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 نیتسخن
»نیتال یاکیرمآ یرگراک لرتنک تحت تاسسؤم ییآمهدرگ«

دیدج یاه هرداصم مالعا و زواچ
La Riposte تسوپیر ءهیرشن زا

 ۲۰۰۶ هیوناژ ،۲۰۰۵ ربماسد
 یكلام دازهب ی همجرت

:مجرتم ی همدقم
 تسیلاكیدنس و نارگراك ییآمهدرگ نیتسخن زا تس یشرازگ دیناوخ یم ریز رد هك یا هتشون

 ءهدنیامن روضح اب هك نیتال یاكیرمآ رد اه هناخراك یرگراك لرتنك و لاغشا شبنج رد هدننك تكرش یاه
 یساركومد« ی هتشون رد هك روط نامه .دیدرگ رازگرب هتشذگ ربتكا هام رد ساكاراك رد الئوزنو تموكح
 طیارش دوبهب و یساركومد و یدازآ یارب الئوزنو مدرم شبنج دوب هدش هراشا )۹۲ـ۹۳ شرآ( »یتكراشم
 و تمواقم رد ار ینیون یاه ماگ ناشكتمحز و نارگراك شوجدوخ یورین یاكتا هب ،شیوخ یگدنز
 ،قوف سالجا یرازگرب اب ،راب نیا و دراد یم رب دوخ رتشیب تیمكاح و لالقتسا بسك و یهدنامزاس
 ربرد ار نیتناژرآ و لیزرب ،یویلوب نوچ ییاهروشك یرگراك نیلاعف و هدراذگ رس تشپ ار یلم یاهزرم
.تسا هتفرگ

 اب الئوزنو رد و هدروآ تسد هب یرگراك شبنج هك تس یلمع راكتبا رد ریخا ثداوح تیمها
 هدومن ناشكتمحز و نارگراك عفن هب ییاه میمصت ذاختا هب راداو ار تلود ،هزرابم و تمواقم یهدنامزاس
 ِندرك یلم ی هلأسم ،اه هناخراك ِیرگراك لرتنك و لاغشا شبنج رد هدمآ شرازگ رد هك نانچمه .تسا
 تسد یتعنص بیرخت هب اهنآ رد ناشنابحاص هك یتاسسؤم ای و دنا هدش اهر دوخ لاح هب هك یتاسسؤم
 نارگراك تامادقا زا تیامح یارب ینئوطم رازبا هب ار رما نیا و هتفرگ رارق تلود راك روتسد رد دننز یم
 قیرط زا شبنج نیا ،یویلوب رد ای .تسا هتخاس لدب مدرم عفن هب دیلوت ی هرادا نیمأت و موادت و
 ی هدرتسگ روضح اب و هدرك تكرش مدرم ی هزرابم رد هنالاعف )COB( یویلوب نارگراك نویساردفنك
 هب هتسباو و راك هظفاحم میژر ینوگنرس تابجوم ۲۰۰۵ نئوژ ـ هم هام شبنج رد ناناقهد و نارگراك
 تموكح ترورض رب  نویساردفنك نیا ربهر "رالوس مییاخ" .تسا هدروآ مهارف ار "ازم سولراك" یاكیرمآ
 یراذگ هیاپ اب نئوژ ـ هم هام زا دعب یمومع باصتعا شبنج و دنك یم دیكأت ناناقهد و نارگراك
 یمومع عماجم ،تالحم یاه هتیمك ،باصتعا یاه هتیمك دننام ،یا هدوت لرتنك ریز کیتاركومد یاهراتخاس
 یلمع فیاظو ماجنا یارب ییاه ناگرا ییاپرب هب یمومع ی هزرابم تیاده و یهدنامزاس رب هوالع ،یا هدوت
.تسا هتخادرپ یژرنا و یئاذغ داوم عیزوت نوچ

 عمجم ،هدیدرگ یویلوب رد یا هدوت ی هزرابم مهم هاگیاپ هك "وتلآ لا" رهش رد ۲۰۰۵ نئوژ ۸ رد
 تهج رد یبالقنا یاهاكیدنس و هزرابم یاه هتیمك یارب یتیزكرم داجیا راتساوخ اراكشآ یمدرم یلم
 حیلست( دوخ زا عافد و یئاذغ داوم عیزوت ،تاعوبطم لرتنك و هزرابم یارب تردق یاه ناگرا لیكشت
.دیدرگ )ناناقهد و نارگراك

 یارگ پچ بزح یموب ربهر "سلارم ووا" ندمآ راك یور هب هك ربماسد هام رد ریخا تاباختنا
MAS یمومع عاضوا هب هجوت اب "سلاروم" تموكح .تس الئوزنو رد زواچ وگوه باختنا روآدای دش رجنم 

 الئوزنو ینعی هیاسمه روشك صوصخ هب نیتال یاكیرمآ رد یمومع وج و یویلوب ناناقهد و نارگراك شبنج
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 یهاگآ و یگدامآ و یهدنامزاس نازیم هب زیچ همه .دنامب یقاب تباث و بلط حالصا یتموكح دناوت یمن
.دنا هدرب شیپ هب ار نئوژ ـ هم هام شبنج هك دراد یگتسب یناناقهد و نارگراك

 یركفنشور و یرگراك نیلاعف نایم رد یراج تاثحابم اب شطابترا و یبرجت رظن هطقن زا هچنآ
 نآ رب دیاب هك دور یم نامگ و دراد تیمها )دش نایب لیصفت هب شرآ ۹۲ـ۹۳ هرامش رد هژیو هب هك( ناریا
 یم افیا اهروشك نیا رد یبالقنا و یمومع شبنج رد یرگراك فلتخم یاه لكشت هك تس یشقن دومن دیكأت
.دننك

 هب هتسباو درز یاكیدنس ،یسایس شبنج دشر اب نامزمه الئوزنو رد هك میدهاش ام لاثم یارب
 یلم داحتا دننام یبالقنا یاهاكیدنس ار اهنآ یاج و هدش وراج دساف و تاركوروب ناربهر اب نایامرفراك
 طیارش رد هك یرگراك یاهاكیدنس .تسا هتفرگ تس یرگراك دیدج نویساردفنك هك )UNT( نارگراك
 شبنج دشر اب دنرب یم شیپ هب ار نایامرفراك و تلود اب هركاذم و نارگراك قوقح زا عافد ی هفیظو ،مارآ
 و دنا هدش لیدبت یبالقنا و یسایس شبنج لاعف نانیرفآ شقن هب یبالقنا بت نتفرگ الاب و یسایس و یمومع
 ای و )نارگراك یلم داحتا یرسارس ی هدننك گنهآمه( "ونیریچ ودنالرا" نوچ اهنآ ناربهر نابز زا ام
 و اهراعش لیزرب نارگراك ی هدحتم یاروش ی هدننك گنهآمه درالوگ ژرس ای و COB ربهر رالوس مییاخ
 تهج رد ار نارگراك یاه تساوخ نیرت یلصا و تس یبالقنا و یسایس الماك هك میونش یم ار ییاهزت
.دراد یم نایب مسیلایرپما و یراد هیامرس یعطق یدوبان

 اهروشك نیا رد یبالقنا و دیدج یاهاكیدنس لیكشت و اهنآ لوحت و اهاكیدنس ندش یسایس دنور
 نیا و تسا رادروخرب یفلتخم یاه تیفرظ زا یرگراك لكشت زا مرف نیا هك دهد یم ناشن یبوخ هب
 هركاذم و یداصتقا فیاظو بوچراچ رد ار مسیلاكیدنس افرص دنهاوخ یم هك تس ییاه هاگدید فالخرب
 زا یلكش ار نآ دنهاوخ یم اههاگدید نیا رب هیكت اب ،سكعرب هك ییاهنآ ای و دنراد هاگن ییاوژروب تلود اب
 یم ناشن ار نآ فالخ یرگراك شبنج یلمع یاه تیعقاو .دننك یفن هیامرس طلست هیلع نارگراك ی هزرابم
 هتیمك لیكشت دهاش ،ییاكیدنس شبنج دشر رانك رد ام هك تسا نیا نایرج نیا رد بلاج ی هتكن و دهد
 طیارش رد هزرابم و باصتعا یهدنامزاس رب هوالع هك میتسه اج همه رد تالحم و اه هناخراك یاه
 ندش کیدزن و یراكمه رد ار راك نیا و دنوش یم لیدبت یلمع فیاظو ماجنا یارب ییاه ناگرا هب ،ینارحب
.دنهد یم ماجنا اه هیداحتا و اهاكیدنس اب

 هناخراك یاه هتیمك لیكشت تسا هجوت لباق نیتناژرآ و الئوزنو رد هژیو هب هك یرگید ی هدیدپ
 هب و هدش اهر ناراد هیامرس طسوت ای هك تس یتامدخ و یدیلوت یاهدحاو ی هرادا و لرتنك یارب
 لرتنك .دنور یم راك هب هعماج ی هرادا و دیلوت دنور رد یراكبارخ هب ای و دنا هدش هدناشك یگتسكشرو
 یلم دنور ،تلود هب لح هار و همانرب ی هئارا اب هك هتفر شیپ اجنآ ات هتخادرپ نادب ریز شرازگ هك یرگراك
 رارق یرگراك شبنج زور روتسد رد ار یدیلوت گرزب لیاسو ندرك یعامتجا نآ عبت هب و عیانص نیا ندرك
.تسا هداد

 هوالع هك ییاه ناگرا هب هناخراك یاه هتیمك نیا زا یخرب لوحت یویلوب نئوژ ـ هم هام شبنج رد
 زین ار ناناقهد و نارگراك حیلست و یژرنا و یئاذغ داوم عیزوت نوچ یا یمومع فیاظو ،یراج فیاظو رب
 رد هن همه نیا و دهد یم دیون ار نارگراك یاهاروش یاه هعیلط و تسا هداد رارق شیوخ راك روتسد رد
.دور یم شیپ مه لیمكت تهج رد و رگیدكی اب یرایمه و یراكمه رد هكلب ،مه اب داضت و لباقت

 زا لبق( رگراك ءهناخ نالاعف نایم رد هژیو هب ناریا رد ۵۷ بالقنا لیاوا رد اكیدنس و اروش ثحب
 لاكشا رد نآ یریگرس زا دهاش ام هزورما و دوب هدش جیار رایسب )اه یهللا بزح طسوت نآ لاغشا
 هتیمك ینعی سیسأت هزات نایرج ود یرظن یاه لباقت رد ار دوخ رولبت یعون هب هك ثحب نیا .میتسه یدیدج
 یا هیشاح لفاحم و ...یگنهآمه ی هتیمك و )یرگراك یاهاكیدنس ناسسؤم تأیه اب هارمه( یریگیپ ی
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 هك تسا نشور .تسا داضت رد یرظن و یلمع شبنج لاح و هتشذگ براجت اب اراكشآ ،دهد یم ناشن اهنآ
 یوس زا یرگراك عماجم حرط .دنشاب یم مه لمكم هكلب ،دنتسین رگیدكی ویتانرتلآ اهاكیدنس و اهاروش
 ،هناخراك ءهتیمك و اروش و اكیدنس ویتانرتلآ ناونع هب نآ ندادرارق و )تمكح( یرگراك تسینومك بزح
 طیارش رد رگراك ی هقبط هك ار ترورض نیا و دنز یم نماد شاشتغا و یمگرد رس هب ،رگید یعون هب دوخ
 بجوم هك یرما ،دنك یم یفن دراد زاین شیاه تساوخ ققحت یارب یتوافتم یاهرازبا هب هزرابم فلتخم
 .دش دهاوخ یراد هیامرس اب هلباقم رد شتردق فیعضت و وا ی هزرابم لیلقت

 زین ار هدوت بزح نارادفرط زا یخرب یرظن یگدوهیب تس یراج ام مشچ شیپ هك براجت نیا
 یا هتشر ای یفنص نامزاس یانعم هب ،اكیدنس زا نانآ صقان فیرعت ی هیاپ رب زونه هك دنك یم المرب
 دنچره( دنتسه ینزوس ی هدنفاب و شافك و اونان و طایخ نارگراك یاهاكیدنس یایحا یایؤر رد ،نارگراك
 اه هتشر نیا ِنارگراك عفانم زا عافد تهج رد اهاكیدنس نیا لیكشت یفن یانعم هب هجو چیه هب رما نیا
.)تسین

 و ،یتامدخ و یتعنص ی هتشر کی یدزم نارگراك یاه نامزاس ،اه هیداحتا و اهاكیدنس
 دننك یم لكشتم اه هتشر ی همه رد ار یتامدخ و یدزم نارگراك عیسو شخب یدراوم رد اه نویساردفنك
 یم ناشن ام هب براجت نیمه .دنشاب یم یتامدخ و یدیلوت گرزب یاهدحاو رد نآ یلصا یدنب ناوختسا و
 هب هك ییاهدادیور هب هجوت یب ،هیداحتا و اكیدنس نوچ ییاه لكشت دركلمع و فیاظو ندرك دودحم هك دهد
.تسا طلغ و یا هشیلك هزادنا هچ ات دنك یم داجیا هعماج رد یتاقبط تردق نزاوت ندروخ مه

 فیاظو نیا زا رتارف یلیخ ار ناشیاپ یویلوب و الئوزنو رد یرگراك یاه هتیمك و اه هیداحتا
 ام .دنوش لئاق اهنآ یارب دنهاوخ یم ام یركفنشور ـ یرگراك نیلاعف زا یخرب هك دنا هتشاذگ یا هشیلك
 بازحا فیاظو ی هزوح رد ًامومع هك میونش یم ار یتارظن و اه حرط اهنآ ناربهر و نالاعف نابز زا
 هصرع دنناوتب هك راد هشیر یرگراك بازحا بایغ رد هك مینك هراشا دشابن دروم یب دیاش .دنتسه یرگراك
 نوچ ییاه تیصخش ،دننك عمج دحاو رتسب کی رد اهروشك نیا رد ار نارگراك ی هزرابم نوگانوگ یاه
 .دنهد ماجنا ار بازحا فیاظو نیا زا یشخب ات دنا هدش هدنار ولج هب اهاكیدنس ناربهر ای سلارم و زواچ
 و تردق هب ندیسر یارب اهروشك نیا رد یرگراك شبنج یارب یمهم فعض هطقن دناوت یم نیا هچرگا
 لكشت ره فیاظو و تیفرظ دح رد نیا میریذپب هك تسین نآ زا عنام نیا اما .دشاب شا ییاهن فده نیمأت
 نیا یسایس و یمومع لئاسم هب دهد هزاجا یتاقبط تردق نزاوت هك ینیعم طیارش رد هك تس یرگراك
 مه زا دبای یم رولبت نارگراك فلتخم یاه لكشت رد هك ار فیاظو نیا ینوتب یاهراوید اریز دزادرپب هقبط
.دزاس یمن ادج

 کی" یداینب لئاسم دقن و یسررب« باتك مهدزون لصف ،لوا دلج هب ار هدنناوخ دراد اج اجنیا رد
 تیاس( هتخیهرف زورهب و گنهابش بارهس ی هتشون »تمكح یرگراك مسینومك تارظن دقن رد "رتهب یایند

www.azarakhsh-org.net ( یرگراك شبنج رد تامهوت نیا ندرك نشور هب یوحن نیرتهب هب هك 
.)۲۹۵ و ۲۹۳ تاحفص هژیو هب( میهد عوجر هتخادرپ ناریا

 یناقهد و یرگراك شبنج ی هرابرد اه هتشون و اه همجرت ریاس ی هئارا و ریز شرازگ ی همجرت
 یاه تیاس و اه هناسر رد )...و ایبملك ،الئوزنو ،نیتناژرآ ،یویلوب ،ورپ ،لیزرب ،کیزكم( نیتال یاكیرمآ رد
 رتمك یسراف یربخ یاه هناسر رد هك( اه شبنج نیا مب و ریز زا ندیشخب یهاگآ رب هوالع ،یتنرتنیا
 روشك رد یرگراك شبنج فعض هك تس ینیون تایبرجت یواح یناریا پچ نیلاعف یارب )دوش یم سكعنم
 هلمج زا تسا هتشاذگ زاب اجبان یاه لدج و اهریسفت یارب ار هار نآ یخیرات کیروئت یاه یزومآدب و ام
 باتك هب ار دنم هقالع ی هدنناوخ زین دروم نیا رد هك ینوناق ریغ و ینوناق ،ینلع ریغ و ینلع راك ی هرابرد
.میهد یم هعجارم قوف تیاس و
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نیتال یاكیرمآ یرگراك ناگدنیامن ییآمهدرگ شرازگ
 هب هك دینك یم هظحالم ار نیتال یاكیرمآ یرگراك ناگدنیامن ییآمهدرگ شرازگ ی همجرت نونكا

ـ  ۲۰۰۵ ربماسد تسوپیر ی هیرشن رد "!هاتوك الئوزنو زا اهتسد" مان هب ینمجنا ریبد نیترام ژرژ ملق
:تسا هدش رشتنم ۲۰۰۶ هیوناژ

 و هدش لاغشا ی هسسؤم ۲۳۵ زا یرگراك ی هدنیامن ۴۰۰ زا زواجتم ۲۰۰۵ ربتكا ۲۹ ات ۲۷ زا
 ساكاراك رد نیتال یاكیرمآ یرگراك لرتنك تحت تاسسؤم ییآمهدرگ نیتسخن رد یلم یاكیدنس ۲۰
 .دنیامن یدنب عمج ار ناشتازرابم یسایس جیاتن و هتخادرپ هبرجت و رظن لدابت و ثحب هب ات دندرك تكرش
 یم زواچ تموكح تیامح تحت یبالقنا یالئوزنو رد اهنت یعمجت نینچ .تس یخیرات ًاعقاو یا هثداح نیا
.دوش ماجنا دناوت

 تفگ زواچ روهمج سیئر ،دیدرگ رازگرب "ونراك ازرت" رتائت رد هك سالجا نیا شیاشگ مسارم رد
 نیا وا .دنزادنا راك هب ار اهنآ هرابود یتسیاب نارگراك ددنب یم ار اه هناخراك یراد هیامرس هك یلاح رد
 تیفرظ« هب دوخ نانخس رد یو .تسناد هسیاقم لباق ۱۹ نرق رد لالقتسا بسك یارب  هزرابم اب ار لمع
 .درك صاخ دیكأت و هراشا»یراد هیامرس لاگنچ زا ندش اهر و ناشیاهریجنز نتسسگ رد هراق نارگراك
 نارگراك و نیتال یاكیرمآ روشك دنچ یاهاكیدنس ناربهر و ییالئوزنو ریزو دنچ زا عمجم نیا نوبیرت
.دوب هدش لیكشت دنتسه یرگراك لرتنك تحت هك فلتخم یاه تكرش

 ی هراق رد هك یراد هیامرس تاسسؤم زا تیكلام بلس« هك تشاد راهظا شقطن رد زواچ
 ی هطلس زا ییاهر و لقتسم تیمكاح یارب یمومع ی هزرابم زا یئزج ،تسا عوقو لاح رد نیتال یاكیرمآ
 هزرابم نیا رد ییاكیرمآ نارگراك و مدرم شقن هب ینشور هب لاح نیع رد وا .»تس اكیرمآ ی هدحتم تالایا
 یراویلوب تلود اب شا هطبار و ییاكیدنس شبنج ی هرابرد شیاه هاگدید حیضوت هب هرخالاب و دومن هراشا
 ،هتفگ تینهت ار )نارگراك یلم داحتا(  UNT ،نارگراك دیدج نویساردفنك لیكشت وا .تخادرپ ]الئوزنو[
 و راتخمدوخ رب ًاددجم وا .»دشاب دیابن و تسین تموكح ی هدئاز« دیدج نویساردفنك نیا هك درك یروآدای
 هب اهاكیدنس نآ رد هك یلدم ،تشاذگ رانك ار یمیدق لدم دیاب تفگ و درك دیكأت اهداهن نیا ندوب دازآ
 ناشدوخ بیج ندركرپ هب نابابرا اب هركاذم اب نامزمه هك یناربهر و هتخادرپ نارگراك یور یرگ هلماعم
.»دنتخادرپ یم

 هب دنناوتب نآ یاضعا هك دوش سیسأت لاغشا تحت تاجناخراك زا یا هكبش درك داهنشیپ یو
 :درك مالعا ار دیدج ی هسسؤم ود زا تیكلام بلس شیآمه نیا رد وا .دنزادرپب هبرجت لدابت و یراكمه
 رد هدننك تكرش رگراك رازه هس ربخ نیا مالعا اب ."اوكاناموك "ركش ی هناخراك یرگید و "اكوردیس" یكی
 ی هیحان رد عقاو اكوردیس ی هناخراك .»درك تموكح دیاب نینچ نیا« :دنداد راعش هتساخاپ هب شیآمه نیا
 اهر ار نآ شیامرفراك هك تسا لاس ۶ دودح و تس یتفن عیانص یارب یزلف یاه هلول ی هدنزاس ایلوز
 ات دندرك لاغشا ار هناخراك لحم یلاها و قباس نارگراك زا یهورگ هتشذگ ربماتپس ۶ رد .تسا هدرك
 نآ نابحاص زا هناخراك نیا ی هرداصم ناهاوخ سپس .دنك جراخ لحم زا ار تالآ نیشام دناوتن امرفراك
 رد شندش یصوصخ نامز زا اوكاناموك ركش ی هناخراك .دندش یرگراك لرتنك تحت نآ نداد رارق و

 .تسا هدیسر دصرد ۲۰ هب نازیم نیا ًاریخا و دنك یمن راك شا تیفرظ زا دصرد ۵۰ زا رتشیب ۱۹۹۲
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 گنهآمه درالوگ ژرس یاقآ .دندوب نآ ی هرداصم راتساوخ ركشین یلحم ناگدننك دیلوت و هناخراك نارگراك
 رد هن هك میراد راك و رس یروهمج سیئر اب نونكا ام :تفگ هراب نیا رد نارگراك دحتم یاروش ی هدننك
.تسا نارگراك یودرا اب هارمه لمع رد هكلب فرح

 هك یگنرف هجوگ بر ی هیهت ی هناخراك هلمج زا درك هراشا اه هرداصم ریاس هب نینچمه زواچ
 لرتنك هب مادقا هدشن تخادرپ قوقح رس رب ینالوط ی هزرابم کی زا سپ هتشذگ هیئوژ ۷ زا نآ نارگراك
 هجوگ ریمخ ی هریخذ رابنا هتساوخ یم امرفراك هك دش نشور مادقا نیا لابند هب .دنا هدرك هناخراك نیا
 یرگراك لرتنك تحت ار نآ و دندش هناخراك تیكلام بلس راتساوخ نارگراك ور نیا زا .دشورفب ار یگنرف
 تورث هبشكی نارگراك هك تسین نیا اه تیكلام بلس نیا فده هك درك دیكأت روهمج سیئر یاقآ .دندروآرد
 نیا رگراك ۵۷ اتسار نیا رد .تسا نآ یاه هدروآرف زا هعماج لك ندرك دنم هرهب هكلب دننك یزودنا
 ماگ مسیلایسوس ریسم رد ام .میروآ دوجو هب راد هیامرس ۵۷ میهاوخ یمن ام« دنتفگ ینشور هب هناخراك
.»میراد یم رب

 :اه هناخراك لاغشا رس رب وگتفگ
 یدایز یوگتفگ و ثحب دریگب دوخ هب دیاب لاغشا تحت یاه هناخراك تیكلام هك یلكش ی هراب رد

 لكش رب دننك یم راك نارگراك یرادا لرتنك تحت یاه هناخراك رد هك یلیزرب یاقفر نآ رد هك تفرگرد
 یعطق یرظن دروم نیا رد درالوگ ژرس .دنتشاد رارصا ناریگب دزم لرتنك ریز اه هناخراك نیا ندرك یلم
 هیامرس هب ار نارگراك ام هك تسا نیا نآ یانعم اریز .میفلاخم "ینواعت داصتقا" ی هدیا اب ام« :تشاد
 یراد هیامرس تباقر یزاب رد نارگراك .مییامن مهارف ار رگراك ی هقبط فیعضت تابجوم و مینك لدب ناراد
 لرتنك تحت اه هناخراك ندرك یلم راتساوخ ام .دننزب همطل یدیلوت تاسسؤم ریاس هب دنناوت یم طقف
 رد طقف هزرابم نیا هك درك هفاضا یو .»دیایب مهارف یدیدج یرادا رداك داجیا طیارش ات میتسه یرگراك
 تهج رد داصتقا ندرك دنم هشقن هب رداق ات دراد انعم یتیلم دنچ تاسسؤم و اه کناب ندرك یلم" رداك
 روشك کی رد ار مسیلایسوس ناوت یمن هك روط نامه تفرگ هجیتن تیعطاق اب و ددرگ یمومع عفانم نیمأت
»!دروآرد  ارجا هب ار نآ ناوت یمن مه هسسؤم کی رد یلوا قیرط هب درك انب

 بالقنا« :تفگ درالوگ ژرس درك داریا ۲۱ نرق مسیلایسوس دروم رد زواچ هك یثحب ی هراب رد
 ی هطلس هیلع هزرابم اب بالقنا نیا .دنك یم دییأت ار اه تسیسكرام یاهزت زیگنا باجعا یوحن هب الئوزنو
 هیلع شا هزرابم اب رگراك ی هقبط هك نآ زا دعب اما ،دش عورش یلم لالقتسا بسك و مسیلایرپما
 یلم ،بیترت نیمه هب .دش هدنار ولج هب بالقنا دیدرگ هنحص دراو تفن عیانص رد نایامرفراك یراكبارخ
 رضاح لاح رد .دوب اتسار نیا رد رگید یماگ ۲۰۰۵ هیوناژ ۱۹ رد "لاپ هنو" یتفن ـ یتعنص عمتجم ندرك
 هدیچرب ای دور یم شیپ مسیلایسوس تمس هب هكنیا ای هدش زاغآ مسیلایرپما هیلع هزرابم اب هك بالقنا نیا
 نیب یاه تكرش و اه کناب ندرك یلم تسا حرطم هلحرم نیا رد هك یلاؤس .دش دهاوخ هل و دوش یم
.»تسا ریذپ ناكما نارگراك تسد هب  طقف هك تس یللملا

 رد هك ار یطیارش یلم حطس رد )نارگراك یلم داحتا( UNT ی هدننك گنهآمه "ونیریچ ودنالرا"
 داسف و یهابت نایب ینونك طیارش" :دنك یم حیرشت تروص نیدب هدش ماجنا اه هناخراك لاغشا اهنآ
 میظنت رد راد هیامرس تسد نتشاذگزاب و ییادز تاررقم و رامثتسا دیدشت زج یهار هك تس یراد هیامرس
 اراد تشاد هتشذگ رد هك ار یقرتم شقن نآ رگید یراد هیامرس .درادن نآ فاطعنا تیلباق و راك طیارش
.»!تسین

 ینارگراك بلغا ،هژیو هب ،الئوزنو رد .درذگ یمن تالكشم و داضت نودب تانایرج نیا ی هعومجم
 هار نیا رد و دنتسه یتازرابم و ییاكیدنس ی هبرجت دقاف دنا هدش ریگرد اه هناخراك لاغشا شبنج رد هك
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 لاغتشا و راك رصنع  تاجن یلصا ی هلأسم ونیریچ ودنالرا یارب اما .دنوش یم یناوارف تالكشم راچد
 هب یسرتسد ییاهن فده اب تس یدوخ هب دوخ شبنج هب یهاگآ ی هئارا" اكیدنس ی هفیظو .تسا نایم رد
."دیلوت ندرك یعامتجا

 ی هرادا و لرتنك تحت هك CADAFE الئوزنو ی هتسیرتكلا یلم یناپمك ناگدنیامن دننام ونیریچ
 ندرك بولغم ی هلیسو اهنت« و تسا هدنزاس و یقرتم یماگ یرگراك لرتنك هك تسا دقتعم ،تس یرگراك
.»دنك یم دیدهت ار الئوزنو یراویلوب بالقنا هك داسف و یساركوروب

:مسیلایرپما اب هزرابم و یتسیلانویسانرتنا یگتسبمه
 یزكرم نامزاس ناگدنیامن روضح .تشاد یتسیلایرپما دض ًاحیرص یتلصخ ییآمهدرگ نیا

 .دوب ریگمشچ عامتجا نیا رد یویلوب نارگراك و  نداعم یتنس نویبالقنا و )COB( یویلوب نارگراك
 یللملا نیب و یجراخ تلاخد و دیدهت ضرعم رد یویلوب بالقنا هك تشاد راهظا COB ریبد رالوس مییاخ
 زا Chaco ی هقطنم رد یویلوب زرم کیدزن هئوگاراپ رد اكیرمآ یماظن هاگیاپ داجیا هك روط نامه .تس
.دهد یم ربخ نآ

 ینشور هب لیزرب زا "ارروتویلوخ ".تفرگ رارق ثحب دروم عامتجا نیا رد زین یتیئاه عاضوا
 ی هینایب رد .»دنراد رارق ]هدحتم تالایا[ یروتارپما تمدخ رد یتیئاه رد یلیزرب یاهورین« تشاد راهظا
 یتیئاه و ناتسناغفا ،قارع زا هدحتم تالایا جورخ راتساوخ ،سالجا نیا رد رضاح یاهاكیدنس ،ییاهن
 .تفرگ تروص )هدحتم تالایا اب یراجت دازآ لدابت دادرارق(  ALCA اب یدیدش تفلاخم نینچمه .دندش
 ی هیاپ رب یعقاو ماغدا ای نویسارگتنا :تفگ هئوگوروا روشك رد PIT-CNT یاكیدنس زا "ارروم ودراكیر"
 هك تس یعامتجا ی هقبط نیرت یبالقنا نیا ،رگراك ی هقبط رب هیكت اب هكلب ،درادن دوجو یناگرزاب تابسانم
.تسا ریذپ ناكما یعقاو ماغدا

:امرفراك نودب نارگراك
 یمسر ناگدنیامن و اهاكیدنس ناگدنیامن زا رفن ۵۰۰ ،هركاذم و ثحب زور هس زا سپ هرخالاب

 تشم اب نارگراك .دروخ یم مشچ هب اج همه ناجیه و روش .دندش عمج ینایاپ گنیتیم یارب الئوزنو تلود
 یلاغشا یاه هناخراك شبنج رد راعش نیا .»امرفراك نودب نارگراك مییام« :دنداد یم راعش هدرشف یاه
 دنس .تفرگ رارق بیوصت دروم و دش تئارق یراك ددعتم یاه نویسیمك جیاتن .دش ریگ همه نیتناژرآ
 راضح ی هلهله اب و درك تئارق یرگراك ناربهر زا یكی دش یم هدیمان "ساكاراك دهعت" هك ار یكرتشم
 نیا اب هك دنداد هئارا یلقتسم یسایس ی هینایب یرگراك لرتنك تحت یاه هناخراك نارگراك .دیدرگ بیوصت
 ددم شیوخ شبنج دربشیپ هب ات میا هدمآ درگ اجنیا رد ام« :تشاد دیكأت رادید نیا تیمها رب تاملك
 یراد هیامرس ینعی کرتشم نمشد اب هزرابم میكحت و لباقتم یرایمه هب ،مینك عافد نآ زا ،میناسر
 اه هناخراك لاغشا قح زا نینچمه هینایب نیا .»دشاپ یم ناهج رسارس رد ار رقف و گنج رذب هك میزادرپب
 لوؤسم یتیلم دنچ و یللملا نیب تاسسؤم ،ناراوخابر ،ناراد هیامرس« :دوب هدمآ نآ رد هدرك عافد
 راك و لاغتشا یارب یناتسربق دوش یم هتسب هك یا هناخراك ره .دنتسه یدیلوت تاسسؤم یگتسكشرو
 زا ات دنراد ار اه نیمز و اه هناخراك لاغشا قح ،اتسور و رهش رد نارگراك ،نیا رب انب .دوب دهاوخ
.»دننك عافد شیوخ لاغتشا

 ناهاوخ ام« :دیوگ یم هتخادرپ شبنج نیا تایصوصخ و اه فده حیضوت هب نینچمه هینایب نیا
 عفانم نیمأت تهج رد دناوتب ات دریگ رارق نارگراك لرتنك ریز الماك هك میتسه یداصتقا یوس هب تفرشیپ
 شبنج .تس یراد هیامرس دض ،یتسیلایرپما دض ام شبنج .دنك رارقرب دنم هشقن یداصتقا ،یمومع
 و یشك هرهب و گنج تهج رد نآ زا هك یدیلوت لیاسو یصوصخ گرزب تیكلام هیلع هتفای نامزاس نارگراك
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.»دوش یم هدافتسا مدرم بوكرس
 و ناراد هیامرس« :دراد یم رذحرب هتسشن شنیمك رد هك یتارطخ زا ار شبنج هینایب نیا

 اهنآ .دنراد ام ندرك لامدگل رد یعس و دنناشك یم شیوخ یاه هاگداد هب ار ام اهنآ یللملا نیب یاهداهن
 نیا نانآ رد دنشوك یم و دننك فیعضت ار ام ،یتاقبط یاه یراكمه هب نارگراك ندناشك اب دنراد یعس
 تمواقم یارب .»تسا ریذپ ناكما یراد هیامرس متسیس رد نارگراك یدرف ماغدا هك دننك داجیا ار مهوت
 دوجو هب یرگراك لرتنك تحت هدش لاغشا یاه هناخراك زا یا هكبش داجیا هب دیاب ام ،دیدهت نیا رباربرد
 هلمح ام هب دهاوخب هك یتموكح و روشك ره لباقم رد درف کی دننام ًادحتم ام ،دعب هب هظحل نیا زا« .میروآ
 .»تساخ میهاوخ اپ هب ددنبب ار یرگراك لرتنك تحت یاه هناخراك ای دنك

 یم لاغشا ار نآ ام ،دندزد یم ار ام نیمز اهنآ« :دسر یم نایاپ هب تارابع نیا اب هینایب نیا
 تیمكاح زا و مینك یم عافد حلص زا ام ،دنناشك یم یدوبان هب ار نامدرم و دننك یم اپرب گنج اهنآ .مینك
 اریز ،مینك یم عافد تدحو زا ام و دننز یم نماد فالتخا و ییادج هب اهنآ .مینك یم عافد اه قلخ دنویپ و
 یم توعد هزرابم نیا شرتسگ و همادا هب ار ناگمه ام .میا تیرشب ی هدنیآ و لاح و میرگراك ی هقبط ام
 اب هارمه نام یعمج ی هزرابم و تدحو میكحت هب ات دمآ میهاوخ مه درگ هرابود هدنیآ لاس رد ام .مینك
.»دش میهاوخ زوریپ ام .میزادرپب نامكرتشم نمشد دض رب رگراك ی هقبط و مدرم

 تسیلاكیدنس هك روط نامه .دنز یم مقر ار نیتال یاكیرمآ ییاكیدنس شبنج خیرات رادید نیا
 و دننك هرادا ار اه هناخراك دنرداق نارگراك هك میداد ناشن ام" :تسا هتفگ "ارروم ودراكیر "یا هئوگاراپ
.»میتسه مه هعماج ی هرادا هب رداق ام هك تسا نآ ی هناشن نیا

."!هاتوك الئوزنو زا اه تسد" نمجنا یللملا نیب ریبد نیترام هگروخ
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