
  

  ٢٠١۵ �� ��ه �م ��ر�ر روز �����ت ��
 یرد�"' ھ�، ،ا$"&�ب ا$"را��ت شا�زا:  �!"�� ید!وارھ� و ،��ر ی��ر� �زدھم دو�ت در ��ر�ران تو��

  ھ�

� ١٠ )دود رانا در) نا "�داد �ر.ھ�"�د �دا�!'�ھ �درک یدارا آ�-�%  ۴۵ "� ٣٠ �� دارد و*ود ��ر� ون
�  ."'ردد� !"ر� روز ھر ��ران

� ١٠ )دود رانا در" �رو)�� دو�ت ر��روز ��ر� �$( �0"� ا�"��د ��)%  ۴۵ "� ٣٠ �� دارد و*ود ��ر� ون
 ��"رده ��ط) ن�3 در ی��ر� آ��ر ھم $راق و رانا *�1 ز��ن در �)"" . ھ�"�د �دا�!'�ھ �درک یدارا آ�-�
�" ی��ر� "�داد نا )�ور. ��ود�* �.  ا�ت �رده ا"�9ذ یا7"&�د ��ز� در �ا��6 ی*�-ور �� ا�ت �ھ�5 ��ت
 ��ر *�دا �� �7در ید"و� یوا)دھ� از ی�ر�� !دن ��"� و �واردا" یھ� ��ت� $(ت �� دو�ت �� �ط!را در
 و "��ون و ��ر روز ��ر� �$( !ود، �� ا���� آ��ر نا �� مرو �� *(و"ر �� �3 ھر و �ت� ��ران� ی�را
 داد شا�زا یا �و�� �� را ��ر�ران �زد "وان ��� ���( ط!را در آ��� لد� ��”: �د�و �� �ن��ر�ر�� �ا")�د سر5
�� �<"و ی��ر ا���� را�� 9ود �ز�د� ا�ور �*�ور�د) ��ر�ران( آ��ن ��!د، !�ن یھ� ��9واده !ت�� ���ده ن� 

 �رخ را�را��س د�"�زدھ� "وا��د ��� �� د�و �� داران ��ر�� �ا")�د سر5. �'ذرا��د ی�)و �� �ودن دو!=(�
 نا �� ، دو�ت �� ا�ت رو!ن ا��"�.  “�'ذرا��د را 9ود �ز�د� ی�)و �� �� 9وا�ت واز��ر�ران دھ�د شا�زا "ورم
 ھ�ز��ن �(�� ��د �� ���9 !��� "�-� �� *���� ران�زد�' ی�را �ز�د� )دا7ل ن"�� ت��5و� ��ر رز از 9ود �0"�

 و ��ر�رن �0ره ا�ت "ر ن@�5 �ر�� ھم ��ر 9ط �ط? از �)" �� �دهآ ��ل ی�را د�"�زد )دا7ل ب"&و ��
 �ت،� "ورم ا��س �ر د�"�زد ���Aردن �� �7در دو�ت �و7".  ��د �� "ر ��"رده را ��ر و "ر ���9 را ز)�"�!�ن

"��* �"��� یھ� ��9واده �� ��B ��ر ی�را �ود��ن )�ور آن م� �روش و د9ر و �د�"0رو! �� ھ� ���ن9 در ر
 "و��� را و�)!�ء داده ��"رش را �ه� ��زار )�ور و ، ا*��س !دن �ر�9 �3د 'رد ی�و از و �9در �واد

�  .دھد

 �� ��*ل ی��Aھ� ورد ی�را ��ز یھ� �رز و �رو �� واردات ر ��9ط ا��ون ھم رانا در یا7"&�د ���و� �)ران
 ��ر�ران و �!و�د ور!��"� رانا در ید"و� �و���5 ن�3د �� �ت� یروز �� ا�ت دهر� یا �ر)(� �� ��9ر*

  .�'رد��د ��ر� آن

� و �"و7ف �درو� دات"و� �'ر"9ر ��ت� نا اDر در)  .'رد��د� ��ر� �را�ا ��ر�ر ھ� ون

 ی�را �� آن �*�ز )د از ی��ر� ا���د 'رد �� ر�د� ��ط) �� ، د"و� در��ر�رد وا9"6ل یا7"&�د �)ران ��ه ا��
در�" و �!��د �� ر�ود �� را ��زار و ��!د ��� ��"رل ��7ل رانا در )��م ی��ر�ر �د مرژ و داران ��ر���* �� 



 ��"رش �� "�-� �� آن رات"�D. 'ذرد� ، ��"رل ھر�وع �رز از و زده دا�ن �ا*"��$ یھ� !ورش و یا7"&�د ر�ود
و� ی��ر� نا �(�� ز�د� دا�ن *���� �)رو��ن ر�� و ��ر�ر ط��� �6�ت و ��رH 9ر 7درت �� را در��زار د

 ، ��9"��ن ، "*�رت ، �&��" دات"و� از*�(� 9ود ��ر�رد �9"(ف ا!��ل در ��ر�� و �ورد� ن@�5 !دت
�0وظ نا ")�ق �� �7در رهI و ی�!�ورز �� ��ر در��زار Aزم "��دل �ذ!"� ھ�3ون !ود�7در�� ز� ودو�ت 'ردد

 یدزد ،ار"!�ء، ���د ،�ور!��"' ،"ورم ق$� �)ران یھ� �!��� ن����را. ��د ��"رل را ی��ر� و آورد �و*ود را
�� ، ������9 �� ،�ا*"��$ ی-�'ر��ھ�*�رد ازطرف. ر�د� اوج �� �دو�" د�"'�ه ی��A یھ� �A و )��م درط�

!�(� !�و�"در ��"� ��"رش �)روم ط���ت �ندر� �6�ت و ��ر و ی��ر� و ��L �-!ا*"��$ ی!ور� 
� رخ �و*ود تو�� �� درا$"راض���  .�د

  ا�ت !ده د*د �ر)(� وارد ی��ر� ���ل

 ور!د "ورم �-�ر �ر ���� مرژ یاد$�ھ� �رIم. ا�ت !ده یا �ر)(� ن�3 وارد راندرا ی��ر� ���ل ا��ون
 �)ران و"داوم ق�ر"�� !"ر� �ا*"��$ یا7"&�د او��ع و �ردم یھ� "وده �وا�7 �ز�د� ا�� ، یدر&د ۵/١ یا7"&�د
�(& ��ول ، آن �رو�ش "� 'ذارد�  !�نر@�ز 9ر�زه @و�ت �Dل آ��ر �� ھ� دو�ت ی��ز« �*(س �د��ناز��� ��
 درا&ل �� ھ�"�د �"��7ض ی��در آ��ر اداره � ی�ر�ز ���1 و �دو�" ����H "و�ط !ده ا$6م یآ��رھ� ���. ا�ت

�� "وان� �دام �� �رد )�&ل نB �� �(�زد �تB ھ�. ا�ت ٩٠ ��ل از �7ل "�:  �� ا�ت ��د$ �ده��� ن
�'�� ب"ر�. ا�ت ��رده ی��ر� ����� �� ��3دا� ��B ر!د نا ا��"� �� �وده در&د @�L )دود یا7"&�د ر!د ن

0� از �� �ود یا �و�� �� دوره نا در ر!د ر!د ��� ��ده ز��ن ��» .ا�ت ��وده �ر9وردار �ا!"=��زا ی�را Aزم ت
 ��ھش و ا!"=�ل شا�زا در یر"�D ر!د نا �ودن، �)��� و د"و� $دم �وا�ط� ز� در&د۵ در�ط? �)" یا7"&�د

�ر. ا�ت �دا!"� ی��ر �ط« : د'و� و ��د� را!�رهز یھ� توا�7 �� ��ره ندرا �*(س یھ� @ژوھش �ر�ز س
 ھر ھ� ��ل ناB ا !=ل ھزار ٣٠ از ��"ر ��9ص طور �� یا7"&�د ر!د در&د�ق &ورت در ا�ت، �رده *�د(" 

0� و ت�� �� یا7"&�د ر!د� @�L )دود �� ا7"&�د ید9ور! ١۴٠٠ ��ل در دوره نا ت) 9واھد �وا*� ��ر� ون
@ �� ��� �ده��� *��ب �)���� نا ��» .�ود�! ۵/١ ی��ر!د ٩۴ در��ل رانا ا7"&�د ا�ر7رار��!د �رو)�� دو�ت ��

 م$ظ ل9 در�را�ر �� �ود م9واھ �وا*� د*د ھزار!=ل ۴۵ ��ط *�د����ا درآ�&ورت "�زه. ��!د �وا*� یدر&د
��زد ������ و ���و� ��رانB �� ۴ھزار ٠٠ � �)�وب ��و�3 �ر�� ر7م ��زار��ر �� ورود �� ��رآ��ده یرو
�  .دارد آن آ�د �@ ی�)را�-� و ی��ر� ���ل شا�زا از تو)��. !ود

  ی��ر� ش�را�زا رآنو"�D �0ت �ت7 ��ھش

 ا�ت را9 یھ� در��ه ا�ت �وده ��0" یدرآ�دھ� �� ��"� رانا ا7"&�د در ��ر�� ل"!� دھد �� �!�ن �ط����ت
 ��5(� �ودارا5 یا�ورا7"&�د روز را�ط� ندرھ�.  ا�ت �رده �وا*� �ود*� ی����ر را دو�ت �0ت �ت7 ���ره

7 ��وط یر9ط ط!را در ا��ون: د'و� و دا��"� و$راق رانا ���� ھ!ت *�1 ر"راز9ط �*�' را �0ت �ت
 �ھ��ھ�' و ی*د اراده �ز��د� �!�ل نا )ل ی�را و ��"� ��ھش دAر ۴٠ �� دAر ١٠۵ از �0ت �ت7 و مھ�"
 �در)�� �*(س �� !ده ارا�5 �ود*� یو �0"� �� ��� ا�ت، �د"ر �(")� *�1 از !ده !روع ا�روز �� �*�'. مھ�"

7 ��وط �� �� ا�ت رو!ن. ا�ت !ده ��"� �0ت ھر�!�� ی�را دAر ٧٢ ی�ر���� و �*-�� یدر��زارھ� �0ت �ت
5�@ ���وت � و )ذف قازطر را �ود*� ی��ر از ��9! �*�ورا�ت دو�ت �0ت، از&�درات رانا درآ�د آ�دن ن

 و )�وق از زدن تودر�-� ��ر و ��ب و د"و� �9ش در ی�زار ��ر�� در�9ش � و �$�را� یھ� طرح �ذا!"ن
 "ر9واھ�د �)دود ا!"=��زا یھ� طرح دا��� ھ�� از ش� ب"ر" ن�د. ��د *�ران رهI و �دو�" ن��"9د� ی��زا
 ��ذھ� �9"(ف یھ� �-�د و �"ا�� و ��ظ�� یھ� د�"'�ه �ود*� از "وا�د� �� و 9واھد� دو�ت �� �� 3را. !د

 یر� 3!م شازا�زا ز� ٩۴ ��ل �و*� درطرح �(�� ا�ت �!ده ���"� "�-� �� ھ� �-�د نا �ود*� ا���ل. ���ھد
"�ط و ا!"=��زا و �$�را� یھ� طرح �ود*� ندر"�� دو�ت ���"وا� �ذا.  ا�د �ر9وردار!ده)� �� طرح ، ازآ�-� ی�ر

&�� از ی�ر�� ا��ون ھم �� ی�طور. �رد �� �5وال رز درا*د �!�Iل *�دا ی�را دو�ت یو7رارھ� و7ول ھ�H و 
 9ود و��ر���ن ��ر�ران )�وق ��وH7 @ردا9ت �� �7در ا���� � و �وده ل"�ط در)�ل �$�را� یھ� طرح و ھ� ��ر���9

�� ۵.٣«  ��ر روز ���ون �0"� ��. دارد ادا�� یا ��"رده درا���د -���ر��ز� و ھ� ا9راج و �"�د) ل")& ون
� ۴١ *زو �دا�!'�ھ �رده) �� ز� ��ر روز. ��رھ�"�د ��زار �� ورود درآ�"���»  �!ور ر���لI ت*�� ون



 �و!زد و �رده ا$"راف ���د� رانا ��)را� دراو��ع ر�9��"رز آ"ش ھ�3ون �� ی��ر� شا�زا از ���! 9طرات
��زد �دهآ در �� ا�ت ی9طر ��ر،� ت*�� �� ھ� آ�و9"� دا�ش ورود«:  �� ��دB د را �!ور-"» .��د �� د

)�! ورواج �!�ورزان �ور!��"'� !� 9!1 و ی�!�ورز &��ت ی�را آب و*ود $دم �زرگ یدر!-رھ� ��
 و ھ� ��3در ی�را �9و� ��ل ٩٣ ��ل.  ا�ت رانا �زرگ ی!-رھ� �� �!�ورزان �رار $(ل از �� رودھ� !دن
 ھم ھ�وز ٩۴ �-�ر ا�دن �� �� ��)را�.�ود �!ور یھ� ��3در ر� دا�ن �9!���� �)ران و ��ود �!ور یھ� "�Aب
  .دارد ادا��

 �� ا��ون ھم ھ� "�Aب و ھ� ��3در �*"در �رگ �� �*��تا ��"� )�ل، ھر درB د �!ور ی*د �و�وع�" !ده ل
 و رانا ��!� از "��A-� از 'رد ��ر9 و ط!B �-�ر�و، �9"'�ن، ���"ر، ھ��ون، یھ� ��3در !دن �)و. ا�ت
 ��ز ھ� ��3در �9!� �)ران �� ز� را مرژ �*(س ی@� ���ل، ی���ود آ�"��� در �ارو� ��3در �ر�"ن 7رار نھ��3
 از و ��Iر و �رد و ���� یھ� طو��ن و7وع و �ط�) �تز �9رب آ�Dر �د�و �� �تز ط�) ��ر!����ن. �رده

�  .ا�ت �!ور یھ� ��3در !دن B!9 ��ر �نز آ�Dر ن"ر �-م از ی�!�ورز ر�"ن ن

 از �ود @ر *� ھ�� و �ر�ت 7رار ژهو "و*� �ورد ٩٢ ��ل یا�"دا در ا�� �ارو� ��3در !دن B!9 ی��*را
  .!د �� داده ��3در نا !دن B!9 9&وص در �� �ھ!دارھ�

 آن ادا�� �� ��ر!����ن ا$"��د �� �� �ر�"� 7رار �9!� از یرو�د در �ارو� ��3در �� �ود 7رار نا از ھم ��*را
��� ٨ �� ھ�"�ر ھزار ۵٧٠ و��ت �� ������ �� ل"�د ��ط) ی*� �� ��دھ� ن��9" وزش �� �� !ود �� ��B "ن �رد

 از !B �دون �� ��"9ر !ود، �� �تز ط�) ب"9ر �و*ب و !ده ��"!ر ھوا در �� ا�ت ��B نا رس، � !ن
 �تز �)ران ط!را در ز� را �ھ��� ی�!ورھ� ط!را ن"ر ����� 9وش در و �ذ!ت 9واھد �!ور ی�رزھ�

(�  .�رد 9واھد �ر�"�ر �ط

 آب ار"�0ع ی�"ر���" ١٨ ��ھش از �Iر� *�ن�� آذر �تز ط�) �ل ر�د ��)�� در ی*�ر ��ل ��ه �-!تارد
 �رد ا�"��د ��3در نا �ئا) ی�را ��5وAن "�(ل از و داد، �9ر �ذ!"� ��ل �� ���ت �ارو� ��3درB ر�ت! 

�ارو@� �� �� و �رد �آ��د� ا$6م �ارو� ��3در ی�ا) ی�را دارد 9ود ��ر���� در را تا�� �)ر ��3در ی�ا) ���
� را رانا �!�ورزان از ��زر� �9ش �9!���� $��ل.�رد �ا) ��ل �� ظرف را ��3در نا "وان �� !د ��د$� ر

ا �ر $6وه.ا�د و�"�@ ن�! !-ر ��ران� �!'ر �� 9ود و �-�*رت رانا �زرگ یھ� !-ر ��" ا�Dرا و د�ردا��-� 
 �)&وAت ���"وا� و ����-� داران، ��ر�� و د�A-� "و�ط �!�ورزان د�"ر�L 3@�ول ل�د� را9 یدر���-�
 و ��ر ��"ن یو�را !ده ور!��"� �!�ورزان !"ر� �ت،7 ارزان �واردا" �)&وAت �� درر��7ت �دا9( ی�!�ورز

)�! ا�ر نا !و�د!-رھ�� روا�� ی��ردرآ�د� !� ���6ت از 'رد �� �� را �!ور �زرگ یھ� !-ر در ��
A ن�زر�"ر !-رھ� �)�! �0ت !ود� �� ا�ت ��وده ل"�د رانا در ��ر�ران و دھ�����ن �د ��""رور مرژ �)ل

 روز ���ون.  ر����د� �ردا �� ا�روزرا ��ذب �!�Iل قازطر �� !و�د� �)�وب ھ� ��ر!دهو� ��ران� ا*"��ع
)�! ���ل �� ا$"راف ��ن م��ررژ� !�: د'و� ی��ر� �د�را ��ره !-رھ�در �� �نرو�"�5 �-�*رت و ��

� ٧۴ )دود �!ور ت*�� ٩٠ ��ل یآ��رھ� �را��س)�زد �� �وده �0ر ونB �� ۶٣ �) "�داد نا از �0ر ون
Aرا در و �ن ��ل ١٠ ی��!  .ا�د دا!"� 7رار ��ر ط

 ز� ���و� یآ��رھ� 3ون داد م"�� ز� �!ور ���( ط!را �� "وان �� را ���ل ت*�� زان� نا: داد ادا�� یو
�� ر���لI و ���ل د�"� دو �� ��ر �ن �!�ول ت*��. �دار�د �ذ!"� ��ل ٣ �� �"�0و""� ٢٣ �� !و�د �� م) ون
�زد و ���ل ت*�� *زو �0رB �� ۴١ �)  .ھ�"�د �!ور ر���لI ت*�� ز� �0ر ون

� ۵،٣: دھد� ادا�� ر��ه و ��ر "��ون، روز ���ون) ٩٠ ��ل آ��ر ا��س �ر �!ور ر���لI ت*�� از �0ر ون
� ٢٣ �ن� از و ھ�"�د �دا�!'�ھ �$�� 6ت")& یدارا)� ٣ )دود ا��ون ھم ز� �!ور ���ل ت*�� ون) �0ر ون

�۵/٣+٣= ٨،٣ ��� �ر�� آ��ر نا �*�ط�قا "�» .��ر�د �) ��ز ا�ت !ده �)���� ٩٢ ��ل ی�را ��ر� ون
6� ا"�� ��7ل آ��رھ� نا از ی�دز �9ش �� !ود� �!9ص و���ل !�Iل ا�راد تو�� �� ��'�ھD�،٩١ در��ل �"�د 
  .ا�د �رده �زارش ٨/۵ ���0 ی�ر�ز ���B و ۴/۵ ���0 آ��ر �ر�ز ،۵/٣ ���0 را ر!د �رخ ھ� @ژوھش �ر�ز



 آ��ر �ر�ز ی*�ر ��ل یا7"&�د ر!د �ورد درB و در&د B��� زارش در&د ۶/۴ ی�ر�ز�ر�� یآ��رھ� �ذا داد � 
 �دو�" یھ� د�"'�ه "و�ط !ده ا$6م یآ��رھ� رازI �� ھر�3د �"�د� ا$"��د ��7ل ا!"=�ل و ا7"&�د در)وزه ژه�و
�� H���� ل�  .�ت� �د�"ر� ی'رد ��"

ھ �دون �را�ا ی��9وارھ� در&د ٢۴ ی�ر�ز ���B یھ� ��رر� ط�قW رد�ل، I�! یدارا در&د ۵٧ ���دل B 0ر� 
  .ا�د �وده !"ر� و !�Iل �0ر �� یدارا در&د ۵/٣ و !�Iل �0ر دو یدارا در&د ١۵/I�! ۵ل،

�"� �را��سL ا ی!-ر ���طق در ��9وار �ود*� ��رر� �� و !�Iل �رد �دون ی��9وارھ� در&د ،٩٢ ��ل در ران
�� در !�Iل �0ر ��� �� ی��9وارھ� در&د و !"ر� ٩١ ��ل �� ��B ل �0ر دو وI�! ھش�� �"�.ا�ت ��"�L ا ن

 ۴/١٠ ��ر،� در&د ۴/١ !�Iل، در&د ۶/٣٠ ��9وارھ� !"ر� و ���� !ش ا�راد ن� در �� ا�ت آن ی��و ��رر�
 ط�ق.ا�د �وده ھ� �روه ر�� �� �"�(ق در&د ٣/۴ و دار ���9 در&د ۴/٢٧ �)&ل، ٢/٢٣ ��ر، �دون درآ�د �� در&د

�� در �)&ل و !�Iل ا�راد �-م �وق یھ� ��"�� ��ر �دون درآ�د �� و ��ر� ا�راد �-م و ��ھش �7ل ��ل �� ��
  .ا�ت دا!"� شا�زا
  ی��ر� �)ران �او� �ن7ر��� ز��ن

 دھ�د� ل"!� را ��ران� "�داد ن!"ر� ز��ن �� دھد �� �!�ن �ز�ور ��رر���� � یا7"&�د �)ران ��ر ن!"ر
درز��� � �I�!� '��9ل و یدار ���9 ��ت �� و !ده 9ودرا�ده از�!�Iل "�-� �� �� !ود� !��ل را ز��ن ی��ر
  .'رد�د� �")�ل ز� آ�را از ���! �ا*"��$ $وارض �(�� ا�د ��"� �وق

 �رده ا$6م در&د ۵۴ را ی!-ر در���طق ���� ٢۵ "� ٢ ز��ن ی��ر� �رخ ران�ر�زآ��را "و�ط ��"!ره یآ��رھ�
 یھ� ��ر��ه ��ردر �وا�ط� ز��ن از ��-� �9ش "�زه.  ا�ت ذ�ر!ده در&د ٢۴ �رو�"�5 آ��ردر���طق نا ا�ت
. ا�د ��ده� )��ب �� ی��ر� آ��ر ء *ز ��!�د �وده !�Iل ھم ��$ت ٢ درھ0"� ا�ر �)" ، در�زارع � و ���9'

 ٨٠ ز��ن ی��ر� �رخ وز�*�ن ،�ر���!�ھ�ن �ر�"�ن یدرا�"��-�. ھ�"�د "���دھ�ده آ��رھ� نا �)روم درا�"��-�
ا�د. ا�ت ذ�ر!ده در&دB!� ۵۴ د در&د، ۴۵ �ا�ز� در&د، ۵٣ �(و�3"�ن در&د۵٢ ارد��ن در&د*�� )� ��ن

 �ز�د� �ر یا ���ده رانو "���ت �� ز��ن �ندر� ی��ر� شا�زا ��ر و��9ت تو�� از ا�ت �ھ�5 ��و�� د&د ۵٧
 ،�وا�ط� �دو�" یآ��رھ� ط�ق. دارد ز��ن یرو �ر �ا*"��$ و یا7"&�د ا�و&ف دزا ی�!�رھ� و ��9واده !ت�� و

  . ا�د !ده �9رج یا7"&�د یھ� ت���� از3ر�9 ازز��ن ھزار"ن ۵۵٣ �ذ!"� در��ل یا7"&�د �)ران د"!د

�دارا و یا7"&�د ا�ور روز �� بط �$( �ت� ھم ��و7" )ل راه �)" �"-���� �� ا"�� �� �A ار�7م« ���ا �ن�( 
 ا�ت؛ �!�ل دو�ت ی�را ارز یرو ���ور ا���ن: �رد ?"&ر ا�ت، !ده �م �ر�� �0ت �ت7 ��ھش $(ت �� �ود*�

 را ��ر��دان �ود*�،)�وق تو�� �� "و*� �� ن����را م؛�دار ��!�( �ت��� و ��رک قطر از Y یرو ا��
�وق ژه�و �ردم ��'را� ور�H �ود*� ی��ر *�ران ی�را �رو)�� دو�ت وا��» .مدھ ی�دز شا�زا م"وا� ���( 
'��وق ا7ل )د !ود�� ا���� !�نود�"�زدھ� �ر)�وق ا�ر د�'و ���ا ی�را ران( �@ 9وداش ی�ر*� !�ن �

 قازطر دو�ت �� ا�ت �رده ا$6م *وا��ن ژه�و ��ران� ی�را ز� و داد �9واھ�د ازد�ت را !�ن و�!�Iل ھ�ت
���  . 9واھد *�ران را �ود*� ی��ر نا ��ر��ت و ھ� �ت

در)���� Aاو ����وق $�د"� دھ�د��ن �ت( '� ی�-�دھ� و Dروت و 7درت ی���� رانا درا7"&�د و ھ�"�د ران
 ا�روزه �� �&��" و ���� �زرگ �و���ت ز� و �"وا�� ��ظ�� ی�-�دھ� �� وا��ط� �زرگ یھ� !ر�ت و ��ذھ�

ھزارو �� � و ھ�"�د ���ف �تاز��� ی�)و �� ا�د !ده ل"�د م$ظ ا�)&�رات ��B د��از@ردا9ت طر ��� ط0ره �ت
��وق ن�را ���. رو�د( '��ر�ر"� دو�ت از)�A �����3. �ود 9واھ�د �ا&( �ن7ر��� *���� �)روم ا7!�ر و ران ن

7 ��وط �9طر �� �� ا�ت &�در�رده �ا9ط�ر ھ� �زد د�ت د�"�زد شا�زا ا�"ظ�ر د��� و��ر�ران ��ر��دان �0ت �ت
ر آذر، $�دل.  ��!�د رادا!"� �ذ!"� روال ط�ق ھ� ، �د�و �� �و�� نا ا�"��داردھ�: د'و� رانا آ��ر �ر�ز س

 �� !��) ا�ت ��ل ۶۴ "� ١۵ ،��( ی��ر� �رخ( �ود ��( ی��ر� �رخ �را�ر دو )دا7ل *وا��ن، ی��ر� �رخ ھر��ه
 در ا��"�. مدار 7رار �"و�� ن�3 در �� )��ر )�ل در �� دا دهر� �)ران ��ط�B ا �ز��� �را�ر ۵/٢ "� ر7م ن

 9ود، �زارش نآ9ر در رانا آ��ر �ر�ز.. مدار 7رار ��( ی��ر� �رخ �را�ر دو در ا��ون ا�� �رد دا@ شا�زا ھم



@� �&ل در را �!ور ���� ٢۴ "� ١۵ *وا��ن �ن� در ی��ر� �رخ *وا��ن ن� در ی��ر� �رخ و در&د ٢۵.٧ ز
  .ا�ت �رده ا$6م در&د ٢١.٨ را ���� ٢٩ "� ١۵

�3 ��  �رد د

��وق ��ودن �را�ر ،�*�� و ���� تا�� $دم ،ی9وار ر!وه ���د، �� یدار ��ر�� ھ�زاد ا�ت یا دهد ی��ر( 
  .د��زا� آن !دت �ر ��د "�&��ت ا�واع و �رد و زن �و�د� یا*"��ا

5A� ���5ل 9&وص �� ی�!ور ا�ور در �ذھب د��9ت ���H ،��رد� )�و�ت �) laïcité: ی�را��و ��("�
  .'ردد� یا7"&�د

� راه("��ن و *وا��ن ا�"��ر و ق�. �دا�د ند ���9ف � �وا�ق )رام، � )6ل آ�را �ذھب آ��� �دون ��د� ��ز را �)
 �!�ن�! ���9 و دا�د� �رد �&ف را آ��ن )�وق �ذھب �� ��!�د� ���وان ا*"��ع ھر �769 یرو� &د در @�*�ه

�  .��د

 از و ا)"رام �ورد آزاد *-�ن ودر �9ش �Dر �ذھب د��9ت �دون ��ر���ن )�وق از د��ع ی�را آزاد ی��ھ���د
� �!��ر *���� وا*��تZ  .د

 م"&� �!ور �&()ت �� و��ط �ذھب د��9ت �دون �� !ود� �*(س �� آ�د ��ر �ردم ر�"ن �و*ب آزاد ا�"���9ت
'�  .ر�د

 �� ا�ت ��وده �و!زد ��رر و �وده ���"� ن�3 رو@ ھ�واره �ذ!"� ��ل ٣۵ در رانا د��رات �ل�و� )زب
  .ا�ت �!"� �را�ر ن�3د ��ر� *وان ون�( ٣/٨ �را�ر در آ9و�د "�داد ��ط. ��!�د� ی��ر� �و*ب 9ود ھ� آ9و�د

  .د���� 9ود یا$�� ی�را ��Dت ی��ر "وا�د ��� ھ� آ9و�د ا*�زه �دون و �دارد و*ود آزاد ی��ھ���د )��ر )�ل در

 و �!ور ا�ور ��( در ھ� آ9و�د��B ھ. دار�د د��9ت �ردمW ت �دون ی��ر��� ا�*�م آ�-� �وا�' �� ی*�ا "�. رد
  .ا�د �رده ن�� ز� را ادرار �)وه

 و "��ر*�� مرژ �� ����6" �"��� )ل ی�را.��!د� ھ� آ9و�د ا��رت از یرھ�ا ھ� ����ت نا از �3ره راه '���
 ت*�� مرژ. �ت� �"&ور آن ت�( و ت"��� در ی�را�داز *ز ی��ر راه ا�ت آورده و*ود �� �ا��6 ��""رور

@ �دون �� ا�د یا )ر�� �رداران �6ه و دزدان "��ر*�� یھ� ،آ9و�د او��ش و ارازل از �"!�( �ا��6 "�-��ر و !�
 ی�را�داز.را�د رون� دو�ت و ��ت،� 7درت &)�� از را آ�-� "وان،�� �"م رز یھ� "وده �ا���6 7-ر یر� ���ر
 �ر �� ��رژ. ا�ت �ا*"��$ ا)�د �"��� �ا���� و �-�� و ��( �0وظ �ا��6 ���د و �"�'ر و ��""رور مرژ

دھد،رژ� &ورت را *وا��ن �*�� د�"� یھ� 7"ل و)!ت و ر$ب *�دا ی�را و ��د� �@�! دا� رانا ز��ن�� �� 
"(� (رژ و ر���د� ھ6�ت �� لو�� 'رد و دا� �� را ھ� �1 ���9' وا��ن�� �� (� و)ش �ت) و �تز ط
 مرژ �ر �رگ. �رد��د ���ود رانا �*�ت ،��9طر د�� یا )ر�� "��ران*�� ن،ا ا�ت ده�! ی���ود �� را رانا

 ٢٩.٠۴.٢٠١۵ رانا د��رات �ل�و� )زب. �ا��6 9و�9وار و دد��ش


