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۲۰۰۵ ژوئیه ۱۶لوموند 

آـجارـخرـیوز ی ـیکرـمه راــلیدوــکنا،ـ دـطس،ـیزا ازـیی ـکشداری درـمورـ ازـیاــستهـبارس،ـماهـما دــینراـفش
ـتیکراـکوـمد اـیوـگهـکتـخرداـپیــ در ـفSا ــنTتاـ ویـیرـجاUـ دارد. Uدـبا ـیVه ـکشرـ دـWورـ ـیVای ــمنطXرـ ارZــسYزــنیهــ

کرد که از ای\ ت^ربه ال[ام بVیرند. اما فراواU اند کTانی که ای\ س]ناU را به ریش]ند گرفتند.
ـی`اـتور_ـیوــنی اـلاــمXدر۲۰۰cرـــکتbا۱ورaـمزـ ای ـd[ه ـــYVeتارـ اـبورfـجهـکدــکنیـمیـ و Zوghـ دوـ تـلای

ـیکرـمآ ادـ اـکاـhا وـکدـنرده وـجه ده اــــمیjیiــنیود UوSـف اـکرـeرایـبهـکیـناـ در ـنت]ت ـیTوـنامـناkـباــ اـکیـ د،ـنرده
eوـ ـWی^ور آــ Uـن[ا راـ اـبا دـــستXرای اــکنیـمتـباـlیـسراـکوـمرار واـمد. در دوـماــمnX،ـmا kآـلا ـیکرـمت راـماـ ردم

وـــکننیـمرoـفاداUـن ـنVرــخbهـکدـندارــپنیـمد اـ Uــنکت\ـیارا ازـ را اـمiــjmه ـe`هـکدـندازـنی اـ pآرا ازـqeمـhار ده
کjیه ی ت]`ی\ Wایی که در مورد تrداد blت نام eدگاU زده eده بود فراتر رفته است.

sهـTـک ازـ ـن[زارZـگی ـمتuvــمjرـdاـنktــWییـئاـ اـپهـکدــ از ـنت]س درـسورـطهـباkـباــ ـپ]uـباـکری دـeشـ
bــخwدارد ازـبزـمزارZـگر ــتjXور وـxWـ ــت]jا اـفایـWفـ Uـنت]راوا رـباــ kـج`[تـساـیا ـ اـمرــخbوریـ از و داد ـینکی هــ

خود از Wر گونه مداخjه ای hاجز بوده ابراز تtسف می کرد.
اـم ـفSردم ــنTتاـ آـ Uاyـن راـ اـکه درـمه زـhروز در ،zاـنرا Uدرـیرـ}وـبدا ،xنوـماـناــنتواـگrــی اـ در ــمنطX\ـیی هـکهــ

Xjـــمط ازـ وـ|هـنوـگرـWا }mیـنوـناـvـم اـ دـفهـجوـتاـبت،ـسروم Uراواbراـــکننیـما~ــن Uآ و اـبد ـیTاــمXیـتاـqhـطا هـ
زـکدـــکننیـم از «ـWداUـنه وـمروUـبای ـeتVازداـبرزی» ــــم]تYjایـWاهــ آـکیـ ـیکرـمه درــییاـ Uاـخا ـفSا_ ــنTتاـ هـباUـ
اـجو آورده درزـنود راـبد.ــکنیـمد ـe`یــسته زـ اــنیداـنار در UاSـف ــنTتاـ اــXsاUـ ـeکن^رــنYدــsنتwـسدر ــ وـeهـ ده

jrــم ــگشتو~ـ اـ اـنه wـطدqhـkاـما ـکشیـلاـWا اـ از ـW`\ـیور ــبTیهـ اـکارـ iنیـمت.ـسeـیوــiدوـک درــنYه اUـیرـجر
ــس]تیـیوـجازـب آــپیهـکیـ «ـمش اـمده ـت�ورـطهـباـید»ـنرده ــمطjیـفادـ ـن^راـسرــن�Yـیهـکiـیوـeیـمnـ ــبیVنامـ اهــ

ازـeهــختاــeن و ـیVاـپده ـن�اهـ آزادـگاـبیـماـ وـیردـگرام اوـبده اـمراـ}واUــhنهـبد�ر۱۰۰ه داده اkـماــمXهـند.ـنت
ـبشوzــ|XایـWاUـمازـسهـنی،ــلتدو اـی�ــWیرـ اــفتاــنیازهـج� اـبهـکدـنه ـتv\ـکاـمه ارـ ی اداره آـتت ـیکرـمش اـپاـ

ب�Vارند.
ـsط وزـ|ودـeیـمورـ آـجارـخرـیرف ی ـیکرـمه راـ وـکاورـبا آـWهـکودـeیـمیـhدـمیــmترد ـیکرـمدف وـ ا

vـمت اــ Uآ ـــنjVید ـم]وادـماـبارزهــمbسـ اـ در ـفSدر ــنTتاـ اـ Uدرـسا ـکشهـکیـلاـ|ت واـ ـrmور دوـیهـباـ ـم]وادـمتـل� درـ
wده استe ~بد

ـمتuvــمjایـWزارZـگرـباــبن درــ ا۲۰۰cا~ـسد، ،Sـف ــنTتاـ ازـصدر۸۷اUـ ـج[ا_ـیرـتد راـ Uردهـکدــلیوـتا
درآـسا ـم]وادـمدـمت. ازـ ـک`کدر ـ ـh`هـکیـ ـسrوـترایـبqًـ اـبهـ ـکش\ـیه دادهـ ــبTیودـeیـمور ازـمرـتراـفارـ رود. ی
ــبTیر،ـتدـبiـW\ـیا دوـ از ـلت`اری وــ Uـیکزدـنردا آـ Uـن[ا ازـ ــج`jا، رـبهـ ـج`[ســئیرادر ـ ـمTتXی`وری،ـ ــــ اـ در اzـsاـm\ـیا

سودآور دست دارند!
اـماـما ـفSردم ــنTتاـ د�ـ UـیاuیTــب دـ ـیVار اـبرایـبریـ ـhت`ی ــگYتهـبادیــ آـ ـیکرـمار دارـWیـیاـ راkـک�اـمد.ـنا

رویـپهــصjاـفqـبهـکریـس از دوـمارآـکس UاـبدـیدـجتـلدTـم درــلیؤوـ او~ـج\ ی زــلbاـطه ،Uـن�رـیا اـ ا�kـیر
vـمت آــ اـeازـ}ده در ـفSده ــنTتاـ ـکTاUـ ـنیTیـ آـکتــ از ـن[ه اـeاـبهــeتداـنرــخbاـ ـفSد. ازـWاUـ ازــپیاهـمدــsنا ش،
g|ـ رـ ـس`ور ــپیشیاkـماــمXیـ درــلbاـط\ــ Uـباـکا،uوزــنناـم یـجارـخرـید وـباـسه اــکی{ u`|ـ اـکuـکوــمتدـ از دامـhه
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Wای دست^`rی در ورزVeاه کابu دفاع کرد و رسوای خاص و hام eد خbر دارند.
Tـک دـ UاVـی داداـمدــنناـمرـ qjوزــل) ــپیشیرـیه دــ ـکTاـخqـماع)،ـف\ (ـ ـیکار ازـ ـمTی اـبـاس\ــلیؤوـ یـتاـqhـط{

راـماU)ــلbاـط qــکت) ـمrی راـناـموـکهـبروفـ Uوـکدا ــبTیت) دـ ـیVاری آــنیرـ ـeکز ـsشهـباراـ آـنورـخیـمiـ ـن[د. ـV`Wاـ ـ یـ
rاـفدر ـج ایـ شـرسرـبهـکه ـک آـمورـ Xدهـما ـن داـ تش eـ اـ آـخرـبد.ـنه از ازـنی UاWاـ iن ـک درـکـرeزدـماـنوUـ ت

انت]اباk ماه سپتامbر اند.
نروزـما r ـم ـ نایـ [ ـس ـ اـ UاX ` ـ| ـ دوـناـ ی وـکتـله یرزای ـن آـناـمرـفرفـ|زـ کرـمدار ـی زـیاـ را( هـبهـکیـناـمی

افSانTتاU وارد می eد) ب[تر می تواU در_ کرد که بی\ طالbاU «خوب» و طالbاU «بد» فرz گ�اeتند.
ا اوـیدر ـمTهـکاعـض\ «ــلیؤوـ ــمvت\ دارــلbاـطرم»ـ UهـبدـناmـkرـبدرVـمی اـنردــ ـفSد، ـن[اـ دارـ|اـ هـکدــسنرــبپدـن{

ـن�ایـWروــنی درـجارـخیـماـ ـکشی اـــکننیـمهـsاUـeورـ «ــلbاـط\ـید. Uهـبوب»ـخاsآـمارـکهـ آــینی wآـید ـن[ا راـ ا
درــخjداـمرایـب ـکشه ـT`WایـWورـ ـ ــبTیهـیاـ آـــکننیـمجـ wناـیدy`Wــ ـ ارـباUـ ـکشردمـمابـhه اداـ دادwــWنواـخهـمور د
ـطqrــbmهـکیــطXاــمنردمـم اـ iSeـ راـ ــsشیا~ اـ ــW`یرـطاـخهـبد،ـنده وـت\ـ و ـ|شرس ـــنیTتنـرضاـ|ت،ـ ایـqWحـسدــ

خود را تvویu بدWند.
ـsط «اـبواUـتیـمورـ «ـــمنیه و دــblت» kد~ــتیراـکوـما داـخ�» Zوeدرـ ـک`ktــWیهـکیـلاـ|ت رـ یـنـاس�

ــبTتوا ـمتuvــمjهـبهـ اــ در ـفSد ــنTتاـ ــنbTاUـ ـ|gهـبتـ ــمjTرداUـمورـ وـ آــخjداـمح ی اـنه در Uـنت]ا آـباــ kزــینا گـنده
wتی می کندmوeار خو]dح» اqس njه ی «خj|یت مرXی\ |ا~، از موفh خطر را به صدا درمی آورد و در

وــپیا~ـس�ـیاز اـضش، nـکشیــــمنیت وـ ــبیشتتـماـخور اـکداــپیریــ «ــلbاـطت.ـسرده Uید»ـباTــب اـeجـ د.ـنده
روزیــWی �Tـنی درـکتــ Uآ در درــگیه ـکشیـmرـeوبــجناـیرzـeری رaـ روــWیهـبگــجند.ـWدـنور هــفتاــنیاUـیاـپ�
آزادـــjhییــ|ت آـگدـــکننه Uـیکرـما اـبهـکزــنییـیاـ ـSeه ـلVاـ اـeد~ـبرـ ــj`hد،ـنده دـWروــنیردد!ـگیـمیـ ـیVای ازــ}یرـ ر

ــبTیiـWاUــلbاـط اـeجـ ـت�د.ـنده داـWاـ kـنش^را ـ وـیوـ ایـتی دـبوده ــgmیا~ــنbه یـ درـmهـب\ــWیوـته Uوـماـناــنتواـگرآ
rو eـ کرـمدآـضایـWارـ ـی آUـکیـیاـ در �ه ـت دادهـسراkـWاـ یـدeیـمر ـب Vاـ ـن نرآـفرـ ـی نوـندـ ـی ازـخهـکـتسیـ fار
«ــلbاـطوعـضوـم و UاbرورـتاـبارزهــمTـی داردـ «iکeـ درــگییـمuـ ــبیشتهـsرـWدیــمیوـنردمـم\ــبیرد. آــ ـeکر یـمارـ
درـسیـفاـکردد.ـگ ـنیزـبدمـumـباـکت اـتدـ ـ|Tا ــکنیاسـ ازـکدـ اـطرـWه اـeهـطـا|رف ـکTرـWد.ـیده ـ|gیـ ورـ
ـیکرـمآ راـWیـیاـ راـبهـکا دـتایـWوــمbه ــمjTداUـنا ـمvاـبا،ـ�Wـناـتاـبد،ــنناـمیـمحـ ـم�vایـWهـطوـ ـ iــسیهـبورـ

Wادهـجاـباردار،ـخایـWـاeـUراـکا راه یرـبه T ـم ـ jایـWرـ v ــم نیـمیـ ـب تاـبدد،ـ ن ـک ـ وـ یر~ ت Y ـت ـ ـ وـمشـ اـبردم
ـخط درـeاـWاـ Uیاj`hـــ (آـ kـن`\ـیرـخا ژوـنوـ او~ در Uآ ی درــئیه درـنُـکه ـکشرzـeار آUـ در و داد aر ـن۱۷Yور رـ

کشته eدند) و با�خره مrافیت eاU از م^ازاk ا|Tاس می کند.
ـکش ــم`jورـ ازـ وـــفXیو زـسداـگر دـکوهــبیاUـنت، درازـیداـگهـبتـسه وـــکننیـمی وـسiـکیـــخیjاUـنواـجد \

دورهـس دـگا~ واـــستYرد و ZروTـک آـ ـن[ی. اردوـکiـWاـ از ــکTتاـپاUـگدــWناــپنایـWاهـگه ـکشهـباUـ ــگشتازـبورـ هـ
دـنا دوـکـتسد iاـس زـکـتسا~ ــمTته زـ را UرـیاsادرـWتوـمایـmدرــ ـe[ی ـبTرـ اـ آورده ـW`د.ـنر ـفXاـبراهـ وـ ر

ـبیک ـ|شاـفاری،ــ وـWهـناـخهـ ــمrتاUـنواـجا آـیدـپزــنیادـ اـمد ـe[ت.ـسده ـمrرایـبزـجر،ـ ــت`نروـlدودیـ وـ آب از د،
برz مvروم است.

اـجاوـب د�رـWاردــــمیjیدــینوـگیـم\،ـیود اـWرحـطرایـبا ـنTای وـناـ ـسrوـتی ـکشهـبهـ اـeرـیرازـسورـ ت.ـسده
اــjeاUـeـرسهـکاـWیـجارـخ درـسوغ ـــجیایـW\ــeیاـمت اـخدِــنناـمپ از آUـبرفـط\ـیود اـطه Uروا د.ـنرف

ـنیTروزی ازــخbهـکتــ ـگشری ـسrوـترایـبسـنراـــکن�Yـییـیاـپرـباه،ـگارـک�ـیشـیاـ ــنشTته،ـ ـ ـW`رایـبیـ ـWنVآـ یــ
بی\ گروه Wای م]تjف بشردوستانه به گوZ ن]ورد.

ازــبی اــبییــلتردوــ}یاUـمازـس۲c۰۰ش \jj`ـــل اـ و ـفSی درـناـ ـکشی ـ|gورـ دارـ آـنور ـن[د. ادارهـWهـجودـباـ را ا
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وـــکننیـم ـک`ایـWهـماـنرـبد ـسrوـتهـب�ـ راـ اـبه اـن�ارـگیـمراـجه آـساــسیاـمد. ـن[ت یـــکنن\ــمیtـتهـکیـیاـ هـجودـبده
ـــTWتن اـ اـید اـکتـس\ ـن[اـمازـس\ـیه راـ ـن[رـبا دوـWادـ دــجیرـتیــلتای زــWنح اـید ـن[\ـیرا راـWادـ اـباـmا u`تhـ ـن`ادــ یـ

وزــنندا ــمTتYrرـید. ــ رـماـنرـبیـ رـیه ـمgزی، ـبشاUـ دوـ ـخطت،ـسر اـیاـ اـکودـب\ـیش وـخهـنردـکرافــhته Zهـنود
وزارتش Wی� اطhqی از کار و j`hکرد Wی� ی� از ای\ سازماW Uا ندارند.

یدر ـ} دوـ `ردمـمت،ـلاب ـن داـ نی ـن کـu|رایـبدـ ش ـم ـ روزـ kqرهـمeـUهـباsـهT ـک آورـ روی ند:ـنی ـج گـ
jا�رـس v ــم یـنواـخدرـپه،ـ یـامده ـف ]وادـمایـ ـم `در،ـ ـن ناـ ـی یـ یاUـمازـسUqـفده ـ} دوـ تر ـل ازـبـرس�ـیاـییـ

wآمریکایی
»eاـکراـ اـک�»ـیژـتراــستت آــبیراًــخیه \mـیاـUوـکا اـبرزای Zوhمـqeدـ راه راـساـپهـبیـباـیـتسده هـبخ

ـگشیـماـمروی اـیاـ راـیاـWرحـطتـکراـe\ـید. ــتXvی ـب]شیـم{ـ ـ اـکدـ ـمتvا�kـیه اـبدهــ ـفSرای ــنTتاـ دارد:ـ Uا
ـنYاUـیرـجر~ـــکنت اـ ـستXت، ـیVاـپرارــ ـن�ایـWاهـ درـماـ ـیکزدـنی اـ وــsیراU،ـیی ـس`هـب\ آـ �ـیزی.ـکرـمایــسیت

ـیVاـپ ـن�اهـ اـWیـماـ iدرــکن Uوeـنِـ،Uـیزدـندا�Wدرـ ،kراc۰jاــمتوـــکی وـیری Uدوـجرا و دارد ـیVاـپود دـ ـیVاه درـ ر
وـWدــmن ـسیtTـترام.ـگاـبار دــ kاVـی ـiTWـWریـ ـنVریـسهـکتـ دارـمهـ ازـنی ازــsیایـWرزـم�ـیزدـنرــمیاـپد. و \

Xــمنط یــ ـس]زــنیاUــمیاـبه درـ اــمی\ Uآـکتـسا در ـن[ه ــمنطXاـ ایــ ـTWه ورودـکتـ آUـبه اـبیــکjهـبه ـفSرای اــWناUـ
م`نوع است.

راـناـخ iازـی «دـsس ـس]اـمرایـبی»ـسراـکوـمه اـیوـگیـم\ـ wـید\mراردادِـeراـکراـ آــپیرزایـکت ار ـنکش هـ
ـل`ارـپ اـ در Uـنت]ا وـتاـباــ ازـلی، اـنو ـنت]وع رـی�اـکاkـباــ ـج`[ـتساـیی ـ درـeدهـیزـگرـبوری،ـ و آUـبود ی ـن�اره رـ
اــفترـی�ـپد،ـWدـب آـسه اـماـیت. ـفSردم ــنTتاـ ازـپاUـ رـیس اـیاـبگ،ــجنرUـnmـب� در ـنت�د آUــ ـکشهـکدــeناـبار اUـeورـ

صvنه ی تنش Wای آینده ی منطXه باeدw م\ به نوبه ی خود sنی\ سناریویی را ن`ی پ�یرم.

(ترج`ه به فرانTه از گیTو ج[انVیری. ترج`ه به فارسی از روی لوموند)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــلطی وـhاـeدرامـپفـ ــپیشیرـیدـمر ـب]اــکت\ــ یـناـ دـبهـکUqـmاـبه وــلbاـطتـسه UـیاUراeدایـیدـناـکدرامـپد.ـ
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