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 Human rights بشر حقوق

 
  مارتين مندل

  دپلوم انجنير نسرين معروفی: ازو افزوده برگردان 
 ٢٠١۴ مارچ ٢٨

  

 جنايتکاران جنگی
  . ناتو که مغاير حقوق بين المللی بود، شروع شدپانزده سال قبل از امروز در يوگوسالويا جنگ با بمباردمان 

 موتر سازی در ۀ فابريک،ربھاصمانند دستگاه راديو . گرفتند به درجۀ اول مراکز ملکی مورد ھدف قرار 

Kragujevac ،  يک پل در Varvarinچينۀ   و سفارت خان .  

از جانب محاکم قضائی تا به امروز مورد ھيچ کدام از مجرمان جنگی . ناتو با عصبانيت از خسارات جانبی صحبت کرد

  . تعقيب و تحقيق قرار نگرفتند

  

  دی. پی. از حزب اس: Gerhard Schröder گرھارد شرودر

شخصی که اولين مأموريت نظامی المان را بعد از ختم .  به حيث صدراعظم المان بود٢٠٠۵ تا ١٩٩٨وی از سال 

وی به اين . بود" آزادی، دموکراسی و حقوق بشر"از " دفاع "ۀناستدالل وی در زمي. جنگ جھانی دوم نافذ ساخت 

  .داليل اقرار نمود

  

  Joseph »Joschka« Fischer فيشر" يوشکا"ف جوز

وی بمباردمان ناتو به .  المان بودۀ به حيث وزير خارج٢٠٠۵ تا سال ١٩٩٨از سال .  از حزب سبز ھا بود 

ه تنھا آموختم که ھيچ وقت جنگ نباشد ، ھمچنان آموختم که دوباره ھيچ من ن"يوگوسالويا را با اين جمالت توجيه کرد 

  "اوشويتس نباشد

  

  Rudolf Scharping رودلف شارپينگ

داد و آنھم مشروعيت به جنگ وی .  به حيث وزير دفاع المان بود٢٠٠٢ تا سال ١٩٩٨دی از سال . پی. از حزب اس

بر متواری ساختن البانی ھا از کوزووه به اصطالح ھوف آيزن پالن رب ھا مبنی ص از جانب یپالن که گويا بدين بھانه

Hufeisenplanفقط يک دروغ تبليغاتی بود، امری که وجود داشت .  

  

  William Bill Clinton کلنتن" بيل"ويليم 
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گ ليت جنووی مسؤ.  متحدۀ امريکا بود اياالتبه حيث رئيس جمھور  ٢٠٠١ تا سال ١٩٩٣از حزب دموکراتھا از سال 

بدون مشروعيت بخشيدن از جانب  Operation Allied Force »عمليات قوای متحد« زير نام گوسالويا راوعليه ي

  . به گردن گرفت» ملل متحد امنيتشورای«

  

  Madeleine Albright مدلين البرايت

 ١٩٩٣ در سال وی.  متحدۀ امريکا بوداياالت ۀ به حيث وزير خارج٢٠٠١ تا سال ١٩٩٧از حزب دموکراتھا از سال 

دھيم پس رامورد استفاده قرار که ما نتوانيم اين تجھيزات   ما تجھيزات جنگی مجھز داريم در صورتی" تذکر داد که

  .يح بودحگوسالويا نموديم، مشروع نبود الکن صو را که ما در يی؟ وی بيان نمود اعمال" برای چه است

  

  Anthony Tony Blair بلير" تونی"انتونی 

به حيث دسيسه کار رول فوق العاده .  به حيث  صدراعظم انگلستان بود٢٠٠٧ تا سال ١٩٩٧يبر وی از سال از حزب ل

چيزی را که (گوسالويا مکرر تأکيد و تقاضا می کرد، وموريت قوای زمينی را در يأبلير به کار انداختن م. را بازی کرد

  ).قبول کرده بود" اضطراری"کلنتن به حيث يگ امر

  

  Jacques Chirac ژاک شيراک

وی جنگ فرانسه را عليه .  به حيث صدراعظم فرانسه بود٢٠٠٧ تا سال ١٩٩۵ از سال »ار. پ. ار«از حزب

وی ستراتيژی ناتو در قبال نزاع . می ممالک متھم به ترور را تھديد می کردو اتۀيوگوسالويا با استعمال از اسلحل

  . اعالم داشتقابل توجيه را کوزوو 

  

  José Maria Aznar راازن ماريا یجوز

 وی بمباردمان دبايد به پشنھا.  به حيث صدراعظم اسپانيه بود٢٠٠۴ تا سال ١٩٩۶ از سال »پ وی. پ«از حزب خلق 

 »بلير« و  George W. Bushش رج دبليو بوجووی ھمراه با . صورت گرفته باشد »اس. ت. ار«فرستندۀ دولتی 

  .ه راه انداختندچھار سال بعد حمالت نظامی را به عراق ب

  

  Javier Solana ر زوالنايفج

وی امر بمباردمان يوگوسالويا را جھت .  به حيث جنرال سکرتر ناتو بود١٩٩٩ تا سال ١٩٩۵اسپانوی که از سال 

" حمالت نظامی"زوالنا در آنزمان تذکر داد که به غير از. داده بود" جلوگيری از انکشاف فاجعۀ انسانی در کوزوو"

  . وجود نداردیتيف ديگرھيچ الترنا

  

  Jamie Sheaجيمی شيا 

  .به بعد سخنگوی آن سازمان در بروکسل١٩٩٩ بدين سو کارمند در ناتو و از ١٩٨٠از 

پيروزی ھای ناتو را از طريق تلويزيون ضمن حقانيت بخشيدن به تجاوز و کشتار انسانھا، ھميشه با لبان پرخنده 

  گزارش می کرد

  

  :افزوده
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 جناياتی که مرتکب شده اند، به پای ميز محاکمه جرم، نه تنھا ھيچ گاھی به در باال از آنھا نام برديمجنايتکارانی که 

 به غير عادالنه بودن و جنايتکارانه بودن آنچه انجام  نيزکشانيده نشده اند، بلکه تا امروز با وجود آن که اينجا و آنجا خود

دار و عملکرد آنھا جھت تثبيت موقعيت يکه تازی امپرياليزم ناتو و ؛ مگر از آن جائی کر اعتراف کرده اندداده اند،

، از طرف رسانه ھای امپرياليستی به مثابۀ قھرمانان حافظ سرمايه تجليل اعالم به اصطالح جھان يک قطبی بوده است

  .و تکريم می گردند

ناسبات بين سرمايه داران و جھان اين حقيقت تاريخی يک بار ديگر بر تجارب قبلی تأکيد می ورزد، تجاربی که در م

است و » زور« چيزی به نام حقيقت، عدالت، قانونيت و امثال آن وجود ندارد، بلکه ھر آنچه است و نيست ،خارج از آن

کند، يعنی ھر کس زور داشت و توانست خود را به زور بر ديگری تحميل . طرف مقابل» نابودی«و » سرکوب«قدرت 

  . نيز بگردددعی داشتن حقمی تواند م

پس برای تثبيت حق، ھيچ راھی به جز . منطقی که ضعيف و شکست خورده ھميشه محکوم و ناحق نيز قلمداد می گردد

باز ھم حقانيت خود » قدرت سياسی از لولۀ تفنگ بيرون می شود« زور و نيرو داشتن وجود ندارد، اينجاست که مقولۀ 

  .را به اثبات می رساند

  .م. ن

  

  

  

  

  

  

 

 


