
مردم و جنگ
نگاهی اجمالی

بین ژوئن و س��پتامبر 2016، از بیش از 17هزار نفر در 16 کش��ور دنیا در رابطه با طیفی از مس��ائل مربوط به جنگ نظرسنجی به عمل آمد. این 
تحقیق توس��ط مؤسس��ه ی بین المللی وین/گالوپ )WIN/Gallup( و شرکای آنها در کش��ورهای مزبور اجرا شد. در صفحات پیش رو، برخی 
از پرس��ش هایی که در این نظرس��نجی مطرح ش��ده به همراه نمودارهایی که به منظور تفکیک پاس��خ ش��رکت کنندگان ترسیم شده  آمده  است. 
پرس��ش های مش��ابهی نیز در آخرین تحقیق »مردم و جنگ« که حدود 20 سال قبل در 1999 انجام شد مطرح شده بود و همین امر ما را قادر 

می سازد مقایسه هایی را بین این دو برهه انجام دهیم.

یافته های کلیدی
مردمی که در کش��ورهای جنگ زده زندگ��ی می کنند بر این باورند 	 

که قانون اهمیت دارد. بیش از دو سوم تمامی شرکت کنندگان فکر 
می کنند که اعمال محدودیت بر جنگ کماکان امری منطقی ست. 
 نیمی از س��اکنان کش��ورهای جنگ زده ک��ه در این تحقیق 

ً
تقریب��ا

ش��رکت کردند هنوز ب��ر این باورند ک��ه کنوانس��یون های ژنو مانع 
وخیم تر شدن شرایط جنگی می شوند.

نتای��ج تحقی��ق نش��ان می دهد که خش��ونت بر علی��ه مراقبت های 	 
درمانی غیرقابل قبول اس��ت. بیش از س��ه چهارم ش��رکت کنندگان 
ب��اور دارند ک��ه حمله ب��ه بیمارس��تان ها، آمبوالنس ه��ا و کارکنان 

درمانی کاری اشتباه است.

در مقایس��ه با س��ال 1999، مردم س��اکن در 5 کش��ور عضو دائم 	 
شورای امنیت و سوئیس بیش��تر بر این باورند که مرگ غیرنظامیان 

در مناطق جنگی، بخش اجتناب ناپذیری از جنگ است.

در ط��ول دو دهه ی گذش��ته، نقطه نظر عموم در رابطه با ش��کنجه 	 
دچار تحول ش��ده اس��ت. دو سوم از تمامی کس��انی که در تحقیق 
سال 2016 شرکت کردند گفتند که شکنجه کاری اشتباه است. با 
این حال وقتی از آنان این پرس��ش خاص مطرح شد که آیا می توان 
یکی از پیکارجویان دش��من را ش��کنجه داد، افراد کمتری نس��بت 
به س��ال 1999 با این ام��ر مخالف بودند. عالوه ب��ر این، افزایش 
چش��مگیری در تعداد کسانی که نظری نداشتند و یا نمی خواستند 

به این پرسش پاسخ دهند مشاهده شد.

بی��ن نقطه نظ��رات عموم��ی و سیاس��ت ها و عملک��رد دولت ها و 	 
گروه های مس��لح نیز تفاوت وجود دارد. موارد نقض قانون جنگ، 
از جمله هدف قراردادن غیرنظامیان، کارکنان بخش بشردوستانه و 
بیمارستان ها کماکان ادامه دارد، ولی نتایج تحقیق به روشنی نشان 
می دهد که بیشتر مردم می دانند که چنین روش هایی اشتباه هستند 
و غیرنظامیان و کارکنان و تأسیس��ات درمانی باید تحت حمایت و 

حفاظت باشند.

درخواست برای اقدام 
به تمامی طرف های درگیری، ش��امل گروه های مس��لح غیردولتی، 	 

یادآوری می ش��ود که بر مبنای حقوق بین الملل ملزم هس��تند تا به 
زندگی و کرامت اف��راد احترام گذارده و نیز احترام به آن را تضمین 
نمایند. حمایت از طرف های یک درگیری مسلحانه باید بر اساس 

میزان رعایت قانون از سوی آنان باشد.

دولت ه��ا و گروه های مس��لح باید ب��رای یافتن راه های��ی به منظور 	 
افزایش می��زان احترام به حق��وق بین المللی بشردوس��تانه، اراده ی 
سیاسی بیش��تری از خود نشان دهند، از جمله با پاسخگو دانستن 

کسانی که این مجموعه قوانین را نقض می کنند.

ممانع��ت از درم��ان مجروح��ان و بیم��اران در درگیری مس��لحانه 	 
یک��ی از موارد نقض قوانین جنگ اس��ت. تمامی طرف های درگیر 
باید به خاطر داش��ته باش��ند که  طرز رفتار آنها ب��ا مردم، از جمله 
با رزمندگان مجروح دش��من، موضوع مهمی س��ت که می تواند بر 
روند عادی ش��دن ش��رایط مردم پس از پایان درگیری تأثیر داش��ته 

باشد.

ش��کنجه در تمام��ی ش��رایط غیرقانونی و غیرقابل پذیرش اس��ت. 	 
تمام��ی طرف های درگیری باید به قانون احترام بگذارند. ش��کنجه 
توهینی آش��کار به انس��انیت قلمداد می ش��ود و نمی تواند موجب 
ایمن ت��ر ش��دن جامعه ی ما ش��ود. ش��کنجه گران بای��د محاکمه و 

مجازات شوند.

برای اطالعات بیشتر به www.icrc.org/peopleonwar رجوع شود.



مراقبت های درمانی در معرض خطر

در رابطه با حمله به بیماستان ها، آمبوالنس ها و کارکنان درمانی به منظور تضعیف دشمن چه؟ 
آیا این کار غلط است و یا فقط بخشی از جنگ محسوب می شود؟

در جریان درگیری مسلحانه، کدام یک از گزینه های زیر به نظر شخصی شما نزدیک تر است؟

الف( کارکنان درمانی باید فقط مجروحان و بیماران غیرنظامی خودی را درمان کنند.

ب( کارکنان درمانی باید غیرنظامیان و بیماران غیرنظامی از تمامی طرف های درگیر را درمان کنند.

بیش از 8 نفر از هر 10 نفری که از آنان نظرس��نجی ش��د، به خصوص کس��انی که در کش��ورهای جنگ زده 
هستند، باور دارند که این کار اشتباه است.

در کل، از هر 10 نفر 7 نفر باور دارند که  کارکنان درمانی باید مجروحان و بیماران غیرنظامی از تمامی طرف های درگیر را مداوا کنند.
 یک چهارم از کس��انی که در تحقیق ش��رکت داش��تند بر این باورند که کارکنان درمانی باید فقط افراد خودی را درمان کنند. این باور در کشورهای 

ً
با این حال، تقریبا

جنگ زده کمی پررنگ تر است.*

%82%89%79%13%9%15%4%5 %1%1%1%1
ترجیح می دهم پاسخ ندهمنمی دانمبخشی از جنگاشتباه

کشورهای عضو دائم شورای امنیت و سوئیس کشورهای جنگ زدهجهانی

* 25% از کسانی که در کشورهای جنگ زده زندگی 

می کنند گفتند که کارکنان درمانی باید فقط افراد خودی 
را مداوا کنند.

نمی دانم

 کارکنان درمانی باید فقط غیرنظامیان 
مجروح یا بیمار خودی را درمان کنند  کارکنان درمانی باید غیرنظامیان مجروح 

و بیمار را از تمامی طرف های درگیر مداوا 
کنند

5%ترجیح می دهم پاسخ ندهم
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مراقبت های درمانی در معرض خطر



2%

 

شکنجه

دو سوم از تمامی کسانی که این پرسش برای آنها مطرح شد می گویند که شکنجه کار اشتباهی ست. با این حال، در مقایسه با سال 1999، مردم خیلی بیشتری 
در سال 2016 باور دارند که یک پیکارجوی دشمن را می توان برای کسب اطالعات شکنجه کرد. در عین حال، تعداد کسانی که نظری نداشته و یا ترجیح 

می دهند پاسخ ندهند نیز افزایش چشمگیری از خود نشان داده است. در رابطه با نگرشی که نسبت به شکنجه وجود دارد این تحقیق مبین طیف گسترده ای از 
نظرات در 16 کشور مربوطه بود، که همگی در جدول زیر نشان داده شده اند. نسبت بسیار باالتری از مردم در کشورهای جنگ زده موافقند که یک پیکارجوی 

اسیر دشمن را می توان شکنجه داد.

آیا می توان پیکارجوی اسیر دشمن را برای کسب آیا شکنجه اشتباه است یا تنها بخشی از جنگ؟*
اطالعات مهم نظامی شکنجه کرد؟
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* مقایسه بین 1999 و 2016 در اینجا ممکن نیست چون 

این پرسش در تحقیق اولیه مطرح نشده بود.

یمن

کلمبیا

سوئیس

چین

فرانسه

سوریه )سوری های مقیم لبنان(
روسیه

سودان جنوبی

افغانستان

فلسطین

اوکراین

عراق

بریتانیا

ایاالت متحده

نیجریه

اسرائیل

یمن

سوئیس

کلمبیا

افغانستان

اوکراین

فرانسه

چین

سوریه )سوری های مقیم لبنان(

بریتانیا

روسیه

عراق

نیجریه

سودان جنوبی

ایاالت متحده

اسرائیل

فلسطین

%99%1
%1
%2

%1

%1
%3

%1
%3

%7

%1

%4

%3
%5

%2
%5

%100
%85%15 %86%12
%72%18 %85%14
%71%15%13 %83%16%1

%1

%2

%2

%1

%3

%4
%1
%1

%7
%2
%5
%3

%1

%1

%3%3%71%26 %80%14
%65%20%13 %79%18
%62%20%12 %75%24
%56%18%17%9 %73%23
%56%39 %72%19%8
%53%33%13 %69%26
%52%21%17%10 %68%30
%51%44 %61%38
%50%26%21 %58%23%13
%30%46%21 %54%33%11
%29%70 %44%38%13
%25%50%17%8 %35%52%10



طرز رفتار در جنگ

در مورد حمله به رزمندگان دشمن در روستاها یا شهرهای پرجمعیت به منظور 
تضعیف دشمن، اگر بدانید که غیرنظامیان زیادی کشته خواهند شد، چه نظری 

دارید؟ آیا این کار اشتباه است یا فقط بخشی از جنگ محسوب می شود؟

در رابطه با حمله به آثار تاریخی و مذهبی به منظور تضعیف 
دشمن چه نظری دارید؟ آیا غلط است و یا فقط بخشی از 
جنگ محسوب می شود؟

کنوانسیون های 1949 ژنو درست بعد از جنگ دوم جهانی تصویب شدند، یعنی تقریباً 70 سال پیش. این در 
حالی ست که امروزه جنگ ها بسیار متفاوت از آن زمانند، پس آیا هنوز هم اعمال محدودیت بر جنگ منطقی ست؟ 2

جهانی
کشورهای 
جنگ زده

کشورهای عضو 
دائم شورای 

امنیت و سوئیس

اشتباه

بخشی از جنگ

نمی دانم

کارکنان بخش بشردوستانه هم گاهی در هنگام کمک رسانی 
در مناطق جنگی مجروح یا کشته می شوند- آیا این غلط 

است و یا فقط بخشی از جنگ محسوب می شود؟

 6 نفر بر این باورند که این روش اش��تباه اس��ت. این به معنای 
ً
از هر 10 نفر تقریبا

کاهش��ی 10 درصدی نسبت به س��ال 1999 اس��ت. همچنین تفاوت فاحشی در 
نقطه نظرات کس��انی که در کش��ورهای جنگ زده زندگی می کنن��د وجود دارد، که 
 8 نفر از هر 10 نفر آنان باور دارند که این کار اش��تباه است، در حالیکه بین 

ً
تقریبا

مردم کش��ورهای عضو دائم شورای امنیت و سوئیس فقط نیمی از شرکت کنندگان 
با این نظر موافقند.1

1   در تحقیق 2016، 78% از کسانی که در کشورهای جنگ زده زندگی می کنند و 50% از مردم کشورهای عضو 

دائم شورای امنیت و سوئیس گفتند که این غلط است.
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نمی دانم/ ترجیح می دهم پاسخ ندهمبخشی از جنگاشتباه

ترجیح می دهم پاسخ ندهمنمی دانمخیربله

در کل، اکثر شرکت کنندگان باور دارند که این کار اشتباه است، به خصوص کسانی 
که در کشورهای جنگ زده زندگی می کنند.

در کل فقط 59% از مردم فکر می کنند که این کار اش��تباه است. در کشورهای عضو 
دائ��م ش��ورای امنیت و س��وئیس، فقط کمی بیش از نیمی از کس��انی ک��ه در تحقیق 
ش��رکت داشتند بر این باورند که این اشتباه اس��ت، در حالیکه 40% فکر می کنند که 

این بخشی از جنگ است.

در کل، بیش از دو سوم از شرکت کنندگان فکر می کنند که هنوز هم اعمال محدودیت بر جنگ کاری منطقی ست. این 
تعداد در کشورهای جنگ زده کمی بیشتر است.

جهانی
کشورهای جنگ زده

کشورهای عضو دائم شورای امنیت و سوئیس
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2 این پرسش فقط از 67% از مردم که گفتند از حقوق بین المللی بشردوستانه و کنوانسیون های ژنو 

اطالع دارند پرسیده شد.


