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  آی� آ�� ��� ��م ����� در ��ری� ��
	� �� ��د؟       
�ام ا��ی����                                                   �  ����ا


	ن �� ���ان ���� 	� � �����ری ا���� ای�ان �� دو�� ����"� ر!  ����ۀ 

	ن  �16	ز(/ۀ �-�,ت ��ری� (&دی* ()�د، ���� ��&�	ن ھ�ا%��	ھ	ی اف ����

 /��>�دی در %	ی;	ه ا(9���* 8�دی/ �	 وارد ��/ان ��7 ��ری� �6(/. ��ی/ ���ال ا3
د ��;�/ه ھ	ی ای? )�ر را �� ����ی �)	ور وزی� د<	ع ����
	ن �>�دی ورو

 �@�6)�
6B8 روز � 13%	ی;	ه ا(9���* ���� �	ی�/ �د. ای? در 3	�� ا�� 
) ری	ض و ا(H�ه ا��ن �د(/ در ��رت و��د ی* ا�
�ا��Gی ��F  و 2016<@�وری


�ف (F	�� K/ دا�M �� رھ@�ی ا��یL	3 ،	K� ھ�
�/ �	 (��وھ	ی N�8�ی ا OL6
 7��  �	 دا�M وارد ��ری� ��/.  ز���� �Pد را در 

ھ� �R/ ا��یL	ی� ھ	 �	 ا��ن آ�	د�P �8د را ��ای رھ@�ی ��7 �"�� دا�M و ورود 
�� P	ک ��ری� ا��ن (L�ده ا(/ �	 6�ط ��ب ھ	 و ���� در ورود (��وھ	ی 6	ن �� 

) ��	) O)در ا��س ا���
� 2016<@�وری  P12	ک ��ری� �-VH �6د، ا�	 د��� 
� �X8 Y�)��  از OL(
� ��	F) د	(ا�-��	ن �� رھ@�ی  28(	��)�ر !��� 

 O�	[ ۀ
L) ./�
�ف (F	�� K/ دا�M را ��ر�� �� Nدر ا �ا��یL	�K�� (ع �)	ر
�	�"� را � د��� O (	�� در ای? ��رد ��	ن �د �� ��ا<V ا�\	ی ای? %��	ن �� �� 

.�(8 �� �� �ورود آوا[ ��  ا�&ام ھ�ا%��	ھ	ی �9��� آوا[ در ای? �)	ر
�L�� ف�
Nی ھ�ای� و ز���� ا	وھ��) 	� �"�	H� _[ن ��ری� در وا	����ان و -آ�

  د�)V ا��. 
 �� �a� ���ای ����
	ن �>�دی ��ه �� �)	ر� (	�� در ��7 ��ری�، �)	ر
 �� �H"�  �� ر	��� ���� Mی? ار��
���ان �&ر8
�ی? )�ر���� دارای �&ر8

دی ��ای )	(/ن �a�ی ھ	 �� ��7 ز���� در �6د. ]�ار ا�� %	د6	ه �>�
� از  /�R �ھ �a� ��	F)  ���ال ���� 3	 ./� �X� ھ�ه	ری� �� ]��
�b	وت �"�	ردھ	 دا�� ����
	ن �>�دی ���ه ��/ 6/ و در ازای ای? �b	وت �	 
 7��(��وی �Pد وارد ��7 ی�? در �	ر �>�دی 8�دی/، ا�	 در ��رد �)	ر� در 

P	��ش ا��. در 3	�� � ()	(� ھ	ی آL6	ری از ورود ��
�H  ��ری� �	 ا��ن 
��7 ��ری� �� (F� �� ر�/،  �� ��
	ن �>�دی و ا��اب �
-/ش و دو�� ������

�ق �H	�O ��/ان ��ری� ی>�� رو��� و ای�ان (�& �Pد را ��ای ھ� �8(� روی	روی� �	 Nا

 ./��  آن ھ	 در ز��? ��ری� آ�	ده �� 
���ری  ����e(��ی/ ���ال)� Mه �/ا<>ۀ ھ�ای� ار�/)	��> �"��	�<�زاد ا�


� ا�� � در ��رت �f	�@ۀ دو�� ��ری�، ای�ان آ�	ده ا�� �	 در X8 ا���� ای�ان
 �@P ،" ����" �� �)ال ای�ا����/. ای?  *�د<	ع از 3�ی  ��ری� �� آن )�ر 

�(� دP	�� و 8&اری �h	ه %	�/اران ا(�Hب ا���� ای�ان P	ط� ()	ن �د � ھ� 8
 �� ��L6 �� دو�� ��ری� �H>ھ�;� و ��ا	�3\�ر (F	�� در ��ری� �/ون ھ

-/ ��  ای�ان در ��7 ��ری� �Pد را ��ای � �L�� �ا(9	�/. ای? در 3	�� ا�� 

./�  �H	�� �"	 �b	�X	ن !��� و ��ب �)	ر ا�/ آ�	ده �� 
��;� )از ا�&ام 2016<@�وری  P13@� 8&اری ری	(�و�
� رو��� دی�وز( �
(ی* 

 �
( �دی;� رو��� از �-��ۀ ��	ه �� ��اO3 ��ری� P@� داد. ھ�&�	ن �	 3�
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 �
��;� رو���،  د��
�ی �/ودف �/را�F  رو��� در ھ��? روز در �X�ا([ ا���
 � �X8 د و� �"���(�Y آ��	ن �	 �-?   �	��H و ��
H/ا(� �� دو�� ھ	ی !��� 3

� و در ای? ��7 ��د �	زه، رو��� و !�ب ��	ن وارد ��7 ��د �/ی/ی 6/ه ا�
  در �H	�O ھ  ]�ار 8�<
� ا(/. 

 i�[ی ر	ن ]/رت ھ	��  �H
�� 7��ا8� ��� �3ادث در ��7 ��ری� ���ی و]�ع 

>O �6د، �/ون (� �;�� ?��R Mود و آ��� M�% �)	��و �
b	�  ���Hf ای و 

f�� ی/ی در/��P OL6 �Hاھ/ ��دی/ %[ از وی�ا(� ھ	ی �P(�? و 8�
�ده، (H)ۀ 
�� ی�L از %�	�/ھ	ی �� ً,	�
8�<�. �9&یۀ )�رھ	ی �Rن ای�ان، ��ری�، ��اق و ا3

  ای? ���P 7اھ/ ��د. 
 


