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 شيری .م .ا : ازبرگردان

 ٢٠١٦ اگست ٢٩
 

  بعد سال ده الھه المللی بين کيفری ديوان در ميلوشويچ سالبادان دوسيۀ
 

 انتخابات اسرار" عنوان با نافعی رضا ول،ؤمس و آگاه مترجم برگردان با تأمل قابل بسيار ۀمقال انتشار : مترجمپيشگفتار

 و روزھا در منتشره اسناد از مانده ياده ب ۀنکت يک ءابتدا که داشت آن بر مرا )١("شودمی پنھان ھاتابوت در امريکا آيندۀ

 پيش مقالۀ ترجمه به سپس، و نموده يادآوری را سابق يوگسالوی اسبق رھبر ميلوشويچ، سالبادان مرگ از پس ھایھفته

  .کنم اقدام رو

 مرکزی موضوع داشت،برمی پرده کلينتن پيشهجنايت ۀخانواد جنايات ترينسخيف از ديگر يکی از که نظر، مورد نکتۀ

 :بود الھه فرمايشی دادگاه زندان در ميلوشويچ سالبادان مرگ از پس ھایبررسی و تحليل ۀھم ًتقريبا مشترک و

 در خود از قاطع دفاع ضمن ًشخصا و تنھائی به خود و نمود امتناع وکيل انتخاب از الھه کيفری ديوان در ميلوشويچ

 را فرمايشی دادگاه اين نھايت، در و کشيد محاکمه به را الھه المللیبين کيفری اصطالح به ديوان جعلی، اتھامات مقابل

ه ب زمامداران از نفر ١۶٣١ اسامی بر مشتمل فھرست يک او رابطه، ھمين در .نمود ملزم خود واستدرخ قبول به

 به شھادت ادای و دادگاه به احضار برای را غرب فاشيستی -امپرياليستی رژيمھای جنگی ھمچنين و سياسی اصطالح

 ۀخارج وزير و جمھور رئيس اولبرايت، مادلن کلينتن، بيل مانند افرادی اسامی .داد ارائه الھه المللیبين کيفری ديوان

 .بود شده ذکر او فھرست اول رديفھای در ستانانگل پادشاھی سابق وزير نخست بلر، تونی امريکا، وریتامپرا اسبق

 بيل حضور برای شده ينيتع موعد از قبل ھفته يک ًتقريبا اما، .داد مثبت پاسخ ميلوشويچ درخواست به دادگاه ًظاھرا

 زندان از )١٣٨۴]حوت [ ماه اسفند ٢٠( ٢٠٠۶ سالچ مار ١١ روز در ميلوشويچ سالبادان جنازۀ دادگاه، در) ٢(کلينتن

 ...آمد بيرون الھه دادگاهبی

  !"مجمل اين از مفصل حديث بخوان"

 شيری .م .ا

***** 

 کشور سه زمامدار فرد،ه ب منحصر دولتی شخصيت اين .گذردمی ميلوشويچ تولد سالروز از سال ٧۵ تگسا ماه ٢٠

 و بوسنی صربستان، کرواسی، از متشکل( يوگسالوی سوسياليستی فدراسيون جمھور رئيس چھاردھمين  :بود

 متحدۀ جمھوری جمھور رئيس سومين و صربستان جمھور رئيس اولين ،)چرناگوريا و مقدونيه سلونيا، گوين،ھرزه
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 رسيدگی برای الھه المللی بين کيفری ديوان زندان در او .)چرناگوريا و صربستان ھایجمھوری از متشکل( يوگسالوی

 .رسيد قتل به تر،دقيق سخن به درگذشت، ٢٠٠۶ سال چمار ماه در يوگسالوی حوادث به

 .پاشيد ھم از کلمه، دقيق یامعنه ب ميلوشويچ "پروندۀ" زيرا، بود، الزامی الھه ھایدادستان و قضات برای او قتل

 المللیبين کيفری ديوان خود جنايت حتی را، خود عليه شده اقامه اتھامات پايگیبی توانست تنھا نه ميلوشويچ سالبادان

 .نمايد ثابت نيز را دروغين شاھدان توليد و جعلی اسناد ۀتھي بر داير آن کثيف ھایپختدست جمله، از الھه،

 چنين البته، .است شده ثبت دادگاه رسمی سنادا در و گرديده اثبات اما نشده، شناخته رسميته ب چه اگر قتل اين واقعيت

 قاضی پارکر، .ک اما .شد مشخص سموم سازیخنثی برای دارو وجود ميلوشويچ خون در .نيست ھم الزم اعترافی

 خود را دارو اين ).م .ا !( است ممکن" :گرفت نتيجه چنين ميلوشويچ مرگ بررسی ولؤمس الھه المللیبين کيفری ديوان

 ."باشد خورده زندان مقامات موافقت بدون چميلوشوي جناب

 يافته بازتاب ھارسانه در گسترده صورته ب الھه کيفری ديوان سوی از صادره قرار سال، ده گذشت از بعد اينک و

 از يکی ً،مثال .نمودند تعبير ميلوشويچ گناھیبی به رسمی اعتراف ۀمثابه ب ًعمال را آن مفسران از بسياری .است

 المللیبين کيفری ديوان که اين بر داير امريکائی بارزس ،ويلکوکسون اندی بالکان ۀبياني که است کرده کيدتأ نشريات

 کشینسل به اتھام از نخست وھلۀ در( اساسی اتھام چند از عمل در را يوگسالوی سابق رھبر ميلوشويچ، سالبادان الھه

 را الھه دادگاه نظام تمامی تواندمی تبرئه اين و گرديد واقعی جنجال موجب شناخت، مبرا )صربرنيتسا در مسلمانان

 .سازد نابود

ۀ غيرمنتظر چرخش چنين باعث بوسنی صرب جمھوری سابق جمھور رئيس کارجيچ، رادوان بارۀ در صادره حکم

 دانسالبا موافقت" اثبات بر داير کافی مدارک آنھا که کردند اعالم قضات از تن چھار حکم، اين در .گرديد حوادث

 .ندارند اختيار در "صربھا ادعای مورد اراضی از بوسنی ھایکرواسی و مسلمانان کردن بيرون با ميلوشويچ

 وخامت به رو ١٩٩٢ سال از )کاراجيچ .ر( متھم و ميلوشويچ بين روابط" که کنندمی تأکيد قضات ديگری بخش در

 و ميلوشويچ ١٩٩٢ سالچ مار ماه از .بود اوتمتف قطعی طوره ب عمل روند در آنھا درک ١٩٩۴ سال تا و گذاشت،

 و بشريت عليه جنايت علته ب را بوسنی صربھای رھبران المللیبين نمايندگان با مالقاتھا در صرب مقامات ساير

 ."...دادندمی قرار انتقاد مورد قومی سازیپاک

 که باره اين در" ميلوشويچ که کردند، اشاره قضات شواھد، عنوانه ب شده رھگيری نیولفيت مکالمات ۀارائ با ارتباط در

 ترديد ابراز نمايد، توجيه را بوسنی صربھای مجمع ايجاد جمله، از ديگری، غيرقانونی اقدام بتواند غيرقانونی اقدام يک

 يوگسالوی حفظ طرفدار مسلمانان حذف مشروعيت خصوص در کاراجيچ از ميلوشويچ که داشتند، اظھار قضات .نمود

 جمعيت سوم يک که بوسنی اراضی نصف به مجمع ھمين ارضی ادعای مشروعيت بارۀ در ھمچنين جمع،م اين از

 .کرد سؤال کند،می نمايندگی را جمھوری

 اقدام از ميلوشويچ شخصی، ديدارھای ھنگام که بود اين بر مبنی مدارک حاوی کاراجيچ پروندۀ به صادره حکم

 جنگ توقف ولی بود، بوسنی صربھای مشروع منافع درک بيانگر که ،اوون -ونس صلح طرح رد در بوسنی صربھای

  ."بود ناراضی شدته ب کرد،می تلقی ھمه از باالتر را

 سالبادان دوستانۀصلح موضع از که است اسنادی حاوی کاراجيچ رادوان عليه صادره حکم بينيد،می که ھمانطور

 ميلوشويچ تبرئۀ از صحبت وجود، اين با .ندارند او عليه شده قامها اتھامات با مطابقتی ھيچ و دھندمی گواھی ميلوشويچ

 ھم جنوبی، کرۀ از (O-Gon Kwon) کوان گون-او قاضی -اول :دليل دو به .ندارد موضوعيت )ِدفاکته تبرئۀ از حتی(

 خود وقعم به قضائی ديوان اين .داشت شرکت ميلوشويچ دادگاه قضات مجموع در ھم و کاراجيچ دادگاه قضات جمع در
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 سال در برائت تقاضای به جوابيه قرار طی جمله، من يوگسالوی، سابق مقامات محکوميت بر داير زيادی احکام

 ميلوشويچ به نسبت را خود نظر ناگھان کوان که باشيم داشته انتظار گاه ھر است عجيب .است کرده صادر ،٢٠٠۴

 روند در اثباتی مدارک عنوانه ب آنھا ھمۀ .ندارد تازگی راجيچکا رادوان حکم در استناد مورد واقعيات -دوم .دھد يريتغ

 .شدند گرفته ناديده حتی، نشدند، مواجه قضات واکنش گونه ھيچ با تنھا نه اما گرديدند، ارائه دادگاه به ميلوشويچ ۀمحاکم

 در کل دادستان نايس، .ج ،دادرسی پايانی روزھای در که ھنگامی ميلوشويچ عليه اتھام ۀپروند که يادآوريست به الزم

 را قضات رسمی، اعتراف اين .شد ختم جنجال به نداشت، جرم به ارتکاب قصد ميلوشويچ که نمود اذعان دادگاه ۀجلس

 ميلوشويچ قصد نشاندھندۀ مدرک تنھا زيرا .بردند شک دادستان سالمتی به آنھا حتا که برد فرو حيرت و بھت در چنان

 بايست می بوسنی و کرواسی نشين صرب اراضی که بود او به منتسب "بزرگ تانصربس" نظريۀ جرم، ارتکاب برای

 ميلوشويچ" که کرد اذعان ناگھان دادستان اينجا، در اما بود، شده بنا آن مبنای بر شواھد تمامی و گرديدمی ملحق آن به

 ."است نبوده نظريه اين حامی وقتھيچ

 از ديگر يکی جز چيزی ميلوشويچ، سالبادان برائت خصوص در چکاراجي رادوان حکم در مندرج استنتاجات تمامی

 ھدف با وجه ھيچ به ميلوشويچ با رابطه در مستدل اصطالح به موارد .نيست الھه کيفری ديوان ھایرياکاری

 آن تخريب برای که ويرانگری جنگ آتش مھار و يوگسالوی کشور تماميت حفظ جھت در او تالشھای به گذاریارج

 حکم در واقعيتھا ۀھم ذکر .گيردمی بر در را کاراجيچ فقط و فقط کاراجيچ رادوان حکم .است نشده ذکر ند،برافروخت

 .کاراجيچ رادوان محکوميت :دارد دليل يک فقط

 ديوان اين که دھدمی نشان آن :دارد اھميت ھم ديگری ۀزواي از ميلوشويچ سالبادان جمھور رئيس "برائت" واقعيت ذکر

 اخالق و حقيقت از اینشانه ھيچ آن فعاليتھای در که است ورشکسته حد چه تا نھاد يک سابق يوگسالوی بدبخت کيفری

 ديوان ديوارھای ميان در مقتول ميلوشويچ سالبادان گناھیبی :داريم اختيار در ھم ديگر تأئيديۀ يک ما .شودنمی مشاھده

 .يوگسالوی برای الھه المللیبين کيفری

 ـــــــــــــــــــــــــ

  ـ١

/2016/08/17/com.wordpress.aayande://https 

  ـ٢

kli_ra_ble_svidetelyami_vyzvat_nameren_miloshevich/2004/04/14/rl_news/ru.ruskline://http

/olbrajt_i_ntona 

 مزيايف الکساندر  -*

 وکالی انجمن عضو حقوقی، علوم دکتر پروفسور، قازان، دانشگاه المللبين حقوق و شھروندی حقوق کرسی رئيس

 مجلۀ سردبير ژئوپليتيک، مسائل فرھنگستان البدلعلی عضو الملل،بين حقوق جھانی انجمن عضو المللی، بين

 سالبادان عليه دادستان" روند بر ناظر روسی حقوقدانان گروه ولؤمس دبير المللی،بين مناسبات و المللبين حقوق"

 ...يوگسالوی برای الھه المللی بين کيفری ديوان در "ميلوشويچ

http://www.fondsk.ru/news/2016/08/20/delo-slobodana-miloshevicha-v-mtbju-desjat-let-

spustja-42141.html 
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