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.﹩﹡︀︗ در ا﹇︐︭︀د ︀﹞ ﹤﹁︣ ﹅﹫﹝︻ ︫︡ن- و ا︫︐︽︀ل ﹩﹡︀︗ :️︨ا ﹉︀ر ︋﹥ ﹇﹙︊﹛ ﹡︤د﹫︧︋ ﹤﹋ ﹜﹠﹋ ️︊︮ ﹩︻﹢︲﹢﹞ ام در︋︀ره ﹤︐﹁︣﹎ ﹜﹫﹝︭︑
﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ ︀︫︡ ︋︡ا﹡﹫︡، ︠︀﹡﹢اده ﹝﹟ از ︨︣ز﹝﹫﹟ ︣︋︐︀﹡﹫︀ی ﹋︊﹫︣ ﹡﹫︧︐﹠︡.

 ︀﹫﹡︀︐︣︋ ر و﹢︎︀﹍﹠︨ ،︀﹫﹛︫︡ن ﹨︧ــ︐﹛ … در ︋﹠﹍﹑دش ﹝︐﹢﹜︡ ︫︡م؛ در ا︨︐︣ا ﹩﹡︀︗ ﹟ل دوران آ︾︀ز﹢︭﹞ ﹟﹞ ﹤﹋ ﹜︪︡﹠﹫︋ دو︨ــ️ دارم
︣︐︀﹡﹫︀، ا﹁︣﹆︀ و ا︀﹐ت ﹝︐︡ ﹎︢را﹡︡م.  ﹢د را در︋  ــ︍︦ دوره ﹋︀ری︠  ﹢د را ﹎︢را﹡︡م و︨  ︑ ︀﹫﹡︀︐︭︣﹫﹑ت دا﹡︪ــ﹍︀﹨﹩︠  ︋﹥ ﹝︡ر︨ــ﹥ ر﹁︐﹛؛ در︋ 
 ﹟از آ﹡︙﹥ ﹝︀ در ا ︣︑ ﹩﹡︀︗ و ︋︤رگ ︫︡ه ا﹡︡، ︋︀﹨﹢︫︐︣ و ︡﹛﹢︐﹞ ︡︐﹞ ت﹐︀ای ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︑︣ دارد. ا﹝︀ ﹁︣ز﹡︡ا﹡﹞︀ن ﹋﹥ در ا ﹤﹠﹫︪﹫︎ ﹩︐ ︧︣م﹝﹨

.︡﹠︐︧﹨ ،﹜د﹢︋ ﹟﹫﹠︨
 ︹︊﹠﹞ ﹟︣︐﹎︫︡ن ﹨︧︐﹫﹛، ﹋﹥ ︋︤ر ﹩﹡︀︗ ﹩﹠︺ ︋︤رگ ﹩︐﹀﹍︫ ﹟︀ن ا︺﹀﹠ا︨️ ﹋﹥ ︋﹫︪︐︣، ذ ﹟ا ️﹆﹫﹆ ،﹜از ﹨︣ ﹋︖︀ ﹋﹥ آ﹝︡ه ا ︀﹞ ﹟︀︋︣ا﹠︋
︪︨︣︀ی ﹝﹞﹩ در︋︀ره ا﹡︭︀ف و ﹡︀︋︣ا︋︣ی در ︗︀﹝︺﹥  ︀︻︒ ا︖︀د︎   ︋︹︣ ﹙﹅ ︔︣وِت︨   ︠،﹤︣﹎︡ه ا︨️؛ ا︪ــ︣ ︑︀﹋﹠﹢ن د ︠﹙﹅ ︔︣و︑﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥︋ 

﹡﹫︤ ︫︡ه ا︨️.
از ﹝﹫︀ن ︫ــ﹞︀، ﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹨﹢︫﹫︀ر ﹨︧︐﹠︡، ﹝︐﹢︗﹥ ا︫ــ︀ره ﹝﹟ ︋﹥ ︗﹢زف ا︨︐﹫﹍﹙﹫︐︤ (Joseph Stiglitz) ا﹇︐︭︀ددان ︋︣﹡︡ه ︗︀︤ه ﹡﹢︋﹏ و 

.︡﹡︫︡ (WB) ﹩﹡︀︗ ﹉﹡︀︋ ،﹟﹞ ﹅︋︀︨ ا﹇︐︭︀ددان ار︫︡ ︎﹫︪﹫﹟ در د﹁︐︣﹋︀ر
 .︫︡ ︡︐﹞ ت﹐︀در ا ︀﹠︣︑ از ︎︣﹁︣وش ﹩﹊ ،︫︡ ︪︣︐﹠﹞ 2002 ︀ی ︎﹫︣ا﹝﹢﹡︩» ﹋﹥ در ︨︀ل﹫︐︀︲︫︡ن و ﹡︀ر ﹩﹡︀︗» ︀ب وی ︋︀ ︻﹠﹢ان︐﹋

︀رده ︨︀ل ︋︺︡، ︋︺︱﹩ از ﹨︪︡ار﹨︀ی او از ﹨︣ ز﹝︀﹡﹩ ﹝︺︐︊︣︑︣ ﹨︧︐﹠︡.
.﹜﹠﹋ ﹤ارا ️﹝︧﹇ ﹤︨ ︣ا﹡﹩ ︠﹢د را در﹠︨ دارم ︭︡﹇ ﹟﹞ ،︣︸︡از︺︋ ﹟در ا

︨﹠︣ا﹡﹩ ﹁ ︰︀﹢دری︨﹠︣ا﹡﹩ ﹁ ︰︀﹢دری
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران﹝︡︣ار︫︡ ا︗︣ا﹩  ﹁︡را︨﹫﹢ن︋  ﹝︡︣ار︫︡ ا︗︣ا﹩  ﹁︡را︨﹫﹢ن︋ 

︀ ﹇︡ردا﹡﹩ از ︗﹩ ا︨︐﹫﹍﹙﹫︐︤ ﹫︣ا﹝﹢﹡︩-︋  ︡ن و ﹡︀ر︲︀︐﹩ ﹨︀ی︎   ︫﹩﹡︀︗︤︐﹫﹚﹍﹫︐︨︡ردا﹡﹩ از ︗﹩ ا﹇ ︀ ﹫︣ا﹝﹢﹡︩-︋  ︡ن و ﹡︀ر︲︀︐﹩ ﹨︀ی︎   ︫﹩﹡︀︗
︑︣︗﹞﹥: ﹝︺︭﹢﹝﹥ ا﹝﹫︣ی   

﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران   ۴
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• ︮︊︐﹛ را ︋︀ ا︫︀ره ︋﹥ ︑︽﹫﹫︣ ︗️ ︗︡ی ︑︖︀رت و ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ︗︀﹡﹩ ︋﹥ ︨﹞️ ︫︣ق آ︾︀ز ﹝﹩ ﹋﹠﹛؛
️ آور و ︨︣︹ ︋︀ آن رو︋﹥ رو ﹝﹩ ︫﹢﹛، ﹝﹩ ︎︣دازم؛ و ﹀﹍︫ ︣﹫﹫︽︑ ﹟از ︠︴︣﹨︀ی ︻﹞﹫﹅ ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹋﹥ ﹝︀ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︎﹫︀﹝︡ ا ﹩︠︣︋ ﹤︋ ︦︍︨ •

︀︡ ا﹀︀ ﹋﹠﹫﹛، از  ︊️ ︋﹫︪ــ︐︣ در︋︀ره ا﹨﹞﹫️ ﹫︀︑﹩ ﹡﹆︪ــ﹩ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ و︋  ︀ ﹇︣ار دادن  ﹤﹁︧︣ــ︀︋︡اری در ﹇﹙︉ ا﹇︐︭︀د ︗︀﹡﹩ و︮   ︋•
︀︐︊︮﹛ ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی ︠﹢ا﹨﹛ ﹋︣د.

︉ و﹋︀ر از ︫︣ق ︋﹥ ︾︣ب ︧﹋ ️﹋︣ ،ا︋︐︡ا
 ︡︡︗ ︀ی︐︮︣﹁ ︀ه ︋﹥ ︫ــ︣ق ︋︣ای ︗︧︐︖﹢ی﹍﹡ ﹏﹫﹞ ﹟︪ــ﹩ از ﹝︀﹨﹫️ ︋︪ــ︣ ا︨ــ️؛ ︋﹠︀︋︣ا︋ ،آرزوی ︑︖︀رت و ︠﹙﹅ ︔︣وت ︡︣د︑ ﹩︋

︑︖︀رت و ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ﹡﹫︤ و︗﹢د دارد.
 ︣︑ ﹤﹁︣︮ ﹤  ︋︣︐︪﹫  ︋﹤︣﹨ را ﹩︀︀ی ︑﹠︡رو راه ﹨︀ی در﹫︐︪ــ﹋ ︦︍ ﹀︣ ﹋︣د؛︨  ــ︣ق دور︨   ︫﹤ ارو︎︀ی ﹋﹟ از ︵︣﹅ ︗︀ده ا︣︋︪ــ﹛︋ 
 ︉﹝﹚﹋ ︿︐︧︣﹋ .︡ــ  ︫(East India Company) ﹩﹇︣ــ ــ︣﹋️ ﹨﹠︫︡  ﹠﹍︀ه ﹨︀﹩ ﹨﹞︙﹢ن︫   ︋︩︡ا﹫  ︎﹤ ︨ــ︀︠︐﹠︡ ﹋﹥ ﹝﹠︖︣︋ 
 ،︫︡ ﹏︮︀ ️﹫﹆﹁﹢﹞ ﹩︐﹇و ﹤﹋ ️︨︀︖﹠︣د؛ ا﹝︀ ﹡﹊︐﹥ ا﹋ ﹢︖︐︧︗ ︡︡︗ د﹡﹫︀ی ﹟︐﹁︀ ︣ب را ︋︣ای︾ (Christopher Columbus)

﹡﹢آوری ﹡﹫︤ ︋﹥ و︗﹢د آ﹝︡.
 ︣︑ ﹤﹁︣︮ ﹤ ︣︺︐︣ و︋  ﹥ دور ﹋︣ه ز﹝﹫﹟ را آ︨︀ن ︑︣،︨  ︍︦ ﹝﹢︑﹢ر﹨︀ی ︗️، ﹡﹫︣وی ︑︀زه ای ﹁︣ا﹨﹛ ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ ︣﹋️ ا︫﹫︀︋  ︀ ا︐︣اق دا︠﹙﹩ و︨  ︋︀ر، ﹝﹢︑﹢ر﹨︀ی︋ 

︉ و﹋︀ر﹨︀ را ︋︀ رو︀︫﹩ ︋﹥ ﹨﹛ ﹝︐︭﹏ ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ ︐﹩ روزا﹡﹥ ﹡﹫︤ در ︀ل ︑︽﹫﹫︣﹡︡. ﹋︣د و در ︀︎︀ن، ا﹠︐︣﹡️ و ﹎﹢︫﹫︀ی ﹨﹢︫﹞﹠︡، ﹝︪︐︣︀ن و ﹋︧
 ︬﹛︀︠︀﹡ ︡﹫﹛﹢︑ ،️﹁︀ ا﹡﹍﹫︤︑︣ ا︨️، ︨ــ︣︻️ و﹇﹢ع ︑︽﹫﹫︣﹨︀ ︋︀︫ــ︡. و﹇︐﹩ ︾﹠︀ در ︨︀ل 1960 ا︨ــ︐﹆﹑ل ️ ︫ــ︀︡ آ﹡︙﹥ از ﹨﹞﹥ ︫ــ﹍﹀

دا︠﹙﹩ اش ︋﹫︩ از ﹋︣ه ︗﹠﹢︋﹩ ︋﹢د و ﹨﹞﹥ ﹝︀ ﹝﹩ دا﹡﹫﹛ ا﹋﹠﹢ن ا ️︊︧﹡ ﹟﹍﹢﹡﹥ ا︨️.
ا﹝︀ ︵﹩ 20 ︨ــ︀ل ﹎︫︢︐﹥، ︋︣︠︀︨︐﹟ ﹫﹟ و در وا﹇︹ ﹨﹞﹥ ﹋︪﹢ر﹨︀ی  ،(BRICS) ︦﹊︣︋︺﹠﹩ ︋︣ز﹏، رو︨﹫﹥، ﹨﹠︡و︨︐︀ن، ﹫﹟ و 

ا﹁︣﹆︀ی ︗﹠﹢︋﹩ ︋﹢د ﹋﹥ ا﹇︐︭︀د ︗︀﹡﹩ را ︋︣ای ﹨﹞﹫︪﹥ ︑︽﹫﹫︣ داد.
﹫ــ﹟ در اوا︠︣ د﹨﹥ 1970، در﹨︀ی ا﹇︐︭︀د ︠﹢د را ︋﹥ ︨ــ﹢ی ︑︖︀رت ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︪ــ﹢د. در ︨ــ︀ل 1972، ︑︖︀رت ︨ــ︀﹐﹡﹥ دو︵︣﹁﹥ 
︀ً ︮﹀ــ︣ ︋﹢د و ﹁﹆︳ ︑︺︡اد  ︊︣﹆︑ ﹏︋︀﹆﹞ در ︋︀زار ﹋︪ــ﹢ر ﹤﹢︢اری دو︨ــ﹎ ﹤︀﹞︣از 100 ﹝﹫﹙﹫﹢ن د﹐ر ︋﹢د. ︨ــ ︣︐﹝﹋ ﹟﹫ و ︡︐﹞ ت﹐︀ــ﹟ ا﹫︋

️ ︫﹞︀ری از ﹝︪︀︾﹏ در ا﹝︣﹊︀ وا︋︧︐﹥ ︋﹥ ︑︖︀رت ︋︀ ﹫﹟ ︋﹢د﹡︡. ا﹡﹍︪
 ︀﹨﹐︀﹋ ︡﹫﹛﹢︑ ﹤  ︋︀﹊︣﹞ن از ﹝︪︀︾﹏ در ا﹢﹫﹚﹫﹞ ﹉ ً︀ ︊︣﹆︑ دو ﹋︪﹢ر ﹝︊︀د﹜﹥ ﹝﹩ ︫﹢د و ﹟﹫ ﹫︩ از 650 ﹝﹫﹙﹫︀رد د﹐ر ﹋︀﹐ و ︠︡﹝︀ت︋  ا﹝︣وزه،︋ 
و ︠︡﹝︀ت ︋︣ای ﹁︣وش ︋﹥ ﹫﹟ وا︋︧ــ︐﹥ ﹨︧ــ︐﹠︡. ﹢﹍︋ ︡︀︋﹛ ﹋﹥ از ا﹟ 650 ﹝﹫﹙﹫︀رد د﹐ر، 500 ﹝﹫﹙﹫︀رد د﹐ر ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ واردات ا﹝︣﹊︀ از 

﹫﹟ و 150 ﹝﹫﹙﹫︀رد د﹐ر ﹝︐︬ ︮︀درات ا﹝ ﹤︋ ︀﹊︣﹫﹟ ا︨️.
د﹜﹫﹙﹩ و︗﹢د دارد ﹋﹥ ﹁︡﹋︦ (FedEx)، ︫ــ︣﹋︐﹩ ﹋﹥ ﹞﹏ و﹡﹆﹏ ﹨﹢ا﹩ را ا︋︡اع ﹋︣د و ︋︤ر﹎︐︣﹟ ︑︣ا︋︣ی ︗ ︹︨︣︀ن ︋﹥ ︫﹞︀ر ﹝﹩ رود 

را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︨︀م ︫︀︬︠ ا﹇︐︭︀د ا︀﹐ت ﹝︐︡ ا﹝︣﹊︀ در ﹡︷︣ ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡.
︋﹥ ︵﹢ر ︨ــ︀ده، و﹇︐﹩ ︫︣ا︳ ا﹇︐︭︀دی ﹝﹠︀︨︉ ا︨️، ا﹁︣اد ︋﹫︪ــ︐︣ی ︋﹥ ︣︠︡ و ﹁︣وش ﹋︀﹐ ﹝﹩ ︎︣داز﹡︡ و ︋﹠︀︋︣ا﹟ ︋︧︐﹥ ﹨︀ی ︋﹫︪︐︣ی 

︗︀︋﹥ ︗︀ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. ︗︡ول ﹇﹫﹞️ ︨︀م ا﹟ ︫︣﹋️، آ﹠﹥ ︗︡ول ︑﹢﹜﹫︡ ﹡︀︠︀﹜︬ دا︠﹙﹩ ا︀﹐ت ﹝︐︡ ا︨️.
︨ــ﹥ ︨︀ل ︎︦ از ا﹟ ﹋﹥ ا︨︐﹫﹍﹙﹫︐︤ ﹋︐︀︋︩ را در ︨︀ل 2002 ﹝﹠︐︪︣ ﹋︣د، ﹁︡﹋︦ ا︻﹑م ﹋︣د ﹋﹥ از ︵︣﹅ ︑︽﹫﹫︣ ﹝︣﹋︤ ﹁︺︀﹜﹫️ ︠﹢د در آ︨﹫︀ و 
ا﹇﹫︀﹡﹢︨﹫﹥ از ︠﹙﹫︕ ︨︀︋﹫﹉(Subic Bay)  در ﹁﹫﹙﹫︍﹫﹟ ︋﹥ ﹎﹢ا﹡﹍︖﹢ در  ﹤︪﹆﹡ ،﹟﹫﹞﹏ و﹡﹆﹏ ﹨﹢ا︗ ﹩︀﹡﹩ را دو︋︀ره ︵︣ا﹩ ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د.

در آن ز﹝︀ن، ﹁︣د ا︨﹞﹫️ ︡﹞ (Fred Smith)︣ ︻︀﹝﹏ و ر︀︗ ︡︀︋ ︀﹞” :️﹀﹎ ️﹋︫︣ ︦﹫﹩ ︋︣و﹛ ﹋﹥ ﹝︪︐︣︀﹡﹞︀ن ﹝﹩ ︎︧﹠︡﹡︡.“
﹎﹢ا﹡﹍︖﹢ در ︎︣ل ر﹢ر د﹜︐︀ (Pearl River Delta) ﹇︣ار دارد؛ ︺﹠﹩ ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹋﹥ ︋﹫︩ از ﹉ ︨﹢م از ︮︀درات ﹫﹟ را ︑﹢﹜﹫︡ ﹝﹩ ﹋﹠︡. 

۵﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران  
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ا﹟ ﹝﹠︴﹆﹥ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︡ ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ︗︀ن ︫ــ﹠︀︠︐﹥ ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ︋︀﹡﹉ ︗﹢﹎ ﹩﹞ ﹩﹡︀︡ ﹋﹥ ا﹟ د﹜︐︀ ﹜﹆︉ ︋︤ر﹎︐︣﹟ ﹝﹠︴﹆﹥ ︫ــ︣ی را 
﹡﹫︤ ︋﹥ دوش ﹝﹩ ﹋︪︡. در ︀︎︀ن ︨︀ل ︫ 9 ،2013︣ از ︋︤ر﹎︐︫ ﹟︣︣﹨︀ی ﹎﹢ا﹡﹍︖﹢، ︋﹫︩ از 57 ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹡﹀︣ را در ︠﹢د ︗︀ داده ︋﹢د.

️ ا﹡﹍﹫︤ ﹫﹟ ا︨️. ا﹟ ﹡﹞﹢﹡﹥ ای ﹎﹢︀ از و︨︺️ و ︨︣︻︐﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥  ا﹝︀ دا︨ــ︐︀ن ا﹟ ﹝﹠︴﹆﹥، ﹁︣ا︑︣ از ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹋﹢﹊﹩ از ر︫︡ ︫﹍﹀
︗︀﹡﹩ ︫︡ن ︋︡ان د︨️ ︀﹁︐﹥ ا︨️.

 ﹩︀﹛﹢︭﹞ ︣دن﹋ ﹜﹨︨︣ ︀ر︠︀﹡﹥ ﹨︀ ﹝︪︽﹢ل﹋ ،︀﹠︀م، ︑︀ ا﹡︡و﹡︤ی و ﹝︀﹜︤ی و ﹝﹠︀︵﹅ ﹝﹫︀ن ا﹠︐دش، ︑︀ ﹨﹠︡ و و﹑﹍﹠︋ ︀︑ ﹤︐﹁︣﹎ ﹟﹫ از
﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ از ︨﹢ی ﹝︭︣ف ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︾︣︋﹩ در ﹁︣و︫﹍︀ه ﹨︀ ︀ ︋﹥ ︮﹢رت ︋︣︠︳︣︠ 1︡ و ﹁︣وش ﹝﹩ ︫﹢﹡︡.

︀زار  ﹙﹊﹥ ︑︪ــ﹫︬ داد ﹋﹥︋  ︣ل ر﹢ر د﹜︐︀ ﹝﹠︐﹆﹏ ﹡﹊︣د؛︋   ︎﹤  ︋،﹟﹫ د﹜﹫﹏ ر︫ــ︡ ا﹇︐︭︀دی ﹤  ︋︀﹠︑ د در آ︨ــ﹫︀ را﹢  ︠️﹫﹛︀︺﹁ ︤﹋︣﹞ ︦﹋︡﹁
درون آ︨﹫︀ ﹨﹞︤﹝︀ن ︋︀ ر︫︡ ︵︊﹆﹥ ﹝︐﹢︨︳ و ا﹁︤ا︩ ﹝︭︣ف آ﹡︀، ﹁︣︮︐﹩ ︋︀﹜﹆﹢ه و ︻︀﹜﹩ ︋︣ا︩ ارا﹥ ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د.

«︋﹫︡اری ︑︖︀ری» ﹫﹟ در ︡ود 35 ︨︀ل ︎﹫︩ رخ داد. در آن ز﹝︀ن، ︫︣﹨︀ی ︎︣ل ر﹢ر د﹜︐︀ ︋﹥ ﹝﹢︑﹢ر︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ︮﹠︺︐﹩ ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡ه 
 ︡﹫﹛﹢︑ ︩︡ا﹫︎ ︡﹨︀︫ ﹤﹆︴﹠﹞ ﹟︫︡ه ︋﹢د﹡︡. در د﹨﹥ ﹎︫︢ــ︐﹥، ا ﹏︡︊︑ ︀ن︗ ︋︣ای ﹤︫ــ︀ک، ا︨ــ︊︀ب ︋︀زی، ﹜﹢ازم ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ و ︎︀ر﹢︎

︎﹫︪︣﹁︐﹥، ﹁﹠︀ور︀ی ︗︡︡ و ︮﹠︋ ︹︀︩ ︠︡﹝︀ت ︋﹢ده ا︨️.
و ﹝﹟ در ︻︖︊﹛ ﹋﹥ ﹝︀﹢ (Mao) ر﹨︊︣ و ︋﹠﹫︀﹡﹍︢ار ﹫﹟ ﹋﹞﹢﹡﹫︧ــ️ ا﹎︣ ز﹡︡ه ︋﹢د، از ا﹟ وا﹇︺﹫️ ﹥ ︋︣دا︫ــ︐﹩ ﹝﹩ ﹋︣د ﹋﹥ در ︨ــ︀ل 
 ،2013﹫﹟ ︻﹠﹢ان ︋︤ر﹎︐︣﹟ ︋︀زار ﹁︣وش ︠﹢درو﹨︀ی رو﹜︤رو︦ (Rolls Royce) را از ا︀﹐ت ﹝︐︡ ر︋﹢د. در آن ︨ــ︀ل، ︋﹫︩ از 

1000 ﹁︀﹡︐﹢م (Phantom)، ﹎﹢︨️ (Ghost) و ر ﹤︋ (Wraith) ️﹫﹟ ﹁︨︣︐︀ده ︫︡﹡︡.
︨︀ل ﹎︫︢︐﹥، ﹁︣وش ا﹞ ﹟︭﹢ل ︑︀ 54 در︮︡ ﹋︀﹨︩ ︀﹁️ و ﹫﹟ را ︎︦ از ا︀﹐ت ﹝︐︡ و ︠︀ور﹝﹫︀﹡﹥، ︋﹥ رده ︨﹢م ︑﹠︤ل داد.

ا» ﹤﹋ ﹟︣ا» ﹁︣وش ﹝︭﹢﹐ت رو﹜︤رو ︩﹨︀﹋ ︦︀﹁️ ﹡﹫︤ دا︨︐︀ن ︗︀﹜︊﹩ دارد و ﹝︣ا ︋﹥ ︋︩ دوم از ︐︊︮︀ی ا﹝︪︊﹛ وارد 
﹝﹩ ﹋﹠︡؛ ︺﹠﹩: ︠︴︣ ︮︡ای ﹝︣دم (Vox Populi) و ﹡︀ر︲﹫︐︀︀ی ︎﹫︣ا﹝﹢ن ︗︀﹡﹩ ︫︡ن.

در ا︋︐︡ای ︨ــ︀ل ︗︀ری، ︑︗ ︣﹍﹚﹫﹚︀﹡﹩ ار︫︡ ︨﹫︀︨﹩ ︨﹫︐﹩ ﹎︣وپ (Citigroup) ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹝︡︣ ︨︀︋﹅ ﹋︀ر﹡﹍﹩ ﹢روپ 
(Carnegie Europe) در ــ﹉ ﹎︤ارش ﹝︪ــ︐︣ک، ︻︊ــ︀رت «︠︴︣ Vox Populi» را ﹋﹥ از ︻︊ــ︀رت ﹐︑﹫﹟ ︮︡ای ﹝︣دم 

(Voice of the People) ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه، ا︋︡اع ﹋︣د.

 ﹜﹞ ︀ر﹫︧ ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران︋  ︣ای︨   ︋﹩︨︀﹫ ﹥ ︗︽︣ا﹁﹫︀ی︨  ︴︣ وا︋︧︐﹥︋  ️ ﹎︢اری︠  ﹢د﹡︡. ﹇﹫﹞ ︀ده︋   ︨﹩︐﹫ ︻﹙︐︀ی ﹡﹍︀رش ﹎︤ارش ﹝﹣︨︧﹥︨ 
﹝﹩ ︋︀︫︡ و ﹨﹞﹫︪﹥ ﹝﹛ ︋﹢ده ا︨️. ︫︣﹋️ ﹨﹙﹠︡ی ﹨﹠︡ ︫︣﹇﹩ (Dutch East India Company) او﹜﹫﹟ ︫︣﹋️ ︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه در 

︋﹢رس ︋﹢د؛ ز︣ا ﹇︭︡ دا︫️ ︑︀ ︠︴︣ از د︨️ دادن ﹋︪︐﹫︀︩ ︋﹥ ︻﹙️ و︗﹢د دزدان در︀﹩ را ︑﹆︧﹫﹛ ﹋﹠︡.
ا﹝︀ ﹎︤ارش ︨ــ﹫︐﹩ ︑﹢︗﹥ ︋︧﹫︀ری از ︗︀﹡︉ ر︨︀﹡﹥ ﹨︀ در︀﹁️ ﹋︣د؛ ز︣ا زوال ﹁︣︲︀ی دوره ︎︦ از ︗﹠﹌ ︨︣د را ا︻﹑م ﹋︣د ﹋﹥ در آن 

︋﹫︪︐︣ ﹝︡︣ان ︨︣﹝︀﹥ و ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران ر︫︡ ﹋︣د﹡︡.
:︡﹠﹋ ﹩﹞ ︿︣︺︑ ︀ر د︨︐﹥ ا︮﹙﹩ ︋︣ای ︠︴︣ ︮︡ای ﹝︣دم ﹩︐﹫︨

• ︠︴︣ ا﹡︐︀︋︀ت؛
• «︠︴︣ ا︻︐︣اض ︗﹞︺﹩ ﹡︀﹎︀﹡﹩ ﹝︣دم در د﹝﹢﹋︣ا︨﹩»؛

• ︠︴︣ ﹨﹞﹥ ︎︨︣﹩؛ و
• ︠︴︣ وا︋︧︐﹥ ︋﹥ ︗︽︣ا﹁﹫︀ی ︨﹫︀︨﹩.

︎︦ از ا﹡﹆﹑︋︀ی ر﹡﹍﹩ و ︋︀ر ︻︣︋﹩ ﹋﹥ از اوا︨ــ︳ ︨ــ︀ل 2009 ︫︣وع ︫︡، ︗﹠︊︩ ا︫ــ︽︀ل وال ا︨︐︣️ (و در وا﹇︹ ﹫︀ط ﹋﹙﹫︧︀ی 
️ ︎﹏) ︑﹢︗﹥ ︗︀﹡﹩ را ︋﹥ ︠﹢د ︗﹙︉ ﹋︣د. ا ﹟︣﹋️ ︋︀ ︨︣ز﹡︩ ﹎︧︐︣ه و︨﹫︺﹩ از ﹡﹍︣ا﹡﹫︀ی ا﹇︐︭︀دی، در ︋︴﹟ ︠﹢د ﹉ ا︻︐︣اض  ﹠︨

﹡﹫﹞﹥ ︑﹞︀م و ︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ﹡︪︡ه ︋︣ ︻﹙﹫﹥ ︗︀﹡﹩ ︫︡ن، «︵﹞︹ ︋︀﹡﹊︡ار»، و ﹡︀︋︣ا︋︣ی ︻﹞﹢﹝﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩ و ا﹇︐︭︀دی ︋﹢د.

﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران  ۶
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در ﹨﹞︀ن ︀ل در ارو︎︀، ا﹝︣ ︾﹫︣﹇︀︋﹏ ︑︭﹢ر، ︑︡︊﹏ ︋﹥ ﹝︐﹞﹏ و ︨ــ︍︦ ︡︊︑ ،﹏﹝︐﹞﹏ ︋﹥ وا﹇︺﹫️ ﹨﹢﹜﹠︀ک ︫︡؛ از ﹋︣﹞﹥ ﹋﹥ ﹝︧︐︺﹞︣ه 
رو︨﹫﹥ ا︨️ و ︗﹠﹌ و﹋︀﹜︐﹩ اش در او﹋︣ا﹟، ︑︀ ﹨﹞﹥ ︎︨︣﹩ ا︨﹊︀︑﹙﹠︡ ﹋﹥ ︋﹥ ︑︀ز﹎﹩ ︑︣﹋﹫︉ ︣︋︐︀﹡﹫︀ را ︋︣ای ﹨﹞﹫︪﹥ ︋﹥ ﹋︀︑︀﹐﹡︀ی ︋﹩ ﹇︣ار ︑︽﹫﹫︣ 

داد، و ا﹜︊︐﹥، ︠︣وج  ﹤﹋ :︀﹫﹡︀︐︣︋﹉ ز﹝﹫﹟ ﹜︣زه ︋﹢د. 
︋﹥ ﹨︣ ﹋︖︀  ﹋﹥ ︋﹠﹍︣﹛، ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ــ︡ ︗︀﹝︺﹥ و ︨﹫︀︨ــ️ ︋﹫︪︐︣ و ︋﹫︪︐︣ ﹝﹢︗︉ ﹡︀ر︲︀︐﹩ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ و ﹝︪︀﹨︡ه ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ا﹡︐︀︋︀ت و 

︨﹫︀︨︐﹞︡اران ︋︀ ︫﹊︧︐﹟ و﹁︀ق ︗﹞︺﹩- ﹋﹠︀ر﹎︢ا︫︐﹟ ﹝︣﹋︤ ︑︭﹞﹫﹞﹍﹫︣ی- ︋﹫︩ از ︎﹫︩ ا﹁︣اط ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.
:﹜︡از﹠﹫︋ ︹︨︣ ︀ه﹍﹡ ﹉ ︡﹫︀﹫︋ .︡﹡﹢︫ ﹩﹞ ︀ن وارد ﹎﹢د﹎︀﹡  ،︡﹡︀ر و ﹋︣دار ︎︣︠︀︫﹍︣ا﹡﹥ دار︐﹀﹎ ﹤﹋ ﹩︀﹨ ﹤﹡︀﹍﹫︋

• در ا︐︀﹜﹫︀: ︗﹠︊︩ ︎﹠︕ ︨︐︀ره، ︋﹥ ر﹨︊︣ی ﹋﹞︡﹟ ︋﹥ ﹡︀م، ︋︍﹥ ﹎︣﹙﹢ (Beppe Grillo)؛
• در ﹁︣ا﹡︧﹥: ︗﹠︊︩ ﹝﹙﹩ ﹝︀ر﹟ ﹜︍﹟ (Marine LePen)؛

• در ︣︋︐︀﹡﹫︀: ﹝︊︀رزه ﹝﹢﹁﹅ ﹡﹫︖﹏ ﹁︀راگ (Nigel Farage) ︋︣ای ︠︣وج ︣︋︐︀﹡﹫︀ از ا︑︀د﹥ ارو︎︀؛ و در ﹝﹆﹫︀س ﹋﹢ ︳﹚︧︑ ،︣︐﹊︍﹩ ﹨︀ی 
︑﹠︡ در ﹎︣وه ﹝︀﹜﹀︀ن ﹝﹙﹊﹥؛

﹥ در︠﹢ا︨️ ﹡︀﹝︤د   ︋︨︀ ﹢ی داد﹎︀ه در︎  ︣﹎︤اری دو︋︀ره ا﹡︐︀︋︀ت از︨  ︡ور رأی︋  ️ ︗﹞﹢ری،︮  ︨︀︀︋︀ت ر︐﹡︤اری دو︋︀ره ا﹎︣  ︋:︩︣︑در ا •
︗﹠︀ح را︨️ ﹋﹥ در رأی ﹎﹫︣ی او﹜﹫﹥ ︋︀ ا︠︐﹑ف ا﹡︡ک 31﹨︤ار رأی ︫﹊︧️ ︠﹢رده ︋﹢د؛

.️﹁︀ ️︨︤ب آ﹜﹞︀ن ﹋﹥ ︋﹥ 5 در︮︡ از رأی ﹝﹢رد﹡﹫︀ز ︋︣ای د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ﹋︨︣﹩ در ︎︀ر﹜﹞︀ن د ︀ح را︨️ در﹠︗ ﹩﹠︤﹍︀︗ :در آ﹜﹞︀ن •
• و ا﹜︊︐﹥، در ا︀﹐ت ﹝︐︡، دو﹡︀﹜︡ ︑︣ا﹝︌ (Donald Trump) و د﹢ار﹋︪﹩ او.

 ︌︀ را︨️، آ﹡︙﹥ آ﹡︀ را ﹊︍︀ر﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡، ︑︣﹋﹫︊﹩ از ︻﹢ام ﹁︣︊﹩، ﹝﹙﹩ ﹎︣ا﹩ و ︋﹫︤اری از ︗︀﹡﹩ ︫︡ن ا︨️.
﹫︣ا﹝﹢ن  ︀﹨﹢︫﹩ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︎  ﹫︀︨︐﹞︡اران︋  ︣ای︨   ︋﹢︖︐︧︗ ︡  ︫﹤ ︦ ﹢د ﹝﹩ ا﹁︐﹠︡؟︎  ︣وده ﹨︀ی︠  ﹥ دام︨  ︍︨︣﹫︡: ︣ا ﹝︣دم︋  ﹢د︋  ︀︋︡ از︠ 

ا︡ه ﹨︀ی ﹝﹢ری، و﹁︀ق ︗﹞︺﹩ ا︖︀د ﹋﹠﹠︡؟
.﹜︨︀ز» ﹇︣ار دار ﹩︐︀︲︀ر﹡» ِ︬ ︨︀︎ ︡︀︫ ا ︀︑ ︩︨︣︎ ﹟︡ی ا﹟ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ﹝︀ در ﹢︊︋﹥ ︵﹢﹁︀ِن ︋﹩ ﹡﹆

︨﹫︀︨︐﹞︡اران ︗︡︡ و ︠︀رج از ﹝︐﹟ ﹋﹥ د︡﹎︀ه ︻﹢ام ﹁︣︊﹩، ﹝﹙﹩ ﹎︣ا﹩ و ︲︡﹝︀︗︣ت را ︋︣ای ︠﹢د ︋︣﹎︤︡ه ا﹡︡، در  -﹤︋ ︨︀︎︀ ︋﹥ ︻﹠﹢ان 
﹝︺﹙﹢ل- ا﹁︤ا︩ ا︻︐︣ا︲︀ و ﹨﹞﹥ ︎︨︣﹫︡︎ ︀︡ آ﹝︡ه ا﹡︡.

︀ ا﹡︐︷︀ر﹨︀ی  ︀ ر﹋﹢د ر︫︡ ︗︀﹡﹩ ا︨️؛ ﹨﹞︣اه︋  ︪﹛ ﹨﹞﹍︀﹡﹩ در ︀ل ﹊︍︀ر﹥ ︫︡ن︋   ︠︣︐︧  ︋﹟︣وپ ا︫︀ره ﹋︣ده، ا﹎ ﹩︐﹫ ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ ﹎︤ارش︨ 
︋ــ︀﹐ی ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ﹝︊﹠﹩ ︋︣ ا﹟ ﹋﹥ دو﹜︐ــ︀ ︀︋︡ ﹋︀ری در ا﹟ ︋︀ره ا﹡︖︀م د﹨﹠︡؛ ا﹝︀ ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︋﹥ ا﹟ ﹋ــ﹥ آ﹡︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹋︀ری در ا﹟ ︋︀ره 
ا﹡︖︀م د﹨﹠︡، ا﹡︡ک ا︨️؛ و در ﹨﹞﹫﹟ ﹫﹟، ︋︧﹫︀ری از دو﹜︐︀ ﹡﹫︤ ︸︣﹁﹫️ ︨︀︠︐︀ری ﹞ ﹩﹛︀﹞ ︀︡ودی ︋︣ای ا︮﹑︀ت ﹝﹛ در ا︠︐﹫︀ر دار﹡︡.

﹠︡ د﹇﹫﹆﹥ ︎﹫︩ ︋﹥ ﹋︀﹨︩ 50 در︮︡ی ﹁︣وش رو﹜︤رو︦ در ﹫﹟ ا︫︀ره و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︑︡︊﹏ ︎︣ل ر﹢ر د﹜︐︀ ︋﹥ ﹝︡ ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ﹨︀ی 
︗︀ن را ﹝︴︣ح ﹋︣دم.

.︡  ︫︡︡︎︀﹡ ️︻︨︣ ﹤ ︀ ﹁︧︀د را آ︾︀ز ﹋︣د. ﹝︭︣ف آ︫﹊︀ر︋  ︦ ︗﹞﹢ر ژی (Xi)، ﹝︊︀رزه︋  ﹫د ﹋﹥ دو﹜️ ر﹢ ﹥ ا﹟ د﹜﹫﹏︋   ︋︦︣وش رو﹜︤رو﹁ ︩﹨︀﹋
︣ل  ︣﹨︀ی︎   ︫﹟︣︐﹎︤ر ﹠︤ن ،(Shenzen)﹊﹩ از︋   ︫︣ــ ︦ ﹋︀ن(Foxconn) در︫  ــ︀ل 2010 در ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ﹁︀﹋ در ﹨﹞﹫﹟ ز﹝︀ن، در︨ 
ر﹢ر د﹜︐︀، 18 ﹡﹀︣ از ﹋︀ر﹎︣ان در ا︻︐︣اض ︋﹥ ︫ــ︣ا︳ ﹋︀ری د︨️ ︋﹥ ︠﹢د﹋︪ــ﹩ زد﹡︡، ﹋﹥ 14 ﹡﹀︣ آ﹡︀ ﹝﹢﹁﹅ ︫︡﹡︡. ا﹟ ا﹁︣اد از ﹝﹫︀ن 400 
﹨︤ار ﹋︀ر﹝﹠︡ی ︋﹢د﹡︡ ﹋﹥ در ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ﹎﹢︫﹫︀ی ﹨﹢︫﹞﹠︡ و ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣﹨︀ی د︨︐﹩ ︑﹢﹜﹫︡ ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹎︧︐︣ه ای از ︫︣﹋︐︀ی ارا﹥ ﹋﹠﹠︡ه 
 90 ً︀ ︊︣﹆︑ ﹩﹠︺ ︣د﹡︡؛﹋ ﹩﹞ ︡﹫﹛﹢︑ (iPhone) آی ﹁﹢ن ︡﹠﹝︫﹢﹨ ﹩در ﹨︣ روز 137 ﹨︤ار ﹎﹢︫ــ ︀﹡︫ــ︡﹡︡. آ ﹩﹞ ﹤︐︠ت ﹁﹠︀وری ﹁︣و﹐﹢︭﹞

﹎﹢︫﹩ در ﹨︣ د﹇﹫﹆﹥.
و ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ ︠︊︣﹎︤اری ︋﹩ ︋﹩ ︨﹩ (BBC) ︨︀ل ﹎︫︢ــ︐﹥ ﹎︤ارش داد، در ﹢﹝﹥ ︋︤ر﹎︐︫ ﹟︣︣ ︮﹠︺︐﹩ در ﹝︽﹢﹜︧︐︀ن، ﹨︖﹢م ︋︣ای 

︠︀ک ﹋﹞﹫︀︋﹩ ﹋﹥ ﹝﹠︪︃ ︑﹢﹜﹫︡ ﹎﹢︫﹫︀ی ﹨﹢︫﹞﹠︡ ︗︀ن ا︨️، ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ا︖︀د ﹉ در︀﹥ ﹜︖﹟ از ︲︀︺︀ت ︨﹞﹩ ︫︡ه ا︨️.

٧﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران 



١٣
٩۵

ی  
   د
٨۶

ره 
︀﹝︫

در ﹝﹠︀︵﹅ د﹍︣ی از ︗︀ن، ﹁︣ور ﹟︐﹉ ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ︑﹢﹜﹫︡ ︎﹢︫︀ک در ﹋︪﹢ر زاد﹎︀ه ﹝﹟ ︺﹠﹩ ︋﹠﹍﹑دش، در ︨︴︗ ︀﹡﹩ ︠︊︨︣︀ز ︫︡؛ 
ز︣ا ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ﹋︪ــ︐﹥ ︫︡ن ︋﹫︩ از 1100 ﹋︀ر﹎︣ ︫︡. ︨︀︠︐﹞︀﹡︀ی ﹁︣و﹝︀﹥، را﹨︊︣ی ﹁︣و﹝︀﹥، ﹝︀﹜﹊︀ن ︬︣ و ﹁︣و﹝︀﹥ ﹋﹥ ﹝﹩ ︠﹢ا︨︐﹠︡ 

از ﹝︤ا︀ی ︗︀﹡﹩ ︫︡ن، ︎﹢ل ︋﹥ ︗﹫︉ ︋︤﹡﹠︡.
︑﹠︀ ا﹇﹑م ︑﹢﹜﹫︡ی ﹡﹫︧ــ︐﹠︡ ﹋﹥ در ز﹡︖﹫︣ه ︑︃﹝﹫﹟ ︗︀﹡﹩ ﹎︣د﹨﹛ ﹝﹩ آ﹠︡. ﹡﹫︣وی ﹋︀ر ﹡﹫︤ ︗︀﹡﹩ ︨ــ︀زی ﹝﹩ ︫﹢د. آ︨﹞︀ن ︠︣ا︫︀ از ر︫︡ 
︨ــ︣︹ دو︋﹩ و ورود ﹇︴︣ ︋﹥ ︨ــ︴ ﹁﹢︑︊︀ل ︗︀﹡﹩ ︋︀ ﹋﹞﹉ ﹡﹫︣وی ﹋︀ر واردا︑﹩ ︠︊︣ ﹝﹩ د﹨﹠︡ ﹋﹥ ا﹟ ا﹇︡ام ︾﹫︣ا﹡︧ــ︀﹡﹩، ︋﹥ ا︖︀د ︪︠ــ﹛ 

︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝﹠︖︣ ︫︡ه ا︨️.
 ﹤︡﹨ ﹩﹡︀︗ ا﹇︐︭︀د ﹤︋ ﹩︗﹢︑ ز﹡︖﹫︣ه ︑︃﹝﹫﹟ و︨﹫︹ و ︋﹥ ﹨﹛ ︎﹫﹢︨︐﹥، د︨︐︀ورد﹨︀ی در︠﹢ر ﹉ ︀د︖آور و ا ️ ︗︀﹡﹩ ︫︡ن ︨︣︹ و ︫﹍﹀

﹋︣ده؛ ا﹝︀ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ﹎︤اف ا﹡︧︀﹡﹩ و ﹝﹫︴﹩ ﹡﹫︤ دا︫︐﹥ ا︨️.
︤ (Goldman Sachs) در ﹝︀ه ژو﹫﹥ ︨︀ل ︗︀ری، ﹎︤ار︫﹩ ︋︀ ︻﹠﹢ان «﹡﹫︣وی  ︀︨ ﹟﹞︡﹚﹎ ا﹇︐︭︀دی ﹩︑︀﹆﹫﹆︑ ﹜﹫︑ ،︡ــ︐﹞ ت﹐︀در ا

﹋︀ر: آ︀ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ی در ︗︤﹍︀﹠﹩ آن و︗﹢د دارد؟» ﹝﹠︐︪︣ ﹋︣د.
︣ای ﹝︪︀︾﹏ ︻︀دی د︨︐﹩  ــ︀︠︐︀ری در ا﹇︐︭︀د ا︀﹐ت ﹝︐︡، ﹡︪ــ︀ن داد ﹋﹥ ︑﹆︀︲︀ی ﹡﹫︣وی ﹋︀ر︋  ︣ ا︫ــ︐︽︀ل و ︑︽﹫﹫︨︣   ︋︀﹠︑ ﹅﹫﹝︻ ﹤︗﹢︑
 ،︣︐﹠﹫︀︎ ت﹑﹫︭︑ ︀︋ ︀ل در ﹋︀﹨︩ دراز﹝︡ت ﹡︣خ ﹝︪︀ر﹋️ ﹝︣دان ︗﹢ان﹝︐ا ﹤︋ ︩﹨︀﹋ ﹟15 ︨ــ︀ل ﹎︫︢︐﹥ ﹋︀﹨︩ دا︫︐﹥ ا︨ــ️. ا ﹩︵

︨﹛ دا︫︐﹥ ا︨️.
﹥ ﹡︀م آ﹋︧﹀﹛ (Oxfam) در ﹨﹀︐﹥   ︋﹩﹡︀︗ در ﹋︐︀ب را﹨﹠﹞︀ی ︔︣وت (Credit Suisse) ︦﹫﹢  ︨️︣د﹋ ︩︀﹝﹫  ︎،︀﹫﹡︀︐︣ و ا﹠︖︀ در︋ 
﹎︫︢︐﹥، ا︠︐﹑ف ︨︴ ︔︣وت را ﹡︪︀ن داد: ﹉ در︮︡ ︔︣و︑﹞﹠︡︑︣﹟، 20 ︋︣ا︋︣ ︋﹫︪︐︣ از ︋﹫︧️ در︮︡ ﹁﹆﹫︣︑﹠︣︀ی ︣︋︐︀﹡﹫︀ ︔︣وت دار﹡︡.

ر﹨︀︫︡﹎︀ن. ﹝︣و﹝︀ن. ا︨︐︓﹞︀ر︫︡﹎︀ن.
︋︀ ﹡﹍︣ا﹡﹩ ︋﹍﹢ ،﹜﹆﹫﹆️ ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋﹫︩ از ︡ روی ︔︊︀︑﹩ ︧ــ︀ب ﹋︣ده ا︗ ﹤﹋ ﹜︀﹡﹩ ︨︀زی ︋﹥ و︗﹢د آورده و در ︮﹙ آ﹝﹫︤︑︣﹟ و 

﹝﹢﹁﹆︐﹛︀︨ ﹟︣︀ی ︑︀ر︗ ︀ن ︻︣︲﹥ ﹋︣ده ا︨️.
 ﹅ را ︎︣ ﹋﹠︡. او «︀﹠︐︫و ﹡︡ا ︀﹠︐︫︀ر ︑﹑ش ﹋︣د ︑︀ ﹁︀︮﹙﹥ ︋﹫﹟ «دا﹫︧︋ (May) ﹩﹞ ︣وز ️ ︧﹡ ،︀︎ارو ﹤︀د︑از ا ︀﹫﹡︀︐︣︋ از ︠︣وج ︦︎

دارد. ﹝﹟ ︋︀ور دارم ﹋﹥ او ﹅ دارد ﹋﹥ را﹨︊︣ی ︫︣﹋︐﹩ را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︪﹩ از راه ﹏ ︋︡ا﹡︡.
از ﹨︣ ﹝﹠︷︣ی ﹋﹥ ︋﹥ آن ︋﹠﹍︗ ،︡︣︀﹡﹩ ︨ــ︀زی، ︫ــ︣و﹡︡ان ز︀دی را ︡︎︡ آورده ﹋﹥ ︋﹥ آن ︋︡﹎﹞︀ن ﹨︧ــ︐﹠︡ و ︨﹫︀︨︐﹞︡اران ︾﹫︣﹇︀︋﹏ 

ا︻︐﹞︀د، ﹡︀﹐﹅ و ﹁︀︨︡؛ و ﹨︣اس از ﹝︀︗︣ت و ﹋︀ر﹎︣ان ︠︀ر︗﹩.
آ﹡︀ در رو︀ی ︠﹢د ︋︣ای ︑︽﹫﹫︣، ︨﹫︀︨︐﹞︡اران ﹝︣︑︡ را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︮︡ای ﹝︺︐︊︣ی ﹝﹩ ︋﹫﹠﹠︡ ﹋﹥ ︻﹙﹫﹥ ﹡︊﹍︀ن ﹝︣﹝﹢ز ︋﹥ ﹝﹆︀︋﹙﹥ ︋︣︠︀︨︐﹥ ا﹡︡.
︍︣داز﹡︡.  ︋︀﹫︐︀︲︀دی از ﹡︀رز ﹜︖ ︹︣ ﹥ ا﹡︊︀︫️︨  ︀﹍︀﹨﹩ ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥︋  ﹥ ︻﹢ام ﹁︣︊︀ن ﹝﹙﹩ ﹎︣ای ︲︡︗︀﹡﹩ ︨︀زی و ︲︡﹝︀︗︣ت︎   ︋،︣﹊﹀︑ ﹟و ا
﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ ︠︣وج ︣︋︐︀﹡﹫︀ از ا︑︀د﹥ ارو︎︀ ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡، ﹡﹍︣ا﹡﹩ ﹨﹞﹍︀﹡﹩ در︋︀ره ﹝︀︗︣ت ﹎︧ــ︐︣ده و ز﹡︡﹎﹩ ﹋︣دن ︋﹥ روش ﹝﹙﹩ را 
 ︀﹫﹡︣ا﹍﹡ ﹟︋︣ای ر︨﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ا ︡︀︋ ︀﹞ ︀ن ︨︀ز ﹨︧︐﹠︡ و︣︗ و ﹜﹞ ︀ر﹫︧︋ ︀﹠︀︫ــ﹫﹥ ای در ﹡︷︣ ﹎︣﹁️. ا ﹏︀ان ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︧ــ﹢︑ ﹩﹝﹡ ︣﹍د

.﹜﹫﹠﹋ ﹏﹝︻ ︣︐︋
آ﹡︙﹥ ﹝︣ا ︋﹥ ︋︩ ︨ــ﹢م از ︨﹠︀﹡﹛ ﹨︡ا ﹤﹁︣ :︡﹠﹋ ﹩﹞ ️︧︀︋︡اری ︋︣ای ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ از ا﹇︐︭︀د ︗︀﹡﹩ و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ از ︻︡ا﹜️، 

﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡؟
ا﹜︊︐﹥ ﹋﹥ ﹝﹟ وا﹡﹞﹢د ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹛ ﹝︀ ︗﹢اب ﹨﹞﹥ ︎︨︪︣ــ︀ را ﹝﹩ دا﹡﹫﹛. آ﹡︙﹥ ﹝﹟ ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹛، ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹉ ﹇︀﹜︉ ︻︷﹫﹛ ︋︣ای ﹡﹆︩ 

 .﹜﹠﹋ ﹤ارا ﹩﹡︀︗ در ا﹇︐︭︀د ﹤﹁︣
 ︀︋ ️﹀﹛︀﹞ ︡را ﹝︴︣ح ︨ــ︀زم؛ ︋﹥ ︭︠﹢ص ا﹋﹠﹢ن، ︋︀ ر︫ــ ﹜﹫﹨︣دن در︋︀ره آ﹡︙﹥ ﹝︀ ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹋ ️︊︮ ️﹫﹝﹨ا﹨﹛ ا﹢︠ ﹩﹞ ،راه ﹟در ا

.﹩︨︀زی و ر︫︡ ﹝﹙﹩ ﹎︣ا ﹩﹡︀︗

﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران  ٨
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﹁︡را︨ــ﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران در ︨︀ل ﹎︫︢︐﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹝︪ــ︀وره ︀﹫﹡︀︐︣︋﹩ ﹝︧︐﹆﹏ و ︋︧﹫︀ر ﹝︐︣م ︨︊︣ (Cebr) را ︋︣ای ﹋﹞﹉ ︋﹥ 
︑︨︣﹫﹛ و﹫﹎︥︀ی ﹤﹁︣ 2︧︀︋︡اری ︗︀﹡﹩، ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁️.

آ﹡︑ ︀﹞﹫﹟ ﹝﹩ ز﹡﹠︡ ﹋﹥ ﹁︡را︨ــ﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران در ︡ود 3 ﹝﹫﹙﹫﹢ن ︧︀︋︡ار ︣﹁﹥ ای دارای ﹝︡رک و ا﹡︐︷︀م ︋︪﹩ ︫︡ه را از 
.︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹩﹎︡﹠︀﹝﹡ ،(ICAEW) ︤﹛︧︀︋︡اران ︠︊︣ه ا﹡﹍﹙︧︐︀ن و و ﹟﹝︖﹡ا ︡﹠﹡︀﹞ ︧︀︋︡اری ای ﹤﹁︣ ︀ی﹡︀﹞در ︨︀ز ️﹫﹛︀︺﹁ ﹅︣︵

︑﹞﹫﹟ زده ︫︡ه ﹋﹥ ا ﹟︧︀︋︡اران ︋︣ای ا﹇︐︭︀د ︗︀﹡﹩ ﹝︺︀دل ︡ود  ﹉︀رم ﹝﹫﹙﹫︀رد د﹐ر ارزش ا﹁︤وده دار﹡︡.
و در ︋﹢م ︫﹠︀︨ــ﹩ ﹎︧︐︣ده ︑︣  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری، ا︫︀︮﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ا︨︐﹠︀د آ﹝︀ر ﹝﹙﹩ ا︫︐︽︀ل در ز﹝﹫﹠﹥ ︧︀︋︡اری ︀ ز﹝﹫﹠﹥ ﹝︣︋﹢ط ︀ ︎︪︐﹫︊︀ن 

︧︀︋︡اری ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، در ︡ود ﹡﹫﹛ ﹝﹫﹙﹫︀رد د﹐ر در ︨︀ل ︋﹥ ا﹇︐︭︀د ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.
︀ ر︑︊﹥  ︀ ر︫ــ︡ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡︀︠︀﹜︬ دا︠﹙﹩،︋   ﹜︧ــ︀︋︡اران در ﹡﹫︣وی ﹋︀ر،︋   ︨﹟﹫ ــ︡︡ی︋  ︎︥و﹨︪ــ︀ی آ﹡︀ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹨﹞︊︧ــ︐﹍﹩︫ 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩   ︋️﹫﹁︀﹀ ︀ز﹝︀ن︫  ︀︬︠ ﹁︧︀د︨  ︀ ر︑︊﹥ ﹋︪﹢ر در︫  ︫︀︬︠ ︑﹢︨︺﹥ ا﹡︧︀﹡﹩ (Human Development Index) و︋ 

(Transparency International Corruption Index) ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡.

ــ︡ای ﹝︀ ﹝︺︐︊︣، در︠﹢ر ︑﹢︗﹥ و   ︮،﹩﹡︀︗ ︣ا﹝﹢ن ا﹇︐︭︀د﹫ ا﹠︀ ار﹇︀م در︠﹢ر︑﹢︗﹩ ﹨︧ــ︐﹠︡ و ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨﹠︡ ﹋﹥ ــ︣ا در ﹎﹀︐﹍﹢﹨︀ی︎ 
﹝﹢ری ا︨️.

 ﹤︊﹡︀︗︡﹠ ــ︣﹋︀ی  ︫︀  ︋،﹩﹡︀︗ ﹤﹁︣ ︉﹡︀︗ ︣ر و از﹆﹞ ﹢﹡ ﹤ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اران︋  ︪ــ﹩ از آن ﹎﹀︐﹍﹢﹨︀ ﹨︧ــ︐﹫﹛. ﹁︡را︨ــ﹫﹢ن︋  و ﹝︀︋ 
 ،(UNCTAD) ﹤︺︨﹢︑ در ز﹝﹫﹠﹥ ︑︖︀رت و ︡︐﹞ ﹏﹚﹞ ︦﹡︣ا﹀﹠﹋ ،(OECD) ︫ــ︀﹝﹏ ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹊︀ری و ︑﹢︨ــ︺﹥ ا﹇︐︭︀دی
︮﹠︡وق ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︎﹢ل ︗ ﹉﹡︀︋ ،(IMF)︀﹡﹩ (WB) و ︨ــ﹊﹡︀︋ ︣︀︀ی ︑﹢︨ــ︺﹥، ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ﹋﹞﹉ ر︨︀﹡﹩، و ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
︣ ﹍﹢﹡﹍﹩ ا︖︀د ا︵﹞﹫﹠︀ن و ﹊︍︀ر﹍﹩ در  ︀ل ︗︀ری︋  ﹫︧️ (G-20) در︨  ا﹡︐︷︀م ︋︪ــ﹩، در ار︑︊︀ط ا︨ــ️. در ︲﹞﹟، ﹝︃﹝﹢ر️ ﹎︣وه︋ 

﹇﹙︉ ا﹇︐︭︀د ︗︀﹡﹩ ﹝︐﹞︣﹋︤ ︋﹢د.
.﹜﹫﹠﹋ ️﹫﹛︀︺﹁ ﹟از ا ︩﹫︋ ،﹩︺﹝︗ رت  ﹁︣دی و﹢︮ ﹤︋ ︡︀︋ ︀﹞ ︀﹞ا

︑︺︡ادی از ﹢زه ﹨︀ی در︠﹢ر︑﹢︗﹥ و︗﹢د دار﹡︡ ﹋﹥ از ﹝﹠︷︣ ﹝﹙﹩ و ︗﹞ ﹩﹡︀﹛ ﹨︧ــ︐﹠︡ و  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری در ا ﹟﹢زه ﹨︀ دا﹡︩ و ا︻︐︊︀ر 
دارد و ︮︡ای ﹝︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ا︔︣﹎︢ار ︋︀︫︡ و ︀︋︡ ︫﹠﹫︡ه ︫﹢د.

﹫︪﹍﹀︐﹥ ا︨️، دا﹝﹟ ﹝﹩ ز﹡﹠︡.  ︧﹫︀ری از ﹡︀ر︲﹫︐︀︀ی︎   ︋﹤︀ ﹩ ا︵﹞﹫﹠︀﹡﹩ ﹋﹥︎  ︪﹛ و︋   ︠﹢︗ ﹤  ︋﹩︻﹢﹡ ﹤  ︋﹤﹋ ︡﹠︐︧﹨ ︤﹫﹡ ﹩﹚︀︧﹞ ،﹟ا﹁︤ون ︋︣ ا
ا﹋﹠﹢ن در ﹡︷︣ دارم ︋﹥ ︑︺︡ادی از آ﹡︀ ا︫︀ره ﹋﹠﹛.

ا﹡︐︷︀م ︋︪﹩ ﹨﹢︫﹞﹠︡: ﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اران در ︨︀ل ﹎︫︢︐﹥ ﹉ ︋︣ر︨﹩ در︋︀ره و︲︺﹫️ ا﹡︐︷︀م ︋︪﹩ در ︨︣ا︨︣ ︗︀ن 
︋︣﹎︤ار ﹋︣د. ﹝︀ در ︡ود 350 ︎︀︨ــ د﹨﹠︡ه از ﹨﹞﹥ ﹇︀ره ﹨︀ دا︫ــ︐﹫﹛ ﹋﹥ ﹡﹞︀﹠︡ه ﹎︧ــ︐︣ه و︨﹫︺﹩ از ︋︪ــ︀ ︋﹢د﹡︡. ︨︍︦ ا﹟ ︋︣ر︨﹩ را ︋︀ 
 ﹤﹋ ﹩︀﹞︀﹫︎ .﹜︧ــ︀︋︡اران ︠︊︣ه ا﹡﹍﹙︧ــ︐︀ن و و﹜︤ ︋﹢د، ︎﹫﹍﹫︣ی ﹋︣د ﹟﹝︖﹡︪ــ︀ر﹋️ ا﹞ ︀︋ ﹩﹞در ﹨﹠﹌ ﹋﹠﹌ و ﹜﹠︡ن ﹋﹥ دو ﹩︀﹨︣د﹎︤﹫﹞
️ ا﹡﹍﹫︤ی ︨︀ز﹎︀ر ︋﹢د﹡︡. ا﹡︐︷︀م ︋︪﹩ ︋︧﹫︀ر ︎﹫︙﹫︡ه، ︎︣﹨︤﹠﹥، از ﹨﹛ ﹎︧﹫︐﹥ و ﹝︀﹡︹ ﹡﹢آوری و ر︫︡  ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫ــ︡، ﹇︀︵︹ و ︋﹥ ︵﹢ر ︫﹍﹀
︋﹢د. ﹨﹫︙﹊︦ ﹡﹞﹩ ﹎﹢︡ ﹋﹥ ا﹡︐︷︀م ︋︪﹩ ﹐زم ﹡﹫︧️؛ ا﹝︀ آ﹡︙﹥ ﹝﹢رد﹡﹫︀ز ا︨️، ا﹡︐︷︀م ︋︪﹩ ﹨﹢︫﹞﹠︡︑︣، ﹝﹠︀︨︉ ︋︣ای ﹨︡ف، ︋︣ ﹝︊﹠︀ی 
︦ از ا︗︣ا︨️.  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری   ︎﹩ِ︪︋︣︔دوره اِی ا ﹏ِ﹫﹚︑ ا﹡︖︀م ﹤ ︀ ذ﹠﹀︺︀ن ﹝﹛ و ﹝︪︣وط︋  ︫ــ﹢ا﹨︡، ︑﹢︨ــ︺﹥ ︀﹁︐﹥ از ︵︣﹅ ﹝︪﹢رت︋ 

︀︋︡ در ز﹝﹫﹠﹥ ا︀︧﹞ ﹟﹏ ︮︡ا﹩ ر︨︀ ︋︀︫︡.
 ﹟د را ﹡﹞﹩ ︎︣داز﹡︡ و از ا﹢  ︠﹤﹡︀﹀︭﹠﹞ ﹜  ︨﹤﹋ ﹩︀︐﹋︣ــ ﹫︩ از ا﹟ در ﹝﹢رد ا︧︀︨ــ︀ت ﹨﹞﹍︀﹡﹩ در︋︀ره︫  ا﹡︭︀ف در ﹝︀﹜﹫︀ت ︋﹠︡ی: ﹝﹟︎ 
 ﹏︋︀﹇︣﹫︾ ﹤︗آن را «و (Edward Heath) ︒﹫﹨ ــ︤ی ﹋﹥ ادوارد﹫ ︀ن﹝﹨ .︣دم﹋ ️︊︮ ،︡﹠ا﹁︤ا ﹩﹞ ︣و﹡︡ان︀ی ︫ــ﹨ ﹤﹠︤﹨ ﹤︋ ﹅︣︵
﹇︊﹢ل ︨ــ︣﹝︀﹥ داری» ﹡︀﹝﹫︡ه ا︨️. ا ﹟﹢زه ای ︋︧﹫︀ر ︎﹫︙﹫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ﹝﹢از﹡﹥ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ا﹡︭︀ف و ︋︣﹇︣اری ر﹇︀︋️ ﹝﹙﹩ از ﹉ ︨﹢ و 
 ︣︷﹡︣ز ﹤﹋ (BEPS) ︊︡اء و ا﹡︐﹆︀ل ︨﹢د﹞ ﹩︀︗ ﹤︋ ︀︗ ﹩︑︀﹫﹛︀﹞ ا︨️. ︎︣وژه ︣﹍از ︨﹢ی د ﹩﹡︀︗ ︴︨ ︋︣ا︋︣ و ︫﹀︀﹁﹫️ در ︳ا︗︣ای ︫︣ا

٩﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران 
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﹥ ﹨﹞﹊︀ری  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︋   ︋﹤︺﹞︀︗ ﹏︀﹝︑ ا︨️ ﹋﹥ ﹡︪ــ︀ن د﹨﹠︡ه ﹩︋﹢ ︧ــ﹫︀ر︠  ︣وع︋  ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹊︀ری و ︑﹢︨ــ︺﹥ ا﹇︐︭︀دی ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د،︫ 
﹥ ﹝︣﹙﹥ ا︗︣ا، ﹡︐﹢ا﹡﹫﹛ و﹁︀ق ︗﹞︺﹩  ︦ از ر︨﹫︡ن︋  ــ︡ و ا﹟ ︑︣س و︗﹢د دارد ﹋﹥︎  ﹢ا﹨︫︡   ︬︠از ا︗︣ا ﹝︪ــ ︦ ا︨ــ️. ا﹝︀ ﹡︐﹫︖﹥ وا﹇︺﹩︎ 
️ آ﹝︡ه را ﹀︶ ﹋﹠﹫﹛. ﹝︀﹜﹫︀ت ︋﹠︡ی ︑︭︭﹩ ا︨️ ﹋﹥ در ﹫︴﹥ ﹇﹙﹞︣و  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری ﹇︣ار دارد: ﹝︀ ︀︋︡ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ︮︡ا﹩ ر︨︀  ︋﹥ د︨

.﹜﹫︫︀︋
 ﹏︱︺﹞ ﹟زده ﹋﹥ ا ﹟﹫﹝︑ ﹩﹚﹚﹝﹛︀ن ︫﹀︀﹁﹫️ ︋﹫﹟ ا﹞︀ب ا︨️- ﹨﹞﹥ ﹎﹫︣ ا︨️ و ︨︀ز︴︠ ﹤︐︧︀︫ ﹤﹋ ﹤﹡﹢﹎ و ﹁︧︀د: ︨︣︵︀ن ﹁︧︀د- آن ︉﹚﹆︑
﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︑︀ ﹉ ﹨︤ار ﹝﹫﹙﹫︀رد د﹐ر ا﹝︣﹊︀ در ﹨︣ ︨︀ل ︋︣ای ︑﹢﹜﹫︡ ﹡︀︠︀﹜︬ دا︠﹙﹩، ﹨︤﹠﹥ ︋︣ ︋︀︫︡. ا﹜︊︐﹥ ﹋﹥ ا︧﹞ ﹟﹙﹥ ای ︗︡︡ ﹡﹫︧️؛ ا﹝︀ 
︣ای ﹋﹞﹉ ︋﹥  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ و︥ه ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️.  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری در ﹝﹢﹇︺﹫️ ︋︧﹫︀ر ﹝﹠︀︨︊﹩︋   ︋︴︀ز﹎﹩ در ︨ــ︑ ﹤︋ ﹤﹡︀︐︊︫ــ﹢︠
﹫︀︨︐︀ی  ︣﹋︐﹩ ا︔︋︩︣ و︨  ︣︠﹢ردار﹛ و ز﹝﹫﹠﹥ را﹨︊︣ی︫  ــ︴﹡ ︀د﹨︀ از ﹝︀رت ︧ــ︀︋︡اری ﹇︀﹡﹢﹡﹩︋  ﹏ ا﹟ ﹝︺︱﹏ ﹇︣ار دارد. ﹝︀ در︨ 
ا﹁︪︀﹎︣ا﹡﹥ را ︋﹥ ︠﹢︋﹩ ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ در ︨︴﹢ح ﹝﹙﹩ و ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩، ︋﹥ ︑﹢︨︺﹥ رو︫︀ی ﹊﹢﹝︐﹩ ﹝﹣︔︣ ︋︣ای ︎﹫︪﹍﹫︣ی و ﹋︪︿ 

﹁︧︀د ﹋﹞﹉ ﹋﹠﹫﹛. ﹝︀ ︀︋︡ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ︮︡ا﹩ ر︨︀ ︋︀︫﹫﹛.
 ﹉ ︀ب ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ در︐﹡ر ﹋︀﹝﹏ ا︠︐﹫︀ری ا︨️: ﹝︀ ا﹢︵ ﹤︋ ﹩︮﹢︭︠ ︩︋ ﹤︀﹞︨︣ ﹟﹫﹞︃︑ ︣د ︋︣︑︣: ︫︣﹋️ در﹊﹚﹝︻ ︀︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹩︪︋
︋﹠﹍︀ه ︀﹞︨︣ ﹩︮﹢︭︠ ︩︋﹥ ﹎︢اری ﹋﹠﹫﹛ ︀ ︋︀ آن ︋﹥ ﹝︊︀د﹜﹥ ︋︍︣داز﹛ ︀ ﹡︍︣داز﹛. ︫︣﹋️ در ︑︃﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دو﹜️ ا︠︐﹫︀ری ﹡﹫︧️؛ ﹝︀ ︋﹠︀ ︋﹥ 
﹇︀﹡﹢ن ﹝﹢︸︿ ﹨︧ــ︐﹫﹛ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ﹝︀﹜﹫︀︑︀ و ︻﹢ار︲﹩ را ﹋﹥ ﹝︀﹜﹫︀ت ﹎︢اران دو﹜️ ︋︣ ︻︡ه ﹝︀ن ﹎︢ا︫ــ︐﹥ ا﹡︡ را ︎︣دا︠️ ﹋﹠﹫﹛. ﹨﹞︙﹠﹫﹟، دو﹜️ 
ا﹡︐︷︀م ︋︪ــ﹩ ︋︩ ︭︠﹢︮﹩ را ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨︡ ︑︀ ا︵﹞﹫﹠︀ن ︀︮﹏ ﹋﹠︡ ﹋﹥ آ﹡︀ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝﹠︀︨︉ ︋︣ای ︫﹀︀﹁﹫️ و ︮︡ا﹇️ ﹝︀﹜﹩ را 
 ️︣︡﹞ زه﹢ د دو﹜️ ا︨️ و در ︋﹫︪︐︣ ﹝﹢ارد در﹢︠ ،︡؟ ︎︀︨ــ﹠﹋ ﹩﹞ ﹩︪︋ زه ﹨︀ ا﹡︐︷︀م﹢ ﹟را در ا ︀︐﹛︧ــ﹩ دو﹋ ﹤ ︀﹞ا︗︣ا ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ا
﹝︀﹜﹩ ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩، دو﹜️ آزادی ︻﹞﹏ و ︨︧ــ︐﹩ ︋﹫︪︐︣ی ﹡︧︊️ ︋﹥ ا﹡︐︷︀ر﹨︀︩ از ︋︩ ︭︠﹢︮﹩ ا︻﹞︀ل ﹝﹩ ﹋﹠︡. در ا﹋︓︣️ در︠﹢ر 
︑﹢︗﹩ از ﹋︪﹢ر﹨︀، ︎﹫︀﹝︡ ا﹟ رو﹥، ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ︲︺﹫︿، ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ︲︺﹫︿، ا﹡︐﹆︀ل ︋︡﹨﹫︀ی ︨﹠﹍﹫﹟ ︋﹥ ﹡︧﹙︀ی آ﹠︡ه و ﹡︊﹢د ا︋︤ار 

وا﹇︺﹩ ︋︣ای ︧﹞ ﹩﹢﹍︨︀︎﹢﹐ن ﹝﹠︐︉ ا︨️. ﹝︀ ︀︋︡ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ︮︡ا﹩ ر︨︀ ︋︀︫﹫﹛.
 ﹟︣︐︪﹫︋ و﹝︐﹢︨ــ︳ ︑︀﹋﹠﹢ن ﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠﹠︡ه ﹉﹢﹋ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹠﹍︀ه ﹨︀ی ︬︪﹞ ﹏﹞︀﹋ و﹝︐﹢︨︳: ︋﹥ ︵﹢ر ﹉﹢﹋ ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ از ︋﹠﹍︀ه ﹨︀ی
︉ و﹋︀ر﹨︀ی  ﹝﹫︤ان ا︨ــ︐︡ام و ر︫ــ︡ در ︋︩ ︭︠﹢︮﹩ ︋﹢ده ا﹡︡. و﹇︐﹩ ﹝︪ــ︀﹨︡ه ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ︻﹞﹢م ﹝︣دم ︋﹥ ︵﹢ر ﹁︤ا﹠︡ه ای از ︾﹙︊﹥ ﹋︧
︋︤رگ ﹎︣︤ان ﹨︧︐﹠︡ و و﹇︐﹩ ا﹇︐︭︀ددا﹡︀ن ︋﹥ ﹝︀ ﹝﹩ ﹎﹢﹠︡ ﹋﹥ ا﹁︤ا︩ ا︠︐﹑ف در ︑﹢ز︹ درا﹝︡، ﹝﹠︊︺﹩ ︋︣ای ︠︴︣ در︠﹢ر︑﹢︗﹥ ︋︣ای ﹝﹢از﹡﹥ 
︣ا︨︣  ﹢ا﹨︡ ︑︖︣︋﹩ از︨  ﹢د.︫  ﹢ا﹨︡︋   ︠️﹢﹛او ﹉ ︳و﹝︐﹢︨ــ ﹉﹢﹋ ︀ه ﹨︀ی﹍﹠  ︋︩ ﹠︀︋︣ا﹟ ا﹁︤ا︩ ر︫ــ︡ در︋  ا﹇︐︭︀د و ا︗︐﹞︀ع ا︨ــ️،︋ 
︉ و﹋︀ر ︋﹥ ︋﹠﹍︀ه ﹨︀ی ﹋﹢﹉ و﹝︐﹢︨︳ ﹝︪︀وره داده ا﹡︡، آ﹡︋ ︀︐︣ ︻﹞﹏ ﹋︣ده ا﹡︡.  ︗︀ن ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ﹨︣ و﹇️ ﹝︪︀وران ︣﹁﹥ ای ﹋︧ــ
 ﹤﹁︧︣ــ︀︋︡اری و و︨︺️ ︠︡﹝︀ت ︑︖︀ری ﹋﹥ ︧︀︋︡اران ارا﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ︋︣ای ر︫ــ︡ ︋︩ ︋﹠﹍︀ه ﹨︀ی ﹋﹢﹉ و﹝︐﹢︨︳ ﹫︀︑﹩ ا︨️. ﹝︀ 
︐﹫﹛︀︺﹁ ﹤︋ ︡︀︋︀ی ︀﹝︐﹩ از ﹝︧ــ︀﹙﹩ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋﹥ ︑︣﹉ ر︫ــ︡ در ا︋ ﹟︩ ﹋﹞﹉ ﹋﹠︡، وارد ︫﹢﹛؛ ﹝︀︧﹙﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ﹋︀﹨︩ ﹝﹆︣رات 
﹥ و︨﹫﹙﹥ ︑﹆﹙︉ و ﹁︧︀د. ﹝︀  ︡ن︋   ︫﹩﹡︀︋︣﹇ ﹤ ︉ ︢︎︣ی ﹋﹞︐︣ ﹡︧ــ︊️︋  ﹥ ﹝﹠︀︋︹ ﹝︀﹜﹩ و آ︨﹫ ︨ــ﹠﹍﹫﹟ و ﹡︀﹝﹠︀︨ــ︉ د︨︐︨︣﹩ آ︨︀﹡︐︣ و ﹡﹢آورا﹡﹥ ︑︣︋ 

︀︋︡ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ︮︡ا﹩ ر︨︀ ︋︀︫﹫﹛.
﹥ ︑﹠︀﹩ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡  ﹥ ︵﹢ر ﹁︤ا﹠︡ه در﹝﹩ ︀︋﹠︡ ﹋﹥ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩︋  ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران و د﹍︣ ا︫︀ص ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡︋  ﹁︣ا︑︣ از ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩:︨ 
ا︵﹑︻︀ت ﹋﹙﹩ ︑︣ی را ﹋﹥ در︋︀ره ︋﹠﹍︀ه ﹝﹢رد﹡﹫︀ز ا︨ــ️، ︔︊️ ﹋﹠︡. ︑﹞︣﹋︤ ︋︣ ﹡︐︀︕ ﹝︀﹜﹩ ︋︡ون ︫ــ︣ح ︲﹞﹫﹞﹥ ︫ــ︡ه از ﹍﹢﹡﹍﹩ د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ 
︀زده ﹝︀﹜﹩ اداره  ــ︀﹝︡ار و︋  ︣ای︨   ︋﹩ر ارزش زا﹢︭︑ ︀ ﹫︪ــ︐︣︋  ﹥ ا︖︀د ا ﹟︦ دا﹝﹟ ﹝﹩ ز﹡︡ ﹋﹥ وا︡﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی،︋   ︋﹩︻﹢﹡ ﹤  ︋،︕︀︐﹡ آن
﹝﹩ ︫﹢﹡︡ ︑︀ ︢︎︣ش ﹝︧﹢﹜﹫️ ︋﹫︪︐︣ در ﹇︊︀ل ﹎︧︐︣ه و︨﹫︺︐︣ی از ذ﹠﹀︺︀ن. ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹊︍︀ر﹥ (IR)، وا︡﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ و ︋︀زار﹨︀ی 
﹥ و︨﹫﹙﹥  ﹠﹍︀ه ﹨︀︋   ︋﹤﹡﹢﹍ ﹤﹋ ︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹢﹎︀ز  ︋︉﹚︴﹞ ﹟︣ح ﹝﹀︭﹙︐︣ی ر ا از ا ︣ا︨︣ ︗︀ن ︗﹙︉ ﹋︣ده ا︨️؛ ز︣ا︫  ﹫︪︐︣ی را در︨  ﹫︪︐︣ و︋  ︨︀م︋ 
ا︨︐﹀︀ده از ﹡﹥ ︑﹠︀﹞︨︣ ︀﹥ ﹝︀﹜﹩، ︋﹙﹊﹥ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ︨︣﹝︀﹥ ا﹡︧︀﹡﹩، ︨︣﹝︀﹞︨︣ ،﹩︺﹫︊︵ ﹤︀﹥ ︑﹢﹜﹫︡ی و ︾﹫︣ه، ارزش ︠﹢د را ︋︀﹐ 

﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران  ١٠
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﹝﹩ ︋︣﹡︡. ا﹟ ︑︭﹢ر وا﹐ی ︫﹀︀﹁﹫️ و ﹢﹍︨︀︎﹩، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹉ ﹇︡م ︋︤رگ رو ︋﹥ ︗﹙﹢ ︋︀︫︡. ﹝︀ ︀︋︡ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ︮︡ا﹩ ر︨︀ ︋︀︫﹫﹛.
﹥ ︑﹑︀︫﹞︀ن  ﹫﹠︪︡ــ﹫﹛ و︋  ﹢د﹝︀ن ﹡﹫︤︋   ︠﹤﹁︣ ﹤  ︋︡︀  ︋،﹜﹫﹠﹋ ️︊ ︀ ا︻︐︊︀ر︮  ﹥ در︨ــ︐﹩ و︋   ︋﹏︀︧ــ﹞ ﹟ا﹡﹫﹛ در︋︀ره ا﹢︐  ︋﹤﹋ ﹟︣ای ا ا﹝︀︋ 
︋︣ای ا︖︀د ︣﹁﹥ ای ︗︀﹡﹩ ز ︣︐︣ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی را︕ و آ﹫﹟ ا︮﹢ل ا︠﹑﹇﹩ ﹇︡ر︑﹞﹠︡، ادا﹝﹥ د﹨﹫﹛. ﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران 
 ️﹢︱︻ ︀ی﹨︡︺︑ ﹤﹫﹡︀﹫︋ ️﹀﹨ ،︀ن︗ ︨︣︀ی ︻︱﹢ در ︨︣ا﹡︀﹞︨ــ︀ز ﹤﹝﹨ ﹤﹋ را ا︗︣ا ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︑︀ ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋﹥ د︨ــ️ آورد ️︀︻ر ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹉
در ﹁︡را︨﹫﹢ن را ر︻ ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ️︀︀ در ︀ل ︵﹩ ﹝︧﹫︣ی ︨︀ز﹝﹠︡ ︋︣ای ر︻︀️ آ﹡︀ ﹨︧︐﹠︡. ﹝︀ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︸︣﹁﹫️ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ﹝﹙﹩ ︣﹁﹥  ای 
 ﹤﹁︣ ﹉ ️﹫﹝﹨︎︪ــ︐﹫︊︀ن ا ︀﹞ .﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ︡︮ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝﹠︀︨ــ︉ را ر ︀︋ ﹩﹞﹢︋ ﹤﹁︣ ﹩︪ــ︋ ︧ــ︀︋︡اری ︋︣ای ﹝︖﹢زد﹨﹩ و ا﹡︐︷︀م
︣ای ︨︀ز﹝︀﹡︀﹩ ﹋﹥ ﹝﹠︀︋︹ ﹝︀﹜﹩ ﹝︀ را ︑︃﹝﹫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ﹨︧︐﹫﹛ و ︋﹥ ︵﹢ر  ︣ای ︑﹢︨ــ︺﹥ ا﹇︐︭︀دی︋   ︋﹩︀﹠︋ ﹌﹠ ︧ــ︀︋︡اری ﹇︡ر︑﹞﹠︡ ︋﹥ ︻﹠﹢ان︨ 
 ﹉ ﹤︋ ︨︀زی ︫︡ه ﹩﹡︀︗ ﹩︀﹫﹡د .﹜﹫︫︀︋ ﹉︫︣ ︀ن︗ ︨︨︣︀زی در ︨︣ا ️ ﹡︷︀م ﹝﹠︡ ︋︀ آ﹡︀ ︑︺︀﹝﹏ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ︑︀ در ︑﹑︫ــ︀ در را︨︐︀ی ︸︣﹁﹫

 ﹤﹁︧︣︀︋︡اری ︗︀﹡﹩ ︨︀زی ︫︡ه ﹡﹫︀ز دارد و ﹝︀ در ︀ل ﹁︺︀﹜﹫️ در را︨︐︀ی ︑﹆﹅ ا﹟ ﹨︡ف ﹨︧︐﹫﹛.
.︡﹫︐︧﹨ ︡﹨︀︫ ︀﹝︫ ﹟︀︋︣ا﹠︋

 ︡﹠︐︧﹨ ﹩﹚︀︧﹞ ،️︧︀د﹝︐︻ا ﹩︋ ﹟︡ه ا﹠﹠﹋ ︹︧︣︑ ﹤﹋ ︀﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ︫︡ن و ﹡︊﹢د ا︵﹞﹫﹠︀ن در ﹩﹡︀︗ و ﹩︀ن ﹎︣ا︗ ︪ــ﹫﹠﹩ آ︫﹊︀ر﹡ ︉ ﹆︻ ﹟ا
﹋﹥ ﹝︀ ︀︋︡ ︋﹥ ︫︡ت در ا﹟ ︋︀ره ﹨﹢︫﹫︀ر ︋︀︫﹫﹛.

ــ︀︠︐﹟ ︣﹁﹥ ای ︗︀﹡﹩، ز ︣︐︣ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︗︀﹡﹩ و ﹁︺︀﹜﹫️ در  ﹫﹟   ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اران،︨  ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ ﹎﹀︐﹛، ﹨︡ف ﹁︡را︨ــ﹫﹢ن︋ 
را︨︐︀ی ﹝﹠︀﹁︹ ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ا︨️.

ا﹝︀ ا﹎︣ ﹎︣ا︩ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹡﹍︀ه ︋﹥ درون- ︋︣ای ︋︀ز︨ــ︀زی ︡ و ﹝︣ز﹨︀ و د﹢ار﹨︀ی ﹝﹙﹩، ︋︣ای ﹝﹠︀﹁︹ ﹝﹙﹩ ﹋﹢︑︀ه ﹝︡ت- ︋﹥ ︗︀ی ﹁︺︀﹜﹫️ در 
️ ︑︣ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. ︨ رت ﹋︀ر ﹝︀ ︋︧﹫︀ر﹢︮ ﹟در د︨︐﹢ر ﹋︀ر ﹇︣ار ﹎﹫︣د، در ا ﹩﹡︀︗ ﹩﹡︀﹍﹝﹨ ︹﹁︀﹠﹞ را︨︐︀ی

﹝﹀︐︣م ﹋﹥ در ا﹟ ︋︺︡از︸︣ ︋︀ ︫﹞︀ ︋﹢دم و ﹉ ﹝︪﹊﹏ ﹝︺︀︮︣ را ︋︀ز ﹋︣دم ﹋﹥ ︋︣ای د﹨﹥ ﹨︀ی ﹝︐﹞︀دی در ︀ل ︫﹊﹏ ﹎︣﹁︐﹟ ︋﹢ده ا︨️.
در ا︨ ﹟﹠︣ا﹡﹩ ﹋﹥ ︨﹢﹝﹫﹟ ﹝﹢رد از ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︨﹠︣ا﹡﹫︀ی «در︨️ و ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥» ︋﹢د، ︑﹑ش ﹋︣دم ﹨︣ دو ﹝﹢رد در︨︐﹩ و ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥ ︋﹢دن 

︗︀﹡﹩ ︫︡ن را ︋︣ر︨﹩ ﹋﹠﹛.
︋﹙﹥، ︗︀﹡﹩ ︫︡ن ﹝︪﹊﹙︀ی ︋︤ر﹎﹩ دارد؛ ا﹝︀ ︗︤﹍︀﹟ آن ︋︧﹫︀ر ︋︧﹫︀ر ︋︡︑︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.

﹥ ز︋︀﹡﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی ﹝︪ــ︐︣ک، ﹨﹞﹊︀ری ︗﹞︺﹩، و ﹝﹠︀﹁︹  ﹝﹟ ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ﹨﹞﹥ ﹝︀ و︸﹫﹀﹥ دار﹛ ︑︀ در را︨ــ︐︀ی ﹝﹠︀﹁︹ ﹨﹞﹍︀﹡﹩،︋ 
.﹜﹫﹠﹋ ️︊︮ ،﹩﹡︀︗ ﹩﹡︀﹍﹝﹨

️ ︵﹙︊﹩ ︨﹫︀︨﹩، ︋﹙﹊﹥ ︋︪﹩ از ﹉ ﹎﹀︐﹍﹢ی ︋︧﹫︀ر  ︮︡ای ﹝︀ ︮︡ا﹩ ﹇︡ر︑﹞﹠︡ ا︨ــ️ و ﹠︑ ﹤﹡ ︡︀︋︀ ︎︀دز﹨︣ی ︋︣ای ︻﹢ام ﹁︣︊﹩ و ﹁︣︮
︧﹡ :︫︡︀︋ ︣︐﹝﹞﹥ دوم از ︗︀﹡﹩ ︫︡ن.
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