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  دا�ش و ��م ا�داز ��د�د ھ�د

  �و�ش ر����� �رزاد -

�ل ��ر���س و �ژوھ��ر��  ��ط � �

  �ر�ز ��ن ا)�$$� �ط�)'�ت %$#:

  دا�ش، -�ور دا�ش در ھ�د، دا�ش و ھ�د، دا�ش ھ�د، ھ�دو���ن، و ھ�د، دا�ش ��م ا�داز ��د�دواژ+�ن �$�دی: 

  

  

  ���ن رو�داد:


دا �!ور �
ز د
�ری ���طق در �� دارد داد و 	�� �واھد ���
ل ����� ����� رد اد�� �
ش 	�ل 2 �دود دا�ش� 

��ی (�رای %
-�، در را ھ�
� ���+ �ود، �.-
ت و 	ور
+ و �راق در ���ط*� �(رف از �س دا�ش �د. %ذا #روه	 

 #روه �+ ا
ندر ا
ن -
ن در دو 	�ل #ذ� .رد ��	
س آ�ر
*� 4رب و آ	
� �رق ��وب �
�ر
+، ا���1	��ن، اردن، �(ر،

ن را	�� �
�م .دھد ���
ل ھ�د در �
ز ��ش رد �� ��
��ھ�� ھ�دی، ��6+ از ھ�د ���6 ھ�ی ز-�ن -+ دا�ش ھ�ی در ھ


�6 و #�را�� اردو،�
�ن ھ�ز
	�� و
د7وھ�
� ا����ر �د و ا
ن #روه -�  ����ر ا������ ھ�ی �-�+ در ���6����ن 	� 
6
�ت -رای ر
زی -ر���+ ��ل در ا	ت رده ا��م و �!�8 را ھ�دوھ� و ھ�د��ن ا��*�د از  ا	ت و ھ�د در �!

6����ن	� �راق و 	ور
+ در #روه ا
ن 	
طره ��ت ���طق -+ آ��ن را -+ ھ�رت ھ�دوھ� -� ھ�ز
	�� ��طر -+ ھ�د 
رده ا	ت.  د�وت  

. ا�د رده ا��ره دا�ش �+-د در ھ�د از �
روھ�
� �!ور -+ ���ن در -	
�ری  ھ�ی ر	��+ #ذ��+ وا:9 در دو 	�ل در

ن در� �دن در ��ر د	��
ر �ده ����ر دا�ش #روه -+ ��درو ھ�ی ھ�دی از #روھ� �
و	�ن 	و 
8 از را	�� ھ

 از راه از �-�ر ھ�دی دا��� �	6م �ده و ��دروھ�ی دا�ش ھ�ی �رور
	ت -
ن در ھ� ھ�دی �!ور ، ھ�دی ��رو�دان

�م ا������ ھ�ی �-�+ طر
ق� �
ا%��دی  	6��ن -+ ��وه ا-و داده ا	ت. دا�ش #روه ا��ن -رای �!و
ت -+�و -+ ھ�


�ن �-+ از ھ�دی �-�ر ھ�ی دا��� و ھ�راه -� #روه� دا�ش -+ �
و	�ن -رای را ھم #روه 12 از ھ�د -
ش ���ھد
ن �ظ�
 �واھ�د :رار ��6+ ھدف را ا��م رده ا	ت ھ�د -���دش در دا�ش در ��ر ا
ن �
ز �دا از ا
��+ #روه .داد آ�وزش

+�
زی داد دا�ش ھ�د �
ز ��� �ون ا��*�م رده و :(د ار	�ل �ور ا
ن د��ع وز
ر و وز
ر ��	ت -رای ��د
دآ
������6	�  ا
�%ت را-
�ن رده ا	ت. #�رات در در �ورش 

  

  

  �-$�ل رو�داد:

ی �-�ر دا�ش در -د�+  ا
ن #روه ا#ر ���ھ� -+ رو
�رد دھ�6 �و -+ دا�ش دا��+ -��
م -�
د #=ت -� #��ن  ا�!�
� ھ�د

�م ا%راوی �و	�+ رھ-ری �!ور دار�د و-ر�� �
ز <ون ا-و ا�س �	7و%
ت� +�-� �
را -ر �ده دا��+  	
���ل ر	�ن 


ن در ھ�دی ��رو�دان و �!ور ا�راط� ھ�ی #روه -+ ھ�د ��رو�دان �
و	�ن از ھ�
� ا�د. در ��ر ا
ن �
ز #زارش- 
��ت ��را�� -�%*وه ت(ور -+ دا�ش ھ�ی �رور
	ت�*� ا�
ر ھ�ی 	�ل در ھ�د + <را. ا	ت آورده ھ�راه -+ را ھ�د 


ز �داوم  ا�
ر 	�ل <�د در �ور ا
ن در ا�راط� ھ�ی #روه ���%
ت و �-وده ا��ن در #را
�ن ا�راط ���ت #ز�د از�

�ن 	�ز��ن�
*�ت دا��+ ا	ت. در ا
ن *�� �6�6
�ت در ھ�د � ا�!�ی ،-ر�� از 2016 
+ژا�و در �رور
	�� !د �


�  »ا%��دی 
و	ف« ھ�راه -� ھ�د در دا�ش -+ وا-	�+ #روه 3 رد و :-� �
ز د	��
ر را دا�ش �رور
	�� #روه ���ل
9
6
دی 	ررد#�ن از 
�� �ر�ر ��روف �=رده ا	ت. در وا:9 ھر <�د  را ����� 	ور
+ در 	ور
+ در دا�ش 

 ھ�دی �
روی و �ذب ھ�دو	��ن در وی �!ور از -ر�� -+ ��+ �دن وی ا��ره رده ا�د ا�� �-رھ�
� در #ذ��+
 از �ده #=�+ + ��ر��� دھ�� ھ�د داده  ا�د. در -�د د
�ری -�
د �و�+ دا�ت + در دو 	�ل #ذ��+ دو%ت دا�ش -رای

��وع ردن -�زر#��� و �	دود را -ود�د رده ���
-��� دا�ش��و�+ -� �=ت در ��ر �� -� ھ�راه ھ�ی 	�ز��ن و ھ� 
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ت ��ش ھ�ی #	�رده ای را -رای �6و#
ری از �!و
ت ھ�دی  �وراي :ط����+ ا�راي را	��ي دا�ش در #روه��ا

ن �!ور دا�ش در ھ�د -+ ا�را #ذا��+ ا	ت.�>�  �-�رھ� در -
ن دا�ش و ھ

  

  ��م ا�داز رو�داد:


�� ��را�� �
رو �ذب ا	��رار و 	ور
+ و �راق در دا�ش #روه آ�<+ ���ص ا	ت �=وذ�� ھ�د در را ای �زا
�ده ا

�ن ھر <�د :درت ا	ت �ده 	-ب�+ ھ�د 	�وBر 	�Bری �ردم در ا
ن  �� ھ�ی ھ�دی �
و	�ن �.-
ت �ده ا	ت، ا

 �شدا �دن ���ل -� �
ز ا
�8 ھم + <را. �ود ��د
دی ��م ��	وب ھ�د �.ل �وری -رای �وا�د �� دا�ش -+ ا�راط�

� �زد
�� و ا���1	��ن در�
در  -+ ��وه ا#ر دا�ش .�د -
��ری �� ��ا��� ا�	�س ھ�د دو%ت -+ ا���1	��ن �1را�


�وا�د -+ ����9 ھ�د آ	
ب ز�د. در -�د د
�ری ��ط*+ ��	��ن�
ر در :در���د�ر #ردد ��+  ھ�د ���ل �ود����ر 
 دارد �� �وا�د ��را�� �ر
�ن :-ل 	�%�� از و ��ط*+ در در#
ری و ا	ت ط6ب ا	�*�ل ���ل ھ�ی #روه ���%
ت �و�B��ه


�ن در دا�ش ���%
ت از�
ر ا
�%ت �ردم �� -+ را ��	��ن دو%ت را -
��ر �د. <���<+ :-� ھ�د، ھ�د ��رل ��ت 
���-
 در ��
��ه 
��دا و �=وذ ��ظور -+ ھ�د دا�ل -+ �=وذ -رای آ�وزش و ��	��ن در ��
��ه 36 در دا�ش #روه از ���

�ورد ��ط*+ +�:���
ر ��رد ���م  .  

��ط*+ �ر �
روی از #ذ��+ از ا
ن -���  C
6����ن �(وص -+ و ھ� ھ�دی را ��رس �6	�
ل ھ�د ��� �� دھ�د �دود 
6
ون ھ=ت
�6
ون دو (�دود ��ر�� �ر#ران ����+ ھ�دی -زر#�ر
ن �ر#ر 
�6
ون 
8 	�ودی، �ر-	��ن در 
� و 


دھ�د. در ا
ن  ��ل �!ور و :طر در ھزار ���(د ���ده، ا��رات در �=ر ھزار ����ه و ھ=�(د� -� ...) را ���
ل 

ری و �!و#
ری دا�ش از -
ن  ��ران ھ�د
�� 	ور
+ و �راق در ا	��� ���ت ا��م و دا�ش ظ�ور �و�+# +�ھ

6����ن �ر#ر در �ورھ�ی �6
C ��رس و �طر -�ز#�ت آ��� -+ ھ�د ھ	��د	� -� ھ�د �ور .  در ا
ن -
ن ھر <�د وز
ر

�ن- +��
6����ن ����+ ا	���	وب �ور ا
ن -رای �طری ھ	��د ا��م رد دا�ش دا�ش ھ�ی �رور
	ت ���%ف ھ�د  
��6��ن رو���
ون از �ن 1000 از �ود و -
ش �	� ا	�م ا(ول و �-��� را �6
+ دا�ش ا:دا��ت ��وا
� ھ�د در 

��ن # �- ��
�� -�دا�	��د، ا�	�6
و�� 200 �ور �!ور دا�ش در ھ�د -� �و�+ -+ ھ
��ور و ��	��ن  180 
6
و��
�
ن �!ور  -���دش �>�6
ون ��200  160و ھ
�6��ن 	� -+ �	-ت ھ�دی در ا
ن �ور �و�ب �ده دھ�6 �و 

�� ��د
د -� ��ط*+ 	را	ر در دا�ش #	�رش��
�ن -�
د �و�+ دا�ت �دی ا�+ �زد
8 رو-رو -��د. در ا
ن  +- 70 %
6����ن	����ب �
رو و �ذھب 	�� ، ھ�د  �=�� +

�+ و -*�  + ��
�ذھب ھ	��د  و �!ور دا�ش در ھ�د در و!�


ن ا	�م���	وب ھ�د  در د
ن دو ��
ت �ود و دارای ��
ن ���دھ�ی ��#وار  ���ن در �
�+ دو�
ا	ت �� �وا�د �

�� دا��+ و -+ ������ی �ذھ-� و :و�� #و����  #و�� دا�ن ز�د.ا

 


