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 اهداف طرح :

 اسالٔی آضٙبیی دا٘طجٛیبٖ ثب تالش ٞبی ٔتعٟذا٘ٝ ٞٙزٔٙذاٖ ثزای ٔٙطجك وزدٖ ادثیبت غزة ثب فزًٞٙ ایزا٘ی،

 دا٘طٍبٞیعبِیت ٞبی سبسٔبٖ دا٘طجٛیبٖ جٟبدٖ ثب فآضٙبیی دا٘طجٛیبٚ  ٍ٘بٞی ثٝ ٔمِٛٝ التجبس ادثی
 

 : خالصه طرح
ضیٜٛ پخص وزدٜ ٚ ٔٛرد ٘مذ ٚ ثزرسی لزار دٞیٓ. پٙج فیّٓ ثزٌزفتٝ اس رٔبٖ ٞبی ٔعزٚف ادثی ایزاٖ ٚ جٟبٖ را در پٙج رٚس ٔتٛاِی در ٘ظز داریٓ تب 

سٜ سیٕٙب ، ٔعزفی وٛتبٞی اس فیّٓ ثٝ ٔذت دٜ دلیمٝ ارائٝ خٛاٞٙذ داد ٚ سپس اجزا ثذیٗ صٛرت خٛاٞذ ثٛد وٝ اثتذا یىی اس دا٘طجٛیبٖ فعبَ در حٛ

در رٚس آخز پس اس پخص فیّٓ، جّسٝ ای پیزأٖٛ ٔفْٟٛ التجبس ادثی در فیّٓ ٞبی ٕ٘بیص دادٜ ضذٜ ٚ ثطٛر وّی  پخص فیّٓ را خٛاٞیٓ داضت.

دا٘طجٛی )ٔحٕذعّی عزة ادارٜ خٛاٞذ ضذ ٚ وبرضٙبس جّسبت آلبی  ایٗ جّسبت ثٝ صٛرت دا٘طجٛیی ْ التجبس در سیٕٙب خٛاٞیٓ داضت.ٔفٟٛ

 ِیست فیّٓ ٞب ثٝ ضزح سیز خٛاٞذ ثٛد:رٚس٘بٔٝ ٞب ٚ ٔجالت سیٕٙبتیی ٔب٘ٙذ پزدٜ سیٕٙب( خٛاٞذ ثٛد. دارای سبثمٝ ٘مذ سیٕٙبیی در  ٚ ادثیبت فزا٘سٝ

 یذسع یزیبٖ،٘ص یارجٕٙذ، عّ یٛشٕٞچٖٛ دار یٍزا٘یسبختٝ ضذٜ ٚ ثبس 1365در سبَ  یی٘بصز تمٛا یٚ وبرٌزدا٘ یسٙذٌی: ثٝ ٘ٛ یدناخدا خورش

غ یٕزس یٍٙٛی،ار٘ست ٕٞ« داضتٗ ٚ ٘ذاضتٗ»است اس داستبٖ  یوٝ ثزداضت آساد یّٓف یٗا٘ذ. ا ٘مص پزداختٝ یفبیدر آٖ ثٝ ا یٚ پزٚا٘ٝ ٔعصٛٔ یٕیپٛرصٕ

فجز ثٝ  یّٓجطٙٛارٜ ف یٗ( را در پٙجٕیٕیپٛرصٕ یذ٘مص دْٚ ٔزد )سع یٍزثبس یٟٗتزث یٗارجٕٙذ( ٚ ِٛح سر یٛش٘مص اَٚ ٔزد )دار یٍزثبس یٗثٟتز یٗثّٛر

 وٙذ. یدر دٚرٜ استعٕبر وٕه ٔ یذیاست وٝ ثب ِٙجص ثٝ فزار چٙذ تجع یته دست یداستبٖ ٘بخذا یّٓخٛد اختصبظ دادٜ است. داستبٖ ف

 یٛیذجزْٚ د"٘ٛضتٝ "ییٚ سٚ یفزا٘"آساد اس رٔبٖ  یالتجبس یّٓف یٗ. ا1373سبختٝ ضذٜ در سبَ  ییٟٔزجٛ یٛشدار یسٙذٌیٚ ٘ٛ ی: ثٝ وبرٌزدا٘ پری

است  یبترضتٝ ادث یجٛاٖ ٚ دا٘طجٛ یدختز ی،پز ٘مص پزداختٝ ا٘ذ.. یفبیٔصفب در آٖ ثٝ ا یٚ عّ یجبیی، خسزٚ ضىیٕیوز یىیاست وٝ ٘ "یٙجزسبِ

تعّك  (اسذ) یتز پز . وتبة ثٝ ثزادر ثشريضٛد یٔ یدر لزٖ پٙجٓ، دچبر تحٛالت فىز یدرثبرٜ سّٛن عبرف ٌٕٙبٔ یوٝ ثب خٛا٘ذٖ وتبة سجش وٛچى

 ثزٞب٘ذ. یطب٘یاٚ را اس پز وٛضذ یدارد وٝ ٔ یش٘ یٍزیثزادر د یاش درٌذضتٝ است. پز وّجٝ یسٛس دارد وٝ در حبدثٝ آتص

رٚضٗ اثز  یٞب آساد اس رٔبٖ ضت یاثز ثزداضت یٗا ٕٙبٔٝیّف .یمیعم یذاس سع ای یّٕٙبٔٝفزساد ٔؤتٕٗ ثب ف ی: ثٝ وبرٌزدا٘ روشن های شب

دٚ آدْ تٟٙبست. ٔزد، استبد  یرٚضٗ, داستبٖ س٘ذٌ یٞب ضت حىٕفزٔبست. یٗدِٕزدٜ ٚ غٍٕ ییٞٓ ٔب٘ٙذ وتبة، فضب یّٓاست. در ف یٛفسىیداستب

 . یٍذرا٘ذٔ ٞب یبثبٖٝ وتبة ٚ پزسٝ سدٖ در خٔطبِع یبت،ادث یسخٛد را ثب تذر یاست ٚ ا٘شٚا یفّسف یٛسٚ ٔأ یاجتٕبع ٛردٜدا٘طٍبٜ، سزخ

 یتٔذرٖ ٚ عج یتیرٚا ی.ٌبٚخٛ٘ثبضذ یٔ 1381ٔعّٓ ٔحصَٛ سبَ  یعّ وٙٙذٌی یٝٚ تٟ یثٟزٚس افخٕ یسٙذٌیٚ ٘ٛ یثٝ وبرٌزدا٘ یّٕی: ف گاوخونی

 .ذرسب٘ یٔ یطب٘یرٚد اٚ را ثٝ ٔزس پز یٙذٜ٘ٝ سااصفٟبٖ ٚ رٚدخب یعٙیوٝ خبطزات پذر ٔزدٜ اش، ضٟز سادٌبٞص  وٙذ یٔ یترا حىب یجٛا٘ یٞب اس وبثٛس

 ای یطٝثبغ ٚحص ض یطٙبٔٝاس ٕ٘ب یالتجبس یّٓف یٗا ٘بٔٝ یّٓاوزاٖ ضذ. ف 1390وٝ در تبثستبٖ  یثٟزاْ تٛوّ یثٝ وبرٌزدا٘ ستیّٕی:  ف بدون من ینجاا

( وٝ در یبٖ)ٍ٘بر جٛاٞز یّذااثز( ٚ  بثز( ٚ دٚ فزس٘ذش، احسبٖ )صیبست ٔتطىُ اس ٔبدر )فبطٕٝ ٔعتٕذ آریا داستبٖ خب٘ٛادٜ یّٓف است. یّیبٔشٚ یاثز تٙس

اٚست. ٚرٚد رضب   یٙذٜآ یٗٔبدر تبٔ  ٔعَّٛ است ٚ تٕبْ دغذغٝ یّذا. وطٙذ یرا ا٘تظبر ٔ یتحِٛ یذٚارا٘ٝخٛد ٞستٙذ ٚ أ یثٝ رٚیبٞب یدستیبث یآرسٚ

  .وٙذ یٔ ییزاتیآ٘بٖ را دستخٛش تغ ی( س٘ذٌیزٚسفز)پبرسب پ یدٚست احسبٖ ثب ثبس
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