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  %�رق ُ ر ا�&�ر ا������ن %ر �راز ����ر ��دان $��ور�ت در  �ر�س
  �وو:  (ر�� �وری

  
��0دی  %�زھم رور�زم .ور و .ر %� &/و/�ت در�د�
 &ود در  �ر�س  ��&ت .-ور  2015$�وری  �%7 ,ر�+ 

�را��� %� و�-ت و %ر%ر�ت %� &و�ر�زی و 3ل �4س ا���ن ھ�ی %����ه  ردا&ت، .� ا�ن وا�23  %� د��ره  و و�-ت، 

�ھ� و ھ�ر��دان $��72 آزاد �را��� .� ��د �دن  � �� روز ادا�� ���ت. ا�ن %�ر رور�زم %� ھ$وم %ر $�ن �رھ�
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 ��وق %-ری .� $واز و ا(%�ت ا���
 آزادی ا���ن �د����
 -ود، %� �9
 از ارزش ھ�ی $� 
�" 
ارو ��
  ا�روزی ا�ت، ��"� ور -د. 

�� %� ھ��ن ا�ن ارزش �%�رت از �ق آزادی %��ن و ا%راز آزادا�7 94ر، ا�د�-� و %�ور ا�ت، .� ا�د�-��دان �را�

 ��ود�د، ا�� ا�ن �ق ھم �����- 
د��ل، ا�ن 2رض را $�وز %� ارزش ھ�ی ��2وی �د��ت ا�روزی $��72 ا����
%��د %� ا�2ط�ف و �ر�ش و %� ر���ت %�ور ھ�ی د��ران ا�ر ��ل -ود �9س ا��2"
 ا�$�د ��
 .�د، ا�� ا�ر در 

���% 

 .�4رۀ آن @��ن و&�م و %� د�د ا�د�و�وژ�< .-�ر آدم ھ� ط%�ق �ق آزادی %��ن ا-%�ھ
 ھم ُرخ دھد، ��
وا�د از ��وق ��دی و ��2وی و %�ور ھ��ش %� /ورت ��3و�
 د��ع  
� 
در$� %�دی -ود، در $��72 آزاد ھر .�

  .�د، $��72 دارای ارزش ھ�ی د��و.را�
 @��ن ا%زار د��ع از ��وق را %رای ھر .�
 �راھم دارد.  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

-9ر از /7�4   �% C�% وی�و
)www.rtl.fr ا&ذ ( ا�ر�ت از ���ت 

  -ده ا�ت
  


 �ردد .� رور�زم و 3ل �4س و .-ن ا���ن ز�ر ھر ��م و ��وا�
 .� ار�9ب ��%د، ��ل -��F %وده و � Hر�/
ر از ���ت ا���ن ھ� �%وده و رور %� ھ�I ��طق و ��3ده ای �3%ل C�% 
�3%ل ��9و��ت و ا�ز$�ر �
 %�-د، ھ�I ا/"

  د��ع ���ت. 
�ود�
 و ر�وا�
 ھر@� %�-ر رور��ت ھ� %ود  ��$7 ا�ن ��"7 ��-���� و %زد��C، ا(%�ت�% ،
��$وان �ردی،  �

�4ر  11ا���ن %
 Kرض (-��ل  17.� ار���ن ا�ن وا�23 -�رده �
 -ود،   ���د د��ر ا�ن ��ل و�-����، .-�ر 
ر.�ب .��ل $��72 �را��� د�ده �
 -ود ��ور دا-�د، ا�ن و ����ر ��ود و دو ��"��ن) .� در آ�@ ،
ا�23ت ����

�ر آن ا�ت .� رور�زم ��$ر %� ھ�I ا/ل و ���دۀ ��د�
 %�ور �دارد، %رای او ھ�� $��72 %-ری د-�ن ا�د، ���%

 .� %�-�د.  از ھر �ذھب و ھر طر��

��/ل د��ر ا�ن وا�23 %رای $��72 �را��� ا�ن ا�ت .� �را��وی ھ� %� &و%
 %� ا�ن ����ت آ��ه و ���ن �رد�د�د 
ت �روه ھ�ی ��وع ا����
 $��72 �را��� %رای  �-%رد ھر ھد�
 %� &/وص ا�ر �%�رزه �"�� .� ا��د و و�د

رور�زم @� ��ش ���دی و ��2ن .��ده دارد، �را��� ����د ��م .-ور ھ� ��9ن ا���ن ھ�ی دارای �رھ�M ھ�ی 
  راه د��ر �دار�د.��وع ا�ت و آ��ن @�ره ای $ز %� ھم ز��ن و از ھ�د��ر ����� و ��4ظت ��ودن .دام 

��/ل د��ر ا�ن وا�23، %ر&ورد و ارز��%
 �د%را�� %� آن، �زد�< -دن و ��د ��&ن ھر@� %�-ر .-ورھ�ی 
رور�زم، %رای �%�رزه �"�� ا�ن �/�%ت �ظ�م 3رن  
ا�ت.  دو�ت ھ�ی  21ارو ��
 و ���ر .-ور ھ�ی 3ر%��


 ا�2$��� @�د /��م در �ورد ا���9م دا%"� 

 و %�دل اط��0ت �ر%وط %� ا�ن �ر/� %� ھم ارو ���ر ا���
وا�ق ��ود�د.  

� ��ل �را�ژی ھ� و ����ت ھ��
 .� در �%�رزه �"�� رور�زم ا&�ذ .رده ا�د،  �%��د �2رف %ود .� دول  �-ر�

%ودن ا�ن  @�دان .�ر آ�د �%وده و �(�ر د��ورد ھ�ی ���3ت %&ش ��رد�ده ا�ت، �&/و/�ً ��.�رآ�دی و ��.��

����ت ھ�ی آ��� در د��ر .-ور ھ�ی .� در ��ر آ�ت رور�زم %وده ا�د،  وا�H و �ر��ن ا�ت. ا�ر آن ����ت 
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ھ�ی -�ن ��ط%ق و ����ب %� او��ع آن $� ھ� �
 %ود ��ل دا��7 ا�ن �/�%ت � ا�ن $� ھ� �را�ت ��
 .رد، ا�ن 
رد�دی ���ز %� $د�د �ظر و ���ر ���ق دار�د.ارز��%
 �-�ن �
 دھد .� �را�ژی ھ�ی �ورد %�ث، %دون  Iھ�  

%� ��ظور ��9وم .ردن رور�زم، د��ع از آزادی، %�C&ص آزادی %��ن، و �ر�ت �زاری %� .-� -د��ن ا�ن وا�23 
در -�ر  �ر�س �ردھ���
 %زر�
 %� ا-راک �< و ��م ��"�ون �را��وی و �Kر �را��وی  2015$�وری  11روز 

.-ور $��ن ا-راک ��وده %ود�د و ا%�ع %���ری از .-ور ھ�ی  45%ود .� در آن �ران �ر�%�ً  %ر�زار �رد�ده
د��ر ��ز در ا�ن �رد ھ���
 %� %ر ا�را-ن %�رق ھ�ی �"
 .-ور ھ�ی -�ن در دور و .��ر ��ل ��د و %ود $��ور�ت 

دو ن از �و���د��ن �رھ�&� %� -�ول -ر.ت .رده %ود�د .� ���ن -ر.ت .��د��ن %�ش از  �$�ه ن زن و �رد ا���ن 

�و ������ران �2روف ا���ن، �
ق ر���
1

و %ر�< ا.رم  
2

ھم ��ور دا-�د. از ا�ن ���ن �9
 از -�ر %@� ھ�ی 
ا���ن در %�Cی ����ر �ز%ور در ��دان $��ور�ت %�رق �"
 .-ور �� در�ش ا������ن �ز�ز را ھم %� اھزاز آورده 
رور�زم ��2/ر %وده  
و %را�را-� %ود .� �ووی M�-3 آن را در %�C ��0ظ� �
 �ر����د. ا������ن او��ن 3ر%��

2�د ا�د، 3رار دارد. %� ھ��ن $�ت .��0ً  و%� ھ��ن $�ت در /ف اول .-ور ھ�ی .� در �%�رزه �"�� رور�زم �
  �ؤ$�� ا�ت .� %�رق آن %ر �راز ����ر ��د��ر $��ور�ت �را��� %� اھزاز درا�د.

��ن -ده %ود %� �وو ھ� و �زار-�ت %�-ر ا�ن �ردھ���
 %زرگ و ,ر�&
 را .� در  �ر�س .� ا�روز  ��&ت $
وا��د: 
  .�< ���< ھ�ی ذ�ل د�ده �

�  EN IMAGES - La marche républicaine de Paris en phot os ...  
www.rtl.fr › Actu › Société et faits diversTranslate this page 
12 hours ago - EN IMAGES - Suivez en images le rassemblement de ce 11 janvier à 
la capitale, en hommage aux victimes des attentats perpétrés entre le 7 et ... 
 
�  Manifestation Charlie Hebdo : rassemblement à Paris , les ...  
www.linternaute.com › Actualité › SociétéTranslate this page 
9 hours ago - Manifestation Charlie Hebdo : rassemblement à Paris, les images de la 
... [Mis à jour le dimanche 11 janvier à 20h30] Le cortège parisien ... 
 
�  Journée historique - Le Monde  
www.lemonde.fr/.../en-direct-des-coups-de-feu-au-sieg... - Translate this page 
5 days ago - Selon notre décompte, près de trois millions de personnes ont défilé 
dimanche en province, et plus d'1,5 million à Paris, à la suite des attentats ... 
 
�  Marche républicaine : Paris, capitale mondiale de l  ... 
www.leparisien.fr/.../en-direct-marche-republicaine-de...Translate this page 
17 hours ago - Une rassemblement hors norme encadré par un dispositif de sécurité 
lui aussi inédit. R.T avec ... Daisy Lorenzi (@D_Lorenzi) 11 Janvier 2015. 
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وان از �"م (-�ھ
 در %�2د)، "ز�د�
 ا�"���رت ���د ظ�ھر-�ه"،  از �"م ھ�ی �2روف و ھ�� -1�� 
(&�ک از .�ب  ��د ��ق ر���

��� -د و�ردم $��ن را �و$� و &�.�ر) 
 ھ�ی �ردم ا������.� �"م ز�%��
 ھم از آن �ب ، و ��&ت ن$�M ھ� و %د%&. M��)
را %�  از ز�د�
 �< &��وادۀ %ر%�د ر�� از $�M در ا������نھم �"�
 درد��.
 .� ���ز .0ن ر�ن $��زۀ �را��� �رد�د و /%ور) 

وان ��د .رد.����ش �ذا-ت�� ،   
وان از �"م (ط4"
 از .�%ل) .� %� 3"م وا�از �"م ھ�ی �2روف و  -2 
�ش دا��ن �< ط4ل ا���ن را ����ش �%� و$�ھت %ر�< ا.رم �


 و �-���   �ز�ون ھ�ی ا�ن .-ور %� ����ش �ذا-� -د.���� ھ�ی �را��� و "و�
 .� در ا.(ر ���دھد و �"م (وژ��) دا��ن ا$


