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 Political سياسی

  

  چي مرجانوسالوي والدقلمه ب

  ی بھشتدي حم: ازبرگردان

  ٢٠١١ سپتمبر١٠

  

  :یاٌگون نيسرزم

   گزارش کرد؟عتي توان از قتل عام انسان و طبیچگونه م
  

  :  توان سخن را آغاز نمودیگونه م ني، بد... شد انجام شدی مدي بای آنچه مسرانجام

 که  راه حل آن ھنوز ی گردد، مشکلی دوباره  مطرح ممي که ده ھا سال از آن خبرداریمي مشکل قدکيباالخره 

 که ی المللني سازمان بکي نکهيا. ی نفتیتي چند ملی  شرک ھاسط توی اُگونني غمبار سرزمیآلودگ: ستيمعلوم ن

 موضوع را به دست گرفته است، ممکن نيا) ی اوي اِن یپ(  سازمان ملل متحد است یستي زطي برنامه محیمجر

            ی از کره عرض را در می بخش عمده ایستي زطي کالن محبيه تخرخر که باالدي نماجادي برداشت را انياست ا

 زبان ھا ی به تمامی اوي اِن  ی مزبور سازمان پش گزاردي بای مصورت ني است؟ که در اني واقعا چناياما آ. ابندي

  .ندي شده و به حرکت در آکي که وجدان واذھان انسان ھا تحرد روی احتمال منصورتي بدرايز. ترجمه گردد

 اند بروز وجود آمدهه  که در محل بی خساراتۀ در باری و فغانادي اثر آن گزارش، فوق العاده نخواھد بود و فراما

 یقرار گرفتن به انسان دست م ی از در مقابل عمل انجام شده ای ناشی عکس، احساس عجزهدرست ب. نخواھد کرد

 ختني اشک تمساح ری کند که اندکیسبک م  رای مزبور درِد دل آدمی آلودگاني با قربانی ھمدردس احسایاندک. دھد

 سبِک گزارش ني به بھتررايز. است آگاه یخوبه از موضوع ب) AFP یاِ اف پ(  فرانسه یخبرگزار.  بھتر باشدديشا

 زي گزارش مزبور را نیجمع بند ی پرداخته و به کوتاھدگاني دخسارت غمبار چند تن از ی تراژدحيتشر مدرن به

 ی اُگونني سرزم١٩٩٣ در سال ی لحاظ رسم بهنکهي رغم ای ِشل علیسي انگل– ی ھلندیشرکت نفت. بدان افزوده است

.  دھدی می روی بر آنھا خرابکارزي دارد که مرتب ناريت لوله نفت را درآنجا در اخرا ترک نموده است، ھمچنان دو

  . ھا ھمه در آن گزارش آمده اندنيا

 ليتحل که نيخاطر اه  است، بني باشد؟ مطمئنا چنی می مطلبی حاوزي نني از اشي بی اوي اِن ی گزارش سازمان پايآ

 ی شرکت ھاريسا از جمله مثال ، سند مزبور، از.  باشدیطقه م استخراج نفت در منی ماجرایمزبور شامل بر تمام
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 ی از مساعزي شود و نیمشروحا گزارش م افراي ازجنگ بژهيوه  برد، بی نام مزي آن ھا ناني می و دعواھاینفت

ه  بی اسندهي نوی و کوشش ھاکي گزارش از ذکر اعتراض اکولوژني انيھمچن.  پزشکان بدون مرزۀانسان دوستان

 یعني.  کندی صرفنظر نمزي که به کشته شدن خود او منجر گشت ن– یاُگون از ملت ی به جانبداروايو ن سارونام کِ 

 ھزار ٢٠گو با  و  و گفتی محلقاتي ماه تحق١۴جهي است که به گفته خود آن ھا نتی کار ارزشمندکي نيا: خالصه

  . باشدی مگاني دبيتن از آس

گزارش  نيبه ا. ( نبوده استی کار ساده ای گزارشني چنکيرضه نمودن  عرايجاست،  زه  گفتن بدي و تمجکيتبر

 دقت شتريب دي به اصل مطلب خواننده بادني رسیاما برا. ھر چه باشد رئوس مطالب را عرضه کرده اند) ديتوجه کن

  :ديرس توان پیاز جمله م.  مانندی می پاسخ باقیاالت بؤ خواننده سی براحات،ي توضانخاطر فقده  برايز. کند

 ۀ منطقنيھا در ا آناي دست نداشته اند؟ آی و محلّ ی قومی ھایريراه افتادن درگه ب  دری نفتیتي چند ملی شرکت ھااي آ

        ساتيگرفتند تا در تأس ی را به خدمت می محلّ یاھايشيلي که ماي آمدند ی با ھم کنار مزيطور صلح آمه  کامال ببايز

مطرح نبوده است؟ چرا زين) کيتيوپوليج (یائي جغرافاستينافع مربوط به س ماي کنند؟ آیطرف مقابل خرابکار

 و انگلستان در کايمرا کهي رساندند، در حالی کمک مافراي طلبان بهي به تجززي نی شوروانه،ي مخفاريفرانسه و بس

 رشوه        نيودجه ا بني داد و از کدامی رشوه میافرائي به نخبگان بی کردند؟ چه کسی ھا کمک می اهيجريمقابل به ن

 تيحما Isteker  ستِِکري از اقوام او Ijawa جاواي از اژهيوه  بی طلبهي تجزی از جنبش ھایچه کس  شد وی منيتأم

از آثار  ژهيوه  است و باني مردم شمال و جنوب در حال قلاني مزي که ھنوز نی از مسائل مذھبدي بااي کرد؟ آیم

 شات و نه درگزاری اوي اِن ی امور نه در گزارش سازمان پني؟ از ا نمودی چشم پوشی سازی خصوصیبيتخر

  .ستي نی خبرني فرانسه کوچکتریخبرگزار

 ی به دقت بررسی به لحاظ کارشناساتي واقعکه نيخاطر اه نه ب.  مطرح گردددين موضوع باي اما درست ھمبله،

 نياز ا.  باشندی مفيدد که موجب تحر گری پرده برداری موجودی ھازمي از مکانکه نيخاطر اه شوند، بلکه ب

 کار ني اۀاما الزم.  شودی وضع موجود قابل درک مريي تغی و لزوم کوشش براشده باز ی انتقادشهي راه اندقيطر

 شده، گول بخورد و توسط دهيبه انحراف کش  صورت ممکن است انسانني اري در غراي است، زاتيتوجه به واقع

  .گردد  از سازمانھا منحرفیبرخ

        نيبلکه ھمچن.  باشندی خود مقاتي که فاقد جرأت در تحقستندي نی المللني گزارشات بسندگاني نونيسفانه  فقط اأ متاما

.  گردندی می بلکه فقط شاکشند،ي اندیآنھا پرسشگرانه  نم.  ضعف ھستندني ای دارازي مھم نیخبرنگاران رسانه ھا

 رسند و شعور انسان را به حرکت در ی امور نمی ھاشهي اما به رند،ي نمای را مطرح ماتي از واقعی برخآنھاالبته 

 ستي نی منظور فقط کافني ایاما برا.  کنندی مري تخدشيخوۀ  خسته کنندقي دقحاتي آورند، بلکه آنرا توسط تشرینم

 ني استي معلوم ن. عرضه گردندزي نويآلترنات  راه حل وز،ي راه گردي باني توجه شود، بلکه ھمچنالبکه به کنه مط

 ی جھانی ھاتيتعارض با نخبگان واھمه دارد و چرا به فعال ی برازيسازمان وابسته به سازمان ملل متحد ازچه چ

  . گرددی و عوامل آن دعوت نمی اجتماعیعدالت ی بهي علیشھروند  مقاومتیبرا

تحمل نمود؟   دھدی رخ می اُگونني را که در حال حاضر در سرزمعتي انسان و طبی قتل عام واقعني ادي بای مايآ

 یئ حرفه یخاطر اصول وارزش ھاه  بوي آلترناتی رسانه ھادي بای کار واھمه دارند، مني از ایاگرمطبوعات رسم

  .رندي را بر عھده گفهيوظ ني ایو انسان

  

  ٢٠١١ اوت ١٧، ) ی اِ  اف پیاز خبرگزار   (ی مونگالویسوف
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 با قِشر قھوه ی ساحلی ھا، آب، ِشن و جنگل ھاقيقا.  آزاردیمشام انسان را م گنِد نفت یبر فراز اسکله، بو: "بٌدو"

  . شده استی منظره عادني ادني دهيجري در جنوب ن"بٌدو" مردم یبرا.  استدهي پوشی رنگ چسبناکیئ

اثر شکستن  در طول پنج سال استخراج نفت بر"بٌدو" ستِ ي زطي محی اُگونني از روستاھا درسلطان نشیاري بسمانند

  . استدهي دبي آسیلوله ھا به سخت

 که        ی نفت، مکانمي منابع عظی و ناھمگون، اما داراني نشري فقیئمنطقه  م،ي ھست"ِگرين" ی در مرکز دلتاما

  . در آن دست بکارندیتي چند ملی از شرکت ھایاريبس

بر        .  به ثبت رسانده استی اُگوننيدر سرزم را ی و اثرات آلودگزاني مري نظی بی سازمان ملل متحد درگزارشراً ياخ

 ی براني زمۀ را که تا کنون در کری کوششني ترمي است که عظدهي رسیزاني به می مزبور آلودگقاتيطبق تحق

  . سازدی صورت گرفته است ، الزم می و بازسازیگبرطرف نمودن آلود

که ) ی اوي اِن یپ(سته به سازمان ملل متحد  وابستي زطي ازاعضاء سازمان محیکي –اشتوله  کي گفته ھنربه

 در معرض خطر قرار ی اُگونی اھالونيلي مکي سالمت راي باشد، وقت تنگ است زی مزبور مقاتيتحق ولؤمس

  .دارد

 ی دستمالاي  از آن ھا دست خودیبرخ. روند ی آلوده راه می برھنه بر شن ھای  با پای روستائیاھال" بٌدو" اسکله در

  . گرفته اندشي خویني بیرا جلو

 یاما برا.  شده استقاست،ي کننده نفت در افردي تولني که بزرگترهيجري نی برایمي نفت موجب ثروت عظاستخراج

گران تمام شده اري سازند بسیم ني تأمیريگي زراعت و ماھقي را از طرشي خوی که زندگی اُگونیاز اھال یاريبس

  . رودی مني از بزي آنھا نی زندگیربناي زنند،ي بی مبيسآ که لوله ھا یعتبه ھمان سر. است

 وابسته به        مايآن ھا مستق. رانديگي محل کشاورز و ماھني ایاھال«:  کوباهليشائينام مه  ساله ب۴٩ آموزگار کي ۀ گفتبه

  ». توان کردی نمی کارچي ھم،ي که ما ناظر بر شکستن لوله ھا ھستیتا زمان. (...)  باشندی میائيمحصوالت در

 به کاشتن درختان        ند،ي منطقه را برطرف نمای ھا که آلودگیدخالت خارج ی برادني خسته از انتظار کشیو

  . مسموم را سالم سازندی است که آن ھا ھوادواريپرداخته و ام

 لي ما۵٠ ميما اکنون مجبور«: دي گوی مانهي است شاکستادهي بر ساحل ای خالیدستان  ساله که با٣١ یموقوي جیدايفر

  ».مي را به دست آوری کوچکی تا که ماھمي به جلو روايدردر

  . آورد رھا ساخته استی نمی محصولچي ھگري را که دشي ساله ملک خو۶٢ بوري بورايسيپاتر

 یبه اھال ی اوي اِن ی فاصله دارد، از سازمان پ"بُدو" از لومتري کنيکه چند"   اُِکن اوگالهی سی سین "ی روستادر

 از آب آن چاه ھا نشان داده است که یبردار نمونه رايز.  استفاده نکنندقي عمی از آب چاه ھاگرياست که دگفته شده 

 از مشتقات نفت یکيبنزن .  داندی مجاز می است که سازمان بھداشت جھانیزاني برابر م٩٠٠ بنزن در آب زانيم

  .ندي شویذا پخته و با آن خود را م نوشند، غی سالھاست می آب اھالنياز ا.   باشدیاست که سرطان زا م

 ني  که از اینفت.  گذردیم) ی سیاِن اِن پ (هيجري نفت نی نفت شرکت ملیلوله ھا  ازیکي اُِکن یس ی سی ناني ماز

  . را آلوده ساخته استیني زمري زی کند آب ھایت مألوله ھا نش

 به        ی توجھني کنند و ابداً کوچکتری مميرم تانهي ناشاري نفت را بسیلوله ھا«: دي گوی ساله م٣١ کپاالپنياوست

 صورت نگرفته یمي ترماتي که پس از شکستن لوله ھا ھرگز عملستيمرد مزبور مدع. » کنندیوضع و حال ما نم

  . شودی میوالن صنعت نفت عصبانؤ مس سخنان به شدت از دست ني اتن در حال گفیو. است
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 ري سرازبشاني فکراند که چقدر سود به جنيآنھا فقط در ا(...)  کنند یم نی کارچي ھا ھینمودن آلودگ  برطرفیبرا«

 طي محی که آلودگنجاي باشند و نه ای الگوس ماي ابوجا مياکثر آنھا مق. ستندي نبندي پاشيآنھا به تعھدات خو.  شودیم

  ».ست را تجربه کننديز

آنجا .  سرسبری شود، در منطقه ایتم م خی به برکه ای راه خاککي ِدره ، –ب آنطرف تر ، درلومتري کنيچند

  . استدهي اطراف از نفت خام پوشنيسراسر زم. ستياما ھوا قابل تنفس ن.  کنندیپرندگان چه چه م

 در        ژهيوه  به،يجري استخراج کننده نفت در نني و بزرگ ترني ِشل که اولیسي انگل-  ی ھلندمي شرکت عظاما

 ی منطقه مني ااني ھنوز دو لوله نفت از مکهيدر حال.  آنجا را ترک نمود١٩٩٣ بوده است در سال ی اُگوننيسرزم

که با ) ی سی دیاس پ (ی گروه نفتقي از طرساتيتأس ني اۀالبته ادار.  باشندی مزبور متگذرد که متعلق به شرک

 منطقه ني در ایاري مستعمل استخراج نفت بسیبرج ھا.  شودی دارد، انجام می ھمکارهيجري نفت نیشرکت مل

  .وجود دارند

 سالم        ی به خاطر کمبود مراقبت و عدم نگاه داری سی دیاز شرکت اس پ ی اوي اِن ی گزارش سازمان پدر

 ی مردم محل متي سالمت و امننهي در زمی ھا موجب بروز مشکالتی توجھی بنيا.  انتقاد شده استی نفتساتيتأس

  .باشند

 ناقص و        اري بسی سی دی منطقه از جانب اس پیبرطرف نمودن آلودگ اتيعمل ی اوي اِن ی بر گزارش  پبنا

  . بوده استیناکاف

 قرار داده است،        ی سازمان ملل را مورد توجه جدی ھاهي گزارش مزبور و توصستي ِشل که مدعشرکت

  . ھاستی آلودگني نفت خام باعث ایرقانوني غهي و سرقت و تصفی نفتساتي بر تأسیخرابکار  کهستي مدعنيھمچن

 از        یشکستن لوله ھا ناش% ٧٠ ی شرکت مزبور، به خبرنگار اِ اف پري سان مونو، مدويموتۀ  بر گفتبنا

  .باشد ی میخرابکار

        ني متفقا برای محلن فعاالزي و نی المللني و سازمان عفو بی اوي اِن ی اشتوله از پکي ناظران، از جمله ھنرهيکل

 ھا بوده و واقعا ی نفت توسط دستجات مسلح موجب آلودگی به لوله ھاز و تجاویرقانوني غهي تصونکهيانظراند که با 

  . رندي گی که صورت مستي نیاديز  کارھا مدتنيوجود آورده اند، اما  اه  را بیزرگمشکل ب

        طيت مح مقصر شناخته شده است و از آن دولت خواسته شده است حفاظزي نهيجري گزارش مزبور دولت ندر

  . را بھتر مورد توجه قرار دھدستيز

 جواز شرکت ِشل رالغو نموده و        دي بای دولت م،ی ملت اُگوناتي حی جنبش حامسي رئته،ي نظر لِدروم مبه

  .دي منطقه اقدام نمایبالفاصله به پاکساز

        مي و ترمی پاکسازاتي عملی که برانددواري و امکاري از آن ھا بیارياقدام مانده، بس ني به انتظار ای اُکونمردم

  . استخدام گردندستي زطيمح

  ٢٠١١        سپتامبر ٣ – از        تالکسکاال برگرفته
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