
                                                                      

�زارش �ب �و��� در ا�����م 
بو �� ��  رو��

      »��  �و�

  »�و�ن ��و�تاد��ت و ھ�ر
ار���ع �� د���ل ��روزی �ردم �و���� �ر 

و ��د���� ) دا�ش( »دو�ت ا����« ��ر ����ت
$واھ�ن �#�ن،  آزاد �ن و �را�ری �ھ�

اد���ت و �و���� و «���ب و ���ر  ردآور�د �ن 
 �#رام ر)�������س �����ر، » �و�ن ھ�ر �&�و�ت

 آ��ز .*-�� ��ن ��ز��,ت ز�د � و  ��ران د�+ر�� ��ری �ر آن �د�د  ،�رادی�*� و �(�ت
در ا�ن �وراھ�ی �رد��، ا�ن ���ب را �� رو����0 �+ذار�د و �را�م �ب �و���� را 

  . �ر زار ���د

اد��  آ�5ر ھ�ری و.4)�،  ٣٧٠در ، »�و���� و اد���ت و ھ�ر �&�و�ت �و�ن«���ب 
و �9س  �&د �����و ���ل؛ �(ر، دا���ن، طرح اد��،   �ردرا در �ر�� � و���و�

در �را�م ا�ن �ب �� �ورد ا��&��ل ��; �زر � از ��ران و  .�ت در��ره �و����
وا�� و ، �$�را�� و ����ش ,�*م و �(ر$ ر,تر >را��������ن �و���� در ا��9#*م 

  .��ل آ�درو����0 ���ب ��

ه و �*�� �� <�پ ر��د» ���ب ارزان«�� �� ��ری ا��&��ل ھ�+��� از ا�ن ���ب 
$وب و ا�ت ��0ول ا�ن ا����را�� �ردا$ت �ده  �رادی�*� تھ�ی آن از �وی �(� ھز���

ھ�ی <��ن ��@ ھمو ا�ن ���ب �*�� ����? ,روش >��ل �و�� �ود و ���د ��دآوری �رد �� 
  .$واھد �دد�+ر �رای �ردم �و���� ار��ل  ۀ�&دی و دارو�0 و و��0ل  ردآ�د

        

ا�م �� در ا�ن �ر       �#رام ر)����            ��دا�را��ر �و           ���س ��9ر                 �و,�� �ر���              
 �ن آزاده  �س از �@ د>�&� �9وت �� ��د �����$�� ،�د�و�ط �و,�� �ر��� ا�را ��



�و����، �#رام   � از�����د�� �� دا�ر�و ا��ر���س �����ر،  �� �ر��ب؛�و����، 
�ن ���رزه و ھر �@ �� ����ش از ا  ��4د���رت �$ن  ,رھ�د، و ردماَ  ر)����، ز��ب

ط&� $�ور�����  �وده ا�ت ای را در ���رزات �ردم ��,.ل ��زهارز���د و ��و�� �� �ر
رود �ردا$��د و از ھ��  آ�و$��� �رای �ردم �)روم �#�ن �� ���ر �� ایو ��و��

ا�د و �������� ��دی و راه �� �ردم �و���� ��ری ر���ده �و��د �ن و ��را�� �� در ا�ن
  . ا�د >دردا�� �رد�د� داده$ود را ارا0 ھ����+� �#���

�� �زر دا�ت  اَردم و�ژه �$ش >��ل �و�#� از �$��ن ز��ب��
�&�و�ت و رز��د � ز��ن �و���� و �رد���ن در ا�ن ���9ر در 

 ����ر >راررد �و�� ا$�.�ص دا�ت �� �و �را�ر ار���ع دا�ش

  . ر,ت                             

                دم                      رز��ب اَ       �رھد ��رت

  

�ب �و���� و �ر زار���د �ن و  در ارو�� ژاواورد��*����@  ���م .��- ��*م �����ده ��
  .���د �ن در ا�ن �را�م ��ز �و�ط �#رام ر)���� >را0ت �د �ر�ت

در �$ش دوم، �ر$� از ���ران �&�م ا��9#*م �� آ�5ر��ن در ا�ن ���ب آ�ده ا�ت از 
�*�� :  

  . ا�راھ�م )�دری، ��ور ا��وار، �*� ,�)� و ���س �����ر �� �(ر$وا�� �ردا$��د

   

                                 ����ور ا��وار      ا�راھ�م ��دری                  �� �                                    

 �"ر��            �  ر��

                             وم ��%�ا��ر �$#            

 �ر��� ���� از    ��   ا��ر �$#وم ��%� و در  �ن �ل �و
 �"ر�� ر�   را �, در ا�ن ��ب آ�ده ا�ت (�د  طراح روی ��

  .-را�ت �رد

ن و ������ در �ره .�روزی و ���ش و1$�ت ��و�� ز�د�� و ��رزه در �و��� .0ش �د، در .. 
  .�ود��وچ و ر�ول  ا��0ری �,  �ده �ر�دون �دار�ت ا�ن �را�م ��ز



د �در ��ن )�ل ��   
�#ده  ر,�� ا�د ��  ��دآوری �رد �� ��ران د�+ری �� 
�ورھ�ی ارو�� و � �را�م ����� د�+ری در �#رھ� و 

ھ�ی �&دی و روش آن و  ردآوری ��@�ر زار ���د و �� رو����0 ا�ن ���ب و , آ�ر��9
  . ���� در �داوم ��ری �� �ردم �و���� �9و��د

ی را���د �� �� �ر ز�������ن �ردم �و���� در$وا�ت �� ردآور�د �ن ا�ن ���ب از ھ�� �
�� ��ران ���� و دارو آوری ��@�� ,روش ا�ن ���ب و ��;ر در ھ��ن را��� �را�م د�+

  . �و���� ���و�د�د

  ٢٠١۵ھ��م ,ور�� 
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