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یادی از قربانیان نسل کشی سربرنیتسا
تابوت های پیکر ۵۰ نفر دیگر از قربانیان شناسایی شده نسل کشی سربرنیتسا در ۱۱ جوالی 
به خاک ســپرده خواهد شد. مراسم بدرقه تابوت ها در سارایوو برگزار می شود. تاکنون ۶۶۷۱ 
نفر از قربانیان نسل کشــی سربرنیتسا دفن شده اند. سه نوجوان نیز در میان قربانیانی هستند 
که امسال دفن می شوند. آنها پسرانی بودند که در زمان قتل ۱۶ و ۱۷ سال داشتند. در جریان 
قتل عام سربرنیتسا در جوالی ۱۹۹۵ میالدی هشت هزار مرد و پسر مسلمان کشته شدند که 
براساس دادگاه جرایم جنگی بین المللی این قتل عام، نسل کشی اعالم شد. در بیست وهفتمین 
ســالگرد نسل کشی قربانیان سربرنیتسا، راهپیمایی مارش میرا که همه ساله به نشانه یادبود 
برگزار می شــود، از هشتم جوالی ۲۰۲۲ آغاز شــده و بیش از دو هزار نفر و بیش از ۵۰ گروه 
سازماندهی شــده برای شــرکت در این راهپیمایی امســال ثبت نام کرده اند. در این مراســم 
نخست وزیر، معاون نخست وزیر، وزیر خارجه، دادگستری و وزیر مدیریت عمومی مونته نگرو، 
دبیر کل شورای اروپا، نماینده عالی جامعه بین الملل در بوسنی، کمیسر حقوق  بشر شورای 
اروپا، معاون دبیر کل سازمان ملل، وزیر دفاع هلند، نایب رئیس پارلمان آلمان، قائم مقام امور 
اروپای وزارت خارجه آلمان، فرســتاده ویژه دولت آلمان در امور بالکان غربی، چند نماینده 

پارلمان آلمان و نمایندگانی از واتیکان و عربســتان در مراسم سالگرد نسل کشی سربرنیتسا 
شرکت دارند. کالج فارسی بوسنیایی نیز امسال میزبان گروهی ۶۰ نفره از خانواده های شهدا، 
استادان دانشگاه، پزشــکان متخصص، فعاالن فرهنگی، خبرنگار، کارگردان، نویسنده، فعال 
اقتصادی و دانشــجویان ایرانی برای شرکت در پیاده روی مارش میرا ۲۰۲۲ که سه شبانه روز 
به  طول می انجامد، خواهد بود. بیسرا تورکوویچ، وزیر خارجه بوسنی از رئیس شورای وزیران 
این کشــور درخواســت کرده اســت در زمینه تصمیم اعالم عزای عمومی در ۱۱ جوالی در 
سراســر بوسنی به مناسبت گرامیداشت سالگرد نسل کشی سربرنیتسا اقدام کند. به اعتقاد او 
بــا اعالم عزای عمومی احترام اولیه را به قربانیان و اعضای خانواده آنها نشــان خواهد داد 
و رد این پیشــنهاد و انکار این حقایق دلیلی بر حمایت از عامالن نسل کشــی اســت. رئیس 
شورای وزیران این کشور از قراردادن همین موضوع در دستور کار جلسه اخیر شورای وزیران 
بوســنی خودداری کرده بود. دولت هلند که مدت هاست با میراث قتل عام سربرنیتسا دست 
و پنجه نرم می کند به صورت رسمی از سربازانی که به عنوان صلح بان سازمان ملل با سالح 
و نیروی ناکافی برای دفاع از سربرنیتســا اعزام شده بودند، عذرخواهی کرد. این سربازان که 

اکنون نیروهای کهنه کار هســتند از سوی سربازان صرب بوسنی سراپا مسلح به رهبری ژنرال 
راتکو مالدیچ مورد تاخت وتاز قرار گرفتند. نخست وزیر وقت هلند در سال ۲۰۰۲ پس از انتشار 
گزارشــی که به شدت از مقام های کشورش به دلیل اعزام ســربازان به یک منطقه خطرناک 
بدون مجوز مناسب یا سالح مورد نیاز برای محافظت از حدود ۳۰ هزار پناه جو که به پایگاه 
هلندی در شرق بوسنی گریخته بودند، اســتعفا داد. در سال ۲۰۱۹، دیوان عالی هلند حکم 
داد این کشــور تا حدودی مســئول کشتار حدود ۳۵۰ مرد مســلمان توسط نیروهای صرب 
بوسنی در جریان قتل عام سربرنیتساســت. این دادگاه همچنین حکم کرد که صلح بان های 
هلنــدی مردان را از پایگاه نظامی خود نزدیک سربرنیتســا در ۱۳ جــوالی ۱۹۹۵ و با وجود 
اطالع از اینکه ممکن اســت توسط نیروهای صرب بوسنی کشته شوند یا مورد سوءاستفاده 
قرار بگیرند، خارج کردند. حســین افندی کاوازوویچ، رئیس العلمای جامعه اسالمی  بوسنی 
در ســالگرد نسل کشی سربرنیسا تأکید دارد: «متأســفانه تا زمانی که جنایت نسل کشی انکار 
می شود و ابعاد آن به حداقل رسانده می شود و عوامل و دستوردهندگان آن مورد تجلیل قرار 
می گیرند و میراث شریرانه آنها زنده است، تحقق چنین چیزی ناممکن است. به همین دلیل 

سربرنیتسا نه تنها الگویی از گذشته ماست، بلکه الگویی برای آینده ما نیز هست. ما به خاطر 
نسل کشی های آینده یاد و خاطره قربانیان بی گناه نسل کشی را حفظ خواهیم کرد و همچنان 
به فرارســیدن زمانی امیدوار خواهیم بود که کســانی که مرتکب این جنایت هولناک شدند 
یا این جنایت از طرف آنها انجام شــد، با حقیقت مواجه شــوند». در آســتانه ســالگرد این 
نسل کشی، پارلمان اتریش به اتفاق آرا قطع نامه نسل کشی سربرنیتسا را تصویب کرد. در این 
سند لزوم یادآوری نسل کشــی و حفظ یاد قربانیان آن مورد تأکید ویژه قرار گرفت. قطع نامه 
یادشده به ابتکار فدراســیون انجمن های اتباع بوسنیایی مقیم اتریش تصویب شد. پارلمان 
آلبانی نیز قطع نامه یادبود و ادای احترام به قربانیان نسل کشــی سربرنیتســا را تصویب کرد. 
بوســنی جنگ ویرانگری را در سال های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ پشت سر گذاشت؛ جنگی که طی آن 
بیش از صد هزار نفر جان خود را از دســت دادند. توافق نامه صلح «دیتون» در سال ۱۹۹۵ 
با میانجیگری آمریکا به جنگ بوســنی پایان داد و این کشــور را بــه دو منطقه «خودمختار 
جمهوری صرب های ارتدوکس تحت تسلط صرب ها و فدراسیونی تحت سلطه کروات های 

کاتولیک و بوسنیایی های مسلمان» تقسیم کرد.
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دیپلمات پیشین و تحلیلگر بین الملل
محمود فاضلی

«ژاپنی که می تواند نه بگوید»، عنوان کتابی از دو سیاست مدار ژاپنی که در اواخر قرن 
بیستم منتشر شد، ســال ها در این کشور پرفروش شده بود؛ اما «شینزو آبه»، نخست وزیر 
ســابق ژاپن که روز جمعه در یك کمپین انتخاباتی ترور شد، میراث غرورآفرین تری را از 

خود بر جا گذاشته است: ژاپنی که می تواند و می گوید بله.
آبه باسابقه ترین نخست وزیر در تاریخ دموکراتیک ژاپن بود و محبوب ترین سیاست مدار 
این کشــور به شــمار می آمد. اگرچه او در سال ۲۰۲۰ ســمت خود را ترک کرد؛ اما حتی 
بدون عنوان رسمی هم رئیس بزرگ ترین فراکسیون پارلمان ژاپن و قدرتمندترین چهره در 
سیاســت ژاپن باقی ماند. آبه اغلب به عنوان یک سیاست مدار خوشنام ملی گرا توصیف 
می شود. بیراه نیست اگر از او به عنوان یکی از بزرگ ترین سیاست مداران عمل گرای عصر 
خود و معمار پیشــروی امنیت جمعی در منطقه هند و اقیانوس آرام، یاد شــود. آبه در 
دوران حضور خــود در قدرت تالش کرد با چهار رئیس جمهــور ایاالت متحده- جورج 
دبلیــو بوش، باراک اوبامــا، دونالد ترامپ و جو بایدن- رابطــه ای نزدیك برقرار کند و با 
ایجاد اتحادهــا و تکیه بر نهادها به دنبال حفظ موقعیت ژاپن در برابر ماجراجویی های 
چین بود. گرایش ها و افکار واقعی شــینزو آبه همیشــه مبهم باقی مانده است. او که از 
حامیان جدی «کلیسای اتحاد» در کره جنوبی محسوب می شد، می کوشید تا خود را یک 
وطن پرست خیرخواه و درستکار نشان دهد که هدفش بازگرداندن اعتماد به نفس به ژاپن 
است؛ ولی بسیاری در جناح چپ سیاست ژاپن معتقدند که هدف واقعی او تغییر دادن 
موضع صلح طلبانه ژاپن در دهه های پس از جنگ جهانی دوم و بازسازی قدرت نظامی 

این کشور در برابر احیای قدرت منطقه ای چین بود.
پرونده افراد مفقودشده

آبه چهره ای محبوب در افکار عمومی ژاپن به شــمار می آمد. سال ها پیش یک زوج 
ســالخورده و مصیبت دیده که در یکــی از محله های حومه شــهر توکیو آگهی پخش 
می کردند، یک داستان عجیب و تقریبا باورنکردنی برای گفتن داشتند. آنها می گفتند که 
دختر ۱۳ســاله آنها هنگام بازگشت از بازی از سوی مأموران حکومت کره شمالی ربوده 
شده است. این زوج برای هر کسی که حوصله شنیدن داستان را داشت تعریف می کردند 
که احتماال غواصان کره شــمالی به ساحل نزدیک شده، دختر آنها را ربوده و بعد با یک 

زیردریایی به کره شمالی بازگشته اند.
بســیاری از عابران فکر می کردند که اندوه و مصیبتی که این زوج سالخورده تحمل 
کرده اند، باعث شــده که دچار پارانویا شــده و چنین داســتان هایی را از خود بسازند؛ اما 
اداره پلیس و نهادهای سیاســی و دیپلماتیک ژاپن نیز نظر مشابهی داشتند. در این میان 
یک سیاست مدار بلندپرواز که فرزند یک خانواده سیاسی سرشناس بود، داستان این زوج 
ســالخورده را جدی گرفت. شــینزو آبه با حمایت از موضوع دختر ناپدیدشــده خانواده 
یوکوتا آن را به یکی از موضوعات سیاســی مهم ژاپن بدل کرد. آبه در آن زمان با اعمال 
فشــار به دولت ژاپن، جونیچیرو کویزومی، نخست وزیر وقت این کشور را مجبور کرد که 
به پیونگ یانگ رفته و از کیم جونگ ایل، رهبر وقت کره شمالی، یک اعتراف باورنکردنی 
بگیرد. مالقات آن دو باعث شــد که کره شمالی پنج شــهروند ژاپنی ربوده شده را به آن 
کشــور بازگرداند؛ ولی مگومی دختر این زوج ســالخورده و تعداد دیگری که حدس زده 
می شد ربوده شده باشند، به ژاپن بازگردانده نشدند. مقامات کره شمالی مدعی شدند که 

این دختر در دوران اسارت خودکشی کرده است.
خانواده یوکوتا همواره از حمایت شینزو آبه برخوردار بودند. دولت ژاپن در سال های 
گذشــته زمینه های اولین مالقات این زوج سالخورده با نوه خود را در کره شمالی فراهم 
کرد. این زن جوان که اکنون ۲۶ ساله است فرزند زندگی مشترک مگومی، دختر ربوده شده 
ژاپنی در دوران اسارت خود با مردی اهل کره جنوبی است که او نیز از سوی مأموران کره 

شمالی ربوده شده و به آن کشور منتقل شده بود.
موقعیت سیاسی شینزو آبه به خاطر دفاع او از موضوع این افراد ربوده شده به شدت 
تقویت شد و او برای دور دوم به مقام نخست وزیری ژاپن رسید. آبه به این وسیله توانست 
خود را یک سیاست مدار متفاوت نشان دهد؛ سیاست مداری که به مسائل مردم معمولی 
کشور توجه کرده و از درگیرشدن با کشورهای ماجراجو و تهدیدکننده در همسایگی ژاپن 
هراسی ندارد. برای بسیاری از ژاپنی ها که از تداوم رکود اقتصادی این کشور و زمامداری 
چندین نخســت وزیر ضعیف خسته شده بودند، شینزو آبه تجســم یک امید بود. محور 
اصلی سیاســت های او اجرای طرح های مشوق برای رونق دادن به اقتصاد کشور است. 

این طرح ها اصطالحا «آبه نومیکس» نام گرفته اند.
عالوه بر ایــن بســیاری در ژاپــن موضع قاطــع او را در برابــر زورگویی های حکومت 
کمونیستی چین و دو کره می ســتایند؛ اما رسانه های چینی یا کره ای تصویر دیگری از او 
ساخته و ارائه می دهند و آبه را یک ملی گرای افراطی با گرایش به تقویت قدرت نظامی 

ژاپن برای اعمال سلطه آن کشور بر منطقه توصیف می کردند.
«گارن مالوی» کارشــناس ارتش ژاپن می گوید: «شــینزو آبه نشــان داد که می تواند 
یک سیاســت مدار محتاط و عمل گرا باشد. شــاید او یک ناسیونالیست بود؛ ولی مشکل 
واقعی افرادی هســتند که اکنون دور او جمع شده بودند. برخی از آنها طرفدار بازنگری 
در نظم موجود در ســال های پس از جنگ هستند». با وجودی که بسیاری از ژاپنی ها به 
ملی گرایی آبه با دید سوءظن می نگریستند؛ ولی افزایش خطر نظامی چین و توان نیروی 
دریایی آن کشور که تمامیت ارضی ژاپن و مالکیت جزایر مورد اختالف را تهدید می کرد، 
محبوبیت آبه را افزایش داد و او را به محبوب ترین سیاست مدار ژاپن تبدیل کرد. در دوران 
نخســت وزیری شینزو آبه دولت این کشــور بدون آنکه موضع رسمی ژاپن را تغییر داده 
باشد، خود را به طرفداران بازنگری در دوران جنگ طلبی های این کشور نزدیک کرده بود. 
کابینه این کشــور پیشــنهاد داده بود که عذرخواهی رسمی ژاپن در سال ۱۹۹۹ به خاطر 
بردگی جنسی صدها هزار زن در کشورهای اشغال شده از سوی ژاپن در دوران جنگ مورد 
بازبینی قرار بگیرد؛ ولی این پیشــنهاد در خود ژاپن و در سطح بین المللی چنان واکنش 

شــدیدی را برانگیخت که آبه مجبور شــد دخالت کرده و اعالم کند که این عذرخواهی 
سر جای خود باقی خواهد ماند. این موضوع یکی از مهم ترین دستاویزهای گرایش های 
ناسیونالیستی است که معتقدند دشمنان خارجی با چنین موضوعاتی می کوشند وجهه 

ژاپن را مخدوش کنند.
برخی از محافظه کاران پرنفوذ ژاپن نیز مدعی اند که کشتار نانجینگ (نسل کشی چند 
صد هزار نظامی و غیرنظامی چینی در شــهر نانجینگ در سال ۱۹۳۷) اتفاق نیفتاده و 
از دولت ژاپن می خواهند که عذرخواهی تاریخی خود برای تجاوزگری های آن کشــور 
در دوران جنــگ جهانی دوم را پس بگیرد. شــینزو آبه در این زمینه ها محتاطانه عمل 
می کرد؛ ولی زبانی که او به کار می برد، با دقت انتخاب شــده بود تا نوســتالژی دوران 
اقتدار ژاپن را زنده کند. او به تصویر «یک کشــور زیبا» اشــاره می کرد که در حقیقت یک 
تصور افســانه ای از ژاپن بود و معنای آن کشوری عاری از سموم لیبرالیسم و فردگرایی 

غربی است.
پژوهشگران، مورخان، سیاست مداران و صاحب نظران دست راستی مدعی اند که ژاپن 
به خاطر دفاع از خود در برابر یک سیاســت تعرضی در منطقه اقیانوس آرام مجبور شد 
وارد جنگ شــود و پس از شکســت ناگزیر شد به شروط متفقین تسلیم شود. از نگاه این 
افــراد کتمان گناهان ژاپــن به خاطر جنگ افروزی و جنایات جنگــی، یک عامل مهم در 

احیای غرور ملی و کسب استقالل از آمریکاست.
قدرت نیروی دریایی

به اعتقاد برخی از صاحب نظران بین این دیدگاه های تجدید نظر طلبانه درمورد گذشته 
ژاپن و اقدام شــینزو آبه برای تفســیر متفاوت از آن مواد قانون اساسی که فعالیت های 
نظامی ژاپن را محدود می کند، ارتباط وجود دارد؛ اما پروفســور گارن مالوی، کارشــناس 
امور دفاعی ژاپن، در ابتدای ســال های نخســت وزیری آبه معتقد بود که در این زمینه تا 
حدی اغراق شده است. او می افزاید: «این نظر که ژاپن در حال تبدیل شدن به یک قدرت 
نظامی است واقعیت ندارد. تا همین سال های اخیر هزینه های دفاعی ژاپن رو به کاهش 
بوده اســت. نیروی دریایی ژاپن پس از آمریکا احتماال بهترین نیروی دریایی جهان است؛ 
ولی بخش اعظم توانایی های آن در ناوگان این کشــور است و نه امکانات لجستیکی یا 
حمایتــی آن. به احتمال زیاد نیروی دریایی ژاپن در صورت جنگ با چین نمی تواند بیش 

از دو هفته دوام بیاورد».
دیگران نیز با این نکته موافق اند که چین برای تضعیف موقعیت و وجهه بین المللی 
ژاپن می کوشد به نادرست سیاست های شینزو آبه را با نظامی گری ارتباط دهد. سایمون 
چلتون یکی از مستشاران نظامی سابق بریتانیا که در ژاپن خدمت کرده، می گوید: «شکی 
نیســت که دیدگاه های تجدید نظر طلبان در تاریخ ژاپن جای انتقاد و مخالفت دارد؛ ولی 
هیچ شــواهدی وجود ندارد که ثابت کند ژاپن به دوران توســعه طلبی نظامی بازگشته 
اســت. برعکس، تغییرات اخیر در سیاست های دفاعی ژاپن هرچه بیشتر این کشور را با 
متحدان و کشــورهای دوســت پیوند داده و احتمال وقوع هرگونه اقدام توسعه طلبانه 
از ســوی ژاپن را کاهش داده اســت»؛ اما نبایــد فراموش کرد که با وجــود تهدیدها و 
ماجراجویی های چین در ســال های اخیر، ژاپن ناگزیر شــده تا هزینه های دفاعی خود را 
افزایش داده و برای مقابله با تهدیدهای چین نیروهای بیشــتری را به جنوب و غرب این 

کشور اعزام کند.
در عین حال ژاپن می کوشــد که در عرصه نظامی همــکاری و اتحاد خود را با آمریکا 
یا کشــورهای آســیایی که از چین احســاس خطر می کننــد، افزایش دهــد. در دوران 
نخســت وزیری آبه، برخی از دیپلمات های ژاپنی نگران بودند که نزدیکی شــینزو آبه با 
جریان تجدیدنظرطلب و کسانی که گناه های دوران جنگ را کتمان می کنند، به مناسبات 
خارجی این کشــور لطمــه بزند. به عنوان مثال دیــدار او از زیارتگاه دوران جنگ موجب 
ناراحتــی دولت آمریکا شــد. با این حال نظرســنجی های عمومی نشــان می دهد که 
احساسات ضد چینی در ژاپن افزایش یافته است و آنها آبه را یکی از بهترین و مقتدرترین 

سیاست مداران خود می دانستند.
بســیاری از ژاپنی ها از اصرارهای مکرر دولت چین بــرای عذرخواهی ژاپن به خاطر 
حوادث دوران جنگ خشمگین شده و معتقدند که رهبران حزب کمونیست چین هیچ گاه 
به خاطر سیاست های خود عذرخواهی نکرده اند. از نظر مردم عادی کشور اشاره مداوم 
بــه جنایات دوران جنگ با هدف تضعیف موقعیت و وجهه ژاپن در ســطح بین المللی 
صورت می گیرد و چین می کوشــد که از تضعیــف ژاپن برای تصرف جزایر مورد اختالف 
و منابع طبیعی آنها بهره برداری کند. در این موضوع شــکی نیســت که ناسیونالیســم 
خشــمگین در ژاپن و چین در حال افزایش است و هر یک از آنها برای ایجاد تنش بیشتر 

از دیگری بهره می جویند.
میراث آبنومیکس

شــینزو آبه پــس از بیش از دو دهه رکود پس از فروپاشــی حبــاب دارایی در 
اوایــل دهه ۱۹۹۰، تالش کرد اقتصاد ژاپن را بــه زندگی بازگرداند؛ اما ضعیف ترین 
یــن (پــول ملی ژاپن) در دهه های اخیــر، کوهی از بدهی ملی و یک ســبد اوراق 
قرضه بانک مرکزی غول پیکر ژاپن کــه تقریبا نصف بازار اوراق بهادار دولتی ژاپن 
اســت، مهم ترین میراث اقتصادی آبه به شــمار می آید. اســتراتژی آبه دارای سه 
«پیکان» با هدف شــروع رشد اقتصادی و افزایش دستمزدها بود: اصالح سیاست 
پولی، محرک های مالی و اصالحات ســاختاری اقتصادی. شینزو آبه در سال های 
۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ و ســپس ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ که نخست وزیر ژاپن بود، ده ها میلیارد دالر 
برای زیرســاخت های جدید و کمک های نقدی هزینه کرد و نرخ های بهره را بسیار 
پایین نگه داشــت. طرح اصالحی اقتصادی شــینزو آبه (معروف به آبنومیکس) 
با هدف افزایش بهره وری از طریق کاهش تشــریفات اداری و مالیات شرکت ها و 
همچنین گســترش نیروی کار به سرعت در حال پیر شــدن کشور از طریق تشویق 

مشارکت بیشتر زنان، سالمندان و مهاجران از سوی آبه انجام شد و انتظار می رود 
که آبنومیکــس همچنان در دهه های آینــده نه تنها در ژاپن بلکه در بســیاری از 

کشورهای جهان اجرا شود.
آبه که برای دومین بار در سال ۲۰۲۰ به دلیل بیماری استعفا داد، موفقیت های 
چشمگیری در چرخش ســومین اقتصاد بزرگ جهان داشت. در دوران تصدی او، 
رشــد اقتصادی از رکود دهه های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ خارج شد، صادرات افزایش یافت 
و بی کاری به پایین ترین ســطح خود در دهه های اخیر رسید. بین سال های ۲۰۱۵ تا 

۲۰۱۷، ژاپن هشت فصل متوالی رشد مثبت را ثبت کرد که طوالنی ترین رشد در ۳۰ 
سال اخیر است. بر اساس تحلیل اقتصاددانان در طول دوره تقریبا هشت ساله دوم 
نخست وزیری او (به استثنای ســال ۲۰۲۰، زمانی که کووید-۱۹ اقتصاد را از مسیر 

خارج کرد) رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ۰.۹ درصد بود.
هدف بلندپروازانه آبه برای افزایش تولید ناخالص داخلی اسمی به ۶۰۰ تریلیون ین 
تا سال ۲۰۲۰ هرگز محقق نشد و تا به امروز محقق نشده است. اقتصاددانان بر این باورند 
که مهم ترین دستاورد آبه جلوگیری از ورود اقتصاد ژاپن به دوره رکود تورمی بوده است.

ژاپن پس از «آبه»
«شینزو آبه» معمار خوشنام و رؤیاپرداز، یک اتحاد امنیتی
 در منطقه هند و اقیانوس آرام براي مقابله با ماجراجویي پکن محسوب مي شد


