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بــه مــا بــه عنــوان خانــواده انســانیت، بــه طــور متــداول در تمــام متــون دیــین و اخــا�ق هشــدار داده میشــود کــه جنــگ نکنیــم و در صــورت 
ن جنــگ هســتند کــه بــه پیمــان  ، اخــا�ق و حقــو�ق را رعایــت کنیــم. اگرچــه تقریبــا همــه دولــت هــا موافــق قوانــ�ی ن انســا�ن وقــوع یــک جنــگ، قوانــ�ی
یــت روز بــه روز وحشــیانه تــر و دورتــر از محــدوده هــای عقــل و منطــق  ن الملــی ضمیمــه شــده انــد، بــا ایــن حــال، جنایــت علیــه ب�ش هــای بــ�ی
در جغرافیــای جنــگ ادامــه دارد و مــا نــه مــی توانیــم کســا�ن را کــه مرتکــب ایــن جنایــات شــده انــد مجــازات کنیــم، و نــه مــی توانیــم از ایــن 

ی کنیــم. اقدامــات �ب رحمانــه جلوگــری

ن پــر اســت. اگــر در تاریــخ 7000 ســال گذشــته جهــان بــه هــر صــد ســال نــگاه  همــه مــا مــی دانیــم کــه تاریــخ انســان بــا جنــگ هــای خونــ�ی
یــم امــا متاســفانه همیشــه توانســتیم بــه طــور   کــرده انــد. مــا نتوانســتیم جلــو جنــگ هــا را بگری

گ
کنیــم، انســانها تنهــا 13 ســال در صلــح زنــد�

یــم و بکشــیم! مــی دانیــم کــه انســان هــا در چهــار ســوی دنیــا دردهــای زیــادی کشــیدند، و همچنــان بــه درد کشــیدن ادامــه  دســته جمعــی بمری
ت بــزرگ یــادآوری مــی شــوند. در ایــن جنــگ هــا، میلیــون  مــی دهنــد. دو جنــگ جهــا�ن در قــرن گذشــته، امــروز از ســوی همــه بــا انــدوه و عــرب
 خــود مــا 

گ
 هــای نابــود شــده، بــه انــدازه زنــد�

گ
هــا نفــر از هــر رنــگ در رسارس دنیــا جــان خــود را از دســت دادنــد. در حــایل کــه هــر یــک از زنــد�

گرانبهــا بــود، و رویاهــای هــر کــدام از آنهــا بــه انــدازه رویاهــای مــا رنگارنــگ و غــین بــود. عزیزانشــان ماننــد عزیــزان مــا بــا ارزش بــود…

 بــه تعــداد �ب حــد و حســاب اتفــاق افتــاد. بــرای ایــن کــه ایــن فاجعــه هــا دوبــاره تکــرار نشــوند تقریبــآ از هــر 
گ

در ایــن جنــگ هــا جنایــت جنــی
خانــه، از هــر خیابــان، از هــر مســجد، از هــر کلیســا، از هــر کنیســه دعاهــا بــه آســمان بلنــد شــد؛ امــا نــه جنــگ هــا پایــان یافــت و نــه فجایــع…

وع شــد. در جریــان جنــگ ســوریه، بــه واســطه پخــش زنــده شــاهد  ن در مــاه مــارس 2011 در ســوریه رسش یــک جنــگ �ب رحــِم روی کــره زمــ�ی
یــت بودیــم و همچنــان هســتیم: کــودکا�ن را کــه بــا ســاحهای ممنــوع شــیمیا�ی و بیولوژیــی   و جنایــت علیــه ب�ش

گ
وقــوع مــوارد زیــاد جنایــت جنــی

و بمــب هــای بشــکه ای و در حــال بــال و پــر زدن جــان باختنــد دوبــاره از پخــش زنــده مشــاهده کردیــم. شــکنجه، تجــاوز، اعــدام هــا، قتــل 
عــام هــا، قــرب هــای دســته جمعــی، فــراری دادن میلیــون هــا انســان از کشــور و ظلــم هــای دیگــر… در نتیجــه جنــگ در ســوریه، بیــش از 1 
ی در  میلیــون نفــر جــان خــود را از دســت دادنــد. 76،000 شــهروند ســوریه از جملــه زنــان و کــودکان گــم شــده انــد کــه از رسنوشــت آنهــا خــرب
دســت نیســت! تــا امــروز 13،581 زن محکــوم شــده اســت و 6،736 زن هنــوز در ایــن زندانهــا هــر روز شــکنجه میبینــد، مــورد تجــاوز قــرار مــی 
د. رژیــم ســوریه تجــاوز بــه زنــان را مثــل اســلحه مــورد اســتفاده قــرار داد و ایــن امــر  انســا�ن قــرار مــی گــری د و در معــرض انــواع آزارهــای غری گــری
همچنــان ادامــه دارد. تعــداد اشــخایص کــه در کارخانــه، پناهــگاه هــا و ســاختمانهای خــایل مشــابه نگهــداری مــی شــوند کــه بــه زنــدان تبدیــل 
 بازداشــت شــده انــد و در جــا�ی کــه دســتگری شــده بودنــد بچــه شــان را بــه دنیــا آوردنــد؛ 

گ
شــده انــد، معلــوم نیســت. برخــی زنــان در زمــان حاملــی

برخــی زنــان بــا بچــه هایشــان در خانــه هایشــان بازداشــت شــده و بــه زنــدان منتقــل شــدند… بعــین از زنــان هــم، در جاییکــه دســتگری شــدند 
بــه دفعــات مــورد تجــاوز قــرار گرفتنــد و مجبــور شــدند اطفــایل را کــه در نتیجــه تجاوزهــا بــه وجــود آمدنــد در آنجــا بــه دنیــا بیاورنــد. بــه دالیــی 
ن الملــی ســوریه متعلــق بــه ملــل متحــد، تعــداد مــوارد اعــام  بــه روحــی، بــه بــاور کمیســیون مســتقل تحقیقــا�ق بــ�ی ماننــد نگــرا�ن از بدنامــی و �ن

ان واقعــی اســت. ن شــده خشــونت جنــی بــه مراتــب کمــرق از مــری

ی   و پیشــگری
گ

ایــط جنــی نظامــی در رسش ن الملــی مربوطــه، بــه ویــژه قراردادهــای ژنــو، مقــررا�ق را بــرای زیــان ندیــدن مــردم غری قراردادهــای بــ�ی
نظامــی تنظیــم شــده اســت. در ایــن  ن قــرارداد ژنــو بــه طــور خــاص بــرای حقــوق افــراد غری از نقــض حقــوق بــ�ش در نظــر گرفتــه انــد. چهارمــ�ی
ن هــای حقــو�ق اولیــه بــه رســمیت شــناخته خواهــد شــد. هیچکــس نمــی توانــد  چارچــوب، اساســا “حــق هــر کــس بــرای برخــورداری از تضمــ�ی
، و رفتارهــای ناقــض شــان  مســئول جرایمــی باشــد کــه مرتکــب نشــده اســت. هیچکــس نبایــد تحــت شــکنجه جســما�ن و روحــی، مجــازات بــد�ن
ــدون محدودیــت  ــاره روش هــا و ابزارهــای جنــگ دارای انتخــاب هــای ب وهــای مســلح درب د. طــرف هــای درگــری و نری ن قــرار گــری آمــری ــا تحقری و ی
وری شــوند ممنوع اســت.  �ن  کــه باعــث فجایــع نامحــدود و فجایــع شــدید و ناپدیــد شــدن هــای غــری

گ
نیســتند. اســتفاده از ابزارهــا و روشــهای جنــی

نظامــی و جنگجویــان تمایــز قائــل شــوند؛ نــه جمعیــت  ن مــردم غری نظامــی همیشــه بایــد بــ�ی ، بــه منظــور حفاظــت از مــردم غری طــرف هــای درگــری
نظامــی و نــه غــری نظامیــان هــدف حملــه قــرار نخواهنــد گرفــت.” غری



عاوه بر این، قرارداد های ژنو به طور خاص برای محافظت از زنان این موارد را در نظر گرفتند: 

ی و ســایر حمــات غــری اخــا�ق محافظــت 	   جــرب
گ

ام خــاص قــرار گرفتــه و بــه خصــوص در مقابــل تجــاوز، فاحشــی ــان بایــد مــورد احــرق زن
خواهنــد شــد.

وضعیــت زنــان بــاردار بازداشــت شــده و یــا مــادران دارای فرزنــدان وابســته کــه در خــال جنــگ بازداشــت شــده انــد، بایــد بــا حداکــرش اولویــت 	 
د. مــورد ارزیــا�ب قــرار گری

، دربــاره زنــان بــاردار یــا زنــان دارای بچــه هــای وابســته کــه در خــال جنــگ و بــه دلیــل جــرم بازداشــت شــده انــد بایــد 	  طــرف هــای درگــری
بــه شــدت در جهــت محکــوم نکــردن آنهــا بــه مجــازات مــرگ تــاش کننــد. مجــازات اعــدام بــرای ایــن نــوع جــرم هــا، در مــورد زنــان حائــز 

 هــای فــوق اجــرا نخواهــد شــد.
گ

ویــژ�

ن الملــی   بــ�ی
گ

ی مســلحانه بــدون ویــژ� ک شــماره 3 در چهــار قــرارداد ژنــو “در صــورت وقــوع یــک درگــری عــاوه بــر ایــن، بــر اســاس مــاده مشــرق
ی حداقــل موظــف بــه اجــرای مقــررات زیــر خواهنــد بــود: ن درگــری ن قــرارداد، هــر یــک از طرفــ�ی در قلمــرو یــی از طرفــ�ی

کــت نمــی کننــد، از جملــه افــرادی  وهــای مســلح کــه اســلحه هایشــان را کنــار گذاشــته انــد و اشــخایص کــه در جنــگ بــه طــور فعــال رسش نری
ایــط و بــدون تبعیــض بــر اســاس  ون از جنــگ مانــده انــد، بایــد در هــر رسش ی و دیگــر ســبب هــا بــری ، زخمــی شــدن، دســتگری کــه بــه دلیــل مریــین
نــژاد، رنــگ، مذهــب و اعتقــاد، جنســیت، تولــد یــا ثــروت یــا معیارهــای مشــابه، از رفتــار انســا�ن بهــره منــد شــوند. بــا ایــن هــدف، رفتارهــای زیــر 

دربــاره اشــخایص کــه در فــوق ذکــر شــدند، در هــر کجــا و بــه هــر شــکل ممنــوع اســت و ممنــوع خواهــد مانــد.

، رفتار �ب رحمانه و شکنجه  ن  و شخص؛ به ویژه هر نوع کش�ق
گ

a( خشونت علیه زند�

ن b( گروگان گرف�ق

مانه محرق ن و غری ن غرور شخص، به ویژه رفتارهای تحقری آمری c( شکس�ق

ن هــای قانــو�ن را کــه ملــت هــای متمــدن  d( محکومیــت بــه مجــازات و اجــرای ایــن مجــازات بــدون وجــود یــک رای دادگاه کــه تمــام تضمــ�ی
وری مــی داننــد، فراهــم مــی کنــد آن را �ن

ن الملــی و  نم هــای قضــا�ی بــ�ی ن الملــی، کشــورها�ی کــه ملــزم بــه اجــرای ایــن قراردادهــا بــه عنــوان معتــرب هســتند، مکانــری قراردادهــای بــ�ی
ن الملــی، حــیق در حالتهــا�ی کــه در مقــررات حقــو�ق در نظــر گرفتــه نشــده انــد، بایــد حفاظــت از ایــن اصــول اســایس و  تمــام اجــزای جامعــه بــ�ی

، یــک اصــل اســایس اســت.  و شــان انســا�ن
گ

وجــدان عمومــی انســانها را بپذیرنــد. حفاظــت از زنــد�

« امــکان پذیــر  مــا معتقدیــم کــه ِاعمــال قانــون و تجــی عدالــت، در صــورت بــه حرکــت درآمــدن »وجــدان عمومــی« یعــین »وجــدان انســا�ن
اســت.

ن صلــح مثــل جنــگ آســان نیســت. بــاز هــم مــی  یــن ِخــری بــرای تمــام انســان هــا صلــح اســت. امــا ســاخ�ق همــه مــا مــی دانیــم کــه بهرق
خواهیــم جنــگ هــم قوانیــین داشــته باشــد و جلــوی وحشــیگری گرفتــه شــود. چــون انســانیم و بایــد کاری را کــه زیبنــده انســان اســت انجــام 
ن الملــی و چــه جنــگ  ی چــه در ســطح بــ�ی ن و اخــاق داشــته باشــد. در صــورت وقــوع جنــگ یــا درگــری دهیــم. مــا مــی گوییــم جنــگ بایــد قوانــ�ی
 بــه شــمار مــی رونــد و همــه افــراد مســئول بایــد محاکمــه شــده و نــه تنهــا بــه قربانیــان، 

گ
داخــی یــا محــی، مــوارد مذکــور در بــاال جرمهــای جنــی

بلکــه بــه تمــام خانــواده انســا�ن پاســخ دهنــد.

ما � هستیم؟ 

ما، فریادهای خاموش بلند شده از زندان های سوریه هستیم.

ما، وجدان انسانیت هستیم. 

ام و بــه صــورت  مــا معتقدیــم، دیــن، زبــان، نــژاد، رنــگ اش هــر چــه باشــد، انســانها بایــد بتواننــد بــدون شــکنجه یــا آزار و اذیــت، بــا احــرق
 کننــد. 

گ
انســا�ن زنــد�

ن بــرای آزادی همــه زنــان و کــودکا�ن بلنــد شــده انــد کــه بــه  مــا، دعاهــا و کلمــا�ق هســتیم کــه از قلــب هــا و لــب هــای همــه مــردم روی زمــ�ی
صــورت ظالمانــه در جنــگ ســوریه زنــدا�ن شــده انــد. 

، از آزادی یــک جهــان عــادل و البتــه از آزادی زنــان و کــودکان ســوریه ای مــی  مــا، بــرای همــه مــان، معتقدیــم کــه محافظــت از حقــوق بــ�ش
گذرد.

ن حاال!  و ما هم�ی

برای زنان و کودکان زندا�ن سوریه ای آزادی میخواهیم!


