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جشن ملی نوروز و روز ملی
کردن نفت بر هموطنان
عزیز فرخنده باد
نوروز سال  1041با همه آداب و رسوم زیبا و بی نظیرش فرا رسیده است.نوروز،اولین روز بهار،جشن
ملی ایرانیان با هزاران سال قدمت و سابقه تاریخی است.جشن نوروز آحاد ملت ایران با هر قومیت
ولهجه وزبان و با هر عقیده ودین و مرام را در این سرزمین کهنسال به هم پیوند داده است .قرن
هاست که این جشن ملی با همه تهاجمات و تاخت و تازهای بیگانگان به این سرزمین،محفوظ و
پابرجا باقی مانده است.وعلیرغم کوشش هایی که برای زدودن آن به عمل آمده،نه تنها موفق از بین
بردن یا کم رنگ کردن آن نگردیده اند بلکه روز به روز جذاب تر شده و گسترش بیشتری یافته است.
اما در تاریخ معاصر این وطن،نوروز سال  1334حال و هوای دیگری داشته است.در روزهای نیمه دوم
اسفند 1331نهضت ملی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق  ،در اوج بالندگی خود قرار داشت.در آن
روزها قانون ملی کردن نفت در حال تکمیل شدن و به ثمر رسیدن بود  .در آن روز های با شکوه و
تاریخی ایرانیان احساس می کردند که با گردنی برافراشته و سینه ای سپر ،در نزدجهانیان ظاهر
شده و مورد تحسین وستایش جامعه بین المللی قرار دارند.این غرور وصف ناپذیر به علت نزدیک
شدن نهضت ملی کردن نفت به پیروزی نهایی و خارج شدن از زیر سلطه شرکت غارتگر نفت انگلیس
و ایران و کسب استقالل سیاسی و اقتصادی این کشور پدیدار گشته بود .سرانجام در روز  31اسفند
 1331قانون ملی کردن نفت به تصویب نهایی رسید و ملت ایران یک نوروز استثنایی و تاریخی را
برگزار نمود.واز آن زمان  31اسفند روز ملی شدن نفت نام گرفت.وهمراه با جشن نوروز،دوعید متوالی
و به هم پیوسته در تاریخ ایران رقم خورد.
جبهه ملی ایران روز ملی شدن نفت و جشن ملی نوروز باستانی را به هموطنان عزیز تبریک می
گوید و امید دارد که در سالی که در پیش است این ملت شرافتمند بتواند به استقالل و آزادی و
حاکمیت ملی که عوامل اصلی سازنده ی رفاه و سعادت جامعه اند،دست یابد .و از شرایط مصیبت
بار و اسفناک کنونی و بحران های فزاینده ای که در نتیجه خودکامگی و نبودن آزادی و فقدان استقالل
در میهنمان به وجود آمده رهایی پیدا کند.
تهران –  92اسفند ماه  0011خورشیدی

صفحه 3

هیات رهبری اجرائی جبهه ملی ایران

ساامانمزناناامزن میلااینناابنخو ا خزنن ا ن ا ن ن
ز
آنینبمنانمزنحقنطلبننییلنممزن خننحک منننیکند

صفحه 4

در کنوانسیون رفع انووا تبعیوع علیوه
زنوووان کوووه در سوووال ۹۱۹۱برابووور بوووا
۹۵۳۱خورشووویدی ،طوووی قطعناموووهای
مورد پذیرش مجموع عموموی سوازمان
ملووول متحووود قووورار گرفوووت و تووواکنون
مهمترین معاهده ملل متحد در تبعیوع
جنسیتی است ،ایون تبعیوع  ،ینیون
تعریف شده است « :قائول شودن بوه
هر گونه تمایز ،اسوتثنا ،محرومیوت ،یوا
محووودودیت بووور مبنوووای جنوووسیت در
زمینووووههای سیاسووووی ،اقتووووصادی،
اجتماعی ،فرهنگوی ،مودنی ،و یوا هور
زمینووهی دیگوور ».کووشور ایووران تحووت
حکومووت نظووام جمهوووری اسووالمی در
میان شش کشوری است که هنوز بوه
این معاهده ملحق نگردیده و لذا از هور
فرصووتی بوورای نمووایش ایوون مخالفووت
آشکار با حقوق زنان ،که در حال حاضر
نیمووی از جمعیووت کووشور را تووشکیل
میدهند ،استفاده کرده توا ایون قوشر
عظیم را از حقوق فردی و مدنی خوود،
در شرایط موساوی بوا موردان ،محوروم
نماید.
زنووان مبووارز مووا طووی سووالها مبووارزه در
راسووووتای احقوووواق حقوووووق خووووود
هزینههای زیادی را پرداختهاند .آخریون
آنهووا مربوووط بووه خودسوووزی سووحر
خوودایاری د دخووتر آبووی ک بووود کووه در
اعتراض بوه دسوتگیری خوود بوه اتهوام
تالش جهت ورود به ورزشگاه آزادی در
برابر دادگاه انقالب تهران جسم و جوان
شیرین خود را به آتش کشید.
پایمووال کووردن ینیوون حقوقووی موجووب
گردیده که طی سالهای اخیر بوسیاری
از زنان و دخوتران میهنموان کوه دارای
اسوووتعدادهای نووواب و درخوووشانی در
عرصههای مختلف علموی ،ورزشوی و
هنری بودهاند جوالی وطون کورده و بوه
منظووور حفووپ و پوورورش اسووتعداد خووود
غربتنشینی را برگزینند .بدیهی است
کووه بهرهمنوودان از دسووتآوردهای ایوون
زنووان نوویز کووشورهای میزبووان بودهانوود
نمونه فراموش نشدنی ینیون موواردی
نابغه ریاضی میهن موان زنوده یواد بانوو
مریم میرزاخانی است کوه جهوانی بوه
وی فخر فروخت.
آخرین رویداد خشونتبار علیوه حقووق
زن مربوووط بووه برخووورد اخوویر نیروهووای
انتظامی در تواریخ  ۱فوروردین مواه بوا
زنووان و دخووتران هموووطن مووا در شووهر
مشهد بود .آنها که پوس از تهیوه بلیوط

الزم در تووالش بودنوود کووه بووه داخوول
اسوووووووووووووووتادیوم ورزشوووووووووووووووی
“امووام رضووا” راه یافتووه تووا از نزدیووک
نظوارهگر یووک موسابقهی ملووی فوتبووال
باشووند بووا مقاومووت سوونگین نیروهووای
امنیتی مواجه شده و یون ایوستادگی
کردند ،عالوه بر برخوردهوای فیزیکوی،
موووورد اصوووابت گازهوووای اشوووکآور و
اسپری فلفل قرار گرفتند .
رویارویی با ینین صوحنهی دلخراشوی
دل هموووهی باورمنووودان بوووه کراموووت
انسانی را بدرد آورده و وجدان آنانی را
جریحوووهدار مینمایووود کوووه هموووواره
دغدغهی ایجواد و حفوپ یوک جامعوهی
اخالقمووودار را در سووور دارنووود  .آیوووا
نبایستی ینین رخدادهای تلوخ را یوک
فاجعه ملی تلقی نمود؟ آیوا میتووان از
موووشاهدهی ینیووون خوووشونتی کوووه
سوووویهی جهوووش نیافتوووهای از نوووو
داعشی و طالبانی است با بیتفاوتی
گذشت و اعتراض نکورد؟ تبعوات شووم
ینیوون رفتارهووای هنجارشووکنی داموون
نسلیهایی را خواهد گرفت که موا در
برابر آنها مسئولیم.
طی دهههای اخیر جامعوه زنوان ایوران
بووه کوورات شوواهد ینیوون رویدادهایووی
اسوووفباری بووووده اسوووت .متاسوووفانه
هیچیوووک از موووسئولین هیوووربط هوووم
پاسوووخگو نیوووستند .نوووه دولوووت ،نوووه
سوووووازمانهای غیردولوووووتی ،و نوووووه
سووازمانهای مووستقل .امووا بایووستی
روشووون شوووود کوووشور موووا بوووا ینوووان
پیووشینهی فرهنگووی و تموودن تاریخووی
یرا و یگونه به این درجه از اسوفباری
اخالقووی توونزل کوورده اسووت .تووا کووی
میتوووان معووضل تبعیووع جنووسیتی را
نادیده گرفت و نسبت به حود و سوط
رواج آن در جامعوووه بیتفووواوت مانووود؟
مانند دهها و صدها موورد پیوش از ایون
باز نه تنها هیچ نهادی برای دادخواهی
و دادجویووی وجووود نوودارد بلکووه وزیوور
کوووووشور اعوووووالم مووووویدارد کوووووه
نیرویانتظوامی بوه وظیفوه هاتوی خووود
عمل کرده است هات ایون وظیفوه اموا
بایستی نهفته در ایجاد امنیت و حفوپ
آسوایش بورای آحواد جامعوه باشود نوه
ترویج خشونت سازمان یافته از سوی
دیگر ،فدراسیون فوتبال ایران نویز هیوچ
ارادهای بووووووورای توووووووصمیمگیری و
برنامهریزی صوحی نداشوته و هموواره
موضو را به مقامات بواالتر احالوه داده

تووا نهادهووای مووافوق مجوووز الزم بوورای
حضور زنان در میادین ورزشی را صوادر
نمایند .
یراهووای بووسیاری هم نووان در اههووان
عموموووی جووواری اسوووت :یووورا بووورای
برگزاری مسابقه شهری مانند موشهد
انتخوواب شوود کووه نووه تنهووا یووک قطووب
مذهبی اسوت بلکوه مختوصات موافوق
خاص خود را دارد؟ یرا بلیطها به زنوان
پیش فروش شد در حالیکوه هی گونوه
تضمینی برای امکوان حوضور آنوان داده
نووشده بووود؟ یوورا هووشدار فدراسوویون
جهووانی فوتبووال ،فیفووا ،بووه فدراسوویون
فوتبال ایران برای عملوی کوردن تعهود
الزامآور خود مبنی بر ایجاد امکان بورای
ورود زنان به اسوتادیوم بورای تماشوای
همه مسابقات نادیوده گرفتوه شود؟ از
آنووسو،یرا فیفووا توواکنون سیاسووتهای
موثرتر و توصمیمات کارسوازتری اتخواه
ننموده است ؟ بدون شوک بورای تنویور
افکار عمومی نه تنهوا در داخول کوشور
بلکه در آنسوی مرزها الجورم بایوستی
دیر یا زود به این سوئواالت پاسوخ داده
شود.
سازمان زنان جبهوه ملوی ایوران توداوم
نگرش تبعیعآمیز جنوسیتی را شودیدا
محکوم کورده و اقودامات خوشونت بوار
علیه زنان و دختران به هر شکل را دور
از شأن و منزلت انسانی میداند.
پیووش از آنکووه خدشووهی جبرانناپذیوور
بیشتری بر اعتبوار ایوران و ایرانوی نوزد
جهانیووان وارد آیوود از کلیووه مووسئولین
مربوطه ،قانونگذاران و مجریوان قوانون
در داخل کشور انتظار میرود که هر یه
سوووریعتر بوووه معوووضل حووواد تبعیوووع
جنسیتی رسویدگی نمووده توا از بوروز
فجووایع ضوود انووسانی و گووستردهتر در
آینده پیوش از وقوو آن جلوگویری الزم
بعمل آید .با گرهگشایی از ایون معوضل
و بهرهمند کردن نیمی از آحواد جامعوه
از حقوق فردی و اجتماعی خود ،شاید
بتووووان تیرگوووی دورانوووی کوووه ینیووون
بیتفاوتی قساوت گونوهای بور جامعوه
ما حکفرموا بووده اسوت را در پیوشگاه
تاریخ تا حدی تقلیل داد .
تهررران – دوازدهررف وررروردیه مرراه
 0010خورشیدی
سازمان زنان جبهه ملی ایران

اطالعیه روابط عمومی جبهه ملی ایران
جهت آگاهی اعضاء وهواداران جبهه ملی ایران و استحضار احزاب و سازمان های سیاسی و رسانه های همگانی به
اطالع می رساند که به موجب آخرین انتخابات درون تشکیالتی جبهه ملی ایران که در تاریخ هفتم آبان ماه 0011
صورت گرفته است ،هیات رئیسه شورای مرکزی از دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی  ،دکتر آذین
موحد و دکتر علی حاج قاسمعلی نواب رئیس و آقایان محمد حسین ملک ختایی و ابوالفضل نیماوری منشی های
هیات رئیسه متشکل می باشد.
هم چنین  9تن اعضای انتخاب شده برای هیات رهبری اجرائی جبهه ملی ایران به ترتیب حروف الفبا عبارتند از
خانم الهه امیر انتظام،آقایان دکتر محسن فرشاد یکتا،اصغرفنی پور،دکتررضا گل نراقی،مهندس علی محمدی ده
آببادی،پروفسور صادق مسرت،محمد ملک خانی،دکتر حسین موسویان و دکتر پژمان میرکریمی زراسوند.
در هیات رهبری اجرائی جبهه ملی ایران،دکتر حسین موسویان ،سمت ریاست هیات ،پروفسور صادق مسرت نایب
رئیس،دکتر محسن فرشادیکتا سخنگو،دکتر رضاگل نراقی بازرس ،الهه امیر انتظام مسئولیت تشکیالت ،مهندس
علی محمدی ده آبادی مسئولیت انتشارات و رسانه ها،دکتر پژمان میرکریمی زراسوند مسئولیت تعلیمات و محمد
ملک خانی مسئولیت تدارکات و امور مالی را عهده دار می باشند .
تهران  42 -فروردین ماه  1241خورشیدی
روابط عمومی جبهه ملی ایران

در شامگاه روز پنجشنبه  52فروردین ماه  0010اعضای شورای مرکزی جبهه
ملی ایران،جلسه دیدار نوروزی خود را در یک سالن اجتماعات بر گزار کردند.
در این جلسه حدود یکصد تن از اعضای شورای مرکزی و مسسئونن سسازمان
های تشکیالتی و عده ای از شخصیت های سیاسی و برخی از فعانن مدنی شاخص حضور داشتند .مراسم با هم خوانی
دسته جمعی سرود «ای ایران »توسط حاضران آغاز گردید.آنگاه خانم الهسه امسیر انتظسام و آقایسان دکستر حسسین
مجتهدی،دکتر محسن فرشاد یکتا،محمد ملک خانی،دکتر رضا گل نراقی،دکستر علسی حساج قاسسمعلی و دکترپژمسان
میرکریمی زراسوند اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران در مورد جشن نوروز و اهمیت تاریخی آن و نسیز در بساره
مسائل مختلف کشور سخنانی ایراد کردند .و هم چنین آقای محمدرضا شفیع زاده مسئول سازمان دانسشجویان جبهسه
ملی ایران نکاتی در پیرامون مطالبات امروز جامعه ایران اظهار نمود  .در پایان مراسم دکتر حسسین موسسویان رئیسس
شورای مرکزی جبهه ملی ایران ضمن گفتن تبریک سال نو و تبریک سالروز ملی شدن نفت و حماسه آفریسنی دکتسر
محمد مصدق ،از حاضران شرکت کننده در جلسه دیدار نوروزی تشکر نموده و مطسالبی را در مسورد گرفتساری هسا و
تنگناهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ملت ایران در سال گذشته  ،مورد اشاره قرارداد و اظهار امیدواری نمود که در
سال  0010ملت ایران بتواند به »آزادی« و »استقالل«و »حاکمیت ملی«که سر منسشاء رفساه و سسعادت و توسسعه
اند،دسترسی پیدا نماید .دکتر موسویان ضمن ارائه راه حل هایی برای رفع مشکالت کشور توصیه کرد که برای رفسع
این مشکالت و نیل به حاکمیت ملی باید تمام نیروهای ملی متحد شده و اقشار مختلف مردم نسیز در سسازمان هسای
سیاسی و جوامع مدنی متشکل گردند .و سرانجام یک ساعت آخر جلسه بسه پرسسو و پاسسخ اختسصاد داده شسد و
مسئول شورای مرکزی ،به سئونت چند تن از حاضران در زمینه مسسائل مطسرش شسده پاسسخ داد.در ایسن تجمسع از
حاضران پذیرائی افطار نیز به عمل آمد .
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دیدار نوروزی

صفحه 5

سی
ب
ط
ت
ط
س
و ن ارموز ا ر دو هس ن ی و ن ا ت
وطن امروز اسیر دو سه تن بیوطن است
انهدام وطن از نکبت این یند تن است
این یکی الشخور و آن دگری جغد سیاه
این یکی مرده خور و آن دگری گورکن است
آن شده پیش نماز یمن دانشگاه
واقعا قصه ی او قصه ی خر در یمن است
عطش قاضی اسالم بنازم که ینین
تشنه ی خون جوان و ب ه و مرد و زن است
حاکم شر به حیوان عجیبی ماند
که دمش گاو و تنش خوک و سرش کرگدن است
هیأت حاکم ما هیأت خیرات خوریست
هیأت دولت ما هیأت زنجیر زن است
تا که باشد وطنم دست دو تن تعزیهخوان
همه جا تعزیه ی قتل حسین و حسن است
روزگاری که وطن غصب کفن دزدان است
عجبی نیست اگر مرده ی ما بیکفن است
میزند خون جوانان وطن موج هنوز
اینینین است که لبتشنه و خونین بدن است
مملکت داری از این قوم  ،یه داری تو امید
که در اندیشه ی جیب و شکم و خیک تن است
بر نیاید ز بز و بزم ه  ،خرمن کوبی
کار بر عهده ی گاو نر و مَرد کهن است
شده هر بیخردی صاحب یک دسته قشون
هر خطاپیشه رئیس دو سه تا انجمن است
این یکی دشمن شعر و گل و موسیقی و عشق
آن یکی دشمن ملیت و خصم سنن است
بلبالن را همه کشتند به فتوای فقیه
حالیا وقت نواخوانی زاغ و زغن است
حد شرعی به گل الله و نرگس زده است
حاکم شر که غارتگر دشت و دمن است
سرزمین گل و بلبل به یه روزی افتاد

صفحه 6

بلبل آن وزغ است و یمن آن لجن است
مجلس ختم قناریست بیا ای قاری
که کنون نوبت تو طوطی شکر شکن است
این یه بوییست که از زیر عبا میآید
که ینین باعث دلسردی ُمشک ختن است
داده بودند خبر  ،بت شکنی میآید
بت شکن آمد و دیدیم که پیمان شکن است
مذهب مرجع تقلید  ،گر بی وطنیست
سجده بر خاک وطن مذهب و آیین من است

ز
نعبنخکیننسی منن
اندهنیم
ر

پروانه وحیدمنش

گزارش ساالنه عفو بینالملل؛ از
عدم دسترسی به مراقبتهای
درمانی تا نقض حقوق اساسی

/۹۰وروردیه۱۰۹۱/

رها بحرینی ،پژوهشگر امور ایران در عفو بینالملل

صفحه 7

گووزارش سوواالنه عفووو بینالملوول روز
سهشنبه  ۱فرودین ماه منتوشر شوده
است.
سازمان عفوو بینالملول بیوش از پنوج
دهووه اسووت کووه سوواالنه بووه وضووعیت
حقوووق بووشر در نقوواط مختلووف جهووان
میووپردازد .در گووزارش سووال  ۰۲۰۹ایوون
سووازمان کووه روز سهشوونبه  ۱فرودیوون
ماه منتشر شد ،این سازمان جمهوری
اسالمی را به موارد متعوددی از نقوع
حقوق بشر متهم کردهاست.
این گزارش با نگاهی به نحوه مدیریوت
کرونا در سال  ۰۲۰۹از سوی مسئوالن
جمهوووری اسووالمی بووه موووارد نقووع
حقوق بوشر در حیطوه سوالمت موردم

ایران نگاهی داشته است .این گزارش
هم نین ،به وضعیت اقلیتهای قومی
و مذهبی ،برخورد حاکمیوت بوا فعواالن
مدنی و دگراندیشان ،زندانیان عقیدتی
و سیاسووی ،موووارد متعوودد اعوودام ،و
اسووتفاده از شووکنجه و مجازاتهووای
بدنی پرداخته است.
در گفتوگو با رها بحریونی ،پووهوشگر
امووور ایووران در عفووو بینالملوول بیووشتر
دربوواره گووزارش سوواالنه ایوون سووازمان
حقوق بشری پرسیدهایم.
خانف بحرینی ،گزارشهای ساالنه
عفو بیهالملل با چره هردوی تهیره
میشود؟

سازمان عفو بینالملل بیوش از پنوج
دهووه اسووت کووه بووه طووور سوواالنه
گزارشووی در مووورد وضووعیت حقوووق
بشر در نقاط مختلف جهوان منتوشر
میکند.
گزارش امسال هم هم ون سوالیان
گذشته به وضوعیت حقووق بوشر در
 ۹۳۱کشور جهان میپردازد و عالوه
بر ایون ،موروری بور وضوعیت حقووق
بووشر در منوواطق مختلووف از جملووه
خاورمیانووه و شوومال آفریقووا ،قوواره
آمریکا ،قاره اروپا و باقی نقاط جهوان
میکند و به این ترتیب ،این سازمان
بووه مأموریووت خووود بوورای پوشووش
حقوق بشر به طور غیر جانبدارانه و
جهانی ادامه میدهد.
در واقع ،ایون یکوی از مأموریتهوای
سووازمان عفووو بینالملوول اسووت کووه
روی کشور خاصی متمرکز نباشود و
نشان بدهد که بوه وضوعیت حقووق
بشر در نقاط مختلوف جهوان متعهود
است.
در گررزارش سررازمان شررما ،نررا
ایررررران در نررررار رررر ورهای
خاورمیانه و شرما آوریارا ر رر
شده و بره مروارد نارق قارو
ب ر ر در ایرره ر ورها و ایررران
هف اشاره شده است .سرازمان
عفرررو بیهالملرررل م ًررر ا چررره
مواردی از قاو ناق بر ر را در
ورها برشمرده؟
ایران و ایه
در گزارش سواالنه بوه مووارد متعوددی
پرداختوووه میشوووود .عمومووواد اموووا در
بووسیاری از نقوواط جهووان از جملووه در
منطقووه خاورمیانووه و شوومال آفریقووا،
اساسیترین مسائلی که موورد توجوه
قرار میگیرند ،نقع حوق آزادی بیوان،
آزادی تجمووع ،آزار و ارعوواب موودافعان
حقوووق بووشر ،اسووتفاده غیرقووانونی از
قووای قهریووه بورای سوورکوب تجمعووات،
شکنجه و سایر بدرفتاریهاست.

صفحه 8

عالوه بر اینها ،سازمان عفو بینالملل
به مووارد نقوع حقووق بوشری کوه در
جریان درگیریها یا منازعات موسلحانه
صورت میگیرد میپوردازد از جملوه در
سووووریه ،یمووون ،منووواطق اشوووغالی
فلووسطین .نقووع حقوووق پناهنوودگان و
مهاجران و آوارگان داخلوی از جملوه در
افغانستان ،در رابطه بوا موردم سووریه،
فلسطین ،لبنان و بسیاری نقواط دیگور
جهان نیز همواره مورد توجهند.
حقوق کارگران ،حقوق زنان و دخوتران،
حقوق افراد همجنسگرا و دوجنسگرا،
حقووووق اقلیتهوووا ،اینهوووا موووواردی
هستند که در کوشورهای مختلوف بوه
آن پرداخته میشود و البتوه بعوضی از
کووووشورها مثوووول ایووووران ،عربووووستان
سووووووعودی ،و مووووووصر از جملووووووه
کشورهاییاند که نقع حقوق بشر در
بسیاری از این مواردی که اشاره شود،

به غیر از یند کشور حوزه عربی خلیج
فارس ،دولتهای خاورمیانوه و شومال
آفریقووا هم نووان در اولویووتدهی بووه
مراقبتهووا و ارائووه خوودمات درمانووی
مناسوووب ،بوووه ویووووه دسترسوووی بوووه
واکسن قصور کردهاند.
همین طور حوق آزادی بیوان را محودود
کرده و مانع از اطال رسانی صوحی در
رابطه با نقع حقوق مرتبط با سوالمت
نوویز شوودهاند .ازدحووام بیووش از حوود و
شرایط غیربهداشوتی در زنودانها هوم
زندانیان را در ایران و سوایر کوشورهای
خاورمیانووه و شوومال آفریقووا در معوورض
خطر ابتالی باال بوه بیمواری کوویود ۹۱
قرار داد.
بووه طووور مووشخا در رابطووه بووا ایووران
سازمان عفو بینالملول از ایون موضوو
انتقاد کرده که نحوه رسیدگی مقاموات
ایرانوی بوه بحوران هموهگیری کرونوا ،و

تضمین دسترسی به موقع و برابور بوه
واکسن کرونا برای هزاران نفور از اتبوا
افغانووستانی فاقوود موودارک اقوووامتی،
ف
مرتکووب قووصور شوودهاند ،هوور ینوود در
بعووضی از اسووتانها مقامووات محلووی،
مراکز ویوه واکسیناسیون را بورای ایون
افراد ایجاد کردند.
مسئله عدم دسترسوی بوه موقوع بوه
واکسن برای کوسانی کوه بیخانموان
هستند یا در بخشهای محروم کوشور
زندگی میکنند هم یک موسئله دیگور
بوووده .واکسیناسوویون زنوودانیان هووم تووا
موواه موورداد آغوواز نووشده بووود و ایوون در
حالی اسوت کوه زنودانیان جوزو اقوشار
آسیبپذیر هستند و در میوان جمعیوت
زندانی در ایران ،تعداد] افراد مسن یوا
افرادی که با بیماریهای پیشزمینهای
درگیرند ،بسیار باال بودند.
در مجمووو هم نیوون سووازمان عفووو

در مورد اینهوا صوادق اسوت و بخوش
مفووصلی از گووزارش سوواالنه سووازمان
عفوووو بینالملووول بوووه ایووون کوووشورها
اختصاص داده شده است.
له
در گرررزارش شرررما بررره مررر
همررهگیری رونررا در رر ورهای
مًتلف جهران اشراره شرده برود و
ورهای خاورمیانه و
تاثیر آن در
شما آوریارا و اینکره قکومتهرا
چه روتاری را با مردمان خودشران
در ایه قوزه داشتهاند ،و همچنیه
له قارو بر ر .شرما در
به مر
ایه گزارش در مورد ایرران بره چره
مررواردی اشرراره ردیررد و ارزیابرری
سررازمان شررما از و ررویت قاررو
ب ر در ایران به چه شکلی بود؟
در رابطووه بووا بحووران همووهگیری کرونووا
سازمان عفو بینالملل توضی داده کوه

همینطووور اختووصاص بودجووه مناسووب
برای توضمین حوق سوالمتی موردم بوا
عدم شفافیت همراه بووده .بوه عوالوه،
سازمان عفو بینالملل اشاره کورده بوه
ایوون کووه ینوودین فعووال موودنی و وکیوول
برای بررسی نحوه شکایت از مقاموات
در رابطووه بوووا قصورشوووان و ایووون کوووه
نتوانستهاند بوه طوور مرثور دسترسوی
برابوور را بوورای دسترسووی بووه واکووسن
کرونووا تووضمین کننوود اقوودام کردهانوود و
مقامات ایران] این فعاالن و حقوقودانان
را به طور خودسرانه دستگیر کردهاند و
آنهووا را بووا اتهامووات واهووی موورتبط بووا
امنیت ملی تحت محاکمه کیفری قورار
دادهاند.
به عوالوه موا در ایون گوزارش] توضوی
دادهایم که مقامات یوه طوور در زمینوه
توودوین یووک راهووبرد سراسووری بوورای

بینالملل اشاره بوه ایون موضوو کورده
کووه یووه طووور بووه دلیوول دسووتور رهبوور
جمهوووری اسووالمی ایووران مبوونی بوور
ممنوعیووت واردات واکووسنهای تولیوود
شده در بریتانیا و آمریکوا توا مواه مورداد
فقوووط کموووتر از ۶درصووود از جمعیوووت
واکسینه شده بودند و در واقع بوه ایون
شکل نقع حق حیوات صوورت گرفوت.
فقط با لغو این ممنوعیت در ماه مورداد
پس از اعتراضهوای گوسترده بوود کوه
واکسیناسیون به طور گسترده شورو
شد و تا پایان سوال میوالدی بوه گفتوه
مقامات ،بیش از  ۱۲درصود از جمعیوت
یک دوز واکسن را دریافت کردند.

کمبووووود واکووووسن ،کمبووووود تخووووت
بیمارستان ،کمبود تجهیزات تنفوسی و
کادر درمان و پرستار از جملوه موواردی
بود که همواره مورد نگرانی بوود و ایون
مسئولیت مقامات است که از جمله با
تخفیف بودجههای کافی و مناسب بوه
این نارساییها رسیدگی بکنند.
ارزیرررابی لررری سرررازمان عفرررو
بیهالملل از و رویت قارو بر ر
در ایران در سالی ه گذشرت چره
بود؟
متأسفانه وضعیت حقوق بشر در ایران
هم ون سالیان گذشته بسیار بحرانی
است و موا بوا نقوع فواحش و شودید
حقوووق بووشر در عرصووههای مختلووف و
همیوون طووور بووا مووصونیت کووسانی کووه
عامول نقووع حقووق بووشر و واردکووردن
رنووج و درد فووراوان بووه آسوویبدیدگان و
خانوادههووای آنهووا هووستند ،روبووهرو
هستیم.
در رابطه با آزادی بیان ،هزاران نفر فقط
بووه خوواطر اسووتفاده مووسالمتآمیز از
حقوق بشر تحوت بوازجویی و بوه طوور
غیرمنصفانه تحت محاکمه قرارگرفتهاند
یووووا بوووورخالو ضوووووابط و معیارهووووای
بینالمللی بازداشت شدهاند .در میوان
آنهووا وکووال بودهانوود ،موودافعان حقوووق
بوووشر ،مووودافعان حقووووق کوووارگران،
معلموووان ،نویوووسندگان ،هنرمنووودان ،و
همیوون طووور خانوادههووای داغدیووده و
دادخواه .صودها نفور توا پایوان سوال در
حبس ناعادالنه ماندهاند.
ف
شکنجه و سوایر رفتارهوای ظالمانوه و
غیر انسانی در زنودانها رایوج بووده ،از
جملوووه محوووروم کوووردن زنووودانیان از
مراقبتهای پزشکی مناسوب .زنوان و
اعوووووضای جامعووووووه همجنسگوووووورا،
دوجنسگرا و فراجنسیتی ،همین طوور
اقلیتهوووای موووذهبی و اقلیتهوووای
افتنیکیدقومویک بووا تبعیووع و خووشونت
نهادینووه مواجووه بودهانوود از جملووه در

دسترسووی بووه اشووتغال و آموووزش و
مسکن به خصوص در مورد اقلیتها.
نیروهووای امنیووتی و نظووامی در طووول
سال به طور غیرقانونی از قوای قهریوه
مرگبوووار و همیووون طوووور گلولوووههای
سووایمهای بوورای سوورکوب اعتراضووات
عمدتا مسالمت آمیز استفاده کردهاند.
مقامووات بووه مجووازات اعوودام بووه طووور
گووسترده ادامووه دادهانوود ،از اعوودام بووه
عنووووان وسووویلهای بووورای سووورکوب
اسووتفاده کردهانوود و همووواره احکووام
اعودام بعود از محاکمووههای بوه شوودت
ناعادالنه صادر و به اجرا گذاشته شد.
همان طور که گفتم موصونیت عوامالن
نقع حقوق بشر] هوم هموواره اداموه
داشته که بوارزترین نمونوه آن ،انتخواب
ابراهیم رئیسی به عنوان رئیسجمهور
بود .کسی که میبایست بورای مووارد
جنایات علیه بشریت پیوشین و جواری
مووورتبط بوووا کوووشتار  ۶۹تحوووت پیگووورد
بینالمللووی و کیفووری قوورار بگوویرد ،بووه
جووای آن در مووسند ریاسووت جمهوووری
قرار گرفت
در بً ی از گزارش سازمان عفو
بیهالملررل برره ررورط مبر و برره
ناررق قاررو ا لیتهررا ،شررامل
ا لیتهررای جنرر ی و مررذهبی و
ومی پرداخته شده .مرواردی ره
سازمان عفو بیهالملل در ایران بره
آنها اشاره رده چه ه تند؟
اقلیتهووا در ایووران از جملووه عربهووا،
ترکهای آهربایجانی ،بلوچهاُ ،کردهوا و
ترکمنهووا ،همووواره مووورد تبعیووع قوورار
گرفتهانووود و از دسترسوووی برابووور بوووه
تحصیل ،اشوتغال و مناصوب سیاسوی
محووووووروم بودهانوووووود .بووووووا وجووووووود
درخواسووتهای مکوورر از سوووی ایوون
جوامع بورای ایجواد تنوو زبوانی ،زبوان
فارسوووی تنهوووا زبوووان آموزشوووی در
دورههووای ابتوودایی و متوسووطه باقووی
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از شمار دو چشم یک تن کم

ماند.
به عالوه ،اقلیتهایی که به آن اشواره
کردم ،به نسبت جمعیتشان بیوشتر از
بابت اتهاموات مبهموی مثول محاربوه و
افسادفیاالرض به اعدام محکوم شده
انوود و تعووداد کووسانی کووه بوور اسوواس
ینیووون اتهامووواتی محکووووم شووودهاند،
هم وووون سوووالیان گذشوووته مخفیانوووه
اعدام شودهاند و مقاموات حوتی محول
دفن آنها را از خانوادههایوشان پنهوان
کردهاند.
ُکووورد ،و
قتووول کولوووبران غیرموووسل
همینطور قتل سوختبران غیرموسل
بلوچ در استان سیستان و بلویوستان
توسووط نیروهووای امنیووتی ایووران ادامووه
یافت و هیچ گونه پاسوخگویی در قبوال
قتوول دههووا توون از ایوون افووراد از سوووی
مقامووات صووورت نگرفووت .اقلیتهووای
مووووذهبی هووووم از جملووووه بهائیووووان،
مسیحیان ،یهودیان ،دراویش گنابوادی،
یارسانها و سونیها هوم در قوانون و
هم در عمل مورد تبعیع قرار گرفتند و
از داشتن عبادتگاه به طور برابر محوروم
شدهاند.
یووووورش بووووه کلیووووساهای خووووانگی،
دسووووتگیری نوکیووووشان مووووسیحی و
دراویوووش گنابوووادی اداموووه داشوووت و
بهائیان هوم متحمول نقوع گوسترده و
سیوووستماتیک حقووووق انسانیشوووان
شوودند ،از جملووه بازداشووت ،مووصادره
امووووووال ،تخریوووووب خانهها،تخریوووووب
گورستانیها ،و نفرتپراکنی از سووی
مقاموووووات رسووووومی و رسوووووانههای
حکوموووووتی .کوووووسانی هوووووم کوووووه
میخواستند مذهب خودشان را عوض
کنند یا اصوال د خوداناباور باشوند هوم در
معرض بازداشت خودسورانه ،شوکنجه
یا حتی مجازات اعدام بوه اتهوام ارتوداد
باقی ماندند.

وز شمار خرد هزاران بیش

با اندوه و تاسف بی کران درگذشت آقای دکتر محمد اقتداری را به خوانوواده
ارجمند ایشان و به همه اعضاء و هواداران جبهه ملی ایوران تسولویوت موی
گوییم.
آقای دکتر محمد اقتداری از زمان جوانی به جبهه ملی ایران و خیل پویندگان
راه مصدق پیوست و بیش از شش دهه تالشگر راه آزادی و استقوالل ایوران
و استقرار حاکمیت ملی در این سرزمین استبداد زده بود.
نام و یاد این دانشمند فرهیخته و وطن دوست را گرامی موی داریوم و بوه
روان پاکش درود می فرستیم.
تهران – پانزدهف وروردیه ماه  0010خورشیدی
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شاهد :ادعای قانونی بودن
اعدامها »دروغ محض« است
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هفتاد و هفتمین جلسه دادگاه حمویود
نوری ،متهم بوه مشوارکوت در اعودام
زندانیان سیاسی در تابسوتوان  ۶۹در
زندان گوهردشت روز یهارشنبه سووم
فروردین  ۹۱۲۹با حضوور دو شواهود -
کارشناس ،به نامهای تورون لیندهلم،
استاد روانشناسی اجتماعی و معواون
دپووارتوومووان روانشوونوواسووی دانشووگوواه
استکهلم ،و شادی صدر ،حقووقودان و
یکی از مدیران سازمان عودالوت بورای
ایران ،برگزار شد.
تورون لیندهلم توضی داد که از سوال
 ۹۱۱۵بر روی روانشونواسوی شوهوود،
حافظه زندانیان خشونتدیوده ،مویوزان
سندیت و همخوانی شهوادت افوراد و
عوامل و فواکوتوورهوای تواثویورگوذار بور
شهادتها و خصوصیات شکنوجوهگور و
ضارب تحقیق کرده است .او یندین بار
در جریان شهادتش تاکید کرد که یکوی
از موهوموتوریون مونوابوع و بسوتورهوای
تحقیقاتی او و هوموکوارانوش ،جونوگ
جهانی دوم و جنایت نازی ها در حوق
یهوودیوان و اردوگواههوای اسورا بووده
است .شاهد در سوخونوانوش بوه ایون
موارد مهم اشاره کرد:
انسان در به خاطر آوردن وقایع بسویوار
توانا و باهوش است و مهمترین عوامول
در پروسه بهیادآوری ،مشاهده و اصوال
«صورت »است.
تمرکز انسان در دیدارها و رودررویی بوا
دیگران بیشتر روی فرد است تا اطراو.
ههن و یهرهشناسی زنان در مقایسه
با مردان بهتر است.
توانایی افراد در بهیادآوری با هم تفاوت
دارد ،اما در مجمو فرد در شناسوایوی
افراد همنواد و همقوم خوود ،تووانوایوی
بهتر و بیشتری دارد.
تورون لیندهلم در مورد کدگذاری ههون
انسان و تاثیر تروما یا بحران بر روی آن

توضی داد:
تمرکز فرد زندانی] در شرایط تروما بور
روی کانون آن تروما قرار دارد.
فرد میتواند اتفاقات و محیط بیرونی و
تاثیرات احساسی خود را در ارتبواط بوا
آن تروما به خاطر بیاورد.
تورون لیندهلم در مورد استرس پس از
تروما گفت:
خاطره یک تروما به صورت غیرارادی در
حافظه فرد هخیره میشود و شوخوا
ناخواسته آن را به یاد میآورد.
وقو اتفاقات به صورت مکرر و سریالی
موجوب یوادآوری و توکورار آنوهوا و در
مواردی ترکیب و ادغام وقایع در ههون
فرد میشود.
تورون لیندهلم گوفوت کوه در صوورت
فقدان قوه بینایی یا داشتن یشمبند:
برداشت و ثبت محیط توسط فرد بهوتور
و دقیقتر میشود.
میزان و سندیت روایتها با یشومبونود
به میزان دید احتمالوی طورو از درون
یشمبند بستگی دارد.
تورون لیندهلم تاکیود کورد کوه روایوت
کردن خاطره و تروما برای دیوگوران بوه
پروسه به خاطر سپردن بهتر آن توسط
شاهد کمک میکند .او گوفوت نوحووه
بووازجووویووی از شووخووا در مووکووانوویووزم
بهیادآوری اتفاقوات تواثویور مسوتوقویوم
میگذارد.
تورون لیندهلم توضی داد که با تحقیق
روی اردوگاههای اسرا در جنگ جهانی
دوم متوجه شد که افراد اکوثورا تواریوخ
انتقال و ورودشان به اردوگاههوا را بوه
خوبی به یاد میآورند ،اموا شوایود در
مورد زمان کشته شدن یا مرگ دوست
یا همبندی خود اشتباه کنند.
تورون لیندهلم در پواسوخ بوه وکوالی
مدافع متهم گفت زموان در روایوتهوا
مهم است و میتوانود در روایوتهوای
شاهد از یک حادثه مشخا  -درسوت
پس از وقو آن و دو هفته بعد از آن -
تفاوتهایی ایجاد کند.
وکیل مدافع متهم از شاهد پرسید کوه
اطالعات قبلی شاهدان تا یه حد روی
حروها و شهادت آنها تاثیرگذار اسوت.
شاهد در پاسخ گفت در پووهشی کوه

یهل سوال پوس از مواجورای دادگواه
نورنبرگ انجام گرفت مشخا شد کوه
پخش شهادت یک شخا در دادگاه و
نشان دادن تصویر او یا متهم] ،بر روی
شهادت افراد بعدی تاثیر گذاشته بوود.
از سووی دیوگور در هوموان توحوقویوق
مشخا شد که  ۶۲درصد از کسوانوی
که پخش جلسه را ندیده بودند نیز فرد
را بووه یوواد آوردنوود و هووویووت او را
شناسایی کردند.
تورون لیندهلم به ایون سووال کوه آیوا
نشوان دادن تصووویووری بووه شوواهوود و
درخواست از او برای شهادت علیه فرد
مذکور می تواند روی شهادت شواهود
تاثیر بگذارد یا خیر ،پاسخ مثبت داد.
شوووادی صووودر ،حوووقووووقدان و از
بنیانگوذاران سوازموان عودالوت بورای
ایران ،شاهد بعدی دادگاه بود .او گفت
از سووال  ۹۱۱۱بووه بووعوود وکووالووت
پروندههای مختولوف حوقووق بشوری،
مخصوصا پرونده زندانیان زن محکوم بوه
سنگسار را برعهده داشت و اطالعوات
دقیقی نسبت به اعدامهای تابسوتوان
 ۶۹نداشت .او گفت در سوال ،۰۲۹۲
پس از شرو به کار سازموان عودالوت
برای ایران ،تحقیوق دربواره شوکونوجوه
جنسی و خشونت مبتنی بر جنسیوت
علیه زندانیان سیاسی زن در دهه ۶۲
را آغاز کرد.
شادی صدر صوحوت فوتووای آیوت
خمینی را براساس مدارک موجود ،بوه
ويوه توضیحات به زعم وی «مبسووط »
منتظری در کتابش ،تایید کرد.
آیت
شادی صدر از «بقایای اعدام شودگوان
در گووورهووای جوومووعووی »بووه عوونوووان
مهمترین سنود وقوو جونوایوت سوال
 ۹۵۶۹به دست جمهوری اسالمی نوام
برد .او از شاهدان عینی صحوبوت کورد
که با یشم خود پیکر دفونشودگوان را
دیدهاند .او گفت« :متاسفانه جمهوری
اسالمی به هیچ گروه مستقل حقووق
بشری حتی اجازه نداده است کوه بوه
مکانهای گوورهوای جوموعوی نوزدیوک
بشوند .یه برسد به این که اجازه حفر
آنها و شناسایی هویت دفونشودگوان
داده بشود».

شادی صدر ،حقوقدان و از بنیانگذاران
سازمان عدالت برای ایران،
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شادی صدر در شهادت خود از ینودیون
گزارش مشترک سازمان عدالت بورای
ایران و سازمان عفوو بویون الومولول از
جمله «اسورار بوه خوون آغشوتوه »و
«اختفای جنایت »درباره کشوتوارهوا و
شناسایی و اطال رسوانوی پویوراموون
تخریب گورهای دسته جمعی سوخون
گفت .او تاکید کرد که پیش و پوس از
گزارشهای یواد شوده ،گوزارشهوای
دیگری هم توسط سازمانهای متوعودد
حقوق بشر تهیه شده است.
شادی صدر گفت توحوقویوق مشوتورک
سازمان عدالت برای ایران و سوازموان
عفو بین الملل روی بویوسوت و سوه
زندان و حدود شصت گور دستهجمعی
اعدامشدگوان در سوراسور ایوران ،بوا
قاطعیت نشان میدهد که زندانویوانوی
به طور مخفیانه و جمعی در تومواموی
این زندانها در مقطع زمانی تابسوتوان
 ۹۵۶۹اعدام شدهاند.
شادی صدر گفت این اعدامها از قوبول
برنامهریزی شده و گسترده بود و اکثور
زندانیان اعودام شوده در اوایول دهوه
 ۹۵۶۲بووازداشووت و در دادگوواه هووای
انقالب محکوم شده بودنود .بورخوی از

آنها در حال گذراندن دوران حبس خوود
بوووودنووود و بووورخوووی حوووتوووی دوران
محکومیتشان تمام شده بود.
شادی صدر گفت که به باور او یکی از
ویوگیهای گزارش «اسورار بوه خوون
آغشته »نسبت به سایر گزارشها در
این زمینه «جامع بودن آن» اسوت .او
گفت« :تا قبل از ایون گوزارش کوه در
سیامین سالگرد اعدامهای تابستوان
 ۹۵۶۹منتشر شد ،هیچ سازمان بویون
المللی حقوق بشری دیگوری گوزارش
تحقیقی در زمینه این کشتار مونوتوشور
نکرده بود».
او گفت با توجه به اعتبار ویوه سازموان
عفو بین الملل در سط بین الملولوی،
این گزارش برای هر اقدامی – حقوقی
و شبه حقوقی – در حوزه این جونوایوت
بسیار اهمیت داشت .او از «توحولویول
حقوقی »گنجانده شده در انتهای ایون
گووزارش بووه عوونوووان یووکووی دیووگوور از
ویوگیهای آن نام برد.
شادی صدر درباره تصمیمگیری قانونی
خومویونوی
و براساس فتوای آیوت
درباره اعدامها در تابسوتوان  ۹۵۶۹در
زندان گوهردشت اعالم کرد« :این ادعا

که احکام اعدام زندانیان سویواسوی
در کشوتوار  ۶۹طوی یوک پوروسوه
قضایی به دیوان عالی کشور رفته و
بعد از تایید ،اجرا شوده ،یوک دروغ
محع است» .او گوفوت اعودام هوا
کامال خارج از یاریوب حتی ساختار
موجود دادگواه هوا و دادسوراهوای
انقالب بوده است.
شادی صدر شهادت داد که حسون
گلزاری و موجویود صواحوبجوموع دو
زندانوی سویواسوی بوودنود کوه در
مصاحبههایشان در سال  ۰۲۹۹بوه
طور مستقیم و مشخا از «حمویود
عوبواسوی »بوه عوونووان فوردی نووام
بردهاند که در زندان «گوهوردشوت »
با او مواجه شدند .حسن گلزاری در
مصاحبهاش گفته بود کوه «حومویود
عباسی »او را مورد سوال قورار داد
و دستور نوشتن انزجارنامه و شالق
خوردن او توسط پاسوداران را صوادر
کرد .او شهادت داد به غیر از این دو
نفر هیچ زندانی دیگری از «حومویود
عباسی »در هیچ زندان دیگری نوام
نبرده است.
شادی صدر اما در جوایوی دیوگور در
اشووواره بووورخوووی از
تووووضووویووو
مصاحبهشونودگوان بوه بورخوورد بوا
عباسی در زندانهایی به جز زنودان
گوهردشت توضیحاتی داد .او گوفوت
آنها نمودار و جدول زمانوی زنودگوی
حرفهای حمید عوبواسوی را توهویوه
کردهاند و این جدول با نمودار زمانی
زندگی حرفهای لشکوری و نواصوریوان
همخوانی دارد.
شادی صدر گفت که براین اساس «ما
میدانیم که حمید عباسوی توا سوال
 ۶۱به عنوان دستیار نواصوریوان ،دادیوار
زندان در زندان اوین کوار کورده اسوت.
بین سال های  ۶۱تا  - ۶۶در دوره ای
 در زندان قزلحصار کار کرده و بعود بوهزندان گوهردشت منتقل شوده اسوت.
بنابراین زندانیانی هستند که موموکون
است حمید عباسی را در زنودانهوای
قرلحصار ،اوین ،یا گووهوردشوت دیوده
باشند .ممکون اسوت بورخوی اشواره
کرده باشند که حومویود عوبواسوی بوه
همراه ناصریان از زندان قوزلوحوصوار بوه
گوهردشت منتقل شده است».

یکی از بخشهای مهم شهادت اموروز
شووادی صوودر دربوواره نووحوووه و دالیوول
اهمیت انجام بیش از پنجاه مصاحبه بوا
برخی از خانواده ها و زنودانویوان عضوو
سازمان مجاهدین خلق جان بهدربورده
از اعدامها در زندانهای شهرستانهوا
بود که هوم ایونوک در آلوبوانوی ،موقور
سازمان موجواهودیون خولوق ،زنودگوی
میکنند .این مصاحبههوا در تویورانوای
آلبانی ،محل اقامت این افراد در سوال
 ۰۲۹۹گرفته شد.
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شادی صدر گفت که سازمان عودالوت
برای ایوران پویوش از آغواز توحوقویوق
مشترک با سازمان عفو بین الملول بوا
بیش از پنجاه زنودانوی سویواسوی در
آلبانی مصاحبه کرد .او درباره علت این
مصاحبه ها گفت« :در مورد اعودام در
شهرستان ها اطالعوات کوموی وجوود
داشووت کووه مووا سووعووی کووردیووم بووا
تحقیقمان این خالٔ را پر کنیم».
شادی صدر توضی داد که در سال ۶۹
در بسیاری از شهرستان های کوویوک
بیشتر زندانیان سویواسوی آزاد شوده
بودند و تعداد کمی در زندان ها بواقوی
مانده بودند که اکثر قریب به اتفاق آنها
از اعضای سازمان موجواهودیون خولوق
بودند و اعدام شدند .از بوازموانودگوان،
افرادی در شوهورهوای کوویوک ایوران
اقامت داشتند که بوه دلویول مسوائول
امنیتی امکوان دسوتورسوی بوه آنوهوا
ممکن نبود .تعدادی بازمانده] نویوز در
آلبانی اقامت داشتند و بوه خواطور بوه
دست آوردن اطالعات ،شوهوادت آنوهوا
الزم و مهم بود.
شادی صدر گفت شخصا لویوسوتوی از
مصاحبه شوندگان بالقوه توهویوه کورد.
سازمان عفوو بویون الومولول بوا روابوط
عمومی سازمان مجاهدیون خولوق در
مقر سازمان ملل در لندن تماس گرفت
و این لیست را در اختیار آنها قورار داد.

در نهایت در اکتبر  ۰۲۹۹به آنها اطوال
داده شد که امکان انجام مصاحبوه هوا
وجود دارد.
شوادی صوودر تووضوویو داد کوه روش
مصاحبه ها براساس پروتکل استانبوول

مورد تایید سازمان ملل متحد و سوایور
قوانین رایج برای این قبویول مصواحوبوه
های حقوق بشری انجام گرفت و تنهوا
تفاوت در مکان انجام مصاحبه ها بوود.
او گفت مصاحبه های انجام گرفوتوه در
اروپا و آمریوکوای شوموالوی در مونوزل
شاهد انجام گورفوت ،اموا در آلوبوانوی
تماموی مصواحوبوه هوا در یوک اتواق
دربسته در هتل محل اقامت مصاحوبوه
کنندگان یا پشت درهای بسته در یوک
رستوران در نزدیکی محل اقواموتوشوان
انجام گرفت .او گفت در مصاحبه هوای
تیرانا در آلبانی هی یوک از مسوئووالن
سووازمووان مووجوواهوودیوون خوولووق حضووور
نداشتند و شاهد تنها بود .مصاحبه ها
فیملمبرداری شد و فیلوم هوا مووجوود
هستنود و در موواردی هوم بونوا بوه
درخواست هیات دادستانوی بوه آنوهوا
تحویل داده شده است.
او در توضی سوال وکیل مدافوع نووری

که یرا سه لیست توهویوه شوده از
مصاحبه ها درکیفورخوواسوت وجوود
ندارد گوفوت کوه مسوئوولویوت ایون
موضو بوه عومولوکورد دادسوتوانوی
سوووئوود] بوورمووی گووردد .او گووفووت
بازجویی او در فوریوه  ۰۲۰۲انوجوام
گرفت و او شخصا لیست الف را در
دسامبر  ۰۲۹۱یعنی دو ماه قوبول از
زمان بازجویی اش به دادستوانوی و
خانم گیتا دیکی از وکوالی مشواور
برخی از شاکیوان پورونودهک ایومویول
کرده بود .او گفت« :حداقل دو مواه
قبل از بازجویی من  ،خودم به طوور
کتبی به دادستانی اعالم کردم کوه
از بین کسوانوی کوه موا بوا اونوهوا
مصاحبه کردیم حداقل دو نوفور بوه
اسووم حووموویوود عووبوواسووی در زنوودان
گوهوردشوت و در زموان کشوتوار ۶۹
اشاره داشتند».
شادی صدر شهادت داد کوه توحوقویوق
روی وقایع زندان ها در شهرستوان هوا

در تابستان  ۶۹نشان می دهد کوه در
شهرستان ها تنها هوواداران و اعضواء
سازمان مجاهدین خلق اعودام شوده
اند .او گفت تحقیقات هم نیون نشوان
می دهد در سال  ۶۹در تهران موواردی
از اعودام زنودانویوان یوو و هوواداران
گروههای کرد در زنودان هوایوی بوجوز
زندان گوهردشت نیز رخ داده است.
شادی صدر در مورد این سوال کوه آیوا
پس از دستگیری متوهوم دربواره او در
جایی اظهارنظری کورده اسوت یوا نوه
گفت که هرگز بجز دو توئیت که دربواره
هویت حمید نوری به عونووان «حومویود
عووبوواسووی »پسووت کوورده در هوویووچ
مصاحبهای شورکوت نوکورده و هویوچ
اظهارنظر دیگری هم در موورد شواهود
انجام نداده است .او گوفوت در زموان
توئیتهای مذکور پیش از فعوال شودن
او در پروسه دادگاه به عونووان شواهود
بوده است.

دریغا بار ِان بدری ِغ اندیشهی

انتقادی که تو بودی.

شنبه ۰۱ ,اسفند
۹۱۲۲
پبش از آن که به تبریز بیاید نام و آوازهی
او را شوونیدهبودیم .میدانووستیم کووه در
عرصووهی تفکوورف انتقووادی از یهرههووای
ل یووف
ن رادیکا ف
مطرحف یوف نو و از منتقدا ف
موثور
ن
فعاال
از
سنتی آن روزگار است و
ف
ف
ن
عرصووووهی سیاسووووتف و کنفدراسوووویو ف
دانشجوئی خارج از کشور.
ل  ، ۱۶هنگوامی کوه بوه تبریوز آمود،
سا ف
ل دانووشگا فه تبریووز
او
ل
سووا
دانووشجوی
ف
ف
بودم .نوجوانی در جستوجوی راه و در
وشم عقوول بووه
ن یو
تووالش بوورای بووازکرد ف
ف
جهووانی پوسووتانداخته و دگرگونشووده
که برای توضی ف یهرهی توازهی خوود بوه
مفوواهیم نووو نیوواز داشووت .هزارخووانی،
ف
آنگونه کوه سوالها بعود در پیشدرآمو فد
مووصاحبهای بووا او در مجلووهی «ایووران »
نوشتم ،از انگشتشمار کسان در ایران
مفواهیم کهنوه و
آن روزگار بود که با نق فد
ف
مفاهیم تازه یشماندازهای فکری
خلق
ف
ف
نسل مرا گسترش داد و نقشی ماندگار
ف

فرج سرکوهی

روزگووار خووود
بوور
ف
حک کرد.
محفل مد و دان گاه تبریز
در
ِ
…..پس از اعتصابف بزرگف دانشگاه تبریوز
ت
ل  ، ۱۶کوه از جملوه بوا خواسو ف
در سا ف
و شهریه و مجانی شدن تحصیل در
حذ ف
دانشگاههای دولتی آغاز شدهبود ،دکتر
هوشووونگ منتوووصری را بوووه ریاسوووتف
دانشگاه تبریز منصوب کردند با برناموهی
اصووالحاتف عمیووق و جوودی در دانووشگاه.
ن اعتصابی با
ن دانشجویا ف
ماها ،نمایندگا ف
«ضومانتف »او از زنودان آزاد شودیم  .بوه
ن منتحووب ف
رسوومیت شو
وناختن نماینوودگا ف
ف
م حودو فد  ۳۲اسوتا فد
دانشجویان ،استخدا ف
جدید از یهرههوای برجوستهی علموی،
سووابق سیاسوی نوامطلوب از
رغوم
به
ف
ف
نگوواه نهادهووای امنیووتی آن روزگووار ،از
جملوووه برناموووههای اصوووالحی دکتووور
منتوووصری بوووود و منویهرهزارخوووانی از
جمله  ۳۲استا فد جدید .از دکتر منتوصری

خواسوووووتیم کوووووه
هزارخوووووووانی عوووووووالوه برتووووووودریسف
آسیبشناسوووووووی در دانوووووووشکدهی
پزشوووکی ،کوووه تخوووصا او بوووود ،در
دانوووشکدهی موووا هوووم ینووود واحووود
جامعهشناسووی توودریس کنوود .موافقووت
کرد .فضای پرشور آن کالسها هنووز در
ههن من زندهاست.
محفول صومد و
……بدان روزگار تبریز به
ف
بهروزددهقوووانیک و کاظمدسوووعادتیک و
نهوووووووووای
علیرضوووووووووادنابدلک و جا ف
آتش آنان زنوده
جوگر گردآمده بر
جستو
ف
ف
بووود .محفلووی در جووستوجوی راههووای
نو ،در تالش برای پوست انوداختن ،رهوا
شدن از بن فد دگمهای یو سنتی ،لوذتف
سووودائی تجربوووهی کوووشفهای توووازه،
شادمانی آفتابی شناختف نوو و پورواز در
افقهای تازهی فکری.

صفحه 13
دفتر مجلهی ایران
ل انقالب  .مصاحبه در
ل او ف
عکس :منویهر هزارخانی و فرج سرکوهی .سا ف
ف
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ههن پربار
دانش گسترده،
هزارخانی ،با
ف
ف
ویز انتقووادی و بینووشی
و
ت
واه
و خووالق ،نگو
ف
شووکل گرفتووه بوور نقوو فد رادیکووال و بووا
جملوههای فووشرده و کوتواه امووا پربوار و
محفول بودان نیواز
رهگشا ،همان بود که
ف
اسوتوار
ن
سوتو
بوه
داشت پس بدل شد
ف
ف
محفوول مووا در عرصووهی نظووری و طوورحف
ف
ن بیدریو اندیوشهی
مفاهیم نو .او بوارا ف
انتقادی بود و ما زمینی تشنه.
ت منتوصری در دانوشگاه
یک سال ریاس ف
تبریز دولتف مستعجل بود .با برکنواری او
ط اصووالحات برییووده شوود .ماهووا،
بووسا ف
ن دانشجویان ،زندانی شودیم و
نمایندگا ف
دوسال اخراج و اعزام به سوربازی و ..از
آن  ۳۲استاد برخی اخراج شدند ،برخی
فضای سرکوب را تاب نیاوردنود و عطوای
آموزش را به لقوای اسوتبداد بخوشیدند.
هزارخانی نخست به سربازی فرسوتاده
و پس از آن از دانشگاه اخراج شد.

تفکر یو ف ایران با
بخش مهمی از
و ..بر
ف
ف
اثوور «روی
»
توواریخ
دادگوواه
در
«
ترجمووه
ف
وشم
وسل موون ،یووا یو
وشم نو
موودودو »یو
ف
ف
ف
برخی از ماها را به جنایتهای برآمده از
سوواختارهای اسووتبدادی بوواز کوورد« .وان
ایلیووووووووچ و آموووووووووزش فووووووووارغ از
مدرسووووه» ،ترجمووووهی « تووووشنگی و
گرسووونگی »اثووورف اوین یونوووسکو دکوووارف
مشترک با جالل آل احمود » ،ترجموهی
آثوواری از امووه سووزر ،یاک فوووره ،ایووزاک
دوی ر ،ماکسیم رودنوسون و  ..از دیگور
کارهای او بود.
ن
ن کوووووانو ف
هزارخووووانی از بینانگوووووذارا ف
عوضو
ن ایران بود و در دورانوی
نویسندگا ف
ف
ن کوانون .در آن ایوام ،کوه از
هیاتف دبویرا ف
تاثیرگوووذارترین و مهمتووورین یهرههوووای
روشنفکری ایوران بوود ،پوای او را زنودان
هم کشیدند.
مبررارزه برررای دمو راسرری در براب ررِ

اسالمی برای بازگوشت بوه عقوب را بوا
ت مبوارزهی ضود
مفاهیمی یوون «اولویو ف
امپریالیوووستی بووور دموکراسوووی»« ،راه
رشووود غیرسووورمایهداری » و ..تطهیووور
میکردند .بخش دیگری از یو در تقابل
نواممکن
ت
ت اسالمی به توهما ف
با حکوم ف
ف
پنووواه بووورد اموووا برخوووی سوووازمانها و
یهرههووای یووو بوور آن شوودند کووه در
موقعیتف آن روزگوار مبوارزه بورای حفوپ و
دسوتور روز
گسترش دموکراسی نیواز و
ف
ف
ک ملووی »بووا
اسووت« .جبهووهی دمکراتی و ف
ن یووو و شووماری
حووضور ینوود سووازما ف
ف
یهرههای روشنفکری و سیاسی یوون
پواک
متیون دفوتری ،شوکر
هدایت
نواد و ..بور ایون اندیوشه شوکل گرفوت.
منویهرهزارخانی از ستونهای اصلی و
ن خالقف این جبهه بود.
از متفکرا ف
و چرخ زمانه ه چرخید.. .
آخوورین دیوودارف مووا در سووال  ۶۱بووود .در

جهان بینی ماهی سیاه وچولو
…. .گاهی متنی در بسترف نیازف زمانوه از
خوووود و از ههووون و ههنیوووتف نویوووسنده
برمیگذرد و راه خوود مویرود .مقالوهی
هزارخانی با عنوان «جهان بینی ماهوی
سیاه کویولو» ،کوه در مجلوهی «آرش،
ویوهی صمد بهرنگوی »منتوشر شود ،از
ب صووومد برگذشوووت.
وول کتوووا ف
حووود تحلیو ف
پاسخی بود به نیازف زمانه پس بودل شود
نوسل موا و از
به مانیفستف گرایشی در
ف
اثرگذارترین مقالهها در تاریخف معاصر.
نسل من با برخوی
تنها این مقاله نبود.
ف
ترجمههای خوب و دقیوقف هزارخوانی در
افقهووای فکووری نووو نفووس کووشید  .در
ترجمووههای هزارخووانی از نوشووتههای
بامفاهیم خالقی آشونا
آنتونیو گرامشی
ف
شدیم که در آن روزگار برای موا رهگوشا
بودند.
در دوران سوولطهی اسووتالینیزم و یووو
سووونتی روسوووی و ییووونی و در دوران
حکومتف اعتقاد به «دیکتاتوری پرولتاریا »

ط استبدادی اما
خ ِ
…پس از انقوالب از زنودان آزاد شودم و
دوستی و نسبتف استاد و شاگردی موا،
که در تبریز پا گرفتهبود ،ادامه یافوت .در
مصاحبهای مفصل با او ،که در ماههوای
ووستین انقوووالب در مجلوووهی ایوووران
نخو
ف
منتوووشر شووود ،در بوووارهی سیاسوووت و
ادبیووات و فرهنووگ و بووه ویوووه در نقوو فد
ن
سیاست و مواضعف حزبف توده و سوازما ف
اکثریت و ..سخن گفت.
بخووش
انقووالب
در توفانهووای پووس از
ف
ب
دحوز
روزگوار
آن
و سونتی
ف
عمدهی یو ف
ن اکثریوتک بوه همکواران و
توده و سازما ف
ن اسووتبدا فد ارتجوواعی ووو دینووی
موودافعا ف
خمیوونی بوودل شوودند .بوورای حکومووتف
اسالمی «مبارزه علیهی آمریکا و غرب »
در واقوووع ماسوووکی بوووود بووور مبوووارزهی
ن دینی علیهی دسوتاوردهای
سنتگرایا ف
جامعووه ایرانووی از مووشروطه بووه بعوود در
ب توووده و
بو
وستر تجوودد و مدرنیتووه .حووز ف
ف
ن اکثریوووت گووورایشف حکوموووتف
سوووازما ف

ایووران بووودم و بوورای سووفری کوتوواه بووه
پاریس رفته بودم .در کافهای نشوستیم
و گو زدیم  .در بارهی مواضع آن روزگوار
او پرسوووویدم .پاسووووخهائی داد کووووه
بگذریم…….
در همه این سالها به یا فد او بودم اما او
را ندیوودم .در یادهووای موون هزارخانووی
پیوش
پرشور تبریز ،هزارخوانی
روزهای
ف
ف
از انقووالب ،اسووتادی کووه بووا حروهووا و
ف
ترجمههای خود مورا و موا را بوه کوش ف
جهانهای تازه برد و هزارخانی جبهوهی
ک ملی زندهاست که بر مبوارزه
دموکراتی ف
بووورای دموکراسوووی پوووای میفوووشرد.
تصویری شخصی اما نواقا از یهورهای
کووه در کارنامووه او بنوودهای دیگووری هووم
هوووووست کوووووه در ایووووون یادداشوووووت
نیامدهاست.
…..و اکنون که مورگ او دررسیدهاسوت
یووه بگووویم جووز دریغووا بووارا ف
ن بیدریوو ف
اندیشهی انتقادی که تو بودی.

ناخدا محمد فاریس

تحلیلی بر اعمال سیاست آمریکا در خاورمیانه
در سا  ۰۹۰۱میالدی آمریکا نیروهای نظامی خود از اوغان تران را
ور اوغان تان را پس از ۰۹
بدون برنامه ریزی حیح خارج رد و
و روریرت برهرترر از
سا دوباره به البان واگذار ررد .در عررا
اوغان تان نی ت .نیروهای نیابتی رژیف در ترمرا شر رون دولرتری
عرا نفور رده اند بطوری ه  ۶ماه از انتًاباط اخیر عرا میگرذرد
ولی عرا هنوز نتوان ته رئیس جمهوری برابر با انون اسراسری
انتًاب ند تا دولتی در عرا بر رار شود!.

شووکوواو سوویوواسووت دولووت بووایوودن و
کشورهای عربی به ویووه کشوورهوای
حاشیه خولویوج فوارس بوه انودازه ای
عمیق است که می تواند ده ها سوال
بطول بیانجامد ،تا آسیب های وارده به
منافع آمریکا در خاورمیوانوه ارزیوابوی و
ترمیم شود.
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سوویوواسووت اسووتووراتووویووک آمووریووکووا در
خاورمیانه ،پس از انقالب اسوالموی در
سال  ،۹۵۳۹هم نان با مشگل روبورو
است و پی یده تر و عمیوقوتور گوردیوده
است .در سال  ۹۵۳۹دانشجویان پیورو
خط امام از دیوار سفارت آموریوکوا بواال
رفتند و  ۳۰دیپلمات آموریوکوایوی را بوه
گروگان گرفتند کوه بواعوث شود آقوای
جیمی کوارتور در انوتوخوابوات دور دوم
شکست بخورد .پشوت پوا زدن آقوای
کارتر به دوست جهان غرب ،محمدرضوا
شاه پهلوی ،و ایجاد موج انوقوالبوی در
ایران ،آینده سیاسی آقوای کوارتور را
هم باخود برد .از آن پس دانشوجوویوان
پیرو خط اموام خوود را در سوازموانوی
انسجوام کوردنود کوه بوه نوام سوپواه
پاسداران انقالب اسالموی شونواخوتوه
شد .دو سوال بوعود در سوال ۹۵۳۱
هواداران رییم در لبنان به پادگانی کوه
سربازان آمریکایی را در خود جای داده
بوود حووموولووه ور شوودنوود و  ۵۲۹نووفوور
آموووریوووکوووایوووی کوووه  ۰۹۱نوووفووور از
انها نظامی بوودنود را کشوتونود .در
سال  ۹۵۹۳سپاه پاسداران و حزب
لبنان به مکان آمریکائیان در ال ُ
خبر ،واقع
در جنوب عربستان سوعوودی ،حومولوه
کردنود و توعوداد زیوادی را کشوتوه و
مجروح کردند.
در  ۹۹سپتواموبور  ۰۲۲۹الوقواعوده بوه

برجهای دوقلوی تجاری شهر نیوویوورک
حمله کرد و بیش از  ۰۵۲۲نفور موردم
بیگناه را کشت .رئیس جوموهوور وقوت
آمووریووکووا آقووای جووورج بوووش-پسوور ،
کشورهای ایران ،عراق و افغانستان را
محور شرارت قلمداد کرد و بوا تصوویوب
کنگره و سنای آمریکا در سوال ۰۲۲۹
میالدی کشور افغوانسوان را تسوخویور
نمود و دولت طالبان در افغانستان را از
قدرت ساقط کرد و طالبان و القاعده را
از افووغووانسووتووان رانووده و انووهووا را بووه
کشورهای پاکستان و دیگور کشوورهوا
مانند یمن و عراق فراری دادند .آمریوکوا
در سال  ۰۲۲۵مویوالدی بوا ائوتوالفوی
جهانی کشور عراق را اشغال نوموود و
حووکووومووتووی دسووت نشووانووده مووورد
تائید جمهوری اسالمی ایوران را بوه
مووردم عووراق تووحووموویوول کوورد .سووپوواه
پاسداران ایران از فرصت استفاده کرده
و گوروه هووای نویوابووتوی در عووراق را
سازمان دهی کردند .گروه های شوبوه
نظامی در عراق بسیاری از نظامیان و
غیرنظامیان آمریکوایوی را بوا حوموالت
موشکی و بمب های کونوار جواده ای
کشتند .دراین مووارد مویوتووان بسویوار
نوشت ولی از حوصله این مقاله خوارج
است .الزم به یادآوری است آمریکا بوا
سیاستگزاری های غیر معقول هورگوز
نتوانست اداره دو کشور افغانستوان و
عراق را تحت کنترل درآورد .دولت های
تحمیلی و فساد در سیستم و ادارات
دولتی ،اجازه نداد دولتی برخاستوه از
مردم در این کشوورهوا بورقورار شوود.
حمالت ایزایی طالبان در افغانستوان و
شبه نظامیان نیابتی رییم اسالمی در
عراق بر علیه نظامیان آموریوکوا بواعوث
شد تا سیاستگزاران آمریکا با طالبان و
دولت عوراق بورای خوروج نوظوامویوان

آمریکایی از افغانسوتوان و عوراق وارد
مذاکره شوند.
در سال  ۰۲۰۹میالدی آمریکا نیروهوای
نظامی خود از افوغوانسوتوان را بودون
برنامه ریزی صحی خارج کرد و کشوور
افغانستان را پس از  ۰۲سوال دوبواره
به طالبان واگذار کرد .در عراق وضعیوت
بهتر از افغانستان نیوسوت .نویوروهوای
نیابتی رییم در توموام شوئوون دولوتوی
عراق نفوه کرده اند بطوری که  ۶مواه
از انتخابات اخیر عوراق مویوگوذرد ولوی
عراق هنوز نتوانسته رئیس جوموهووری
برابر با قانون اساسی انتخاب کونود توا
دولتی در عراق برقرار شود.
افزون بر این تجربیات ،پس از انتخوابوات
ریاست جمهوری آمریکا در سال ۰۲۰۲
میالدی ،آقای بایدن بالفاصله با دستور
اجرایی حوثی های یمن را ازلویوسوت
تروریست های جهانی خارج کرد  .این
درحالی بود که حوثی هوای یومون بوا
کوومووک رییووم اسووالمووی ایووران دولووت
قانونی یمن را ساقط کرده و بوه اکوثور
شهرهای یمن از جمله پایتخوت یومون
صنعا تسلط پیدا کرده بودند .هوموزموان
آقای بایدن پشتیبانی آمریکا از آئوتوالو
عربسوتوان سوعوودی کوه بوا حووثوی
میجنگد ،تا حکومت قانونی ربه منوصوور
به یمن برگردد ،را هوم موتووقوف کورد.
اکنون حوثی های یومون بوا کوموک و
مشوواورت نوویووروی قوودس سووپوواه ،بووا
موشک و پهوپواد دریوافوتوی از سوپواه
پاسداران تأسیسات نفوتوی عوربسوان
سعودی را مورد حمله قرار مویودهود و
سیاستگزارن آمریکا تنها بوه موحوکووم
کردن برخی از ایون حوموالت بسونوده
کرده اند.

سیاستگزارن ایاالت متحده آموریوکوا بوا
اقدامات نا بخردانه خود منافع آمریکا در
خاورمیانه را از دست داده انود .دولوت
های عربی حاشیه خلویو فوارس بوه
پشتیبان سنتی امریکا از خوود دیوگور
اعتمادی ندارند .این بی اعوتوموادی از
اینجا مشخا است که پس از حمولوه
روسیه به اوکراین و بورقوراری توحوریوم
های تنبیهی جهان غرب علیه روسیه،
از جمله قطع نفت و گواز روسویوه بوه
اروپووا ،آقووای بووایوودن دسووت بوودامووان
کشورهای عربی شد تا این کمبوود را
جبران کنند .پاسخ به ایون درخوواسوت
طبیعتاد منفی بود .
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دیگر آنکه آقای ترامو در سوال ۰۲۹۱
میالدی آمریکا را از توافق اتمی بورجوام
خارج کرد و تحریمهای شدیدی بر رییم
اسالمی ایوران اعوموال
کرد .علت این تحریم هوا
عدم رعایت مفاد بورجوام
و قطعنامه تسلویوحواتوی
 ۰۰۵۹شووورای امونوویووت
اعالم گردید .ولی آقوای
بایودن بودون تووجوه بوه
منافوع آموریوکوا بودنوبوال
برگشت آمریکا به تعوهود
بوورجووام اسووت رییووم
اسالمی غونوی سوازی
اورانیوم با غولوظوت بواال
برای دستیابی به بوموب
اتموی را اداموه داده و
برای برگشوت بوه مویوز
موووذاکوووراه خوووواسوووتوووار
برداشوتوه شودن توموام
تحریم های امریکا شوده
اسوووت .کشوووورهوووای
اروپایی همگام با آمریکوا
بدنبوال راه کواری بورای
برگشت رییم به بورجوام
هسووتوونوود .رییووم اسووالمووی بوورای
تقویت بودجه شبه نظامیوان نویوابوتوی
خود در خاورمیانه به پوولوهوای بولووکوه
شده نیاز دارد و مویوخوواهود بونوحووی
مذاکرات اتمی در وین به تتیجه بورسود
تا تحریمها برداشته و پولوهوای بولووکوه
شده ایران آزاد شود.
الزم به یوادآوری اسوت دریونود دهوه
گذشته رییم اسالمی ایران تجربه الزم
برای دورزدن تحریمها را بدسوت اورده،
بودجه الزم برای اداره کشوور را از راه
قایاق نوفوت و گواز و فوراورده هوای
پتروشیمی تأمین نموده و عوجولوه ای
برای برگشت به برجام ندارد .افزون بور
این بدلویول وابسوتوگوی شودیود رییوم
اسالمی ایران بوه روسویوه و حومولوه

روسیه به اوکراین ،پوتین به خامنه ای
اجازه نمیدهد متن مورد توافق طرفویون
را امضاء کند .مذاکره کونونودگوان ایوران
پس اقدامات الزم برای تصمیم نوهوایوی
به تهران باز گشتند تا با جواب موثوبوت
به وین بازگردند .گفته میوشوود عولوی
باقری سرپرست تیم مذاکوره ایوران از
عدم تصمیم گیری بسویوار عصوبوانوی
است و در منزل خود نشوسوتوه و بوه
خبرنگاران گفته است تا آقوا نصومویوم
نگرفته از دسوت او کواری سواخوتوه
نیست  .بوارهوا از طورو کشوورهوای
اروپایی طرو مذاکره اعالم شده موتون
توافق آماده امضا اسوت ،اموا روسویوه
مانع امضا قرارداد بوده اسوت .خخوریون
درخواست روسیه آن بود کوه توحوریوم
های تنبیهوی جوهوان غورب بورعولویوه
روسیه شامل تجارت ،سرمایوه گوزاری

تجاری و امونویوتوی روسویوه در ایوران
نشود .میتوان گمانه زد علت جلوگیری
روسیه از توافق برجام ،جولووگویوری از
ورود نفت و گاز ایران به بازار جوهوانوی
باشد که میتواند موقوداری از کوموبوود
نفت و گاز روسیه بوه اروپوا را جوبوران
کند .افزون بور ایون وزیور نوفوت رییوم
اسالمی اعالم داشته صوادرات نوفوت
ایران به سقف صادرات قبل از توحوریوم
هووا رسوویووده اسووت .در ایوون رابووطووه
مرسسه «تراک پرسیا »مقوالوه ای را
ب اپ رسانده که رییم ایوران قوراردادی
بکلی سری ،با طرو قراردادی بوکولوی
نامعلوم بنام اوانگارد ،در تاریخ  ۹۳مواه
مارس  ،۰۲۰۰بورای صوادرات نوفوت از
منطقه پارس جنوبی را بمدت  ۰۲سال
منعقد کرده است د۹ک.

هم نین برابر با گزارشواتوی از داخول
ایران ،جناحی از سپاه پاسداران و بیت
رهبری منافوع خوود را در توحوریوموهوا
میدانند و عالقه ای به برداشته شودن
تحریمها ندارند .نفت و گاز ایران را بطور
قایاق میفروشند و پورسانتای آن را بوه
جیب میزنند .عده ای هم بنام مافویوای
تجاری رییم در کشور مشوغوولونود کوه
برایشان فرقی ندارد برجام امضاء شود
یا نشود .خامنه ای هم تحت نفوه این
گروه ها موردد و سوردرگوم اسوت و
نمیتواند تصمیوم قواطوع اتوخواه کونود،
بخصوص که خوود را بوطوور کوامول در
اختیار پوتین قرار داده و تونوهوا بوه او
گوش فرا داده و اطاعت میکند.
نتیجه اینکه اشتباه تاریخی آموریوکوا و
جهان سرمایوه داری در
سال  ،۹۵۳۹بدون توجوه
به منافع درازمدت ،آیوت
خمینی را به دوست
جهان غرب موحومودرضوا
شوواه پووهوولوووی توورجووی و
دادنوود .بوواعووث تووأسووف
است کوه راه کوارهوای
ارایه شده برای جوبوران
ایوون اشووتووبوواه بووزرگ
تاریخی تاکونوون مووفوق
نووبوووده و سوورانووجووامووی
نداشته است .آمریکا نوه
توونووهووا موونووافووع خووود در
خاورمیانوه را از دسوت
داده بوولووکووه دوسووتووان
سنتی خوود را هوم از
خود دور کرده اسوت .بوا
اطمینان میوتووان گوفوت
حمله روسیه به اوکرایون
نوووویووووز نووووتوووویووووجووووه
سیاستگزاریوهوای غولوط
آمریکا و جوهوان غورب در خواورمویوانوه
است.
ناخدا محمد فارسی
 ۰آوریل ۰۲۰۰
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علی اکبر دهخدا

اولیایِ ملت زیاد داریم ولی ملت کم
✅این را هی کس نمیتواند انکار کنود کوه موا ملوت ایوران در
میان بیست کرور جمعیت ،پنج کرور و سیصد و پنجاه و هفت
وزیوور ،اموویر ،سپهووساالر ،سووردار ،اموویر نویووان ،اموویر تومووان،
سوورهنگ ،سوورتیو ،سوولطان ،یوواور ،میرپنجووه ،سووفیر کبوویر،
شاریدافر ،گنیسه ،یوزباشی ،دهباشی داریم.
✅ و گذشته از اینها باز موا ملوت ایوران در میوان بیوست کورور
جمعیت دخدا برکت بدهدک شش کورور و یهارصود و پنجواه و
دو هزار و ششصد و یهل و دو نفور آیوت  ،حجتاالسوالم،
مجتهد ،مجاز ،امامجمعه ،شیخاالسالم ،سید ،سند ،شویخ،
مووال ،آخونوود ،قطووب ،مرشوود ،خلیفووه ،پوویر ،دلیوول و پیووشنماز
داریم.
✅عالوه بر اینها باز در میان بیست کرور جمعیت ،یهوار کورور
شووواهزاده ،آقوووازاده ،اربووواب ،خوووان ،ایلخوووانی ،ایووولبیگی،
وابهباشی داریم .زیاده بر اینها ،اگر خدا بگذارد ،این آخرینهوا
هم قریب دو سه هزار نفر وکیل مجلس ،وکیل انجمن ،وکیول
بلدیه ،منشی و دفتردار و غیره داریم.

زحمت بکشید ،آفتاب و سرما بخوریود ،لخوت و عوور بگردیود.
گرسنه و تشنه زنودگی کنیود ،بدهیود موا بخووریم و شوما را
حفپ و حراست کنیم .ما یه حرفی داریوم؟ فیضوشان قبوول.
خدا بهوشان توفیوق بدهود .راسوتی راسوتی هوم اگور اینهوا
نباشوووند ،سووونگ روی سووونگ بنووود نمیگووویرد .آدم ،آدم را
میخورد .تمدن و تربیت ،بزرگی و کویکی از میان میرود...
نزدیک است یخهی خوودم را پواره
✅اما ای انصاودارها ،و
کنم .نزدیک است کفر و کافر بشوم .نزدیک است یشمهایم
را بگذارم روی هم ،دهنم را باز کنم و بگویم اگر کارهای ما را
باید همهاش ،تقودیر درسوت کنود ،اموورات موا را بایود باطون
شووریعت اصووالح کنوود ،اعمووال مووا را دسووت غیووبی بووه نظووام
بیندازد ،پس شما میلیونها رییوس ،آقوا ،بزرگوتر ،از جوان موا
بی ارههووا یووه میخواهیوود؟ پووس شووما کرورهووا سووردار و
سپهووساالر و خووان ،یوورا مووا را دم کوووره خورشووید ،کبوواب
میکنید؟ پس یرا مثل زالو به تن ما یسبیده و خوون موا را
به این سمجی میمکید؟

چرند و پرند

✅همه این طبقاتی که عرض شد دو قوسم بیوشتر نیوستند.
یک دسته روسای ملت و یکدسته اولیای دولت .ولی هور دو
دسته یک مقصود بیشتر ندارنود .میگوینود شوما کوار کنیود،

فاطمهمحمدبیگی

تهران ،لکاته ی دودانودو فد مون،
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تهران ،لکاته ی دوداندو فد ما ،می دانوم کوه خوستگی ات از
سر گذشته و می خواهی سورفه هایوت را بویرون بریوزی و
سینه ای صاو کنی تا آرام بگویری .خلوط هوای یرکینوت را
بیرون بریز اما حواست به آن عاشوقان ،ب گوان و آن هایوی
که دست نوازش بر تنت می کوشند ،باشود .لورزش سوینه
سر دسوت بگویر و نگوذار کوه زیور
ات که بیشتر شد ،آنان را
ف
آوار بمانند .آن ها پس از آوار شدن تنت بر تواریخ اموروز ،بواز
هم بر یهره ات دست نوازش می کشند اگور بخواهوی کوه
بمانند.
تهران ،لکاته ی دوداندود ما ،خودت را بور سور آنوانی خوراب
کن که تو را زیبا و دلبر ینوان روزگواران قبول نخواسوتند و بوا
گام های مغرورشان تنت را رزمگواه خواسوته هوای خویوش
کردند .وقتی عاشقان را بر دست می گیری ،اینان را نظواره
گر باش که زیر برج هوای دسوت سواخته ی خوویش ،دفون
می شوند .تقصیر توو نیوست و نخواهود بوود .سوهم آنوان و
حقشان همین باید باشد.
تهران ،لکاته ی دودانودو فد مون ،کواله آلودگوی ات را بور سور
صاو کن ،دستی به موهایت بکش ،لباست را مرتب کون و
نفس بکش ،آرام و عمیق برای عاشقان ،ب گان و آنوان کوه
دست نوازششان از یهره ات دور نیست.

تهران

می دانم عاقبت یک روز سوینه ات بوا سورفه ای سوخت و
عمیق می لززد و همه مان را می لرزانی .می دانوم از ایون
غمی که مثل یوک بختوک نشوسته اسوت روی سوینه ات،
کالفه ای .می دانم رنجووری از تموام آن یوه بور تنوت موی
گذرد.
تهران ،لکاته ی دوداندود من که تنت خوابگاهی است بورای
مردمان دل مرده ،بزدل ،فریب کوار ،خوسته ،موردد ،دل زده،
رنجور و دل شکسته .دل هزار پواره ات خووش اسوت بوه آن
عاشقان ،ب گان و آن هایی که گه گاهی دست نووازش بور
تنت می کشند.
تهران ،لکاته ی دودانودود مون ،نوه تقوصیر توسوت ،نوه آغوا
محمد خان و نه هیچ کس دیگر .تقصیر ماست .همه ییز بر
گردن کلفت ماست که تو در تاریخ ما انقودر پویر و دل مورده
شده ای .تقصیر ماست که هور صوب  ،کواله ابرهوای دود را
باالی سر صاو می کنی ،سرفه ات را در سوینه نگوه موی
داری و خیابان هوای پور از فرورفتگوی و وصوله ات را بور تون
صاو می کنی و می گوذاری زنودگی را بور پوسوتت از سور
گیریم .تقصیر ماست که یهره ی تواریخی زیبایوت ،آن دلبور
ک دور ،لگدمال شده زیر گام های خودخواه ما.
روزگاران نزدی ف

روحاهلل رحیمپور

خشونت در حرم و چهار گمانِ سست
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تاریخ انتشار ۹۱ :فروردین ۹۱۲۹
حادثهی حمله به سه طلوبوه در حورم
امام هشوتوم شویوعویوان بواعوث بوروز
واکوونووشهووای مووتووفوواوت و عووموودتوواد
هیجانزده و احسواسوی در موحوافول
عمومی و رسانهها شودهاسوت .ایون
حادثه خونین و تلخ مقارن ساعوت ۹۱
روز سهشنبه  ۹۶فوروردیون در صوحون
پیامبر اعظم حرم امام رضا در مشوهود
اتفاق افتاد و طی آن یوک نووجووان بوا
یاقو به سه طلبه به نامهای اصالنی،
پاکدامن و دارایی که سواکون مشوهود
هستند ،حملوه کورده و پوس از
مضروب کردن این سوه نوفور ،بوا
دخالوت موردم حواضور در موحول
دستوگویور و توحوویول نویوروهوای
انتظامی و امنیتی شدهاست.
با انتشار گزارشهای اولویوه کوه
حکایت از جانسپردن حداقل یوک
نفور از ایون روحوانویوون داشوت،
بازتابهوای گسوتوردهای شوکول
گوورفووت کووه بوور اسوواس ایوون
واکنشها ،برخی انوگویوزهی ایون
اقدام را واکنشی توالفویجوویوانوه
تلقی میکردند .بهویوه اینکه یوک
روز قبول دو تون از طوالب اهول
سونووت در گونووبوود تووسووط افووراد
ناشناسی کشته شودهبوودنود و
گمان اینکه اقودام اخویور هوم در
واکنش به آن مورد و برنامه ریوزی
نیروهای وهابی و تکوفویوری بووده
بوواشوود زیوواد بوور سوور زبووانهووا
مییرخید .از طرفی دیگر بورخوی
این حادثه را اقداموی بور اسواس
انگیزههای شخصی و تصوفویوهحسواب
تحلیل کردند و عدهای دیوگور نویوز کوه
برخی مسئولین شهر مشهود را نویوز
شامل میشود اعوالم داشوتونود فورد
ضارب تحت تاثویور الوقوائوات اسوتوکوبوار
جهانی و صهیونیستها بودهاست.
مسئوالن شهوری از ضوارب بوا اسوم
دل.م.ک یاد کردهاند کوه گوویوا توابوعویوت
خووارجووی داشووتووه و  ۹۱سووالووه
بودهاست .افراد محلی نیز کوه دسوت
بر قضوا یوا در موحول حوادثوه حضوور
داشتهاند و یا با انتشار تصاویر ضارب او
را شناختهاند ،اهعان کردهاند کوه فورد
مورد نظر اصالت و توابوعویوت مسوتوقول
افووغووانسووتووانووی نووداشووتووه و جووزو
خانوادههای وابسوتوه بوه گوروهوی از
مووهوواجووران اسووت کووه در ایووران و

افغانستان و هندوستان و تاجیکستوان
و پووواکسوووتوووان بوووه جوووتهوووا د
(Jattمعروو بوده و بوه نوام یوکوی از
طووووایوووف یوووعووونوووی “یووولوووو” هوووم در
ایران شناخته میشوند .این گروههای
زیستی در سالهای گذشته به ایوران
مووهوواجوورت کووردهانوود و در خووراسووان
و بووولوووویسوووتوووان اقووواموووت دارنووود.
آن ه در مورد این افراد مشوهوور اسوت
این را نشان میدهد که نگاه موردموان
دیگر یوه در افوغوانسوتوان و یوه در
ایران به این گروه جوموعویوتوی یونودان

مثبت نبوده و عمدتا از افراد این طایفوه
با عنوان کسانیکه دزدی و خشوونوت
زیاد انجام مویدهونود ،یواد مویشوود.
نگارنده در مقام رد یا تایید این قضواوت
نیست اما وجود ینین نگواهوی را بوه
یووولووووهوووا در مووویوووان عووودهای از
افغانستانیها ،تاجویوکوسوتوانویهوا و
ایرانیها و بهویوه شهروندان مشهدی
میشود تایید کرد .یکی از وجووه بوارز
این افراد نداشتن هویوت مشوخوا و
موجه ملی و سیاسی و دیونویسوت.
یعنی اساساد نه شناسنامه دارند و نوه
پاسپورت و میشود گفت که این افراد
متعلق به هیچ ملیت مشخا و هویوچ
واحد سیاسی حاکم بر یک جغرافویوای
تعریف شده نیستند و حوتوی عوموومواد
فوواقوود الووتووزام و اعووتووقوواد دیوونووی

هستند .بسیاری از ایون یولووهوا در
منطقهای از شهر مشوهود در شوهورک
شهید رجایی و در محلهای معروو بوه
قلعه ساختمان یا قلعه خیابان زنودگوی
میکنند که در هوموان مونوطوقوه هوم
عده زیادی از مردم به دلیل نارضوایوتوی
از رفتارهای آنها حاضر به موراودههوای
مرسوم نیستند.
شاهدان محلی اهعان کردهاند که فورد
ضارب ساکن منطقه قلعه سواخوتوموان
بوووووده و احووووتوووومووووواال جوووووزو
گروه جمعیتی یلوها بودهاست .جالب
است که اظهارات اهالی مشوهود
نشان میدهد که هر سه طلوبوه
مضروب هم در هوموان مونوطوقوه
زندگی میکردهانود و دسوت بور
قضا از جمله مراجع محلی و مورد
اقبالی بودهاند کوه موردم را بوه
عدم ارتباط اقتصادی و معیشوتوی
با این یلوها و عدم اجاره منزل و
مغازه به آنها تشویق میکردهاند.
ظاهرا مورحووم اصوالنوی هوم از
جمله روحوانویوون موورد وثووق و
مراجعه مردم منطقوه بووده و بوا
توجه به سوابق و فوعوالویوتهوای
اجتماعی از اقبال در میوان موردم
برخووردار بوودهاسوت .شواهودان
محلی توایویود کوردهانود کوه ایون
روحانیون از پراکندگی یلووهوا در
محالت و مناطق مختلف نواراضوی
بوده و در جهوت موقوابولوه بوا آن
فعالیتهایی انجام دادهاند.
کنار هم قرار دادن ایون قوطوعوات
میتواند بوه ایون پوازل از لوحواظ
واقعهنگاری منجر شود که فورد ضوارب
تحت تاثیر فضای کینه و عداوتی که از
این روحانیون در میان یلوهوای قولوعوه
ساختمان شکل گرفته و یوا شوایود بوا
تحریک و برنامهریزی این افراد ،تصمیوم
به تصفیه حساب و تقابل میگیرد و بوا
کسانیکه بدین ترتیوب بوا زنودگوی و
فعالیت آزادانه آنها مخالفت داشتهانود،
به خشنترین حالت موموکون بورخوورد
مینماید.
الزم به یادآوریست که فرد ضوارب ۹۱
سال داشته و شایود اسوتودالل بورای
تصووموویووم شووخووصووی و بوورنووامووهریووزی
شخصی وی بورای ایون اقودام دیوار
ضعف عقلی باشود و ایون حوادثوه را
نمیتوان با صراحت یک حوادثوه قوائوم
بهشخا دانست.

اما اینگونه هم نیست که با قاطعویوت
بتوان انگوشوت اتوهوام را بوه سوموت
سازمانها و گروههای موعوارض موثول
تکفیریها و تروریستها نشانه گرفوت
یرا که تفاصیل فوق نشوان مویدهود
شاید یکی از دالیل و حوتوی یوکوی از
اصلیترین انوگویوزههوای ایون حوادثوه
تعارضهوای هوویوتوی و قوومویوتوی و
انتقامگیری اجتمواعوی بواشود .اثوبوات
خالو این توضیحات هم بسیوار آسوان
است؛ مسئولین مربوطه با استفاده از
کارت شناسایی معتبر ،شناسنامه یوا
پوواسووپووورت تووایوویوود شووده اقوودام بووه
شفاوسازی در مورد هویت فرد ضارب
د ل .م .ک نمایند یرا که یلووهوا فواقود
مدارک شناسایی و هویتی هستنود و
اگر ادعاهای برخی از خبورگوزاریهوای
داخلی در مورد تبار ازبک و مذهب اهل
سنت وی سنواریوونوویسوی نویوسوت،
مدارک هویتی این شخا را مونوتوشور
کنند .اما آن ه که از گفتههای ساکنین
مووحوولووی بوورموویآیوود یوویووزی خووالو
گزارشهای عجوالنهایست که در این
رسووانووههووای جوونوواحووی موونووتووشوور
شدهاست .جالب اسوت کوه روز اول
حادثه ،مسئولین شهر مشهود خوبور از
سن  ۹۱سال و اخوتوالل روانوی فورد
ضارب دادند اموا روز بوعود د در زموان
نگوارش ایون یوادداشوت ک بورخوی از
رسانوههوای وابسوتوه بوه نوهوادهوای
حاکمیتی نوشتهاند که وی  ۰۹سالوه،
ازبکستانی و اهل سونوت بووده و در

شبکههای اجتماعوی از توکوفویوری و
رافضی بودن شیعیان سخن میگفوتوه
و یک سال پیش از طریق مرز پاکستان
وارد ایران شدهاست.
و اما هدو اصلی این یوادداشوت ایون
است که فعالیتهای غویورقوانوونوی و
خووالو عوورو و نووامشوورو بووخووشووی
از مهاجران واقعویوت غویورقوابول انوکوار
است ،که هرگز هم قابل توعومویوم بوه
عموم مهاجران شریف و نجیب نیسوت
ینان ه این نو رفتارهای غیرقانونی و
خالو عرو در میان عموم شوهورونودان
دیگر هم غیرقابل انوکوار و غویورقوابول
تعمیم است اما بوایود تووجوه داشوتوه
باشیم که اوال بوه دلویول دارا نوبوودن
هی وگوونوه هوویوت رسوموی و ثوبوت
شده ،این یلوها را نمیشود به اسوم
افغانستانی ،ازبکستانی یا هر مولویوت
دیگری به افوکوار عومووموی جواموعوه و
رسانههوا قوالوب کورد و خوواسوتوه یوا
نووواخوووواسوووتوووه مووووجوووب تشووودیووود
اختالفوات موذهوبوی ،قووموی و مولوی
شوود .ثررانرریررا ارتووبوواط ایوون حووادثووه بووا
واقعهی دردناک روز قبل یعنی کشوتوه
شدن طلبههای سنی اهل گونوبود بوا
تردید جدی روبوروسوت یوراکوه هویوچ
سنخیتی میان تبار فرد ضارب بوا اهول
سنوت یوا تورکومونهوای خوراسوان و
گلستان وجود ندارد و در عویون حوال
تعلق خاطر این یلوها به عقاید دیونوی
هم قابل تایید نیست ،هم نانکه وی
پووس از مووبووادرت بووه مضووروب کووردن

طلبهها از هیچ شعار و گفتوار خواصوی
هم استفاده نکردهاست .ثالرارا ایوجواد
فضای رعب و وحشت از طریق نسبوت
دادن فرد ضارب با جریانهای وهابی و
تکفویوری و موعوارض و سوازموانهوای
جوووواسوووووسووووی و کشووووورهووووای
خارجی ،عوجووالنوه و بودون توحولویول
مسوووتووودل و مسوووتووونووود اسوووت.
و رابوا استفاده از وایه شوهویود بورای
جووانبوواخووتووگووان ایوون حووادثووه قووبوول از
دسترسی به اطالعات جامع پویوراموون
تفوکورات ،انوگویوزههوا و بورنواموهریوزی
احتمالی ضوارب ،یونودان موعوقوول و
منطقی بهنظر نمیرسد .بدیهویسوت
با روشن شدن ابوعواد گوونواگوون ایون
حادثه میتوان بر اساس قوانین کشور
نسبت به استفاده از این قبیل وایگوان
تصمیمگیری نمود .آن ه قوطوعویسوت
محکومیت هر گوونوه اقودام خشون و
افووراطوووی از سووووی هووور فووورد و
جمعیتیسوت کوه بواعوث آسویوب و
خسارتهای مالی و جانی برای بقویوه
شهورونودان شوود و از سووی دیوگور
بایستی زمینههای علمی و پووهشی
الزم برای بررسی یگونگی معیشت و
اسکان مهاجران خارجی و برخوردهای
شهروندان ایرانی برای جولووگویوری از
بروز هرگونه نفرتپراکنی ،نوادپرسوتوی
و ناسیونالیسم افراطی فراهم شود.

پ ی مردییما رهیی ر ییم را رقدسییورنررانارییور
ناناریکردغ ز رطالرفمنشورشد.
فمنشند ره راحتمامرازرش خرراناریوراسیتال ر
کما.
پ مدمارگفت:ردنرعملرص لحرتارهستم...
دمارزنگمرق ا هرا رزارنره رتمیسرمرگفیت:ر
انستراسترکهر م را رراناروراانییدرادی ر
همگییگرگمیی یررمییورکنمرعمییلرصیی لحر ن یینر
ه ئتورااشتهره شد!!.
انرهم نرح نریکرزنجرجاایرناناردغی ز ر
شدردرنرسف نشورااارد.
دمارزنگمرازرآر رخااسترکهرت رانرحیس ر
نرکت ردورکندرانردغ ز رهنش نند.
ه رکم رتعجبراییدرکیهرخی رمرجیاایرنفیترنر
انرهغلرش خرراناروررشیستر رهی رتعجیبرازر

زیرساا رکمارکهر یمارآرجی ر
انرهغلرش خررشستو؟!!
خ ی رمرجییاایره ی رتعجییبرگفییتر
کدامرشی خر؟حی رشیم رخیا ر
است!!؟رازر هرسرنردورگائ د؟رکسوراینج ر
ر ست.رنره رانق ترتلرورگفتر:ره الخم رایینر
قطعهرطالرنارههرد ردوراهوری خ م؟
دمارطالرفمنشره رتعجبرنرخج لیترطیال ر
زنج رجییییاای رنا رهییییه رآر یییی رااا رن ردللیییی رنار
انی فترکما.رنرزنجرجاایردغ ز رنارتیم ر
کمارد.
ش خرننرههرزنگمرکمارنرگفیت:ریی مرازرتیار
کسوردماررموه ندرنراینرفاطرهما رص لح نر
ر
نرخااصردحاقردورشاا.
انهیی ن ردییمارنرزیرایوییم رنانارشییدردرنر
هم یرقصهرتکمانرشد.
شییی خرهیییهرزنگیییمرگفیییتردییینر ییی گ رازرتیییار
رموخییااهمر.راییینراسییتم رنارهییهرصییانتتر
ر
هم رت رننزیتره شتمرشاار.

زنگمره رح لترقدسورنرننح روراستم رنار
گمفترنرهارکمارنرههرصانترد ل درنررای ر
همرزد نرشدر.
ش ی خرنرانسییت ر رهم ییهرپییا رنرطییالرهییاار
همااشتندرنردغ ز رنارج ننرزارد...
هعییدرازر ۴رس ی رآیردییماررانارییوره ی ریییلرنر
زرج مرنراسکانترپل سرناناردغ ز رشد.
پل ییسرشییمجردیی جمارنارازرشیی خرنرزنگییمر
سییاا رکییمارنرآر ی رهییهرراهییترقییصهرناره ی زر
گفتند.ر
افیسمرپل ییسرگفیترهییما راطم نی یره یییدراق ای ر
صحنهرنارتکمانرکن درنرش خراستم رنارهیهر
زنگمرااارنرزنگمرد ل یدرنررای رهیمرزد ینر
شدرنراینه نرش خرنرپل سرنرانست یرانهی ن ر
ر
دغ ز رنارج ننرزارد.
رت جهرقصه:رهمر نرس رارتر ه ترتکمانر
دورشاار

شیخ و پلیس و دوستان
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آدار کوهن

چگونه میتوان بهرغم اختالف زیاد،
گفتگو کرد؟
برگردان :وفا ستودهنیا

من در یک جلسهی زوم هسوتوم ،بوا
صفحهای پر از مربعهای سویواه حورو
میزنم و سعی میکونوم کوه از ایون
فضای خالی صدایى بویورون بوکوشوم.
حاضران در جلسه همگی اعضای یوک
هیئت اجورایوی هسوتونود و در موورد
جهتگیری استراتویک شورکوت خوود،
سردرگماند .بعضى از آنها دیگر با هوم
صحوبوت نومویکونونود و کوارمونودان و

ایجاد میکنیم ،به طرز شگفتانگویوزی
آن را کنترل میکنیم.
د
اما درگیرى و کشمکش هاتا بد نیست.
به ما در مورد اینکه یگونه میتوانیم با
دیگران به طور مورثورتوری کوار کونویوم،
روابط خود را بهبود بوخوشویوم و رشود
فردی داشته باشیم ،اطالعاتوی ارائوه
میدهد .تالش بورای اجوتونواب از آن
بسیار بدتر است ،زیرا در نوهوایوت بوه

مشکالت جدید میشود .یک بورنواموه،
واقعبینانهتر است و مانونود نوقوشوهای
برای یافوتون راهحول اسوت .هوریونود
شرایط دقیق یوک راهحول را تورسویوم
نمىکند ،اما مسیری رو به جلو فراهم
میکنود .یوک بورنواموه ،رابوطوه را بوا
مرزهای جدید سازماندهی مویکونود،
هنجارها را بازنگری کرده و انوتوظوارات
مشترکی را برای یگونگی رسویودگوى

وا عبیرنرانرهترریره نرتریر ره،
بهویژه در ابتداى ار ،تمر ز
بر دستریرابری بره ترفراهرف
اسررت .تررفرراهررف ،نرروعرر
آگاهی جدید است از اینکره
رف ماابل در ایه درگیرری
چه چیزى را تر رربره ررده
است؛ نوعی درک مترارابرل
از نرریررازهررا ،ترررسهررا و
امیدهای یکدیگر.
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سووهووامداران از ایوون موواجوورا مووتووضوورر
شدهاند .اغلب اوقات فضوای جولوسوه
انفجارى است و در بوهوتوریون حوالوت
پرتنش .فقط دوربین من روشن اسوت
و خودم را میبویونوم کوه مویکووشوم
خوشبین به نظر برسم.
من یک میانجی هستم و بیوش از 34
سال است که به افراد کمک کردهام تا
بتوانند گفتگوهاى دشوواری را انوجوام
دهند :در مناطق جنگوى و اتواقهوای
نشیمن ،با رهبران شرکتها و بنیادها
و افراد جامعهی خودم .اگر تا به حال از
یک گفتگوی دشوار اجتناب کردهاید یوا
آن را به تعویق انداختهاید ،بدانویود کوه
اولین نفر نیستید .اجتناب از درگویورى
در همهجا وجود دارد .در خانه و موحول
کار ،ما به همان اندازه که درگویوری را

درگیری جدیدی میانجامود وووو کوه از
موضو اصلی پی یدهتر و پورهوزیونوهتور
است.
وقتی بوه افوراد کوموک مویکونوم توا
گفتگوهای دشواری را پویوش بوبورنود،
همیشه به دنبال یوکوی از ایون سوه
نتیجه هستویوم :راهحول ،بورنواموه یوا
تفاهم .یوک راهحول ،یوک موعوامولوهی
بزرگ ،یک پیروزی قواطوع یوا یوک حول
اختالو جامع است که انتظوار مویرود
در برابر فشار یالشهای ناشناخوتوهى
آینده مقاومت کند .این میتواند با یوک
میانجی اتفاق بیفتد ،اما بلونودپوروازانوه
است .همهی ما امیدواریم که بوه یوک
راهحل دائمی برسیم ،اما فشار بویوش
از حد به یک رابطه که همین االن نویوز
تحت فشار است ،معموال د بواعوث بوروز

به پی یدهترین بخشها ،ایجاد میکند.
اما وا عبینانهتریه نتیجه ،بهویووه در
ابتداى کار ،تمرکز بور دسوتویوابوی بوه
تفاهم است .تفاهم ،نووعوى آگواهوی
جدید است از اینکه طرو مقابل در این
درگیری یه یویوزى را توجوربوه کورده
است؛ نوعی درک متقابل از نویوازهوا،
ترسها و امیدهای یکدیگر .دستویوابوی
به تفاهم اموکوانپوذیور اسوت ،سوبوب
آرامش میشود و میتوانود موبونوایوى
برای یک برناموه ،راهحول و رابوطوهای
جدید باشد.
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مثال د همین اواخر بوه عولوت بویومواری
همهگیر کووویود  ،۹۱وقوتوى کوه یوک
دانشجو مجبور به بازگشت به خوانوهى
والدین خود شده بود ،من به خوانوواده
کمک کردم تا به تفاهم برسند .وقوتوى
آنها ناگهان دوباره شرو به زندگوی بوا
همدیگر کردند ،برای مذاکورهى موجودد
در مورد روابط خود با مشوکول موواجوه
بودند .تفاهم مجودد آنوهوا مونوجور بوه
برنامهاى برای انوتوظوارات و مورزهوای
جدید شد که اکنون از آن برای عبور از
بالتکلیفیها و ناراحتیهای ایون دوره
استفاده میکنند .امیودوارم بوه زودی
راهحل خود را پیدا کنند.
در کار خود به عنوان یک میانجوی ،یواد
گرفتهام که گفتگوهای موفق همیشوه
شامل یویوزی اسوت کوه مون آن را
«اظهارنظر ارزشمند »مینامم .وقوتوی
دو طرو بهدقت و برای مدتی طوالنوی
به یکدیگر گوش دادهانود وووو توالوشوى
قهرمانانه برای گوشدادن کنجکاوانه و
همدالنه ،حتوی زموانوی کوه شودیوداد
اختالو نظر دارند وو در نهوایوت کسوی
گوهری درخشان و گرانوبوهوا را از زیور
خاک کشف میکند .معموال د در قوالوب
یک عبارت کوتاه و اثرگذار است ،ماننود
این دو که اخیراد شنیدم:
ما از جمله به این عولوت بوه جونوگ و
دعوا ادامه دادیم یون هیچ کدام از موا
نمیخواهیم این رابطهى دوسوتوی را
رها کنیم .این یویوز موهوموى اسوت.
من هرگوز بوه نویوت خووب توو شوک
نکردهام ،حتی زمانی که نمویتووانویوم
در مورد مراقبتهای پزشکوی پودر بوه
توووافووق بوورسوویووم .موویدانووم کووه تووو
بهترینها را برای او میخواهی.
این قضیه تقریباد هر بار اتفاق میافتود.
در منجالب سرزنش و خشم ،یک نوفور
مشعلى را در دست مىگیرد .مون از
فرصت استفاده میکنم و این جوواهور
درخشان را باال نگه میدارم تا طرفیون
آن را ببویونونود .ایون کوار مسویور یوک
گفتگوی جدید حول موحوور مصوالوحوه،
راهحوولهووا و حسووننوویووت را روشوون
میسازد.
من عالوه بر حس قدردانی از کسوی
که جواهر را استخراج کرده ،احسواس
بیتابی نیز کردهام .ایون سورال بوراى
من مطرح بوده که چرا نرمریتروانرنرد
زودتر چنیه چیزی بگویند؟ یا قتر
در ابتداى ار؟ آیا گفتگو باید به طوور
طبیعی به ینین لحظهای برسد ،یا موا
میتوانیم آن را مهنودسوی کونویوم توا
خیلی زودتر اتفاق بویوفوتود؟ بوه نوظور
میرسید که ارزشش را دارد تا راهوى
پیدا کنم ،بنابراین فرایندی را تووسوعوه
دادم تا مدت زمانی را که موردم صورو

کندوکاو در منجالب میکنند ،کواهوش
دهم .و متوجه شدهام کوه ایون روش
مرثر است :وقتی مردم زودتر جواهوری
را پیدا میکنند ،متحمل رنوج کوموتوری
میشوند و از گوفوتوگووی دشووارشوان
بیشتر سود میبرند.
این راهنما برای کمک به شماست توا
بدون میانجی این کار را انجوام دهویود.
میانجیها مویتووانونود در زموانهوای
یالشبرانگیز مفید باشند ،اموا موا در
واقووع درگوویووریهووای مووردم را حوول
نمیکنویوم .موا شورایوطوی را ایوجواد
میکنیم که در آن افراد احساس کننود
نظرشان شنیده میشود و مورد اعتنوا
قرار میگیرند و کیفیت ارتباطات و حول
مسئلهى آنها را افوزایوش مویدهویوم.
وقتی با گفتگویی سخت مواجهاید ،در
واقع به میانجی نویواز نوداریود وووو بوه
شوورایووطووی احووتوویوواج داریوود کووه مووا
میانجیها در ایجاد و حفپ آن موهوارت
داریم.
اگر احساس امنیت نمیکنویود یوا اگور
وضووعوویووت شوومووا شوواموول فووعووالوویووت
غیرقانونی یا هر نوو سووءاسوتوفواده
است ،این راهنما برای شما مونواسوب
نیسوت .در ایون مووارد ،فووراد از یوک
متخصا کمک بوگویوریود .هومو ونویون
موقعیتهایی وجود دارند که نیازی بوه
گفتگوی بیشتر ندارند وو برخی از روابط
یا مشکالت بهتور اسوت در گوذشوتوه
باقی بماننود و دربوارهى آن صوحوبوت
نشود و باید از روى غریوزه تشوخویوا
دهید که آیا یک گفتگو قدم مونواسوبوی
برای شماست یوا نوه .اموا اگور فوکور
میکنید که صحبوت کوردن مویتووانود
مفید باشد ،این مونوبوع مویتووانود در
شرو کار به شما کمک کند.
شاید احساس میکنید کوه در موحول
کار درست فهمیوده نشودهایود یوا بوه
خوبى مورد قدردانی قرار نگرفتهاید .یوا
شاید در خانواده گرفتار الگویی تکورارى
شدهاید که اسباب رنوج شومواسوت و
شما را از افرادی که دوستشان داریود
دور میسازد .اگر هنگام فکرکوردن بوه
گفتگوى دشوواری کوه بوایود داشوتوه
باشید ،احساس ناراحتی یا عصبانویوت
میکنید ،این احتموال وجوود دارد کوه
رابطه برای شما مهم باشد .خواه ایون
رابطه در خانواده باشد ،یا در محل کوار
یا در جامعهى شما ،ایون مووضوو بوه
این دلیل به یالش تبدیل شده اسوت
که یا شما نفوع شوخوصوى داریود ،یوا
عمیقاد به آن اهمیوت مویدهویود و یوا
آیندهى شما به نوعی با شخصی کوه
باید با او صحبوت کونویود ،گوره خوورده
است.
اگر احساس میکنید که وقتی کسی

آن ه را که میگویید وا ورا ب رنرود،
وضعیت میتواند بوهوبوود یوابود ،جواى
امیدوارى است .اگر فکر میکنویود کوه
جداد آمادگى دارید تا در ازای آن وا ورا
قرف یک نفر را ب رنرویرد ،خویولوى
بیشتر جاى امیدوارى اسوت .بوه یواد
داشته باشید که هدو شما یافتن یک
راهحل سریع یوا بورنواموهریوزی فووری
نیست وووو ایون وسووسوهانوگویوز اموا
غیورواقوعوی اسوت و موموکون اسوت
نتیجهی معکوس داشته باشود .هودو
شما این است که یکدیگر را درک کنید
و به تفاهم برسید.
آمادهی گفتگو شوید
اولین قدم یک آزمایش فکری است :به
فردی که باید با او صحبت کونویود فوکور
کنید و بیایید تصوور کونویود کوه اخویوراد
بهتوریون گوفوتوگووی موموکون را بوا او
داشتهاید .کامال د حرفتان شنیده شوده
و به تمام نگرانیهایتان مطابق میلتوان
توووجووه شووده اسووت .اگوور نوویوواز بووه
عذرخواهی بوده ،آن را به بهترین نوحوو
دریافت کردید .بر نید رررر گرفرترف
واط آن را ت رور رنریرد! حواال بوه
تفاهمی رسیدهاید که به شما نسبوت
بووه آیوونوودهى رابووطووه اطووموویوونووان
میدهد .ایه یک آزمرایرف ورکرری
چالفبرانگیرز اسرت ،امرا شرمرا
تاریبا به آن رسیدهایرد ...خویوالوتوان
راحووت اسووت ،احسوواس سووبووکووی
بیشتری میکنید و حتی سوپواسگوزار
فووردی هسووتوویوود کووه بووا او درگوویووری
داشتهاید.
اظهارنظر ارزشمند را پیدا نید
در این لحظه به آنها یه میگویید؟ دبه
یاد داشته باشید که در ایون توموریون
حرو شما شونویوده شوده ،از شوموا
عذرخواهی شده و همهیویوز خویولوى
عالى پیش رفوت.ک اگور هوموهی ایون
اتفاقات رخ داد ،به طرو موقوابول خوود
پس این درگویوری و
یه مىگویید؟ در
ف
اختالو یه ییزى هست؟ وقوتوى کوه
شما درگیر احساسات منفی نیستید،
حقیقت را یطوور موىبویونویود؟ اولویون
«اظهارنظور ارزشومونود »ی را کوه بوه
ههنتان میرسد ،بنویسید .افکار دیگور
را هم میتوانید بنویسید ،اما موعومووال د
اولی از همه بهتر است.

اظهارنظر شما باید به صورتى موعوتوبور
بیانگر یگونگی احساستان و هم نین
معنادار باشد و تأثیر مثبتی بر شوخوا
دیگر بگذارد .برای مثال ،دو اظوهوارنوظور
ارزشمند دیگری که اخیوراد شونویودهام،
اینها بودند« :باید بگویم که شموا بوه
دستیابی به اهداو گروهمان خویولوی
اهمیت میدهید و من احوتورام زیوادی
برای شما قائل هستم» .شما مموکون
است با وسوسهی زیاد بگویید که ایون
اظهارنظر ،زمانى ارزشمونود مویشوود
که در انتهای آن گله و شکایتی بکنید.
مثل این :باید بوگوویوم کوه شوموا بوه
دستیابی به اهداو گروهمان خویولوی
اهمیوت مویدهویود ،امرا رارى ره
می نید ،م رکرالط زیرادی بررای
ا راویانتان به وجود مریآورد .اگور
مىخواهید این را بگویید ،بوخوش دوم
آن را حذو کونویود .شوموا بوعوداد هوم
میتوانید این را بگویید ،فقط االن نه.
ره آیرا آمراده
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از خودتان بپرسیرد
ه تید
آیا حاضرید این حرو را به آنها بگوییود؟
وقتی احساس مویکونویوم کوه طورو
مووقووابوول سووزاوار آن نوویووسووت ،از
سخاوتمندی و موهوربوانوی خوودداری
موویکوونوویووم .عووالوه بوور ایوون ،یوونوویوون
سخنانی میتواند ما را در مووقوعویوت
آسیبپذیرتری قرار دهد .اگور ایونطوور
است ،بهتر است که به این موضو به
شکل دیگری فکر کنیم .به زبوان آوردن
نواراحوتوی
حروهای ارزشمند موایوهی
ف
موقت است؛ در عووض موزایوایوی کوه
تجربه خواهید کرد ماندگوار و عومویوق
خواهد بود.
در این مرحله ،باید این راهونوموا را بوا
طرو مقابل در میان بگذارید .حتی اگور
این مراحل را بهدقت دنبال نمىکنید یا
فوراد وارد گفتوگوو نوموىشوویود ،صورفواد
مطالعهی راهنما و فکور کوردن بوه آن
براى هر دو مفید خواهد بوود .اگور بوه
گفتگو ادامه دهید ،داشتن این راهنوموا
از قبل به این معنی است که او همین
فرایند را از سر گذرانوده و اظوهوارنوظور
ارزشمندی برای شوموا کشوف کورده
است ،که احوتومواال د آسویوبپوذیوری و
ناراحتی شما را کاهش میدهد.
به دوستتان تلفه نید
به دوستی که در این گفتگو مشارکوت
ندارد ،بگویید که قرار است یوه کواری
انجام دهید .هودو ایون نویوسوت کوه
اظهارنظر ارزشمند را به کمک او پویودا
کنید و یا حتی توصیهاى از او دریوافوت
کنید بلکه قرار است که یهار جملوهی
زیر را به دوست خود بگویید:
بزرگترین احساسی کوه نسوبوت بوه

شخصی که باید با او گفتگوی سختی
داشته باشم این است که ...
بزرگترین احساسی که انتظار دارم آن
شخا نسبت به من داشوتوه بواشود
این است که...
اظهارنظر ارزشمندی که بوراى او دارم
این است ...
امیدوارم که این گفتگو …
جملهی یوهوارم وووو مشوخوا کوردن
امیدتان به گفتگو وو بخش موهوموی از
برنامهریزی شما است .به یاد داشوتوه
باشید که بهتوریون نوتویوجوهى اولویوه،
دستیابی به تفاهمی جدید و مشترک
است ،نه یک راهحل جامع یا برنواموهى
دقیق .تفاهم جدید مویتووانود سوبوب
آرامش شما شود و فضوایوی را بورای
حرکت رو به جلو ایجاد کنود ،بویآنوکوه
انتظار یافتن راهحل معجزهآسایی برای
تمام تنشها و درگویوریهواى رابوطوه
داشته باشید.
گو زدن بوا دوسوتوتوان مویتووانود توا
حدودی باعث کاهش دلهرهى قوبول از
گفوتوگوو شوود .احوتومواال د حوموایوت و
همدردی دوستانهای دریافت خوواهویود
کرد و موموکون اسوت بوفوهومویود کوه
اظهارنظر ارزشمند خود را یطوور بوایود
اصالح یا تعدیل کنید.
گفتگو را شروع نید
این کار را میتوان حضورى ،اگر راحوت
هستید ،یا تلفنى یا ویودیوویوى انوجوام
داد .مهمتر از همه ایون اسوت کوه در
ابتدا اظهارنظرهای ارزشمند را مبوادلوه
کنید .برای خیلیها این سوخوتتوریون
قسمت است ،اما قبل از اینکه متوجوه
شوید توموام مویشوود حورفوتوان را
بالفاصله پس از این جومولوه بوگوویویود:
«این را میگویم زیرا فکر میکنوم اگور
هوور دوی مووا واقووعوواد تووالش کوونوویووم،
میتوانیم این موضو را حل کونویوم» .
این کار ناخوشایند خواهد بود .اموا بوه
هر حال انجامش بدهیود .افورادی کوه
برای آنها میانجیگری کوردهام ،بوارهوا
به این لحظه اشاره میکنند که از آن
میترسیدند ،اما بعداد معلوم شود کوه
آرامش زیادی بورای آنوهوا بوه ارموغوان
میآورد .یک نفر آن را بوه پوریودن در
استخر آب تشبیه کرد« :وقتی باالخوره
این کار را انجام دادم ،گفتم اى کواش
این کار را زودتر انجام داده بودم».
وقووتووى کووه هوور دوی شوومووا حوورو
ارزشمندتان را بر زبان آوردید ،از طورو
مقابل خود یهار سرال بپرسید:
اکنون یه احساسی دارید؟
ما هر دو ایونوجوا هسوتویوم زیورا فوکور
میکنیم که میتوانیم این مووضوو را
حل کنیم .هنوز یه ییز دیگرى بواقوى
مانده است؟

من یه کمکی میتوانم انجام دهم؟
آیا ییز دیگری هست که بخواهیود بوه
من بگویید؟
گوش ه و حبت ه
گوش دادن به کسی که با او درگویوری
داشتهاید وو یا از درگیری با او اجوتونواب
کردهاید وو ناراحتکننده ،خستهکننده و
دردناک است .وقوتوی اوضوا سوخوت
میشوود ،هودو خوود را بوه خواطور
بیاورید .یورا ایون گوفوتوگوو را انوجوام
میدهید؟ یوه امویودی را یوادداشوت
کردید و به دوستتان گفوتویود؟ بوه یواد
آوردن آن به شما کمک میکند توا بوه
گوش دادن ادامه دهید.
ممکه اسرت ره دعرواى شرمرا
راهقل سادهای نداشته باشد ،امرا
گوش رردن بره قررف یرکردیرگرر
میتواند به اوراد مرک رنرد ره
ینههای بلندمدط را نار بگذارند
اخیراد به تعدادى خواهر و برادر که برای
مراقبت از پدر بیمار خود بوا هوم دعووا
داشتند ،کمک کردم .آنها در پویوشوبورد
پزشکوی او موهوارت
مسائل پی یدهى
ف
داشتند ،هر کدام عمیقاد نسبت بوه او
دلسوزی میکردند و همه مایل بوودنود
که زمان الزم را بوه هومواهونوگ کوردن
مراقبت از او اخوتوصواص دهونود .اموا
خصومت و بویاعوتوموادی نواشوی از
یوونوودیوون دهووه درگوویووری ،حووتووی
ابتداییترین ارتباط و هومواهونوگوی را
برای آنها غیرممکن ساخته بود .وقتوی
به حورو یوکودیوگور گووش مویدادنود،
میشد در یهرههایشان عذاب را دید.
بهرغم اهوداو مشوتورک دسوعوى در
مراقبت از پدر خود بوه بوهوتوریون نوحوو
ممکن و آسوده ساخوتون خویوال او از
نگرانى بابت اختالو بین خوودک ،اصوال د
نمیتوانستند گووش دادن بوه حورو
یکدیگر را تحمل کنند.
اما در طول جلسات اوضا تغییور کورد.
آنها به راهحل جواموعوی نورسویودنود و
مطمئناد با یکودیوگور صومویوموى نشوده
بودند .اما به توفواهوموى قووى دسوت
یافتند وو تفاهمى که مىتوانود مسویور
پیش رو را هموار سوازد .آنوهوا تووافوق
کردند که دیگر پدرشان را وارد درگیوری
خود نکنند و بوا صوراحوت بویوشوتورى
اختالفات خود را بررسوى کونونود .ایون
بدان معنا بود که پدرشان کمتر ناراحت
میشود و گرفتار مشاجرههای شدیود
آنها نمیشود وو هدفی کلویودی بورای
همهی آنها.
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میانجىها میتوانند به فرایند گوفوتوگوو
اعتماد کنند ،زیرا تأثیر گوش کوردن بوه
حرو یکدیگر را بارها و بارهوا دیودهانود.
گوش کردن وو بهویوه وقتی کوه گووش
کردن خیلى سخت است وووو افوراد را
بهسرعت به سمت حل اختالو سوق
میدهد .در یک گفتگوى دشوار ،هویوچ
فعالیتی سازندهتر و کارآمدتر از گووش
کردن نیست .همانطور که شما نویواز
به شنیده شدن حرفتان داریود ،حورو
طرو مقابل نیز باید شنیده شود.
اینکه موافق هستید یوا نوه ،در واقوع
خیلی مهم نیست .این که نظرات آنهوا
ارزش دارد یا نه ،آنقدر که فکر میکنید
اهمیت ندارد .در واقع ،موموکون اسوت
راهحل عینی قابل قبولی برای اختوالو
شما وجود نداشته باشود ،اموا گووش
کردن میتواند وضعیت را بسیار بهوبوود
بخشد .گوش کردن کامل بوه دیوگوران
سبب میشود که آنها خواسوتوههوا و
گلههای دیرینه را رها کنند .به عوبوارت
دیگر ،وقتى صورت مسئله پاک شوود،
دیگر نیازی به راهحل نیست.
وقتی زمان صحبوت کوردن شوموا فورا
رسید ،یند دستورالعمل وجود دارد که
باید از آنها پیروی کنید .مموکون اسوت
مووحووتوواج بووه ابووراز نووااموویوودی ،رنووج و
عصبانیت باشید .این راهها به شوریوک
گفتگوى شما کمک میکند تا صدایتان
را بشنود:
به جای فهرست کردن اشوتوبواهوات و
تقصیرات طرو مقوابول ،تر رربریراط و
اق اساط خود را تو یف رنریرد.
این کار مشاجرهى زیوانبوخوش را بوه
حداقل میرساند و مویتووانود کولویود
همدلی را روشن کند.
گله و شکایتهای خود را وریرلرترر
نید .اگر یویوزی در فوهورسوت سوه
اصلی شما نیوسوت ،آن را از
گالیهى
ف
گفتگو کنار بوگوذاریود .افورادی کوه بوا
یکدیگر اختالو دارند ،از نظور ظورفویوت
شنیدن ،هضم و پاسوخ مونواسوب بوه
انتقاد ،در بدترین حالت خود هسوتونود.
از این ظرفیت محدود شریکتان ،به طور
مرثر استفاده کنید.
به آن جمالتوى کوه بورای دوسوتوتوان
خواندید ،م ددا نگاه نید و ببینید آیوا
ییزی هست که بخواهید با او در میان
بگذارید .آیا از زمانی که این جموالت را
نوشتهاید ییزی تغییر کرده است؟ آیوا
از ییزی موتوعوجوب شودهایود؟ آیوا در
گفتگوى شما رخودادى وجوود داشوت
که امیدتان را افزایش داده باشد؟
پایان گفتگو
وقتی که گفتگو رو به انوتوهواسوت ،از
یکدیگر بپرسویود« :در نوتویوجوهى ایون
گفتگو یه ییزی برای شما تغییر کورده

است؟ »شاید احساس کردید کوه بوه
روشووی جوودیوود حوورفووتووان شوونوویووده
شده است ،یا تجربهى طرو مقابل را
کاملتر درک کردهاید ،یا ایونوکوه دیوگور
احساس ناخوشایند گذشته را نداریود.
سعی کنید که از طرو مقابل قدردانی
کنید وو حوتوی اگور شوده بوه مویوزان
اندکی .الزم نیست که تعریف و تمجید
تمامعیاری باشود .آن یویوزی کوه در
ارتباط با طرو مقابول موورد قودردانوى
شما بوده ،ییسوت و او در گوفوتوگوو
یگونه ظاهر شد؟ در نهایت و در پایوان
گفتگو به طرو موقوابول بوگوویویود کوه
نسبت به یه ییزی تعهد مویدهویود.
دستتان را به سوى او دراز کنویود ،اموا
واقعبین باشید وو خواهر و برادرهایی را
به یاد آورید که پیوشورفوت کوردنود اموا
اختالو خوود را بوه طوور کوامول حول
نکردند.
نکاط ا لی:
مردم موعومووال د از بوگووموگوو اجوتونواب
مىکنند ،اما اجتناب از آن بوه تشودیود
اختالو میانجامد .رفتن به سراغ یوک
گفتگوى ناخوشایند و ناراحتکننده کوه
مدتها از آن پرهیز شده ،کار آسوانوى
نیست ،اموا مویتووان آن را بوه طوور
مرثری انجام داد .خواه ایون رابوطوه در
خانواده باشد یا در موحول کوار یوا در
جامعهى شما ،میتوانید بدون کوموک
شخا ثالث یک گفتگوى دشوار را بوا
موفقیت انجام دهید.
یک گفتگووى دشووار سوه نوتویوجوهی
بالقووه دارد :یوک راهحول توموامعویوار
دوسوسهانگیز ،اما غویورواقوعویک ،یوک
برنامه دنقوشوهای بورای رسویودن بوه
راهحلک یا نوعی تفاهوم دکوه آگواهوی
جدیدی از یگونوگوى توجوربوهى طورو
مقابل به دست میدهد و شوالوودهى
محکمی را بنا مینهد که بر اساس آن
میتوان به برنامه و راهحولوی دسوت
یافتک .در تالش برای انجام گفتگوویوی
دشوار بدون حضور میانوجوی ،تووصویوه
میکنم ابتدا به دنبال تفاهم باشید.
در کار خود به عنوان میانجی موتووجوه
شدهام که یک جملهى واحد میتووانود
دعوا و اختالو را متحول سازد .من این
جمله را اظهارنظر ارزشمند موینواموم
پوس »
که بیانگر ییزى است که «در
ف
دعوا وجود دارد .این اظهارنظر گواهوی
ابراز قدردانوى یوا هومودلوی اسوت و
گاهی صرفاد نوعی ابراز عقیده اسوت،
اما برای شنونده معنا و توأثویور زیوادی
دارد.
اظهارنظر ارزشمند موعومووال د در پوایوان
میانجیگری پر استرس و طاقتفورسوا
کشف میشود .با آماده شودن بورای
گفتگوی دشووار وووو یوعونوى نووشوتون

اظهارنظر ارزشمند خود و صوحوبوت بوا
یک دوست دیگور جوهوت حوموایوت ووو
میتوانید از ساعتها رنج و نواراحوتوی
خالص شوید .اگر بتوانید این راهنما را
با شخصی که باید با او صحبت کونویود
در میان بوگوذاریود ،او نویوز مویتووانود
اظهارنظر ارزشمندی برای شما بیابد.
در یک گفتگو ،گووش کوردن بوه طورو
مقابل از همهییز مهمتور اسوت .ایون
مرثرترین و کارآمدترین فعالیتوی اسوت
که میتوانید در یک گفوتوگووى دشووار
انجام دهید .ممکن است کوه دعوواى
شما راهحل سادهای نداشتوه بواشود،
اما گووش کوردن بوه حورو یوکودیوگور
میتوانود بوه افوراد کوموک کونود کوه
کینههای بلندمدت را کنار بگذارنود .بوه
عبارت دیگور ،از طوریوق گووش کوردن
ساختاریافته و متمرکز ،بوه جوای حول
کردن موضو اخوتوالو ،شوموا صوورت
مسئلهى اختالو را پاک مىکنید.
وقتی نوبت به صوحوبوت کوردن شوموا
مىرسد ،ممکن است محتاج به ابوراز
ناامیدی ،رنج و عصبانیت بواشویود .اموا
شما میتوانید با توصیف توجوربویوات و
احساسات خود دبوه جوای فوهورسوت
کردن اشتباهات و عیوب طرو مقابلک،
فیلتر کردن شکایوتهوای خوود دبویوان
آن ه برای شما بیشترین اهومویوت را
داردک و تووموورکووز بوور نووتوویووجووهی مووورد
انتظارتوان ،احوتوموال شونویوده شودن
حرفتان را افزایش دهید.
یکی از اشتباهات رایج افورادی کوه بوا
حسننیوت بوه گوفوتوگووهوای دشووار
میپردازند این است کوه کوار بسویوار
مهم فوهومویودن یوکودیوگور را نوادیوده
ف
مىگیرند .آنها با عجلوه بورای یوافوتون
راهحل عمدهای برای دعواى خوود ،بوه
گفتگوهایی میپردازند کوه نوتویوجوهی
معکوس مویدهود ،زیورا احسواسوات
مووایووهی اخووتووالو در نووظوور گوورفووتووه
نمیشود ،ابراز نمیشود یا به آنها بها
داده نمیشود .این امر باعوث آسویوب
جدیدی به روابط ضعیف وارد میکنود و
اختالو عمیقتر میشود.
اگر احساس میکنید که ایون اتوفواق
دارد میافتد ،سوعوی کونویود بوه یواد
بیاورید که هدفتان دستیابی به تفاهوم
است وو نه یک برنامه یا راهحل .وقوتوی
افراد خیلی سریع به دنبال برنامهها و
راهحلها هستند ،بر شرایط و ضووابوط
یک توافق تمرکز میکنند.

این امور نواگوزیور آنوهوا را بوه سوموت
یانهزنی سوق میدهود ،کوه بواعوث
مىشود تمرکز اصلی آنها بور دفوا از
خود باشد .به جاى ایون کوار سوعوی
کنید به احساسات یکدیگر گووش فورا
دهویود ،اموری کووه مویتووانود فضووای
جدیدی را بورای هومودلوی ،ارتوبواط و
اعتماد ایجاد کند.
ممکن است به بیش از یوک جولوسوه
گفتگو نیاز داشته باشیود وووو بوایود در
مورد اینوکوه یوقودر مویتووان در یوک
جلسه گفتگو کرد ،واقعبین بود .انوجوام
فرایند دقیق و گوش کردن هودفومونود،
میتووانود بوه «مووفوقویوت بوزرگوى »
بینجامد ،به طوری که تعامالت بوعودى
بهتدریج و بودون نویواز بوه فورایونودى
رسمی ،رابطه را ترمیم خواهنود کورد.
اما اغلب بوایود بویوش از یوک بوار بوه
موضو برگردید.
گفتگوهاى خیلى طوالنى با هدو حول
اختالو ،بهندرت مفید است :ایون کوار
خستهکنندهاى است .قبول از ایونوکوه
یکی از شما کم بیاورد دو بالقوه فراینود

را به عقب براندک ،گفوتوگوو را موتووقوف
کنید تا پیشرفتی که به دسوت آموده،
از بین نرود .از یک یا یونود مورحولوه از
مراحل «پایان گفتگو »که در بواال هکور
شد ،براى پایان آن قسمت از گوفوتوگوو
استوفواده کونویود .ایون نوو وقوفوهى
دوراندیشانه یوک موزیوت موهوم دارد.
فاصله گرفتن از گفتگو ،به شما و طرو
دیگر فرصت میدهد که اظهارنظرها را
هضووم کوونوویوود و بووه مووقووصوود بووعوودى
بویونوودیشویوود .یووک وقوفووهى بووهمووقووع
میتواند سبب شود که هر دوی شموا
به طور مثبوتتوری بوه رابوطوهی خوود
بیندیشید و خود را بورای پویوشورفوت
بیشتر در دیدار بعدی آماده کنید.
بسیاری از ما تا آنجا که ممکون اسوت
از درگیری اجتناب میکنیم زیرا یونویون
مواجههای بوا نواراحوتویهوای زیوادی
همراه است .اما شما مویتووانویود در
یک گفتگوى دشووار مووفوق شوویود و
میتوانویود آن را بودون اسوتوفواده از
میانجی انجام دهید .به جوای راهحول
به دنبال تفاهم باشید و توا آنوجوا کوه

میتوانید انریی خوود را صورو گووش
کردن به طرو مقابول کونویود .درسوت
است که این گفتگوها سنگینانود اموا
این دلیل نمىشود که گفتگو نوکونویوم.
اگر آنها سنگیناند ،پوس یورا آنوهوا را
هفتهها ،ماهها یا حتی سالها با خود
حمل کنیم؟
برگردان :وفا ستودهنیا

آدار کووهون دانووشآمووخوتوهی دورهی
دکترای حل اختالو در ترینیتی کالج در
دوبوولوویوون اسووت و در دانشووگوواههووای
هاروارد و شیکاگوو درس داده اسوت.
آن ه خواندید برگردان این نووشوتوه بوا
اصلی زیر است:
عنوان
ف
Adar Cohen, ‘How to have a
difficult conversation’, Psyche , 18
November 2020.
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مادر بزرگ را

خیره شدن را فراموش کردن

تا بهشت بدرقه کردن.

و تکبه دادن

و آنگاه

بر بالش افسانه هائی

درهای کاخ گل زرد را که می گشایند

که مادر بزرگ ها

رسیدن در آفتاب بی رمق پائیز

نسل های آینده را

با هفت کفش و هفت عصای پوسیده

در آب هاشان غسل می دهند.

و با پیامی

پیر و فرسوده

که تنها به حروف سنگواره

خیره نگریستن

ترجمه می شود.

در اطاقی که هر روز تنگ تر است

دکتراسماعیل نوری عال

و سقف اش را
ابرهای آبستن
چراغان کرده اند.
صدا که می زنند
در آینه چشم گشودن
و از میان کالف بی حوصله گی ها

ننن لمنیمن

خهد

من دلم میخواهد
مثل نیلوفر آبی باشم
من دلم میخواهد
عصر با ماهیها
بنشینیم
و کمی گو بزنیم.
شهری از آب دلم میخواهد
خانهای در آن شهر
و در آن خانه به هر پنجرهای
پرده از پاریه ی نازک آب.
من دلم میخواهد
دختران  ،دختر آبی باشند
دامن از موج بپوشند و برقصند سبک
روح من
انعطاو خزه را داشته باشد در آب
در زمینی که ز بیم
اشک هم حتی
سقط میباید کرد.
گریه در آب یه لذت بخش است
من که انباشته هستم از اشک
داخل آب اگر گریه کنم
تو نخواهی فهمید
من دلم میخواهد
خانهای داشته باشم در آب
آب یعنی همهی خوبیها...

خین
تو قامت بلند تمنایی ای درخت
همواره خفته است در آغوشت آسمان
باالیی ای درخت
دستت پر از ستاره و جانت پر از بهار
زیبایی ای درخت.
وقتی که بادها در برگهای درهم تو النه میکنند
وقتی که بادها گیسوی سبزفام تو را شانه میکنند
غوغایی ای درخت.
وقتی که ینگ وحشی باران گشوده است
غمین خوشآوایی ای درخت
در بزم سرد او خنیاگر
ف
در زیر پای تو اینجا شب است
و شب زدگانی که یشمشان صبحی ندیده است
تو روز را کجا؟
خورشید را کجا؟
در دشت دیده غرق تمنایی ای درخت
یون با هزار رشته تو با جان خاکیان پیوند میکنی
پروا مکن ز رعد
پروا مکن ز برق
که بر جایی ای درخت.
سر برکش ای رمیده که همیون امید ما
با مایی ای یگانه و تنهایی ای درخت.

غزل برای درخت|سیاوش کرساب

عمران صالیح
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یوک و یوک … گم کرده راهش ،درشب تاریک،
شب پرهی ساحل نزدیک،
دمبدم میکوبدم ،بر پشت شیشه.
شب پرهی ساحل نزدیک
درتالش تو یه مقصودیست؟
از اتاق من یه میخواهی؟
شبپرهی سواحل نزدیوک بوا مون دروی حورفش گنوکک
میگوید:
«یه فراوان روشنائی دراتاق توست
باز کن در بر من،
خستگی آورده شب در من».
به خیالش شب پرهی ساحل نزدیک،
هر تنی را میتواند ب ُرد هر راهی،
راه به سوی عافیتگاهی،
و ز پس ،هر روشنی ره بر مفری هست.
یوک و یوک …در این دل شب کازو این رنج میزاید
پس یرا هر کس به راه من نمیآید؟
شب پرهی ساحل نزدیک|نیما یوشیج

•••
پرسیده بودید آیا همه شاعرند و این یگونوه اسوت کوه
در کشور ما همه شوعر میگوینود؟ یوون دو روز اسوت
پریشان و مضطرب هستم مختصر جواب میدهم .برای
شما به یک مثال کویک اکتفا میکنم .در خانوهیی کوه
ب ه زیاد است و بنا هم کار میکند ،ابزار دست بنوا بوه
دست ب ههاست .در عوالم هونر ،در هور رشوتهی آن،
همین را میبینید .این است که در بیشتر خانوادههوای
اشرافی یک پیانو در گوشهی اتاق معطل است .بیشتر
جوانها ویولون میزنند و آدمیزادهای نیست که نخواند.
امووا نووه همووه کووس پیانیووست اسووت و نووه همووه کووس
ویولونزن .بلکه ابزار کار شواعر را و پیانیوست و ویولوون
زن و خواننده را به دست دارند.
در کار اولی این ابزار عبارت از توانایی در تنظیوم کلموات
است که در زبوان موا کواری آسوانتر از ایون نمیشوود.
مثل اینکه این کار مادرزادی آنها است.
من فقط یوک نکتوه را در ایون خوصوص اضوافه مویکنم:
ب ههای خودخواه و سورتق و بوسیار یوشم دریدهیوی
هستند که ممکن نیست سالهای سوال بوه نوادانی و
خامی خود پی ببرند.

حرفهای همسایه|نیما یوشیج

تعداد زیادی از تبریزیهایی کوه
دوران انقالب را درک کوردهانود
هنوز روزی را که سالن توئواتور
شیر و خورشید این شهر بوه
دسووتووور امووامجوومووعووه تووازه
منصوبشوده ،آمواج یوورش
بولودوزرهوا و لوودرهوا قورار
گرفت به یاد میآورند و جملوهی تولوخ
«میکده ،مسجد شد »برایشان آشنوا
و خاطرهانگیز اسوت و یوه خواطورهی
دردناکیست برای هزاران شهورونودی
که روزی روزگاری اوقات خود را در آن

مرکز فرهنگی و مجموعوه هونوری بوه
تماشای نمایش و شنیدن مووسویوقوی
سپری میکردند ،حاال شاهود توبودیول
ی به یادگار موانوده از
شدن آن اثر هنر ف
دوران قاجار به تلی از خاک بودند.
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ما ایرانیها بهخوبی درد و رنوج ویوران
شدن هنرکدهها و فورهونوگوسوراهوا را
میفهمویوم و اگور بوه قوهور و زور و
ستمی ،هنر و هنرمند و هنرسرا موورد
تعرض قرار گیرد ،روحوموان خوراشویوده
میشود و رنجمان فزون میگردد.
خدا میداند وقتی که هوواپویومواهوای
روسی مقابل دیدگان مردم مواریووپوول،
تئاتر شهر را بمباران میکردند و موردم
هراسانی را که در داخول سواخوتوموان
پناه گرفتهبودند همراه با بنای زیبای آن

قدیموی در زبوان التویونوی هسوت و
مفهومش این است که وقتوی
خدایان بخواهند کسی را نابود
کنند ابتدا عقلش را میگیرند و
دیوانهاش می کنند».
بوواشوود کووه ایوون دیوووانووگوویهووا
نشووانووهای بوواشوود از نووابووودی
متوهمی به نام پوتین.

نووووووووابووووووووود
میکردند ،یگونه آه از نوهواد
اوکراینیها بلند شدهبود.
تئاتر شهر ماریوپول نماد فرهنگ و هنور

این شهر بود که با یورش ارتوش روس
به پناهگاه مردم بیدفا آن تبدیل شد.
عجیب نیسوت از موردم هونوردوسوت
ماریوپول که پناهشان در برابر بمبهای
روسی ،ساختمان توئواتور شوهورشوان
باشد .هنر برای آنها نهتنوهوا افوتوخوار
تاریخی که امید آینده نیز بودهاست.
اما دیوانگی که شاخ و دم ندارد .پوتین
را دیوانوهای مویدانوم کوه در جوهوان
معاصر یادآور تووحوشهوای یونوگویوز و
هوالکو و تیمور شدهاست .عقولوش را
اگر از دست نداده باشد یگونه ممکون
است دستور به بمباران توئواتور شوهور
بدهد؟
جواهر لعل نهرو در کتاب «نگاهوی بوه
تاریخ جهان »مینویسد« :یک عوبوارت

پزشکان رانت خوار
پوووشووک ،پووفووک و
استرپتوکیناز از تلوگورام
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سخنگووی وزارت بوهوداشوت بوا
مووقووایسووه قوویوومووت یووک ورق
استامینوفن با پفک نمکی اعوالم
کرد که با مصوبه شوورای عوالوی
بوویوومووه از اول دی موواه قوورص
استامینوفن و سرماخووردگوی از
پوشش بیمه خارج می شوند
رییس سازمان غوذا و دارو هوم
گفته است با صرفه جویی حاصل
از اجرای این مصوبه  ۹۱۲میلیوارد
تومان به نفع بیمه ها خواهد شد
پی نوشت :در ایونوکوه بواالخوره
مجریان ناکام  ،خوودشویوفوتوه و
بلندپرواز طرح تحول دانستند کوه
برای انجام هر کاری منابع موالوی
نیاز است و منابع موالوی بوخوش
سالمت هم بیمه ها می باشنود
جای شکر باقی است
اکنون کوه بوعود از سوخونوان دو
پهلوی هفته گذشته روحانی مبنی بور
پایان طرح تحول در حوزه درمان و اغواز
طرح تحول در حوزه بهداشت و امووزش
و هم نین استناد به سخنان روحانوی
در روز رای اعتماد وزرا مبنی بر اصوالح
طرح و اجرای گایدالین های درمانوی و
نظر به مصوبه های اخیر بیمه سالمت
مبنی بر تغییر در پوشش های بویوموه
ای و نوواکووامووی وزارت در پوورداخووت
مطالبات و ورشکستگی بیمه ها عمال
تابوت طرح تحول اماده تشیویوع اسوت
اما وزارت و مجریان هم ونوان از زنوده
بودن طرح می گویند و قصود تشویویوع
ندارند و گوویوا تصومویوم دارنود توا در
سکوت ،ان را دفن کنند
حکایت مجریان طرح توحوول هوموانونود
حکایت والدین کودکی است که هموان
اغاز تولد تمام ثروت خود را بوه خوریود
پوشک اختصاص داده و برای تغوذیوه ،
شیرخشک  ،لباس  ،اموزش و ایونوده
کووودک هوویووچ پووس انوودازی بوواقووی
نگذاشتند و حال که کوودک شوان در
پی بیماری از دست رفته و پوشک هوا
هم روی دستشوان بواد کورده اسوت
قصوود دارنوود تووا پوووشووک هووا را بووا
شیرخشک معامله کنند
ا ایان سی هزار میلیارد تومران را
در قوزه دارو به باد دادند و ا رنرون

میرلریرارد
تررومرران از
منرابرع را بره
خود اخرتر را
داده است؟
یوورا ان را بووا یووارانووه
اختصاص یافته به شرکوت
های دانش بنیانی که در روز
رای اعتماد توسط نوموایونودگوان
منوتوقود موجولوس افشوا شودنود
مقایسه نمی کنید؟
تازه از اینها بگذریم بزرگترین اسیب هوا
به حوزه دارو و منابع بیمه ای از طورو
وزارت بهوداشوت وارد موی شوود نوه
قیمت  ۵۱تومنی استامینوفن

ج ه روه جویی  ۱۰۹مریرلریرارد
تومنی گروته اند
کیست تا به این دوستان نادان بوگوویود
که گیرم استامیوتووفون را از پووشوش
بیمه ای خارج کردید ایوا جوایوگوزیونوی
وجود نخواهد داشت؟
ایا سیستم سالمت و درمانوی شوموا
اصالح شده است که این مصووبوه بوه
طور کامل اجرا شود ؟
چرا اسرترامریرنرووره را برا پرفرک
ماای ه می نید ؟ چررا ان را برا
توروه اورزایرف یراورتره جرراقری
انحراف چ ف به میزان  ۰۶۴در د
ه رینفع وا وی ان وزیر بهداشرت
است ماای ه نمی نید؟
چرا ان را با توروه هرای اورزایرف
ه به میزان
یاوته جراقی گلو و
 ۰۱۰در د رشد داشته و ریرنرفرع
ان جناب وزیر است ماای ه نمری
نید؟
چرا ان را با توروه اوزایف یراورتره
 ۴۰۶در دی جراقی لوزه سو و
 ۰۸۲در دی زایمران ربریروری و
سایر جراقی ها ه رینفوان ان یرا
در ستاد وزارط قضور دارند یرا بره
انها واب تگی دارند ماای ه نمری
نیرد ره در مر رمروع  ۴۱هرزار

همیه امروز پرستاری مری گرفرت
انها به بیمار «اسرتررپرترو ریرنراز »
مارک ادیا ( هندی ) تزریق ررده
اند ولی و تی من ی بًف ccu
دارو را در سی تف ثبت مری رنرد
نا استرپتو یناز بدون مارک و برا
یمت ۴۰۴هزار تومه باال می ایرد
در قالی ه ایه یمت متولق بره
مارک المانی است نه هندی
یونی تو سیر رترف بریرمرارسرتران
متولرق بره وزارط برهرداشرت برا
ایفمرارامری ایررج قرریررچری و
وزارط سید ق ه هاشمی مرارک
ا لی و المانی ثبت شده ولی بره
بیمار داروی هندی با یمت مواد
پفک نمکی تزریق می شود
قا سوا ایه است در اینکه یرک
لف از ایه دارو مروراد ده هرزار
برابر یک ور استامینووه به بیرت
ربه می زند قروی نی ت
الما
ان و ت به دنربرا مرحردودیرت در
عر ه استامینووه می گردید!
پو ایه دزدی اشرکرار در برًرف
انری مری
دارویی به جیب چه
رود؟
جنواب سوخونوگوو بویوموه هوا بوا ایون
شیادمنشی ها ورشکست میوشوونود
نه با پوشش بیمه ای استامینوفن
لطفا پوشک های کوودک مورده طورح
تحول را با شیرخشک توحوت پووشوش
بیمه معاوضه نکنید

آنمت لنلی ِ زننن گ خز:نع فمزنثمنتن

با میهن دوستی می توان بر بحران
ا قلیمی دلب ه ک ر د
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وقتی پای مقابله با تغییرات اقلیموی و
تأثیراتش به میان مویآیود ،هوم حوزب
سبزها و هم حزب محافظهکار بیش از
حود بوه موحولویگورایوی ،کوموکهوای
داوطلبانهی مردمی و مسئولیتپذیوری
شرکتها توجه میکنند .همهی اینهوا
ارزشمند است؛ اما هیوچ یوک کوافوی
نیست .اگر ،همان طور کوه مودافوعوان
محیط زیست مویگوویونود ،موبوارزه بوا
گرمایش جهانی مستلزم نوعی حوس
اضطرار دوران جونوگ بواشود ،در ایون
صورت مقابله با این بحران با تکویوه بور
این امور مثل این است کوه بوریوتوانویوا
دفاعی داوطولوب
صرفاد با اتکا بر نیروی
ف
جهانی دوم شرکت میکرد.
در جنگ
ف
بودجهی هفتهی قبل شامل یند اقدام
مفید برای کاهوش انوتوشوار گوازهوای
کربنی بود؛ اما این اقدامات بیش از حد
ناییز است ،و راهسازی و ثوابوت نوگوه
داشتون نورخ موالویوات سووخوتهوای
فسیلی در  14سوال گوذشوتوه آن را
بیاثر میسازد.

اگر تغییورات اقولویوموی موهوار نشوود،
بریتانیا در معرض نابودی قورار خوواهود
گرفت؛ با این همه مبل جدیدی که بوه
مبارزه با تغییرات اقلویوموی اخوتوصواص
یافته کمتر از یک پوانوزدهوم بوودجوهی
دفاعی ساالنه و بسیار کمتر از نیوموی
ف
از هزینهی دو ناو هوواپویوموابورف نواوگوان
سلطنتی است وو که بویوش از پویوش
ی مولوی
عاری از هر گونه هدو راهبرد ف
به نظر میرسند.
مولوی حوفوپ
ایدهی طرحهای جودیود
ف
محیط زیست ،در بهترین حالت ،ییوزی
نیست جز جدیدترین مرحلوه از تواریوخ
 344سالهی تالش بورای نوجوات دادن
نظام سرمایهداری از دسوت خوودش.
تنها تفاوت این است که در گوذشوتوه،
ی عنانگسیخته فقوط قوادر
سرمایهدار ف
ی
به نابودی نظم سیاسی و اقوتوصواد ف
یک کشور بوود .اموا اموروز ،بوا توداوم
افزایوش انوتوشوار گوازهوای کوربونوی،
سرمایهداری میتواند کل تمدن مودرن
را از بین ببرد.

در سراسر تاریخ مدرن ،درسوت موثول
امروز ،سرمایهدارانوی هومو وون بویول
گیتس و وارن باففوت ،خوواه بوه عولوت
عذاب وجدان یا بر اثر ترس از انوقوالب،
خواهان اصوالح نوظوام سورموایوهداری
بودهاند اما در نهایت ،تصویب و اجورای
این قوانیون بور عوهودهی موجوالوس و
دولتها بوده اسوت .اگور نوظوارت بور
سرمایهداری را به خودش واگذار کورده
بودیم ،هنوز کودکان هوفوت سوالوه در
معادن هغالسنگ کار میکردند ووو یوا،
به احتمال بیشتر ،بریتانیوا در ورطوهی
کوومووونوویووسووم افووتوواده بووود .نووظووام
سرمایهداری نمیتواند بر خود نوظوارت
کند .اگر تا پیش از بحران موالوی سوال
 3442این را نمیدانستیم ،حاال قطوعواد
از آن خبر داریم.
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ایجاد دولوتهوای رفواهوی هومویوشوه
نقشی محوری در مهار سورموایوهداری
داشته است .بهبود تأمین اجتماعی و
بیمههای خدمات درمانی ،که بخشوی
از طرحهای جدید حفپ محیوط زیسوت
به شمار میروند ،به سه دلیول بورای
مقابله با انوتوشوار گوازهوای کوربونوی
ضووروریانوود :بوورای جووبووران خسووارت
کارگران و بخشهایی از جامعه کوه از
ترک مصورو سووخوتهوای فسویولوی
آسیب خواهند دید؛ برای فراهم کوردن
امکان فداکاریهای سیاسی از طریوق
ی تصاعدی؛ و بورای ایوجواد
مالیاتبند ف
ملی الزم به
و
اجتماعی
ی
انعطاوپذیر
ف
ف
منظور حفپ نظامهای دمووکوراتویوک از
شوکهای دههی آینده وووو از جومولوه
شیو بیماریهای حارهای در نتیجوهی
تغییرات اقلیمی.
حلقهی رابط میان طورح جودیود حوفوپ
موووحووویوووط زیسوووت و اصووولونسوووب
میهندوستانهی دولت رفاهی عوبوارت
است از همین نیاز بوه هوموبوسوتوگوی
اجتماعی .هم محوافوظوهکواران و هوم
سوسیالیستها دولت رفاهوی را بوه
سوسیوالویوسوم نسوبوت مویدهونود؛
محافظهکاران به این عولوت کوه از آن
بیزارند ،یوگرایان بوه ایون عولوت کوه
میخواهند همهی امتیواز ایوجواد ایون
نظام را برای خود قائل شوند.
در واقع ،منشأ دولت رفاهی بریتانیوا را
عمدتاد باید در جونوبوش اموپوریوالویوسوم
اجتماعی در سالهای پیش از شورو
ف
جنگ جهانی اول ُ
جست .حامیوان ایون
جنبش ،آدمهای فوقالعاده موتوفواوتوی
بودند :اچ .جی .ولز ،جورج برنارد شواو
و سیدنی و بویواتوریوس وب در مویوان
یوگرایان؛ امپریالیستهای لویوبورالوی
ووریوج؛
مثل وینستون یرییل و ویلیام بف ف
نویسندگان میهندوستی مثل رودیوارد
کوویووپوولوویوونووگ و آرتووور کووانوون دویوول؛
دیوانساالران امپریالیستی هم ون لرد
میلنر و جان بوکان؛ و سربازانوی موثول
فیلد مارشال لرد رابورتوس .طورز فوکور
آنها ،از نظر بعضی جنبههوای اصولوی،
اجوتومواعوی
شبیه به برنامهی تأمویون
ف
گورایوی
مولوی
«
بیسمارک در آلوموان و
ف
جدید » اصالحطلبانهی توئوودور روزولوت
در آمریکا بود.
ای اد دولتهای رواهی همریر ره
نررارر رری مررحرروری در مررهررار
سرمایهداری داشته است
به قول لرد رابرتس» :اگر از دهها هوزار
کوار شواق روزانوه
درگویور
انگلیوسوی
ف
ف
ف
بووخووواهوویووم کووه بوورای کشووورشووان
"فداکاری" کنونود گوویوی بوه عوقول و
شعورشان توهین کردهایم؛ زیرا اوضوا
کاری آنها طوری است که زندگیشوان

ییزی جز نوعوی فوداکواری بویپوایوان
نیست».
وجه اشتراک همهی این آدمهوا تورس
فروپاشی اجتماعی و انوقوالب بوود؛
از
ف
باور ددرست یا غولوطک بوه اموپوراتووری
بریتانیا به عنووان نویورویوی در جوهوت
پیشرفت؛ و عقیده به لزوم همبستگی
کارایی ملی« ،و مویوزانوی
اجتماعی» ،
ف
خودکفایی ملی بورای جوان بوه در
از
ف
بردن از آنیه دبه درستیک فشوارهوای
سیاسوی
شدید اجتماعی ،اقتصادی و
ف
یک جنگ جدید اروپایی میدانستند.
طرز فکر من دربارهی این مسئلوه هوم
متأثر از از تجربهی کار در قوطور اسوت
زیرا این کشور در پواسوخ بوه توحوریوم
عربستان سعودی و همسایگانش بوه
شدت و با موفقیت درگیر توالش بورای
خودکفوایوی مولوی بووده
دستیابی به
ف
است.
سنت امپریالیسم اجتماعی بر تحوالت
ی دولت رفاهی در نتیجهی جونوگ
بعد ف
جهانی دوم تأثیر گذاشوت .در جوریوان
این کشمکشها ،اکثور اعضوای حوزب
کارگر به شدت میهندوست شدند ،در
حوالوی کوه موحوافوظوهکواران نویوز بووه
همبستگی اجتومواعوی و موداخولوهی
ف
دولت در اقتصاد متعهد شدند.
در سال  1194وقوتوی بورنوارد سفومفول
سرگرم نگوارش اثور کوالوسویوک خوود
دربارهی اموپوریوالویوسوم اجوتومواعوی،
» امپریالیسم و اصالحات اجتومواعوی« ،
بود پیروزی این جنبش در هر دو جونواح
سویواسووی را بودیووهوی مویدانسووت:
«امروز لیبرالهای تندرو طورفودار بوازار
آزاد و انترناسیونال سوسیوالویوسوتهوا
عمال د منقرض شدهاند».
ی
در واکوونووش بووه وضووعوویووت اضووطوورار ف
اقلیمی و خطرات ناشی از آن باید ایون
روحوویووه را احوویووا کوورد .مووعوواهوودات
بینالمللی و جنوبوشهوای اعوتوراضوی
ارزشمند و الزماند اما به تنهایی کواری
از آنها ساخته نیست .هدو آنها تلنگور
زدن و به عمل واداشتن دولتهاسوت.
دولووتهووای موولووی ،در نووهووایووت ،بووه
نمایندگی از طورو شوهورونودان خوود
عمل میکنند .این وظیفهی آنهاسوت،
و شهروندان جز این انتوظواری از آنوهوا
ندارند و به همین علوت بوه آنوهوا رخی
میدهند.
بوونووابوورایوون ،وظوویووفووهی مووا توورویووج
میهندوستی است؛ به ایون مونوظوور،
باید شهورونودان توکتوک کشوورهوا را
متقاعد کنیم که گرمایش جهوانوی نوه
تنها بشریت و کرهی زمین بلکه منوافوع
و بقای کشورهای خودشان را توهودیود
میکند .ینین جواموعوهای ،هومو وون
کلی واحد ،به خود سروسامان خواهود

داد ،از درد و رنج خواهد کاسوت و بوه
صورت جمعی فداکاری خواهد کرد.
اگر از عهدهی این کار برنیاییوم ،بوعویود
میدانم کوه لویوبورال دمووکوراسوی از
حوادث بعدی جانف سالم به در ببرد.
برگردان :عرفان ثابتی

لیون استاد دانشگاه جورج تواون
آناتول ف
در قطر است .آنیه خواندید بورگوردان
اصولوی زیور
این نوشتهی او با عونووان
ف
است:
Anatol Lieven, ‘Patriotism could be
the unlikely answer to solving the
climate crisis’, The Guardian , 14
March 2020.

بخشن وم

جنایت جنگ تجاوزکارانه در حقوق بین الملل
به بهانه تجاوز نظامی روسیه به اکرائین
یا اینکوه حوموالت مورزی مسولوحوانوه
پراکنده توضی دهنوده قوانوونوی بوودن
دفا مشرو به موجب منوشوور مولول
متحد می باشد یا نه .این مووضووعوات
موتونواز فویوه مشوکوالت تووفوسویووری
گسترده و پی یده ای را به وجود آورده
است.

دکتر محمود مسائلی

بنیانگذار و مدیر افتخاری مرکز
مطالعات عالی حقوق بشر و توسعه
دمکراتیک

......
ممنوعیت کاربرد زور در شرایوطوی کوه
شورای امنیت سازمان ملل نتوانود بوه
وظیفه اصلی خود در اقوداموی مورثور
علیه متجاوزان اقدام کند ،راه را بورای
تفاسیری دیگور هومووار موی نوموایود.
بنابراین ،پرسشی به غایوت پویو ویوده
هنوز بدون پاسخ باقی می موانود .آیوا
تغییر شرایط می تواند مفاد ایون مواده
را به یالش بکشد؟
ماده  ۳۹منشور راهنمایی بورای حول
این معضل فراهم می آورد:
در صورت وقو "حمله مسلحانه" علیه
يک عضو ملل متوحود "توا زموانوی وه
شورای امنیت اقدام الزم" برای حوفوپ
صل و امنیت بین المللی را بوه عومول
آورد هی یک از مقررات این منشور بوه
حق هاتی دفا از خود "خواه فردی" يوا
"دسته جمعی" لطمه ای وارد نخواهود
آرد .اعضاء بایود اقودامواتوی را کوه در
اعمال این حق دفا از خود بوه عومول
مي آورنود فوورا بوه شوورای امونویوت
گزارش دهند .این اقوداموات بوه هویوچ
وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای
امنیت بر طبق این منشوور دارد و بوه
موجب آن برای حفپ و اعواده صولو و
امنیت بین المللی و در هر مووقوع کوه
ضروری تشخیا دهد اقودام الزم بوه
عمل خوواهود آورد تواثویوری نوخوواهود
داشت.

دفا مشروط آنگونه کوه تووسوط ایون
ماده توضی داده شوده اسوت ،تونوهوا
گزینه ای است که کاربرد زور را مووجوه
و قانونی می سازد .بونوابورایون "حوق
دست زدن به جونوگ" تونوهوا در پورتوو
اینگونه تصریحات قانونی اموکوان پوذیور
است .پیامی که از این ماده مسوتوفواد
می شود به سادگی این است که در
صووورت فووقوودان اقووداموواتووی از سوووی
شورای امنیت ملل متوحود ،بوراسواس
فصل هفتم منشور ،کشور مورد تهاجم
نظامی ،بطور انفرادی و یوا بوا کوموک
متحدان خود ،نبردی را با متخواصوم در
دفا از خود در پیش می گیرد .این نو
جنگ قانونی است زیرا بر پوایوه دفوا
مشرو در برابر توجواوز و یوا اشوغوال
خارجی قرار دارد .دفا مشرو اکرائین
در برابر جنگ تجاوزکارانه روسیه علویوه
آن کشور نمونه روشن دفوا مشورو
به موجب ماده  ۳۹منشور ملل موتوحود
می باشد .اما باید در نظر داشت کوه
دفا مشرو فقط در صورت وقو جنگ
تجاوزکارانه قاعده ای پوذیورفوتوه شوده
تلقی می شود .در حالی کوه حومولوه
دهایک مسلحانوه اسوتونواد بوه دفوا
مشرو را با مشکالت تفسیری همراه
می سازد .به عنوان مثال ،ایون بوحوث
مطرح می شود که آیا حومولوه قوایوق
های توپدار ایرانی بوه کشوتوی هوای
جنگی امریکایی موی تووانود توهواجوم
نظامی کافی تلقی شود تا اموریوکوا را
برای دفا مشرو از خود آماده سوازد.

اما پی یدگی موضو به این نقطه نظور
محدود نمی شود .قید "تا زموانوی کوه
شورای امنیت اقدام الزم را  "...موحول
بحثهای فراوانی بوده اسوت .مووضوو
این است که ایون اقوداموات الزم یوه
هستند و در یوه یواریووب زموانوی
صورت می پذیرند .یک مثال می تووانود
موضو را روشون سوازد .بوه دنوبوال
اشغال غیرقانونی کویت توسط ارتوش
صدام حسین ،شورای امنیت توعودادی
قطعنامه را تصویوب کورده و از عوراق
خواست از کویوت خوارج شوود .و بوه
دنبال این اقدامات توصیه ای ،موجوازات
هایی مانند تحریم و محواصوره نویوز بوا
عراق اعمال شد .اما عراق هورگوز در
برابر این اقدامات تمکین نکرد .ار فاصله
زمانی و عدم اقودام قواطوع از سووی
شورای امنیت برای خاتمه بوخوشویودن
به اشغال غیرقانونی عراق ،اموریوکوا و
انگلستان را برانگیخت تا اعالم کنند در
جهت یاری رساندن به کویت در بورابور
جنگ تجاوزکارانه و اشغال غیرقانونوی،
قید "تا زمانی که شورای امنیت اقودام
الزم را "...نمی تواند بازدارنوده بواشود.
بنابراین ،بدون اجازه شوورای امونویوت
می توان کویت را در جهت دفا از خود
یاری رساند .در اینجوا مشواهوده موی
شود که ناتوانی کویت در انجوام دفوا
مشرو از خود ،و عودم اقودام قواطوع
شورای امنیت برای بیرون راندن عوراق
از کویت ،و هم نین سرپی ی عراق از
قطعنامه های شوورای امونویوت ،قویود
"حق هاتی دفا از خود دسته جمعی"
را پایه ای قابل قبول بورای اموریوکوا و
انگلستان تبدیل نمود تا در جهت دفوا
از کویت ،بوا حضوور نوظواموی در ایون
کشور ،عراق را به عقب برانند.
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این پی یدگی ها در باره ماهیت جونوگ
تجاوزکارانه مانع از تالش برای تعریفوی
جامع از تجاوز نشد .مجموع عومووموی
سازمان ملل متحد پوس از موذاکورات
طوالنی طوی قوطوعونواموه ای در ۹۱
دسامبر سال  ۹۱۹۱تجواوز را توعوریوف
کرد که هم اکنون به عنووان مونوبوعوی
برای بحث در مورد توعوریوف توجواوز در
صالحیت دادگاه کیفری بین الومولولوی
جان تازه ای به خود گرفته است .ایون
قطعنامه شامل ضمویوموه ای هشوت
ماده ای است که در آنها تجاوز تعوریوف
می شود .قطعنامه با تعریف گسوتورده
ای از تجاوز آغاز می شود که عمدتاد از
بند  ۱ماده  ۰منشور مبتنی بور توعوهود
کشورها به خودداری از توهودیود و یوا
استفاده از زور استخراج شوده اسوت.
اما عبارت تهدید به زور از این تعریف
سوووووت
ا
حذو شده است " .ت ا ز ع
از استفاده از نیروی مسل توسط یوک
کشور علیه حاکمیت ،تمامیوت ارضوی
یا استقالل سیاسی یک کشور دیوگور،
یا به هر شکل دیگری که بوا مونوشوور
سازمان ملل متحد ،همانوطوور کوه در
این تعریف آمده است ،مغایرت داشوتوه
یووو از
باشد" .مواده ۵ش حر م فوصوو ل
نوومووونووه هووای خوواصووی از اقوودامووات
تجاوزکارانه را برمی شومورد .اقوداموات
مندرج در ماده  ۵م ذ ک و ر مشوروط بوه
مفاد ماده  ۰همان قطعنامه به عونووان
اعمال تجاوزکارانه شناخته می شوونود
که پیش بینی می کند شورای امنیوت
ممکن است تصمیم بگیرد با توجوه بوه
شوورایووط ،یووه نووو اقوودامووی جوونووگ
تجاوزکارانه به حساب می آید .ماده ۱
تصری می کند که این فهرست جواموع
نیست و شورای امونویوت موی تووانود
تشخیا دهد که اقداماتی دیوگور نویوز
مصداق جنگ تجاوزکارانه می باشد.
ماده  ۳قطعنامه مذکوور تووضویو موی
دهد که اینگونه جنگهای توجواوزکوارانوه
موجب مسئولیت جنایی در قبال صل
بین المللی می باشد .بنابراین" ،هیوچ
توجیوهوی بوه هور مواهویوت ،اعوم از
سیاسی ،اقتصادی ،نظامی یا غیر آن،
نمی تواند توجیهی برای تجاوز باشود".
در حقیقت ،قطعنامه مذکور به صراحت
از مفهوم جنایت استفاده می کونود توا
راه را برای محاکمه کسانی که دسوت
به جنگ تجاوزکارانه می زنونود هومووار
سازد" .جنگ تجاوزکارانه جنایت علویوه
صل بین المللی است .تجواوز بواعوث
ایجاد مسئولیت بویون الومولولوی موی
شود" .به عبارت روشنتر ،مسوئوولویوت
عمل جنایتکارانه بر عهده افرادی است
که در راس تصمیم گیری قرار دارنود توا
اینکه مسوئوولویوت موتووجوه موفوهووم

انتزاعی دولت باشد .همان بند سپس
تصری می دارد که "هیچ گونه تومولوک
ارضی یا مزیت ویوه نواشوی از توجواوز
قانونی به رسمیوت شونواخوتوه نوموی
شود".
صدور قطعونواموه موذکوور راه را بورای
اقدامات اجرایی در رابطوه بوا جونوایوت
جنگ تجاوزکارانه باز کرد .بویوه ماده ۱
قطعنامه ،توصیه می کند کوه شوورای
امنیت "در صورت اقتضا ،این تعوریوف را
به عنوان راهنمایی برای تعییون وجوود
یک عمل تجاوزکارانه ،مطابق با منشور
در نظر داشته باشد" .اموا موهوموتور از
همه نقشی اسوت کوه دادگواه بویون
المللوی دادگسوتوری در اجورای ایون
قطعنامه ایفا کرده اسوت .بوه عونووان
مثال دادگاه مذکور در قضیه عومولویوات
نظامی و شبه نظامی در داخل و علیه
نیکاراگوئه در دعوی نیکاراگوئوه عولویوه
ا ت
ایاالت متحده آمریکا ،اعالم داشت کوه
فووو تجوو وا ز
بند "ز" از ماده  ۵قط و عنام ه تع ر ی
بازگو کننده حقوق عرفی بین الملولوی
ممنوعیت کاربرد نیروی مسلحانه یوک
کشور علیه کشور مسوتوقول دیوگوری
اسووت .در قضوویوووه فووعووالوویووت هووای
مسلحانه در قلمرو کنگو ،یعنی دعوای
جمهوری دمووکوراتویوک کونوگوو عولویوه
اوگاندا ،در رای مورخ ۹۱دسامبر ۰۲۲۳
نیز این نظریه توسط قاضی پرونده بوار
دیگر ابزار شد.
"قاو جنگ" و تفاوترهرای آن برا
"قق دست زدن به جنگ"
همانگونه که پیشتر توضی داده شود،
اغلب این دو نو مقوله مرتبط با جنوگ
با یکدیگر یکسان تلقی می شوند .این
امر موجبات سردرگموی هوایوی را در
تحلیل ها فراهم می آورد .حق دسوت
زدن به جنگ و تعیین مشروعیت آن به
شرایطی اشواره دارد کوه توحوت آن
کشوری ممکن است به جنوگ یوا بوه
طور کلی استفاده از نویوروی مسولو
متوسل شود .اعتبار حقوقی ایون نوو
جنگها فقط زمانی احراز می شود کوه
در راستای ماده  ۳۹منشور ملل متحود
صووورت پووذیوورنوود .بووه سووخوون دیووگوور،
ممنوعیت استفاده از زور در روابط میان
کشورها و موارد استثنایی موربووط بوه
آن ،به شرحی که در منشور سوازموان
ملل متحد آمده است ،اجوزای اصولوی
حق هاتی دسوت زدن بوه جونوگ در
شرایط دفا مشرو را تووضویو موی
دهد .اما حقوق جنگ نواظور بور رفوتوار
طرفین متحاربین در یوک جونوگ موی
باشود .حوقووق بشوردوسوتوانوه بویون
المللی الیه های همپوش با ایون نوو
حقوق دارد زیرا که سعی دارد رنوج و
آالم حاصل از درگیری های مسلوحوانوه

را به حداقل ممکن رسانده ،و بویوه بوه
حمایت و کموک بوه هوموه قوربوانویوان
بپردازد.
همانند حقوق دست زدن بوه جونوگ،
حقوق جنگ ریشه هایی قودیوموی در
سنتها و رویه ها و حتی متون مذهبی
دارد .کورش بزرگ هنگام فت بابل ،بوه
سربازانش فرمان داد تا حقوق جنگ را
رعیت کرده و تحوت هویوچ شورایوطوی
موجبات اهیوت و آزار بورای موردم را
فراهم نیاورند .به دلیل فضایل اخالقوی
که با عمق جان خویش به آن آراسوتوه
بووود ،کووورش هوورگووز اجووازه نووداد تووا
سربازانش دست به غوارت و یوپواول
سرزمین های تسخیور شوده بوزنونود.
همه سربازان موظف بوودنود کواالهوای
مورد نیاز خویش را از موردم خوریوداری
نماید .به همین دلیل است گزنفون در
ستایش کورش توضی می دهد که در
نظام تعلیم و تربیت ایرانی اصل عدالت
جویی نقطه مرکزی همه اهداو است
تعلیم و تربیت قرار دارد .در عهد عتیوق
هم ینین اشاراتی دیده می شود .بوه
عنوان مثال در کتب تثنیه توصویوه موی
شود که هرگاه به شهری نزدیک موی
شوید تا با آن بوجونوگویود ،بورای آنوان
شرایط صل را پیشنهاد کنید اما اگر بوا
شما صل نکرده و با شما جونوگ آغواز
کنند ،آنگاه آنوهوا را موحواصوره کونویود.
مشابه این تقریرات در متون اسوالموی
هم مشاهده موی شوود .بوه عونووان
مثوال ،در سووره بوقوره ایون نوظوریوه
مشاهده می شود ه مسلموانوان در
جریان جنگها فقط برای دفا از خود بوه
سانی ه به آنها حمله می را دارنود.
اما پس از تووقوف حومولوه دشومونوان،
مسلمانان می بایست از حمله دسوت
بردارند.
صرفنظر از این تقریرات تاریخی ،حقوق
بین الملل عرفی و نیوز قوراردادی نویوز
همواره تمایل داشته است تا موقوررات
حقوقی سختی را بر عملیات جونوگوی
حاکم سازد .در قرن نوزدهم ،به دنوبوال
معاهده آتش بس میان سیمون بولیووار
و نیروهای پادشاهی اسپوانویوا در ۰۳
نواموبور  ،۹۱۰۲پویوش درآمودی بورای
تدوین و اجرای اینگونه حقووق فوراهوم
شد .در حقیقت ،معاهده مذکور گاموی
مهم بورای از بویون بوردن وحشوت و
خشمی که مشخصه جنگ مورگوبواری
بود ،به حساب می آید.
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هدو معاهده این بود کوه بوا فوراهوم
آوردن اصول لیبرال و بشردوستانوه بوه
طرفین درگیر در جنگ ،وحشت و دامنه
خشمی که در طول جنگهای موتووالوی
حیات انسانها را تهدیودی کورده و بوه
نابودی می کشاند ،به پایان رسانده و
به جای آن آداب جنگ مطابق با قوانین
ملل و به آزادانه ترین ،عاقالنه تریون ،و
انسانی ترین شیوه های متمدن تریون
کشورها حاکم گردد .بوه مووجوب ایون
مقررات انساندوستانه ،طرفین تووافوق
کردند که قوانین رفتاری تنظیوم شوود،
اسیران جنگوی موتوبوادل شوونود ،بوه
مجروحان و بیماران و هم نین کشوتوه
شدگان میدان جنگ رسیودگوی شوود.
هم نین باید شورایوط درک موتوقوابول
ایجاد شد تا جنگ که به دلیول نوظورات
متفاوت به وجود آمده بود ،بتووانونود بوا
یکدیگر پیوندها و روابط نوزدیوک بورقورار
نمایند.
مووعوواهووده پوویوومووان صوولو  ،دوسووتووی،
محدودیت ها و حل و فصل بین ایواالت
متحده آمریکوا و جوموهووری موکوزیوک
موسوم به معاهده گوادالوپ هیدالوگوو،
که در سال  ۹۱۱۱توسط ایاالت متحوده
و مکزیک امضا و تصویب شد ،عالوه بور
توافق هایی دیگر ،قووانویونوی را بورای
هرگونه جنگ آینده ،از جمله حوفواظوت
از غیرنظامیان و رفتار با زندانیوان موورد
توافق قرار گرفت .به عنوان مثال ،ماده
یهار معاهوده تصوریو موی دارد کوه
"تمامی اسیوران جونوگوی کوه از هور
طرو ،در خشکی یا دریا گرفتوه شوده
اند ،در اسور وقوت پوس از موبوادلوه
تصووویووب نووامووه هووای ایوون مووعوواهووده
بازگردانده شوند" .اما مهمترین مهوموه
این تصریحات در ماده  ۹۰توضویو داده
شده است " :اگر دبگونه ای غیورقوابول
انووتووظووار و خوودای نوواکووردهک جوونووگووی
ناخوشایند مویوان ایون دو جوموهووری
درگرفت ،اکونوون بورای وقوو یونویون
مصیبتی با همدیگر و جهانیان متوعوهود
می شوند که قوانویون زیور را رعوایوت
کنند" .معاهده سپس شرح مبسوطی
از این توافقات را برای آن ه که اموروزه
"حقوق جنگ" ،یا "موقوررات نواظور بور
عملیات جنگی" ،و یوا "حوقووق بشور
دوستانه بین الملولوی" نوامویوده موی
شود ،را ارائه می نماید.
بی مناسبت نیسوت "دسوتوورالوعومول
های لیبر" ،که توسط اتحادیه در طوول
جنگ داخلی آمریکا در  ۰۱آوریل سوال
۹۱۶۵منتشر شد ،و در توسعه قوانویون
جنگ اثری الهام بخش می باشد ،نویوز
اشاره ای داشته باشیم .ایون دسوتوور
العمل مفوصول  ۹۳۹مواده ای شوایود
مهمترین همه تالشوهوا بورای تودویون

قوانین جنگ اسوت .قوانوون در طوول
جنگ داخلی آمریکوا توهویوه و تووسوط
رئیس جمهور لویونوکولون اعوالم شود.
اگریه این قانون فقط بورای نویوروهوای
ایاالت متحده الزام آور بود ،اموا توا حود
زیادی با قوانین و آداب و رسوم جونوگ
موجود در آن زمان مطابقوت داشوتونود.
دستورالعمل های لیبور بوه شودت بور
تدوین بیشتر قوانین جونوگ و تصوویوب
مووقووررات مشووابووه توووسووط سووایوور
کشورهای جهان تأثیر گذاشت .اموا از
همه مهمتر ،دستورالعمل هوای لویوبور
منبع الهامی برای مقاوله نواموه بویون
المللی قوانین جنگ که در سال ۹۱۹۱
به کنفرانوس بوروکسول ارائوه شود و
تصویب مقاوله نامه های الهه در موورد
جنگ زمیونوی مصووب سوال  ۹۱۱۱و
 ۹۱۲۹بود.
اولین کنفرانس صولو الهوه در سوال
 ۹۱۱۱با هدو "تجدید نظر در اعالمویوه
مربوط به قوانین و آداب و رسوم جونوگ
که در سال  ۹۱۹۱تووسوط کونوفورانوس
بروکسل تدوین شده و هنووز تصوویوب
نشده بود ،تشکیل شد .مقاوله نواموه
توسط پنجاه کشور عضوو بوه تصوویوب
رسید .اگریه ایون موقواولوه نواموه در
دومین کنفرانس بین المللی صولو در
اکتبر  ۹۱۲۹مورد بازنگری قرار گورفوت،
تنها تفاوت های جزئی بین این مقاولوه
نامه و مقاوله نامه سال  ۹۱۲۹وجوود
دارد .باید ار اینجا خاطر نشان سواخوت
که مفاد این مقاوله نامه هوا هوموگوی
برآمده از قواعد حقوق بینالملل عرفی
هستند .به همین دلیل اموروزه هوموه
دولتها ،حتی آنهایی که طورو هویوچ
یک یا هر دو مقاوله نیستند ،ملوزم بوه
مفاد آنها می باشند.
مقاوله نامه سال  ۹۱۱۱الهه در مواده
 ۰۵مهمترین ابعاد مرتوبوط بوا جونوایوت
حاصل ار نقع قوانین حقوق جونوگ را
توضی می دهد:
الفک استفاده از سموم یا سالح هوای
سمی کشنده.
بک کشتن یا زخمی کردن عمدی افراد
متعلق به ملت یا ارتش متخاصم.
جک کشتن یا مجروح ساختن دشمونوی
که با کنار گذاشتن سالح یا نوداشوتون
ابزار دفاعی ،بنوا بوه صوالحودیود خوود
تسلیم شده است.
دک اعالم شود که به هویو وکوس اموان
داده نخواهد شد.
ثک استفاده از اسلحه ،پورتوابوه هوای
آتشین ،و یا مواردی دیگر از این دسوت
برای ایجاد صدمات غیر ضروری.
وک استفاده نادرسوت از پوریوم آتوش
بس ،پریم ملی ،یا پریم های نظامی
و لباس دشمن و هم نین نشان های

متمایز مقاوله نامه ینو.
زک انهدام یا تصرو اموال دشمن ،موگور
اینکه انهدام یا تصرفی بنوا بور ضورورت
های جنگی ضروری باشد.
ماده " ۰۳حمله یا بموبواران شوهورهوا،
روستاها ،محل هوای مسوکوونوی ،یوا
سوواخووتوومووان هووایووی کووه مووورد دفووا
نیستند" را ممنو می سازد .ماده ۰۶
اعالم می دارد که "فرمانده یک نیوروی
مهاجم ،قبل از شرو بمباران ،بوه جوز
در مورد حمله ،باید تمام تالش خوود را
برای هشدار به مقاموات" در خصووص
عملیات جنگی پیش رو انوجوام دهود.
افزون بر این قوانین ،ماده  ۰۹بیان موی
دارد که در محاصره و بمباران باید تموام
اقدامات الزم برای جلوگیری از آسویوب
به ساختمانوهوای موذهوبوی ،هونوری،
علمی و امور خیریه ،بیمارستان هوا و
مکان هایی که بیماران و مجروحوان در
آنجا جمع آوری موی شوونود ،انوجوام
شود .البتوه مشوروط بور ایونوکوه ایون
تاسیسات در همان زمان برای مقاصود
نظامی استفاده نشود .به موجب ماده
" ۰۱غارت شهر یا موکوانوهوا حوتوی در
زمانی که تصرو می شوونود مومونوو
است" .و در نهایت ،ماده  ۳۶بیان موی
دارد که می گوید اموال شهرداری هوا،
مرسسات وقف شده به موور دیونوی،
امور خیریه و آموزشی ،هنری و علووم،
حتی اموال دولتی ،موی بوایسوتوی از
آسیب مصون باقی بمانونود .هورگوونوه
تصرو ،تخریب یا آسیب عمدی به ایون
مرسسات ،آثار تاریخی ،آثار هونوری و
علمی ممنو اسوت و بوایود مووضوو
پیگرد قانونی قرار گیرد.
برای رعایت اختصار فقط به یکی دیوگور
از تحوالت مربوط به "حقوق جنگ" کوه
از درون مباحث مربوط بوه موحواکوموات
رهبران جنگی هوای توجواوزکوارانوه در
نورنبرگ و توکیو سریشمه می گیرند،
اشاره ای کوتاه خواهد شد .به موجوب
منشور دادگاه نظواموی بویونالومولولوی
لندن ،صادر شده در  ۱آگوسوت ۹۱۱۳
سه دسته از جونوایوات موهویوبوی کوه
وجدان بشوری را دیوار بوهوت و درد
عظیمی می سازد تعریف شدنود .اول
جنایت علیه صل دشامل برنامهریوزی،
آمووادهسووازی ،شوورو یووا راه انوودازی
جنگهای تجاوزکارانه یا جنگهایی که
نقع توافقهای بینالمللی است ،کوه
قبال توضی داده شدند .دوم جونوایوات
جنگی شامل نقع آداب و رسووم یوا
قوانین جنگ ،از جمله رفتار نامونواسوب
با غیرنظامیان و اسیران جنگی.
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و سوم جنایات علیه بشریت از جومولوه
قتل ،بردگی یا تبعید غیرنظامیان یا آزار
و اهیت به دالیل سیاسی ،مذهبی یوا
نوادی .ماده  ۶منشور مذکور ایونوگوونوه
جنایات را به تفصیل توضی موی دهود
که در اینجا خالصه آنها عینا هکور موی
شوند:
دادگاهی که به موجب مووافوقوتونواموه
اشاره شده ،به ماده  1برای محواکوموه
و مجازات جنایتکواران جونوگوی عوموده
کشورهای محور اروپایی ایوجواد شوده
است ،صالحیت محواکوموه و موجوازات
افرادی را خواهد داشت که در راستای
منافع کشورهای محور اروپایوی ،خوواه
به عنوان فردی ،و خوواه بوه عونووان
اعضای سازمان ها مرتکب هور یوک از
جرایم زیر شده اند.
اعمال زیر ،یا هر یک از آنها ،جونوایواتوی
هستند که در صالحویوت دادگواه قورار
دارند و مسئولیت آن فردی است:
الفک جنایات علیه صل  :برنامه ریوزی،
آماده سازی ،شرو یا راه اندازی جنگ
تجاوزکوارانوه ،یوا جونوگوی کوه نوقوع
معاهدات ،موافقت نامه ها یا تضومویون
های بین المللی است ،یوا مشوارکوت
در یک طرح یا توطوئوه مشوتورک بورای
تحقق هر یک از قبل از؛
بک جنایات جنگی :یعنی نقع قوانویون
یا آداب و رسوم جنگ .ایون توخولوفوات
شامل قتل ،بدرفتاری یا تبعید بوه کوار
برده یوا بورای هور هودو دیوگوری از
جمعیوت غویورنوظواموی در سورزمویون
اشغالی یا در سرزمین اشغالی ،قوتول
یا بدرفتاری با اسیران جنگی یوا افوراد
در دریاها ،اما محدود به آنها نویوسوت.
قتل گروگان ها ،غارت اموال عمومی یا
خصوصی ،تخریب بی رویوه شوهورهوا،
شهرک ها یا روستاها ،یا ویرانی غویور
قابل توجیه با ضرورت نظامی؛
جک جنایات علیه بشریت :یعنوی قوتول،
نابودی ،بردگی ،تبعید و سایور اعوموال
غیرانسانی که قبل یا در طوول جونوگ
علیه هر جمعیت غیورنوظواموی انوجوام
شده است .یا آزار و اهیوت بوه دالیول
سیاسی ،نوادی یا مذهبی در اجورای
یا در ارتباط با هر جنایتی در صالحویوت
دادگاه ،خواه ناقوع قووانویون داخولوی
کشور محل ارتکاب باشد یا نباشد.
رهبران ،سازمواندهونودگوان ،توحوریوک
کنندگان و همدستان آنها که در تدویون
یا اجرای طرح یا توطئه مشتورک بورای
ارتکاب هر یک از جرایم قبلی شورکوت
میکننود ،مسوئوول کولویوه اعوموالوی
هستند کوه تووسوط هور شوخوا در
اجرای آن طرح انجام میشود.
مورد دوم بویوه به بوحوث ایون بوخوش
مقاله مربوط می شوود ،بوا جوزئویوات

بیشتری توضی داده می شود:
جنایات جنگی :یعنی مبانی قوانین یوا
آداب و رسوم جنگ .ینین توخولوفواتوی
شامل قتل ،بدرفتاری ،یا تبعید بوه کوار
برده یوا بورای هور هودو دیوگوری از
جمعیت غیرنظاموی یوا در سورزمویون
اشغالی ،قتل یا بدرفتاری بوا اسویوران
جنگی یا افراد در سرزمیون اشوغوالوی
خواهد بود ،اما محدود به آنها نیوسوت.
دریاها ،کشتن گروگان ها ،غارت اموال
عمومی یا خصوصی ،تخریب بی رویوه
شهرها ،شهرک ها ،یا روسوتواهوا ،یوا
ویرانی هایی که بوا ضورورت نوظواموی
توجیه نمی شوند.
قواعد بینالمللی ایجاد شده در جریوان
مقدمات محاکمات نورنبرگ و تووکویوو،
مبنایی برای شکل گیری مقاوله نواموه
های سال ۹۱۱۱ینو در خصوص قوانیون
و مقررات ناظر بر جنگ شده و سوپوس
بر پروتکل های تکمیولوی سوال ۹۱۹۹
تاثیر گذار بودند .به جهت اختصار فوقوط
عناوین این مقاوله نامه ها با تووضویو
کوتاهی معرفی شوده و از ورود بوه
جزئیات طوالنی آنها در ایون نووشوتوار
پرهیز می شود:
مقاوله ناموه اول ینوو بورای بوهوبوود
وضووعوویووت مووجووروحووان و بوویووموواران در
نیروهای مسل در میدان نبورد کوه در
 ۹۰اوت  ۹۱۱۱تصویب شد .این مقاولوه
در برگیرنده موارد زیر است:
• سربازان زخمی و بیمار
• پوورسوونوول ،امووکووانووات ،و تووجووهوویووزات
پزشکی
• پرسنل پشتیبانی غیرنظامی زخمی
و بوویوومووار کووه نوویووروهووای مسوولو را
همراهی می کنند
• روحانیون نظامی
• افراد غیرنظامی که برای مقابولوه بوا
تهاجم اسلحه به دست می گیرند
مقاوله نواموه دوم ینوو بورای بوهوبوود
وضعویوت اعضوای موجوروح ،بویوموار و
کشتی غرق شده نیروهای مسل در
دریاها که در  ۹۰اوت  ۹۱۱۱تصوویوب
شد .این مقاوله نامه مفاد مقاوله نامه
اول ینو را برای شرایط جونوگ در دریوا
توضی داده و از سوربوازان موجوروح و
بیمار هنگام سوار شودن بور کشوتوی
های نجات و یا در دریاها محافظت می
کند ۶۵ .ماده این مقاوله نامه به مووارد
زیر اعمال می شود:
اعضای نیروهای مسل کوه موجوروح،
بیمار و یا در کشتی غرق شده گرفتوار
آمده اند
کشتی های بیمارستانی و پورسونول
پزشکی
افراد غیر نظامی که نیروهای مسولو
را همراهی می کنند

مقاوله نامه سوم ینو مربوط به رفتار بوا
زندانویوان جونوگوی در  ۹۰اوت ۹۱۱۱
تصویب شد .تعداد  ۹۱۵مواده موقواولوه
نامه مذکور به مقررات مربوط به رفوتوار
انسانی با اسیران جونوگوی ،اسوکوان
آنها ،غذا ،پوشاک ،و موراقوبوت هوای
پزشکی کافی نظارت دارد.
مفاد آن هم نین دستورالعمل هوایوی
را در موورد کوار ،انضوبواط ،توفوریو و
محاکمه کیفوری توعویویون موی کونود.
اسیران جنگی ممکون اسوت شوامول
افراد زیر باشند:
• اعضای نیروهای مسل
• شبه نظامیان داوطولوب ،از جومولوه
جنبش های مقاومت
• افراد غیر نظامی که نیروهای مسل
را همراهی می کنند.
مقاوله ناموه یوهوارم ینوو موربووط بوه
حوومووایووت از شووهوورونوودان و افووراد
غیرنظامی در  ۹۰اوت  ۹۱۱۱تصوویوب
شد .تعداد  ۹۳۱ماده این مقاوله نواموه
قوانین ناظر افراد غیرنظامی در مناطق
درگیری مسلحانه و سورزمویون هوای
اشغالوی را تووضویو داده و ضورورت
محافظت آنان را تصری می دارد.
شایان هکر مجدد اسوت کوه قووانویون
مربوط به حقوق جنگ ،با حقوق دست
زدن به جنگ تفاوتهای اساسوی دارد.
حقوق جنگ ناظر به عملیات جنگی از
شرو درگیری ها تا پایان آنهوا بووده و
هدو آن محدود کردن رنوج نواشوی از
سربازان از یک سو ،و دیگور قوربوانویوان
جنگ یعنی غیرنظامیان غیرنظواموی از
دیگر سو ،می باشد .قووانویون حوقووق
جنگ می کوشد مجروحان ،بویومواران،
کشتیهای غورق شوده و اسویوران
جنگی را که نیازمند حمایوت قوانوونوی
هستند ،خطاب قرار دهود .آنو وه کوه
مهم است این واقعیت می باشود کوه
تغییورات سوریوع نواشوی از تووسوعوه
تکنولویی های مربوط بوه سوالحهوای
جدیدتر و انووا جونوگهوای نوویون و
پی یده تر این ضرورت را ایوجواب موی
کند تا قوانین و قواعد توازه توری بورای
کاهش آالم و مصیبت ها و آثار موخورب
جنگ بر محیط زیست وضع شده و بوه
اجرا درآیند.
در پرتو این تحوالت و نیاز هواسوت کوه
مقررات و قوانین ناظر بر جنگ نیوز هور
روز بیشتر توسعه یافته اند .بورخوی از
این مقررات که از دوران پایانوی جونوگ
جهانی دوم به وجود آموده و موقواولوه
نامه های ینو را تکمیل می کونونود در
اسناد حقوقی متعدد بیشتوری توبولوور
یافته اند.
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مووقوواولووه نووامووه  ۹۱۳۱الهووه توووسووط
سازمان عملی و فرهنگی ملل متوحود
دیوونسوکوووک بوورای حومووایوت از اموووال
فرهنگی در صورت درگیری مسلحانه
قطعنامه موسسه حقوق بین الومولول
زاگرب در سال  ۹۱۹۹در مورد شورایوط
اعمال قواعد بشوردوسوتوانوه درگویوری
مسلحوانوه در خصووموت هوایوی کوه
نیروهای سازمان ملل ممکن است در
آن شرکت داشته باشند.
اعالمیه مجمع عمومی سازمان مولول
متحد در سال ۹۱۹۱در مورد حمایت از
زنان و کودکان در شرایط اضوطوراری و
درگیری های مسلحانه
موقواولوه نواموه سوال  ۹۱۹۹موجومووع
عمومی سازمان ملل متوحود در موورد
ممنوعیت استفاده نظامی یا هر گوونوه
استفاده خصمانه از تکنیک های اصالح
محیط زیست
پروتکل سال  ۹۱۹۹الحاقی به مقواولوه
نامه اول ینو  ۹۰اوت  ،۹۱۱۱و موربووط
به حمایت از قربانویوان درگویوری هوای
مسلحانه بین المللی
پروتکل  ۹۱۹۹الحاقی به مقاوله نواموه
دوم ینو  ۹۰اوت  ۹۱۱۱و موربووط بوه
حمایت از قوربوانویوان درگویوری هوای
مسلحانه غیر بین المللی
قواعد اساسی حقوق بشوردوسوتوانوه
بین المللی صلیب سرخ قابل اجورا در
درگیری های مسلحانه مصووب سوال
۹۱۹۱
مقاوله نامه سال  ۹۱۱۲سازمان مولول
متوحود در موورد مومونووعویوت هوا یوا
محدودیت های اسوتوفواده از بورخوی
سالح های متعارو که مموکون اسوت
بوویووش از حوود مضوور یووا دارای اثوورات
غیرمجاز تلقی شوند
پروتکل اول الحاقی به همین موقواولوه
نامه در سال  ۹۱۱۲در موورد وسوایول
غیر قابل تشخیا
پروتکل دوم مصوب سال  ۹۱۱۲در مورد
ممنوعیت یا موحودودیوت اسوتوفواده از
مین ،تله انفجاری و سایر وسایل
پروتکل سوم مصووب سوال  ۹۱۱۲در
مورد ممنوعیت یا محدودیت اسوتوفواده
از سالح های آتش زا
پروتکل یهارم مصوب سوال  ۹۱۱۳در
مورد سالح های لیزری کورکننده
پروتکل دوم اصالح شده  ۹۱۱۶در مورد
ممنوعیت یا موحودودیوت اسوتوفواده از
مین ،تله انفجاری و سایر وسایل
پروتکل مربوط به بقایای مواد منوفوجوره
باقی مانده از جنگ دپوروتوکول پونوجوم
الحاقی به مقاوله ناموه سوال ۹۱۱۲ک
مصوب  ۰۱نوامبر ۰۲۲۵
کتاب ه راهنمای سوان رموو در سوال
۹۱۱۱در مورد حقوق بین الملول قوابول

اعمال در درگیری های مسولوحوانوه در
دریا
رهوونوومووودهووای  ICRC/UNGAبوورای
دستورالعمل ها و دستورالعومول هوای
نظامی در موورد حوفواظوت از موحویوط
زیسووت در زمووان درگوویووری هووای
مسلحانه در سال ۹۱۱۱
مقاوله نامه  ۹۱۱۱سازمان ملل متوحود
در مورد ایمنی سازمان ملل موتوحود و
کارکنان وابسته
 ۹۱۱۶نظر مشورتی دیوان بین المللی
دادگستری در مورد قانونی بودن تهدید
یا استفاده از سالح های هسته ای
مقاوله نواموه سوال  ۹۱۱۹آتواوا در
خصوص منع اسوتوفواده ،انوبوار کوردن،
تولید و انتقال مین هوای ضود نوفور و
انهدام آنها
 ۹۱۱۱اساسنامه رم دادگواه کویوفوری
بین المللی
پروتکل اختیاری  ۰۲۲۲در مورد دخوالوت
کودکان در درگیری های مسلحانه
پروتکل الحاقی سوم سوال  ۰۲۲۳بوه
مقاوله نامه ینو در  ۹۰اوت ۹۱۱۱
مقاوله نامه  ۰۲۲۱در موورد موهوموات
خوشه ای
موضوعات قوانیون و موقوررات حوقووق
جنگ به مراتب گسترده تر از این شرح
کوتاه است .بنابراین به جهوت رعوایوت
اختصار ،توضی آن به موقوالوه دیوگوری
واگذار می شود و در ایونوجوا مووضوو
حقوق بشر دوستانه بین المولولوی بوا
مراجعه به توضی داده می شود.
جنایاط بیه الرمرلرلری در قرارو
یفری بیه المللی
دادگاه کیفری بین المللی در ماده  ۳و
 ۱جنگ تجاوزکارانه را به همراه جنایوت
علیه بشریت ،جنایت نسل کشوی ،و
جنایات جنگی در ردیف یهوار جونوایوت
غیر قابل بخشش بین الومولولوی قورار
داده است .اهمیت قراردادن ایونوگوونوه
اقدامات شنیع غیر انسوانوی ،شوامول
جنایت جونوگ توجواوزکوارانوه ،در ایون
واقعیت باید جستجو شود که جواموعوه
جهانی دیگر نمی توانود تووحوش ایون
جنایتکاران را زیر عنوان مصونیت تحمول
کند .اصل حاکمیت دیوگور نوموی تووان
پناهگاهی بورای بورای جونوایوتوکواران
باشد .در عین حال ،این حقیوقوت نویوز
روشن می شود که جامعه جهانی ،از
جمله دادگاه کیفری بین المللی ،بوایود
خود را برای تحت پیوگورد قورار دادن و
محاکمه و مجازات این جوانویوان آمواده
کند .به موجوب ایون توحوول دگورگوون
کننده نظوام وسوتوفوالویوایوی دولوت و
حاکمیت-موحوور" ،هور فوردی کوه بوه
عنوان رهبر و یا سازموان دهونوده ،در
جنایت جنگ تجواوزکوارانوه بوگوونوه ای

فعال مشارکت داشته ،و یا به بورنواموه
ریزی ،آماده سازی ،و اقدام بوه توجواوز
فرمان داده باشد ،برای جنایوت توجواوز
مسئول می باشد".
پیشتر ،و به دنبال به رسمیت شناخته
شدن اصول دیوان های نوورنوبورگ بوه
عنوان اصول حقوق بین الملول تووسوط
مجمع عمومی سازمان مولول موتوحود،
عمل تجاوز محکووم شوده و عواموالن
برنامه ریزی جنگ جهوانوی دوم بورای
جنایات خود محوکووم شوده بوودنود .و
همانگونه که در بخوشوهوای پویوشویون
توضی داده شد ،مجمع عومووموی در
سال  ۹۱۹۱طی قطعناموه ای دسوت
به تعریفی از تجاوز بر اسواس اجوموا
همپوش میان اعضای ملل موتوحود زده
بود .اما هنوز اینگونه تجاوزات جنوایوتوی
علیه صل بین المللی تلقی می شود
تا جنایت جنگ تجاوزکارانه .بوزرگوتوریون
حساسیت در ارتباط با قطعنامه تعریوف
تجاوز این بود که این توعوریوف شوامول
مجموعه اقداموات قوهورآمویوز بوود کوه
توسط دولتی علیه دولتی دیگر انوجوام
می گرفت .ولی قطعنامه در خصووص
مسئولیت این تجواوزات سواکوت بوود.
کمیسیون حوقووق بویون الومولول ایون
موضو را در طی بوحوثوهوای طووالنوی
مورد توجه قرار داده بود .بنوابورایون ،در
پیش نویس قانون جنایت علیه صلو و
امنیت بین المللی مستقیموا افوراد را
برای انجام جنایت موورد شونواسوایوی
قرار داد .کمیسیون حقوق بین الومولول
در این شناسایی جنایی به محاکموات
نورنبرگ اشاره کرده و در بیان این امور
که جنایت توسط افراد بیان می شوود،
جمله ای تعیین کننده را از آن نقل قول
می کند که "جنایات علیه حقوق بویون
الملل توسط مردان انجام می شود نوه
توسط نهادهای انتوزاعوی و تونوهوا بوا
مجازات افرادی کوه مورتوکوب یونویون
جنایاتی می شونود موی تووان موفواد
حقوق بین الملل را اجرا کورد" .در آن
گزارش کمیسیون حقوق بیون الومولول
بیشتر ادامه می دهد که "بونوابورایون،
نقع قواعد حقوق بینالملل منع تجاوز
توسط یک دولت مووجوب مسوئوولویوت
کیفری افورادی مویشوود کوه نوقوش
تووعوویوویوونکوونوونوودهای در بوورنووامووهریووزی،
آموادهسووازی ،آغوواز یووا انووجوام تووجوواوز
داشتهاند .عوبوارت "توجواوز ارتوکوابوی
توسط یک دولت" به وضوح نشان موی
دهد که ینین نقع قانون توسوط یوک
دولت یک شورط الزم بورای انوتوسواب
احتمالی مسئولیت یک جنایت توجواوز
به یک فرد است".
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این تفاسیر حقوق دانان بورجسوتوه در
کمیسیون حقوق بین الملل بگونه ای
یرو در قانونی در آوردن مسوئوولویوت
جنایت بین المللوی حواصول از جونوگ
تجاوزکارانه موثر بود .کومویوسویوون در
ماموریت خود برای تهیه پیوش نوویوس
اساسنامه دادگاه کیفری بین المللوی،
در ماده  ،۰۲و در زیور عونووان تووضویو
جنایاتی که در حیطه صالحیت دادگواه
قرار می گیورنود" ،جونوایوت توجواوز" را
رسما به لیست جنایتهای بین المللوی
افزود .در حقیقت ،کمیسیون توغویویوری
عمیقی در نگرش نسبت به مسئولیت
حاصل از جنگ تجاوزکارانه دست زده و
آنرا از "جنایت علیه صل و امنیت بویون
المللی" به "جنایت تجاوز" تغویویور داد.
کمیسیون توضی می دهد که توعوریوف
تجاوز در قطعنامه سال  ۹۱۹۱با توجواوز
دولت ها سروکار دارد ،نه بوا جونوایوات
افراد ،و به عونووان راهونوموایوی بورای
شورای امنیت طراحی شده است ،نه
به عنوان یک تعریوف بورای اسوتوفواده
قضایی" .اما ،با توجه به مفواد بونود ۱
ماده  ۰منشور سازمان ملل متحد ،این
قطعنامه راهنمایی هایی را ارائه موی
دهد و دادگاه باید در حوال حواضور در
موقعیت بهوتوری بورای توعوریوف جورم
عرفی تجاوز نسبت دادگاه نورنبرگ در
سال  ۹۱۱۶باشد" .این توحوولوی بوی
سابقه در موضوعات مربوط بوه جونوگ
تجاوزکارانه بود زیرا صالحیت رسیدگوی
به این امر که آیا جورم اتوفواق افوتواده
جنایت بین المللی تلقی می شود یوا
نه را از شورای امنیت سوازموان مولول
متحد ،به موجب ماده  ۵۱منشور مولول
متحد ،به یک نهاد قضایی بین المللوی
تغییر داد.
مقاوله نامه رم که اساسناموه دادگواه
کیفری بین المللی می باشد ،در ماده
 ۱داصالحیهک به تعریف جنایت حاصل از
جنگ تجاوزکارانه پرداخته است:
از نظر این اساسنامه" ،جنایت توجواوز"
به معنای برنامه ریزی ،آمواده سوازی،
شرو یا اجرای یک عمل تجواوزکوارانوه
توسط شخصی است که به طور مورثور
کنترل یا هدایت اقدامات سیواسوی یوا
نظامی یک کشور را دارد .که به دلویول
ماهیت ،جاهبه و مقیاس خوود ،نوقوع
آشکار منشور ملل متحد است.
 .3از نظر بنود " ،۹عومول توجواوز" بوه
معنای استفاده از نیروی مسل توسط
یک دولت علیه حواکومویوت ،توموامویوت
ارضی یا استقالل سیاسی یک کشوور
دیگر ،یا به هور روش دیوگوری کوه بوا
منشور سازمان ملل موتوحود موغوایورت
داشته باشد ،است .طبق قوطوعونواموه
 ۵۵۹۱مورخ  ۹۱دسامبر  ۹۱۹۱موجوموع

عمومی سازمان ملل متحد ،هر یک از
اقدامات زیر ،صرو نظر از اعالم جونوگ،
به عنوان یک اقدام تجاوزکارانه تولوقوی
می شود:
دالفک تهاجم یا حمله توسط نیوروهوای
مسل یک دولت به قلمرو یوک کشوور
دیگر ،یا هر اشغال نظواموی ،هوریونود
موقت ،ناشی از یونویون توهواجوم یوا
حمله ،یا هر گونه الحاق با استفاده از
زور قلمرو کشور دیگر .یا بخشی از آن؛
دبک بمباران توسط نیوروهوای مسولو
یک دولت علیه قلمرو کشور دیوگور یوا
استفاده از هر یک تسلیوحوات تووسوط
یک دولت علیه قلمرو کشور دیگر؛
جک محاصره بنادر یا سواحل یک دولوت
توسط نیروهای مسل دولت دیگر.
دک حمله نیروهای مسل یک دولت بوه
نیروهای زمینی ،دریایی یا هوایوی ،یوا
ناوگان دریایی و هووایوی یوک کشوور
دیگر.
ثک استفاده از نیروهوای مسولو یوک
دولت که با توافق دولوت پوذیورنوده در
قلمرو کشور دیگری هستند ،بورخوالو
شرایط پیشبینی شده در موافقتنواموه
یا هرگونه تمدید حضور آنها در یونویون
سرزمینی فراتر از خاتمه توافق؛
دوک اقدام یک دولت در اجوازه دادن بوه
قلمرو خود که در اختیار دولت دیوگوری
قرار داده است ،توسط آن کشور دیوگور
برای ارتکاب عمل تجاوزکارانه به کشور
ثالث استفاده شود.
دزک ارسال گروهها ،گروههوا ،گوروههوا،
افراد نامنظم یا مزدوران مسل تووسوط
یا از طرو یک دولت که اعمال نویوروی
مسلحوانوه را عولویوه دیوگوری انوجوام
میدهند.
در ماه می و یوئن سال  ،۰۲۹۲اولویون
کنفرانس بازنگری اسواسونواموه رم در
کامپاال ،اوگاندا برگزار شد .کشوورهوای
عضو و غیرعضو به طور یوکوسوان گورد
هم آمدند تا اجرای و تأثیر اساسونواموه
رم از زمان اجرایی شدن آن در یوئویوه
 ۰۲۲۰را بررسی کننود .در ایون زموان
اصالحات موتوعوددی بوه اسواسونواموه
پیشونوهواد شود ،از جومولوه توعوریوف
پیشنوهوادی بورای جونوایوت توجواوز و
هم نین اینکه یگونه و در یه موواردی
دیوان کیفری بویونالومولولوی کویوفوری
میتواند اعمال صالحیت در مورد جورم
تجاوز را آغاز کونود .پوس از بوحوثوهوای
بسیار ،هم کشوورهوای عضوو دادگواه
کیفری بین المللی و هوم کشوورهوای
غیر عضو موافقت کردند که بوا اجوموا
اصالحات کامپاال را در  ۹۹یوئن تصویوب
کنند که شامل اصالحیه های جونوایوت
تجاوز بود.
ماهیت جرنرایری تر راوز نرظرامری

روسیه به ا رائیه
با توجه به توضیحات فووق ،آنو وه کوه
می بایست در رابطه با تجاوز نوظواموی
روسیه به اکرایین موردنظر قرار داد این
است که بدون درنگ توجواوز نوظواموی
جنایتی بین المللی و شخا پوتین به
عنوان باالترین مقام در کشور روسویوه
مسئول این جنایت می باشد .بنابراین
در حالیکه مواضع متفاوتی در خصووص
یرایی حملوه نوظواموی توجواوزکوارانوه
نسبت به اکرایین در جریوان اسوت ،و
گووروه هووای یووپووگوورا از یووکووسووو ،و
کشورهای متحد روسیه از دیگور سوو،
این تجاوز را توجیه می کنند ،عملویوات
نظامی علیه یک کشور مستوقول فوی
نفسه نوقوع فواحوش قووانویون بویون
المللی ،و طبق مواده  ۱اسواسونواموه
دادگاه کیفری بین المللی ،جنایتی بوا
مسئولیت شخا پوتین موی بواشود.
تجاوز نظامی بوه اکورایویون نوه فوقوط
"جنایت جنگ تجاوزکارانه" اسوت ،کوه
به دلیل قاعده آمره منع کاربورد زور در
حقوق بین الملل اتفاق افتواده اسوت،
بلکه به موجب همان اساسنواموه رم،
"جنایتی جنگی" است که در توقوابول
کامل با مقررات حوقووق بویون الومولول
عرفی و نیز معاهدات بین المللی ناظر
بر عملیات جنگی می باشود .رعوایوت
نکردن قوانین "حقوق جنگ" مووجوبوات
کشته شدن و صدمات سنگویونوی بوه
غیر نظامیان می باشد .از نقطوه نوظور
حقوق بین الملل ترکیوب ایون دو نوو
جنایت بین المللی نه فوقوط تشوکویول
دهند باالترین و سهمگین ترین جنایوت
می باشد ،با جنایت علیه بشریت نویوز
پیوند می یوابود .بونود  ۹۹از مواده ۹
اساسناموه رم صودموات جوانوبوی آن
باالترین درجه جنایت را نیز بوه عونووان
نوعی جنایت دیوگور بور موی شومورد:
"سایر اعمال غیرانسانی با خصوصیات
مشابه عموداد بواعوث رنوج شودیود یوا
آسیب جدی به بدن یا سالمت روحوی
یا جسمی می شوود" .از آنوجوایویوکوه
تجاوز نظامی به اکرایین موجوبوات ایون
آسیب ها را بوه موردم بواعوث شوده
است ،جنگ روسیه علیه اکرایین سوه
ضلع جنایتی سهمگین بین المللوی را
تشکیل موی دهود" :جونوایوت جونوگ
تجاوزکارانوه"" ،جونوایوات جونوگوی" ،و
"جنایت علیه بشریت".
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