
��� ���ن دھ�ده د��ر 	�	د�واد ��دا��� ر��س ��ز����� دا���ده ز	�ن ����� ودا���ه 
	ران اھواز ���	                   
 

���و��ر ���ر از  20ھ� ������د داده ود�د  آ�ر�����* *�ورت ��رد، �68�ل &�ل از آ��� ���	��� �د $�و�د در ��ل  20*
ھ� �د�ران �ر�ت �د�ر�ت ���( آب و��روی ا�ران ر ا�ن �ور ود�د �&  �%زن $#��، �د !�و�د ا داث �ود. ا�� در آن ��ل

ر ا�ن �د �� 1وا���د 	1زن �د �و
2 ���د، ا�ن ا0�1ف 	���� را 	طرح �رد�د. �ذا ��	�	��ن � 	�* *ھ� +ون آ�ر�����
ای �� اداره ����8 و 	7�دن ����د �ردم ��  در ��	� 1380در��
� �د در�ت �ر روی $��دھ�ی �	�� $
��ران ���	��� �ود. ��ل 

�� ھ	راه 	��دس �	���� 	د�ر�ل و&ت آب و 9�;0ب 1وز���ن  1381$ر��9 روی ا�ن �د ���9 ���ت.* *��ل  	ط��7�ت �ورت
 *.�وا�د �ل ا���ن 1وز���ن را از �ظر �وری �� 	1�طره ���دازد �د 	����0 دارد و 	�	و;وع را 	طرح �ردم �� ا�ن 

 
����� 	�ط�A را 	د�ظر &رار  �	���� �7دھ� ر@�س �د $�و�د �د. �� او �و;�? دادم �� ا����ً ��ز�د$�ن �د 	ط��7�ت ز	�ن*

�Cره �رای 	ط��7�ت روی  720د از آن 	��وره $روھ� ����� �دا���د. آ&�ی �	���� � ا�د. ھ�B $زار�� از 	ط��7�ت ز	�ن �داده
�ر�د 	�7Cت ا�ت«�د ����ل داد $روه 	ط��7��� آ&�ی �	���� در او��ن $زارش �� او �و���د � ���Fوی ;رر را ھر ».* 

 
آ��� 1وا�ت آ&�ی 	��دس �	���� �� ��وان ر@�س اداره آب 	�ط�A 1وز���ن آن ز	�ن �� �	�	� 	A�	�ت 		���F ��	� �و�ت و از *

�	�وری، وز�ر ��رو، 	�Fس و 	د�ر ��	ل �ر�ت آب و ��رو (�ر�ت  �Fوی ��1ت �د $ر��9 �ود. ��	� 1ط�ب �� ر@�س
�ری)... ار��ل �ده �ود	.*  

 
#د از ا���& �د ��%�& �د، از �01 ���دس ������ را �& آن ز��ن ��ردار اھواز ود & /�وان ر.�س �د ا��%�ب �رد�د! *

رای ا��4د  ���ری ���وره از ��ورھ�ی �%��ف و دا���2ه#د از آن  ��ھ�ی ا�ران !ر$��د و ���6م ر ا�ن �د �& ��وی ر
��ر در��+& & و4ود ���د. ر.�س �د � �ن ���س !ر$ت و ������د را �طرح �رد. آن  $��6& ���ن ��&ھ�ی 0%�م ��9 و 

�د 6رف �ده ود. �ن آن ز��ن & /�وان ��� از ���:دان دا.�� ��%ت ز��ن دو ھزار و ���6د �����رد �و��ن ھز��& رای ا�ن 
��� ���ت �وا4&  ا�ن �د ودم �& 6دا�م & !وش ��� �ر��د. �ن � �و4& & �4ر& و /��� �& دا��م !>�م �& ا�ن ��ر 

ب و ��رو ��ز �رای �ژاد ) و	د�ر��	ل �ر�ت آ �	�وری و&ت (	�	ود ا�	دی ر@�س* *%واھد �د. روز آ�2ری $را ر��د و
د�ت �Jوی ر��   آKت در J���ن $�Cم ھر 
� 	���ن  آ��ری آ	د�د. آن روز �� 	ن �	�س $ر��9د و 	ن �� �وا	ل �ر�ت آب و ��رو

���د و �� ��K ���ور�د 
ون ا��	�دی �� J��داری ا�ن د�واره ر�� ���ت و &ط7�ً �� ��� دو روز آ��ده 	� 8	����د و  دار�د 
��د. ا�ن �و��� 	ن را Jذ�ر��9د و روز 
��ر���� آ��ری �ورت $ر9ت. روز ���� 	�وول  ری �� �	� وارد 	��1�رت ����

 *دا����د ؟ ھ	�ن �1ش �� 	ن �	�س $ر9ت و �1ر ����� �دن �Jوی ر�� را داد و $Cت 
طور 	�
 

ھ�ی ���س و  ی ز�ر�ن و د���هھ� روز �7د از ا���� �	�F�ت آ��ری �ورت $ر9ت، �1ش ز�ر�ن �د �� 	7	وKً ����م10*
 ً�A�&د ����	2 �ده ا�ت؛ ا�ن 	ر از�J رل ا�ت����� 	Nل روز �رای 	�  ���10ورھ�ی  �&�Cری رخ داد؛ ا��روز �7د از آ�

�رد. �7د از آن 	ط��7�ت ���ن  داد�م ��� $وش �	� رو�ن �ود و ھر 
� ھ�دار 	�  ،�F�A� طق اطراف $�و�د و��	 �	�	� ��داد 
زار �دن ھ���د و 	ردم �	�م دارا�� 1ود را  �ی 	رQوب ���ورزی ا�ن 	��طق �� د��ل $��رش �	2 و ���1ر در ��ل �ورهھ ز	�ن

 *.�وان �رد �ور آن �	� ای از �د و آب  دھ�د و ھ�B ا��C�ده دار�د از د�ت 	�
 
��ر�ن ا�ت و �	� 	��F�ردھ� 	��F�رد  ھ��� �� �رای �د 1ر�داری �ده �رای آب &�ل از آ��ری 	� ��رھ� ھ�دار داد�م �ور��ن*

ھ� از ��ر  ھ� ھم ��ر�ردی �رای آب ��ر�ن �دار�د. ھم ا��ون �ور��ن ا�د �رای آ�� �� �ور 1واھد �د. ��K آن �ور��ن ھز��� �رده
 *.ا�د ا�9�ده

 

�دی �Jش 	د�ر روا�ط �	و	� �ر�ت آب و ��رو �د $�و�د از 	ن د�وت �رد از �د ��زد�د ��م*.  ��C$ور  د آن�� �	� ��طور 


��ر	�ری �	2 ھ�ت �� آن را 1�رج 	� 	� ��K 2� ً������ ود �دارد و����م! �� �7�ب د�دم 
�د ��K ��زک 
��ر ��  ���د �	�� و
U�J  ری زده�	دوده  �	 ��	�ری ��ز �Fو  50ز�� و �C�ری ا��1�ب ��د و �� �	ق  	�ری را �رای $	��� 50ا�د. از �وا�2 1وا��م 
	وا�� 1واھ�د �د. �7د از آن 	��د��ن آز	����ه 	����2 1�ک �رآورد   �د �7د 	�و�� 1واھ�د �د �� در��ی �ظ�	� از �	�2رو

 �� ��ا�م  دا��م 
� ���0 �ر ا�ن 	�ط�A آورده $��Cد 	� 	� 	�ر ;1�	ت �	2 ا�ت. �7د از آن دو���ن 	� در �د $�و�د 	� 93�رد�د 
 ای ��ود!* /���رت 9ردا و ر���� ا	� �و را �� 1دا 
�زی �و��د

 
�	K�79 8ن ا&���دی ��Jو�د�د	 �� 
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 :و د&�ق �ر�ن �Jش ���� ھ�ی ا&���دی ا���� در ا�����$رام
https://instagram.com/paktinat.hamed?igshid=z97nhxyu259o� 

 


