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پیکر فروغ، آماده برای دفن 
 1345  - ظهیرالدوله  گورستان    

 ] ]عکس: یحیی دهقانپور
پــیـــش در   پنـــجـــاه وســه ســال 
بیست وششم  برابر  روزی،  چنین 
فروغ  خورشیدی،   1345 بهمن 
در  ایرانی  معاصر  شاعره  فرخزاد، 
خاک  به  گورستان  ظهیرالدوله 
سپرده شد. او دو روز پیش  از آن 
مقارن بیست وچهارم بهمن 1345، 
در پی سانحه رانندگی جان باخته 
بود. در آیین تشییع  او چهره هایی 
بهرام  کسرایی،  سیاوش  چون 
مهدی   شاملو،  احمد  بیضایی، 
 اخوان ثالث، جالل آل احمد، صادق 
چوبک، ابراهیم  گلستان، هوشنگ 
ابتهاج، غالمحسین ساعدی، پری 
اکبر  سپانلو،  محمدعلی  صابری، 

رادی و... حضور داشتند. 

یک عکس، یک خاطره

دژاوو

]شهروند[  »دین  بین  فو« دشتی فراخ در ویتنام شمالی و نزدیک 
مرز الئوس است، اما چیزی که نام این جلگه پهناور را در تاریخ 
جاودان کرد، میزبانی اش از نبردی است که  سال 1954 میالدی 
بین استقالل طلبان ویتنامی و ارتش فرانسه به وقوع پیوست و 
بر 100 سال اشغالگری فرانسوی ها در جنوب شرقی آسیا نقطه پایان 
گذاشت. نبرد دین بین فو استقالل ویتنام را به عنوان کشوری 
مستقل تضمین کرد، هرچند ردپای استعمارگران حتی پس از ترک 
منطقه نیز در آن باقی ماند و آتش اختالفات داخلی نهایتا موجب 
تقسیم ویتنام واحد به دو بخش شمالی و جنوبی شد. دین بین فو 
درسی بزرگ بود که اتحاد جماهیر شوروی و چین آن را فرا گرفتند و 
پس از شعله ورشدن آتش جنگ بین ویتنام شمالی و جنوبی با 
وجود نزدیکی ایدئولوژیکی به بخش شمالی، از دخالت مستقیم 
در این اختالف داخلی خودداری کردند. اما آمریکایی ها که رسالت 
خود را جلوگیری از بسط کمونیسم در هر نقطه از جهان تعریف کرده 
بودند، با فرستادن مستشاران نظامی به ویتنام جنوبی و سپس 
ورود به صحنه درگیری  ثابت کردند از تجربه دردناک فرانسه در 

دین بین فو کوچکترین عبرتی نگرفته اند.

طرح تقسیم ویتنام در کنفرانس ژنو
نتیجه شکست ارتش فرانسه در نبرد دین بین فو تشکیل 
کنفرانس ژنو و استقالل سه کشور ویتنام، الئوس و کامبوج بود، 
اما سیاستمداران و انقالبیون ویتنامی که به مسلک همرزمان 
جداگانه  حکومتی  نداشتند،  چندانی  اعتقاد  خود  کمونیست 
آشکار  غرضی  نقض  در  و  کردند  برپا  ویتنام  جنوبی  بخش  در 
فرانسوی های تا دیروز اشغالگر را که از سر استیصال در کنفرانس 
نیروی  به عنوان  بودند  داده  مثبت  رأی  ویتنام  استقالل  به  ژنو 
مستشاری به کار گرفتند. با اینکه اصل نقشه تقسیم ویتنام به دو 
بخش شمالی و جنوبی در کنفرانس ژنو رقم خورد و اجرایی شد، اما در 
همین کنفرانس به صراحت تأکید شده بود دولت های مستقر در 
بخش های شمالی و جنوبی این سرزمین باید هرچه زودتر مقدمات 
همه پرسی ای برای تعیین نوع حکومت مورد تأیید مردم را فراهم 
کنند. این اتفاقی بود که در همان ماه های نخست همه ملزومات 
آن در بخش شمالی ویتنام تدارک دیده شد و فقط مانده بود دولت 
ویتنام جنوبی نیز با تهیه مقدمات الزم، صحنه را برای انجام  رفراندومی 

سراسری در همه خاک ویتنام از شمالی ترین نقطه تا جنوبی ترین 
بخش آن آماده کند. اما چنین چیزی هرگز به وقوع نپیوست و ویتنام 
جنوبی که از همان هفته های نخست تشکیل دولت روابط سیاسی، 
نظامی و اقتصادی نزدیکی را با ایاالت متحده آمریکا کلید زده بود، با 
تحریک واشنگتن انجام همه پرسی را با تعویق های طوالنی مدت 
مواجه کرد. تاخیری که نزدیک 10 سال به طول انجامید و طی این مدت 
آمریکایی ها کم کم با کنار زدن فرانسوی ها خود را به عنوان متحد 

درجه یک دولت ویتنام جنوبی مطرح کردند.

مرگ کندی و فرو رفتن در باتالق
از سال 1955 تا 1964 نزاع بین بخش های شمالی و جنوبی در 
حمالت ایذایی توپخانه  ها و برخی نفوذ های مرزی خالصه می شد و به 
دلیل وجود موازنه نظامی بین دو کشور هیچ یک در اندیشه انجام 
عملیاتی بزرگ نبودند. اما آگوست 1964 میالدی وقتی نیروی دریایی 
ایاالت متحده در خلیج تونکین مورد حمله قایق های توپدار ارتش 
ویتنام شمالی قرار گرفت، نخستین خط های داستان شومی که 
بعدها در تاریخ از آن با عنوان »جنگ ویتنام« یاد شد، به رشته تحریر 
درآمد. هنوز هم برخی مدعی اند ماجرای حمله قایق های ویتنام 
شمالی به کشتی های ایاالت متحده آن قدر جدی نبود که آمریکا 
مداخله گسترده نظامی در جنوب شرقی آسیا را آغاز کند و واشنگتن 
که از مدت ها قبل مترصد چنین فرصتی بود، حمله ای ساده که 
تلفات آنچنانی هم در پی نداشت، بهانه لشکرکشی به ویتنام قرار 
داد. 56 سال پیش در چنین روزی، برابر پانزدهم فوریه 1964 میالدی، 
آمریکا دستور  لیندون جانسون سی و ششمین رئیس جمهوری 
اعزام ده ها هزار نیروی تازه نفس به ویتنام را صادر کرد تا جنگی که 
تاریخ دانان و استراتژیست های نظامی از آن با عنوان بی سرانجام ترین 
نبرد تاریخ یاد کرده اند، وارد مرحله ای تازه شود. به این ترتیب جانسون 
که پس از ترور جان اف. کندی در  سال1963 راهی کاخ سفید شده بود، 
برخالف رویه سلف خود که برای کاستن از حساسیت ویتنام شمالی 
و ایضا اتحاد جماهیر شوروی شمار نظامیان و مستشاران آمریکایی 
در ویتنام جنوبی را روی عدد 15 هزار ثابت نگه داشته بود، طی سه 

سال این رقم را به 550 هزار نفر رساند. 
 منبع: »جنگ خصوص کندی« اثر رالف ال. استاوینز

و  »جنگ ویتنام« اثر فیلیپ گوین 
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  سی ودو  سال پیش در 
چنین روزی، برابر پانزدهم فوریه 
1988 میالدی، ریچارد فاینمن، 

فیزیکدان آمریکایی و از 
دانشمندان برجسته و اصلی 

پروژه منهتن )منجر به ساخت 
نخستین بمب هسته ای تاریخ( 
در 70 سالگی درگذشت. فاینمن 

 سال 1965 میالدی به علت 
پژوهش هایش در زمینه 

الکترودینامیک کوانتومی 
جایزه نوبل فیزیک را از آن خود 

کرد. او  سال 1999 میالدی در 
نظرسنجی مجله جهان فیزیک 

به عنوان یکی از 10 فیزیکدان برتر 
تمام اعصار انتخاب شد. 

ثبت رسمی دامنه 
سایت یوتیوب )2005 میالدی(

سیزده سال پیش در 
چنین روزی، برابر پانزدهم فوریه 
ع  2007 میالدی، رابرت آدلر، مختر

دستگاه کنترل از راه دور 
تلویزیون در 94 سالگی 

درگذشت. در کارنامه این 
ع اتریشی-آمریکایی  مختر

بیش از 180 اختراع دیده 
می شود، هرچند بی شک 

مهم ترین اختراعش را باید 
ریموت تلویزیون به شمار آورد 
که با استفاده از امواج فراصوت 

کار می کرد. نخستین ریموت 
ساخته شده آدلر احتیاج به 

باتری نداشت. 

معما

زادروز دیوان بین المللی دادگستری
نودوهشت سال پیش در چنین روزی، برابر پانزدهم فوریه 1922 میالدی، نمایندگان کشورهای اروپایی در شهر الهه هلند گرد هم آمدند 
تا نخستین سنگ یک نهاد داوری جهانی را که بعدها »دیوان الهه« نام گرفت، بنا بگذارند. این دیوان قضائی بعد از پایان جنگ جهانی دوم 
و تشکیل سازمان ملل متحد شکلی رسمی تر به خود گرفت و اساسنامه آن به ضمیمه ای مهم از منشور ملل متحد تبدیل شد، تا جایی 
که هم اکنون این دیوان از اجزای اصلی نظم حقوق بین المللی به شمار می آید. با ضمیمه شدن اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری 
به منشور ملل متحد تمام کشورهای عضو سازمان ملل که منشور آن را امضا کرده اند، به شکل خودکار ذیل قوانین دیوان بین المللی 
دادگستری قرارگرفتند و موجودیت آن را به رسمیت شناختند. دیوان الهه صاحب 15قاضی ثابت است و رئیس دیوان -که از بین این 15 
نفر انتخاب می شود- ضمن نظارت بر امور اجرایی، وظیفه ارسال گزارش ساالنه به مجمع عمومی سازمان ملل را هم برعهده دارد. 
براساس اساسنامه دیوان هیچ کشوری صاحب جایگاه دائمی در میان قضات نیست، هرچند در پروسه گزینش 15 قاضی مورد نظر به 
شکل دائم هفت قاضی از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی، سه قاضی از آفریقا، دو قاضی از آمریکای التین و کاراییب و سه قاضی از 
کشورهای آسیایی انتخاب می شوند. دوره خدمت این قضات 9 سال است که می توانند برای دوره های بعد نیز نامزد و انتخاب شوند. 
قضات دیوان الهه را دولت ها به سازمان ملل پیشنهاد کرده اند و افراد برگزیده نهایتا با رأی مجمع عمومی و تأیید شورای امنیت انتخاب 
می شوند. بهترین بخش ماجرا اینجاست که اعضای ثابت شورای امنیت سازمان ملل متحد در پروسه انتخاب قضات دیوان 
دادگستری اجازه استفاده از حق وتو را ندارند. محدوده صالحیت دیوان بین المللی دادگستری ورود به اختالفات دولت ها با یکدیگر بر 
سر مسائل مرزی، حدود دریایی، مصونیت دیپلماتیک و اجرای قراردادهای بین المللی است. احکام دیوان بین المللی دادگستری فاقد 
ضمانت اجرایی است و هیچ اجباری برای حضور دولت ها در پروسه دادرسی دیوان وجود ندارد. اما حضور اختیاری به معنای پذیرش 
سازوکار دادرسی تلقی شده است و اگر دولتی درنهایت از اجرای حکم استنکاف کند، طرف مقابل می تواند پرونده را به شورای امنیت 
سازمان ملل متحد ارجاع دهد. این شورا اختیار دارد با توجه به حکم دیوان، کشور نافرمان را براساس بندهای منشور ملل متحد با 
تحریم های اقتصادی و حتی گزینه نظامی مجبور به اطاعت از احکام صادره کند. البته در این مرحله استفاده از حق وتو آزاد است و پنج عضو 

ثابت شورای امنیت می توانند احکام دیوان بین المللی دادگستری را از سکه بیندازند. 
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