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 Human rights بشر حقوق

 
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۴ اپريل ١٨

  قدرت ھای بزرگ جھانی و سازمان ملل
 ! بر نسل کشی رواندا چشم بستند

  

تی از درد و رنج انسان ھا ارائه شده  در حالی که ھرگز يابحران رواندا، ھمواره توسط رسانه ھای غربی به عنوان رو 

  .ن قتل عام توجه نشده استيبه عوامل و عناصر اصلی اقتصادی و اجتماعی مسبب ا

و ھوتو ) Tutsi(، بين ھشتصد ھزار تا يک ميليون نفر از مردم توتسی ١٩٩۴ تا اواسط جوالی اپريلاز اوايل 

)Hutu(حکومت وقت رواندا، که در انحصار اکثريت ھوتوھا قرار داشت، از .  رسيدند، توسط اکثريت ھوتوھا به قتل

ھا و ھم چنين  که مبادا در پی اعتراضات مردمی، از حاکميت بر کنار گردد، دست به قتل عام گسترده توتسی ترس اين

 »جونال ھابيا ريمانا«ا، جمھور وقت رواندس ئيبھانه اين قتل عام ھم سقوط ھواپيمای حامل ر. رو زدھوتوھای ميانه

)Juvenal Habya Rimana(به دست ھوتوھا بود ، .  

ھای زمين به ھوا قرار سای جمھور رواندا و بروندی، مورد حمله موشک ؤ، ھواپيمای حامل ر١٩٩۴ اپريلدر ششم 

 واقعه اعالم  اينمسؤولپرستان را جمھور رواندا، جبھه ميھنس ئيياران ر. ھمه سرنشينان آن، کشته شدند. گرفت

. اندجمھور اين حمله را ترتيب داده س ئيکردند؛ در حالی که بسياری ديگر بر اين باور بودند که سربازان نزديک به ر

ھوتوھا با قمه و . ھای سراسر رواندا شدندپس از اين واقعه، ھوتوھای تندرو خواھان پاک سازی قومی توتسی 

  . شمشير به توتسی ھا حمله کردند

رو بود، به ھمراه ده  وزير رواندا، که يک ھوتوی ميانهجمھوری، نخستکشی، گارد رياست زھای نخستين نسل در رو

و حزب چند ) ھامتشکل از توتسی (گروه ھای مسلح و رھبران حزب ليبرال . ی اش به قتل رسيدندبلجيمتن از محافظين 

پرستان باشند را ترور رسيد ھوادار جبھه ميھن  نظر می قوميتی سوسيال دموکرات و ھمين طور فعاالن مدنی را که به

  . کردند

رند يده بگي تبانی کردند تا مدارک علنی دال بر نسل کشی را نادامريکاا و يتانيژه بريدر آن زمان، کشورھای غربی به و

ن قتل ي مانع از ااين گروه تالش می کرد تا. روی امدادی کوچکی از سازمان ملل متحد سرباز زديک نيو از کمک به 

  . عام بشود

ک ارتش شورشی، که عمدتا از توتسی ين که يکصد روز ادامه داشت تا ايانه رو برای يکشتار توتسی ھا و ھوتوھای م

ده است، اما خاطرات يان رسين که کشتارھا به پاي بنابراين، با ا.ل کشور را به دست گرفتول می شد، کنتريھا تشک

 .جو برای اجرای عدالت، تالشی طوالنی و طاقت فرسا بود و تھولناک آن باقی است و جس
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 روآندا را در دست می کنترول بلجيم، ١٩١٨. کند  روآندا را مستعمره خود می المان ١٨٩۴ تقويم نشان می دھد که

ادر  صئیکند و برای تمامی مردم اين کشور کارت شناسا  سرشماری اجباری روآندا را برگزار می بلجيم ١٩٣٣. گيرد 

، نخستين درگيری ھا ١٩۵٩.  شوند  بندی می  که در آن افراد به سه نژاد ھوتو، توتسی و توا تقسيمئیھا کارت. کند می 

. شود ھا در روآندا سرنگون می   سلطنت توتسی ١٩۶١.دھد  ھا روی می  یبلجيم ھا و  از طرف ھوتوھا عليه توتسی

س جمھور روآندا ئي جونال ھابيا ريمانا، از نژاد ھوتو، ر١٩٧٣.  کند ی را اعالم مبلجيم روآندا استقالل خود از ١٩۶٢

 ٧.  شود  گيرد و او کشته می س جمھوری، ھدف قرار میئي ھواپيمای جونال ھابيا ريمانا، ر١٩٩۴ اپريل ۶. شود می 

 شبه ١٩٩۴ يلاپر ٨.  کنند ھا می  نيروھای نظامی روآندا و ھوتوھای افراطی شروع به کشتار توتسی ١٩٩۴ اپريل

 نيروی ۶٠٠کنند قدرت را در کيگالی به دست بگيرد و  در حمله ای تالش می ) اف.پی.آر(نظاميان جبھه ميھنی روآندا 

   شھروندان خود را از روآندا خارج میامريکا و بلجيم فرانسه، ١٩٩۴ اپريل ١٠-٩. اسير شده خود را نجات دھد

نيروھای سازمان ملل .  اند کند ده ھا ھزار نفر در روآندا قتل عام شده   صليب سرخ اعالم می١٩٩۴ اپريل ١١. کنند

  کنند، دستور تخليه روآندا را دريافت می  توتسی پناه داده و از آن ھا محافظت می ٢٠٠٠ای به  متحد که در مدرسه 

 بلجيم، ١٩٩۴ پريلا ١۴. ھا در آن مدرسه سالخی می شوند پس از ترک نيروھای سازمان ملل، بيش تر توتسی . کنند

 ھزاران توتسی که در کليسای اپريل ١۵. خواند نيروھای خود را از ميان صلح بانان سازمان ملل متحد فرا می 

 درصد ٩٠، سازمان ملل متحد ١٩٩۴ اپريل ٢١. شوند  پناه گرفته بودند با نارنجک، قمه و تبر کشته می ئینيرايوبو

 اپريل ٣٠. کند  ھزار نفر اعالم می ١٠٠صليب سرخ تعداد قربانيان را . کشد از نيروھای خود را از روآندا بيرون می 

، ١٩٩۴ مه ١٧.  کند  کشی اعالم نمی ، سازمان ملل متحد کشتار روآندا را محکوم می کند اما آن را نسل١٩٩۴

. روی داده استکند که احتماال د روآندا نسل کشی  کند و تصريح می  سازمان ملل متحد بيانيه ای جديد صادر می 

 و سازمان ملل بر سر امريکا کند اما اختالف ميان   نيروی صلح بان به روآندا موافقت می۵۵٠٠سازمان ملل با اعزام 

 و سازمان ملل متحد ھمچنان امريکا اختالفات ميان ١٩٩۴ جون ٢٢. اندازد خير می أھا، اعزام نيروھا را به ت ھزينه 

 نيروی فرانسوی برای ايجاد يک منطقه امن در روآندا می ٢۵٠٠ تصميم به اعزام ادامه دارد اما سازمان ملل متحد

جمھوری (، از مرزھای روآندا و زئير ١٩٩۴ جوالی ١۴-١٣. يابد کشتار در خارج و داخل منطقه امن ادامه می . گيرد 

سکان و تغذيه آوارگان که بحران ا. کنند  ھزار پناھجو روآندا را ترک می ١٢شود که در ھر ساعت  گزارش می ) کنگو

ل پايتخت را در و، جبھه ميھنی روآندا کنتر١٩٩۴ جوالی ١٨.  گيرد حاال تعدادشان از يک ميليون گذشته، باال می

تا ھزار  ٨٠٠ کشی بين   روز نسل١٠٠در خالل . کند  کند و دولت موقت انتخاب می   گيرد، آتش بس اعالم می دست می

  . شوند  کشته می،دا که اغلب آن ھا از نژاد توتسی بودنديک ميليون نفر از مردم روآن

قومی و وقوع جنگ «ک کشمکش ير عمومی که از واقعه ھولناک رواندا ارائه داده می شود يدر اين سال ھا، تصو

اما چيزی که تحليل گران رسمی سيستم . ده می شونديبا در ھمه جوامع دي تقرمسألهن ياست به طوری که ا» داخلی

ق ينی جنگ داخلی توسط بحران عميش بين المللی، ارائه نمی دھند پي داری و رسانه ھايشان به افکار عمومی بسرمايه

ن بحران در رواندا، ناشی از يا. اقتصادی، سياسی و اجتماعی، به خصوص سياست ھای استعمارگران غربی بوده است

ن سقوط يا. عر فقر و فالکت رقت بار برده شدستم کشاورزی بود که جامعه به سرعت به قير در ساختار سييک تغي

 اصالحات کالن اقتصادی توسط نھاد ۀن المللی قھوه و اعمال اصالحات گستردياقتصادی بالفاصله پس از سقوط بازار ب

اسی يد تنش ھای قومی نھفته و به طبع آن شتاب در روند فروپاشی سيت منجر به تشديآغاز و در نھا» برتون وودز«

  .ديگرد

 رواندا، را پرده پوشی ئیافريقات ھای بزرگ جھانی و سازمان ملل، ھنوز ھم عوامل اصلی قتل عام ھولناک کشور قدر

ی و المانو درباره نقش تاريخی استعمارگران . تاکيد دارند» قومی«می کنند و تنھا به يک عامل آن، يعنی کشمکش 
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به عالوه . قطع نسل کشی رواندا، سخنی به زبان نمی آورند و سازمان ملل در مامريکای و ھم چنين نقش فرانسه و بلجيم

نقش نھادھای جھانی سرمايه داری، يعنی بانک جھانی و صندوق بين المللی پول سياست سکوت در پيش می گيرند و يا 

  .اگر ھم بياورند صدھا توجيه می تراشند

نھادھای . المللی استحکومت ھا و نھادھای بين عملی کشی رواندا، بی به اين ترتيب، از نکات قابل ذکر درباره نسل 

برخی کارشناسان، فقدان ھر گونه اقدام . المللی، ھيچ اقدام جدی در راستای توقف اين کشتار نسل کشی انجام ندادندبين 

  .عملی را از خصلت بوروکراتيک سازمان ملل دانسته اند

نشينی سربازان از اين کشور پيش از رسيدن به  و عقب  رواندا١٩٩۴عام  قتلمسألهبه خاطر تعلل در پرداختن به 

  .نتيجه ، سازمان ملل به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است

، ١٩٩۴کشی رواندا در مون، دبيرکل سازمان ملل، اخيرا در سخنرانی مراسم بزرگداشت بيستمين سالگرد نسلبان کی

توانستيم ت زائدالوصفی از خود نشان دادند، اما می بسياری از اعضای سازمان ملل و افراد ديگر شجاع«: گفت

يک سال بعد . نشينی کردنددر رواندا زمانی که حضور سربازان ضرورت داشت، آن ھا عقب . کنيمفعاليت بيش تری 

در سربرنيتسا، در مناطقی که ھنوز ھم خطر وجود داشت، سازمان ملل آن را امن اعالم کرد؛ مناطقی که افراد بی گناه 

  »..اين شرمساری از نسلی به نسل ديگر ادامه دارد. عام شونددر آن رھا شدند تا قتل 

ی افريقاسوزد و جمھوری امروز، سوريه در آتش جنگ داخلی می «: اش گفتمون، در ادامه سخنرانی بان کی

سيدگی نکرده و درگير  ھا به صورت کامل رمرکزی درگير ناآرامی است، اما جھان تاکنون به اين مشکالت و درگيری

جرائم مربوط به اقدامات ديکتاتوری و . ھا حاصل شده است ھم در درون دولت ئیھااما پيشرفت . دودستگی است

داخل کشورھايشان بلکه از جانب جامعه  طلبان نه تنھا درمستبدانه ديگر يک موضوع داخلی نيست و رھبران و جنگ 

  ».الملل تحت پيگرد ھستندبين 

 روزه ١٠٠ ھزار تن که اکثرا قوميت توتسی بودند، در يک برھه زمانی ٨٠٠کم عام دستدر اين قتل «: زوداو، اف

 ».ھای تاريخ بشريت بودترين فصل اين يکی از تاريک . کشته شدند

ا خود ش اعتقاد داشت پس چر به اين حرفاگر بانکی مون واقعاً . البته اين گفته بانکی مون، عمدتا جنبه تبليغی دارد

اين سازمان سياست ھای غيرانسانی لشکرکشی به کشورھای مختلف و تحريم ھای اقتصادی را اتخاذ می کند که به 

او به نقش حکومت استعماری و نھادھای سرمايه داری بين . کلی به ضرر مردم و به نفع قدرت ھای جھانی است

 .ال نبردؤل سيستم سرمايه داری را زير سالمللی در شعله ور کردن جنگ داخلی رواندا، نمی پردازد تا ک

 او، در .ن کشور متھم کرده استي، فرانسه را به دست داشتن در قوم کشی در ا»پل کاگامی«ھم چنين رھبر رواندا 

  .روھای شبه نظامی ھوتو، آموزش کشتار می دھنديان آگاھانه به نيسی گفت که فرانسو.بی. با بیئیگو و گفت

ر جمعی رواندا را رد کرده و به تازگی در گزارشی رسمی، از کاگامی به عنوان مسبب حمله فرانسه مشارکت در کشتا

ان نشان می دھد که يقات فرانسوي شده از تحقء اطالعات افشا.س جمھوری سابق رواندا نام برده استئيمای ريبه ھواپ

ن کشور حمله يس جمھوری ائي رمایيان توتسی، که دولت فعلی رواندا را در دست دارند، با موشک به ھواپيشورش

 .کرده بودند

س فرانسه يلوس منتشر شده، آمده است که پي از آن در روزنامه لوموند پارئیدر گزارش دولت فرانسه، که بخش ھا

 . بودهس جمھوری را دادئيمای ري دستور حمله به ھواپمعتقد است کاگامی شخصاً 

ا دو موشک به سوی آن يک يتخت رواندا بود که يگالی، پايگاه کمانا در حال فرود در فروديمای حامل ھابی آريھواپ

 .س جمھوری فرود آمدئيما، به طور شگفت آوری در باغ محل سکونت ريھواپۀ  الش.پرتاب شد
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فرانسه برای رد گم کردن و برای ھم دستی «د ين اتھامات را مھمل خوانده و می گويس جمھوری رواندا، ائيکاگامی، ر

  ».ع کرده استين موضوع را شايوتو ابا افراطی ھای ھ

ست که مشاوران يده نين موضوع بر کسی پوشيا. ن متحد حکومت ھوتو بوديک تري، فرانسه نزد١٩٩۴در سال 

  .نظامی فرانسه با ارتش دولت ھوتو تا آغاز قتل عام ھمکاری داشته اند

ن واقعه ي اما، حتی ده سال پس از ا.وده استان قتل عام در رواندا آليان به خون قربانيدست فرانسو«د يکاگامی می گو

ن نمونه از يع تريس جمھوری سابق رواندا را ساقط و باعث رخداد فجئيمای رين که چه کسی ھواپي در مورد اسؤال

 ».ستم شد، بی پاسخ مانده استيقوم کشی در قرن ب

ن کشور را ي رواندا، موج قتل عام اروھای تازه به کار گمارده شده به گوشه و کناريدر عرض چند ساعت با اعزام ن

ق کردند و در برخی موارد ين قتل عام تشويس و سربازان، شھروندان عادی را به مشارکت در ايلو پ.در برگرفت

 بنابراين، کشتار رواندا، خالف آن چه .گان توتسی خود را به قتل برساننديان ھوتو را وادار کردند ھمسايرنظاميغ

اسی بود که يک طرح سي نبود، بلکه افريقای در ئله ي قبۀک جنگ آشفتيزمان می گفتند حکومت ھای غربی در آن 

  . درآمدءق به اجرايلی دقيخ

شد و سپس، آن اسامی سران مخالفان به شبه نظاميان داده می .  رواندا، بسيار منظم و سازمان يافته بود١٩٩۴قتل عام 

ان نه تنھا اين عده را، بلکه تمام اعضای خانواده شان را ھم به قتل می شبه نظاميان و جنگجوي. رفتندھا برای کشتار می 

در جريان اين قتل عام، ھمسايه ھا ھمسايه ھای خود را کشتند و بعضی از مردان حتی ھمسران توتسی خود را . رساندند

  .به آن ھا گفته شده بود اگر اين کار را نکنند خودشان کشته خواھند شد. به قتل رساند

بستند و توتسی ھا را شبه نظاميان جاده ھا را می. داد مردم، قوميت آن ھا را نشان می ئیآن زمان کارت ھای شناسادر 

کردند که خيلی از بيش تر اوقات آن ھا برای کشتن توتسی ھا از کاردھای بزرگ استفاده می. پيدا می کردند تا بکشند

  .اران زن توتسی ھم به عنوان برده جنسی به اسارت گرفته شدندھز. کنند ھا در خانه خود نگھداری می ئیرواندا

سازمان ملل و . نيروھای فرانسوی در رواندا، متھم شدند که برای جلوگيری از قتل عام به اندازه کافی تالش نکردند

عام کاری  در رواند داشتند ولی به نيروھای سازمان ملل اجازه داده نشد که برای توقف قتل ئی نيروھابلجيمکشور 

خواست درگير  نمیامريکا در سومالی کشته شده بودند، ظاھرا امريکايک سال بعد از آن که تعدادی از سربازان . بکنند

  . شودافريقابحران ديگری در 

ی ھا و اکثر حافظان صلح سازمان ملل نيزاين کشور را ترک بلجيمی در رواندا کشته شدند بلجيمبعد از آن که ده سرباز 

 فرانسه که از متحدان دولت ھوتو بود، برای تشکيل يک منطقه امن به رواندا نيرو فرستاد، اما فرانسه ھم متھم .کردند

  .کشی در منطقه تالش کافی نکرده استاست که برای توقف نسل

يروی داشت که آن گروه ھم تبديل به يک ن» اينتراھاموه«حزب وابسته به دولت، در آن زمان يک شاخه جوانان به نام 

گرفتند به  که بايد ھدف قرار میئیسالح و اطالعات گروه ھا. کردشبه نظامی شد که جريان نسل کشی را دنبال می 

  .ھايشان را پيدا کننددانستند دقيقا کجا بايد ھدفشد و آن ھا می گروه ھای محلی داده می 

ودند تا نفرت پراکنی کند و مردم را با پيام ھای  را باز کرده بئی و روزنامه ھائیتندروھای ھوتو، يک ايستگاه راديو

که در ! کردند مثال اين که علف ھای ھرز و سوسک ھا را ريشه کن کنيد غيرمستقيمی به کشتن توتسی ھا تشويق می

  .واقع منظور توتسی ھا بود

 نفر از غيرنظاميان گويند جبھه ميھنی رواندا بعد از به دست گرفتن قدرت ھزارانسازمان ھای مدافع حقوق بشر می

. کشی نقش داشتند به جمھوری دموکراتيک کنگو رفتندھوتو را کشت و حتی نيروھايش برای کشتار کسانی که در نسل

  .کند، اين اظھارات را رد می اجبھه ميھنی رواند
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حمله کرده و شود دو بار به جمھوری دموکراتيک کنگو  که امروز توسط جبھه ميھنی رواندا اداره می ادولت رواند

ھمواره اين ھمسايه بزرگ خود را متھم کرده است که به شبه نظاميان ھوتو اجازه می دھد در خاکش عمليات انجام 

  .رواندا، ھم چنين نيروھای محلی توتسی را مسلح کرده است. دھند

ونريزی ھای بيش تر خواھد از وقوع خ گويد می دولت می. صحبت در مورد قوميت، امروز در رواندا غيرقانونی است

گويند دولت جلوی آشتی ملی واقعی را می گيرد و فقط می خواھد بر تنش ھای  ای می در کشور جلوگيری کند ولی عده

  . ھای سرکوب شده منجر شودموجود سرپوش بگذارد و اين سرپوش گذاری ممکن است در آينده به فوران مجدد خشم

ان اين دو قوم از يوتسی، ھمواره اختالف نظر وجود داشته است، اما تخاصم مت تيت ھوتو و اقليان اکثريدر رواندا م

نزديک به ھشتاد و پنج درصد از  .افتيش يری افزاين کشور به سلطه استعمارگران درآمد به طور چشم گيزمانی که ا

  .در دست داشته استمردم رواندا ھوتو ھا ھستند، ولی در گذشته، برای مدت طوالنی اقليت توتسی قدرت را در کشور 

، به ئیافريقاتحقيقات و بررسی ھای کارشناسان و تحليل گران، نشان می دھند که ريشه اختالفات در اين کشور 

بندی جمعيت بر پايه در اين دوره، دادگاه مرکزی پادشاھی رواندا از تقسيم .  ميالدی برمی گردد١٨٠٠اواسط دھه 

سلطه خود و انتصاب نخبگان قوم توتسی به عنوان نماينده دربار در مناطق ای برای گسترش قوميت به مثابه وسيله 

به عالوه، . ھا بوددر حالی که حاکميت رواندا پيش از اين و طِی استعمار، در انحصار توتسی. ی، بھره برد ئحاشيه

  .ھا، امتيازاتی قائل بودندی برای توتسی بلجيمی و الماناستعمارگران 

ت مجزا از ين کشور شدند ھوتوھا و توتسی ھا را دو موجودي، وارد ا١٩١۶ی در سال بلجيمان زمانی که استعمارگر

 .ت دسته بندی کردنديھم تلقی کردند و حتی شناسنامه ھا را بر اساس قوم

شنود از منزلت برتر خود، برای وی، توتسی ھا را قومی ارجح بر ھوتوھا دانستند و توتسی ھا خبلجيماستعمارگران 

  .گان ھوتوی خود از سطح بھتر آموزشی و شغلی بھرمند شدنديسه با ھمسايخ در مقايال پس از آن تارست سيب

رات و يين حال تغيبا ا. ی از رواندا، به عنوان يک پايگاه نظامی استفاده کردالمان، استعمارگران ١٩در اواخر قرن 

ن کننده ای در روابط سياسی، اجتماعی و يي بود که شکل تع١٩٢۶ی ھا در سال بلجيمن توسط يدھی اداری نو شکل

ل خود در مستعمرات از وستم کنتريت سيی ھا برای تقوبلجيمن سياست، به ھمان روشی پياده شد که يا. قومی داشت

روی انسانی ي نتأمينله توسط دولت استعمارگر برای يدر ھر منطقه رھبران سنتی و سران قب. آن استفاده می کردند

له انجام ين کارگران کار اجباری، توسط رھبران قبيرد استفاده قرار می گرفتند و ضرب و شتم اجھت کار اجباری مو

ت ترس و عدم يوضع. دنديه می گردي بخشی از ناحمسؤولت استعماری يريم مديمی گرفت و آن ھا تحت نظارت مستق

رشد خصومت و دشمنی؛ روابط ن رفتن ھمبستگی عمومی و يد و با از بيجاد می گردين مردم اياعتماد عمومی در ب

 . سنتی اجتماعی به خدمت منافع استعمارگر در آمد

 و قدرت کنترولابی به ين اقوام به عنوان ابزاری برای دست يجاد رقابت بي انرژی جھت اتأميناست، ين سياھداف ا

 استعماری به اتحاد ناچار در برابر حاکمانن دو گروه قومی بود که بيری از گسترش ھمبستگی بيشگيز پياسی و نيس

 جامعه طراحی و ئیت قضايريات و مديت قوم توتسی جھت جمع آوری ماليت و حاکميبا اين ھدف، اشراف. دنديمی رس

د ي به تولئید مواد غذايکشاورزی از شکل تول. ديف گردياقتصاد اجتماعی رو به تالشی رفت و تضع. ساخته شد

ن ھای فردی جھت کشت ين ھای عمومی کشاورزی، به زميزم. ر شکل دادئيژه صادرات تغيمحصوالت کشاورزی و

  . ل شديد پول تبدياجباری محصوالت تول

خ يسلطنت منحصرا با قوم توتسی اشرافی وارد تار. خ واقعی رواندا را تحريف کردندين مستعمراتی، آگاھانه تاريرخؤم

  .دين گردييعمراتی تعخ سازی مستين تاريت در ايشد و قوم ھوتو به عنوان قوم تحت سلطه و رع
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داده » افتهياھان تکامل يس«د را به وجود آوردند که به آن ھا، لقب ي اجتماعی جدۀک طبقيی، بلجيماستعمارگران 

له برای يسای قبؤی، به آموزش فرزندان ربلجيمستم آموزشی يس. ان طبقه حاکم توتسی انتخاب می شدنديبودند و از م

ز تحت يشان نيت ھای پاپ و کشيآموزش ھای مذھبی و مامور. ی ھا می پرداختجيمبلاز يروی انسانی مورد ني نتأمين

شان، برای وادار ساختن کشاورزان و ادامه يکش. اسی به خدمت گرفته می شدي منافع ستأمين و بلجيمنظر استعمار 

ط آن، از سال است گذاری ھای مرتبيم بندی قومی اجتماعی و سين تقسيا. ت می شدندياست کشت مستعمراتی ھدايس

ن قدرت ھای ي، روابط ب١٩۶٢از سال . قی بر جامعه کنونی رواندا باقی گذارده استيرات عمي تاکنون تاث١٩٢٠

عنی ھمان يی، بلجيمراث به جا مانده از دوران استعمار يم. افته استيده يچيار پياستعماری و استعمارشدگان شکلی بس

است تفرقه اندازی و حکومت کردن به صورت گسترده ای ھمچون يسگر و يکديط قرار دادن اقوام در مقابل يشرا

ا با سياست ھای بانک جھانی و صندوق بين المللی پول يو » حقوق بشر«شکل نظامی و لشکرکشی و يا با عنوان 

ع آن، دست کم در سه يادامه يافته است و تا راه انداختن جنگ داخلی و نسل کشی و فجا» اقتصاد کالن«تحت عنوان 

پی ... ھه اخير، با پاک سازی قومی و ملی در يوگسالوی سابق، اشغال افغاستان، عراق، ليبی، جنگ داخلی سوريه ود

  .گيری شد

ستم اقتصادی استعماری گذشته با بسته بندی ھای جديدی در بحران رواندا، يحقيقتا امروز نيز ھمان سناريوھا و چرخه س

ت يرياگر اقتصاد مستعمراتی بر مبنای صادرات قھوه تحت مد.  می گردندفای نقش می کنند و به دنبال منافع خوديا

 درصد کل درامد تجارت خارجی رواندا شد و طبقه حاکم با تعلق خاطر به ٨٠ی ھا باعث اقتصاد تک محصولی با بلجيم

ق بين المللی افت؛ امروز اين سياست از طريق صندويوندھای گسترده به حاکميت در رواندا رشد يتجارت قھوه و با پ

  .پيش برده می شود» دمکراسی چند حزبی« چون ئیپول با عنوان ھا

ر کشورھا مقدار آن يسه با ساي بود که به رواندا می شد اما در مقائی، واردات غله از جمله کمک ھا١٩٨٠تا اواخر سال 

 دسترسی سرانه مواجه  در رواندا با کاھش مشخصئیت غذاي، وضع١٩٨٠ل سال ياز اوا. نی قرار داشتئيدر حد پا

ادھای يبحران در بن. دي محدود گردئید و در تناقض آشکار با برنامه ھای معمول بانک جھانی واردات مواد غذايگرد

  .اقتصادی بعد از استقالل رواندا، ھم چنان شکننده باقی ماند

مت ي به فرو پاشی نمود و قشروع) ICA(ن المللی قھوه يه بندی تحت نظارت توافقنامه بيستم سھمي، س١٩٨٧در سال 

داری می کرد با يمت ثابت خريک قيصندوق بين المللی، که قھوه کشاورزان را در رواندا با . افتيجھانی قھوه کاھش 

ده ي به بن بست رسICA، يعنی زمانی که ١٩٨٩ضربه ای مھلک در ژوئن . ديبدھی و کسری قابل مالحظه مواجه گرد

اسی از سوی شرکت ھای تجاری قھوه يجه از فشارھای سيک نتين امر به عنوان يد که ابود؛ به اقتصاد رواندا وارد آم

ک کاال به يمت قھوه به عنوان يدا، قيد کنندگان قھوه در فلوريخی توليج جلسه تاريبراساس نتا. ابی شديدر واشنگتن ارز

ب و غارت يمت باعث تخريق افت ئیافريقااری از کشورھای يزان پنجاه درصد سقوط کرد، برای رواندا و بسيم

ست برابر بھای پرداخت شده به يش از بيمت فروش قھوه توسط شرکت ھای سوداگر سرمايه داری، بيق. اقتصادی شد

  .دي گردئیافريقار يم به کشورھای غنی از جامعه فقي بود که منجر به وارد شدن ثروتی عظئیافريقاکشاورز 

افت، موسسات دولتی تحت ي تا حد پنجاه درصد کاھش ١٩٩١ تا ١٩٨٧ی ن سال ھايدرآمد ناشی از صادرات قھوه در ب

آمار بانک جھانی، افت و کاھش رشد . د رواندا را فرا گرفتيمت قھوه، قحطی و فقر شديبا کاھش ق. فشار قرار گرفتند

 نشان ١٩٩١ تا ١٩٨٧م درصد در سال ھای ي به منفی پنج و ن١٩٨۶ تا ١٩٨١ن سال ھای ي درصد ماب۴اقتصادی را از 

   .می دھد

ه ھا برای يمجموعه ای از توص. ديف گرديتی برای بررسی مصارف عمومی در رواندا تعري، مامور١٩٨٨در سال 

د، انتخاب يف شده به دولت رواندا ارائه گردياھداف تعر. ن شده بودير رشد اقتصادی تدويقرارگرفتن رواندا در مس
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می را برای رواندا ينام داشت که ھمان روش سنتی قد» رئيستراتژی بدون تغا«و اول يسنار: و بوديدولت رواندا دو سنار

نام داشت که اصالحات گسترده اقتصادی بزرگ و انتقال » ر استراتژیئيتغ«وی دوم يحفظ می کرد، در حالی که سنار

   .به بازار آزاد را مدنظر قرار داده بود

د که اگر يجه رسين نتيو سودآور، بانک جھانی به ااست ھای درآمدزا ي در خصوص سئیبعد از ھمسان سازی ھا

 ١٩٩٣ تا ١٩٨٩ر استراتژی در رواندا اتخاذ گردد سطح مصرف در رواندا نسبت به سال ھای ئيعنی تغيو دوم، يسنار

ش آن به ين بازده صادرات و افزايھم چن. ابديافته و موازنه تجاری بھبود می يش يه گذاری افزايای سرمايھمراه با اح

  .د قرار داديراه کاھش بدھی ھای خارجی را مورد تاکھم

ارانه ھای يع تجارت و کاھش ارزش ارز در کنار لغو ھمه ين اھداف، در گروی اجرای آزاد سازی سريدن به ايرس

ا ھمان اخراج کارگران و افزايش شدت کار يروی انسانی يل نيبخش کشاورزی و خصوصی سازی بخش دولتی و تعد

  .بود

چ گونه انتخابی را نداشت، کاھش پنجاه يد، دولت حق ھيو دوم انتخاب گرديعنی سناري، »ر استراتژیئيتغ«و يسنار

ن موضوع شش ھفته بعد از تھاجم يا. دي انجام گرد١٩٩٠عنی فرانک رواندا در سال يدرصدی ارزش پول ملی رواندا، 

  .ھن پرستان رواندا اتفاق می افتاديارتش ھای گروه شورشی جبھه م

ل آن برای افکار عمومی، بازسازی اقتصاد جنگ يت صادرات قھوه انجام می شد و دلي ارزش پول ملی برای تقوکاھش

ط اسف بار جنگ داخلی را به وجود يج امر، شراياما برای افکار عمومی، تعجب آور نبود که نتا. زده عنوان شده بود

زش بھای فرانک منجر به تورم و سقوط درامد ت ثبات نسبی در ارزش فرانک ناگھان کاھش اريک وضعياز . آورد

ش قابل يمت سوخت و کاال ھای اساسی افزايد قيچند روز بعد از کاھش ارزش پول ملی اعالم گرد. واقعی در رواندا شد

  .افتيش يافزا» نوزده و دو دھم درصد«به » ک درصدي«مت مصرف کننده از يافته است، شاخص قيمالحظه ای 

ده بود، در ي بدو برابر رس١٩٨۵ری به ھم خورد و بدھی ھای خارجی که نسبت به سال ير چشمگموازنه پرداخت به طو

ک بی نظمی شرکت ي دولتی در ئیدستگاه ھای اجرا. افتيش ي درصد افزا٣۴زان ي به م١٩٩٢ تا ١٩٨٩ن سال ھای يب

ه يپرورش تحت فشار توصده شدند بھداشت و آموزش و ين بخش را به ورشکستگی راندند، خدمات عمومی برچيھای ا

  .دندين المللی پول با فشار مضاعف و افت مواجه گرديھا و دستورالعمل ھای صندوق ب

 درصد در سال ٢١ا يد کودکان را فرا گرفت؛ ابتال به ماالريه شديسوء تغذ» ت اجتماعیيطرح امن«با وجود استقرار 

ن المللی پول ي درمانی عمومی براساس برنامه صندوق با در مراکزيل آن فقدان داروھای ضد ماالريافت که دليش يافزا

  .ن مدارس شدي به مردم منجر به کاھش ثبت نام کنندگان در ائینه ھای مدارس ابتدايل ھزيتحم. بود

شه کن يدی سی صد ھزار درخت قھوه را ريت ناامي و در اوج بحران اقتصادی کشاورزان رواندا در نھا١٩٩٢در سال 

مت درب مزرعه يق» برتون وودز«مت ھای داخلی، دولت تحت موافقت نامه خود با شرکت يش قيابا وجود افز. کردند

دولت براساس توافق نامه وام بانک ) لوگرمي فرانک رواندا به ازای ھر ک١٢۵. ( نگه داشت١٩٨٩قھوه را درحد سال 

  . گر نداشتيجھانی، حق انتقال و مصرف منابع مالی خود را در صندوق ھای د

ش تر به دھقانان، بی سابقه و ھولناک ي ذکر است که سود سرشار تجار محلی قھوه و واسطه ھا در اعمال فشار بشايان

  .چرا که بخش عظيمی از خانواده ھای دھقانی را در معرض فقر و گرسنگی و فروپاشی قرار داد. بود

ل و در اوج جنگ ھای داخلی ن المللی پوين مرحله کاھش ارزش پول طبق نظرات صندوق بي، دوم١٩٩٢در ژوئن 

  .ديمت سوخت و کاالھای اساسی گرديد بحران مجدد در قيانجام گرفت که منجر به تشد

ش از حد از درختان قھوه بود ين امر برداشت بيل ايدل. افتي درصد کاھش ٢۵ک سال يد قھوه در يدر چنين روندی، تول

. ر کشت دست بزنندئيگر موجود نبود و کشاورزان نمی توانستند به سادگی به تغين در دسترس برای کشت ھای ديو زم
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درآمد ناشی از قھوه . زی برای سقوط آن وجود نداشتيد، که چيب دھقانان می گرديزی از قھوه پاک شده نصيدرآمد ناچ

نه ي ھزتأمينشی از قھوه برای افته بود و درآمد نايش ي افزائیمت مواد غذايت نبود؛ قي درحد کفائید مواد غذايبرای خر

  .ت نمی کرديھا اصال کفا

ستم يس. ديز گرديا و ذرت ني سنتی مانند لوبئید محصوالت اساسی غذاير بحران اقتصادی قھوه، منجر به کاھش توليتاث

  .ديتعاونی پس انداز و پرداخت وام ھای کوچک به کشاورزان خرده پا از ھم پاش

موسسه برتون «ه ھای يارت و آزاد سازی بازار دانه ھای کشاورزی براساس توصن، با آزاد سازی تجيعالوه بر ا

 کشورھای ثروتمند به رواندا باز محلی با بی ئیمت و کمک ھای غذاي ارزان قئین واردات مواد غذايو ھم چن» وودز

 نه به ئیصوالت غذاا محيلی بازار آزاد به رواندا مبادله محصوالت کشاورزی يستم تحميتحت س. ديثباتی مواجه گرد

  .صورت نقدی و نه به صورت کاال به کاال از نظر اقتصادی مقدور نبود

 دولت به ئیه دستگاه ھای اجرايکل. ستم اقتصادی کشاورزی، در معرض بحران ھای فزاينده قرار گرفتيسرانجام کل س

ن ناکارامد شده بود که اضتی، آن چناياست ھای ريعلت جنگ داخلی و مشکالت کاھش دستمزد خدمات عمومی و س

ت کشاورزی توسط يجدی بودن وخامت وضع.  منجر گرديد١٩٩٢د فضای ناامنی عمومی در سال يت به تشديدر نھا

که نشان از گستردگی بحران است در گزارش مربوطه و ھشدار آن سازمان در ) فائو(سازمان خواربار و کشاورزی 

  .الت ھای جنوبی مستند شده استيمورد قحطی در ا

ل جنگ ناشی از شکست يد قھوه به دلي، نشان دھنده فروپاشی کل تول١٩٩۴گزارش منتشر شده در ابتدای سال 

شرکت مختلط » رواندکس«شرکت . ت از دستورات بانک جھانی بوده استيابی دولتی بر اساس تبعيستم بازاريس

  .ده بودل شيک شرکت ناکارامد تبدي برای پردازش و صادرات قھوه در عمل به مسؤول

اما دولت ھای غربی به اين بحران ھای اقتصادی و سياسی و اجتماعی عميق و گسترده رواندا توجھی نکردند و 

م به کاھش ارزش پول ملی يسخت افزارھای نظامی، تصم. اساس را بر تقويت ميليتاريسم و مسلح کردن دولت گذاشتند

ری ھا طبق مذاکرات ي در واشنگتن و قبل از بروز درگ١٩٩٠ سپتامبر ١٧ن المللی پول در يه صنوق بيدئيبرمبنای تا

ن اقدام در اکتبر ھمان يچراغ سبز برای ا. اتخاذ شده بود» روايگورينت« رواندا ئیر دارايه صندوق و وزيمقامات بلندپا

دوق در صن» تراز کمک ھای پرداختی«ون ھا دالر از با صطالح يليھم زمان با آغاز جنگ داخلی، م. سال داده شد

ف شده بود که به نظر ين منابع مالی، از سوی اھداء کنندگان به عنوان منابع واردات تعريا. ز شديبانک مرکزی وار

ن ادوات يا. د سخت افزار نظامی سوق داده شدياسی مختلف آن به سمت خريمی رسد توسط حکومت و جناح ھای س

ر از کمک ھای نظامی و بسته ھای فرانسه در قالب يه غن و خمپاره انداز بينظامی مانند سالح سبک و توپخانه سنگ

س جمھور ئيو جت فالکونی بود که فرانسه برای استفاده شخصی ر) نام ھای مستعار(ال يالن و آپيموشک ھای م

  .ه نموده بوديھد» ماناياريھاب«

است يت؛ که به علت سافيش يک شبه از پنج ھزار نفر به چھل ھزار نفر افزايروھای نظامی، ين، حتی نيعالوه برا

ان يد به صورت گسترده ای از مياستخدام ھای جد. ازمند پول خارجی بودينه آن ھا ني ھزتأميناضتی، يھای اقتصادی ر

ش يری افزايبه صورت چشمگ١٩٨٩کار انتخاب شده بود که بعد از سقوط بازار قھوه در سال يانبوھی داوطلبان ب

 کشتارھای جمعی مسؤولان يده به عنوان شبه نظاميب ديت آسين جمعيار از بکيھزاران جوان متخلف و ب. افته بودندي

ان به کار ين شبه نظاميز ايروھای نظامی در سازماندھی و تجھيه شده برای نيشناخته شدند و بخشی از سالح ھای تھ

  . گرفته شدند
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 بود، ١٩٩٠زش پول ملی در اکتبر ری که در واقع مبنای زمانی آن از آغاز کاھش اريدر مجموع از آغاز کشتار و درگ

االت يه اروپا و اي و اتحادبلجيم، المانبه ھمراه کمک ھای مالی فرانسه، (ون دالر از پول مصوب يلي م٢۶٠مبلغ 

  .ديل گردي، به حکومت رواندا تحو)متحده

ز ين تجھيو ھم چننه ھا و بدھی ھای خدماتی يدر حالی که وام ھای بعدی فقط برای کمک به انتشار پول و پرداخت ھز

شواھد نشان می دھد که وام ھا و کمک ھای مالی ارائه شده به رواندا در راستای کمک به مناطق قحطی . ارتش بود

ان ذکر ين شايھم چن. ن اشاره شده مورد استفاده قرار نگرفتنديروی مولد جامعه و عناوين به عنوان نيزده و ھم چن

ن الملل يالت آسان خود به نام سازمان توسعه بيستم اعطای تسھيق سير، از ط١٩٩٢است که بانک جھانی در سال 

»IDA « درآمد حاصل از خصوصی سازی . دولتی رواندا را صادر کرد» شرکت الکترو گاز«دستور خصوصی سازی

نک ن بايک توافق نامه مالی بيدر .  بدھی ھای دولت رواندا و اقساط آن ھا مورد استفاده قرار می گرفتتأمينبرای 

ون دالر وام برای واردات آزاد و يلي و صندوق توسعه فرانسوی در رواندا مبلغ سی و نه مئیه گذاری اروپايسرما

خصوصی سازی در اوج جنگ داخلی رواندا اجرا شد که مرحله اول آن . ار رواندا قرار داده شديت در اختيبدون محدو

ش بھای برق بود که منجر به فلج شدن خدمات شھری يافزان يعنی اخراج کارمندان و ھم چنيروی انسانی، يل نيتعد

  .شد

ر مجموعه وزارت حمل و نقل و ارتباطات در ياز ز» رواندا تل«خصوصی سازی مشابه در شرکت دولتی مخابرات 

   .دي انجام گرد١٩٩٣سپتامبر 

ه بانک جھانی حذف ي توصه گذاری عمومی را در رواندا مورد بررسی قرار داد؛يبرنامه سرما» دقت«بانک جھانی، با 

در بخش کشاورزی، بانک جھانی خواستار کم کردن . ه گذاری عمومی جاری در رواندا بودينصف پروژه ھای سرما

در بخش ھای . ن ھای کشاورزی شديا باتالق ھا در پاسخ به کمبود زميه گذاری از جمله احيمی از سرمايبخش عظ

دن بھره وری و يرا که برای به حداکثر رسان» ت اجتماعیيطرح امن«ه ت دھی بيشنھاد اولوياجتماعی، بانک جھانی پ

روی انسانی در بخش آموزش يل نينه به کاربران و خصوصی سازی؛ تعديل ھزيق تحمينه ھای دولتی از طريکاھش ھز

ن خصوصی سازی ين و کارگران و خصوصی سازی نظام بھداشت و سالمتی و ھم چنيو پرورش و اخراج معلم

  .پرورش را ارائه نمودآموزش و 

چنين استداللی . ديب نرسير استراتژی به تصوئيو دوم در تغين سناريبانک جھانی، مدعی است که مراحل مشکل آفر

اسی و اجتماعی، يامدھای سيا نگرانی از پيت و يچ گونه حساسيچون که کارشاسان آن ھا، بدون ھ. واقعيت ندارد

اقتصادی » خبرگان«م يحتی ت. انه بحران و جنگ داخلی اعمال کرده بودندشوک درمانی اقتصادی به رواندای در آست

  .ه سازی طرح خود خارج ساخته بودنديراقتصادی را از شبيرھای غيبانک جھانی، کامالنه آگاھانه متغ

در واقع . ز جنگ داخلی رواندا استي مستقيم و غيرمستقيم تراژدی و غم انگمسؤولن الملل، ياز اين رو، جامعه ب

اضت اقتصادی ياست ھای استعمارگرانه قدرت ھای غربی و ھم چنين اھداف و دستورالعمل ھای بانک جھانی در ريس

ط بحران اقتصادی و ين المللی پول در رواندا، آن ھم در شرايت صندوق بيرات کاھش ارزش پول ملی تحت ھدايو تاث

ت ھای اقتصادی يب فعاليروھای بازار، تخريعمدی ندست کاری . م داشتندياجتماعی در بسط بحران دخالت و نقش مستق

د بر يبنابراين، تاک. ديدی و بحران اجتماعی گرديکاری، قحطی و نااميشتی مردم موجب گسترش و به وجود آمدن بيو مع

ری و جنگ داخلی در رواندا، نه تنھا فقط برای تبرئه کردن قدرت ھای بزرگ و موسسات يق قومی و درگينفرت عم

اسی جامعه ھفت يل فروپاشی اقتصادی، اجتماعی و سيده ای از تحليچيار پيف بسيک تحريکار می رود، بلکه مالی به 

  . ن کشور استيونی در ايليم
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چشم دوختن به سياست ھای قدرت ھای جھانی و . درس ھای رواندا، برای بشريت، از جمله جامعه ما، آموزنده است

 بين المللی پول و بانک جھانی و اھداف و توصيه ھای آن ھا، بسيار نھادھای سرمايه داری آن ھا مانند صندوق

خطرناک است و چه بسا مانند رواندا، باعث از بين رقتن زيرساخت ھای اقتصادی و تشديد فقر و رقابت و کشمکش 

 اھدف به عبارت ديگر، ھر مليت و گروھی و حزبی، در پيش برد. ھای ملی و از ھم گسستن ھمبستگی انسانی می گردد

و سياست ھای خود به قدرت ھای جھانی متوسل شود خواه و ناخواه با جنگ داخلی و پاک سازی ملی و تراژدی ھای 

  . عظيمی انسانی روبرو خواھد شد

در چنين جھانی، اگر ھر کس و ھر جمع و سازمانی، نگران است که سرنوشت آينده جامعه مان، به سرنوشت ھولناک 

، دچار نشود بايد ھمواره ...ستان، عراق، ليبی، سوريه، اکراين، يوگسالوی سابق، رواندا ومردم کشورھای چون افغان

مواظب لحن و تبليغ نظريات و سياست ھای خود باشد و از ھرگونه تفرقه افکنی و شعله ور کردن خصومت ملی و 

 ستم« کارھای انسانی برای رفعھر چه قدر فضا برای بحث و مجادله و ارائه راھ. غيره در جامعه ايران خودداری کند

 متاسفانه ستم ملی در  .شود می تر کم جامعه آينده از نگرانی ترتيب، ھمان به باشد صميمانه و دوستانه »ايران در ملی

جامعه ما، يک واقعيت غيرقابل انکار است و آشکارترين نمود آن نيز ممنوعيت زبان ھای مادری غير از زبان فارسی 

زبان ھای مادری اقليت ھای ملی در ايران، غير از حاکميت ھای پھلوی و اسالمی، ھيچ شھروند در ممنوعيت . است

 چه در ميان مردم فارسی زبان و چه در ميان ئیبا اين وجود، متاسفانه برخی گروه ھا. ديگری دخيل نبوده و نيست

البته در اين ميان، عالوه بر . ندمردمی که زبان شان ممنوع است به تفرقه و خصومت در جامعه ايران دامن می زن

 انسانیدر چنين وضعيتی، . نقش حکومت ھای قدرت مند جھانی و منطقه ای نيز کم نيست توطئه ھای حکومت اسالمی،

 ھرگونه رفع جھت در مستمر و پيگير مبارزه و تالش جامعه، فروپاشی و داخلی جنگ احتمال با مقابله راه ترين

 و آزاد تبعيض بدون جامعه يک برقراری ھدف با جامعه در حقوقی و فرھنگی اجتماعی، سياسی، اقتصادی، نابرابری

  .غيره و زبانی و ملی ھای تفاوت بر زدن باد نه است عادالنه و برابر

 از بيش نه و کرد انکار توان می را ايران در ملی مسأله ستم وجود نه که است رسيده ئیجا به ما، جامعه اکنون ھم

حل اين معضل، به ھمبستگی و اتحاد انسانی و ديالوگ سازنده و . کرد سرکوب را مردمی ھای قليتا توان می اين

  .ارائه راھکارھای سياسی و اجتماعی سالم و سازنده نياز دارد

ون يليم ميحدود نش از ھشت صد ھزار نفر از مردم توتسی قتل عام شدند يدر جنگ داخلی رواندا، عالوه بر اين که ب

  .ن مدت مورد تجاوز جنسی قرار گرفتنديختر توتسی نيز در انفر زن و د

ن فاجعه در مقابل چشمان باز با يا. دز ھستندياری از زنان زنده مانده از نسل کشی در کشور، مبتال به اياکنون بس

در ار ھولناک سازمان ملل و بی تفاوتی جامعه جھانی به بھانه عدم مداخله يا و عملکرد بسيپوشش کامل خبری دن

  . امور داخلی رواندا انجام شد

توانم فراموش  چطور می . »ببخش و فراموش کن«گويند  ھمه می « :می گويد،  کشی روآندا ماری، از بازماندگان نسل

 بينيم که   توانم بگذرم وقتی ھر روز آن مردھا را می چطور می. کنم وقتی حتی يکی از آن مردھا مجازات نشده است

  ».توانم فراموش کنم من نمی! نه. روند ھای محله راه می آزادنه در خيابان

با گذشت بيست سال از اين واقعه، ھنوز بسياری از اين مادران با ديدن فرزندانشان، نمی توانند آن ھا را دوست 

  .بدارند

ز واقعه  کند که سال ھا پس ا ساز با زنانی گفتگو میفلمدر مستند پيامدھای عمدی، جاناتان تورگوونيک، عکاس و 

  .  کنند  کشی، ھم چنان با مصائب آن به طور روزانه دست و پنجه نرم می نسل
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بعد از «برای بعضی از آن ھا، ھم چون سيلوينا موضوع حتی فراتر از زندگی با ثمره و خاطره تلخ يک تجاوز است 

اھران من ھمه کشته شده بودند برادران و خو. کردم  شان می   ھای زيادی بودند که من بايد سرپرستی  کشی، بچه نسل

  روی ھم، ھفت کودک بودند که بايد از آن ھا مراقبت می. دختر خودم ھم بود. اما بعضی از فرزندان شان زنده بودند

برای ھمين است که آن ھا دوست . ، من ھمه کس آن ھا ھستم...شان   شان، عموی  من مادرشان، پدرشان، خاله. کردم

مردی که به من تجاوز کرد، اين ويروس را وارد بدنم .  ام  ايدز آلوده شده-وی .آی.يروس اچندارند باور کنند به و

  ».کرد

کشی، بعد از اين که شبه نظاميان به او تجاوز می  گويد در روزھای نخست نسل  ماری، يکی از قربانيان ديگر، می 

. ھمه را کشتند«.  روند به سراغ آن خانه ھم میاما چند روز بعد لشکر ھوتوھا . برد کنند، به خانه عمويش پناه می  

آن ھا عمه مرا کشته بودند و . من زير تخت خواب پنھان شده بودم. عمو، عمه و ھر کس در خانه بود را کشتند

به غير از آن . پر از اجساد سالخی شده مردگان. اتاق پر از خون بود. اش قرار داده بودند کودکش را روی سينه 

  ». مکيد اش شير می  از پستان مادر مردهکودک که داشت

يکی «. ماری، بعد از ترک شبه نظاميان از خانه عمويش بيرون زد اما کمی بعد شبه نظاميان ھوتو دوباره او را يافتند

فقط چند فشنگ برايم مانده و قرار . نمی توانم تو را بکشم«: از سربازھا من را به داخل چمنزار برد تا بکشد اما گفت

  ».بينم که آن ھا را حرام تو کنم دليلی نمی .  بجنگيماست

. جمعی انداخته شد تا ھمان جا بميرد اما روز بعد يک شبه نظامی ديگر او را پيدا کرد ماری، به درون گور دسته

برادران ھم «در عوض، آن شبه نظامی ماری را مجبور کرد تا ليوانی پر از خون . ای آب خواست ماری، از او جرعه 

  .چند روز بعد ماری متوجه شد که حامله شده است. را بنوشد» ژادشن

کتاب معروف رمئو داالئير تحت عنوان دست دادن با شيطان يکی از اسناد مھم مربوط به نسل کشی روآندا محسوب 

 در ١٩٩۴ال  ساپريل رمئو داالئير که اکنون سناتور پارلمان کانادا است، روز ھفتم ئیژنرال بازنشسته کانادا. شود می

 کشی ھم  سرھنگ داالئير، در روزھای نخست نسل. او فرمانده نيروھای سازمان ملل متحد در روآندا بود. کيگالی بود

اما شخصا تصميم گرفت که . چون ساير نيروھای خارجی مستقر در روآندا فرمان ترک خاک اين کشور را دريافت کرد

ھای او برای توقف خونريزی و نجات صدھا نفر از مردمان توتسی در  ش تال. از فرمان سرپيچی کند و در روآندا بماند

به اعتقاد کسانی چون ژنرال . کشی، بعدھا مورد تقدير سازمان ملل متحد و نھادھای بين المللی قرار گرفت جريان نسل 

 کند، آن روزھا در  خواھد در ھمه جای دنيا دموکراسی و صلح برپا که اين روزھا می» جامعه جھانی«رمئو داالئير 

به » جامعه جھانی«کشی روآندا آخرين نسل کشی نيست و اگر  به نظر او، نسل . کمال خونسردی نشست و نظاره کرد

  .ی مرکزی توجه نکند، نسل کشی ديگری در راه استافريقاوقايع جاری در جمھوری 

اندا به آن جا فرستاده شد که به سرعت ه اتباع خارجی از روي برای تخلئیروی اروپاي ن١٠٠٠در ابتدای نسل کشی، 

ای را که دو ھزار توتسی به آنان پناھنده شده بودند ی سازمان ملل مدرسهبلجيما صلح بانان يکشور را ترک کردند و 

ن قتل عام، در جلو چشمان يا. ه پناھندگان شدينی ترک نمودند که منجر به قتل عام کليدن دستور عقب نشيبعد از رس

روی ييعنی ن. انجام گرفت» حافظ صلح«روی ير نظامی سازمان ملل به نام نيروی کامال مسلح نظامی وغيناظران و ن

سازمان ملل در اوج بحران، با . رنظامی نشان ندادنديچ عکس العملی از خود در دفاع از مردم غيھای سازمان ملل، ھ

  .ل داديروھای خود را به نصف تقليل، ني آور١٢ در ٩١٢قطعنامه 

ن سازمان، با يا. ژه سازمان ملل متحد به رواندا اعزام شدينده وي، نما»ژاک راجر بوبو«ن نسل کشی، يماه قبل از ادو 

بی سبب . ن کشور در حال رخ دادن استيافت می کرد، می دانست فاجعه ای در اين کشور دري که از ائیگزارش ھا

. ن کشور اعزام شده بودنديری به ايری از درگيای جلوگ، کاله آبی ھای سازمان ملل بر١٩٩٣ان سال ينبود که از پا
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ک می شد؛ ارسال سالح برای جنگ طلبان يت از فاجعه ای داشت که نزدين سربازان به سازمان ملل، حکاياخبار ا

  . ن اخبار بودندين گروه از جمله ايان ايگاه ھای نظامی برای شبه نظاميس پايھوتو و تاس

اری از يد می ورزد که بسين نکته تاکيسی و پژوھشگر نسل کشی در رواندا، بر ايسنده انگليندا ملورن، نويل

ن خطر ي به طور مثال از ابلجيمدولت «کشورھای جھان از بحران در رواندا اطالع داشتند و آگاھانه اقدامی نکردند؛ 

در سازمان ملل خواست بر  امريکاس و يپلمات ھای انگلين حادثه از دي چند ھفته قبل از وقوع ابلجيم. اطالع داشت

، بلجيمشنھاد ين دو کشور با پياما ا. نديفزايروھای حافظ صلح سازمان ملل متحد در رواندا بيان خود در نيشمار نظام

دی بود برای گروه ئيش تر به رواندا، تايروی بين مخالفت با اعزام نيا. به خاطر مشکالت مادی آن، مخالفت کردند

روھای جھانی يگر مشخص شد در صورت شروع قتل عام، نيبرای آن ھا د. وم توتسی بودند که در پی قتل عام قئیھا

 ».دخالتی نخواھند کرد

ان را از رواندا ين بود که خروج خارجيروھای اعزامی سازمان ملل متحد کردند ايھنگام شروع قتل عام تنھا اقدامی که ن

در . ن سازمان جھانی در روآندا نداديری ھا را به قوای ايدرگت سازمان ملل، اجازه دخالت در يشورای امن. ا سازنديمھ

  . سازمان ملل، حتی کلمه ای در مورد نسل کشی بر زبان ھا نمی آمد

اد ين، از آن فقط به عنوان جنگ قومی ين حادثه خوني، در صورت اشاره به اامريکاس جمھور وقت ئينتون، ريل کليب

د يما نبا«: رکلی گفتيدن به مقام دبين سازمان ملل متحد بود که پس از رسيشيرکل پين بار کوفی عنان دبياول. می کرد

م يريد بپذيما با. ت کندي ھزار نفر زن، مرد و کودک بی گناه حما٨٠٠م جامعه جھانی نتوانست از يچ گاه فراموش کنيھ

  ».مين نسل کشی مقابله کنيم تا با ايآن چه از دست مان برمی آمد انجام نداد

 را برای تشکيل يک منطقه امن به رواندا فرستاد اما اين نيروھا ھيچ ئیه از متحدان دولت ھوتو بود، نيروفرانسه ک

 گزارش کرد که فرانسه از آماده ٢٠٠٨يک کميسيون تحقيق در رواندا در سال . کاری برای توقف نسل کشی نکردند

اند، آموزش  ھا را مرتکب شده  يان ھوتو را که قتل عام  نظام  ھا آگاه بوده و شبه کشی توتسی شدن قبيله ھوتو برای نسل 

  .دانند فعاالن صلح، ھنوز سازمان ملل متحد و جامعه جھانی را مقصر اصلی اين نسل کشی می . داده است

جمھور وقت در سفر خود به  س ئيدولت فرانسه تاکنون دست داشتن در نسل کشی را نپذيرفته و تنھا نيکال سارکوزی، ر

کشی رواندا اشتباھاتی جدی از جانب فرانسه و ديگر کشورھا رخ  کنيم که در جريان نسل  ما اعتراف می «: گفترواندا 

جمھور رواندا، اما گفته است که فرانسه در مقطعی با عامالن اين قتل عام ھمکاری داشته و شبه  س ئير» .داده است

 .بازان فرانسوی بودند ھا تحت حمايت سر م نظاميان ھوتو در زمان ارتکاب قتل عا

افته و يخی را يت تارين جنايت سازمان ملل دادگاھی جھانی را فراخواند تا عامالن اين نسل کشی، شورای امنيپس از ا

س سازمان بازماندگان نسل ئيا انگارامبه ريفرانسوا اکساو. اری محاکمه و محکوم شدنديبس. به سزای اعمال خود برساند

او تنھا راه را در آموزش . اتی نباشدين جنايگر امکان وقوع چنيطی است که در آن ديستار شراکشی در رواندا، اما خوا

  .مردم می داند

روی حافظ صلح سازمان ملل در وسط ي، آمده است که ن»د بلتونيويد«سی به نام .بی.ادداشت ھای خبرنگار بیيدر 

ای ولگرد که از اجساد توتسی ھای کشته شده ط سگ ھيم می کنند تا برای حفظ بھداشت محيکشتار برنامه ای تنظ

ر مسلح بی طرف و ناظر باقی می ماند که يه می کنند به ھالکت برسند، اما در وساطت و ممانعت از کشتار مردم غيتغذ

  .دير در می آي به تصوshooting Dogs» ديسگ ھا را بکش«ی به نام فلمادداشت ھا در ين يا

آن ھا از جمله در کشتار مردمی دست داشتند که به کليساھا پناه . رھا نقش داشتندحتی راھبه ھا و کشيش ھا در کشتا

 شد و آن ھا  گرفتند به گروه ھای محلی داده می  که بايد ھدف قرار می ئیسالح و اطالعات گروه ھا. برده بودند

تنھا اين عده را بلکه تمام اعضای شبه نظاميان و جنگ جويان نه . ھايشان را پيدا کنند دانستند دقيقا کجا بايد ھدف  می
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در جريان اين قتل عام، ھمسايه ھا ھمسايه ھای خود را کشتند و بعضی از .  رساندند خانواده شان را ھم به قتل می

به آن ھا گفته شده بود اگر اين کار را نکنند خودشان کشته خواھند . مردان حتی ھمسران توتسی خود را به قتل رساند

  .شد

شد، کم   که سازمان دھی منظمی داشت و توسط ارتش اوگاندا حمايت می ئی رواندا، متشکل از توتسی ھاجبھه ميھنی

بعد . ، گيگالی پايتخت کشور را تصرف کرد١٩٩۴کم مناطق بيش تری را به تصرف در آورد و در چھارم ماه ژوئيه 

ی نقش داشتند، به جمھوری دموکراتيک از آن، حدود دو ميليون ھوتو از ميان غيرنظاميان و کسانی که در نسل کش

  .شد پناه بردند خوانده می » زئير«گنگو که آن زمان 

 گويند جبھه ميھنی رواندا بعد از به دست گرفتن قدرت ھزاران نفر از غيرنظاميان  گروه ھای مدافع حقوق بشر می

ه جمھوری دموکراتيک کنگو  کشی نقش داشتند ب ھوتو را کشت و حتی نيروھايش برای کشتار کسانی که در نسل

 . رفتند

در جمھوری دموکراتيک کنگو، ھزاران نفر از وبا و غيره مردند و گروه ھای امدادی متھم شدند که بيش تر کمک 

  . رسيده و نه مردمی که به آن نياز داشتند ھايشان در نھايت به دست شبه نظاميان ھوتو می

اين نا آرامی ھا . ھه نا آرامی در جمھوری دموکراتيک کنگو شدنسل کشی در رواندا به صورت مستقيم باعث دو د

  .تاکنون به بھای از دست رفتن جان پنج ميليون نفر تمام شده است

 که به کشورھای مجاور پناھنده شده بودند به دليل شرايط بد ئیبعد از اتمام نسل کشی ھزاران نفر از پناھندگان رواندا

  .مسری کشته شدندو ابتال به بيماری ھای گوناگون 

گر ھم چنان در زندان به سر می ي ھزار نفر د١٠٠ نفر در رابطه با نسل کشی در رواندا اعدام شده اند و ۵٠٠حدود 

  .برند

؛ گفتگوھای صلح، اعطای وام ھای »توافقات آتش بس«در حال حاضر نيز بحران رواندا، به عناوين مختلفی  ھم چون 

ن شرطی با اجرای روند ي تحت نظارت موسسات وام دھنده و با عناو١٩٩٠ر سال ، از اواخ»دو جانبه و چند جانبه

دمکراسی «ت از ين حال کمک ھای دولت ھا و شرکت ھای غربی با عنوان حمايدر ا. در جريان است» دمکراسی«

ار قھوه قدرت يعنی بعد از فروپاشی باز. اجرا می گردد... ن المللی پول ويو مشروط به توافق با صندوق ب» چند حزبی

 خارجی کنترول خارج شده و تحت افريقاقاره سياه » اھانيس«ار ين سرنوشت از اختئياسی در رواندا، باز حق تعيس

  . قرار گرفته است

تداوم کمک ھای «: ت را به وضوح نشان می دھدين وضعي، ا١٩٩٣ل ي در اواامريکاه وزارت امور خارجه ياطالع

ابی به دموکراسی ساخته شده يشرفت در دست ين پياست و ھم چنيوب در اصالح ساالت متحده مشروط بر رفتار خيا

  » .است

که با ريختن بمب ھای دو ھزار تنی بر سر شھرھا و روستاھای افغانستان و عراق و » دموکراسی«يعنی ھمان مدل 

، تحميل فقر وحشتناک ...وليبی در اين کشورھا بر قرار شده است؟ ھم چنين يک وجه مھم انتقال دموکراسی به رواندا 

اين ھا، پيش . ن المللی پول بوده استيبر مردم و تشديد استثمار توسط  توصيه ھا و اصالحات اجباری توسط صندوق ب

  ! است؟» حکومت ھای شر و خير« در جھت تاسيس ئیشرط ھا

ارائه کمک «اکنون به ھمراه برنامه ھای تاکنونی که قدرت ھای بزرگ جھانی و منطقه ای و نھادھای اقتصادی جھانی ت

 به جامعه جھانی ارائه داده اند نتايخ بسيار مخرب و ئید و شرط ھايبا ق» دفاع از حقوق بشر«و » ن المللیيھای ب

اضت ين المللی پول و بانک جھانی در جھت ريه ھای صندوق بين برنامه ھا و توصيتداوم ا. ويرانگری به بار آورده اند
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اری و گرانی و فقر، ھمواره در طول تاريخ عوارض خطرناک مقطعی و درازمدت برای اقتصادی و افزايش بيک

  .بشريت ايجاد کرده اند

ستم محسوب يخی قرن بيع تارين وقايع تريان در جنگ جھانی دوم از جمله فجيھودينسل کشی در رواندا، مانند قتل عام 

  .می شود

  

  : پی نوشته ھا

پل (دان چيدل : رسن؛ بازيگرانير پيكا: سي نو نامهفلمبه کارگردانی تری جورج؛ ، )Hotel Rwanda(لم ھتل رواندا  ف-

  .ی جنوبیافريقا ٢٠٠٣؛ محصول )انايتات(، سوفی اوکنودو )روسه ساباگينا

در جريان نسل کشی قبيله . روسه سابا گينا مدير داخلی  ھتل ميلکولين در رواندا ھوتو است و زنش يک توتسی است

  . دھد مرگ نجات می  از، را که به او پناه می آورندئی جان عده زيادی از توتسی ھا١٩٩۴توتسی در سال 

که بر گرفته از داستان واقعی روسه ساباگينا مدير داخلی ھتلی در رواندا در جريان نسل کشی » ھتل رواندا« داستان

  .  است١٩٩۴سال 

 محصول مشترک فلماين . ی مايکل کيتن ـ جونز، به کارگردان)shooting Dogs(ھا   شليک به سگ ئیلم سينما ف-

 ساله ۴٩ ساز فلم دقيقه ای را مايکل کيتن ـ جونز، ١١۵ فلماين .  ساخته شد٢٠٠۵ است که در سال المانبريتانيا و 

  .اسکاتلندی ساخته و در آن جان ھرت و ھيو دنسی نقش آفرينی می کنند

 در ١٩٩۴سی ساخته شده که سال .بی. کننده بخش خبر شبکه بیشليک به سگ ھا، بر مبنای تجربيات ديويد بلتن تھيه

 .لم استی از نويسندگان و تھيه کنندگان فجريان نسل کشی رواندا در آن جا کار می کرد و يک

در » ھا شليک به سگ «ی جنوبی با حضور بازيگرانی از ھمين کشور ساخته شد، افريقاکه در » ھتل رواندا «فلمخالف 

در عين حال، بسياری از بازماندگان قتل عام .  برداری شده استفلم که داستان در آن اتفاق می افتد یئھمان لوکيشن ھا

  .آن سال ھا به عنوان گروه توليد با بازيگران فرعی به کار گرفته شدند

 می آن ھا به سگ ھای ولگردی که جنازه ھای قربانيان را.  به رفتار نيروھای سازمان ملل اشاره داردفلمعنوان 

از آن جا که سربازان اجازه تيراندازی به ھوتوھا عامالن قتل عام را نداشتند، شليک به سگ . خوردند، شليک می کردند

  . می کوشد به تصوير بکشدفلمھا نمادی از جنون آميز بودن موقعيتی است که 

 ئی نوعی کارت شناساجيمبل، ١٩٣۵در سال «: نويسد ، در کتاب خود می )Phillip Gourevitch( فيليپ گورويچ -

در حالی که پيش از .  زد صادر کرد که بر ھر فرد با عنوان توتسی، ھوتو، توا، يا خنثی برچسب می) ھا ئیبرای رواندا(

ھا مانع ھرگونه  ئیاين برای برخی ھوتوھای ثروتمند امکان داشت که به توتسی افتخاری بدل شوند، اين کارت شناسا

  ».تحرک ميان طبقات شد

  :سايت موزه ھولوکاست ھوستون کشی رواندا در وب صفحه نسل  -

shtml.Rwanda_Genocide_la/org.hmh.www://http   

  : نسل کشی روانداۀ گزارشاتی دربار-

http://static.euronews.com/articles/255624/130x73_255624.jpg ? 

http://static.euronews.com/articles/255420/137x77_255420_how-the-rwandan-genocide-

happened.jpg?1391527203 
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