︐﹟ آن ︠︀رج ︫︡ه ا﹡︡.
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﹝﹆︀﹝ــ︀ی ا﹝︀﹊︣﹩ در ﹡︀ــ️ ︋﹥ ا﹟ ﹡︐﹫︖﹥ ر︨ــ﹫︡﹡︡ ﹋﹥ 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︀ر︑︣د ︋︀ ︋︀﹡﹊︑ ﹤﹋ ﹩︀ــ️ ︑﹝︣︀ی ا﹝︣﹊︀ و 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩ ﹇︣ار دار﹡︡، ﹨︤اران ︑︣ا﹋﹠︩ ︋ــ﹥ ﹝︊﹙︼ ︋﹫︩ از ٢۵٠ 

﹝﹫﹙﹫︀رد د﹐ر دا︫︐﹥ ا︨️.
 ،(Benjamin Lawsky) ﹩﹊︨و﹐ ﹟﹫﹞︀︖﹠ ︀ل ٢٠١٣،︋  در︨ 
﹡︀︸︣ ︋︀﹡﹊︡اری در ﹡﹫﹢﹢رک، د﹢﹚️ را ︋︀︋️ ﹡﹆︪ــ︩ در را︋︴﹥ ︋︀ 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︀ر︑︣د ︋﹥ ١٠ ﹝﹫﹙﹫﹢ن د﹐ر ︗︣﹞﹥ و ﹉ ︨ــ︀ل ︑︺﹙﹫﹅ 
از ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ارا﹥ ﹝︪ــ︀وره ︋﹥ ︋︀﹡﹊︀ی ︑️ ﹡︷︣ ﹝﹆︣رات ﹎︢اران 

﹡﹫﹢﹢رک ﹝﹊﹢م ﹋︣د. 
ا﹡︐﹆︀﹜ــ︀ی  ﹝ــ﹢رد  در  ︎︣و﹡ــ︡ه ای  در   ،٢٠١۴ اوت  در 
﹝︪ــ﹊﹢ک و︗﹥ ﹡﹆ــ︡ از ︵︣﹅ ︋︀﹡﹉  ︑﹢﹋﹫﹢-﹝﹫︐︧﹢︋﹫︪ــ﹩ 
﹐و︨ــ﹊﹩   ،(Tokyo-Mitsubishi UFJ) ﹢اف ︗ــ﹩ 
︦ وا︑︣﹨︀وس ﹋﹢︎︣ز را ٢۵ ﹝﹫﹙﹫﹢ن د﹐ر ︗︣﹞﹥ و دو ︨ــ︀ل  ︎︣ا
از ارا﹥ ﹝︪ــ︀وره ︋﹥ ︋︀﹡﹊︀ی ︑️ ﹡︷︀رت ︨︀ز﹝︀ن ︋︀﹡﹊︡اری 
︦ وا︑︣﹨︀وس ﹋﹢︎︣ز  رک ︑︺﹙﹫﹅ ﹋ــ︣د. وی ﹎﹀ــ️: ”︎︣ا﹢﹢﹫﹡
 ﹩﹛︀﹞ ️ در ︋︣ا︋︣ ﹁︪︀ر وارد︫︡ه از ︨ــ﹢ی ︋︀﹡﹉ ﹝︊﹠﹩ ︋︣ ﹝︀︨
﹋︣دن١۴  ﹎︤ارش ار︨ــ︀﹜﹩ ︋﹥ ﹝﹆︣رات ﹎︢اران، ︑︧ــ﹙﹫﹛ ︫ــ︡ه 

ا︨️.“
﹎ــ︤ارش  در  ﹐و︨ــ﹊﹩،  ﹎﹀︐ــ﹥  ︋ــ﹥  ﹝︓ــ︀ل،  ︋ــ︣ای 
 ﹉﹡︀  ︋﹟︪ــ﹩ ﹋﹥ ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ا ︦ وا︑︣﹨︀وس ﹋﹢︎︣ز،︋  ︎︣ا
 ﹤ ﹢ل︋  ﹢د﹋︀ر ︑︪ــ﹫︬ ا﹡︐﹆︀ل︎  ︋ــ︣ای ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ﹁﹫﹙︐︣﹨︀ی︠ 
﹋︪ــ﹢ر﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹝﹢رد ︑︣﹛ ﹨︧︐﹠︡، از ︣وف و︥ه١۵ ا︨︐﹀︀ده 
﹥ ︮﹢رت  ﹢دان︋  ︣ای ﹝︓︀ل، ﹡︀م ﹋︪﹢ر︨  ︡ه ا︨️.︋  ﹋︣ده، ︢ف︫ 

«SUD#AN» ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه ا︨️. 

︦ وا︑︣﹨︀وس ﹋﹢︎ــ︣ز ︵ــ﹩ ︋﹫︀﹡﹫ــ﹥ ای ا︻﹑م ﹋ــ︣د ﹋﹥ در  ︎︣ا
﹎︤ارش ︠﹢د ”︀﹆﹅ ﹝︣︋﹢ط را ا﹁︪ــ︀ ﹋︣ده“ و ا﹟ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ”︋﹥ 
ــ﹑﹝️ ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹩  ﹢د در ا﹝﹠﹫️ و︨  ︨ــ︀︋﹆﹥ ︵﹢﹐﹡﹩ و ﹡﹆ــ︩︠ 

ا﹁︐︀ر ﹝﹩ ﹋﹠︡.“

اژد﹨︀﹨︀ی ﹋︀︾︢ی١٦
 ﹩﹠︺ ،︡︡︗ ︀ر ﹝﹣︨︧﹥ ︋︤رگ ︋﹥ ︋︀زاری ﹟ورود ا ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ︀︋
 ﹤ ︣ای ﹋﹞﹉︋   ︋︀﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ﹟ا ﹤﹋ ﹟در ﹝﹢رد ا ،﹟﹫ ︀زار  ︋﹤ ورود︋ 
︀︮︊﹊︀ران ︠﹢د در دوری از ﹡︷︀رت دو﹜️ ︑︀ ﹋︖︀ ︎﹫︩ ︠﹢ا﹨﹠︡ 

ر﹁️، ︀︪︨︣︎﹩ ﹝︴︣ح ︫︡ه ا︨️. 
︋︣ا︨ــ︀س ﹊ــ﹩ از ﹡︷︨︣ــ﹠︖﹩ ﹨︀ی ا︠﹫ــ︣، ﹫ــ﹟ ﹊﹩ از 

︎﹫︪︐︀زان ﹝﹛ و ﹡﹢︸﹢ر در ︻︣︮﹥ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ ︋︣ون ﹝︣زی ا︨️ 
 ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹩﹠﹫︋ ︩ و ︋﹫︪ــ︐︣ ا﹁︣اد ︣﹁﹥ ای در ا﹝﹢ر ︋︣ون ﹝︣زی ︎﹫
﹋﹥ ا﹟ ﹋︪ــ﹢ر ︋﹥ ︋︤رگ ︑︣﹟ ﹝﹠︊︹ ︑︖︀رت ︗︡︡ ︵﹩ ︎﹠︕ ︨︀ل 

آ﹠︡ه ︑︡︊﹏ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. 
︵﹩ د﹨﹥ ﹎︫︢ــ︐﹥، ا ﹟︀ر ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋︤رگ ︋︀ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
︫ــ︣﹋︐︀ی ﹫﹠﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ﹁︣وش ︨ــ︀م در ا﹝ ︀﹊︪︣﹛ دار﹡︡، 
︗︀ی ︎︀ی ︠﹢د را در ا﹟ ﹋︪﹢ر ﹝﹊﹛ ﹋︣ده ا﹡︡. ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︻︣︲﹥ 
 ﹤︡﹫︃︑ ﹤︋ ﹩﹠﹫ ︀ی ︑︖︀ری︐﹋︫︣ــ ،︀﹊︣﹞︀م در ا︨ ﹩﹞﹢﹝︻
﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢ن ︋﹢رس و اوراق ︋︀دار ا﹝︣﹊︀ ﹡﹫ــ︀ز دار﹡︡. ا ﹟︀ر 
﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋︤رگ و︗﹥ ا︻︐︊︀ری را ﹋﹥ ﹝︡︣ان ا︗︣ا︐﹋︫︣ ﹩︀ی 
﹫﹠﹩ ︋︣ای ︗﹙︉ ﹡︷︣ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران و ﹇︀﹡﹢ن ﹎︢اران ا﹝︣﹊︀ ﹡﹫︀ز 

دا︫︐﹠︡، در ا︠︐﹫︀ر آ﹡︀ ﹇︣ار داد﹡︡. 
︤رگ  ﹢ی ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی︋  ︧﹫︀ری، ﹝︃︑ ︣﹫︡ از︨  در ﹝﹢ارد︋ 
︧ــ︀︋︡اری ︑︱﹞﹫﹠﹩ ︋︣ای ا﹝﹠﹫️ ︠︀︵︣ ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران 
﹡︊﹢ده ا︨ــ️. در ︨ــ︀ل ٢٠١٢، ﹝︖﹙﹥ ︎﹫︐︤︋﹢رگ ︑︣︊﹢ن  
﹋ــ﹥  ︋ــ︣د  ︎ــ﹩   (Pittsburgh Tribune-Review)

 ،︀﹊︣﹞︀دار ا︋ ن ︋﹢رس و اوراق﹢﹫︧﹫﹝﹋ ︢اران و﹎ ﹤︀﹞︨︣ــ
﹠︡ ده ︫ــ︣﹋️ ﹫﹠﹩ را ﹋﹥ ︨︺﹩ در ﹁︣وش ︨︀م ︠﹢د در 

ا﹝︣﹊︀ دا︫︐﹠︡، ︋﹥ ︑﹆﹙︉ ﹝︐﹛ ﹋︣ده ا﹡︡. 
﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن   ︋﹩﹠﹫ ︀ی ﹝︪﹊﹢ک︐﹋︣ ︣ر︨﹩︫  ︣وع︋   ︫︀︋
 ﹟ا ﹤︻﹢﹝︖﹞︨︧︣ــ﹥ ﹨︀ی ز﹣﹞ ،︀﹊︣﹞︀دار ا︋ ︋ــ﹢رس و اوراق
ــ︀ز﹝︀ن   ︨﹟ا ﹤ ــ︤رگ در ﹫﹟ از ارا﹥ ا︨ــ﹠︀د︋  ︀ر ﹝﹣︨︧ــ﹥︋ 
︨︣︋︀ز زد﹡︡. ا︨ــ︐︡﹐ل ا﹟ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥ ا﹎︣ ا﹟ ا︨﹠︀د 
را در ا︠︐﹫︀ر ﹝︖︣︀ن ﹇︀﹡﹢ن در ا﹝︣﹊︀ ﹇︣ار د﹨﹠︡، ﹎︣﹁︐︀ر ﹇﹢ا﹡﹫﹟ 

 .︡﹡﹢︫ ﹩﹞ ﹟﹫ ﹩︐﹋︫︣ رازداری
︋ــ﹥ ﹎﹀︐﹥ ا﹟ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀، ﹏ و﹁︭﹏ ا﹟ ﹝︧ــ︻ ︣︋ ﹤﹚︡ه 
︦ وا︑︣﹨︀وس ﹋﹢︎︣ز  ︣ا  ︎﹉︣ دو﹜︐︀ی ا﹝︣﹊︀ و ﹫﹟ ا︨ــ️.︫ 
﹋﹥ ﹝︧ــ﹢ل ︋︩ ر︻︀️ ﹝﹆︣رات ا﹟ ﹝﹣︨︧﹥ در ﹫﹟ ا︨️، 
 “.﹜و︨︳ ا﹁︐︀ده ا ﹟︣ز ﹎﹀︐﹥ ﹋﹥ ”﹝︀ ﹝︓﹏ ﹎﹢︫️ ﹇︣︋︀﹡﹩ ا︐رو ﹤︋
 ﹩︲︀﹇ ،(Cameron Elliott) ︣ون ا﹜﹫﹢ت﹞︀﹋ ،﹤﹢﹡در ﹝︀ه ژا
﹇﹢ا﹡﹫﹟ اداری ا﹝︣﹊︀، ︵︣ف دو﹜️ را ﹎︣﹁️ و ز︣﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹨︀ی 
اــ﹟ ︀ر ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋ــ︤رگ در ﹫ــ﹟ را ︋﹥ ﹝︡ت ︫ــ︩ ﹝︀ه از 

︐﹋︫︣ ﹩︨︣︋︀︧︀ی ︑️ ﹡︷︀رت ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ا﹝︣﹊︀ ︑︺﹙﹫﹅ ﹋︣د. 
﹢د آورده ا︨️ ﹋﹥ ”ا﹎︣ ا﹟ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی   ︠﹜﹊ در ﹩︲︀﹇ ﹟ا
︋︤رگ ︧︀︋︡اری ﹡﹥ راه ︎﹫︩ دار﹡︡ ﹡﹥ راه ︎︦، ︋﹥ ﹝﹫﹏ ︠﹢د در 
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 ️︀︻︧ــ﹟ ﹡﹫️ ︋︣ای ر ︀︋ ــ﹟ ﹝﹢﹇︺﹫️ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹠︡. ︑﹑شا
﹇︀﹡﹢ن ︋﹥ ﹝︺﹠﹩ ︑﹑ش ︋︀ ︧ــ﹟ ﹡﹫️ ︋︣ای ر︻︀️ ︑﹞︀م ﹇﹢ا﹡﹫﹟ 
 ︀﹡ــ﹏ دارد از آ︀﹝︑ ﹤︨︧ــ﹣﹞ ︀ ا︨ــ️؛ ﹡﹥ ﹁﹆︳ ﹇﹢ا﹡﹫﹠﹩ ﹋﹥ ﹁︣د

︎﹫︣وی ﹋﹠︡.“ 

︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ﹋﹙﹫︡ی
﹋﹢چ   ،(AIG) ای آی ︗ــ﹩  آی ﹋﹫ــ︀،  ︎︍︧ــ﹩،  ︫ــ︣﹋︐︀ی   •
 ،(Deutsche Bank) ︋︀﹡ــ﹉  دو︙ــ﹥   ،(Coach)

 ً︀ ︊︣﹆︑ و (Abbott Laboratories) ️ُ︋ آز﹝︀︪ــ﹍︀ه ﹨︀ی َا
٣۴٠ ︫︣﹋️ د﹍︣ در ﹜﹢﹋︤ا﹝︊﹢رگ١٧ ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀ی ﹝﹀﹫︀﹡﹥ ا﹡︖︀م 
داد﹡︡ ﹋﹥ ︋﹥ ︋︧ــ﹫︀ری از آ﹡︀ ا︗ــ︀زه داده ︑︀ ﹝︊﹙︼ ا︸︀ر﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی 

﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ︗︀﹡﹩ ︫︀ن را ﹋︀﹨︩ د﹨﹠︡. 
︦ وا︑︣﹨︀وس ﹋﹢︎ــ︣ز ︋ــ﹥  از ︨ــ︀ل ٢٠٠٢ ︑ــ︀ ٢٠١٠، ︎︣ا •
 ﹜﹊ ۵۴︡ا﹇ــ﹏ ٨ ︀︑ ﹝﹙﹫︐ــ﹩ ﹋﹞﹉ ﹋ــ︣ده︡﹠ ︀ی︐﹋︫︣ــ
﹝︀﹜﹫︀︑ــ﹩ در ﹜﹢﹋︤ا﹝︊﹢رگ ︋﹥ د︨ــ️ آور﹡︡. اــ﹟ ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀ی 
﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹝﹀﹫︀﹡﹥ دارای ︨ــ︀︠︐︀ر﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ︎﹫︙﹫︡ه ای ﹨︧︐﹠︡ 
﹋﹥ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ا︖︀د ﹋︧ــ﹢ر ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ︪﹞﹍﹫︣ ︵︣ا﹩ ︫︡ه ا﹡︡. 
اــ﹟ ا﹊︀م ︑︱﹞﹫ــ﹟ ﹋︐︊﹩ ﹝﹩ د﹨﹠ــ︡ ﹋﹥ از ﹡︷ــ︣ ﹝﹆︀﹝︀ی 
︵︣︀ی ︮︣﹁﹥ ︗﹢﹩ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ︫ــ︣﹋︐︀ ﹝﹢رد  ﹜﹢﹋︤ا﹝︊﹢رگ، 

 .︡﹠︐︧﹨ ︡﹫︃︑
• ︫ــ︣﹋︐︀ ︮︡﹨︀ ﹝﹫﹙﹫ــ︀رد د﹐ر از ︵︣﹅ ﹜﹢﹋︤ا﹝︊ــ﹢رگ ا﹡︐﹆︀ل 
 ﹩︠︣ ︣﹁﹥ ︗﹢﹩ ﹋︣ده ا﹡︡.︋  داده و ﹝﹫﹙﹫︀رد﹨ــ︀ د﹐ر در ﹝︀﹜﹫ــ︀ت︮ 
 ﹅︣︵ ︀ی ﹝﹣︔︣ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ﹋﹞︐︣ از ١ در︮︡ از︠︣﹡ ︨︧ــ﹥ ﹨︀ از﹣﹞

ا﹡︐﹆︀ل ︎﹢ل ︋﹥ ﹜﹢﹋︤ا﹝︊﹢رگ ︋︣ه ︋︣ده ا﹡︡. 
︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹡︊﹢د ︑︴︀︋﹆︀ی  • ︋︧ــ﹫︀ری از ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀ی ﹝︀﹜﹫︀︑﹩︋ 
﹝︀﹜﹫︀︑ــ﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩ ︋︣ای ︫ــ︣﹋︐︀ ا﹝﹊︀ن ﹁︣ا﹨﹛ ︨ــ︀︠︐﹠︡ ︑︀ 
از ︵︣ــ﹅ ا︨ــ︐﹀︀ده از ︋﹥ ا︮︴ــ﹑ح وا﹝︀ی ︑︣﹋﹫︊ــ﹩، ﹨﹛ در 
ــ︀﹡﹥  ︣دا︠️ ﹝︀﹜﹫︀ت︫  ﹜﹢﹋︤ا﹝︊ــ﹢رگ و ﹨ــ﹛ در ︗︀﹨︀ی د﹍︣ از︎ 

 .︡﹠﹠﹋ ﹩﹛︀︠
• در ︋︧ــ﹫︀ری از ﹝﹢ارد، ︫ــ︣﹋︐︀ی ﹁︣︻﹩ وا﹇︹ در ﹜﹢﹋︤ا﹝︊﹢رگ 
﹋﹥ ︮︡﹨︀ ﹝﹫﹙﹫﹢ن د﹐ر ﹝︊︀د﹜﹥ ﹨ــ︀ی ︑︖︀ری را ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡، 
︱﹢ر ﹋﹛ ر﹡ــ﹌ و ﹁︺︀﹜﹫️ ا﹇︐︭︀دی ﹡︀﹫ــ︤ی در ﹜﹢﹋︤ا﹝︊﹢رگ 
دار﹡︡. ﹊﹩ از ﹝﹊︀﹡︀ی ﹝︊﹢ب در ا﹟ ﹋︪ــ﹢ر، ︠﹫︀︋︀ن ﹋︣ول 
(Guillaume Kroll) ا︨️ ﹋﹥ ︋﹫︩ از ١۶٠٠ ︫︣﹋️ در آ﹡︖︀ 

.︡﹡︣﹆︐︧﹞

 ﹤ا︨﹠︀دی را ارا ﹤︻﹢﹝︖﹞  ،﹅﹆﹞ ا﹜﹞﹙﹙﹩ روز﹡︀﹝﹥ ﹡﹍︀ران ﹟﹫ • ﹎︣وه︋ 
﹋︣د ﹋﹥ ︋︣ا︨︀س آ﹡︀︐﹋︫︣ ️︨︣﹁ ︀﹩ ﹋﹥ در ︎﹩ در︀﹁️ ا﹊︀م 
﹝︀﹜﹫︀︑﹩ از ﹜﹢﹋︤ا﹝︊﹢رگ ﹨︧ــ︐﹠︡، ︋﹫︪︐︣ ︫ــ︡ه ا︨️ و از آن ︗﹞﹙﹥ 
﹝﹩ ︑﹢ان ︋ــ﹥ وا﹜️ د︤﹡ــ﹩ (The Walt Disney Co)، ﹡﹞︀د 
 (Koch industries) خ﹢﹋ ︹︀﹠︮ ،︀﹊︣﹞زه ︨ــ︣﹎︣﹝﹩ در ا﹢
﹋﹥ از ﹡︷︣ ︨﹫︀︨ــ﹩ ︣ف و ︓︡︀ی ز︀دی ︎︪️ ︨︣ش ا︨️ و 
٣٣ ︫︣﹋️ د﹍︣، ا︫︀ره ﹋︣د. ا︨﹠︀د ︗︡︡ ﹡︪︀ن داد﹡︡ ﹋﹥ ا﹁︤ون ︋︣ 
 ،️﹢﹚د  ،﹌﹡︀︡﹡ا ️ ار﹡︧ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی  ︦ وا︑︣﹨︀وس ﹋﹢︎︣ز،  ︎︣ا
﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ و ﹡﹫︤ ︋︣︠﹩ د﹍︣ از ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری، ﹋︀ر﹎︤ار 

ا﹊︀م ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ︋﹢ده  ا﹡︡.

:︀︐︫﹢﹡︀︎
1- Tax Gurus
2- Tax Haven

﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︐︪ــ﹊﹏ از  ــ︊﹊﹥ ای︋   ︫،﹅﹆﹞ ا﹜﹙﹞﹙﹩ روز﹡︀﹝﹥ ﹡﹍︀ران ﹟﹫ ٣- ﹎︣وه︋ 
١٩٠ روز﹡︀﹝﹥ ﹡﹍︀ر ﹝﹆﹅ ا︨️ ﹋﹥ در ۶۵  ﹋︪﹢ر د﹡﹫︀ ﹝︪︽﹢ل ︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︧︐﹠︡ 

و ︋﹥ ﹝ ﹩﹚︀︧﹢ن ︗︣ا﹛ ﹁︣ا﹝︣زی، ﹁︧︀د و ﹢﹍︨︀︎﹩ ﹝﹩ ︎︣داز﹡︡.
4- Internal Revenue Service (IRS)
5- http://retheauditors.com
6- Global Clout
7- Paper Losses
8- Offshore Portfolio Investments Strategy

٩- ︑﹞︀س ︨ــ︣د ︋﹥ ︑﹞︀س ︑﹙﹀﹠﹩ ا︵﹑ق ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ در آن و﹫﹎︥︀ی ﹝︪︐︣ی 
﹝︪︬ ﹡﹫︧️ و ︑﹞︀︨﹩ ﹋﹢ر﹋﹢را﹡﹥ ︋︀ ﹝︪ــ︐︣︀ن ︋︀﹜﹆﹢ه ا︨️.︋︣ای ﹝︓︀ل در 
ا︣ان، ︋︣ای ﹁︣وش ︋︣︠﹩ ﹝︭﹢﹐ت ︀ ︠︡﹝︀ت، ︻︡ه ای ︋︀زار︀ب ︋﹥ ︮﹢رت 

︑﹙﹀﹠﹩ ︋︀ ︠︀﹡﹥ ﹨︀ ︑﹞︀س ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡ و ︨︺﹩ دار﹡︡ ﹝︭﹢ل ︫︀ن را ︋﹀︣و︫﹠︡. 
10- Get Even Approach 
11- Beanie Baby

١٢- ﹨﹞︀ن ز﹡﹩ ﹋﹥ ﹎﹀︐﹥ ﹝﹩ ︫︡ ︋︀ ︋﹫﹏ ﹋﹙﹫﹠︐﹢ن را︋︴﹥ دا︫︐﹥ ا︨️. 
13- Obstruction
14- Whitewash
15- Hashtag
16- Paper Dragons

١٧- ﹜﹢﹋︤ا﹝︊﹢رگ ﹋︪ــ﹢ر ﹋﹢﹊﹩ در ︫ــ﹞︀ل ارو︎︀ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︡ود ۵٠٠ ﹨︤ار 
﹡﹀ــ︣ ︗﹞︺﹫️ دارد. ︋︩ ز︀دی از ا﹇︐︭︀د ﹜﹢﹋︤ا﹝︊ــ﹢رگ ︋﹥ ︠︡﹝︀ت، ︋﹥ و︥ه 
︋︀﹡﹊︡اری و ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ ﹝︐﹊﹩ ا︨ــ️. ﹜﹢﹋︤ا﹝︊ــ﹢رگ ︣︐﹝﹞﹟ ﹝︣﹋︤ ︋︀﹡﹊︡اری 

︭︠﹢︮﹩ در ﹡ ﹤﹫︀﹢رو ا︨️.

:︹︊﹠﹞
Hudson M., S. Chavkin, and B. Mos, Big 4 Audit Firms Play 
Big Role in Offshore Murk, www.icij.Org, 2014
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