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 Human rights  بشر حقوق

  

  فياي مزالکساندر

  یريش. م. ا:  ازبرگردان

  ٢٠١٢ جوالی ١۶

   

  .تسايصربرن

  قتيوحشت غرب از حق
  

شاني قربانادبودينام روز  ه را بجوالی ١١ روز ،»ی المللنيب«اصطالح ه ب» ۀجامع« ساله ھمه سل ک  ھايائي بوسنی ن

د، در ای مدي تأک»ی جھانیرسانه ھا «کهيطوره ب.  کندیدست صربھا برگزار مه  بايگو  روز، پس از سقوط ني کنن

سا،يشھر صربرن ر شھروند غ٨ در حدود ی بوسنی ارتش صربھات زار نف امي ھ ردیرنظ ر اساس .  را بازداشت ک ب

انی جنگتي جناني ترمي عظتساي صربرن رسانه ھا، حادثهیادعا ا بی پس از جنگ جھ . دي آیحساب مه  دوم در اروپ

ورد تأئ»تھايواقع« اساس ه مدعا را بني سابق ایوگسالوي ی المللنيداداگاه ب دھا م اه بدي که بع  سازمان ی المللني دادگ

  ... روشن استزيچ رسد که ھمه ینظر مه ب.  کرددي حضور خبرنگاران تأئرملل متحد قرار گرفت، د

اذ او صمني اما پس از اتخ ائی کشورھایکسري و ی در بوسنمات،ي ت وانی اروپ ر مسی مبنیني ق ائتيولؤ ب  در ی جن

وراً . دندي رسبي به تصو»ی المللني محاکم بی شده از سوني مع،ی نسل کشتيانکار واقع«مقابل  ر ف  دو ستون ني ااگ

د، ی مدي را تأئتساي در صربرنی نسل کشتي واقع،ی المللنيعدالت ب هي نتکردن اي شد؟ و از ای چه مج  »اتيجزئ «نج

  . شودی آغاز میقابل تأمل

اه بی نسل کشتي واقع- اوال ا در یوگسالوي ی المللني در داداگ دکي سابق مجموع ده، پرون رال رادۀ پرون  سالوي ژن

سچي کرستسالوي رادۀاما در پروند.  شددي تأئچيکرست سل کش ی مشخص نشده بود که چه ک  و چه رد کی را طراحین

ه رن،ي نامعی در نسل کشی به اتھام ھمدستچيژنرال کرست.  در آوردء آن را به اجرایکس دون اطالع از برنام  یزي ب

شدی به جرم نسل کشیگري کس دچي محاکمه، ھیدر تمام پروسه ھا. دي آن محکوم گردیو اجرا ه ن ه .  محاکم آنچه ک

 یدگي رستساي صربرنۀ به پروندیطور کله  است که آن، بني ا، شودیل متحد مربوط م سازمان ملی المللنيبه دادگاه ب

ه  ه ب ورد تأئ»تيواقع«نکرد، بلک اه بدي م ردیوگسالوي ی المللني دادگ تناد ک ابق اس اه ب،یعني.  س ه دادگ  ی المللني ن
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اما !  را مشخص نکردندیسل کش دال بر نیتي واقعگونه چي سازمان ملل متحد ھی المللني سابق، نه دادگاه بیوگسالوي

  !زير سؤال ببردحق ندارد آن را ) ی مجازات جنائمياز ب( کس چي اصرار دارند که ھ»تھايواقع «ني چنان بر انکيا

سل کش« گذرد، داستان ی سال که مھر ساي در صربرنھايائي بوسنین دهيطور فزاه  ب»ت م می ان  پاشد و چون ی از ھ

  . گرددی اتخاذ متساي حوادث صربرنتي واقعی کتمان ابدی برایدي شدريد، تداب شوی افسانه مشکل منيباور به ا

شه  بی شخصچي ھی برایفرخواستي کچي الھه ھی دادگاه جنائ-اوال .  صربھا صادر نکردهي علیاتھام ارتکاب نسل ک

ا صربھا قربانی پژوھشگران نشان مۀ طرفانیمطالعات ب ای اصلاني دھند، که اتفاق د بوی بوسنی جنگھ ا و در . دن ام

ابق یوگسالوي ی المللني دادگاه بدادستان ژه،يوه  بتساي و در مورد حوادث صربرن،یطور کله  بی جنگ بوسنۀبار  س

اراني جناۀ وجود، سردستنيبا ا!  استفتادهي صربھا اتفاق نهي علیتي جناچي کرده است که انگار ھجادي را ایتصور  تک

ه جنا را ظاھرس-چي ناصر اور-ی در بوسنیجنگ دھاي کروواسهي علتيازانه ب تھم کردن اه بیحت!  م اھدان دادگ  ني ش

اه ی سابق گواھیوگسالوي یالملل وع حوادث م ا وق ه ت د ک اي، دق١٩٩۵ سال جوالی دادن انق سل کشی صربھا قرب  ی ن

  ! آن بودی ھم قصاب اصلچي و ناصر اوردنديگرد

 متوسل زي نی تحت بررسی به پروسه ھای حت،یبه ھر کار تيداشتن واقع  مکتوم نگاهی الھه برایفري کواني د-ايثان

ازني ای در افشای نقش مھم٢٠١٢سال .  شودیم سانه ب اھد ع.  کردی اف سا،ي صربرنینيش ع ت اھد اصل« در واق  یش

ه اه الھ و» دادگ دستي از لچيدراژن اردم اھدان پرون اۀ ش ورسي رئچ،يراج رادوان ک ابق جمھ ور س  صرب ی جمھ

را «ی شاھد خطرناکچ،ي کاراجۀ از محاکمشي پارياو بس.  آن روشن استليدل. دي حذف گردیبوسن تانیب ه ب!) ی دادس

اه بچي موفق شد اردموچي کاراجیول.  آمدیحساب م الن دادگ ه س ست ضرباورد،ي را ب ر یدي جدۀ و توان تيحق« ب  »ق

  . وارد آوردی بوسنیصربھا» ۀ شدابتث «شيبدنام، جرم از مدتھا پ

ای بوسنخره، و در خود باال رایادي زی کارھ ات واقع «ی ب را،»تياثب ع ب ان حقی در واق تي کتم ام مق .  شودی انج

ام ایتم ضائی نھادھ الي دی ق ه جنایدگي رسیوانع رزه گوی در بوسنی جنگتي ب دني و ھ ال حاضر پرون ه در ح  ۀ ک

تای می را بررستسايصربرن صمنه کنند، دوس اھد عمي ت د ش و،یني گرفتن د را حذف کچي دراژن اردم ا ! نن در رابطه ب

دني ھم چنگراني و دچي دوشکو اوۀپروند ه ا. کردن ل درک استنيا البت م قاب اراجرا،يز.  ھ ان اچ،ي خالف ک  ني متھم

م خدمت مچيپرونده ھا در محل وقوع حادثه بودند، ھمراه اردمو ا ھ د، و اردموی ب ست توی نمچي کردن  ی بازپرسان

دۀچندجانب ل کن ا را تحم ار م.  آنھ اعۀاه مرحلپس از چھ اراجی دف از مچي رادوان ک ود، ای آغ ه، ني ش ا،يقي مرحل  ن

د، بگري داري خواستند در اختی نماي توانستند ی نم قبالً ی را که حتیدياطالعات جد رار دھن ان ق د ه  متھم دست خواھ

ه تقرنيله بر سر اأمس. داد اي است ک ان متھۀ ھمب رام دتي روشن کردن واقعی ب اده ان ده آم وۀويخود ش.  پرون  - آنگل

ایوگسالوي ی المللني دھد که دادگاه بی محاکمه نشان میساکسون ردن حق صد روشن ک ا ق ه تنھ ابق، ن دارد، قي س  را ن

وع اني اايله است که آأ مسني حل ایبلکه فقط در پ ان در وق هايند ا مقصرتي آن جنااي ني متھم اق؟ ن ه ستين ی اتف  ک

 ی ادهي با مشکالت عدچيلوشووي سالبادان مۀ ھمه جانبی بازپرسانيجر در چي اردموتسا،ي صربرن»ینيشاھد ع«مثال، 

  . خود وکال اغلب در ھمه ھفت مورد محاکمات، بر مسائل کامال آشکار چشم فروبستندکه نيضمن ا. ديمواجه گرد

ه ني تواند خطرناکتری مچي ژنرال مالدۀ محاکماني جرباالخره، سان« ضربه را ب ساي صربرنۀاف  نيھم.  وارد آورد»ت

د و شھادت دادچ،ي پاشني شاھد، اودني اولجوالی ماه ٩.  شھادت شاھدان شروع شدیروزھا ادا .  در دادگاه حاضر ش

رد جواننيدر ا.  داده استن را سازمای قابل تأملشيالزم به گفتن است که دادستان نما  ھق ھق اني در می صحنه، ف

ردی صحبت م١٩٩٢بر سال م در ماه نوی جنگ بوسناني خود در جری ھا، از دردھا و رنجھاهيگر  زيدادستان ن.  ک

  . آرام کردن شاھد، ساعت تنفس اعالم کردی دادگاه براسيرئ.  گرفتی خودش را می اشکھای جلویسخته ب
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 توانست ی داد، نمی لحظه ھم کنترل خود را از دست نمکي ی که، شاھد حتتي واقعني اۀ نکات نشاندھندی اما، برخو

ودۀعالوه بر آن، او بھتر از ھم. از چشم ناظر با تجربه پنھان بماند ر خودش مسلط ب اروئی  از یکي.  شاھدان ب روي

.  باشدیم)  اولي وکاينه متھم  (،ی پرسش قاضبه یگوئخ سابق ضرورت پاسیوگسالوي ی المللني دادگاه بی دائمھای

 ن،يکل است که درست به پرسش سؤال کننده  جواب دھد، بنابر ا مشعتاي ھر کس طبی امر، چون براتي در واقعن،يا

از »یعاد «یگو و  کنند، دو باره به گفتی مء حفظ کرده و آن را اجراوي سنارني که ای شاھدانیحت ده ب  با سؤال کنن

دیم س.  گردن ري دألۀم ه، ني اگ راک اھدان ب ستمر ش الش م ری ت خ س ؤاالت، بعي دادن پاس ه س وره  ب ه یط  ی حتک

ذکر مأ مسني افتاد که ای اتفاق میگاھ.  ماندندی آنھا عاجز مۀجمان از ترجممتر ه شاھدان ت ار ب ا ب د یله را دھھ  دادن

اھدان فقط ،یول هي دق١٠ -۵ ش ذکرات راعاني اق ه مکث ی متي ت اره ب اھد دوب د، و ش  سؤال و ني ب»یعيطب« کردن

واب دگیج ه در زن ولی ک ر می معم رده است، ب ادت ک د.  گشتی ع اھد، ھچ،ي پاشني اودب،يترت نيب اهي ش زوم چگ  ل

رد، و حتادي را از ی به چه کسیپاسخگوئ اري ی نب شدکب م از مکث الزم خارج ن ر یعني.  ھ امال ب ا، ک اھد، مطمئن  ش

  . کردی را منعکس نمی وی درونی واقعۀي او روحیاوضاع مسلط بود، و اشکال حرکات ظاھر

اطچي کرد و به ھفي تعریه داستان چچي پاشني اودستي مھم ن،ني ارتباط با ادر رال ی روتي جناني بی ارتب  داده و ژن

شانشتري ب»یمدرک «نيچن.  دست زدندتي جنانيبه ا» صربھا« کرد که ی مديشاھد مرتب تأک.  اشاره نکردچيمالد  ۀ ن

ساب اگر،ي داني ادرواني تر، به پقيعبارت دقه ب(گرينفرت به ملت د ا احت نني ب ه بوس ا فقط بیائي ک ق ه  ھ لحاظ تعل

 شھادت ،یصرفنظر از ھق ھق دائم.  شودی شمرده مچي سرزنش ژنرال مالدیجاه ب)  با صربھا تفاوت دارندینيد

م ی محيرا توض»  سرخۀ با آرم ستاریتانکھا «ۀ مشاھدألۀ مسی که وی، وقت مثالً ،یشاھد در موارد  داد، مضحک ھ

امالً نيبا ا. دگاه دای آرامش روح بود نه برای براال،ي بخش سرنيا. بود ا چن وجود، ک ه ب اھدني واضح است ک  ی ش

ه چندنيرس دفني ب اھد بخش اصلنياول. ستي ممکن نی ھ اه بی ش ه در دادگ سالوي ی المللني محاکم ابق میوگ  ی س

ل، پی سابق از چندیوگسالوي ی المللني تئاتر دادگاه بیطھايبل.  کردی می نقش واگذار شده به او را بازستيبا  شي قب

  . صحنه رفتی به روويالزم به گفتن است سنار! ش شده بودفرو

شچي به متھم کردن ژنرال رادکو مالدآنچه سل ک ه ن اده در صربرنی ب اق افت ساي اتف وط مت ه ني شود، ای مرب  است ک

اھد مخفدي شھادت را بانياول ه .  بدھدجوالی ١٣)  (RM-255» ٢۵۵ار ام  «ی ش ال، صرفنظر از آن ک در ھر ح

اه شھادت ھۀھنوز در جلس ضادهي از شھود شنکي چي دادگ اد ق ود، نھ شده ب دیدگي رسیئ ن ه پرون رال مالدۀ ب  چي ژن

اتيواقع«، بر اساس  کار، مثالً ني الھه ایفري کوانيدر د.  صادر کرده بودی وتي در محکومی حکمھائیکسري  ی ھ

رال مالدۀ به پروندیدگي رسینھاد قضائ.  شودیسھولت انجام مه  ب،»گري در محاکمات ددهيبه اثبات رس ثالً چي ژن ،  م

 با ی بوسنی ارتش صربھای، واحدھا١٩٩۵ سال جوالی ١١ در تساي تصرف صربرنزپس ا«که »  کرده استنيمع«

ايپس از ورود ن «اي کارزار خود را آغاز کردند »ی مسلمانان بوسنیآتش زدن خانه ھا ه پاتوچاریروھ  ،ی صرب ب

ارت ده ب. »مواجه شدندمسلمانان با ترور، کشتار و تجاوز  ه د ھر چنی بوسنی جرم ارتش صربھایعني گر،يعب  ک

تھم بانکيافزون بر آن، ا. و اعالم شده است» محرز« شاھد در دادگاه ژنرال شھادت نداده، کي یحت اھی بدي م  ی گن

اه بتياساس فعال. خود را ثابت کند ر فرضیوگسالوي ی المللني دادگ ابق، ب  است نيچن!  استی مبتنتي مجرمهي س

  ! معاصر»ی المللنيعدالت ب «اري معني تریعال

سخ.  روشن خواھد شدتساي صربرنۀ مربوط به حادثیتھاي واقعۀ ھم قطعاً و ورد ی غربۀتا کنون واضح است که ن  و م

اکم بیاز سو»  شدهديتأئ« و ی طرف بوسنتيحما ا،ی المللني مح ر مبن رنيسنگ.  شده استمي تنظاتي جعلی ب  ني ت

ر آ اراجۀ محاکمانين، در جرضربه ب دد وارچي و راتکو مالدچي رادوان ک د آم ايدر ا.  خواھ عار اصلنج  لي وکی ش
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اره یبگذار کسان! مي ترسی نمقيما از روشن شدن حقا«: او گفت. مي کنی میادآوري را چيژنرال مالد ا در ب  که نه تنھ

ن« افسانه ھا ساختند، »تکاري جنایصربھا« ازماندھیجنگ در بوس رده و ی را س د، از هي را تجزیوگسالوي ک  نمودن

  .»آن بترسند

*****  

  

  : نوشت مترجمیپ

اری برھمه آنچه که محققان و پژوھشگران بعالوه ه تجزۀ غرض تاکنون در ب  و نقش یوگسالوي ۀي حوادث منجر ب

ري د بالکان وۀي تجزی دھشتناک سالھایھاي در کشتارھا و نسل کشیستيالي غرب امپری فوق ارتجاعیمھايرژ اط گ  نق

د، ب ه ای و بحي رسد پاسخ صرینظر مه جھان نوشته ان رده ب هیاساس سؤال ني پ الھا:  ک رن گذشته ٩٠ یدر س  ق

ا، بني بی و برادریخت کنھسال دوست دریئروي در جھان چه اتفاق افتاد و چه نیالديم  اني ادرواني پني خلقھا و ملتھ

م، در صلح و دوستیو مذاھب مختلف را که در طول قرون و اعصار متماد رادری با ھم و در کنار ھ دگی و ب  ی زن

د و بیم اه  کردند، بر افکن ال دشمنیج ان، پني بی آن نھ ان و کودک ا خون زن ا کاشت و ب اً راني آنھ ان مطلق   و جوان

ه حوادث ق،ي و حقاعي وقاۀ کرد، ھمیاري آن را آبگناهيب د یوگسالوي از جمله، مربوط ب ا روشن خواھ امالن آنھ  و ع

ه ترور ه چگون شر «یستھايشد و روشن خواھد شد ک وق ب ان تحت ف»ی خواھیدموکراس« و »یحق  سميالي امپررم

راه ه  خود را باني اجساد قربان،یجھان ان طباجسادھم ادهي کشروني بیعي مردگ ده از سردخانه ھ تانھاي بی ش  و مارس

ارعموم تانھا، در انظ وان قربانه  بیگورس اانيعن شونت دولتھ امطل «ی خ داف کث» وبن ه اھ ا ب د ت شان دادن  فين

  . عمل بپوشانندۀاستعمارگران غرب، جام

ه دور نتي جھان ھمه حکای امروزیدادھاي حوادث و روروند د ک ابش اولستي از آن دارن ا ت ه ب  ه اشعني آن روز ک

ا اب حقیھ ت،ي آفت تني اق اع امپرۀشي ری بۀ کاش شکه  ب،یستيالي ارتج د خ ا و ديسرعت خواھ ان ملتھ ا،  و ھم خلقھ

 و صفا، مودت تيمي باز ھم در کمال صمیان جھسميالي دفن امپریب مختلف از ھمان فرداھ و مذاانيباورمندان به اد

  .ھم گره خواھند زده  سرنوشت خود را بیو برادر
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