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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  بلگراد- مارينکو اوچر:نويسنده
  ميرفخرائی. م :برگردان

 ٢٠٢٢ جون ٠٥

  اگر ناتو به جنايتی متھم شود، –رياکاری 
 .کند غرب خود راپشت مصونيت پنھان می

  
قانونی برای سربازان خود در مقابل » مصونيت«اين سازمان مدعی :  ناتو سخت استۀتحمل استاندارد دوگان

 غيرنظاميان در عراق، ۀحتی وقتی صحبت از کشتار بی روي. وليت حمالت بمباران غيرقانونی به يوگسالوی استؤمس

 دننی داول آزمايش شده و موفق مسوريه و افغانستان می شود، آنھا اين را يک فرم
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رغم   کشتيم، علی١٩٩٩ چھوری فدرال يوگسالوی از ماربا وجود اين واقعيت که ما آنھا را در بمباران غيرقانونی جم

 .ر گذشتلا ميليارد د١٠٠ نفر را گرفت و خسارت مادی آن از مرز ٢۵٠٠اين جنايت جان بيش از » تأثير«که  اين

 !کنيم کيد میأ تما بر مصونيت خود -صورت گرفت و غيرقانونی بودمتحد ملل يد ئأکه اين عمليات بدون ت و با وجود اين

که پس از . اين را می توان از پاسخ مقر ناتو در بروکسل به دادگاه عالی و وکيل صرب سردان الکسيچ نتيجه گرفت

، پيگيرانه سال ھا تالش کرده است تا اين اتحاد نظامی را وادار به پرداخت ١٩٩٩بمباران اورانيوم غنی شده در سال 

  .غرامت مالی به قربانيان کند

وليت خود را در قبال عواقب بمباران به عھده بگيرد وجود داشت، ؤکه ائتالف نظامی غرب مس ندورنمای کمی برای اي

  . سال بعد به طور دسته جمعی بر اثر سرطان می ميرند٢٣زيرا ساکنان آن ھنوز يعنی 

متی  شھروند را که با مشکالت خاص سال٣٠٠٠که وکيل دعاوی الکسيچ سوابق پزشکی بيش از  با اين حال، پس از اين

که پزشکان ارتباطی بين افزايش تعداد بيماران سرطانی در  به او مراجعه کرده بودند جمع آوری کرد و پس از اين

ی ئجنوب صربستان با بمباران اورانيوم غنی شده، برقرار کردند، به نظر می رسد که شانس بيشتری برای پاسخگو

  .ائتالف وجود دارد

که در چند سال گذشته به طور مستمر ھرگونه اتھامی را ناديده گرفته است، درک  مھم در کل پرونده عليه ناتو، ۀلحظ

. ی در مناطقی که در معرض حمالت بمباران قرار داشتند، مستقر بودندئ سرباز ايتاليا٢۵٣اين موضوع بود که حدود 

  . شکايات پرونده ھای خود عليه وزارت دفاع ايتاليا شدندۀآنھا برند

 کوزوو با موفقيت توسط ۀ مستقر در واحدھای ناتو در جنوب صربستان و در قلمرو استان خودخواندیئسربازان ايتاليا

ھای روحی و مرگ ناشی از تشعشعات،  او به دليل مشکالت سالمتی و آسيب. وکيل آنجلو فيوره تارتاليا نمايندگی شدند

  .ديدگان کمک کرد تا ھر کدام صد ھزار يورو غرامت دريافت کنند به آسيب

با اين حال، در مورد صربستان، مسائل پيچيده تر می شود، زيرا نمايندگان پيمان ناتو به درخواست ھای وکيل و 

با اين حال، .  موارد سرطان را فاش می کردند، پاسخی ندادندۀپزشکان صرب که اغلب در رسانه ھا افزايش نگران کنند

نيان صرب نيز نشان داد و تمايل خود را برای به اشتراک گذاشتن ی عالقه خود را به قربائکه وکيل ايتاليا پس از اين

  . ناتو ابراز کرد، چشم انداز برنده شدن در پرونده کمی بھتر شده استۀتجربيات خود با ھمکاران صرب خود در پروند

شکی قانونی،  نزديک صربستان منتظر ورود وکيل تارتاليا و دستيار او در آسيب شناسی روانی قانونی و پزۀدر آيند

  .باشد دکتر ريته چلی می

موريت ھای أدکتر چلی مشاور کميسيون تحقيق در مورد اثرات اورانيوم غنی شده و ذرات نانو بر سربازان شاغل در م

  .حفظ صلح در منطقه بود

 ۀدخواندکوزوو و متوھيجا نام قانون اساسی استان خو(که در زمان بمباران ناتو در استان صربستان کوزوو و متوھيا 

  .بودند) صربستان است

ی ھمچنين يکی از اعضای کميسيون کارشناسی بود که برای تعيين ارتباط علت و معلولی بين بمباران ئاين پزشک ايتاليا

 خون از ۀبا گرفتن نمون.  در کوزوو بودند، کار می کرد١٩٩٩اورانيوم غنی شده و بيماری ھای افرادی که در سال 

وکيل سردار الکسيچ .  بمباران فلزات سنگين ھستندۀدکتر چلی دريافت که سرطان ھای رايج نتيجی، ئسربازان ايتاليا

ی در ئاميدوار است که دکتر چلی گزارش معتبری در مورد موکالن خود تھيه کند و شواھد احتمالی مانند دعاوی ايتاليا

  .ی دو پرونده ارائه شودئ قضاۀديوان عدالت برای يکسان کردن روي
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 اثبات شده از طريق ۀ موفقيت آميز در ايتاليا، دادگاه بلگراد اکنون در تالش است تا در ھر پروندۀبعيت از تجرببه ت

  .ی را درخواست کندئدعوا عليه ناتو غرامت صد ھزار يورو

قی خود به طور غير منط» مصونيت« لۀأاکنون توپ دوباره در زمين دادگاه و ھمچنين اتحاد ناتو است که با طرح مس

  .از خود در برابر اتھامات جنايت عليه بشريت دفاع کند

در مورد ناتو فرمول امتحان پس داده و آزمايش شده ای است که آنھا بارھا در کشتار بی » مصونيت«بديھی است که 

 .اند در عراق، سوريه و افغانستان استفاده کرده» خسارت جانبی« غيرنظاميان به عنوان ۀروي

 یراشا تود

  


