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سامانه شفافیت حقوق و مزایای مدیران راه اندازی نشده است
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت: هنوز دولت سامانه شفافیت 
حقوق و مزایای مدیران را راه اندازی نکرده است که ما این موضوع را در مجلس 

به صورت جدی پیگیری می کنیم.
س��ید احسان قاضی زاده هاشمی افزود: بر اس��اس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم 

توس��عه، دولت مکلف شد که طی س��ال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی 
س��امانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند اما هنوز این اقدام صورت نگرفته است. وی گفت: 

مردم باید بدانند که مقامات و مدیران چه میزان حقوق دریافت می کنند و از طریق سامانه ای 
به آن دسترسی داشته باشند.ما نمایندگان باید از ابزارهای نظارتی خود بیش از پیش بهره 
بگیریم و دولت را ملزم به راه اندازی سامانه شفافیت حقوق و دستمزد مدیران و مسئوالن و 
اجرای قانون کنیم. مردم همواره ثابت کرده اند که پای ارزش های نظام و انقالب ایستاده اند و 

مسئوالن هم باید با شفافیت درآمد خود ثابت کنند که به دنبال شفافیت هستند.  مهر

پیگیری وعده
اروپایی ها جرات الزم برای حفظ برجام ندارند

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: به هر میزانی 
که کش��ور های باقی مانده در برجام به ویژه اروپایی ها به تعهداتش��ان به برجام 
عم��ل نکنند، ما هم از تعهدات خودمان در ای��ن زمینه فاصله می گیریم چراکه 

اروپایی ها جرات الزم را برای حفظ برجام ندارند.
عالءالدین بروجردی گفت: با توجه به خروج آمریکا از برجام و نقض عهد بین 

المللی از س��وی این کشور، باید گفت این اقدام برای هیمشه محکوم است.همچنین 
باید گفت اروپایی ها جرات الزم را برای حفظ برجام ندارند.

وی اف��زود: تصمیم ش��ورای عالی امنیت ملی، در رابطه ب��ا تصمصم ایران در برجام  
بسیار منطقی و اصولی بود که گام اول آن برداشته شد. بروجردی ادامه داد: در صورتی 
ای��ن کش��ور ها در زمان باقی مانده به تعهداتش��ان عمل نکنند، قطعا م��ا گام دوم را در 

راستای کاهش تعهداتمان در برجام برمی داریم.  میزان

بهارستان
جاسوس اعدام شده بازنشسته بود

وزیر دفاع گفت: جاسوس اعدام شده بازنشسته بود.امیر سرتیپ امیر حاتمی 
گفت: بارها تاکید کرده ایم س��زای افرادی که خیانت کنند. وزیر دفاع همچنین 
درباره اعدام یکی از نیروهای قراردادی این وزارت خانه به اتهام جاسوسی گفت: 
این فرد از س��ال 8۹ از وزارت دفاع جدا شده بود. در دوره بازنشستگی به سراغ 

وی آمده و متاسفانه این فرد را وادار به خیانت کرده بودند.     
امیر حاتمی ادامه داد: بارها تاکید کرده ایم سزای افرادی که خیانت کنند همین 

رفتاری اس��ت که س��ازمان قضایی با این جاس��وس انجام داد و بابت این اقدام ممنون 
س��ازمان قضایی هستیم. وی  با تاکید بر اینکه البته این اتفاق در داخل وزارت دفاع رخ 
نداده است،  گفت: این اتفاق با اینکه بیرون از دستگاه در حال انجام بود، پس از دو سال 
روشن شد و این اقدام نشان می دهد که یک سپر امنیتی بسیار خوبی وجود دارد و حتی 

الیه های بیرون را مراقبت می کند.  ایلنا

امنیت و اقتدار

سرلشکر رحیم صفوی:
ضمن حفظ اقتدار باید با هوشمندی کامل در 

برابر دشمنان عمل کنیم
دس��تیار و مش��اور عالی فرمانده کل قوا  م���ت و گف��ت: انقالب های بزرگ ب��ا آرمان های مقا
جهان��ی، همواره دش��منان جهانی دارند. ام��روز ضمن حفظ 
اقتدار بایس��تی با هوش��مندی کامل در برابر دش��منان عمل 

کنیم.
ششمین نشس��ت تخصصی نهضت خاطره گویی دفاع مقدس 
با حضور فرماندهان و مس��ئولین عالیرتبه نیروهای مس��لح در 
محل س��تاد نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران با حضور 

فرمانده ناجا سردار حسین اشتری  برگزار شد.
در این نشس��ت که با موضوع بررسی تخصصی راه های انتقال 
فرهن��گ و تجربی��ات دفاع مق��دس برگزار گردید، سرلش��کر 
سیدیحیی صفوی، دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل 
قوا با اش��اره به میزبانی این نشس��ت توس��ط نیروی انتظامی 
جمهوری اس��المی ایران گفت: در کش��ور عظی��م ایران  ناجا  
دارای ماموریت های   متنوع و گس��ترده  فراوانی است، حفظ  
امنیت ش��هرها  تا امنیت مرزها و امنیت حقوق افراد به عهده 
نیروی انتظامی اس��ت  و در این ماموریت بایستی  جان و مال 

مردم  دارای امنیت باشد.
وی افزود: کشور ما دارای  8 هزار کیلومتر مرز شامل مرزهای 

خش��کی و دریایی اس��ت و برقراری امنیت مرزها  با وجود  نا 
امنی  در کشورهای اطراف  واقعا کار مشکلی است.

دس��تیار و مش��اور عالی فرماندهی معظم کل قوا با اش��اره به 
بیشترین تماس نیروی انتظامی با مردم گفت: نیروی انتظامی 

لبه تماس حکومت با مردم است.
سرلش��کر صفوی با اشاره به ش��روع کار نهضت خاطره گویی 
دف��اع مق��دس و س��ابقه آن گف��ت : تقریب��ا  ۴۶ میلیون نفر 
جمعیت کش��ور زیر ۴۰ سال است ، حدود سه سال پیش در 
شرفیابی که خدمت مقام معظم رهبری داشتم ایشان عالوه 
بر وظایف دس��تیاری و مشاورت عالی ،ماموریت جدیدی را 
ب��ه بنده ابالغ کردند و آن ماموریت بیان مس��ائل جنگ در 
قال��ب خاطرات دفاع مقدس برای نس��ل ج��وان جامعه که 

دوران دفاع مقدس  را درک نکرده اند بود.
وی افزود: برای اجرای این ماموریت س��اختار و س��از و 

کار خ��اص آن راه اندازی ش��د و اکنون از حدود 
۱۰۰ نفر فرمانده عالی دفاع مقدس  مش��تمل 

بر  فرماندهان   ارتش و س��پاه  در مسئولیت 
فرمان��ده تی��پ به باال ک��ه در جنگ حضور 
داش��تند ب��رای بیان خاط��رات جنگ بهره 
می بریم و ستاد نهضت خاطره گویی دفاع 
مقدس با  معاونت های  آموزشی و ساختار 
محتوای��ی راه اندازی ش��د و برای حس��ن  
اجرای این ماموریت منشور نهضت خاطره 

گویی تدوین ش��د  و فعال فعالیت این ستاد در سطح نیروهای 
مسلح برنامه ریزی شده است.

سرلش��کر صفوی ادامه داد: ساالنه حدود ۴۰۰ هزار نفر نیروی 
وظیفه وارد نیروهای مسلح می شوند. جامعه هدف ما فعال مراکز 
دانشگاهی و آموزش��ی نیروهای مسلح و مجموعه های ارتش 
جمهوری اسالمی ایران  و سپاه پاسداران انقالب 
اس��المی و وزارت دفاع و نی��روی انتظامی 
اس��ت .هدف اصلی نهضت خاطره گویی 
ساختن نس��ل جوان  و انتقال مفاهیم، 
ارزش ها و فرهنگ دفاع مقدس و روح 
ایمان و خود باوری به نسل جوان است 
و از دیگ��ر اهداف آن می توان به انتقال 
تجربیات و دس��تاوردهای دفاع مقدس  و 
ایثار و شهادت  ترویج فرهنگ 
در کنار تاثیر گذاری بر 
اف��کار عمومی و بدنه 
مس��لح   نیروه��ای 

اشاره کرد.
دس��تیار و مش��اور 
فرمانده��ی  عال��ی 
معظ��م کل ق��وا در 
اهداف  دیگ��ر  بیان 
نهضت خاطره گویی 

دف��اع مقدس  افزود: نهضت خاطره گویی دفاع مقدس بدنبال 
آن اس��ت که افکار عمومی جوانان با بیان رس��الت خطیر آنان 
در حفظ انقالب اس��المی و دس��تاوردهای آن ،ساخته شود و 
این نهضت نسبت به شبهات ایجاد شده در مورد دفاع مقدس 

پاسخگو باشد.
وی درادامه با اشاره به ضرورت تاریخ نگاری دفاع مقدس بیان 
کرد: تاریخ دفاع مقدس باید نوشته شود و نویسندگان آن باید  
صادقانه و با انصاف بنویس��ند و نوش��تار آنها دقیق باشد و در 
نوش��تار خود نقش همه آنهایی را که در جنگ حضور داشتند 
را از جمله  جهاد سازندگی، ارتش، سپاه، نیروهای ژاندارمری 

، شهربانی و کمیته های انقالب اسالمی   را بیان کنند.
دس��تیار و مش��اور عالی فرماندهی معظم کل قوا در ادامه و با 
اش��اره به اتفاقات و  مس��ائل روز انقالب اس��المی ایران گفت: 
درود خ��دا بر عزی��زان پدافند هوایی نیروی هوا فضای س��پاه 
پاس��داران انقالب اس��المی، من اتفاقات مربوط به هدف قرار 
دادن پهب��اد آمریکائی را رصد می کردم. انقالب های بزرگ  با 
آرمان های جهانی، همواره دشمنان جهانی دارند. امروز ضمن 
حفظ اقتدار بایس��تی با هوش��مندی  کامل در برابر دشمنان 

عمل کنیم.  ایلنا

مذاکره با آمریکا
خب این روزها در کشور صحبت، صحبت اروپایی ها و 
پیشنهادهای اروپایی است. من توصیه ام این است که 
به اروپایی ها هم اعتماد نکنید. در مورد آمریکا هم من 
از دو، سه سال پیش که این بحثهای مذاکرات مربوط 
به هسته ای برقرار بود دائماً، هم خصوصی به مسئولین 
میگفتم، هم در جلس��ات عمومی -در س��خنرانی ها- 
مک��ّرر گفتم که من اعتمادی به اینه��ا ندارم. به اینها 
اعتماد نکنید؛ به اینها اطمینان ]نکنید[؛ به حرفشان، 
به قولشان، به امضایشان، به لبخندشان اعتماد نکنید، 
اینها مورد اعتماد نیستند. خب، حاال نتیجه این شده 
که خود مسئولینی که آن روز مذاکره میکردند، امروز 
دارند میگویند آمریکا غیر قابل اعتماد اس��ت! خب، از 
اّول بایس��تی این غیر قابل اعتماد بودن را تش��خیص 
میدادن��د و حرکت میکردند. ام��روز هم دارم راجع به 
اروپا میگویم »غیر قابل اعتمادند«؛ نمیگویم درباره ی 
مسائل مورد ابتالء و مانند اینها ارتباط نداشته باشید با 
اینها؛ نه، باالخره ما یک دولتی هستیم، یک حکومتی 
هستیم که الحمدهلل مقتدریم، توانایی داریم؛ بحث سِر 
این نیس��ت، بحث سِر این اس��ت که به اینها با چشم 

بدبینی نگاه کنید؛ اینها به هیچ چیز پابند نیستند.
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مخاطب شمایید

مغالطه قرن ترامپ
حس��ن عابدینی، تحلیل گر مسائل بین الملل 
در فضای مجازی نوشت:  معامله قرن شعاری 
اس��ت که دولت آمریکا از زمان راهیابی دونالد ترامپ 
به کاخ س��فید س��ر می ده��د. هیات حاکم��ه ایاالت 
متحده مدعی اس��ت با این اقدام به بیش از ۷۰ س��ال 
جدال اسرائیل با فلسطینیان پایان خواهد داد. برخی  
مولفه ه��ای این طرح که مغالطه قرن هس��ت بس��یار 

جنجال برانگیز شده است:
۱. جرد کوش��نر، داماد دونالد ترامپ در کنار جیسون 
گرین بلت، فرس��تاده ویژه آمریکا در ام��ور خاورمیانه 
و دیوید فریدمن، س��فیر آمریکا در اس��رائیل معماران 

اصلی معامله قرن هستند.
۲. محمد بن س��لمان ولیعهد سعودی، محمد بن زاید 
ولیعه��د امارات و محمد دحالن عضو جدا ش��ده فتح 
متهم به جاسوس��ی برای اس��راییل حامی��ان اجرایی 

معامله قرن هستنند.
۳. ۱۰ طرح پیش از انقالب اس��المی و ۲۰ طرح پس 
از انقالب اسالمی برای چاره اندیشی موضوع فلسطین 
و رژیم صهیونیس��تی ارائه شد که هیچ یک ثمربخش 

نبوده است.
۴. زمی��ن در براب��ر صلح و امنی��ت در برابر صلح طی 
چه��ار دهه گذش��ته در چارچوب طرح های س��ارش 
ن��اکام بود، ط��رح جدید که پول در برابر صلح اس��ت 

هم کارگشا نیست.
۵. چال��ش اصل��ی معامله قرن ش��امل ق��درت دولت 
فلس��طینی، مح��دوده م��رزی، این��ده ش��هرک های 
صهیونیست نشین، سرنوشت اوارگان و محل پایتخت 
اس��ت که هم��ه به نفع صهیونیس��ت ها تنظیم ش��ده 

است.

سیاست مجازی

سوشیانت آسمانی

در حال��ی که منه��دم کردن  پهپاد متجاوز به حریم هوایی دست ب�ه نقد
کشور حق قانونی ماست برخی بر این باور هستند 
ک��ه این اقدام که حتی در منش��ور ملل متحد نیز 
حق کش��ورها نام گرفته اس��ت! حقتمان نبوده و 
امریکا اگ��ر مقابله به مثل نک��رده متانت به خرج 
داده اس��ت!! چنین صحبتی ص��ورت گرفته مانند 
ای��ن مثال می ماند که دزدی نیمه ش��ب به خانه 
این افراد بزن��د و آنها بابت ناراحت نش��دن ارباب 
دزد، او را نزدن��د و اجازه دهند دزدی کند؟! و اگر 
او را زدن��د و گرفتن��د انتظار مقابله ب��ه مثل را از 

سوی لیدر آن دزد داشته باشند!!

قطعنامه تعریف تجاوز 
قطعنامه تعریف تجاوز داراي یک س��ند تصویب و 
یک ضمیمه است. در سند تصویب، مجمع عمومي 
س��ازمان ملل متحد ضمن اعالم تصویب قطعنامه 
اعتف��اد خود را در تقویت صلح و امنیت بین امللي 
بیان داش��ته، از فعالیت کمیته ویژه تعریف تجاوز 
قدرداني نموده و از همه خواس��ته است از کاربرد 
زور و انج��ام اقدامات تجاوزکارانه خودداري کنند. 
مجمع عمومي در همین جا توجه ش��وراي امنیت 
را به تعریف تجاوز جلب و به آن توصیه کرده است 
که در احراز تجاوز، تعریف مزبور را به نحو مقتضي 
راهنماي خ��ود قرار دهد. ضمیمه قطعنامه تعریف 
تجاوز داراي یک مقدمه در ده بند و هش��ت ماده 

است که اکنون بررسي و تحلیل مي شود. 
در آغ��از بحث توجه به دو نکت��ه در مورد تعریف 
تجاوز ضروري اس��ت: نخس��ت م��اده 8 قطعنامه 
درب��اره یکپارچگ��ي مقدمه و همه م��واد، و دیگر 
مجموعه بندهاي پنجم،نه��م و دهم مقدمه راجع 

به ضرورت و سودمندي تعریف تجاوز. 
ماده 8 قطعنامه چنین مقرر مي دارد: 

))مق��ررات باال در تفس��یر و اجرا پیوند دارند و هر 
یک از آنها باید در چهارچوب دیگر مقررات تفسیر 

شود.(( 
مت��ن این ماده، از اعالمیه اصول حقوق بین الملل 
مرب��وط به روابط دوس��تانه و همکاري میان ملتها 
طبق منش��ور ملل متحد اقتباس شده است. ماده 
8 از لحاظ حقوقي ارزشمند مي باشد، زیرا روشن 
و مؤک��د مي س��ازد ک��ه قطعنامه تعری��ف تجاوز 
را بای��د به ص��ورت یک کل در نظ��ر گرفت؛ همه 
مقررات آن ب��ا یکدیگر ارتباط دارند و یکایک آنها 
بای��د با توجه کامل به همین ارتباط مورد تفس��یر 
ق��رار گیرند. البته در مت��ن قطعنامه تعریف تجاوز 
ارجاع��ات مکرر به مقررات مختلف قطعنامه وجود 
دارد و همی��ن ارجاعات، پیوند میان مقررات مزبور 
را آش��کار مي کند؛ اما تصری��ح این پیوند در ماده 
8، ارزش حقوقي رعایت آن پیوندها را مورد تأیید 
ق��رار مي دهد. محتواي م��اده 8 نه تنها مواد بلکه 
بندهاي دهگانه مقدم��ه قطعنامه تعریف تجاوز را 

نیز در برمي گیرد. 
در مورد ضرورت تعری��ف تجاوز، تدوین کنندگان 
متن قطعنامه س��رانجام روي بندهاي سه گانه زیر 

از مقدمه توافق کردند: 
بن��د پنجم: ))همچنین با توجه به اینکه تجاوز که 
جدي ترین و خطرناکترین شکل کاربرد غیرقانوني 
زور در شرایط برخاس��ته از وجود انواع سالحهاي 
داراي قدرت انهدام گس��ترده، در بردارنده تهدید 
احتمالي یک برخورد جهاني با همه نتایج مصیبت 
بارش است، باید در مرحله فعلي مورد تعریف قرار 

گیرد.(( 
بن��د نهم: ))با اعتقاد ب��ه اینکه قبول تعریف تجاوز 

اثري بازدارنده بر متجاوز بالقوه دارد، احراز اقدامات 
تجاوزکارانه و عملي کردن اقدامات سرکوب کننده 
آنها را آس��ان مي گرداند، و همچنین حفظ منافع 
قانوني و حقوق قرباني تجاوز و رس��اندن کمک به 

آن را تسهیل مي کند.(( 
بن��د دهم: ))با ایمان به اینکه گرچه مس��ئله وقوع 
اقدام تجاوزکارانه باید با توجه به ش��رایط ویژه هر 
مورد بررس��ي ش��ود، با این ح��ال، تنظیم اصولي 
اساس��ي به عنوان راهنماي اح��راز چنین اقدامي 

مطلوب است.(( 
ضرورت تعریف تجاوز، بیشتر از شرایط بین المللي 
و توس��عه تکنولوژي انواع سالحهاي مخرب ناشي 
مي ش��د. هم��ه دولتها با در نظر داش��تن احتمال 
کارب��رد آن س��الحها در جنگ��ي تجاوزکارانه و با 
توج��ه به نتای��ج فاجعه آمی��ز آن، در لزوم تعریف 
تجاوز اتفاق نظر داش��تند تا بدان وسیله از کاربرد 

سالحهاي مزبور جلوگیري کنند. 
ب. تعریف کلي تجاوز و اقدامات تجاوزکارانه 

۱_ تعری��ف کل��ي تج��اوز و واحدهاي سیاس��ي 
مشمول تعریف: 

قطعنام��ه از تجاوز، تعریفي مرکب به دس��ت مي 
ده��د؛ یعني تعریفي کل��ي همراه با فهرس��تي از 

اقدامات منع شده. 
ماده ۱ که به تعری��ف کلي اختصاص دارد، حاکي 

است: 
))تج��اوز عب��ارت اس��ت از کاربرد نیروي مس��لح 
توس��ط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضي، 
یا استقالل سیاس��ي دولتي دیگر، یا کاربرد آن از 
دیگر راههاي مغایر با منشور ملل متحد، آنچنانکه 

در این تعریف آمده است.(( 
این ماده آش��کار مي کند که تعری��ف کلي تجاوز 
تنها به کاربرد نیروي مسلح اشاره دارد. اما رسیدن 
به این توافق نظر آس��ان نبود. تع��دادي از دولتها 
عقیده داش��تند ک��ه تعریف باید دیگر ش��کلهاي 
تج��اوز را نیز در برگیرد. برحس��ب همین نظر بود 
که تج��اوز اقتص��ادي و ایدئولوژیک م��ورد توجه 
خاص قرار گرفت. عده اي دیگر نیز خواس��تار آن 
بودند که کاربرد زور بطور کلي منع شود. از لحاظ 
قابلیت اج��را کاربرد نیروي مس��لح یگانه راه حل 
مناس��ب به نظر مي آمد، گرچ��ه احتمال هم مي 
رف��ت که عبارت مندرج در بند ۴ ماده ۲ منش��ور 
یعني ))تهدید به زور یا اس��تعمال آن(( در تعریف 
تجاوز بکار برده ش��ود. س��رانجام در جریان بحثها 
کاربرد نیروي مس��لح مورد توافق تدوین کنندگان 
قرار گرفت و صرف تهدید به کاربرد نیروي مس��لح 
براي احراز وقوع تجاوز کافي دانس��ته نشد. فزون 
بر آن، مواد ۲و۴ تعریف به ش��وراي امنیت آز ادي 
عم��ل فراواني مي دهد تا ع��الوه بر کاربرد نیروي 
مس��لح، در صورت اقتضا، اقدام��ات دیگري را نیز 
که مستلزم استفاده از نیروي مسلح نیست، تجاوز 
بدان��د. بنابراین کارب��رد نیروي مس��لح تنها نکته 
قاب��ل توافق براي تعریف تجاوز بود. به این ترتیب، 
تج��اوز اقتصادي و ایدئولوژیک نیز به س��بب آنکه 
امکان داش��ت از راه کاربرد نیروي مس��لح صورت 
نگی��رد، در تعریف وارد نش��د. به ه��ر حال، طبق 
تعری��ف حاضر چنی��ن تجاوزي اگ��ر از راه کاربرد 
نیروي مس��لح صورت پذیرد در چهارچوب تعریف 
توافق ش��ده قرار خواهد گرفت. نکت��ه مهم دیگر 
در مورد ماده ۱ آن اس��ت که نیروي مس��لح باید 
توس��ط یک دولت علیه دولت دیگر بکار برده شود 
و این ماده آش��کار مي کند که تجاوز تنها خصلت 

خارجي دارد و اقدامات مس��لحانه داخلي دولتها را 
در ب��ر نمي گیرد. در مورد این قس��مت از ماده ۱ 
ضمنا باید گفت که کاربرد نیروي مسلح باید علیه 
))حاکمیت، تمامیت ارضي، یا اس��تقالل سیاس��ي 
دولتي دیگر(( باش��د. از نظر حقوقي درج این سه 
اصطالح در تعریف زائد اس��ت و چیزي به تعریف 
کلي یا به مش��خص تر کردن تج��اوز نمي افزاید؛ 
زیرا گفتن کاربرد نیروي مس��لح توسط یک دولت 
علی��ه دولتي دیگر کافي به منظور اس��ت و چنین 
کاربردي در واقع علیه حاکمیت، تمامیت ارضي، و 

استقالل سیاسي دولتها صورت مي گیرد. 
اهمیت قس��مت آخ��ر ماده ۱ که مق��رر مي دارد: 
))…. یا کاربرد آن از دیگر راههاي مغایر با منشور 
ملل متحد، آنچنانکه در این تعریف آمده اس��ت((، 
در کوشش به انطباق تعریف با منشور نهفته است. 
این عبارت بریا تضمین کاربرد مجاز نیروي مسلح 
طبق منش��ور، مانن��د دفاع از خود، آورده ش��د تا 

چنین اقدامي تجاوز تلقي نشود. 

اقدامات داراي کیفیت تجاوز 
عالوه بر تعریف کلي تجاوز، قطعنامه اقداماتي را بر 
مي ش��مارد و آنها را داراي کیفیت تجاوز مي داند. 
ماده ۳ که اقدامات داراي کیفیت تجاوز را نام مي 

برد چنین آغاز مي شود: 
))ه��ر ی��ک از اقدامات زیر، ب��دون توجه به اعالن 
جن��گ، با در نظر گرفت��ن و طبق ماده ۲، کیفیت 

اقدام تجاوزکارانه خواهند یافت((. 
بن��د آغازین م��اده ۳ با اش��اره صریح ب��ه ماده ۲ 
تعری��ف، اهمیت این ماده را م��ورد تأکید قرار مي 
ده��د. همچنین با گفتن ))ب��دون توجه به اعالن 
جن��گ((، کیفی��ت تجاوزکاران��ه یک اق��دام را به 
))اعالن جنگ(( وابسته نمي گرداند؛ زیرا جنگهاي 

امروزین بدون اعالن رسمي آغاز مي شوند. 
م��اده ۳ پس از بند آغازی��ن اقداماتي را که داراي 
کیفیت تجاوز ش��مرده ش��ده ان��د، در هفت مورد 
اعالم مي دارد. مورد نخس��ت )بند ))الف((( چنین 

است: 
))تهاجم ی��ا حمله نیروهاي مس��لح یک دولت به 
س��رزمین دولتي دیگر، یا هرگونه اش��غال نظامي، 
هرچند موقت، ناش��ي از چنان تهاجم یا حمله اي، 
یا هرگونه ضمیمه س��ازي س��رزمین یک دولت یا 

قسمتي از آن با استفاده از زور…(( 
در رابطه با این بند، پذیرفته شده بود که ))تهاجم 
یا حمله(( در صدر اقدام��ات داراي کیفیت تجاوز 
ق��رار دارد. در مورد این بند اندک��ي اختالف نظر 
وجود داش��ت. در طرح پیشنهادي شوروي دولتي 
متجاوز به ش��مار مي رفت که با استفاده از نیروي 
مس��لح ))به س��رزمین دولت دیگر(( هجوم آورده 
باش��د. در طرح ش��ش قدرت به ))سرزمین تحت 
صالحیت دولتي دیگر(( اشاره شده بود تا عالوه بر 
))دولت((، واحدهاي سیاسي وابسته به آن، مناطق 
انحصاري اقتص��ادي و مانند آنها را نیز در برگیرد. 
س��یزده دولت بمنظور تعدیل طرح ش��ش قدرت 
پیش��نهاد کردند که فقط از ))س��رزمینهاي دولت 
دیگر(( نام برده شود. اما سرانجام با در نظر گرفتن 
یادداشتهاي توضیحي ماده ۱، حساسیت مسئله از 
میان رفت و توافق بعمل آمد که تنها از ))سرزمین 

دولتي دیگر(( یاد گردد. 
م��ورد دیگ��ر اختالف نظ��ر به ))اش��غال نظامي و 
ضمیمه س��ازي س��رزمین یک دولت یا قسمتي از 
آن(( مربوط مي ش��د. ای��ن نکته بیش از هر مورد 

تأکی��د و توجه س��یزده دولت ب��ود. تأکید و توجه 
مزبور بازتاب احساس��ات دولتهایي بود که تمام یا 
قسمتهائي از سرزمینشان در اشغال نظامي دولتي 
دیگر قرار داش��ت. این دولتها استدالل مي کردند 
که تهاجم مقدمه اش��غال نظامي و اشغال نظامي، 
هرچند موقت، پیش درآمد ضمیمه س��ازي است. 
اما به نظر مي آید با توجه به اینکه تهاجم یا حمله 
در رابط��ه با بن��د آغازین ماده ۳ ب��ه عنوان اقدام 
داراي کیفیت تجاوز و در رابطه با ماده ۲ به عنوان 
نش��انه اولین اقدامي تجاوزکارانه تلقي شده است، 
این پرس��ش برجا مي ماند که آیا آوردن ))اشغال 
نظام��ي هر چن��د موقت(( ی��ا ))ضمیمه س��ازي 
س��رزمین ي دولت یا قس��متي از آن، با اس��تفاده 
از زور(( واقعا چیزي به این جرم ش��ناخته ش��ده 
مي افزاید یا خیر؟ مي توان دریافت ضرورتي براي 
آوردن آنه��ا در این بند از ماده ۳ وجود نداش��ت؛ 
زی��را اش��غال نظامي و تصرف اراضي ناش��ي از آن 
یقینا توس��ط حقوق بین المل��ل از طریق اعالمیه 
روابط دوس��تانه منع شده است. این ممنوعیت در 
بن��د ۳ ماده ۵ و بند هفتم مقدمه قطعنامه تعریف 
تجاوز – که در جاي خود بحث مي ش��ود – مورد 

تأکید قرار گرفته است. 
برخالف بند ))الف((، بند ))ب(( ماده ۳ موردي را 
در برمي گی��رد که لزوما تهاجم یا حمله واقعي به 
س��رزمین دولت دیگر را شامل نمي شود. این بند 

حاکي است: 
))بمب��اران س��رزمین یک دولت توس��ط نیروهاي 
مسلح دولتي دیگر، یا کاربرد هر نوع سالح توسط 

یک دولت علیه سرزمین دولتي دیگر…(( 
بن��د ))ب(( در کل، مورد تواف��ق نمایندگان بود و 
در طرحهاي پیش��نهادي اختالف زیادي در مورد 
این بند وجود نداش��ت. اختالف مهم در مورد نوع 
س��الحها بود. ش��وروي و پ��اره اي دولتهاي دیگر 
اعتقاد داش��تند ))کاربرد س��الحهاي هس��ته اي، 
میکربي، شیمیایي و دیگر سالحهاي داراي قدرت 
انهدام گسترده(( مورد اشاره قرار گیرد، و استدالل 
مي کردند که گنجاندن این عبارت نش��ان دهنده 
تنف��ر ویژه جامع��ه بین المللي نس��بت به اینگونه 
سالحها اس��ت. مخالفان اس��تدالل مي کردند که 
عدم مش��روعیت حمله ناشي از نوع سالح نیست، 
و ذکر ))هر نوع س��الح(( چنان فراگیر اس��ت که 
برش��ماري انواع س��الحها را زائد مي گرداند. این 
اس��تدالل با توج��ه به بن��د پنجم مقدم��ه که از 
))سالحهاي داراي قدرت انهدام گسترده(( نام مي 

برد، پذیرفته شد. 
یکي از بندهاي بحثانگیز ماده ۳ بند »ث« آن بود 

که مقّرر میدارد: 
»اس��تفاده یک دولت از نیروهاي مس��لّح، مغایر با 
ش��رایط مورد توافق با دولتي دیگر که در سرزمین 
آن مستّقر ش��دهاند، یا ادامه حضور آن نیروها در 

این سرزمین پس از پایان مورد توافق…« 
مسائل ناشي از تشکیل اتّحادیّههاي نظامي، پس از 
جنگ دوم جهاني، برخي از دولتها را بر انگیخت تا 
وضع دو لتهاي میزبان در مقابل نیروهاي خارجي 
در سرزمینشان را مشخص کننند و دولتهاي اعزام 
کننده آن نیروها را از تخلف از موارد توافق ش��ده 
بازدارند. به همین س��بب ش��ش قدرت پیش��نهاد 
کردند که استفاده یک دولت از نیروهاي مسلحش 
ک��ه بنا به موافقتنامهاي در س��رزمین دولت دیگر 
مستقر ش��دهاند، برخالف مواّد موافقتنامه یا نگاه 
داش��تن این نیروه��ا خارج از مدت مق��رر اقدامي 

تجاوزکارانه به شمار آید. –۵۹- دولتهاي مختلف 
استدالل میکردند که موارد مشمول این شرط در 
برخي مواقع ممکن اس��ت مس��تلزم کاربرد نیروي 
مس��لح نباش��د؛ بنابر این گنجاندن آن در تعریفي 
از تجاوز که بر کاربرد نیروي مس��لح مبتني است، 
منطقي نیس��ت. پس از بحثهاي طوالني، مخالفان 
از موضعش��ان دست کشیدند و با درج آن شرط به 

صورت بند »ث« موافقت کردند. 
نخس��تین بند قطعنامه تعریف تجاوز با اش��اره به 
مقاصد اساس��ي ملل متّحد آغاز میشود. بند مزبور 

بدین شرح است: 
»… با اس��تناد به این واقعّیت که یکي از مقاصد 
اساسي ملل متّحد، حفظ صلح و امنیت بین المللي 
و اتّخاذ اقدامات جمعي مؤثر براي جلوگیري و رفع 
تهدیدات علی��ه صلح و متوّقف س��اختن اقدامات 

تجاوزکارانه یا سایر موارد نقض صلح است.« 
این بند چکیده بند ۱ ماده ۱ منش��ور ملل متحد 
اس��ت، با این تفوت که عب��ارت »و بدین منظور« 
پ��س از عبارت »حفظ صلح و امنّیت بین المللي« 
و نی��ز جمله دوم بند ۱ م��اّده ۱ یعني » و فراهم 
آوردن موجب��ات تعدیل و تصفی��ه اختالفات بین 
الملل��ي، یا وضعیتهایي که ممکن اس��ت منجر به 
نقض صلح گردد با وسایل مسالمت آمیز و بر طبق 
اص��ول عدالت و حق��وق بینالمل��ل«، از آن حذف 
ش��د. محتواي جمله حذف ش��ده بند سوم مقدمه 
قطعنامه را تشکیل داد که شرح آن گذشت. به هر 
حال، تفاوتي که بند نخس��ت مقدمه با بند ۱ ماده 
۱ منشور پیدا کرد بمنظور تغییر مفهوم بند مزبور 

و بوجود آوردن مفهومي جدید نبود. 
وظای��ف و اختی��ارات ارکان ملل متح��د در بند ۴ 
مقّدمه قطعنامه تعریف تجاوز اشاره شد که به قرار 

زیر است: 
»… با درنظر داش��تن اینک��ه در این تعریف هیچ 
نکتهاي نباید چنین تفس��یر ش��ود ک��ه بر دامنه 
ش��مول مفاّد منش��ور در مورد وظایف و اختیارات 

ارکان ملل متحد اثر گذارد.« 
جنبه مهم این بند، جلوگیري از تداخل اختیارات 
ارکان س��ازمان ملل متحد است، بویژه براي اینکه 
مجمع عمومیسازمان ملل متحد اختیارات شوراي 
امنیت در زمینه احراز تجاوز را پیدا نکند. با آوردن 
این بند نگراني برخي از دویتها از اینکه اگر شوراي 
امنیت قادر به تصمیم گیري نباش��د، ممکن است 
مجمع عموم��ي طبق قطعنامه اتح��اد براي صلح 
–۷۲- در آن مورد اق��دام کند، از میان رفت؛ زیرا 
مواد ۲ و ۴ تعریف تجاوز تنها از ش��وراي امنیت به 
عنوان رکن احراز کننده تجاوز نام میبرد و در هیچ 
قس��متي از قطعنامه اختی��اري در رابطه با تجاوز 

براي مجمع عمومي پیشبیني نشده است. 
اختیارات و مسئولیتهاي شوراي امنیت در بند دوم 
و م��اّده ۴ قطعنامه تعریف تجاوز مورد اش��اره قرار 
گرفته است. بند دوم مقدمه با اقتباس از ماّده ۳۲ 

منشور ملل متحد چنین مقرر میدارد: 
»… با خاطرنشان س��اختن اینکه شوراي امنیت، 
طبق ماده ۳۹ منش��ور ملل متحد، وجود هرگونه 
تهدی��د علیه صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه 
را اح��راز و توصیههای��ي خواه��د کرد ی��ا تصمیم 
خواه��د گرفت که چه اقدامات��ي طبق مواد ۴۱ و 
۴۲ باید به منظور حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین 

المللي در پیش گرفته شود.« 
آوردن ای��ن بند تأکید مجددي ب��ود بر اختیارات 
ش��وراي امنیت و اینکه دولته��اي بزرگ در زمینه 
احراز تج��اوز نیز حّق نظارتش��ان را همچنان دارا 

باشند. 
بر این اس��اس بهتر است این دوس��تان نگاهی به 
قطعنام��ه ها کنند و بدانند دفاع مش��روع ما نمی 
توانس��ته پاسخ داش��ته باش��د نه اینکه نخواستند 

پاسخ بدهند.

وقاحت برخی در حمایت از تجاوز ایالت متحده به ایران؛

ترسوهاهنوزازمذاکرهحرفمیزنند

عزت و فالفل هایش
ی�ک نماینده مجلس: ای�ن موافقت نامه ها خطرناک 

است...من خطرناک است.
الف( عزیز
ب( جیگر
ج( نفس
د( حسن

بن�ده مخال�ف طرح حیات ش�بانه هس�تم، چرا که 
کارگران باید ش�ب ها استراحت کنند و نباید آن ها 

را به بهانه حیات شبانه استثمار "بهره کشی" کرد.
عبارت فوق از کیست؟

الف( مارتین لوتر کینگ
ب( نلسون ماندال

ج( رئیس فراکسیون کارگری مجلس
د( دایی جان ناپلئون

ب�رادر ع�زت ضرغامی:هفته گذش�ته در دو وعده، 
س�اندویچ الویه و فالفل گرفتم، نس�بت به دفعات 

قبل، قیمت الویه ۳ برابر و فالفل ۲ برابر شده بود.
اظهارنظر فوق در کدام یک از راس�تاهای زیر قرار 

می گیرد؟
الف( پوپولیسم 
ب( چاخانیسم

ج( مظلوم نماییسم
د( بی خیال باباییسم

ننجون


