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�7
ی"*
ی
ه ای ���Oد ���L از ا,I "روا.P . دو ١�?  

�� ا���د ارو ،از ��ت ھ� �� ای� � در 	��ن ��ب�&%$ی" �� وی"ه در  ��ر ھ�ی  �'�(%�" �)

در  غ'��د ھ�ی 4�'�4�ن ��3 �+�وی� �2&01، و/. ��&�ی ھ-)�ن ��'+� -�رو�%�اد �%,+�. 

 ، ز'�4. را �� "���	�ی�" �1: �9&� و در ا�%9 	���8 � زده�2&01 7�ره زار ط%0 ھ�ی 

<�� ھ�ی �2&01 "	���8 ای ��=�" ��ب را �� "�%)�')�ن ��زه وارد"  "ھ-$ی>&. �>�/-3 آ�%$"

  �� ھ? �%$'+�.

.، از ���=�A  �ران �� � ا@$اب 	� ا=&�ده ای  ،از �ی دی)� و ھ-$��ن �� ای� (�ی�ه �%

�%%�/%> ل�%E �7ن را،  � در 'D�ذ  3د�� �ات ھ� و F  .�% GH' ھ�

�ی و ���.ا�$ار ��I4 �%Jار  �4دا'+�4.��ا'�ی. ھ�ی �%�� ا=�ده �%)�دی�،   ا<&�Lدی -

، از د3 �%�ھ+�. در �O��H �4وه ھ� و ا@$اب "ا=�اط. را3" و "G��' MN (Iی�"آھ>&). 

از ��P��%3 و  ،@� ?	�ی�ن �D,� و دی)�ی در رد ��/%� آن ی,. در ھ-2�ا'. �� �+��Pت @� ? 

  ھ�اداران �%�&� ��9�ردار �%)�د'�.

 �Qرا�" ORا Eوت �� ی�D&� G+ دو وا �('�%� S>وز و ر�7 ای� دو (�ی�ه ای '� ھ-)�ن در وا��

��ز')�ی �+%�دی �� ��/%�ی @� ?"، آن ھ? در �NرN�ب "	��'. �7ن (>�" ا��ی,� �. ���7. 

%E، ط�ح و (%�ده  �دن ��'��� ھ�ی F  رھ�ی 9�د��ار��دی در  �L&>3 ھ�ی ا�%

. "د�� �ا. ���ر &." در �%ا<&�Lدی در 	�3 ��آوردن "'%�ز�+�ی ھ�ی او/%�" در 	� 

، �%&�ا'+� راھ)��ی �� �>3 از �� 9%$ش ا���دی� ھ�ی =�8ل  �ر�4ی��ام   ��ر ھ�ی (%�ا��'.

، ھ�ی ھ+)3D" در @�H1 ای ���ود ��W%2 �4د'� .د دوا��ار" و � "ا'37�P دارای"ر �

��ای '>O 	�ان �%&�ا'� �+�H= �� �X زدای. �4دی�ه و در  ��ر ھ�ی (%�ا��'. (�ی�ه ای  � 

  ز�%+� �ز ا�Y&7ل 4>&�ده �4دد.���وم 

٢ .�Qن *%� ا��ی
L ����  ری!- ی�.� ?R��Sت �

.، ا<&�Lدی و  =�ھ+).  ��ر ھ� و ��I4 �%Jاری و ��I) �%Jی�ی '�A �� روا�Z 4>&�ده ای �%

 �'�&� و ��J%�ات =�ا��زی ��%Z ز%3 از �ی دی)�، 	��ن ا��وز در آ Eھ� ار ی W9�7 ای�

 3دی)�4�'. '� �&�ازن و �+%�دی <�ار دارد. "	��'. �7ن" روز ا=$ون '�Aم ���ی� داری، د

.-  O@ل ا9%� ��ا� �R Eدر ی ?   Z4�'�4�'. را ط.  �ده   � در آن، از ')�ه روا� .D%  و

ا��ی,� 'GH �8%%�  ++�ه ��زی  ا<&�Lدی، 	��'. �7ن ��ب ���ر ��3 <%�دت ای�]ت �&��ه

�  .3�A-3 ا�\�ا��ری ای�]ت �&ھ-�ن ��F��8.  � ا��وز  و/. دارد  �ده ا �� �X+�� ه�

ا�\�ا��ری 	��ن را، د3  ? در �G2 ھ�ی روا�Z ه ا'�، دو��ره 'GH ای� آ�9ی� �ا��ی,� �4دی

'�7. از '%�ز 4>&�ش 7%�ه ��/%�ی ���ی� داری، @X?  .�'@� ? ا<&�Lدی  ? ر'[ �%>�ز
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 "terabits"  �%�ا�%3" ��٢٢٠  ا��وز ی�F��8ت  =�ا��ز�%� �%'�J داد  ر<?�، در @�/.  � ای� در

(+h �%�ا�%3 در g/�� �%'�J  ��  ٢٠٠۵و �4=3، ا�4 ��زھ? �� �%�ا�3% +GX 7�د، در �ل 

  )١( �%)�دی�.

 �+2P/ .+�+�" �(&� از ھ� و<3 دی�ا��ی,�، ا��وز �% �<) '. �7ن��	دی �L&>ت اF��8� در

�+�+.،  � �� ����m ی @�ف "ی�"  ی ا')1%>. ای� . ��/%�" 'GH �8%%�  ++�ه ��زی �%,+�. 

)U .� رز�P� (�+  3  � درآ��ز و ا'�Xم  رو'� ��/%� �7 3 ھ�ی �$رگ ،  �%�')� ای� '�QH ا

%E  <�ار دا7&� و �G2 وQ. رو'� ��/%� �� F  ر ھ�ی 9�د ��ار��ی�ی3 در  �� �� .'��	

=�Hان ا���دی� ھ�ی =�8ل  �ر  ،'�A �� (�ی%� ��دن pQ �$د و ��8ش –����m  �ر �4ه ��/%�ی 

ر '�ظ��ر و  ��ر ھ�ی  (%�ا��'.  در  ��ر ھ�ی 9�د ��ا  - و ھ$ی+� ای '�Z%�� qD@ $%N �4ی

�F��8ت ھ-%� �+�+. �+�X �� آن �%)�دد  � ارزش ا�s=. از  ��ر ھ�ی  <�ار �%)%�د.

%E ا'&�Hل '-�ی�. F  ر ھ�ی 9�د��ار��ر ھ�ی (%�ا��'. ��  ��ای� 9�د��ار '�ظ��ر و   ��

���ی� 37�P'�7ن ا��وز '� �+�� در ھ-$��'. "ا .'��	 t%��� 7%�ه ��/%�ی  '�7. از ای

 ،'�7. از �7ایOP> Z از ���ی� داری ا=�ده �%)�دد "���ی� داری" �� "��P7 ا'37�P ��وی

�&D�' OR3 �1,� ',&� �8%%�  ++�ه در ای� ا � '� �+�� "��P7 ا'37�P ��وی" در "ا'37�P  ا

���ی� ای 7%�ه ��/%� ���ی� داری" اد��م �%)�دد، �1,� "ا'P7�' "ی� داری���. از �37 

 u19 "ارزش �=�sا" O,7 �� ر ھ�ی 9�د��ار '�ظ��ر��ی� داری  � در  �����A' G2م 

���ی� داری 	��'. (%�'� �. 9�رد. 37�P'ن  �%)�دد، '%$ �� ا�'�> t%��� ای� �� �=�sارزش"ا" 

از ھ-%� 	��'. و =�ا��زی �4دی�ه و در '&%�X 9�د �� ����m "ا�s=� ارزش 	��'." ��Pرز �%,+�. 

3   � وا�>&). ھ�ی �&O��H ��وز �.  +�	+.�  G2� 37 ��وی در�P'ا �P7 و/. ای� اد��م

ی E	��P' ای  ای�  ��رھ� �� '�Aم  و  ��ر ھ�ی (%�ا��'. �+�X �� "وا�>&). ھ�ی 4>&�ده"

 ار9�د�� ��ر ھ�ی  ھ-%� اOR وا�>&). ھ�ی �&O��H ه ا�4�.3دیا<&�Lدی 	��'. 

%E و  ��رھ�ی 9�د��ار F  ر و '�ظ��ر��ر ھ�ی (%�ا��'. ��  ��  �P'�	 Eا�>&). ی

3  ار، ھ�ی 9�د���%�%� �F��8ت  ، درھ�ی ��W2 "/%�ا/%>? '�" ��دهدر وا<S =�آورده 

�� ھ?  ،'.�%�ا�9�د��ار '�ظ��ر ��  ��رھ�ی (و  ��ر ھ�ی  %��Eار F ��ر ھ�ی 9�د 

�+�D� �� �Xوت ھ�ی � h%4  ++�ه دارای. ھ� �4دی�ه ھ� در �%� 9�د  ��رpQ 	��'. و ھ? 

 .3 ، �� وی"ه در  ��ر ھ�ی (%�ا��'.(�3 ای� ,� ای ا<&�Lدی =�H 4>&�ده ای '>P.ا

.3    '�D&� ا

�Jو�-+� دارای. ھ�ی یE در �R ا >�Dم، '��د ��P&8 ی� ا/-11. ا��اد ر�'. 4$ارش �%�ھ�  � 

  ٢٠١۵ O 	��ن  در �ل  �Jوتدر �R از  ��۴٨   ٢٠٠٩در �R در �ل  ��۴۴ی� ا=�اد 	��ن از 

 Gو�-+� ��ی� ا=$ای�J �R در E3. ا�4 ای� رو'� ادا�� ی���، ا@&-�ل �%�ود  � ھ-%� ی'-�ده ا

  )٢( .	��ن �J �'�7وتدر �R  E/��۵٠  ٢٠١۶ا=�اد 	��ن در �ل 
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ون .
یI ا�U�Nدی "را�� ھ�ی ا��اط�"وا:(6 . ٣.  

، �� وی"ه �1%� "���	�ی� و (+�ه 	�ی�ن" �� �4وه ھ� و '��د ھ�ی  � در �>&� "�%)�'� &%$ی"

 ���از �ل ھ�ی �&-�دی �� ای� �   ارو(� ی�ا���د��8 � ��آ��ه ا'�، در وا<S در  ��ر ھ�ی 

 .�%�� ��'���  ارو(� ی�ا���د. ای� �4وه ھ� در @�زه ھ�ی �2&01 7&� ا'�@��ر دادر  �رزار 

  @�زه ای در @�ل (%��وی دی�ه �. 7�'�. ای ھ� و �F��8ت وی"ه 

ارو(� �� O,7 روز ا=$ون =�8/%3 دار'�. �Q�ر  ���ری'2>3 از ھ-�  ای� �4وه ھ� در @�زه ای  

، در  ا��یG از "@$ب د�� �ات از "@$ب آزادی" ��3 رھ�Pی 4%�ت وی�1رز ھ1+�'-�'� �. ��ان در 

 O-��ری ا���دی ا/-�ن از "@$ب ��ی	از ای�  "��ای ا/-�نھ�ی آزاد" و در  Eی�دآوری  �د. ھ� ی

ا@$اب در ا'&���2ت ا�%9  �. ھ�ی زی�دی را در (�ر/-�ن ھ�ی �� $ی و @�زه ای  >t  �ده 

ا'&���2ت ری�3 	-��ری ا'�. در =�ا'>� "@$ب 	O��> ".1� ��P ی�د آوری ا3  � @&. در 

@$ب ��دم �4ای  �ا�4 در =+F' ،آی+�ه  ��ر ��ای  >t ای�  �. �Fش �%,+�. ھ? N+�ن

"@$ب u19 دا'-�رک" �� ��Y%1Pت  کراF+=" 3'�ی ھ�" 'GH روز ا=$ون ��زی �%,+�، در دا'-�ر

. در ھ-%� <�Qر @&. در زی�د 	t1  �ده اN O,7 �� 3�-)%� ھ�اداران"�s �%)�')�ن" 

 �  ،�{���د��ری آن ز��ن زد ��د، ا��وز @$ب �%� د�� �ات �� ا? �� N+�ی <OP  ��ر 

  "د�� �ات ھ�ی �}�" از ھ�اداران زی�د ��9�ردار �. ���7. 

. را&. @,��3 �%,++�. وی,&�%اور��ن،  �ردر  ��ر ھ�ی ارو(�ی �7<. @&. ا@$اب 

���	�ی�" ��R%� �%,+�. در  #5- ھ�ی�� ����m "دا=S ارو(� �1%�  '2>3 وزی� ��Xر&�ن 9�د را

�ل 7I4&� در +/ �)�  �  �%3 ھ�ی اور��ن �� @$�. �� � ا<&�ار ر�%4�ی� �� �1H%� از 

ھ�ی EN و 1�اک @&. ا@$اب "�%�'� ای  3"�%)�'� &%$ی" آ��ز  �ده ا3. در 	-��ری

در ��Aھ�  .را �� "��ری3" �4=&� ا'��وه ھ�ی را3 ا=�اط. MN 4" �87ر ھ�ی "�%)�'� &%$ی"

 �Pھ� در ٢٠١۵ا�.  � در ��ه '�ا� EN 3-��ری	ر�%�  ،�ه ��د�دی4$ار ��4 (�اگ، (�ی&32 ��

 �Pم" �'�ی|  � رھFی>3 �: "ھ-� �>1-�'�ن را �" �� ای� �87ر ھ� �&�O �4دی��Fک �1%� ا

� �� �>1-�'�ن ھ-P>&). دار'�، ��ی>3    >�'.�� اردو�4ه ھ� =�&�د، @H�ق ��'. 

 �%D/�2� ،ه 7�'�. ��ی>3(��)  ای�و/�ژی���ود �4دد�%�  G٣( "�� آ�(  

�� ا@$اب =�%7>3 �ل ھ�ی . ام �ه �%>3 �4وه ��Dوت در  "3 ا=�اط. '�ار"ا@$اب 

. ا'�  � از 	+GP ھ�ی �%��4�3 �� ��رژوازی آب �%2�ر'�. �8�O ا1R. آ'�� �9ده ھ�ی 

�N 7&� ھ� و آ'�? درI49&�ر ھ�ی "�31ر�د=&� دو/P' "3�ده،  �1,� آ'�� در ��Pرزه �N- �%1�ب 

3  9�د ��	�د���ود و �$رگ ��و >O در 	�R  3%�'3 ا�&%�زات  �]ری�% Z3 �7ای��
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 3sدی  ا���دھ�ی @� ?  ری��L&>ب ر<��3 ھ�ی  ارو(� ی�ا�Nر�N رزه �%,++�،  آن ھ? در�P�

�م آور 	��'. �7ن�ای� در  .9�دداری �%,++��%)�')�ن" "/3 و  �ب �1+.  ازای� �4وه ھ� . 

ھ+�ز ھ? ا=�اط. �%�&� ا&�Dده ا�$اری �.  ++�.  ھ-%� �4وه ھ�ی راه آ'�� از �4وه ھ�ی 

، �� آ�G  ��'�ن �9'� ھ�ی <�ار �4=&� ا'�ط. �%�&�  � در ھ�/� �4وه ھ�ی را3 ا=�اط. اا=�

 "��Nه ھ�ی �%)�'�"/3 و  �ب  ازھ� و (�رک ھ�ی ��م  9%���ن(+�ھ+��4ن �. (�داز'�، در 

3  ��/. ��ای'S��+�" �� �A ���ود -  آ'��. 9�دداری '-%,++��%���9ت ا	&-��." '�7. از 

ا�&%�زات @� ا<O ز'�4. 9�د را در �Q9 ا@>�س �%,++�، و '�A ��  - ھ�ی ری�3s ا<&�Lدی

" �%�ا'+�  � دزدانِ "�%)�')�ن" را ر<%t و @&. " ،���ودی3 ا=u =,�ی و ��م ��یO ا<&�Lدی

3 (�G �. � ار آ'��'�N%$ ھ-%�  ا�&%�زات ����' �&P/آ. ا G� "ی$%&در ارو�)ی  "�%�('� 

از دو �+SP دی)� '%$ �187 ور �%)�دد: دارد، @��ر �%)�'� ای  -&� آ'�X در @�/.  �  ،�7<.

��م '��دی+� �7ن '�Aم و ذھ+%3 د�� �ا. و ��م (Iی�ش  �mت �4ای. =�ھ+)..       

   در .(
 "ا�7ا��ت ��@��ری"وا:(6 #�وه ھ�ی "�� ���W* 6ی�" . ۴

3 ھ�ی �%. '�7. - ا<&�Lدی و روا�Z ا	&-��.ری�F��8� �� �A' 3sت �%از آن ا@$اب 

�% �.، از ���=�A  �ران �� �%%�/%> ل	� ا=&�ده ای �ھ� از  3د�� �ات ھ� و 

�'�%� Ssا��،  E%F  MN �4دی�ه، و �4وه ھ�ی O3 �&-�ی�� 7-�ل P$ �%�&� �� ط�ف را

 Eا'� در ی�&%-' .�%. �%�'� �4ای%�'�. از آ'�Xی.  � =��ی  �رزار �% Ssھ� �� ��ا

 ./�9 G24%�ی� Ss�� از .�%�4وه ھ� ی MN  �4هِ �-�'�، ای� �9/.  ا<&�Lدی - ھ�ی 

%E را �� '��3 9�د ا@$اب و �4وه ھ�ی ��زه دم F  MN7&� ھ�. '�(�  �دI4 �� وت�D� ای�  ،در

"�' MN �8  "ا@$اب��	ھ�ی (�ی%�  ��> �� ?%H&<� از (�ی%� �� ��] ر�7 و '-�  �ده و در �-�س

.�%�Q�ر '-�'� �. ��ان  از @$ب . د'�ا<&�Lدی �7ن را ط�ح و ��وی�  �- ��یO ھ�ی 

  . '�م ��د در ا\�'%� "(�دی-�س"  @$ب  از ودر ی�'�ن   "�ی$ا"

'�\�� �8+. "�� <�در ھ>&%?" از ��Aھ�ات ���%9'. �ل ھ�ی  �ی@$ب (�دی-�س،  1-� ا

�A' �1��) �&D4 ��  و ،�دی�4�1%� ��ا�%� ری�s&. دی,&� �7ه از ��وO ای�Xد  ��٢٠١٣  ٢٠١١

ا14. %�ز، رھ�P ای� @$ب آ'�� �. 9�اھ+�  � �� ارای� ��یO ا<&�Lدی '2>3 در رد ��ا�%� 

 و ر���=�A  �ھ-$��ن �Fش �%,++� �� ا'��Lر دو @$ب  ا<&�Lدی ا@$اب 	� ا=&�ده ا\�'%� ر=&� و

<%/�%���ا&.  � @$ب (�دی-�س ��3 رھ�Pی ا14. %�س،   ��ر را ��,++�. آن 3

ا&�د �1�م ا	&-��. در دا'�)�ه ��دری� ��ا'>3  � در ا'&���2ت (�ر/-�'. آن  ��ر در 

�ل�د �P�٢٠١۵ �%�& آرای  �٢٠ از �R نر�(در�-/ �+  t<  ر را��۴(. آن  (  

 �N�4 ،t%��� ای� �� � �(' u=�� ی3 آرا�m ا t<  �� 3 دای� @$بی�، �� ز ��م @,��3 را ��

  �4وه �$رگ =��ر ��Pل �4دی�ه اE .3'-�ی+�ه در (�ر/-�ن �� ی �۶٩)%�د، /%,� �� دا7&� 
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%�از" ٢٠١۴در �ل  ،از ا���د �4وه ھ�ی (�ا +�ه و �8��ً @1$و'. 3DRی�'�ن  در،"  ���m� ��

. ��3 رھ�Pی ا/,>%$ %\�اس ای� @$ب ��ا'>MN3=�4 O,7 �  3 �ل ,�وه ھ�ی رادی4ا���د 

�ل  �P-&\ا �mی3 (�ر/-�'. را در ی�'�ن  >t  �ده و  ٢٠١۵در ا'&���2ت 	+�ری و ����8 در 

   )۵( @,��3 	�ی� را ��,%O دھ�.

 O%,�� �� 3��,@"ھ�ی رادی,�ل MN" 7&�  � اI4 ب +�ن در�Nر�N "ی�I) G��' ھ�ی MN"  و

��ض ا'�ام  �د'�، ��زه ای� @$ب �� G/�N  ��'�ه �7. وا<8%3 �4ا )۶(  

. در pQ ارو(�ی. 'GH �8%%�  ++�ه ��وی,� �%%�ی$ا در ی�'�ن در '2>&%� ��آ��  3��,@

)troika ( وق�+R) د��' �(�ل، ��'E �� $ی ارو(� و  -%>%�ن ارو(�)  	��'.را  �  �&�,O از 

 �ران آن  �. ���7، در ��رد �O��8 و اFR@�ت ا<&�Lدی �� G/�N  �%�. (� از آن (%-�ن

%3 ھ�ی  � در ای� را&� در ی�'�ن O,7 �4=&� ��د، �� 	�ی "��وی,�"،  �<@ �� �A' ،ر�� 

F��%� ا9%� ��و >GH' O ای� ��وی,� اFQRح "'��د ھ�ی � �4'�" را �,�ر �. ��د'�. و/. در ا

'� �+��  -&� ')�دی�ه، ��F9ف ��وی� ]ی�� ھ�ی <�'�'.، (%�ده  �دن و ارزی��. ھ-� ��ا�%� 

 �X%&' 3. درا<&�Lدی و ا	&-��. درون ��زی ی�'�ن ���A' 3رت و ��ی�ی3 ��وی,� <�ار �4=&� ا

�-1. 4>&�ه FR@%3 @,��3 ی�'�ن �� (�ی%� ��ی� ��ز �-,� ���ود 4 GH' 3، و�دی�ه ا

آن در @� یE "ار�4ن  -,."  �ھG ی�=&� ا3.  ای� ا'&�Hل FR@%3 از یE @,��3 ا'&�2ب 

 ".1� 3%- �@" �H' ار�4ن =�ا ��زی �� (. آ�� ھ�ی '�7. از آن Eی �� E%�7ه و د�� �ا�

�ز��ن �O1 �. ���7. ا�4 در 7I4&� ھ� �� �7ھ�  ���:�د?� ھ�ی یE  ��ر �>&OH و 

A���� "1�بQ� �' ر ھ�ی (%�ا��'. �� ای� ھ�ف ��دی? �� دا�+� "رژی? ھ�ی��وی"ه در   �� ،

 �A' �  ?%+%� .� ی$ا" �� ا��وز ��زھ?  �� ط�ر آ7,�ر�% 3��,@ 3%@FR S19" �� ،ه 7�د�%N

یE  -ط�ر ی  � ی� G2� E�W2 @$ب �ی$ا ھ? �� ای� '�A ا3  –�� "ا/$ا��ت ا<&�Lدی" 

�M� ع :�د?�ی��دی""�U�Nا 
  )٧(�. ی(%�ده �4د 


ی ا�3�Lل :��I و �;� زدای�اا���. ۵S. 
  ?�Xی �(

�. (Iی�'�،  ه ��/%� ���ی� داری را(Iی�" در  MN" G��'�%7 O ��وه ھ�ی و ا@$اب ��زه دم 

3 ھ�ی ری��% � �+P<' �H= �� �X. روز  را 3 '�7. از ا'�ی�� "/%�Pا/%>? '�"sو/. 

%E �4دی�ه ا3، رد �%,++�. F  ر ھ�ی 9�د��ار��ای� �4وه ھ� در  ،در ازای آنا=$ون در  

3 ھ�ی ا<&�Lدی �. ��7+�  � از 	�ی�Pر  7%�ه �D,� %<�م '2>3 در (. (%�ده  �دن �

��م '$ول �$د�. 'آب �. 9�ر  %+$ی�'>%? '�"" �� �A' �  �,%ی�X'ت ھ�، ��  از آF��8� $+%  �A'

�X+� O��  ل�Y&7�4د ��زار آزاد '-%&�ا'+� �� ا' pQ�، (� ��ی>3 از ط�یu ھ$ی+� ھ�ی �%�&� 

 ،�'&� ای� ھ$ی+� ھ�ی �%�&�  � '�7. از " >� ��د	�" �%)�د�s�H�Pی ���J را �1+� ��د. ا/

 ا<&�Lدی و�  � در �G2 ھ�ی ���9ت ا	&-��. و ی� (�وژه ھ�ی �$رگ زی� �39 ھ�ی +�%&�ا'

دا37 4>&�ش 	��'. �7ن  '���A در و/. �� یE اF&9ط �+�t از ھ� دو (%�ده �4دد.  ی�
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s" ات�%J��.Pتو �>�ی8." ای� �8 �یF�� 7�� .� 7&� ھ� ���ودI4 &� از�ا��وز �%+ �&P/ا .�

3 ھ�ی دی)� ا<&�Lدی �%�ی از  Eی>3 ی�� ،�)�' MN ھ�ی ای� �4وه ھ�ی ���'�� �� �A'

�� $%' ��> SD' :-�1 �. ��ان از ای� ��ا�%� ی�د  �د	(%�ده �4دد. از  ���	ھ�ی (�ی%�   

�-%�  �ر=��� در � ��ز'�>&).9�دداری از �1+� ��دن �1+� ��دن @� ا<O �$د،  Gا=$ای ،

�%-� ھ�ی �R. و ��ز'�>&). و از ھ-� ��-&� ��/%�ت 8�دی �� درآ�� ��ض 	1�4%�ی از 

 37�P'م آور ا��    و ای�Xد ��Dوت ھ�ی ھ+)3D. دارای.

3 ھ�ی �4وه ھ�ی ZH= �)�' MN یE ط�ف <�%�،  ،ا/P&� در ��4�3 �� آ��ز �>��1�%ای� 

�H= 1�4%�ی از	ی%,�  ی8+. �X'را در �� �%)%�د. از آ E%F  ر ھ�ی 9�د ��ار��در   .P<'

، =F8ً در را��Q �� ا���د ارو(� از او�sع '�ھ+�Xر  ��ر ھ�ی ا=�ی�Hی. و �9ور �%�'� (�ی�ه ���	�ی�

3 ھ�ی در 9�ر @�ل ای�  ��ر ھ� �%&�ا'+� راه 4��ی  '�7. �%)�دد،�% ZH= �	 در ای�

در ��رد ���ی� I4اری ھ�ی �9ر	.،  � 'P2)�ن  ا=u 4-��ه ای =�H زدای. 9�ا'�ه 7�'�.

7+�، ��ی>3D4 3  � از ھ-� ��آن '�D7"  GHی ��	O" را <�یO �.   ��ر ھ�ی (%�ا��'. ��

 ��ر ھ� �� ط�ح /�ایp و <�ا'%�  �ر و  �ر�4ی '%�ز دار'�  � ��Z آن @� ا<O �$د،  اول ای�

 ?���ت  �ر، �%-� ھ�ی �R. و ��ز'�>&). �8%%� و ��8ی0 �7ه ��7+�. آز آ'�Xی.  � �

در �R �. ���7، ا�4  @� ا �m دهR+�یS '>�	. و ا/P>�، در  �$د در =. وا@� ��/%�ی، �� وی"ه

 �� ?�در �R �1+� ��ده 7�د ی8+. دو N+� 7�د، در <%-3 �-�م J�� �7%�  �%>3ای� 

 ��۵ ا'�ازه د]ر  ۵از  - N – t shirt+�'�� <%-3 ��/%�  �ر �-�م یE �. �7ت N�-)%� '�ارد.

در ��زار ھ�ی 	��'. �� ده د]ر ���s �%)�دد،  . ا�4 ھ-%� �. �7ت+3 ا=$ایG 9�اھ� ی�=3

+3 را ��-O  +�. در '&%�X ا�4 یE  �ر�4  h+) Gدش ای� ر<? ده د]ری �. ��ا'� ا=$ایF(+�

�3 در ا9%� ��ه در @�ود �د]ر ا��ی,�ی. �$د  ٣٨ � �� G7 روز  �ر و ھ� روز �%�&� از دوازده 

(%�ده  ی�H ا��ی" را ��,+�. ا/P&� ��ادای�ه ="�ش ، �. ��ا'� �� دو N+� �7ن �$د و �8%�د�4. 

3 '%�ز ��Pم �� �%���ن 	��'. "ای�Xد ا���دی� ھ�ی =�8ل  �ر�4ی در را��Q ��  �دن ای� 

  	��ن ��ب دی�ه �. 7�د انو در ھ-P>&). �� ا���دی�  �ر�4 " �ر

ا<&�Lدی،  � =�H روز  ری32 ا=&�ده �� �9&�ر ھ�ی د=�ر��،  �از یE  ی (%�ا��'. ��ر ھ� 

3 ھ�ی ا=$ون از آن '�7. �%)�دد، �%��ی>�P� 3رزه  �د. در ای� 	� ��زھ? �� �� (%�ده  �دن 

��'��� ھ�ی ا<&�Lدی ھ? در ا=�Y'>&�ن  '-�'�'�7. از /%�Pا/%>? '�  �� �. 9�ری?،  � �� ط�ر 

&�د "�%? ���ل و ��اوم" <�ی ��Pهللا ��Pهللا و ھ? ��'��� ھ�ی �4ای." آ &�د "اFR@�ت و ھ?

آ'�Xی.  � ز ) ا٨(آ<�ی ا�7ف �+. =�آورده ھ-%� 7%�ه ��P%/" �,Dا/%>? '�" �. ��7+�. 

3 '� �,�ر �%  �� ".'�P� ی� و�P�" ر ھ� در��ای�   .�% ��ر ھ� و '��د ھ�ی 'P2)�ن 

. �4دی�ه ا�%و 7-�ل %�'� ا��وز ��، �� وی"ه در �9ور � '�،��? 	��ن �+�X �� ���ان ھ�ی 

 �Hد �4ای. ا=�ی�%+� .s�8� . ��7%?. 4'%$ �� 7%�ه دی�� �	ه ای� <�ا}3 دی+. از �4وه >��ا�&
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.D1.- ھ�ی �% ?A' �-را �� ھ? -وھ��. �� @$ب ���ی� و دی��+�ی، ھ-� و  ھ .�ا	&-�

(�ی�ه �-��%3 �4ای. دی+. �+�� و �+�� از ط�یu "د�� �ا.  ی�ا�� �%$'+�. در ��Pرزه 

�ر &."، ط�ح و (%�ده  �دن ��'��� ھ�ی "'%�ز�+�ی ھ�ی او/%�" ا&�ار �� "�L�'%3 و ��

FR@%3 درون ��زی" �� ا=u ا�Y&7ل  ��O و =�H زدای. �%&�ان �� �@�X' Oت راه  �%�. 

3 ارگ ری  �. '�%+�ن  ا=�Y'>&�ن'P2)�ن  �. '�%�، از 	-�1 در � �L> ری و��-	

�%\در  ��	$ ا'�.>&3 �4(ھ�ی در 9�رد  ��ر ده  �دن N+%� ��'��� �(%دار از ���ه ��وی� و  

3D,7 ھ? '%>3  � ھ$اران 	�ان =�<� N�? ا'�از  �ر و ز'�4. ز@-�ت  ای '&%�X ای� ��ی�

9�یG ��ی>3  �3 �. '�%+�ن �� '� رھ>\�ر ارو(� �%)�د'�.(��Q9 ���	�ت را (Iی�=&� 

� ز�%� (��ی&�ا'�) 	�ن 9�د را از د3 �%�ھ+�. ی �%�'�	�ا�)�ی ��گ  >�'. ��7+�  � در آ��

 �=�sت آن ای�ای �� اF��8� ر ھ�ی (%�ا��'. �� ذات 9�د دارای  "زاه��ی" ��ای  $Y� .� 

  �.+(%���ھ�ی '�4�ار �. ��7

@� ? در و	�د 	��'. �7ن ا&�ار ��  ا'�ی��  � ا'�ی�� ط�HPت @� ? �� ����mآ'�Xی.  از 

 �4دی�ه گ�G2 ھ�ی �$ر7%�ه ��/%� ���ی� داری �+�H= �� �X 4>&�ده و @Iف @H�ق ��'. 

33 ھ�ی ا<&�Lدی ، �+�� �%&�ان از ط�یu ��ز')�ی �� ا�%ای�و/�ژی @� ?، �� وی"ه �� 

  ھ-)�'. د3 ی�=3.  ه�ر=و دی)�4�'. روا�Z '�7. از آن �� ا=u د�� �ا�%E و '�"  ?"/%�Pا/%>

  

  . روی�Qدھ�۶

)١ (Is China stealing U.S. Jobs? In: TIME, April 11, 2016, P 41    

 . در درH� �R%� ��ا�� ا3 ٩٩آ >�Dم: دارای. یE در�J �Rو�-+� 	-8%3 	��ن �� دارای.   ) ٢(

http://www.bbc.com/persian/world/2016/01/160118_l31_oxfam_report_riches_poore

promo.email.newsletters..newsletter%3FSThisFB-n.contentst?ocid=wspersia  

)٣( Feinberg, Grim, Die Verteidiger Europas, in: Le Monde diplomatique, April 2016,  

  ۶ص 

)۴ (https://de.wikipedia.org/wiki/Podemos  

)۵ (https://de.wikipedia.org/wiki/Synaspismos_Rizospastikis_Aristeras  

   ا�ن �ط�ب �را	�� �ود �� :  ) در ��رد 	$ی%�ت۶(
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ام ١٣  ��Pرزه '���ا�� "داود �1%� 	�/�ت"- د�%�ن "pPR  �ذب" در �ز�%� ی�'�ن، ��د �و�� �����
           در D4&-�ن:     ٢٠١۵	�]ی �ل 

http://www.goftaman.com/daten/fa/articles/part40/samimy-15-07-2015.pdf  

)٧(    �X'�-ھ  

. R-%-.، د4�4�'.  در ��رد 	$ی%�ت ای� ��s�ع ��ا	�8 7�د �� :   ) ٨(�� �%د &� 
. در �%. در ا/%)�ر7. '�(�، '2>&%� ا'&�Hل �>�/-3 آ�%$ <�رت �%'>P. ��ازن 

                                                    ا=�Y'>&�ن، در D4&-�ن: 
http://www.goftaman.com/daten/fa/articles/part38/samimi-28-09-2014.pdf  

                                                                    

 

  


