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پخششف لششچند دقششه ایچتششط یک  ازششا داششع یی دشششبهی  اچقششع اع دشش اط بشششک یجرمشششاع یی  شش قط  یششا  جشش    ششط 

 پنشششچن اع دشششی  وچقچششششپا چنجقشدراششششع یدششش  یی شششاک داشششع یی یل ششش ی   بششش یک  کشششن   شششچه اع آ  جشششاعل لنادشششه 

 ش یدشششش  یار یضشششش .یااع آو داششششش عی خچشبششششش ع یار یضششششش   ج یششششط اتششششچد  شششش د ،  تششششک وچاشششش ااع آو داششششش 

 16بشششچف یی  یزششش .  ششش  ع وششششع چ   ا   چقششش گ شششر ار  ششش د  یارششش یپ ضشششه  آیاپ زشششرع اع آو داشششش پشششن یی 

اع ج دششش  یدش شش  و ششرت  دششهر ی ششه،  25بششریع زشش بشی گشششعا ونششع بشش یک  مشش  بششط ب یشش یعک  تششد اع بششچف یی 

بشیایدششش  دشششهر ی شششه.   کششش  8000یخمشششع   بشششچف یی  کششش    شششرط،  شششهبش  کششش   11حشششهیی  یار یضشششش   شششش قا  

 ادگ    اعبش  چر ز ید    ار یز     هی   ایعا. یار یضش  بط

 

  غچششش ر عی  ع گشششچ  پازشششرش ، جای شششش ، بچاششششعی زشششچشر پازشششرش ، خ شششد لششش   خشششاعا   ،جقشدششش  پنشششچن  آیاپ زششش 

بخششف حششش   ششط  بششط دشش  جقشش ف یار یضششع   ششهد  دششه  ششط اع ع  ششه خششاا بشش  ی گچخشش    ازشش  بششط ندچششش  یا ششه

 ششط بچاشششعک، لتشش ، بششهبخرع،  آیاپ زششرع،  ،  تچشش  دششهگش یدشش  بشششع  .یاتششد آ شش ی زششکچه پازششرش    ششاچ  وچهبقششه

     داششششش  زچ ششششرمش چ  پنششششچن جقشدراشششششع  خ ششششا     یی بمششششط ویمرشششش  ،رمش چ    ظنششششد   زششششردچ شششش  تچشششش  ز

ی شششهگع جیقمشششع  شششط زششش وشدط ایعک آ     ششش بشششط    بشششط بخ شششع یی ی شششهگع ع یی شششط دشششش    شششهد  دشششهر یزششش  شششط 

دچششش  یا ششه. ع دششط نیزشش ، ی ششهگع  ششط ادگشش  ب ید ششش  وکیششاوع  ششهیعا، زشش  بششط   یچششط ادششهراواشش ی  ب ید ششش  

دچشششش  نیزششش . پنشششچن    دششش  دشششش  وشششع  قشششه، خ شششد  یکرشششط  زششش وشدط ایعک ششششع  چشششر بمش قشششه زششششد    شششاعبشک 

   ز  بط داعش ب  وع ایع ه.  وع  قه

 

اع ل ی  شششط، اع ویشششه  مشششه  بشششاعب ییک، پنشششچن بشششط دشششا   ح شششچش ط یک بشششط   تچششش  جای شششش   2005اع زشششش  

بشششه   پنشششچن عوش اع بششش ر ب خشششاعا   ا شششه، اپ ایخششش . ا   ششش  یی جای شششش  اع حشششچ  لششش یع بشششط دششش    ی  شششک

بششش یک ی  شششچ  بششششع ب شششه یی    اشششع باقشششه، جشششش  بشخرقشششه. یدششش  حشاسشششط زششش آغشی دشششاعش زشششط بکرشششط یک دشششهیدقاشششط  م

اع ی گن شششرش   اششش یع دشششه.  2011یاشششک  دشششه. بمشششش  ع دشششط اع یگازششش  حش ششش  لشششار ی  ششششار  1968وششششر وشششط 

اع یسششش   چ ی شششهییک بشششط یرششش  وشششع عزشششش ه. یرششش  « وششششعو ا گشششش »پنشششچن دششش  جشششای  زشششچشر پازششش  عی بشششط  شششش  

زششش آغشی دشششاعش جای شششش ع دشششه  شششط اع  رچوشششغ آ   شششهبش خشششااع ، ودششششیر   غچششش ر بشششط آ شششف  « گشششش وششششعو ا»

   چهر ده.

 

اع پشزشششش  بششششط  یدشششش ی  بمچششششا  بششششاعب ییک  بششششاعب ییک ادگشششش    ششششاعبش  بمش قششششهبششششاعب ییک آو داششششش  چششششر 

بشششط زششش  ال ورازششش  دشششه. اعزششش  بمش قشششه زششش  ال یار یضشششش  یدششش ی  وشدشششچ  پنشششچن  یار یضشششش  خچشبشششش ع

یع ششششف عی بشششش یک  یظیشششششع ایدشششش   یوشششش  زشششش  ازششششرغ گش گ ششششر بش   شششکاظ  تشششششب   ققششششهگش  عی یدشششش  گ لشششش .

یی  ششش خ، خشششاا   خشششش ایار یش بشششط پقشبگششششر یدششش  یوشششچ  یوشششش ، خایبشششه   شششش هزششش  ال و ر ضشششش  بشششط خچشبش یشششش 

اع آو داشششش پنشششچن بشششش گنا شششط جقگشششع بمچشششا  یدششش ی   شششهبش  کششش  عی ل شششک یرششش  اشششش   یگششش   ششششف زشششکچه پقششششر ب ا شششه.

 مچاقشششه بخششششن  آ  یزششش   شششط ی   بشششاعب ییک آو داشششش ا ع ی شششهدف  ششش  یی بشششاعب ییک یدششش ی  یزششش    وچهی شششه 

یرششش  اشششش  بشششط عیاداشششش   ششش  دشششه  یار یضشششش  وقریشششع وچ شششاا، سش چشششش بشششاعب ییک آو داشششش بقشششای یح ششششخ خ ششش  

یح ششششخ خ ششش   قشششه بمچشششا  بشششاعب ییک ل ی  شششط بشششه  ش  دا ششش   مشششا  پششششعدن اع  جشششهک  مشششع  قشششه. یگششش 

 بریع  ک  عی یر  اش  وچاقه. 20ا پ لتا د  بکرط بچف یی 

 

اع  ششششکاظ  تشب  ققششششهگش  انچششششط عیزچ شششششد بششششط حچنششششط جهدششششهک ورازشششش  دششششه، اع یدش شششش   چاج زششششع پنششششچن 

ازشششرگشر پنشششچن بخ شششع یی یعگشششش  بششش  خشششکظ  شششابد اشششهر یک، .  ششش ا  شششش خ شششد آ یشششش عی  خنچشششط  قشششهعیبپچمششششدع 
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زششش  ال ا  ششش  زششش وشدط ایعک یزششش ، ازشششرگشر پنشششچن عی  مچرشششای  بشششش آوشششایش   دشششش ی شششکحش  ی شششک   ششش ا 

 ازرگشر ز  ال وکیا  خاا عی یی از  وچهبه.یز   ط بش بط ید    چه  ز وشدط ایعک  قیش بناط 

 

 یوچقط بشک دانگچ ک دقچ  ندچش یشئع دچ  ؟ 

و رشششا  زشششش یش  ششششب یب ک      شششچ  ییررششششاک   یدششش  یار یضشششش  و رشششا  ب ششش ی  زششش وشدط ایعک یزششش ، 

یزششش . لش شششنغ ن تشششش ع اع پچ ششش لرط  ششش د    شششاع زششش وشدط ایعک، اع ینششش   پقشششه  زششش وشدط، دیششش    یجرمششششاع

یدشش  خششاا عی اچششش   شش  یی ادگشش    ششاعبشک زشش وشدط   شششش  وچهبششه.  ششآیا پ زششرع بششط دشش  بچششا  اع جشو شششط 

 د  دهر یز    بخ ع یی یاضشک جشو ط امک دی   هی  اعجط ا   جشو ط ینمهیا وچ ا ه.   ه

 

یی ادگششششش    خ ششششش   ششششش  اع ینششششش   پقشششششه  زششششش وشدط  ح شششششرقشو  ششششش   19-پچشوشششششهبشک  شدشششششع یی پش شششششهوع  ا دشششششه

اع آدقشششهر   شششش ط اشششایعپ ب ششش ی  زششش وشدط ایعک عی   شششهده  ششش ار یزششش .      شششاعبشک زششش وشدط ایعک یزششش 

پش شششهوع  دششش  خ اع آو داشششش .   شششش  خایبقشششه ایا یضششش ر    خ ششش   ششش  خشششاا عی  زششش وشدط ایعکب ششش ی  بششششک 

اع آو داشششش بچاششششع دشششهر  کششش  وچنچشششا   40     شششش بشششچف یی  شششه بشششریع  کششش  عی یرششش  اشششش   ششش ار یزششش ، بشششچف یی

. اع دقشششچ  دششش ید ع  وچنچا یشششش ی  شششش  بشششط اع   یع شششف گ زشششقگش  پ  ششششل دشششهر ی شششه  شششط یی حمشدششش  بششششک ی شششه

بچاششششعک دششش  اشوششش  ویشششد اع ی گچشششرر بشششط و ششششعیر اعوشششش ع   غچششش ر ب خشششاعایع  چ شششرقه.  ،بیهیدشششرع و چ شششرع،

ی شششهگع جیقمشششع عی  شششط  تشششش   اچشششر زششش وشدط ایعک ب ید شششش  ویچشششش  ششش ار یزششش ، ، یزششش . وچنچا یشششش ی  شششش  دشششهر

  .قهق و بط وع  

 

ک وشششرا ع    اچشششر بشششاعب ییک  چشششر ازششش  بشششط  ششششع دشششهر ی شششه،  شششش زشششقشعدا عی  امچششش   ققشششه.  تشششک  یدشششهئا اگیش

یی و ضششششک  جشو ششششغ  یع  ششششط زشششش وشدط   شدششششع  ششششط یار یضششششش  خچشبششششش ع آو داششششش ششششش  ی مششششاا  ققششششه،  وچاققششششه

   پنشششچن یزششش  یلششش یاک ییبناشششط  شدشششع یی امناششش ا یدشششر شر ایعک،  شششط عد شششط اع  عدا شششرگع زششش وشدط ایعک  

یدشش  دشش  یل شش  پنششچن   ششاا  ششط یی ششا بشش  گنششاک دشش  ی  ششش  یا   .  قاششط پنششچن بشدششه آوششایش بیرشش ک ب چقششهدششش ید

ی  عی یدشش  یی ششاک خششاا خکششط  شش ا بناششط یدشش  زشش وشدط یزشش   ششط ن تششط  شششعگ    یی شششع   رششش ع جشو ششط عی یدشش  

 یی اک خاا خکط وچاقه.

 

اع آو داشششش انچششش غد دشششچا   دششش  خ     شششش ازششش  بشششط یاررششششل  یدق شششرش شع یگششش  دشششط  ششششعگ ی  آوششششی     

یار باا شششه، اع حش چاشششط دششش یدا پش شششهوع دششش یدا خشششابع بششش یک و ششششعیر ن تشششش ع  چ ششش ، یواشششش  دشششچا   دششش  خ 

امششششک آو داشششش ب قششششای  دششش  ن تشششط یجرمششششاع ورشزششششکش ط ن تشششغ  ششششعگ  یوشششش  ،  آ شششاار  ششش ا  ادگششش ی  عی ایعا

ب قشششششای  دششششش  ن تشششششط یجرمششششششاع  یعا  ن تشششششغ  ششششششعگ ایعا. ش ع اع یار یضشششششش  خچشبششششش تشششششف  تششششششعر گششششش  عی 

 قیشششش عی قشششهگش  ی ابشششاخ اع وچقچششششپا چن یی  مششش  بشششط پنشششچن بششش یک حمششش     یار یضشششش  خچشبشششش ع   شششهر یزششش .

 .و ر ضچ  ازرگچ  دهر خااایعک   ا ه   ت

 

یگشششش  دششششط ی ا دشششش  و ر ضششششش  یی ی شششش  و شششش    جشو ششششط ب ششششرقه   بخششششف یدشششششاک یی آ یششششش یی خششششش ایار بشششششک  

یار یضششششش  یجرمشششششاع عی جیشششش  گچشششش ک ن تششششط  شششششعگ  ب قششششای  دشششش  ن تششششط یجرمشششششاع  شششششعگ ک ب ششششرقه یوششششش 

خ شششا   ن تشششش ع آگشبش شششط    قرششش   دشششهر ن تشششط  ششششعگ  بشششش دشششاعش، غششششع ، خ شششا   لششش اک   .   چشششچ   مچاقشششه

ش   ایعا.  قیشششش ییششش  جم شششع  شششط بشششط زشششاک ا  ششش ،  یششششا   یعگش یششششک  تشششش  زششش وشدط ایعک جیششش  غچششش ر  کششش

گچشش ک دششهر بشدششه، اع عیزششرشک وقششششل  پ   رشعدششش یزشش . ی تششکل یجرمشششاع  شششط ایغششا   شش ا  لچرداششع یواش شششش  
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بناشششط ایغشششا   ششش ا  ع یبشششا یجرمششششاع زششش وشدط ایعک یزششش   شششط بمچشششا  ی وچششش ک بشششط پششششک  چ  بششششک  ا چشششهک 

 یز .

 

یزششش   شششش بخشششف جق  شششیشک یار یضشششع  آ  جیششش  ایا  بشششط  ج دش شششش  زچشزشششع بخ شششع یی  ظششششدر ن تشششط  ششششعگ  

.  ما چ شششریش ج  گششش ی  چ شششرقه   بشششط اخش ششش    هقشششب ششش ظ و ششششعی  ن تشششش ع زشششار ابعیاداشششش  یدششش  جقششش ف بشششش عی 

ی تکبشششع   ششششسچ  گشششنیعک ی تکبچشششا  اع و ششششعیر ن تشششش ع بشششش ع ایع شششه. بشششه   اخش ششش     ششششسچ  گشششنیعک گ ید شششش 

اع یار یضشششششش  یجرمششششششاع  قیشششششش خ شششششد خکرشششششط یار یضشششششش  یجرمششششششاع  خنچشششششط خایبشششششه دشششششه   یار یضشششششش  

 یجرمشاع  خایبقه  ای    بط ز ح اش ع   ک یع تشء دشبقه. 

 

زششش وشدط ایعک وق شششش  مششششوع  شششش اشششهی رع بشششش    شب یب دیشششش اع جشو شششط یزششش    بشششاک گقشششه    اشلششش  آ  جشو شششط عی 

اع جیششششش  پ شششش     ششششش دششششبه یار یضششششش  پششش   ششش ار یزشششش . زششش وشدط ایعک و شششش   ی شششهگع جیقمششششع وشزششش . 

 قیشششش و ششششعی  ن تشششش ع یزششش   شششط وشششع  ای شششه د شششد یجرمششششاع اع ییرشششع  اشششش  یدششش   ششش   خشششش ع خشششایبچد دشششه. 

 قیششششش و شششششعیر یک  ششششط عب شششش ک آ  اع ازشششش  ن تششششط  شششششعگ  بشدششششه ی ششششهییک بشششش یک آدقششششه  ب شششش د  یعیئششششط ابششششه. 

 مچرشششط بشششششک  اع ع  ششششه خشششاا ضششش  ع    ششششاچ و شششششعی  ن تشششش ع وچرای شششه پچششش  یک  یشششششدع عی  ضشششمچ   قشششه. 

عی یدوشششششل وچاقششششه.  ادگشششش    ششششا  بشششششک و ششششرت   شششششعگ کو ششششک ،  مچرششششغ یاررشششششل،  مچرششششغ  شعخش ششششط   

آدشششش  .، پادششششئع ی تکبشششع بشششط و ششششعی  ن تشششش ع وچهبشششه، جیششش  آ  عی و شششخ  وشششع  قشششهو شششرت   ششششعگ ک  شششانیشک 

یلشششن ی تشششکل جیشششش ع عی  ، زششش وشدط ایعک عی بشششط دشششش ف خایبشششه   شششچه  ن تشششط  ششششعگ  بشششش   شششهده و ششششعیر ن تشششش ع

 ؟خایبه گ اا   بط بهبخرع وچنچشعابش ی  ش  ید    ر خش ع پشدش  خایبه ایا

 فیروز اکبری

 1399خ ایا  14

 


