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دیوان کیفری بین المللی الهه حکم بازداشــت والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روســیه را صــادر کرد. در ایــن حکم قضائــی، پوتین متهم به ارتــکاب «جنایت 
جنگی» شــده اســت. دیوان کیفری بین المللی الهه در بیانیه  ای که منتشــر کرد 
رئیس جمهوری روســیه را متهم کرده اســت که در انتقال اجباری جمعیت های 
غیرنظامی، به  طور مشــخص کودکان، یا اخراج کودکان اوکراینی از قلمرو روسیه 

نقش داشته است.
عــالوه بر رئیس جمهوری روســیه، دیوان کیفری الهه حکم بازداشــت ماریا 
الکســی یونا لووا بلووا، از مقام های دولتی کرملین و مســئول کمیسیون کودکان 
دفتر پوتین را هم صادر کرده اســت. در بیانیه دیوان اشــاره شده است که قضات 
گزینه «محرمانه» ماندن احکام بازداشت را بررسی کرده اند؛ اما در نهایت تصمیم 
گرفته اند که به  منظور جلوگیری از ارتکاب بیشتر جرائم، احکام بازداشت را علنی 
کنند. تحقیقات سازمان ملل نشان می دهد که نیروهای روسیه به  طور گسترده در 

تهاجم نظامی به اوکراین مرتکب جنایات جنگی شده اند.
روز پنجشنبه اریک موز، قاضی نروژی و رئیس تیم تحقیق سازمان ملل در یک 
نشســت خبری در ژنو اشاره کرد که تیم تحقیقاتی او از انتشار گزارش هایی درباره 
جابه جایــی و انتقال اجبــاری کودکان اوکراینی مطلع اســت و اگر مأموریت تیم 
تمدید شــود، درباره این گزارش ها هم تحقیق خواهد شــد. با این حال، اریک موز 

تأکید کرد که تیم تحقیقاتی او هنوز به این نتیجه نرســیده است که گستره نقض 
حقوق بشر در اوکراین در حد «نسل کشی» است.

آسوشــیتدپرس هم در گزارشــی به   نقل از پیوتر هافمانســکی، رئیس دیوان 
کیفری الهه، نوشــت: دیوان نیروی پلیس در اختیار ندارد؛ بنابراین اجرای احکام 

دیوان، از جمله حکم بازداشت پوتین، برعهده جامعه بین المللی است.
«جرائــم جنگی»، در کنــار «نسل کشــی» و «جنایت علیه بشــریت» در زمره 
جرائمی است که رسیدگی به آنها در صالحیت قضائی دیوان کیفری بین المللی 
الهه قرار دارد؛ اما روســیه، مانند برخی دیگر از کشــورها ازجمله چین، آمریکا و 

ایران صالحیت کیفری دیوان را به  رسمیت نمی شناسد.
در واکنش به صدور این حکم، دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در تماس 
تلفنــی با خبرنگاران گفته اســت: «نفس طــرح این موضــوع در دادگاه کیفری 
بین المللی وقیحانه و غیرقابل قبول اســت». او افزوده اســت: «روسیه و چندین 
کشــور دیگر صالحیت این دادگاه را به رســمیت نمی شناســند؛ بنابراین هرگونه 
تصمیمی از این دست برای روسیه از نظر حقوقی باطل و فاقد اعتبار است». ماریا 
زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، هم در نخستین واکنش به صدور حکم 
بازداشت پوتین اشاره کرد فدراسیون روسیه، عضو دیوان کیفری بین المللی الهه 
نیست و اساس نامه این سازمان را امضا نکرده است؛ بنابراین صالحیت قضائی و 

احکامی را که صادر می کند، قبول ندارد. همان طور که ســخنگوی وزارت خارجه 
روســیه می گوید، روسیه یکی از کشورهای عضو دادگاه کیفری بین المللی نیست، 
به این معنی که دادگاه هیچ اختیاری برای دستگیری پوتین در خاک روسیه ندارد. 
با این حال این حکم می تواند روی پوتین از راه های دیگری مانند ناتوانی در ســفر 
بین المللی تأثیر بگذارد. او اکنون اگر پا به یکی از ۱۲۳ کشور عضو دادگاه بگذارد، 
ممکن است دستگیر شود. اوکراین نیز عضو دیوان کیفری الهه نیست؛ اما به  طور 
رســمی، صالحیت قضائی دیوان را برای بررسی اتهام ها در قلمرو خود پذیرفته 
است. کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین المللی، از زمان شروع درگیری ها در 

اوکراین، چهار مرتبه به اوکراین سفر کرده است.
براســاس گزارش هایی که پیش تر منتشر شده، چندین هزار کودک اوکراینی که 
خانواده های خود را در نتیجه جنگ از دســت داده اند، به دست نیروهای روسی 
به آن کشــور منتقل شده تا خانواده های روسی بتوانند آنان را به فرزندی بپذیرند. 
برای این کودکان اوکراینی تابعیت روســی صادر شده است. دولت اوکراین شمار 
کودکانی را که به اجبار به روســیه برده شده اند، بیش از ۱۶ هزار نفر تخمین زده 
اســت. انتقال جبری کودکان نه تنها مغایر قوانین بشردوستانه بین المللی است؛ 

بلکه به نظر دادگاه کیفری بین المللی، قوانین جنگ را هم نقض می کند.
خانم لووا بلووا مسئول کمیســیون کودکان دفتر پوتین پیش تر صراحتا درباره 
تالش های مسکو برای «سازگار»کردن کودکان اوکراینی با روسیه سخن گفته بود 
و ماه ســپتامبر گذشــته حتی با لحنی انتقادی گفته بود بعضی از کودکانی که از 
شهر ماریوپل به روسیه برده شــده اند، درباره والدیمیر پوتین «سخنان بد می زنند 
و دشنام می دهند و ســرود ملی اوکراین را زمزمه می کنند». کریم خان، دادستان  
دادگاه بین المللی کیفری، گفته است که «نمی توان با کودکان مانند غنائم جنگی 
برخــورد کرد. آنها را نمی توان از سرزمین شــان به جای دیگری انتقال داد». خان 
گفته اســت «این جرمی است که برای تشــخیص آن نیازی نیست که شما وکیل 
باشــید، برای اینکه جرم بودن آن را بفهمید، فقط کافی اســت عضوی از بنی بشر 

باشید».
واکنش ها

انتشــار خبر صدور حکم بازداشــت رئیس جمهوری روســیه، با واکنش های 
گسترده ای همراه شــده است. در همین حال ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری 
اوکرایــن، از «تصمیم تاریخی» دیوان کیفری بین المللی تشــکر کرده اســت. جو 
بایــدن، رئیس جمهور آمریکا، از صدور حکم بازداشــت علیــه والدیمیر پوتین از 
طــرف دادگاه کیفری بین المللی اســتقبال کــرده و گفته رئیس جمهور روســیه 
«به وضوح مرتکب جنایت جنگی شــده اســت». بایدن در واکنش به صدور این 
حکم گفته است که از نظر او «واضح است» که رئیس جمهوری روسیه «مرتکب 
جنایت جنگی» شده است. اشاره بایدن به اتهام انتقال هزاران کودک اوکراینی به 
خاک روسیه پس از تصرف بخش های بزرگی از اوکراین مانند شهر ماریوپل است. 
بایدن درباره ضمانت اجرائی و ارزش حکم بازداشت پوتین گفته «به نظر من این 
حکم وجاهت دارد» و «نکته اساســی این است که پیام خیلی مهم و قدرتمندی 

را گوشزد می کند».
وزارت خارجه آمریکا هم ضمن اســتقبال از صدور حکم بازداشــت پوتین، در 
بیانیه ای اعالم کرد تردیدی نیســت که روســیه در جنگ اوکراین مرتکب جنایت 
جنگی شــده اســت. به  نوشــته وزارت خارجه آمریکا عامالن این جنایت ها باید 

پاسخ گو شوند.
وزارت خارجه فرانسه در بیانیه ای نوشت هیچ فردی نباید از عدالت فرار کند. 

هرکسی که مسئول جنایت های روسیه در اوکراین است، صرف نظر از وضعیتی که 
دارد، نباید از عدالت بگریزد. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، 
نیز با اســتقبال از صدور حکم بازداشــت رئیس  جمهوری روسیه گفت این حکم، 
تازه سرآغاز پاســخ گویی جنایات جنگی روســیه در اوکراین است. مالنی جولی، 
وزیــر خارجه کانــادا، نیز در پیامی در توییتر ضمن اســتقبال از این تصمیم دیوان 
بین المللی کیفری الهه نوشت: کانادا محکم در کنار مردم اوکراین ایستاده است.

«شی» در راه مسکو
مقام های چین گفته اند که شی جین پینگ، رئیس جمهور این کشور، در روزهای 
آینده برای گفت وگو با والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روســیه به مسکو خواهد 
رفت. سخنگوی کرملین هم گفته است که محور مذاکرات دو طرف را «مشارکت 
جامــع و همکاری اســتراتژیک» تشــکیل خواهد داد. این دیــدار در حالی انجام 
می شــود که چین، که متحد روســیه است، پیشــنهادهایی را برای پایان دادن به 
جنگ اوکراین مطرح کرده که با استقبال نه چندان پرشور غرب مواجه شده است. 
کشــورهای غربی ضمنا به چین درمورد تأمین نیازهای تســلیحاتی رسیه هشدار 
داده اند. وزارت خارجه چین گفته است که شی از ۲۰ تا ۲۲ مارس به دعوت پوتین 
در روســیه خواهد بود و انتظار می رود در طول این دیدار «تعدادی اســناد مهم 

دوجانبه» بین دو طرف امضا شود.
ســخنگوی این وزارتخانه در پیامی در توییتر خود گفت که این ســفری «برای 
دوســتی و صلــح» اســت و افزود «چین و روســیه براســاس اجتنــاب از ایجاد 
اتحادیه های متعــارض، اجتناب از رویارویی و اجتنــاب از هدف  قرار دادن طرف 
ثالث به ترویج دموکراســی در روابط بین الملل متعهد هستند». او افزود که چین 
از «هر موضع مثبت و منصفانه ای» در قبال جنگ در اوکراین حمایت خواهد کرد 

و «نقشی سازنده در پیشبرد گفت وگو برای صلح» برعهده خواهد گرفت.
در ماه فوریه، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، گفت که مایل است 
با شــی جین پینگ دیدار و درمورد پیشنهاد چین برای صلح با او گفت وگو کند. او 
گفت: «من واقعا می خواهم باور کنم که چین به روسیه سالح نمی دهد». آنتونی 
بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، پیش تر گفته بود چین ارسال سالح و مهمات به 

روسیه را در دست بررسی دارد؛ اما دولت چین این اتهام را رد کرد.
رســانه های آمریکایی گزارش دادند که شی بعد از سفر به روسیه با زلنسکی 
به صورت مجازی گفت وگو خواهد کرد؛ اما این خبر هنوز تأیید نشده است. ظاهرا 
چین تاکنون در برابر تمایل اوکراین برای دیدار بین شــی و زلنسکی مقاومت کرده 
است؛ هرچند دولت چین روز جمعه تأیید کرد که رهبر این کشور به زودی به مسکو 
می رود. دمیترو کوله با، وزیر امور خارجه اوکراین، گفته است که رئیس جمهور این 
کشــور آماده گفت وگوی تلفنی با شی است و افزود: «فکر نمی کنم چین هنوز به 
مرحله ای رســیده باشد که بخواهد به روســیه اسلحه بدهد». سخنگوی شورای 
امنیت ملی آمریکا در پاســخ به ســؤالی درمورد این گزارش که قرار اســت رهبر 
اوکراین برای اولین بار از آغاز حمله روســیه بــه اوکراین با رئیس جمهوری چین 

صحبت کند، گفت چنین گفت وگویی «خیلی خوب خواهد بود».
جــان کربی گفت: «ما از هرگونه تماســی حمایت کــرده و خواهیم کرد». در 
همین حال چین کانگ، وزیر خارجه چین، از دولت های اوکراین و روسیه خواست 
تــا مذاکرات صلــح را «در اســرع وقت» از ســر بگیرند. او در تمــاس تلفنی به 
کوله بــا گفت که پکن امیدوار اســت «همه طرف ها آرامش خــود را حفظ کنند، 
خویشــتن داری به خرج دهند، مذاکرات صلح را در اسرع وقت از سر بگیرند و به 

مسیر حل وفصل سیاسی این بحران بازگردند».

دیوان کیفري بین المللي حکم بازداشت رئیس جمهور روسیه را صادر کرد

پوتین تحت تعقیب

ادامه از صفحه اول

سالمت اجتماعی
قدرت و سیاست گذاری (۲)

ایــن چشــم تنگ اســت کــه نظر بــه میوه 
قــدرت دارد و بس؛ و تماشــای بوســتان عرف 
را امکان ناپذیــر می کند. «تنگ چشــمان نظر به 
میوه کنند/ما تماشــاگران بستانیم». تاب و تب و 
غلغله ای در کاروان زندگی اجتماعی مردمان در 
جریان اســت و جان و جهان را در سفری بی قرار 
به گردش درمی آورد. بوستان زندگی همین است 
و نمی توان آن را به بن بســت کشــاند. به جنگ 

عرف نروید واال کارتان ساخته است.
در پایــان توجه بــه یک نکته بــرای اهل فن 
ضروری  اســت که البته جای آن در نوشتارهای 
«ژورنالیســتی» نیســت. در دو ســطح گوناگون 
می  تــوان ســالمت اجتماعــی را تحلیــل کرد: 
یکــی بــا اســتفاده از فردگرایی روش شــناختی 
(Methodological Individualism) و دیگــری 

 Methodological) روش شــناختی  کل گرایــی 
Holism). در سطح نخســت ما با افراد سروکار 
داریــم و تحلیل رفتارها را بــا افراد پی می  گیریم 
و ســالمت روابط اجتماعی یک فرد را با جامعه 
خویــش در نظر می  گیریم: اینکــه او جامعه پذیر 
یا جامعه ســتیز اســت؟ و چــرا؟ و چگونه؟ در 
ســطح کل گرایی، اما افراد و بخش ها را وابسته 
به کل می  دانیــم و نمی  توانیم بــدون آن «کل» 
بخش های تشــکیل دهنده را بفهمیم. البته کل 
می  تواند و بلکه باید به عنوان شخصیت مجزایی 
تلقی شــود که جدای از بخش های خود است. 
نگاه مــا در نوشــتارهای ســالمت اجتماعی از 
منظر علوم سیاســی و سیاســت گذاری عمومی 
بود. لــذا از منظر قــدرت و تصمیم سیاســی و 
سیاســتی به این موضوع نگریستیم و نه از منظر 
روان شناســی فردی. پرسش اساسی ما معطوف 
به سیاســت های فرهنگی معطوف به ســالمت 

اجتماعی بود.

سال ۱۴۰۱، سال زنان
اگر وکیل خانواده با رســانه فارسی زبان خارج 
از کشــور مصاحبــه کرده و مســئوالن بــا این امر 
مخالف هستند مســئوالن ترتیبی دهند تا با تغییر 
سیاست های رســانه ای کشــور، خانواده و وکالی 
پرونده بتوانند از طریق رسانه ملی و صداوسیمای 
کشوری با مردم سخن بگویند. این انتظاری قانونی 
و مبتنی بر حقوق شهروندی تک تک ایرانیان است 
که پس از گذشــت شــش ماه از ابعاد رسیدگی به 
پرونــده و ابهام ها و نیز درخواســت های خانواده 
متوفی بــرای روشن شــدن ابعاد موضــوع باخبر 
شــوند. همچنین دیگر ایرانیان درگیــر در حوادث 
اخیر با هر ســلیقه ای بتوانند از طریق رسانه ملی 
با هم وطنان خود ســخن گویند. امید است در سال 
نو خورشیدی چنین شــود. همچنین امید است از 
روند حوادث چند ماه گذشته درس گرفته باشیم و 
با آسیب شناسی روندهای گذشته راهی برای تغییر 

برخی سیاست ها گشوده شود.

اعتالی دانشگاه ها
نوشــته شده که اعتالی دانشــگاه ها شامل مجموع ســه وجه یا سه هدف 
اســت. پژوهش با کیفیت عالی و اســتثنائی و افتخارآمیــز و آموزش با کیفیت 
عالی و باالخره ابداع و نوآوری. طرفه اینکه هر سه وجه قابل  اندازه گیری کیفی 
با استانداردهای بین المللی هســتند و البته عوامل اجرائی این سه وجه تحت 
عناوین اســتاد و هیئت علمی و پژوهشگر ارشــد و مشابهم تماما و بدون استثنا 
از نخبگان و اکابر شناخته شــده جهانی رشــته تخصصی خود هستند. ضابطه 
اندازه گیری پژوهش با کیفیت عالی، انتشــار نتایج در منابع دســت اول و تأیید 
جهانی و ماندگاری نظریه ها و انعکاس آن در نوشته های صاحب نظران، همراه 

با نقد مثبت است.
وجه آموزش هم دارای نکاتی اســت آموختنی از قبیل رفتار با دانشجویان 
که به ترجیح توجه به فرد فرد دانشــجویان می پــردازد در مقابل تدریس های 
عــام بدون توجه به فردیت دانشــجو. و آموزش عمیق مطالب در مقایســه با 
آموزش ســطحی و تقویت و پرورش حس کنجکاوی علمی در مقابل آموزش 
از نوع به خاطر سپردن مطالب درسی بدون تعمق انتقادی. وجه دیگر پرورش 
دانشجویان تشویق ایشــان است به «پرســیدن». امری کامال قابل اندازه گیری. 
آیا مانند گذشــته، دانشــجویان با ســکوت به دروس گوش می دهند و در آخر 
درس، کالس را بــه آرامی ترک می کنند یا با اســتاد به کنــکاش می پردازند با 
هدف باروری علمی. وجه دیگر آموزش، عرضه مســطوره های خاص است. با 
تمهیدات مناسب به نحوی برنامه ریزی می شود که دانشجو از فیض حضور در 
کالس اساتید برجسته و عالی مقام (از قبیل برندگان جوایز نوبل) بهره مند شود. 
اثــرات حضور و تدریس این قبیل بزرگان در ذهن دانشــجویان جوان همیشــه 

محرک و مثبت بوده است.
ابداع و نوآوری هم مانند دو وجه دیگر قابل ارزشــیابی است. داشتن سهم 
شایســته و برتر در کشفیات و اختراعات مهم دهه های گذشته و تأمل در اثرات 
منطقه ای و بین المللی آنها و نقــش این نوآوری ها در تجارت جهانی معیاری 
اســت ارزشمند برای شــناخت مؤسســات عالی برجســته و نامدار. در ادامه 

و به منظور معرفی نمونه های عملی، می پردازم به شــرح مســاعی سه کشور 
اروپایی آلمان و فرانسه و فنالند در جهت اعتالی آموزش عالی.

در آلمــان، حکومت گرهارد اشــرودر در ســال ۲۰۰۴ برنامه توجه خاص به 
موضوع دانشگاه های اعالمرتبه (الیت) را کلید زد. برنامه ای که توسط حکومت 
خانم مرکل از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ پیگیری شــد با بودجه اولیــه ۱۹ میلیارد یورو. این 
بودجه صرف نیل به اعتالی سه نوع فعالیت شد: اعتالی کیفی دوره های دکترا، 
نوسازی و مدرن سازی زیرساخت های دانشگاه (خصوصا آزمایشگاه ها) و کمک 

به پروژه های تحقیقاتی بنیادین اصیل.
EDF شــرکتی است دولتی که برق فرانســه را تأمین می کند. در سال ۲۰۰۸ 
حکومت آقای ســارکوزی تصویب کرد که ۲٫۵ درصد فروش ساالنه این شرکت 
صــرف اعتالی مجتمع های «الیت» (برگزیده) آموزشــی و پژوهشــی منتخب 
کشــور بشــود. در دهه اول قرن بیســت ویکم دولت فنالنــد برنامه ای با هدف 
داشــتن چند مرکز «عالی» علمی -فناوری را مطرح کرد. به دانشگاه ها فرصت 
داد کــه در این برنامه مشــارکت و رقابــت کنند. برندگان مســابقه اعتبار مالی 
قابل مالحظه دریافت می کردند و البته پیشــرفت آنها مرتبا و از نزدیک مراقبت 
می شد و ارزشیابی (حتی توسط داوران و ناظران معتبر بین المللی!). گزارش ها 
حاکــی از موفقیت قابل مالحظه این برنامه اســت. غرض از عرضه مثال ســه 
کشور فوق تأکید بر توجه خاص به موضوع اعتالی مراکز آموزش عالی است و 
اینکه اولویت اول مســئوالن آموزش عالی کشور و خصوصا رؤسای دانشگاه ها 
و دانشــکده ها در کنار مســائل روزمره باید و باید موضوع اعتال باشد و نه هیچ 
امر دیگری. استمرار در ســماجت بر اولویت گفته شده موجب ارتقای دانشگاه 
می شــود خصوصا در صحنه رقابت های منطقــه ای و بین المللی. رقابت هایی 
که نتایج آن با شــفافیت کامل و قابل راستی آزمایی در معرض قضاوت ناظران 
خواهد بود. فضیلتی است ستودنی اگر مسئوالن آموزش عالی خصوصا رؤسای 
دانشــگاه ها و دانشــکده ها کیفیت مؤسســه ای را که به هنگام شروع مدیریت 
تحویل می گیرند با کیفیت همین مؤسســه به هنگام تحویل به مســئول بعدی 

مقایسه بفرمایند به عنوان هدیه ای عبرت آموز به آیندگان.
بیا تا گل برافشانیم و... .


