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  جنگ جھانی سوم و پرداخت غرامتھای آيندهۀدر بار

  .ان باز می کندحسابھا را صربست
برخی ھا بر اين باورند، که اين . امروزه اغلب شنيده می شود، که دنيا در آستانه جنگ جھانی سوم قرار گرفته است

، يعنی زمانی می دانند، که اقدامات تحريک آميز در ٢٠٠١مبر سال  سپت١١شده و تاريخ شروع آن را جنگ آغاز 

برخی ھای ديگر . به افغانستان حمله کند» جنگ با تروريسم بين المللی«ين  دروغۀ به بھانامريکارک موجب شد تا انيوي

 را تاريخ شروع جنگ جھانی سوم ١٩٩٩ سال چنيز به تاريخ پيشتر اشاره نموده و تجاوز ناتو به يوگسالوی در ماه مار

ۀ جنگ جھانی اعالم نشدروند . ھم اکنون حوادث اواخر قرن بيستم يوگسالوی در اوکراين تکرار می شود. ذکر می کنند

  .سوم شدت می گيرد

 پوتسدام که پرداخت غرامت در قبال ويرانی ھا و ١٩۴۵، يادآور کنفرانس سال »پوتسدام جديد«و زمان تدارک 

  . عمده آن بود، فرامی رسدۀلأبه اتحاد شوروی و ساير کشورھا مسخسارات وارده توسط کشورھای متجاوز فاشيستی 

طبق . وروی در کنفرانس پوتسدام رقم خسارات وارده در اثر جنگ به کشور خود را اعالم کردت نمايندگی اتحاد شأھي

 سال دالر به ارزش دالر ميليارد ٣۵٧ خسارات اقتصادی و در مجموع، دالر ميليارد ١٢٨اسناد رسمی، در اين جنگ 

 سالھای ۀتحاد شوروی در طول ھمبرای مقايسه، الزم به ذکر است که ا.  به اتحاد شوروی خسارت وارد شده بود١٩٣٩

  . کمک دريافت کرد ليس- لند ۀ طبق برنامدالر ميليارد ١١جنگ فقط 

صورت بگيرد و خود اين می تواند مبنای حقوقی بين » کتاب سفيد«شکل اجماع بين المللی ه تدارک حساب جديد بايد ب

  .ن ناتوئی آن بپردازند و متحداامريکائیالمللی برای پرداخت غرامتی باشد که بايد متجاوزان 

، دولت سوريه اعالم کرد، که مثالً . عمل می آيده کارھای مشخصی در خصوص برآورد خسارات جنگ جھانی سوم ب

 ١۴۴ به ٢٠١٣تا پايان سال ) تحت حمايت واشنگتن(ميزان خسارات اقتصادی اين کشور در اثر جنگ مخالفان مسلح 

 نيز ٢٠١۴، ميزان خسارتھا در سال يقيناً .  ملی سه سال سوريه برابر استميليارد بالغ می شود، که با درآمد ناخالص

  .افزايش يافته است

کتاب  «ۀ تھي اتفاقاً  در سه جلد آماده شد، اما امروز» کتاب سفيد« در يوگسالوی ١٩٩٩پس از بمبارانھای ناتو در سال 

 مبرم ۀ کشورھای ذينفع به وظيفۀان و اطالعات ھم متدولوژی واحد، با بھره گيری از کارشناسۀبين المللی بر پاي» سفيد

 عمليات نظامی به ۀ از عبارت پرداخت غرامت، جبران خساراتی مستفاد می شود که در نتيجمعموالً . بدل شده است
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الزم است خسارات وارده . در شرايط معاصر خسارتھا فقط به اقدامات نظامی محدود نمی شود. کشورھا وارد می آيد

. يمھا و محاصرات اقتصادی، عمليات خرابکارانه، جنگ اطالعاتی و اشکال ديگر تجاوز نيز لحاظ شوددر اثر تحر

 دولتی اتحاد شوروی ۀچنين نظارت مستمری را کميسيون فوق العاد(اعمال نظارت دائمی بر خسارتھا ضرورت دارد 

  ).در سالھای جنگ کبير ميھنی اعمال می کرد

  .مثابه اولين قربانی جنگ جھانی سوم باشده لی بايد شامل حساب صربستان ببين المل» کتاب سفيد«فصل اول 

* * *  

سال  جون ١٠ تا چ مار٢۴ و ناتو از روز امريکابخش اصلی خسارات صربستان را زيانھای ناشی از تجاوز نظامی 

 قرار گرفت و  ھوائیۀ بار مورد حمل٣۵٠٠٠يوگسالوی . ارقام اصلی را يادآوری می کنيم.  تشکيل می دھد١٩٩٩

از ( ھزار تن مواد منفجره ٧٩ بالدار، راکت ھزار ١٠ جنگنده و بالگرد در اين حمالت شرکت داشتند؛ بيش از ١٠٠٠

بمبارانھای جنون . پرتاب گرديد)  بمب خوشه ای ممنوع طبق موازين بين المللی٣٧۴۴٠ بسته حاوی ١۵۶ آنھا، ۀجمل

  .رقيق شده انجام گرفتآميز با استفاده از مھمات محتوی اورانيوم 

 ٢ئی انجام گرديد، در حدود امريکا در روند بمبارانھای ناتو، که تحت فرماندھی کالرک، ژنرال .خسارات مستقيم مادی

 توليدی، ۀ کارخانه و مؤسس۵٠نزديک به  ھزار نفر مجروح گرديد، ۶ھزار نفر شھروند يوگسالوی کشته و بيش از 

 نفر ۶٠٠در حدود . مدرسه، کالج و دانشگاه ويران گرديد۴٨٠ارستان و درمانگاه،  بيم۵٠ پُل، ٣۴ نيروگاه برق، ١٨

 در دالر ميليارد ١٠٠ تا ٣٠ بر اساس برآوردھای مختلف، جمع کل خسارات مستقيم مادی بين .از کار محروم شدند

  .نوسان است

 توليد ازت، پااليشگاه نفت و ۀخانکار:  عواقب ناشی از حمالت ناتو به مجتمع صنعتی پانچوا.آسيب ھای زيست محيطی

يميائی مسموم کننده و ترکيبات آن به ھوا، آب و ريشه ھا رسوخ کرد کمواد . ن آنھا بودندمجتمع پتروشيمی، ملموس تري

  .و سالمتی مردم و نظام زيست محيطی سرتاسر بالکان را در معرض خطر قرار داد

ی نفتی مسموم گرديد، رود دانوب و ساير رودخانه ھا با نفت ھوا در اثر دود حاصل از سوختن مواد سمی مجتمع ھا

 بحيرۀو دريای )  اسکادار، بزرگترين آنھابحيرۀ( ھا بحيرهمخازن منفجر شده در اثر بمبارانھا مسموم شدند، تعدادی از 

 ما را حتی آدلف ئیيمياککارخانه ھای «: ری صرب اعالم کرد، وزير بھداشت جمھولپاسووا ميليچ اويچ. آلوده شدند

، قتل مردم کشور، با آرامش خيال اين کار ءناتو ضمن نابود کردن رودخانه ھا، مسموم کردن فضا! ھيتلر بمباران نکرد

در نتيجه استفاده از بمبھای آغشته به . »جديدترين تسليحات روی مردم ما مورد آزمايش قرار می گيرد. را می کند

حد قابل مالحظه ای افزايش يافته ه رادونوکلوئيد آلوده شد، بيماريھای سرطانی باورانيوم، اراضی بسيار وسيعی با 

  .است

اين نوع ضرر و زيانھا بدين  . زيانھای مرتبط با توقف توليد، بيکاری، از دست رفتن درآمدھا-خسارتھای غيرمستقيم

رتگر غربی مواجه گرديد و دارائی  با يغماگری کمپانيھای غا١٩٩٩سبب افزايش يافت که کشور پس از بمبارانھای سال 

.  و نيم ميليون نفر شھروند صربستان از امکان معيشت محروم شدند٢در نتيجه، . ھای باقيمانده را به پشيزی خريدند

.  و نيم درصد بود٣، ٢٠١۴کاھش توليد فقط در سال .  درصد نيروی کار کشور رسيد۴٠مرز ه بيکاری در صربستان ب

ه ھمه چيز ب.  کشور نداشتندۀ صربستان ھيچ برنامه ای برای توسع١٩٩٩ از تجاوز سال يک از رھبران بعد ھيچ

  .سادگی فريب دادنده صربھا را ب. و آن نيز ھرگز تحقق نيافت. غربی منوط شده بود» کمک«دريافت 

ارتھای ضرر و زيانھای کشورھای ھمجوار صربستان را که مناسبات تنگاتنگ اقتصادی با آن داشتند، بايد به خس

 گروه تحليل و بررسی معتبر مشغول به - لندن» اکونوميست انتليجنس يونيت«طبق ارزيابی . غيرمستقيم اضافه کرد

.  برآورد شده بوددالر ميليارد ٨، ١٩٩٩ يوگسالوی در اثر جنگ سال ۀمسائل اقتصادی، ضرر و زيان کشورھای ھمساي
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يه گذاری خارجی و ھم کاھش درآمد ناخالص ملی در اثر تحريم در اينجا، ھم خسارتھای مستقيم مالی، ھم کاھش سرما

  .اقتصادی لحاظ می شود

* * *  

 جبران حداقل جزئی خسارات وارده به صربستان در اثر تجاوز ۀحال در غرب حتی نمی خواستند سخنی در باره تا ب

 است، که ادعا می شود گاھی اوقات ارقامی در خصوص کمک اقتصادی غرب به صربستان ذکر شده. نظامی بشنوند

 ۀ و اتحاديامريکاآن پولھائی که .  اينھا فريب محض استۀاما ھم. برای بازسازی اقتصاد تخريب شده اعطا گرديده است

.  برای حمايت مالی از شرکتھای چند مليتی غربی صرف شدندبه صربستان فرستادند، عمالً » کمک«اروپا در قالب 

  .ت نکرده استجمعيت صربستان ھيچ غرامتی درياف

 ۀ ضد روسيۀرات، بلگراد از قطعنامييدر متن اين تغ. رات مھمی در سياستھای جھانی روی داديي تغ٢٠١۴در سال 

 کريمه پشتيبانی نکرد و به فشار واشنگتن، که خواستار پيوستن به ۀشورای امنيت سازمان ملل متحد راجع به شبه جزير

عوت از والديمير پوتين، رئيس جمھور روسيه به جشن ھفتادمين سالگرد د. تحريمھا عليه روسيه شده بود، تن نداد

  . نيز از اھميت بزرگی برخوردار بود٢٠١۴مبر سال  نو١۶اشغالگران فاشيست در  ۀآزادی بلگراد از زير سلط

 گذشته را به غرب ۀاين نتيجه رسيده است که اعالم حساب خسارتھای دو دھه نظر می رسد، دولت صربستان به ب

، رئيس جمھور ٢٠١۴ سال یدر ماه م. بلگراد ھر چند با تزلزل، اما به انجام اين کار دست زده است. شروع کند

 ۀ روز٧٨ در شورای امنيت سازمان ملل متحد اعالم کرد، که ميزان خسارت بمبارانھای توميسالو نيکوليچصربستان، 

من شاکی نيستم و «: ای امنيت سازمان ملل متحد گفت در اجالس شورنيکوليچ.  را برآورد می کند١٩٩٩ناتو در سال 

وليت ؤکه رئيس جمھور صربستان ھستم، مس مفھوم سنتی آن را تقاضا نمی کنم، اما تا زمانیه پرداخت غرامات جنگی ب

شما در جبران خسارتھای عظيم و آسيب ھای جبران ناپذير وارد آمده به تأسيسات غيرنظامی ما و در کل، به اقتصاد ما 

  . برآورد می شوددالرميزان خسارتھا دھھا ميليارد . »را يادآوری می کنم

 در کنفرانس ١٩٢٢ در سال . غرامت می تواند ابزار مھم سياست خارجی در شرايط معاصر باشدۀدرخواست تأدي

، سعی  و نيم ميليارد روبل طال١٨ تزار و حکومت موقت بالغ بر ۀ، غرب با طرح درخواست پرداخت وامھای دورجنوآ

 ۀدر اين حال، مسکو حساب خسارات وارده در اثر تجاوز مسلحانه و محاصر. زانو درآورده  شوروی را بۀکرد روسي

اين امر باعث تعديل حرص و .  ميليارد روبل طال را در مقابل متحدان سابق آنتانت طرح نمود٣٩مبلغ ه اقتصادی ب

ه  بۀ کرد، که دو سال پس از جنوآ، دورءش بزرگی در آن ايفا غرامت نقۀدرخواست تأدي. روسيه گرديد» شرکای«طمع 

استدالل پولی را غرب خيلی . فراگيری از اين تجربه مفيد است. رسميت شناختن ديپلوماتيک اتحاد شوروی آغاز گرديد

  .زودتر از اتکاء به اصول برابر حقوقی، عدالت يا حقوق بشر می فھمد

  پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، * 

  روسيه» سرگئی فيودورويچ شاراپوف« مرکز پژوھشھای اقتصادی مدير

http://www.fondsk.ru/news/2014/10/26/o-tretej-mirovoj-vojne-i-buduschih-reparaciah-schet-

otkryvaet-serbia-30123.html 
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