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  و ظ���� ا����ده از ���� ھ� ا���
	��ن  دو��           

���ا��ام ا
�ی����                                            �  
��#دی در ا"!�	 ��ن ���ر 	����  ����2050 �� ��د �� ا��ی� ��ای 	�� ��ن �� 

ی�ی� ھ� -�اھ* دا�& و در ای+ �*ت دو$& ا"!�	 ��ن از �'�ی& 	���� و ��$� ا��
دو$& ا"!�	 ��ن -�اھ* ، �2050د. ا�� �01+ ���*، آی�  در �� -�ردار -�اھ* �

��ا	 & �� �6ی�5ه -�د را از ���ن "�3* ��ی+ دو$& ھ�ی روی ز��+ �� دو$& �$�3، 
  *؟�ع�ی> ��0*رن ;��5:3 و ی9 دو$& ��8*ر ��7 

ردار ا3& از �� �� از �'�ی& 	���� و ��$� ا��ی� ��-� 2050آی� ا"!�	 ��ن ��  
  د-�$& ;�� ��ن 	�Cت -�اھ* ی�"& و �� A7B و @?�ت -�اھ* ر�3*؟ 

ا"!�	 ��ن ھ�0ز ;G از ی9 و 	�� دھ� �'�ی& 	���� و ��$� ا��ی� و �F6ن �Eب �� 
 H06 �0 �� @?��� وF6 و A7B ت و�?@ &IF� ی0ۀ ده ھ� ���7رد دا$� در ��زخLھ

� �3ل ھ� در �'�م �B�P ھ�ی ���ت د3& و ;� �� ز	*. آ	�O �� در ط�ل ای+ ھ'
ا"!�	 ��ن در �3یۀ �'�ی& ا��ی� و �Eب ا	�Cم ی�"&، � �� و ز���0 ھ�ی� ا3& �� 
آی0*ۀ ای+ ��Iر ��وی آن �T �� ���د؛ 	� آ	� �ع��ری ��ای ��8ی � �� ���Rۀ 

از  �� �� ای+ ��8ی �، ی9 ا0�3?�ط و �V7E �87 دوران ط�$?�ن ی� �?T از آن ���*
  . & �Lرگ و �� �3��8 ای�Cد ��د��"�8

  آی� آ	�O �� ا	�Cم ی�"&، ���'+ "�دای ا"!�	 ��ن آرام، آ��د و ��8*ر ا3&؟ 
ھ�0ز ;G از �*ود ی9 و 	�� دھ� �'�ی& � ��دۀ 	���� و ��$� ا��ی� و �Eب و 
��6عۀ ��+ ا$'�77، ا"!�	 ��ن دارای ���3+ دو$& "�3* روی ز��+ ا3&. ��"��ی 

�0Oن، P ،&�#3*ا$& و ��3عۀ ا�P�'�6 و ا���Xدی را در ا	�XYر �*رت و @�وت ھ'
و ��و��ن -�د دارد. وا� ��5 ��$� و ا���Xدی ا"!�	 ��ن �� �'9 -�ر�6 ھ� 	� 
G ا"LایZ ی�"�� ا3&. در ��$� �� زی� �3-& ھ�ی P �� �� ��"��	 Zھ�� �F0�

�3زی و 	��3زی ��ز  ،ده ھ� ���7رد دا$� �� �3ازی� �*ن T�3 وارا���Xدی ��Iر 
 ،*I	 ��3 ��-اری در �3ل ھ�ی اL� ان ���3ی�L�� دی و�Xر�* ا�� GP ��

��#دی در ��8ی � ��  2015	Lو$� ی�"&. �� �*ی �� ��Lان ���3ی� �Lاری در �3ل 
�3 در B* ��ھZ دا��� ا3& و در �3ل روان 	� L	�I	� از ���[  �32014ل 

Zای+ ��ھ ��  	'� ر3*.   �� 	
�ن در H06 ^8P و �� @?�ت �3زی ا"!�	 ��ن ای ��ده ا3& و از ;�� ��ن �'��

 �	*� ��E ی& �� �0*. ا��3ا��_ی ط�$?�ن و �'�م ��وه ھ�ی ��وری �� و�'�
، ��6ع� و �م 	: & �� ���'�ن ��7 ���ن ��دم�3�0?�ت �� ;�� ��ن �� ��ی* در �

 T�� ��"&، �*وی+ دو$& �?*ل �� �* �� ��ا"` ��7 �� �3 ای+ �3�0?�ت �
  و ��Xی^ 	�ی�"�� ���� ��	*ه ا3&. 	��*ه 

ا�� ای+ ی9 و 	�� دھ� ���ر و �'�ی& ا��ی� و ��Y*ی+ �E�� اش در ا"!�	 ��ن ی9 
 �F� &B�" ھ*ر ر"&، آی� �� ��I�� �� ر"�+ � �ی @?�ت و ��3ع� ��د &F6 در

ھ� در ای+ ظ�"�& ��Fه ���ی از "�B& ھ�ی ���� ��	*ه از �'9 و �'�ی& -�ر�6 
F6& ای�Cد �� ��د؟ و��� �6رج ��ر��ل وزی� -�ر6ۀ ا��ی� ا���3ا��_ی ��ز�3زی 

��ز �3زی و  در F6&ارو;� را ;G از �F6 H06	� دوم �*وی+ ��د و �'9 ا��ی�ی� ھ� 
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�#ه -�د «ھ�$0*ی ��&: ی9 دھ�8ن	��3زی -�ا�� ھ�ی ��ز��	*ه از H06 آ�Eز �*، 
��ای ��ر ��ی*  آ��3+ ھ� را ، ا�� ;�ی�+ �� آوری��3  ��ر��ل ازرا �� ر�g3 �3س �� 

��0� h�� و �3-�+ وط+ -�د«.  
 j�3م و�F�� �0ان ی9 ا��3ا��_ی درP �� "زدن آ��3+ ھ� h��" �آی� در ا"!�	 ��ن ��
و ھ'� �6	?ۀ آن در F6& ای�Cد ی9 دو$& �3$�، ;��5:3، ��	�	'*ار و P*ا$& � �� 

  �ر دو$& و دو$�'*اران ��ار -�اھ* ��"&؟ ��7 در �3 $��ۀ ا"�ر و ر"�
 �B�P رگ و � ��ده ھ� ���* ��ای @?�ت و ��3عۀL� �� 9 ھ�ی -�ر�6 ھ� �*ر'�
ھ�ی �:�7[ ���ت ا�P�'�6 و ا���Xدی و �3��3 ��"� 	� &. و��� دو$& 

�6 و ��+ �را"!�	 ��ن و ھ� دو$& دی�5 �'9 ���	*ه و وا� �� �� �'9 ھ�ی -
 ا���3ده از �'9 ھ� را در F6& @?�ت و ��3عۀ ;�ی*ار  ا$'�77 ظ�"�& R6ب و

  ، �'9 ھ� �� �6ی @?�ت، " �د و �� @?��� ����I �� آورد. 	*ا��� ���*
�� ;�ی� ھ�ی ی9 دو$& Y� و �P�'�6ا$& ا*P �� د @?�ت و ��3عۀ ;�ی*ارِ ھ'�اه�Cای

�'9  ای+و -�ر�6 ھ�ی دی�5 	� &. ھ� ��7 �*رن در ا"!�	 ��ن وظ��ۀ ا��ی�ی� 
 �� *0� �� *P� � ن�� 	را ��ای دو$& و دو$�'*اران ا"!� �'��P ر�� � &B�" ھ�

���	*. ا�� ، P*ا$& و ا��*ار ��Iر -�د ��Fه از ای+ "�B& در F6& @?�ت، ��3ع�
دو$& و ز��م داران ��Iر �� �� �� ��h 	��ا	 �� ا	* از ای+ "�B& ھ� �3د �?�	* و 

7�د -�د ای�Cد ظ�"�ِ&  ا���3دۀ ���F و ����I ا'P ز ای+ �'9 ھ� را در 3��3& و
"�B& را از د3& �*ھ0*، ���ر و �'�ی& ا��ی� �� �3ل ھ�ی ھ� �01ن ای+ �00*، 

  .*��C	'� ا	ن �� 	ا$& در ا"!�*P ت، ��3ع� و�?@ �� L�	 �5دی �	hط�  
  
  
  

 


