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  ،  تا كجا؟،  تا كي؟»ناتو«

  

  انديشه واحد و اطالعات نادرست

  منتشر شده است ٢٠٠٠اين مقاله در لوموند ديپلماتيك  مارس 

  

  

 SERGE HALIMI ET DOMINIQUE VIDALنويسندگان:      

  روزنامه نگار و تاريخ دان.  

  برگردان:        شهباز نخعي
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، مسئوالن سياسي و روزنامه نگاران براي توجيه مداخله نظامي غرب از واژه ١٩٩٩در سال 

درمورد صربستان استفاده مي كردند.  هنگامي كه جنگ تمام شد، » نسل كشي«هراس انگيز 

يتكاران ان هيچ تناسبي با ارقام پيشتر اعالم شده نداشت و درحالي كه جناتعداد واقعي قرباني

  از مجازات معاف ماند.» ناتو«جنگي صرب محاكمه و محكوم شدند، تجاوزات 

  

هنگامي كه همه «، يوشكا فيشر، وزير امورخارجه وقت آلمان پيش بيني كرد كه: ١٩٩٩در آوريل سال 

 به او اجازه مي داد كهاين پيش گويي ».  حقيقت آشكار شود، فكر مي كنم كه از حد تحمل فراتر خواهد بود

.  آقاي رودلف وير كشددر يوگوسالوي به تصرا  ١٩٤٠و  ١٩٣٠جنگي قومي از نوع جنگ هاي دهه هاي 

حرف بزند و بيل كلينتون، رييس » نسل كشي«از  قاطعيتبا  شارپينگ، وزير دفاع وقت آلمان ترجيح داد

سخن گفت.  آقاي توني بلر هم با » تالش هاي آگاهانه و نظام مند نسل كشي«جمهوري اياالت متحده از 

ما قول مي دهم كه ميلوسويچ و نسل كشي نژادي نفرت اكنون به ش«افزودن دو صفت همان حرف او را زد: 

در «» ناتو«روز بمباران يوگوسالوي توسط  ٧٨و به نظر آقاي ليونل ژوسپن، » انگيز او شكست خواهد خورد

بود.  بيشتر رسانه هاي بزرگ هم به اين گفته ها شاخ و برگ » خدمت قانون (...) و به نام آزادي و عدالت

  مي دادند.
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از كوزوو دارند وحشتناك بود.   اطمينان مي دادنددر آن زمان، اين درست بود كه خبرهايي كه رهبران غربي 

دهكده سربرنيكا [ ٥٠ دمي توان«ايمز گفت: به نيويورك ت ١٩٩٩وريل آ ٤يكي از مسئوالن دولت آمريكا در 

هزار كشته).  موردي ديگر  ٣٥٠(يعني  ه باشدداشت وجوداي در بوسني كه همه اهالي آن قتل عام شدند] 

ممكن است دهها هزار مرد جوان «نقل شده است:  ١٩٩٩آوريل  ١٨در  ABCتوسط بخش خبر تلويزيون 

هزار آلباني تبار كوزوو  ٥٠٠از  فرداي آن روز، وزارت امور خارجه آمريكا اعالم كرد كه».  اعدام شده باشند

  ».  وجود دارد كه كشته شده باشندخبري در دست نيست و اين بيم «

  

آوريل  ٢٠در  TF1اين ارقام فورا توسط تلويزيون فرانسه بازپخش شد.  به عنوان نمونه، ژان پي ير پرنودر 

را اعالم كرد.  راديو هم به همين ترتيب عمل كرد و » هزار تن كه احتماال كشته شده اند ٥٠٠تا  ١٠٠«رقم 

را نقل كرد كه بنابر » اتحاديه اتالنتيك«با حرارت اطالعات » ناتو«در فرانس انتر، خبرنگار رسمي آن در 

قبر يا گودال مي كنند از صدها پسر جوان به عنوان بانك خون زنده استفاده مي شود، هزاران تن ديگر «آنها 

 )...١٩آوريل، خبر ساعت  ٢٠» (و به زنان مرتب تجاوز مي شود

 

رقمي  ٦به پايان رسيد، برآوردهاي منابع غربي از تعداد كشته شدگان كه » ناتو«جنگ با پيروزي هنگامي كه 

هزار تن در بيش از  ١٠«ژوئن، وزارت امورخارجه انگلستان اعالم كرد:  ١٧رقمي شد.  در  ٥تبديل به  بود

هزار  ١٠كشته شدن  ژوئن، بيل كلينتون، رييس جمهوري آمريكا ٢٥در ».  كشتار به قتل رسيده اند ١٠٠
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كوزوويي توسط صرب ها را تأييد كرد.  در آن زمان، برنارد كوشنر، نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل متحد 

گاه الهه در همان روز آن را تكذيب كرد.  لوموند هزار تن سخن گفت.  داد ١١اوت از يافتن قبرهاي  ٢در 

هزار قرباني كشته  ١٠شماره ماه اوت خود نوشت كه قبر نيمي از » اول«ديپلوماتيك با بي احتياطي در صفحه 

  ».شده ها نبش شده است

  

مان )، مانند سازTPIYبا اين حال، در نتيجه گيري هاي دادگاه كيفري بين المللي براي يوگوسالوي سابق (

سخن گفته نشده است.  تنها كاري كه انجام شد، به ابتذال » نسل كشي«هاي ديگر بين المللي، از اتهام 

  كردن آن بود.» كشتار«كشاندن اين مفهوم و مترادف 

  

.  گروه »جنايات جنگي آري، نسل كشي نه«، روزنامه اسپانيايي ال پائيس نوشت: ١٩٩٩سپتامبر  ٢٣در 

وك، ناحيه در بازگشت از ايست -مركب از كاركنان پليس علمي و حقوق دانان مدني –كارشناسان اسپانيايي 

لوپز (...)».  اطعيت اعالم كرد كه هيچ گور دسته جمعي اي يافت نشده است اي در شمال كوزوو، با ق

 پاالفوكس (رييس هيئت اسپانيايي) گفت جناياتي رخ داده كه برخي از آنها وحشتناك بوده، اما مربوط به

  ».جنگ است
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  براي كسب موفقيت در جبهه تبليغات، رهبران «

  »غربي (...) به وسيله هايي نادرست متوسل شدند

  

جسد  ٢٠١٨حتي اگر فكر شود كه همه «نوامبر تأييد كرد كه:  ٢٠دو ماه بعد، جان اللند در نشريه اسپكتاتور 

) آلباني تبارهايي هستند كه به TPIY( يافته شده توسط دادگاه كيفري بين المللي براي يوگوسالوي سابق

داليل قومي كشته شده اند، اين تعداد يك پنجم رقم اعالم شده توسط وزارت امورخارجه انگلستان، يك 

پنجم تعداد اعالم شده توسط ويليام كوهن (وزير دفاع آمريكا) در ماه مه، و يك دويست و پنجاهم رقم 

  ».آوريل است و تازه همين برآورد هم موجه نيست ادعايي وزارت امور خارجه آمريكا در ماه

  

رياضيات غم انگيز، شمار «، هفته نامه نيوزويك به نوبه خود مقاله اي با عنوان ١٩٩٩نوامبر  ٢٢در 

 "ناتو"پس از پايان جنگ (...)، «منتشر كرد.  در اين مقاله نوشته شده بود: » وحشيگري ها كاهش مي يابد

هزار تن، عرضه كرد.   ١٠عداد آلباني تبارهاي كشته شده توسط صرب ها، يعني برآوردي بسيار كمتر از ت
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اكنون به نظر مي رسد كه حتي اين تعداد هم، با وجود وحشيگري هايي كه توسط صرب ها انجام شده، مي 

  ».تواند كمي بيشتر از واقعيت باشد

  

جسدي كه در واقع پيدا شده، به صرب ها  ٢٠١٨براي توضيح تفاوت بين دهها هزار كشته اعالم شده و 

اتهام زده مي شود كه رد آنها را به كلي محو كرده اند.  جان پيلجر، روزنامه نگار استراليايي دراين مورد به 

نوامبر نتيجه تحقيقات خود را در نشريه نيواستيتزمن منتشر كرد.  او با مدارك  ١٥در تحقيق پرداخت و 

و يك  )كرد.  دانيل پرلز (روزنامه نگاري كه چند سال بعد در پاكستان كشته شد مستند اين اتهامات را رد

روزنامه نگار ديگر به نام رابرت بالك هم به نوبه خود به تحقيق دراين مورد پرداختند.  مقاله آنها كه در 

نشريه در  نشريه وال استريت ژورنال منتشر شد، چنان تكان دهنده بود كه اين» اول«در صفحه  ردسامب ٣١

پرداخت.  در اين » ناتو«شماره روز بعد خود، در يك نوشته رفع و رجوع كننده تحريريه به توجيه جنگ 

و رسانه ها، هريك  "ناتو"شبه نظاميان آلباني تبار كوزوو، سازمان هاي حقوق بشري، «مقاله نوشته شده بود: 

  ».رپذير كنندديگري را تغذيه كرده اند تا شايعات درمورد نسل كشي را باو

  

براي كسب «، اريش فوالت هم درپي تحقيقي طوالني اعالم كرد كه: )٢٠٠٠ژانويه  ١٠در مجله اشپيگل (

موفقيت در جبهه تبليغات، رهبران دموكرات غربي، گاه به وسيله هايي نادرست متوسل مي شدند.  بخصوص 

  ».توجه بودبا نشر خبرهاي تحريك كننده احساسات قابل  كار وزير دفاع آلمان
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سازمان امنيت و «، لوموند دو صفحه خود را به انتشار گزارشي از جنگ كه توسط ٢٠٠٠ژانويه  ١١در 

 ١٤منتشر شده بود اختصاص داد.  برنارد هانري لوي، در  ١٩٩٩دسامبر  ٦) در OSCE» (همكاري اروپا

جاوز صرب ها عليه غيرنظاميان، سرانجام خيلي چيزها روشن شد: اول اين كه ت«ژانويه در لو پوئن نوشت: 

صورت گرفته بود.  دوم: اين حمالت ربطي به جرم هايي كه  "ناتو"عمدتا مسلمان، خيلي پيش از حمالت 

به نوشته لوموند، تحقيق كنندگان به مستنداتي مرتكب شده بود نداشت.  سوم:  )UCKارتش آزادي كوزوو (

ي طرحي از پيش انديشيده انجام شده و به عبارت روشن دست يافتند كه ثابت مي كرد اين جنايات برمبنا

  ».صورت مي گرفت.  پايان بحث "ناتو"تر، با يا بدون مداخله 

  

كه تحقيق  فراموش نمي شددرواقع، بحث درصورتي پايان مي يافت كه در گزارش لوموند اين موضوع 

تجاوز به حق «، فصل پنجم: »تجاوز به حقوق بشر در كوزوو(«كنندگان اروپايي در بخش سوم گزارش خود از 

راسر كوزوو در آغاز حمالت هاي بي علت و خودسرانه اي كه در سكشتار: «بودند نتيجه گيري كرده»)زندگي

، به صورت يك ١٩٩٩مارس  ٢٥به  ٢٤)در شب RFYعليه جمهوري فدرال يوگوسالوي ( "ناتو"هوايي 

  ».پديده عمومي درنيامده بود
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جز به صورت غيرعمدي، نمي  هارن دوطرف نظريه پردازي شده بود: دموكراسي از آغاز درباره عدم تقا

و جرم  -»عراقي ها«مثل  –شدندهمه مجرم بودند و همه مجازات  .  صرب هاي انجام دهندتوانست كار بد

جانبي  ي خطاها ناشي از اهميتي ندارد و  صرب هاهايشان آگاهانه و عمدي بود.  با چنين معياري، رنج هاي 

مي شد «كرد: عالم ا ١٩٩٩ژوئن  ١٥با اين حال، چنان كه سازمان گزارشگران بدون مرز در   .ناتو بوده است

، صادقانه تر از -كه مدعي مبارزه براي قانون و اخالق است –تالف دموكراتيك اميدوار بود كه يك ائ

  ».كه با آن مي جنگيد رفتار كنداي ديكتاتوري 

  

تخريب بي ديل «، »تجاوزات به قوانين و عرف هاي جنگ«بين المللي درباره  اساسنامه دادگاه كيفري ٣ماده 

حمله يا بمباران شهرها، روستاها، خانه ها يا ساختمان «و » روستاها يا ويرانگري بدون ضرورت نظاميشهر و 

، عده اي از حقوق دان هاي بين المللي ٢٠٠٠در آغاز سال هاي دهه را ممنوع كرده است.   »هاي بي دفاع

مرتكب تجاوزات » ناتو«بران المللي ارسال و استدالل كردند كه ره را به دادگاه كيفري بين پرونده مشروحي

  جدي به حقوق بين المللي شده اند.

  

  

  بمب هاي خوشه اي
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با استفاده از بمب هاي  "ناتو"حمالت هوايي «، سازمان ديدبان حقوق بشر در گزارشي از ٢٠٠٠فوريه  ٧

خبر داد و در » مورد منجر به مرگ غيرنظاميان يوگوسالو ٩٠«و » خوشه اي در نزديكي مناطق مسكوني

اطمينان داد  اعالم كرد و در عين حال» تن ٥٢٧تا  ٤٨٨بين «برآوردي موقت شمار قربانيان غيرنظامي را 

نيافته است.  با اين همه، ديدبان حقوق بشر معتقد بود كه » جنايات جنگي«كه مدركي مبني بر ارتكاب 

 بين المللي تجاوز«ن برخي آنها را با دليل هاي قضايي و انساني توجيه مي كردند، اآن زمبمباران ها، كه در 

  .»بوده استبه حقوق بشر 

  

بيشترين » ناتو«تجاوزات غرب و موارد تخطي از كنوانسيون ژنو، در مقاالتي در مطبوعاتي كه با هدف 

 ٢٠همگرايي را داشتند به صورت مستند منتشر شد.  به اين ترتيب، خبرنگار نظامي واشنگتن پست، در 

ن بازتاب يافته بود.  گاه در لند اد برخي از بمباران هرخبر مي داد كه اكراه پاريس درمو ١٩٩٩سپتامبر 

رابين كوك، وزير امور خارجه، حمالت به خطوط برق يك بيمارستان مهم بلگراد را زير سئوال برد، اما «

  ».اعضاي ديگر گروه تسليم شد استدالل هايدربرابر 
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به ستاد كل حزب سوسياليست رييس جمهوري  ١٩٩٩آوريل  ٢٣ موشكيكمي پيش از انجام حمله 

برآورد مي كرد كه اين حمله » ناتو«دان ميلوسويچ، يك يادداشت داخلي توزيع شده بين رهبران سلوبو

برآورد مي شود كه بين  وباال خواهد بود  تلفات جانبي«احتماال موجب ازبين رفتن غيرنظاميان خواهد شد و 

ن خانه هاي واقع شده در تن از كاركنان حزب ازبين بروند.  تلفات ناخواسته غيرنظاميان (ساكنا ١٠٠تا  ٥٠

  ».تن خواهد بود ٢٥٠مجاورت محل انفجار) نيز 

  

حمالتي را ممنوع كه ) را زير پا گذاشتند ١ب كنوانسيون ژنو (بند  -٥١ماده » ناتو«بنابراين، كشورهاي عضو 

مي توان انتظار داشت موجب تلفات انساني در ميان غيرنظاميان يا ايجاد جراحت در آنها، يا  كه « مي كرد

.  بياد »شود ،واردآمدن خسارت به دارايي هايشان در حدي بيش از آنچه از يك حمله نظامي متصور است

مي شد،  انجاماز زندگي خلبان ها محافظت و با وسواس هزار متري  ٥ارتفاع از » ناتو«داشته باشيم كه جنگ 

  هيچ قرباني اي نداشت.كه تا حدي 

  

زيرساخت هاي  "ناتو"«گفت: » ديدبان حقوق بشر«، آقاي كنت رات، مدير اجرايي ٢٠٠٠در ژانويه 

غيرنظامي را بمباران كرده و اين كار نه به دليل شركت آنها در جنگ، بلكه براي اين بود كه باعث مي شد 

 غيرنظاميان صرب به ميلوسويچ فشار وارد كنند تا نيروهايش را از كوزوو بيرون بكشد.  استفاده از

باشد  -كه مبناي حقوق بشر بين المللي است -» اصل تمايز«غيرنظاميان به اين ترتيب، مي تواند تجاوز به 
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غيرنظاميان را كه استفاده از نيروهاي نظامي را تنها براي هدف هاي نظامي مجاز مي داند و كاربرد آنها عليه 

  ).٢٠٠٠ژانويه  ١٢(نشريه گاردين، » ممنوع مي كند

  

مقاله استيون ارالنجر در نيويورك تايمز بود  اين موضوع ها بازتاب بزرگي نداشت.  تنها يك در آن زمان،

مقامات «رالد تريبون منتشر شده بود: هدر اينترنشنال  ١٩٩٩دسامبر  ٣٠كه كه بازنشر مقاله اي بود كه در 

ر) گفته اند كه مطالعه دسامب ٢٩رسمي دادگاه كيفري بين المللي براي يوگوسالوي سابق در روز چهارشنبه (

درباره امكان ارتكاب جنايات جنگي توسط غربي ها در جنگ اخير كوزوو، سند داخلي مهمي خواهد بود كه 

نتيجه بررسي آن بي ترديد منتشر نخواهد شد (...).  خانم دل پونته شخصا تأكيد كرده كه دادگاه وظايفي 

(...).  گزارش اساسي به حاميان اين دادگاه بوده اند كه بهترين  داردفوري تر از تعقيب رهبران غربي اي 

، مانند بمباران مراكز برق و "ناتو"فعاليت هاي عنوان يك تجزيه و تحليل مبنايي براي تعقيب جنايات جنگي 

مدعي است عملكرد نظامي داشته و نيز استفاده  "ناتو"پل ها، تأسيسات غيرنظامي از جمله آنهايي است كه 

اطمينان مي دهد كه از آنها تنها عليه فروگاه ها و ديگر  "ناتو"هاي خوشه اي است كه  بمبز گسترده ا

هدف هاي نظامي استفاده شده است.  اگر خانم دل پونته تصميم بگيرد هيچ كاري نكند، اين گزارش براي 

  ».استفاده تاريخ نگاران بايگاني خواهد شد
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تلقي كردند.  استدالل آنها تقريبا اين بود كه: » بايگاني شده«بيشتر رسانه ها موضوع را به همين صورت 

» غيرنظاميان را هدف نمي گيرد، در حالي كه بلگراد از آنها به عنوان سپر انساني استفاده مي كند "ناتو"«

پر بودن «يد در يك مقاله تحريريه از ).  فرانز اوليويه گيزبرگ بي حاصل كوش١٩٩٩آوريل  ١٦(فرانس انتر، 

اطالعات را زير مهميز انتقاد گرفت » ناتوسازي« انتقاد كند و نشريه ماريان چندين بار» "تونا"مغز رهبران 

چنان رايج و مسري شد كه بر چند نشريه معدود مخالف جنگ غلبه كرد.   در ستايش از خود ولي اتفاق نظر

اين بار از اتفاق نظر وطن پرستانه اي كه درمورد جنگ خليج [فارس] «يتيس با بي احتياطي نوشت: نشريه پول

بلندگو را به دست كارشناسان نظامي يونيفرم پوش مي   [روزنامه نگاران]وجود داشت دوريم و همكاران

باره جنگ كوزوو بايد روزنامه نگاران توجه دارند كه در: «(اول آوريل).  نشريه اومانيته نيز نوشت» دهند

  آوريل). ٨( »لي بيش از جنگ عراق احتياط را رعايت كننديخ

  

  

افكار عمومي، مي گفتيم كه فرض هاي متعددي مطرح  براي تسكين«يش مي آمد، هنگامي كه مسئله اي پ

  ».است و درباره آن تحقيق مي كنيم
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خيلي قوي است.  اما، براي اين كه كارآمد باشد، دستكاري بايد آگاهانه و همراه با » احتياط آميز«مفهوم 

در بروكسل موضوع را چنين توضيح » ناتو«كاربرد حيله هاي گذشته باشد.  خبرنگار فرانس انتر در سازمان 

خوب بوده كه خودم هم متوجه  شده ام چناننشده و يا اگر  آلت دستمن فكر مي كنم كه هرگز «مي دهد: 

پرس » ( نديده امچيزي جز اشتباهاتي كه صادقانه فكر مي كند تصحيح شده،  "ناتو"ده ام (...) من از آن نبو

  ).١٩٩٩ژوئن  ٢٨كالب فرانسه، پاريس، 

  

توضيح مي » ناتو«.  يك ژنرال قرار مي داد آلت دستچگونه مطبوعات را » ناتو«درحال حاضر مي دانيم كه 

ما براي پاك كردن رد و اثر ها روشي به حد كافي كارآمد داشتيم.  ما غالبا علت و عوارض دقيق «دهد كه: 

افكار عمومي مي گفتيم كه فرض هاي متعددي مطرح است و  ي تسكيناشتباه ها را مي دانستيم، اما برا

گامي كه ديگر مورد توجه كسي نبود مطرح مي كرديم.  روي روز بعد، هن ١٥تحقيق مي كنيم.  ما حقيقت را 

   )».١افكار عمومي هم مانند هرچيز ديگري مي توان كار كرد (

  

١-  

Le Nouvel Observateur, Paris, 1er juillet 1999. 

  


