
 ذج

 الرخٌ ذی ناً اهل دٌٍ در اىد نکلف طرایطی داطتو ةا نصلهاىان. اشت اشالم دیو فرهع تریو نَم از یکی َذّج

 .آهرىد حا ةٌ را ىیایظی اعهال از ای نخهُعٌ ه رفتٌ شعُدی عرةصتان در نکٌ طَر در الررام نصخد ةٌ

 ةیو شعی ذخراالشُد، لهس ه لثم اذرام، عهرً، ه ذج ٍای آییو ه طد اىخام اةراٍیم دیو در ةار ىخصتیو ذج

 ذج در تعدیالت ةرخی تيَا ه ةُد رایج اشالم از پیض ٍهگی حهرً، رنی ه عرفات در هكفٌ نرهً، ه صفا

 .اشت دادً رهی اشالم از پیض ةٌ ىصتت اشالنی

 كُنی ٍر ه گفتيد نی «نيات یا لتیک» ه «عزی یا لتیک» ،«الت یا لتیک» طُاف ٍيگام اشالم از پیض اعراب

 لتیک: »کرد تغییر طکل ةدیو عتارت آن ه گرفت را ٍا ةت حای «اللَم» اشالم، در ه خُاىد نی را خُد ةت

 «لتیک اللَم

 نلرر اذرام ٍيگام ه ذج ایام هیژً را صید ذرنت اشالم پیانتر. داىصتيد نی ذرام ذج ناً در را صید ٍا عرب

 لتاس پُطیدن ه کرد نيع را آن اشالم. پرداختيد نی کعتٌ( طُاف) گردی پیرانُن ةٌ لخت گاٍی ٍا عرب. کرد

 .داىصت نخاز را آن اشالم پیانتر ه داطت اکراً كرةاىی گُطت خُردن از عرب. کرد نلرر را ىظدً دهختٌ

 از پیض زیرا داطتيد؛ اکراً نرهً ه صفا نیان شعی از كریض ٍای ةت ةراىداختو ه نکٌ فتد از پس نصلهاىان

 ةرای را نرهً ه صفا ةیو شعی دهرً آن زائران ه ذاحیان کٌ داطت كرار شيگی ةت ده کًُ ده ایو ةر اشالم

 را نرهً ه صفا ةیو شعی نرهد هلی. دادىد نی اىخام ٍا آن ةُشیدن ه کظیدن دشت ه ٍا آن ةٌ طدن ىزدیک

 .طُد نی داىصتٌ اللٌ طعائر از کار ایو كرآن نتو ةر ةيا ه کرد نخاز

 

 آنارٍا



( ۲۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰) دالر نیلیارد ۳۰ ذج از عرةصتان کظُر درآند ۲۰۰۵ شال در حَاىی ةاىک آنار طتق

 از ةُدً ایراىی ذخاج شَم دالر( ۰۵۶۴۰۰۰۰۰۰) دالر نیلیارد پيج نخهُع ةا ىفر ۱٫۶۳۴٫۰۰۰ تعداد کٌ ةُدً

 ایراىی زائران دیپلهاتیک گزارش یک طتق. اىد طدً حاةخا ایران ٍُاپیهایی تُشط درصد ۰۰ تعداد ایو

 .اىد طدً نی نرصُب عرةصتان در ٍا خارحی تریو ىاخُاشتٌ

 رخدادٍا

 :اشت طرح ةدیو ذج ٍای آییو در آندً پیض نرگتار رهیدادٍای از ةرخی

 نانُران تُشط هی, طد اشتفراغ دچار نصخدالررام در طُاف اىخام ذیو در یزدی، اةُطالب: ۱۶۰۰شال

 .گردید نختل عرةصتان ه ایران رهاةط شال چَار, طد زدً گردن عرةصتان

 طدىد کظتٌ ایران ذانی نعترضان ه عرةصتان انيیتی ىیرهٍای ةیو درگیری در ىفر صد چَار: ۱۶۵۴شال

 طدىد کظتٌ نلدس اناکو ةٌ نيتَی تُىل در ذاحیان از ىفر هطض هةیصت چَارصد ه ٍزار: ۱۶۶۰شال

 طدىد کظتٌ حهعیت ازدذام اثر در ىفر ٍفتاد ه دهیصت: ۱۶۶۰شال

 طدىد نخرهح ىفر پاىصد ه ٍزار ه کظتٌ ذاحی ۳۰۳ شُزی، آتض اثر ةر: ۱۶۶۴ شال

 طدىد کظتٌ حهعیت ازدذام اثر ةر ىفر ٍخدً ه یکصد ذداكل: ۱۶۶۵شال

 طدىد کظتٌ حهعیت ازدذام اثر در ىفر پيج ه شی: ۲۰۰۱ شال

 طدىد کظتٌ حهعیت ازدذام اثر ةر ىفر یک ه پيخاً ه دهیصت: ۲۰۰۰ شال

 طدىد کظتٌ طیطان ىهاد ةٌ زىی شيگ نراشم در ىفر پيج ه چَل ه شیصد: ۲۰۰۰ شال


