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  رو��ۀ ������ در ��ری� � د
	�ل ����؟       
�ام ا
�ی����                                              �   ���ا

� از ��	ط �	�	ی رو��� �	�� ھ	ا����ی ����� در �	ری�، ��
	  در د��ع از �

	�& .-� را�, +�*& �"�(�) '��!� ا�&. $� �#"� ا�!��ار �	 � ھ�ی +400S 

��;	�!�ی ��ز ����� و ا:6ام �-!) (8#)"�	�
	ا" در $6دی
) آب ھ�ی در �#�3ه 
Bذ@�� $-�ن از �	<= �"�(�) و �-��8#�$ۀ رو��� دارد، .;
� +�;ۀ  ,ی, 
� (�"	ر ����� و ��$	ادۀ او .� :#	ان +����ن دا:C و �Eن ر�Fاردو ��;: (��G�;H�

 I-� ،����� ر	"�) ��Eن ر	J;�� �. K��� از L��	� و ز��م ا�!#�ع L��	� ,ی, 
داران رو��� .��O �) ��زد. روس ھ� از ایL  �خ و  �$� �-�,ن و �	<= 
 �P ل�H$ری� .� د	ص .� �� �	S� �. د	� L8ی ا�����	ط ھ	��"�(�) .� ."�$ۀ �

  اھ,ا�) ھ�!#,؟

!ۀ رو L آن ا�& �� �F.) ھ� ��$= �-�ر (,ی ��
	 .� اردو�Fن و +
	�& او $

�Sدی $�)  	$,. (#V ا@!�Sدی ��
	 و ا$��ه �� ھ� دو .� �S	ص در :�Uۀ  ا@!
ط�ف رو��� و ����� را �!�Xر �) ��زد، .�ای �F.) ھ� $��	ش آی#, $��&. 
+�Oت �],ود و �	P� ��O) �##,ۀ $�Z�) از �	ی ��
	 در $	ا+) ��زی +!) 
.�  �	ل ��	ط ی� (#8#,ه و .I ا�L8 ����� �	�� روس ھ�، ��ی �Fب و $��	 را .� 

+!) �) �	ان '�F �� &J.) ھ�، .� ��ع از ����� در (#V .� رو��� $�) �-�$,. د
�S	ص �-	رھ�ی :X	 $��	  .�	ی �-�ر روس ھ� .� ����� .� :#	ان ی� $
!ۀ 

روا$� و $� ھ��	ی �	د  �[H& و �[�� $�8ه �) �##, �� ����� ����& و �	<= ��
و ����& را .� �� �	ری� .� $��	 �_,ی^ و ھ��ھ#V �#,. $��	 و �F.) ھ� از �	<= 

  در �	رد دا:C $��-#	دی دا !#,.  ا$��ه 
 IFار داد �� رو��� :;) ر�@ �Z$ ,� 6�$ را �!
$ Lی, و +�*& �"�(�)ای,  I-� 

� از ��C�� &U آ�,ه .� �	د وارد (#V .� ����� $�)  	د؛ و*�
O� Lش �) �#, �
  '	$ۀ '�!�ده ا�!�Jده �#,. 

ا�� آ$�a �� روس ھ� .� ."�ه '��ی از .]�ان ا��� در �	ری� .� د$�Hل آن ھ�!#,، .� 
���وزی ر��$,ن .-�ر ا�, در .�ا.� �L�J*�b دا:-) و ��F دا:-) آن ا�&. 

	 و ھ�a#�ن �!],ش (�"	ری ا�O�) ای�ان در ��,ان ھ�ی (#V �	ری� .��� 
 &U�� ی رو�) را	�	$) �	ن .]�ان ای�3د  ,ه $� ) از ��$8�#H* 6ب هللا+
�) و ارزی�.) �) �##,. ایL در +�*) ا�& �� .-�ر ا�, از ;� &") Lی) در ایOط
 Lb� V#) ت�"H) ای) رو��� در ���م	ت ھO�+ ��� �. د	وی $��وھ�ی ��-��

)�! e' روز I;_� ,�*ی, و وزی� ��ر(� اش و	27�) ' H�	$ �2015 ر�#� 	
)در ��
  ر�!L .-�ر ا�, را �	اب و ���ل �	ا$,.

  &�
  L�#P ھ� و ا:�اب �!], �ن (.�F ا�& �� آی� Lای C��� ^.�@ ۀ!
ا�� $
	
�"�ان، �]�^ �	اھ#, ��د و .� �
	ت و .) - +��رت .�ر را در .�ا.� .-�ر ا�, و ��

ھ� و ھJ!� ھ�ی  ��Jو�) $�Zره '� �	اھ#, .	د؟ ھ� K��� ,#P ایC��� L در روز
 l*�b� ھ� و :�ب ھ�ی (.�F �� ,ر� (�$ �Z$ �. ��اھ,  ,، ا	� L آی#,ه رو

��ر�) .� #,.  + L�#P �' ره�Z$ ,ای�ان و .-�ر ا�  
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