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 نشست های پی درپی و موانع کالن در برابر صلح

 ۱۹  ریس جمهور افعانستان در سلسله کنفراس هایی با نماینده گان چندین کشور به تاریخ محمد اشرف غنی،

 ۲۰ماه سرطان سال جاری در پی ایجاد اجماع بین المللی مذکرات صلح با طالبان است. نماینده گان حدود 

ین کنفراس ها کشور در این کنفراس ویدیویی شرکت داشتند، مقام های حکومت افغانستان گفته اند که در ا

نماینده گان چندین کشور از جمله ایاالت متحده امریکا، روسیه و همچنین سازمان بین المللی مانند ملل متحد 

اشتراک کرده و دیگر کشور های اشتراک کننده شامل پاکستان، هندوستان، ایران، چین، مصر و قطر بوده اند. 

 دولت های تالش از و پایدار صلح ارضی، تمامیت ملی، حاکمیت دارای متحد، افغانستان از کنندگان اشتراک

 از بعد افغانستان بازسازی به کمک برای آمادگی اعالم و کرده حمایت ژنو کنفرانس برگزاری برای افغانستان

 حکومتداری زمینه در تا خواستند افغانستان دولت از همچنین. نمودند صلح مذاکرات روند رسیدن نتیجه به

 .1نماید عمل خویش المللی بین تعهدات به خوب

ماه سرطان، نشست سه جانبه افغانستان، چین و پاکستان برگزار گردید. به  ۲۰یک روز پس از آن به تاریخ 

گفته سخن گوی وزارت خارجه این نشست در سطح معینان وزارت خارجه سه کشور برگزار شد، در این نشست 

                                                             
1 https://www.mfa.gov.af/fa/news/1908-international-consultative-meeting-on-strengthening-consensus-for-
peace-in-afghanistan.html 
 

https://www.mfa.gov.af/fa/news/1908-international-consultative-meeting-on-strengthening-consensus-for-peace-in-afghanistan.html
https://www.mfa.gov.af/fa/news/1908-international-consultative-meeting-on-strengthening-consensus-for-peace-in-afghanistan.html
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مات حکومت افغانستان برای رهایی زندانیان طالبان استقبال نماینده گان کشور های چین و پاکستان از اقدا

کرده اند و از طالبان خواسته اند تا خشونت ها را رها کنند و در مسیر مذاکرات بین االفغانی گام های عملی 

بردارند. این نشست ها در حالی راه اندازی می شود که آغاز مذاکرات بین االفغانی با بن بست روبه رو شده 

، و علت آن نیز رها نشدن شماری از زندانیان طالبان از جانب حکومت عنوان شده است. آنچه مسلم است است

 .2اینکه طالبان تا اکنون در راستای آغاز مذاکرات بین األفغانی انعطاف کم تری نشان داده اند

ن سیاسی طالبان به قول این در کنار آن خلیل زاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان با مال برادر معاو

سرطان گفتگو کرده است. خلیل زاد می گوید که هر  ۱۴گروه مبنی بر آغاز گفتگو های بین االفغانی به تاریخ 

خیر در مذاکرات، به مخربین روند صلح فرصت می دهد تا آنرا تخریب نمایند. در خبرنامه طالبان آمده ٔ  گونه تا

اره رفاه اقتصادی، بازسازی، پیشرفت افغانستان و طرح های اقتصادی نهاد است که مال برادر با آدم بولر درب

توسعه و سرمایه گذاری بین المللی ایاالت متحده امریکا برای کشور های منطقه صحبت کرده است. کاهش 

ن خشونت ها، رهایی زندانیان دوطرف، آغاز گفتگو های بین االفغانی و حمایت منطقه یی از روند صلح افغانستا

از موضوعات مورد بحث خلیزاد با مقام های افغانستان بوده است. تا اکنون حکومت افغانستان از پنج هزار 

زندانی طالب تاکنون نزدیک به چهار هزار را از زندان ها رها کرده است و قرار است در این هفته نیز شماری 

گفتگو ها بین االفغانی اعالم نشده است اما برخی از زندانیان طالبان رها گرداند. در حالی که تاکنون زمان آغاز 

 .3منابع می گویند که این گفتگو ها در ماه روان میالدی آغاز خواهد شد

نشست های ویدیویی اخیر رئیس دولت افغانستان با همتایان منطقه ای اش، ظاهراً ریشه در تالش های  

همچنان این نشست ها برای جلب هم سویی حکومت برای اقناع کشور های منطقه برای آوردن صلح دارد، 

کشور ها و سازمان های دخیل در امور افغانستان در مسیر صلح و گزارش دهی از کارهایی است که حکومت 

                                                             
2 https://8am.af/multilateral-meetings-efforts-to-facilitate-the-peace-process/ 
 
3 https://m.dw.com/fa-af/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%B2%A7%D8%AF-%D9 
 

https://8am.af/multilateral-meetings-efforts-to-facilitate-the-peace-process/
https://m.dw.com/fa-af/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%B2%A7%D8%AF-%D9
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افغانستان در مسیر صلح کرده است. اما بیشتر تحلیل گران امور صلح؛ تا حال نسبت به صداقت حکومت در 

 د.روند صلح؛ ابراز شک و تردید می نماین

 موانع و چالش ها

 نگهدارنده روشن ملعوا رفع بر باید ها اقدام مهمترین صلح به رسیدن و جنگ خاتمهء برای که نیست تردیدی

 نمی جانبه چند یا جانبه دو های نشست گفت توان می که است فرض این با شود متمرکز جنگ های شعله

وز دالیل مختلف امر .شود رفع و شناسایی دقیق صلح موانع اصلی ریشه که آن مگر باشد بخش نتیجه تواند

 در دخیل های انجری و افغانستان سیاستمداران که است این سر راه پیشرفت پروسه صلح قرار دارد حقیقت

 سیاسی اجماع نیز رحاض حال صلح داشته و در روند به متضاد حتی و مختلف متفاوت، های نگاه کشور، قضایای

 با برخورد ینحوه سیاسی، روند در مسلح مخالفان مشارکت و دادن سهم میزان گفتگوها، چگونگی برای

 .ندارد وجود ...و متهم مسلح مخالفان عملکردهای

 جاری دادهایروی  از جمله موانع کالن پروسهء صلح، دخالت کشور های خارجی در این پروسه میباشد. 

 کالنی منافع که است یکشورها گرو افغانستان، در در برقراری امنیت و صلح روند که کند می تایید افغانستان

این کشورها عموماً  .دارند یازن منطقه، در دخالت و حضور ٔ  بهانه عنوان به امنی دوام نا به و دارند افغانستان در

 .به صلح در افغانستان از دیدگاه منافع خود شان نگاه میکنند، نه از دیدگاه افغانها

پنجم کشور های جهان قرار دارد، و این اوضاع بد اقتصادی کشور  ٔ  لحاظ فقر در ردههمچنان افغانستان از 

را بیان میدارد. از نگاه تامین مالی نیرو های نظامی نظامیان افغان بشدت به آمریکا وابسته است، وابسته بودن 

آنطور که الزم است  به یک کشور از لحاظ اقتصاد به معنی وابسته بودن از لحاظ سیاسی نیز میباشد پس کشور

 .4نمی تواند روابط سیاسی خود را آزادانه تنظیم نماید

                                                             
4 https://www.google.com/amp/s/www.irns.ir/amp/828532/ 
 
 

https://www.google.com/amp/s/www.irns.ir/amp/828532/
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 و افرادی مخالف هانفرماند اختالف باالی رهایی زندانیان دوطرف است. طالبان خواستار آزادی قظیهء دیگر،

قضایای و یاهم  تندهس افگنی هراس و دهشت ترور، جنگ، به متهم بند می باشند که نزد حکومت افغانستان از

واجه شده و این سکتگی هزار زندانی طالب با سکتگی م 5حقوق العبدی دارند. به همین خاطر روند رهایی تمام 

 به نوبهء خود مانع مهم در برابر آغاز مذاکرات صلح بین األفغانی گردیده است.

یران و زیرا منافع ا موانع دیگر صلح، را می توان  در سیاست خارجی نامتوازن دولت افغانستان جتسجو کرد،

در تضاد قرار دارند، دولت  روسیه با امریکا، از هند با پاکستان و برخی دیگر از کشور های منطقه در افغانستان

نستان را قانع سازد که صلح افغانستان نیاز دارد تا در رابطه به صلح موقف قاطع اتخاذ نموده، همسایه های افغا

 یزخواهد بود.ان ها ارزش حیاتی دارد به نفع کشور های منطقه، ندرین کشور، همان طوریکه برای افغ

کریم پوپل از آگاهان مسایل سیاسی که در اروپا زندگی می کند در یک یاداشت نوشته است: در حوت سال 

وزارت داخله افغانستان فهرست گروههای تروریستی در کشور را به سازمان پولیس اتنرپول تسلیم کرد  ۱۳۹۵

ر طالبان، در افغانستان فعال بوده عالوه بر این که علیه دولت افغانستان می جنگند اکثر شان که عالوه ب

گروپ بزرگ و کوچک مسلح در  ۱۶۸مجرمان بین المللی بوده در قتل هزاران نفر دست دارند. نزدیک به 

 .5افغانستان به فعالیتهای مسلحانه مشغول اند

ل با گروه های مخالف از این گفته ها معلوم می گردد دولت افغانستان تنها با گروپ طالبان درگیر نیست، ب

با طالبان سبب افشا  دیگر نیز درگیر است که فعالیت های خود را زیر اسم گروه طالبان انجام میدهند. صلح

توانند فعالیت های خود به عنوان این که فعالیت های گروه های تروریستی دیگر میگردد که در واقع آنها نیز ب

 دهند. به اسم گروه طالبان خاتمه دهند برنامه های برای سبوتاژ نمودن پروسه صلح انجام می

                                                             
5 https://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=158350 
 

https://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=158350
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 از آنها از برخی حمایت حتی و افغانستان بحران حل در اسالمی کشورهای تفاوتی بی جمله از دیگری عوامل

 بی رهبران، میان تنش و سیاسی ثباتی بی افغانستان، رد دولتی حاکمیت ضعف مسلح، مخالف های گروه

 میباشد. ... و خارجی متعدد کشورهای حضور دولت، به مردم اعتمادی

در این میان تشدید حمالت مخالفین مسلح در مناطق مختلف کشور، امید ها نسبت به صلح را کمتر می  

منتفی کرده اند اما، در شرایطی که طالبان عمالْ سازد. گرچه طالبان رسماْ مسوولیت این حمالت را از خود 

آتش بس اعلم نکرده اند دشوار است که چنین حمالتی را با افراد وابسته به این گروه مرتبط ندانست. اعالم 

آتش بس از سوی طالبان نشان دهنده حسن نیت وتعهد واقعی آن ها به مذاکرات صلح است و از سوی دیگر 

از اتهام هایی شود که این روزها پس از وقوع هر حمله ای، در اذهان عامهء مردم  می تواند باعث جلوگیری

نسبت به طالبان به وجود می آید. به آن ها زده می شود. البته حکومت افغانستان نیز در مناطق مختلف کشور 

 شد.دست به عملیات تهاجمی علیه طالبان می زند که در بغرنج سازی پروسهء صلح بی تأثیر نمی با

گرفتار جنگ بوده است اما تالشها بخاطر صلح بسیار کمرنگ می باشد.  همواره گذشته سال ۴۰ در افغانستان

حاال که شرائط برای تحقق صلح مهیاء شده اشت، افغانها باید ازین فرصت استفادهء اعظمی نموده صلح را در 

 همواره ، می باشند و بوده ها نا امنی و ها جنگ این تداوم اصلی قربانی که افغانستان کشور قائم سازند. مردم

صلح، به نظر مثبت دیده و از آن حمایت نموده اند. این بار داعیهء صلح وارد مرحلهء جدیدی  های وعده به

شده است که افغانها می توانند از راه تفاهم بین األفغانی و کار بیشتر در جهت رفع موانع جنگ، به زودی شاهد 

 و پایدار در کشور خود باشند. تحقق صلح عادالنه
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 سال بعد از نسل کشی مسلمانان در بوسنیا  ۲۵

 هنوز هم زیر سوال است موقف جامعه ی جهانی

 

و متامی خاک بوسنیا، از وحشتناک ترین جرایم علیه برشیت در  رسبرنیتساقتل عام مسلامنان در شهر 

 ۸۰۰۰در جریان پنج روز  ۱۹۹۲نوع خود، بعد از جنګ جهانی دوم، به شامر می رود. در ماه جوالی سال 

به شکل دسته جمعی به قتل رسیدند. به هزار ها زن  رصبستان  –تن مرد مسلامن توسط اردوی بوسنیا 

قرار ګرفتند. هدف این قتل عام از بین بردن نژاد  رصبستان  –ساکر اردوی بوسنیا مسلامن مورد تجاوز ع

به شکل ماهرانه ای بین  رصبستان  –مسلامنان در آن شهر بود. قابل یاد آوری است که اردوی بوسنیا 

کامالً متشکل از افراد  6السوویچسالبودان می ؛توسط رهرب نشنلست  رسبی ۱۹۹۰الی  ۱۹۸۰سال های 

   7ها اردو را در کنرتول داشتند.رصب قوم ګردیده و  یک

                                                             
6  - Slobodan Milosevic 
7  - Bosnia and Herzegovina, 1992–1995; https://www.ushmm.org/genocide-prevention/countries/bosnia-
herzegovina/case-study/background/1992-1995  

https://www.ushmm.org/genocide-prevention/countries/bosnia-herzegovina/case-study/background/1992-1995
https://www.ushmm.org/genocide-prevention/countries/bosnia-herzegovina/case-study/background/1992-1995
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بعد از سقوط چکوسلواکیا  آغاز منی ګردد. رسبرنیتساو اما داستان قتل عام مسلامنان در بوسنیا، از شهر 

جنګ های خونینی، نخست در سلوانیا و کرواشیا، و بالخره در بوسنیا به وقوع پیوست. هر چند متامی جناح 

های جنګ تلفاتی سنګینی متحمل شدند ولی مسلامنان قیمت عظیمی پرداختند. هنوز یک ماه از اعالن 

تن از  ۷۸رسبیا بالی شهر بیالینا حمله کردند و تا استقالل بوسنیا نګذشته بود که شبه نظامیان مستقر در 

ده ها ساله ای بود که در جریان آن  ۴ساکنین غیر رسبی آن را به قتل رساندند. این حمله رس آغاز جنګ 

 هزار تن به قتل رسیدند، شکنجه شدند و مورد تجاوز قرار ګرفتند. متامی شهرهای واقع در رسحدات 

آن شهرها به قتل رسیدند. بین ماه های می و رصب رار ګرفته و ساکنین غیر پی هم مورد حمله ق رصبستان

تن ساکنان غیر رسبی به قتل رسیدند که اکرثیت ایشان مسلامن  ۳۱۰۰در شهر پرییدور  ۱۹۹۲اګست سال 

که عامالن  بودهویدا ، به شدت ادامه پیدا کرد رصبستان بودند. وقتی قتل عام ساکنین شهرهای رسحدی 

را از وجود مسلامنان کامالً خالی منایند. طوریکه؛ بین ماه های آپریل و  رصبستان می خواستند  اکشتاره

تن  ۷۰تن مسلامن بوسنیايي به قتل رسیدند که از جمله آنها  ۳۰۰۰در شهر ویسګراد  ۱۹۹۲اګست سال 

مسلامنان  کمپي برای جمع آوریدر همین آوان شان به شکل زنده در یک خانه به آتش کشیده شدند. 

، و این تجاوز صورت می گرفت ساختند که در آن بر دخرتان نوجوان و خورد سن به شکل دوامدار تجاوز

در شهرهای زوارنیک، والسنیکا، و توزال  ۱۹۹۲ماه مکمل طول کشید. در اواخر سال  ۸ ها تابرای بعضی 

به قتل  با کامل بیرحمی رتن دیګ ۲۰۷۴. در شهر فاچه رسانیده شدندتن مسلامن دیګر به قتل  ۳۰۰۰

  8نزدیک می ګردید. رسبرنیتساو به این ترتیب دایره جرایم ضد برشی علیه مسلامنان به شهر  رسانیده شدند

                                                             
8 - Ethnic Cleansing of Bosnian Muslims – explained; Aljazeera, https://www.youtube.com/watch?v=gMuk3t3NoTU  

https://www.youtube.com/watch?v=gMuk3t3NoTU
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 تاریخی وقوع یک فاجعه

به عنوان ساحه امن پنداشته می شد.  قرار داشت و ملل متحد قوای صلح سازمان تحت حامیت رسبرنیتسا

سال در ماه جوالی تن مسلامن از ترس قتل و تجاوز به آنجا پناه برده بودند. به همین خاطر؛ ده ها هزار  

حتی  ساکنین شهرباالی این شهر حمله صورت ګرفت و قوای ملل متحد بدون اینکه در دفاع از  ۱۹۹۵

کردند. مردان، زنان و  شهر را ترصف رصبستان  –یک فیر هم منایند آن جا را ترک ګفتند. اردوی بوسنیا 

 به واسطهءتن به شکل دسته جمعی، یا  8300 حدود جوالی 25تا تاریخ کودکان مسلامن را  اسیر ګرفتند و 

. به قتل رسانیده شدندفیر تفنګ، یا به علت مبباردمان و انفجار مبب،  و یا هم زیر شکنجه شبه نظامیان، 

تا و دیپلامسی غرب به تحرک آمد  بیدار شد تازه عه جهانیوجدان خفته جام  رسبرنیتساقتل عام در  بعد از

 هزار ۶۴بیشرت از سالهء بالکان،   5جنگ های  پیامن صلح بسته شد و جنګ پایان یافت. در جریان اینکه

و کودک  هزار تن زن ۵۰ بیشرت ازافراد ملکی بودند؛  تن مسلامن بوسنیایی جان باختند که اکرثیت شان

 دیگر ګرفت، و به هزارها تن دیګر مجبور به ترک خانه و رسزمین خود شدند که ارجنسی قر تجاوز  مورد

برنګشتند.  به این ترتیب نفوس مسلامنان ساکن در بوسنیا، به خصوص در شهرهای رشقی و شاملی آن 

، ترکیب دیموگرافیک به نفع رصب ها تغیر خورد واین چیزی بود که در صد کاهش یافت ۱۰۰تا  ۵۰بین 

 9.ی فاشیست آنرا می خواستندرصب ها

 رسیدګی بین المللی به جرایم نسل کشی و ضد بشری

ب رص ب، به خصوص مسلامنان، توسط رص ساله در یوګوسالیا و قتل عام ساکنین غیر  ۵در جریان جنګ 

ها، جامعه بین املللی و در رأس آن ملل متحد عمداً نخواستند هیچ اقدامی پیش ګیرانه ای را در راستای 

                                                             
9 - Genocide in Bosnia; https://hmh.org/library/research/genocide-in-bosnia-guide/  

https://hmh.org/library/research/genocide-in-bosnia-guide/
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اذعان داشتند  وامنود ساختهاین کار را بی طرفی  دلیلمامنعت از ارتکاب جرایم و نسل کشی انجام دهند. 

پالن حمله بر شهرهای که ساحات  با وجود آګاهی کامل از آنهاکه منی خواهند مسئله را پیچیده سازند. 

د کنرتول می ګردیدند، اصالً هیچ نوع کمکی نظامی ارسال نداشتند ن نامیده می شدند و توسط ملل متحام

ب ها تسلیم دادند. یګانه کاری که ملل متحد رص و عساکر ملل متحد بدون هیچ مقاومتی شهر را به اردوی 

تا  های برشدوستانه، به شکل غذا، آب، لباس و کمپل بود خود را به انجام آن متعهد دانست ارسال کمک

. به این ترتیب ملل متحد، در رابطه به جنګ یوګوسالویا سابق در نګهداری شکم سیر مبیرنده قولی با ب

و یک قتل  صلح و امنیت بین املللی، که از اساسی ترین وظایف این سازمان به شامر می رود، ناکام ماند

 10.نیروهای حافظ صلح، به وقوع پیوست عام تاریخی درحضور

رسیدګی به  بخاطرملل متحد  سازمان ناکامی در مامنعت از جنګ و نسل کشی، ، شورای امنیتعد از ب

توسط  رسبرنیتساقتل عام مسلامنان در  و پرونده های جنایات جنګی یک سلسله اقداماتی به راه انداخت

پنداشته شد ولی قتل عام هزاران تن دیګر در سایر محکمه بین املللی عدالت جنوساید )نسل کشی( 

صورت ګرفت تا هنوز هم از طرف مراجع عدلی بین  ۱۹۹۵الی  ۱۹۹۲شهرهای بوسنیا که بین سال های 

اکرثیت کسانی که به شکل مستقیم و غیر مستقیم در نسل کشی و املللی وصف جنوساید به خود نګرفته 

 ز مورد تعقیب عدلی قرار نه ګرفته اند. محکمه بین املللی جزاییمسلامنان بوسنیایی دخیل بودند تا هنو 

ICC   از طرف شورای امنیت ملل متحد ایجاد ګردید تا به  ۱۹۹۳برای یوګوسالیای سابق در ماه می سال

جرایم جنګی که در جریان جنګ داخلی یوګوسالویا صورت ګرفته رسیدګی منوده مرتکبین را مجازات 

را به علت ارتکاب جرایم  محدودی فعالیت منود و درین جریان تعداد ۲۰۱۷سال  مناید. این محکمه تا

                                                             
10  - Focus on Humanitarian Aid; https://www.ushmm.org/genocide-prevention/countries/bosnia-
herzegovina/case-study/response/focus-on-humanitarian-aid  

https://www.ushmm.org/genocide-prevention/countries/bosnia-herzegovina/case-study/response/focus-on-humanitarian-aid
https://www.ushmm.org/genocide-prevention/countries/bosnia-herzegovina/case-study/response/focus-on-humanitarian-aid
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با توجه به بزرگی  ولی اقدامات این محکمه 11نسل کشی و جنایات جنګی محکوم به مجازات منود.

آنها هنوز هم  و از طرف وارثان قربانیان به خصوص مسلامنان کافی دانسته نه شده  جنایاتی که رخ داده،

   12عدالت هستند.منتظر 

 بعضی از اقدامات محکمه بین المللی جرایم

، څارواالن و قضات آن توانسته اند تنها به ۲۰۱۷تا به سال  ICCبین امللی جرایم  از زمان آغاز کار محکمه

رسیدګی منایند. جریان این  جنسی تعداد محدودی از قضایای نسل کشی، جرایم جنګی، شکنجه و تجاوز

ال دوام کرده است. به عنوان منونه س ۲۰طی بوده و در بعضی موارد تا د هم خیلی برسیدګی های محدو 

 به مهمرتین این قضایا ذیالً می پردازیم:

علیه دراګان نیکولیچ، فرمانده  ۱۹۹۴نخستین اتهام از طرف څارنواالن محکمه در ماه نومرب سال  .1

تجاوز جنسی و   به ارتکاب کمپ اسیران در رشق بوسنیا، درج اسناد محکمه شد، و وی متهم

به متامی اتهامات اعرتاف کرد و از  ۲۰۰۳جرایم علیه برشیت ګردید. نیکولیچ بالخره در سال 

قبل از امتام دوره زندان  ۲۰۱۳در سال  ولی  13سال زندان محکوم شد. ۱۵طرف محکمه به 

 14بخشیده شد و آزاد ګردید.

                                                             
11 - International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 1993 – 2017; https://www.icty.org/  
12 - Ethnic Cleansing of Bosnian Muslims – explained; Aljazeera, 
https://www.youtube.com/watch?v=gMuk3t3NoTU 
13 - Dragan Nikolic Pleads Guilty to all Four Counts of his Indictment; https://www.icty.org/en/press/dragan-nikolic-
pleads-guilty-all-four-counts-his-indictment  
14 - Hague Convict Who Apologised for War Crimes Dies; https://balkaninsight.com/2018/06/07/hague-convict-
who-apologised-for-war-crimes-dies-06-07-2018/  

https://www.icty.org/
https://www.youtube.com/watch?v=gMuk3t3NoTU
https://www.icty.org/en/press/dragan-nikolic-pleads-guilty-all-four-counts-his-indictment
https://www.icty.org/en/press/dragan-nikolic-pleads-guilty-all-four-counts-his-indictment
https://balkaninsight.com/2018/06/07/hague-convict-who-apologised-for-war-crimes-dies-06-07-2018/
https://balkaninsight.com/2018/06/07/hague-convict-who-apologised-for-war-crimes-dies-06-07-2018/
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 15جنګ علیه مسلامنان، هر یک رادوان کارادزیچدو تن از رهربان و فرماندهان  ۱۹۹۶در ماه می  .2

مسلامنان در رسبرنیتسا ، متهم ۱۹۹۵از طرف څارنواالن محکمه به نسل کشی 16و راتکومالدیچ 

سال در حال فرار و مخفی بود تا اینکه در ماه جوالی سال  ۱۳کاردزیچ تقریباً برای   17ګردیدند.

سال زندان محکوم ګردید که  ۴۰به  ۲۰۱۶ل دستګیر ګردید و به هاګ فرستاده شد. در سا ۲۰۰۸

در همین  18در نتیجه استیناف خواهی به حبس ابد تبدیل ګردید. ۲۰۱۹در سال بالخره این حکم 

تعداد دیګری از مرتکبین جنایات جنګی هم  19به حبس ابد محکوم ګردید. نیزمالدیچ  سال،

 دستګیر شده و محکوم به مجازات شدند. 

و جنگ بالکان  بستان بودرصجمهور  سیمسلامنان رئ ینسل کش امګدر هن که چیالسویسلوبودان م .3

سال  یبرا نکهینه تنها ا رفتګ یقتل عام مسلامنان صورت م یو  تیتحت حام را رهربی میکرد،

 در بالکان، ګجن انیو پا تونیبلکه بعد از معاهد د رفتګقرار نه  یعدل بیمورد تعق یمتامد یها

مصئون  بیسمت از هر نوع تعق نیدر ۲۰۰۰سال  اماند و ت یجمهور باق سیهنوز هم به عنوان رئ

 یبرا ،شد و به الهه انتقال داده رګیبعد از شکست در انتخابات دست ۲۰۰۰در سال  یبود. وقت

و مجازات  هیبه قض ګید یبرد و رس یبه رس م  ICC یامللل نیب جنایات سال ها در زندان محکمه

ش پایان عمر  بدون محاکمه و مجازات، 2006در سال  نکهیرفت. تا ا یم شیبه پ یبط یلیخ یو 

درگزشت. وبه این ترتیب لکهء عار  عدم مجازات بزرگرتین جانی برشی بعد از در زندان یافته و 

                                                             
15 - Radovan Karadžić 
16 - Ratko Mladić 
17 - Radovan Karadzic and Ratko Mladic accused of genocide following the take-over of Srebrenica; 
https://www.icty.org/sid/7221  
18  - Radovan Karadžić, Bosnian Serb physician, author, and politician; 
https://www.britannica.com/biography/Radovan-Karadzic 
19 - Ratko Mladic guilty of genocide, sentenced to life in prison; https://www.cnn.com/2017/11/22/europe/ratko-
mladic-verdict/index.html  

https://www.icty.org/sid/7221
https://www.britannica.com/biography/Radovan-Karadzic
https://www.cnn.com/2017/11/22/europe/ratko-mladic-verdict/index.html
https://www.cnn.com/2017/11/22/europe/ratko-mladic-verdict/index.html
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جنگ جهانی دوم، برجبین عدالت بین املللی باقی ماند. جسد میالسوویچ به بلگراد انتقال داده 

واسته در ماسکو برگشت و جسد بزرگرتین مرتکب جنایات برشی در شد، همرسش از تبعید خود خ

 حضور اعضای خانواده اش با عزت به خاک سپرده شد.

، که ۲۰۱۷یوګوسالویای سابق تا سال  جرایم در ارتباطه بهاز زمان آغاز فعالیت محکمه بین املللی  .4

جه و تجاوز، و تعداد تن به جرایم جنګی، شکن ۱۶۱این سال پایان کار این محکمه بود، تنها 

محدود آن به جرایم نسل کشی، آن هم تنها در رسبرنیتسا، متهم ګردیده اند. این در حالی است 

جنایات در جنګ به صدها تن می رسید و جرایم ارتکاب یافته همه از نوع نسل  واقعی که مرتکبین

ضور جامعهء بین املللی متام این بی عدالتیها در ح کشی و اخراج مسلامنان از خاک بوسنیا اند.

( م با استفاده از 1996-1992) صورت میگرفت، هامنطوریکه نسل کشی مسلامنان در بالکان 

 سکوت و تأئید خاموش امریکا و کشورهای اروپایی صورت گرفت.

 وارثین قربانیان جنګ وضعیت 

وارثین آنها تا هنوز هم سال از جنګ یوګوسالویای سابق، قربانیان این جنګ  و  ۲۵بعد از ګذشت تقریباً 

 نه توانسته اند از تأثیرات ناګوار آن رهایی یافته به حق خود دست یابند؛ و جامعه بین املللی، به خصوص

 ناکام بوده است.   شان و وارثان جنگ ملل متحد، در تأمین عدالت برای قربانیان سازمان

 ۴۰یون تن می رسید؛ که ازین تعداد در حدود هرزګوینا )بوسنیا( به چهار میل –نفوس بوسنیا  ۱۹۹۱در سال 

در صد هم یوګوسالوي بودند. در نتیجه  ۸در صد کروات و  ۱۷ب، رص در صد  ۳۱در صد آن مسلامن، 

هزار تن مسلامن کشته شدند و در حدود نزدیګ به یک و نیم میلیون تن مجبور به ترک رسزمین  ۶۴جنګ 

برای مهاجرین اجازه داده شد که به رسزمین  منودن جنگ، ، بعد از فروکشهای آبایی خود شدند. هر چند
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برګردند. به این  به رسزمین آبایی شان های خود برګردند ولی  تنها  تعداد محدود تا هنوز توانسته اند دوباره

  20ب ها که پاک کردن مسلامنان از بوسنیا بود تحقق یافته است.رص ترتیب هدف 

روح و روان وارثان قربانیان را آزار می دهد مسئله مفقودي اجساد  که تا هنوز هم یاز مسایل دیګر  ییک

به منظور انکار از ارتکاب جرایم و مخفی کردن آثار جنایات  رصبستان  –مقتولین است. اردوی بوسنیا 

خود، دست به کشیدن اجساد زده و آنها را در جاهای مختلف، دور از هم، در قرب های دست جمعی مخفی 

یجه جستجوی دوامدار هر سال صد ها تن ازین قربانیان از قرب های دست جمعی بیرون می کردند. در نت

شوند و دوباره به خاک سپرده می شوند. به این شکل زخم و درد جنایات ارتکاب یافته تا سال های سال 

 21روح و روان وارثین قربانیان و بازماندګان را اذیت خواهد کرد.

 تجاوز این ءهزار تن زن تجاوز جنسی صورت ګرفته است. نتیجه ۵۰در جریان جنګ بر بیشرت از 

هزار تن  ۴، نسل است که امروز در دهه سوم عمر خود قرار دارند و تعداد شان به بیشرت از سیستامتیک

که علیه شان صورت می ګیرد، رنج  اجتامعی ایمی رسد. آنها از وضعیت بد اجتامعی که دارند و تبعیض 

در هر نوع سند رسمی دولتی مربوط به  ، مانند بسیاری از کشور های دیگر؛یای امروزیمی برند. در بوسن

هزار تن نه تنها اینکه نوشنت نام پدر ممکن  ۴شخص حقیقی باید اسم پدر شخص درج ګردد. برای این 

  22خطاب می کنند. -بیرصحرامزاده های  -نیست بلکه باعث رشم و رنج هم است؛ در جامعه به آنها 

یک از سازمان های بین املللی، نه ملل متحد، نه سازمان های حقوق برشی ، و نه هم معاهده ای  هیچ

اوهایو امریکا به منظور پایان جنګ به امضاء رسید، نتوانسته اند برای قربانیان جنګ  التکه در دیتون ای

                                                             
20 - Bosnia and Herzegovina, 1992–1995; https://www.ushmm.org/genocide-prevention/countries/bosnia-
herzegovina/case-study/background/1992-1995  
 همان مأخذ -  21
22  - Bosnia’s invisible children: living in dignity | DW Documentary; 
https://www.youtube.com/watch?v=xIBf48PP9hI&t=164s  

https://www.ushmm.org/genocide-prevention/countries/bosnia-herzegovina/case-study/background/1992-1995
https://www.ushmm.org/genocide-prevention/countries/bosnia-herzegovina/case-study/background/1992-1995
https://www.youtube.com/watch?v=xIBf48PP9hI&t=164s
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حکمه و کشیدن عامالن عدالت تأمین منایند. عدالت برای قربانیان جنګ و وارثین آنها چیز بیشرت از م

جنایات به زندان است. بعد از جنګ تا هنوز هم تبعیض سیستامتیک نژادی علیه مسلامنان صورت می 

ګیرد، هیچ نوع خساره مالی و معنوی برای قربانیان و وارثین در نظر ګرفته نه شده است، و حتی  بعضی از 

االی مادرشان کی بود ولی هیچ چیزی از دست کسانی که نژاد تجاوز دانسته می شوند می دانند تجاوزګر ب

 23شان منی آید.

 نتیجه

نژاد های مختلف ساکن یوګوسالویا زمانی با هم یکجا، در یک شهر و یک قریه زندګی می کردند و با هم 

بعضی  دوست بودند. ولی با پارچه شدن یوګوسالیا و رشد نظریات و اندیشه های نشنلستی و قومګرایانه، 

تفنګ برداشتند و در ظرف چند سال محدود هزاران  بعضی دیگران و دوستان نزدیک علیه همسایګ ازین

، از رسحدات یک کشور (مسلامنان )تن به قتل رسیدند. محرک اصلی فاجعه این بود که یک نژاد مشخص

ار ها، در آن حکمرانی مناید؛ در کنرصب پاک ګردند تا حکومت نشنلستی ملی ګرا بر محور تنها یک نژاد، 

آن، بی توجهی و غفلت جامعه بین املللی باعث شد این جنایات در فضای کامالً آرام و بدور از خوف 

 برسد.  پایین ترین حد آنبه  مسلامناندر صدی  ۴۰مجازات صورت ګیرد و حضور 

سال از نسل کشی مسلامنان در بوسنیا، در کنار و ګوشه جهان هنوز هم تالش های  ۲۵بعد از ګذشت 

کوشش مسلامنان در کشمیر هندی و  کشتارز بین بردن یک نسل و یک نژاد خاص در جریان است. برای ا

محوه کردن صبغه اسالمی کشمیر، نسل کشی، شګنجه و تبعید مسلامنان ایغور از چین، نسل در جهت 

 ل،کشی مسلامنان در برما، و بالخره از بین بردن شهر ها و قریه جات مسلامنان فلسطین توسط ارسائی
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اند که همین امروز زیر چشم جامعه بین املللی، سازمان های حقوق برشی، و ملل متحد  یجنایات متأسفانه

زمینه مساعد  در آینده صورت می ګیرد. این سکوت می تواند برای ارتکاب این جرایم در ابعاد وسیعرت آن

 د مناید. و باعث جنګ های وسیعی ګردد که صلح و امنیت بین املللی را تهدی منوده

با در نظر داشت ګذشته تلخ جنګ های نژادی و نسل کشی در بوسنیا، و برای پیش ګیری از تکرار چنین 

جرایم؛ جامعه بین امللل باید در مهار کردن تبعیض سیستامتیک علیه نژاد خاص، به خصوص مسلامنان، 

ی از نسل کشی در جهان اقدامات الزم و پیش ګیرانه انجام دهد. برای دفع جنګ های نژادی و جلوګیر 

اسالمی، باید های در جهان، ملل متحد، سازمان های اسالمی، و کشور های جهان، به خصوص کشور 

نسلی و نژادی  کاری پاکساسیت تبعیضی و  فشار های الزم را علیه کشور های اعامل منایند که دست به 

حق حیات خود، که از جمله مسلامنان در خاک خود می زنند و باعث می ګردند میلیون ها نفر از علیه 

 رین حقوق برشی است، محروم ګردند.اساسی ت
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