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ستی و د و  صلح  ند  و خدا م  ان هب 

ل  سا ل  حلو شیپ  پیشا ن  ا ری ا صلح  ت  لعا مطا علمی  نجمن  ا
ید  تجد و  لهی  ا ل  ا زی ال ت  ر قد هن  نشا هک  را  ت  و طرا رپ  ر  بها و  نو 
و  یک  تبر ن  ا زی زع می  تما هب  را  شد  می با طبیعت  ت  حیا
را  فقیت  مو و  صلح  ز  ا ر  شا سر لی  سا و  ه  د نمو ض  رع تهنیت 
مسئلت  ن  ا زی زع شما  ی  ربا ن  سبحا و  ل  متعا ند  و خدا ه  گا رد ز  ا

. د ر ا د

ی د مقصو مجتبی  کتر  د
ن ا ری ا صلح  ت  لعا مطا علمی  نجمن  ا ه  ری مد هیئت  ئیس  ر
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۵ معرفی هیئت موسس و هیئت مدیره انجمن  

۷ نخستین جلسه هم اندیشی و ظرفیت سازی نهادی  

۸ گزارش عملکرد 2۱ ماهه انجمن  

۱۱ نشست علمی زن و صلح  

۱۳ اهدای اسکار صلح به فروشنده

۱۴ کتاب صلح  

۱۵ صلح به مثابه آرمانی اخالقی

۱۶  صلح خواهان خاورمیانه متحد شوید  

۱۷ چرا ما راحت تحریم می شویم؟  

۱۹ تاملی جامعه شناختی بر سیاست های مهاجرتی ترامپ  

2۱ بندر تاریخی سیراف؛ گزارش یک بازدید علمی  

2۴ گزارش یک نشست؛ برنامه درسی مبتنی بر صلح  
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فهرست مطالب  



با  ایران عصر چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۴  مطالعات صلح  انجمن   
تشکیل مجمع عمومی، اعضای هیأت مدیره خود را انتخاب و رسما 

کار خود را با هدف ترویج فرهنگ و مطالعات صلح آغاز کرد.
 در جریان انتخابات هیات مدیره این انجمن، مجتبی مقصودی عضو 
هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، محمدامین قانعی راد عضو هئیت 
علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، منصور رحمانی عضو 
هیئت علمی دانشکده روابط بین الملل، باقر شاملو عضو هیئت علمی 
دانشگاه شهید بهشتی و علی مرشدی زاد عضو هیئت علمی دانشگاه 
هیئت  اعضای  عنوان  به  و  شده  آرا  بیشترین  حائز  ترتیب  به  شاهد 
طاهره  انتخاب شدند. همچنین  ایران  مطالعات صلح  انجمن  مدیره 
به عنوان  نیز  اسالمی  آزاد  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  ابراهیمی فر، 

بازرس این انجمن انتخاب شد.
پس از این انتخابات، در اولین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات 
این انجمن برگزیده و  به عنوان رئیس  ایران، مجتبی مقصودی  صلح 

منصور رحمانی نیز نایب رئیس شد.
انجمن  رئیس  و  دانشگاه  سیاسی  علوم  استاد  مقصودی،  مجتبی 
مطالعات صلح ایران در حاشیه این جلسه، در گفت وگو با خبرآنالین، 
خاورمیانه  امروز  شرایط  به  توجه  با  را  صلح  درباره  مطالعه  اهمیت 
یادآور شد و خاطرنشان کرد: انجمن مطالعات صلح با توجه به تجربه 
نیز  و  منطقه  امروز  افراطی گری  شرایط  تحمیلی،  جنگ  سال  هشت 
خالء مطالعاتی درباره چگونگی استقرار و تثبیت صلح، تالش می کند 
رفع ضعف  کادمیک،  آ و همکاری های  علمی  هم افزایی  از طریق  تا 
موجود آموزشی در حوزه دفاع از صلح را پیگیری کرده و به منظور گذار 

از افراطی گری به صلح منطقه ای و جهانی تالش کند.

ن  مدیره انجمن علمی مطالعات  ل ا ا اع
صلح ایران

دکتر مجتبی مقصودی )رییس هیات مدیره(
دکتر منصور رحمانی)نایب رییس(
دکتر محمد امین قانعی راد )عضو(

دکتر محمد باقر شاملو )عضو(
دکتر علی مرشدی زاد )خزانه دار(

ا علی البد اع
دکتر مجید خورشیدی

دکتر غالمرضا معمارزاده
ر ا

دکتر طاهره ابراهیمی فر
بازرس علی البدل

آقای ایمان میرزا  زاده

س انجمن مالی  مدیره   م ی ا معر

و  ایران  امروز  علمی  پژوهش های  از  عمده ای  بخش  اینکه  بیان  با  او 
جهان معطوف به مقوله جنگ شده، حال آنکه روابط بین المللی نیاز 
به مطالعه در باب صلح دارد، ابراز امیدواری کرد که انجمن مطالعات 
صلح ایران بتواند از طریق فعالیت های علمی مداوم، زمینه شکل گیری 

بسترهای الزم پژوهشی برای گسترش ایده صلح را فراهم کند.
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س انجمن مطالعات صلح ایران ا  م اع

دانشیار سیاسی                          علوم  مقصودی                 مجتبی  دکتر 

استادیار الملل                         بین  حقوق  اسالمی                  رضا  دکتر 

دانشیار الملل                         بین  روابط  باوند              هرمیداس  داود  دکتر 

دانشیار سیاست                   در  گفتمان  تحلیل  تاجیک          رضا  محمد  دکتر 

استاد شیمی                            مهندس  داریان                 توفیقی  جعفر  دکتر 

دانشیار شناسی                             روان  حجازی                        الهه  دکتر 
   

دانشیار سیاسی                             علوم  خلیلی                        محسن  دکتر 

دکتر مجید خورشیدی                                                        علوم سیاسی                 

دانشیار شناسی                    جرم  و  جزا  حقوق  شاملو                 باقر  دکتر 

دکتر مقصود فراستخواه                                     برنامه ریزی توسعه آموزش عالی                                                   دانشیار

دانشیار شناسی                            جامعه  راد                 قانعی  امین  محمد  دکتر 

استادیار سیاسی                             علوم  قدیمی                           اکرم  دکتر 

دانشیار زیست               محیط  مدیریت  و  کشاورزی  اقتصاد  لیاقتی        هومان  دکتر 

دانشیار سیاسی                             علوم  مصفا                       نسرین  دکتر 

دانشیار دولتی                             مدیریت  معمارزاده                    غالمرضا  دکتر 

دانشیار الملل                          بین  روابط  میرعمادی                  طاهره  دکتر 
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اد انجمن علمی مطالعات صلح ایران ر سا ن ی   ه  اندی ل ن  ن

علمي  انجمن  نهادي  سازي  ظرفیت  و  اندیشي  هم  جلسه  نخستین 
از  دانشجویان  اساتید،   از  تعداي  حضور  با  ایران  صلح  مطالعات 
عصر  مدیره  هیئت  اعضاء  نیز  و  مندان  عالقه  و  مختلف  های  دانشگاه 
شد. برگزار  انساني  علوم  اندیشمندان  خانه  در  ماه  اسفند  هشتم  یکشنبه 
انجمن  سابق  رییس  راد  قانعي  امین  محمد  دکتر  جلسه  ابتدای  در 
مطالعات  انجمن  مدیره  هیئت  عضو  عنوان  به  ایران،  شناسی  جامعه 
انجمنی  و  نهادی  کار  اهمیت  از  مهمانان  به  خوشامد  ضمن  صلح 
نحوه  و  علمي  هاي  انجمن  عملکرد  توصیف  به  سپس  گفتند،  سخن 
پرداختند. آن  فعالیت  حوزه  گستردگي  و  صلح  مفهوم  به  نیز  و  آنها   کار 
در بخش دوم این جلسه دکتر مجتبي مقصودي، رئیس هیئت مدیره انجمن  گزارش 
مبسوطی از فعالیت هاي انجمن از بدو تاسیس این نهاد علمي تا کنون ارائه دادند.
کارگروه های  تشکیل  لزوم  از  انجمن  تشکیالتی  نمایش چارت  با  انتهاي سخنان خود  در  ایران  انجمن مطالعات صلح  مدیره  رئیس هیئت 
و  روانشناسي  صلح،  و  هنر  صلح،  و  رسانه  صلح،  و  الملل  بین  روابط  صلح،  و  شناسي  جامعه  صلح،  و  دین  هاي   کمیته  مانند  مختلف 
دارد. ایران  صلح  مطالعات  علمي  انجمن  اعضاء  تمامي  مؤثر  همیاري  و  همکاري  به  نیاز  که  هایي  کمیته  گفتند؛  سخن  و...  صلح 
در بخش پایاني این نشست، هرکدام از حضار انتقادات، نظرات و پیشنهادات خود را بیان کردند و فرم هاي ثبت نام در انجمن هم بین آن ها توزیع شد.



رد انجمن ار عمل
ا اسفند ۱۳۹۵  ۱۳۹ خرداد 
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دمه: م
ای  ویژه  اهمیت  زمان  در گذر  که  اجتماعی  نهادهای  از جمله   •
پژوهشی،  آموزشی،  با کارکردهای  نهادهای علمی هستند که   ، یافته 

تربیتی، تولید و نوآوری، خالقیت شناسایی می شوند. 
ویژگی  با  علمی  نهادهای  زیر مجموعه  در  علمی  انجمن های   •
های غیر دولتی، مستقل، داوطلبانه و خودجوش تعریف می شوند. در 
حال حاضر در سطح کشور حدود ۳۵۰ انجمن را می توان برشمرد.

های  انجمن  جمله  از  نیز  ایران  صلح  مطالعات  علمی  انجمن   •
علمی محسوب می شود که از سال گذشته فعالیت های خود را آغاز 

کرد.
عا سا انجمن: مرا راه اندا  

مراحل راه اندازی و فعال سازی انجمن های علمی در قالب ۳   •
گام:

-  فرایند تاسیسی، 
هویت یابی، تثبیتی   -

گسترش نهادی، همکاری و تعامل در پرتو فرهنگ گفتگویی  -
رایی انجمن: ا ا عال ا 

هیات  تعیین  و   ۱۳۹۴ سال  خرداد  در  عمومی  مجمع  برگزاری   .۱
مدیره؛

۲. افتتاح و تجهیز کامل دفتر شماره ۱ انجمن واقع در خیابان کارگر 
شمالی، خیابان فرصت شیرازی؛

ساختمان  در  واقع  انجمن   ۲ شماره  دفتر  اولیه  تجهیز  و  تحویل   .۳
کتابخانه ملی؛ گنجینه 

۴. انجام مراحل نفس گیر ثبت شرکت ها برای به ثبت رساندن و نیز 
تغییر آدرس به دفتر جدید انجمن؛

۵. افتتاح حساب های بانکی به نام انجمن برای سامان دادن به امور 
مالی انجمن ؛

وادامه  ارشاد  وزارت  از  صلح  مطالعات  فصلنامه  مجوز  دریافت   .۶
تالشها برای راه اندازی آن؛

https://  ۷. راه اندازی کانال تلگرامی انجمن با بیش از ۴۰۰ عضو
telegram.me/ipsan؛
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۸. راه اندازی وبسایت انجمن http://www.ipsan.ir ؛
از  جلسات  صورت  تنظیم  و  مدیره  هیات  جلسات  برگزاری   .۹

مصوبات هیئت مدیره انجمن؛
۱۰. تکمیل فرم ارزیابی کمیسیون انجمنهای علمی؛

پرونده  گشودن  برای  مستمر  پیگیری  و  مالیاتی  دفاتر  تهیه   .۱۱
مالیاتی در ادارات مربوطه؛

۱۲. تهیه اجاره نامه هولگرام دار برای دفتر انجمن جهت ارائه به 
اداره مالیات برای تشکیل پرونده ؛

صورت  به  انجمن  با  همکاری  برای  متعهد  افراد  جلب   .۱۳
داوطلبانه و دایر نگه داشتن دفتر انجمن چهار روز در هفته)آقایان 

خرم نصر و میری رامشه و خانم زید وند(؛
همراه  به  عسلویه  پاالیشگاهی  تاسیسات  از  علمی  بازدید   .۱۴

آقای  آقای دکتر مقصودی و جناب  با هماهنگی جناب  پارس جنوبی  انرژی  اقتصادی  ویژه  به دعوت سازمان منطقه  دانشگاهها  اساتید 
دکتر سلطانی، ۲۰ و ۲۱ بهمن ۱۳۹۵؛

۱۵. تهیه چارت سازمانی انجمن ؛
۱۶. سفارش و طراحی نشانه  انجمن و متعاقب آن مهر و سربرگ های 

اداری؛
۱۷.گفتگوها و رایزنی ها برای جلب و جذب منابع مالی؛

۱۸.طراحی کارت عضویت و پیش بینی صدور آن به اعضاء محترم؛
۱۹. رایزنی برای انتخاب حسابدار خبره برای ثبت و ضبط اطالعات 

مالی انجمن؛
اسناد و کتابخانه ملی،  با رییس سازمان  ۲۰. جلسات دیدار و گفتگو 
معاون  خارجه،  امور  وزارت  الملل  بین  روابط  دانشکده  مسئولین 
موزه  کیش،  فنون  و  علوم  موسسه  مدیریت  دانشگاهی،  جهاد  فرهنگی 

صلح تهران و...
21. تهیه دو نماهنگ »کودک و صلح« و »زن و صلح« توسط 

انجمن با تالش سرکار خانم وثوق و جناب آقای فرهنگی.
22. جلسه با مسئولین موسسه امام موسی صدر18 اسفند 1395.

ا: ا  ن مای
و  صلح  خدمت  در  علم  جهانی  »روز  همایش  در  مشارکت   .۱

توسعه« ۱۹ آبان ۱۳۹۴ در برج میالد؛ 
۲. برگزاری نشست »صلح و مطالعات میانرشتهای« در تاریخ 

۳۰ شهریور ۱۳۹۴ در کتابخانه ملی؛
۳.بازدید هیئت مدیره انجمن از موزه صلح و مذاکره با مسئولین 

موزه برای همکاری بیشتر؛
و  سیاسی  پویشهای  و  علمی  »جامعه  همایش  در  ۴.مشارکت 
اجتماعی با محوریت انجمنهای علمی« ۵ اسفند ۱۳۹۴ در خانه 

انسانی؛ اندیشمندان علوم 
تاریخ  در  صلح«  بر  مبتنی  درسی  »برنامه  نشست  برگزاری   .۵

۹
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سه  ارائه  و  انسانی  علوم  اندیشمندان  خانه  در   ۱۳۹۴ اسفند   ۱۹
سخنرانی؛

۶. همکاری در برگزاری»نمایشگاه و مسابقه صلح« در جزیره 
کیش با مؤسسه علوم و فنون کیش اسفند ۱۳۹۴؛

صلح  دیپلماسی  و  دینی  »همگرایی  نشست  برگزاری   .۷
پژوهشکده  در   ۱۳۹۵ فروردین   ۳۱ تاریخ  در  خاورمیانه«  در 

مطالعات فرهنگی و اجتماعی و ارائه سه سخنرانی؛
۸.  توافق همکاری با دانشگاه مازندران برای برگزاری همایش 

ملی »فرهنگ صلح و دوستی«؛
۹. همکاری با انجمن جامعه شناسی ایران در سومین همایش 
 ۲۳ ۲۲و  ایران«  جامعه  درباره  نظری  و  مفهومی  »کنکاشهای 
اردیبهشت ۱۳۹۵ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران؛
۱۰. مشارکت در پیش نشست همایش علمی »کورش بزرگ« 
با عنوان »مطالعات صلح و ایران باستان« در ۱۰ مهر ۱۳۹۵با 

مشارکت سه سخنران؛
و  گرایی  توحید  کتاب   بررسی  و  »نقد  میزگرد  برگزاری   .۱۱
افروغ  آقای دکتر عماد  با حضور نویسنده کتاب جناب  صلح« 

۱۲مرداد ۱۳۹۵ و سه منتقد در سالن خبرگزاری ایکنا؛
حضور  با  کودک«  ادبیات  در  »صلح  جشنواره  برگزاری   .۱۲
استاد مصطفی رحماندوست و دکتر رابعه موحد در تاریخ ۱۷ 

مهر ۱۳۹۵ در خانه اندیشمندان علوم انسانی؛
۱۳. همکاری با انجمن ترویج علم در برگزاری مراسم »هفته 

ترویج علم« از ۱۶ تا ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۵؛
دانشکده  همکاری  با  صلح«  و  »پژوهش  علمی  نشست   .۱۴
علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز  در تاریخ 

۲۳ آذر ۱۳۹۵با مشارکت چهار سخنران؛
انجمن  »گروه جامعه شناسی صلح«  افتتاح  در  مشارکت   .۱۵
مدیره  هیات  از  سخنرانی  دو  ارائه  و  ایران  جامعهشناسی 

انجمن؛
هاشمی،  میراث  و  همایش»ایران  برگزاری  در  مشارکت   .۱۶
 ۱۳۹۵ بهمن   ۶ الله«  آیت  کارنامه سیاسی  بر  آکادمیک  تأملی 

در خانه اندیشمندان علوم انسانی با ده سخنران؛
و ظرفیت سازی«  اندیشی  برگزاری نشست جاری: »هم   .۱۷
برای ظرفیت سازی انجمنی و راه اندازی کارگروههای علمی 

انجمن ۸ اسفند ۱۳۹۵ در خانه اندیشمندان علوم انسانی؛
سه  حضور  با   » صلح  و  زنان   « نشست  برگزاری  تمهید   .۱۸

سخنران در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۵در ... ؛
در  ادیان  »نقش  المللی  بین  همایش  در  همکاری  تمهید   .۱۹
ماه  اردیبهشت   ۳ و   ۲ در  که  دوستی«  و  عفو   صلح،  اخالق 

۱۳۹۶در شیراز برگزار خواهد شد؛
سالیانه  همایش  اولین  برگزاری   ریزی  برنامه  مقدمات   .۲۰

»ابعاد تئوریک و مفهومی صلح« در سال ۱۳۹۶؛
21. مشارکت در کنفرانس ملی اقتصاد مقاومتی و برجام 

ا فا نامه  ا  ام
سازمان اسناد و کتابخانه ملی  •

•  معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی
•  موسسه آموزشی علوم و فنون کیش
•  معاونت فرهنگی شهرداری تهران

•  انجمن علوم سیاسی ایران
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به  جاری  سال  ماه  اسفند   ۱۵ در  صلح«  و  »زن  علمی  نشست 
با  ایران  صلح  مطالعات  علمی  انجمن  زنان  کارگروه  همت 
در  ملی،  کتابخانه  و  اسناد  فرهنگی سازمان  اندیشگاه  همکاری 
سالن اندیشگاه کتابخانه ملی با حضور عالقه مندان به این حوزه 

برگزار شد. 

مجتبی  دکتر  سخنرانی  با  نشست  این  ایران،  صدای  گزارش  به 
او  آغازشد.  صلح  مطالعات  علمی  انجمن  ریاست  مقصودی 
همزمانی روز جهانی زن را دلیل برگزاری این جلسه اعالم کرد. 
وی در ادامه بیان داشت: نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل 

می  دهند اما با این حال بزرگترین اقلیت جوامع ملی هستند. 

در هرم  اجتماعی  این گروه  اقلیت جایگاه  از  منظور  افزود:  وی 
قدرت می باشد. 

رشته ای  بین  موضوعی  صلح  و  زنان  داشت:  بیان  ادامه  در  وی 
است که با حوزه های مختلفی چون روان شناسی، جامعه شناسی، 
به ویژه در حوزه سیاست بحث  ارتباط است.  سیاست و ... در 
مشارکت سیاسی زنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که 
در هرم قدرت سیاسی ظرفیت زنان بسیار است و با فعالیت خود 

می توانند به تلطیف فضای اجتماعی و سیاسی مدد رسانند.

حوزه  در  »صلح  بر  مبنی  خود  پیشنهاد  ادامه  در  مقصودی 
این  در  مهمی  نقش  زنان  افزود:  و  کرد  مطرح  را  خاورمیانه« 
مهم دارند چرا که بیشترین آالم و دردها را در خاورمیانه تحمل 
می کنند و عالوه بر این تجربه زیرپوستی آنها انگیزه الزم را برای 

صلح خواهی ایجاد می کند.

اهمیت آموزش در توانمندسازی زنان
 در ادامه دکتر شیدا مهنام، مدیر گروه اجتماعی و انسانی یونسکو، 
سخنرانی خود را با محوریت نقش آموزش و فعالیت های یونسکو 

در ارتباط  با توانمند سازی و هم افزایی زنان آغاز کرد.

 وی بیان داشت: اهداف ۱۷ گانه توسعه پایدار ۲۰۳۰، موضوع 
زنان را در تمامی آیتم های خود در نظر گرفته است به ویژه آیتم ۵ 

در مورد عدالت جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران. 

دبیر علمی پروژه توانمندسازی زنان خانوار یونسکو افزود: مراد 
برابر و  ایجاد فرصت های  پایدار،  از عدالت جنسیتی در توسعه 
جامعه  اعضای  تمامی  برای  مختلف  حوزه های  در  برابر  قوانین 

است. 

او بیان داشت: این فرصت ها جز از راه آموزشی که به دنبال خود 

نشست علمی »زن و صلح« برگزار شد

انجمن علمی مطالعات صلح ایران خبرنامه داخلی  شماره ۱ اسفند ۱۳۹۵
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و  شد.  نخواهد  ایجاد  باشد  زنان  خودباوری  و  سازی  گاه  آ
یونسکو در این مسیر می کوشد.

نگاهی نو به توسعه جنسیتی
دیگر سخنران این نشست دکتر عباس محمدی اصل، سخنان 
او همگان را دعوت  آغاز کرد.  با طرح یک معما  خود را 
نمود که نگاهی نو به توسعه جنسیتی داشته 
شیم  با

و  خود  ذهنیت های  با  و 
دنیای بنیاذهنی آن را بکاویم نه با نگاه عینی و بیرونی. 

مادی  دستاوردهای  انتقال  داشت:  بیان  نویسنده  این 
اما مشکل تغییر ذهنیت های  توسعه بسیار آسان است 

عجین شده تاریخی و نهادینه شده در تربیت ماست. 

او در ادامه افزود: راه حل این 
ارتباط  این  در  او  الگوها می باشد  بررسی کهن  مسأله 
می دهد  نشان  شناسان  باستان  تحقیقات  داشت:  بیان 
به  زودتر  سال   ۲۰۰۰۰۰ تا  سال   ۱۵۰۰۰۰ زنان 
توانایی اندیشیدن دست یافتند که دلیل این امر توانایی 

زایش و پرورش انسان توسط زنان است.

را  نمادها  بیایید  خواست:  مخاطبین  از  ادامه  در  او   
دوباره احیا کنیم و امکانات رفاهی و فرصت هایی در 

اخالق مراقبت برای زنان ایجاد کنیم.

بخش انتهایی نشست به پرسش و پاسخ اختصاص 
یافت و در نهایت ریاست انجمن علمی مطالعات صلح از عالقه مندان دعوت به همکاری نمود.

/http://sedayiran.com
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فیلم خود در سوداي  اکران  و  تولید  تولید،  پیش  فیلمسازان در جهان، در مراحل  از  بسیاري  بي شك 
به  این جایزه  دریافت  برند.  مي  بسر  در حوزه سینما،  مهمترین جایزه جهاني  اسکار،  دریافت جایزه 
فیلم هاي  در بخش  بار،  دومین  براي  که  اي  برند جهاني مي بخشد، جایزه  در جهان  فیلمسازي  هر 
بااخالق  و  باهوش  مردمي،  اي،  حرفه  خالق،  فیلمساز  فرهادي،  اصغر  آقاي  به  زبان،  غیرانگلیسي 

کشورمان تعلق گرفت.
 اما، دریافت این جایزه حاوي نکات قابل توجهي است؛ از جمله اینکه در زماني محقق شد که رئیس 
جمهور جدید ایاالت متحده، دونالد ترامپ، قوانین ضد مهاجرتي جدید و غیرصلح آمیزي علیه شش 
به  ایاالت متحده،  قوانیني که هم در داخل  ایران، وضع کرد،  از جمله کشور عزیزمان  کشور جهان، 
ویژه در میان فعاالن هنري، مدني و بسیاري از مردم عادي این کشور و همچنین در عرصه جهاني با 

اعتراضات فراواني مواجه شد.��
 در ادامه بازیگران اصلي فیلم فروشنده که به عنوان نامزد جایزه اسکار معرفي شده بود، ترانه علیدوستي 
و شهاب حسیني، و همچنین اصغر فرهادي کارگردان و نویسنده فیلم، در اعتراض به این فرمان و در 
همراهي با مردم شش کشوري که شامل آن مي شد، از حضور در این مراسم چشم پوشي کرده و پیام 
هایي منتشر کردند که بازتاب هاي جهاني داشت و بسیاري از مردم جهان را با خود همدل و یکزبان 
کرد، در این مدت اکران فیلم فروشنده در عرصه بین المللي با استقبال زیادي مواجه شد و چندین مقاله 
مهم در روزنامه ها و مجالت معتبر جهاني در حمایت از عوامل این فیلم منتشر و میلیون ها پیام در 
این رابطه رد و بدل شد، اجماعي جهاني در حمایت از اصغر فرهادي شکل گرفت، پیام هاي بعدي که 

حکایت از هوشمندي و تدبیر فرهادي داشت منتشر شد که بازتاب هاي بسیار مثبتي داشت،
 وي در اقدامي کم نظیر و قابل ستایش دو تن از ایرانیان مشهور در ایاالت متحده که نماینده جامعه 
برجسته و موفق ایرانیان در این کشور هستند را به عنوان نماینده خود در اسکار معرفي کرد و در نهایت 
فیلم بخش  بهترین  توانست جایزه  امریکا و جهان،  نظیر سلبریتي هاي  بي  تشویق  میان  در  فروشنده 
غیرانگلیسي زبان اسکار را به خود اختصاص دهد. اما این جایزه تنها جنبه سینمایي و حرفه اي نداشت، 
هرچند در قابلیت هاي حرفه اي آن شکي نیست، اما باید گفت اجماعي که در حمایت از این فیلم و 
اعطاي جایزه به آن صورت گرفت، اجماعي در حمایت از صلح جهاني، انسانیت، دوستي و اخالق و 
در مخالفت با کج اندیشي ها، دیوارها، محدودیت ها و تحقیرها بود؛ به گونه اي که مي توان این اسکار 

را اسکار صلح نامید و اهداکنندگان و دریافت کنندگان آن را فعاالن صلح جهاني.��

شقایق حیدري، مدرس دانشگاه و پژوهشگر
کاریکاتور از هادی حیدری

اهدای اسكار صلح به فروشنده
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ا صلح
کتاب:  “فتوای هسته ای از منظر حقوق بین الملل”

کتاب »فتوای هسته ای از منظر حقوق بین الملل« نوشته جابر سیوانی زاد 
به زبان انگلیسی در ۲۵۲ صفحه توسط انتشارات آمریکایی»سوپریم 
بین المللی  فروش  شبکه  طریق  از  و  شده  منتشر  کالیفرنیا«  سنچوری 

آمازون قابل دسترسی است.
الله  آیت  حضرت  انقالب  معظم  رهبر  توسط  هسته  ای  فتوای  صدور 
بین  الملل،  تابعان حقوق  برای  به عنوان یک مبنای معنادار  خامنه ای، 
مسیر  در  ویژه  به  ایران  حقوقی  مناسبات  در  جدیدی  دوره   مؤسس 
این راستا،  ایران و )۱+۵( قلمداد می  شود. در  بین  مذاکرات هسته  ای 
فتوای  عام  پذیرش  در  بین  المللی  برجسته   مقامات  فزاینده   استقبال 
در  مذهبی  فرمان  این  است.  بوده  توجه  درخور  و  مشهود  هسته  ای، 
جایگاه یک سند معتبر بین  المللی، نه تنها موجد تعهدات خدشه ناپذیر 
بین  المللی است؛ بلکه فراتر از آن، شکل دهنده  یک گفتمان جدید در 

ادبیات حقوق و روابط بین  الملل نیز می  باشد.
نسبت  کارآمدتر  و  جامع  جایگاهی  در  هسته  ای  فتوای  حقوقی  رژیم 
به معاهده  منع گسترش قرار می  گیرد؛ به طوری  که برخالف معاهده، 
هیچ گونه تبعیضی بین کشورهای برخوردار و غیر برخوردار از سالح 
این  در  و ذخیره سازی سالح هسته ای  به کارگیری  تولید،  در  هسته  ای 

رژیم حقوقی وجود ندارد.
این فتوا به لحاظ محتوایی با آرمان های غایی حقوق بین  الملل که همانا 
حفظ صلح و امنیت بین المللی است، در یک راستا بوده و از سوی 
دیگر برای جمعیت کثیری از مسلمانان از حیث فتوا بودن جنبه  الزام 
در  ایرانی  رسمی  مقامات  برای  نیز  بودن  حکم  حیث  از  و  داشته  آور 
جایگاه یک سند باال دستی و یک قانون انعطاف  ناپذیر قرار دارد. همین 
ویژگی های منحصر به فرد موجب شد که این فتوا مورد استقبال فزاینده  
مقامات سیاسی و رسمی دولت  های مختلف در سطح جامعه  جهانی 
از یک سو و تئوری پردازی های مختلف اندیشمندان حقوق بین  الملل 

کادمیک قرار گیرد. در محافل آ
فتوای هسته  ای از نظر روابط بین  الملل و نقطه نظر علم سیاست با وجود 
دربرداشتن زوایای عمیق و قابل تامل به دفعات توسط پژوهشگران بین 
المللی مورد مطالعه سطحی قرار گرفته بود و در نتیجه پیام پرمغز آن تا 

کنون نتوانسته در عرصه بین الملل به صورتی شایسته جلوه کند.
یک  قامت  در  الملل«  بین  حقوق  منظر  از  هسته ای  »فتوای  کتاب 
و  »ایران هراسی  گفتمان  طرفی  از  بین المللی  فقهی-  جامع  پژوهش 

زبانی  با  هم  آن  غرب،  دنیای  نخبگانِی  جهان  در  را  اسالم هراسی«  
حقوقی و مستند، با چالش های بنیادین روبرو می سازد و از طرفی دیگر 
در  انقالب  رهبر معظم  الله خامنه ای  آیت  رویکرد هسته ای حضرت 
صدور این فتوا را با لحاظ »ارزشهای حقوقی و انسانی« نهفته در آن، 

برای توسعه و تکوین حقوق بین الملل معاصر تبیین می نماید.
موضوع اصلی این کتاب »تعیین جایگاه و ابعاد حقوقی فتوای هسته ای 
رهبر انقالب« از رهگذر حقوق بین الملل است که در این راستا ارجاع 
به »آراء دیوان دادگستری بین المللی«، مصوبات »کمیسیون حقوق بین 
الملل« سازمان ملل متحد و نیز »قواعد حاکم بر شکل گیری عرف« 
این کتاب   در حقوق بین الملل نقشی محوری در »هندسه مفهومی« 

ایفا می کنند.

و  فقهی  تمامی »شبهات  به  بار  اولین  برای  کتاب تالش شده  این  در 
تمامی   ( با »رویکرد جامع اسالمی  بین المللی(  و  )داخلی  حقوقی« 
فرق اسالمی(« در ارتباط با فتوای هسته ای و سالح های کشتار جمعی  
پاسخ شایسته ای داده شود. همچنین »ناکارآمدی نسبی مکانیزم های 
منع سالح« در حقوق بین الملل در مطالعه تطبیقی با وجوه ممتاز رژیم 

حقوقی منبعث از فتوای هسته ای به تصویر کشیده شده است.
به  ناظر  بین الملل«  حقوق  منظر  از  هسته ای  فتوای  »سندیت  اثبات   
متحد  ملل  سازمان  الملل«  بین  حقوق  کمیسیون   ۲۰۰۶ »مصوبه 
حقوق  عرفی  قاعده  »شکل گیری  امکان سنجی  حقوقی  بررسی  و 
بین الملل« در زمینه حقوق بین الملل سالح های کشتار جمعی، منبعث 
از رژیم حقوقی فتوای هسته ای از نقاط تمایز این تحقیق بین المللی به 

شمار می آید.��
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جابر ِسیوانی زاد در این کتاب تالش کرده، برتری نظام حقوقی فتوای هسته ای بر نظام حقوقی حاکم بر »معاهدات بین المللی« را مورد 
مطالعه عمیق قرار دهد و تصویری اولیه از چارچوب نظری اجماع بین المللی در بازگشت به مبانی حقوق طبیعی آن هم از رهگذر 

صدور فتوای هسته ای و التزام حقوقی دولت های بین المللی حول آن سند را ارائه نماید.��

منبع خبر:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951125001060

صلح به مثابه آرمانی اخالقی
    موضوع صلح براي جامعه شناسان از دو جنبه مطرح است. یکي، صلح به عنوان یك 
موضوع مطالعه علمي که قرار است به تبیین موضوع جنگ، صلح و ستیزه هاي گروهي 
بپردازد و دوم اینکه صلح براي جامعه شناسان یك آرمان انساني- اخالقي است و همه 
مي دانیم که جامعه شناسي از جمله علومي است که تکوین آن، مبتني بر نوعي تعهد 
براي بهبود زندگي اجتماعي است. هم در سنت جامعه شناسي، در کالسیك ها و در 
جامعه شناسان بنام معاصر و حتي در کشور ما، سنت جامعه شناسي همیشه با دغدغه 

هاي روشنفکرانه و تعهد اخالقي براي حل مشکالت مردم همراه بوده است.
     در نتیجه، موضوع صلح فقط یك موضوع مطالعه علمي براي شناخت علت ها، ریشه ها و پیامدهاي پدیده هایي مثل جنگ و 

صلح نیست. 
صلح یك آرمان اخالقي است و از این منظر عالقه جامعه شناسي و جامعه شناسان به صلح، مطرح مي شود. به این معني که مي 
دانیم جنگ همواره منشا بسیاري از مسائل و مشکالت اجتماعي مثل فقر، مهاجرت هاي اجباري، ویراني منابع انساني و اقتصادي 

و... بوده و در نتیجه پرهیز از آن و حرکت به سمت صلح، همواره باید به عنوان یك ارزش اخالقي و آرمان باید در نظر گرفته شود.
     به عنوان یك واقعیت اجتماعي مي دانیم و دانش جامعه شناسي نیز این را به ما آموخته که جامعه از تضادهاي متعدد و ستیزها لبریز 
و مبتني بر تعارض منافع گروه هاي مختلف اجتماعي است. تضادهایي که مي تواند منشا ستیزه هاي ویرانگر باشد. در نتیجه وقتي 

صحبت از آرمان صلح مي شود نباید ساده اندیشانه فکر کنیم.
 صلح یعني رفتن به سمتي که همه بدون هیچ تضاد منافعي با یکدیگر زندگي کنند بلکه جهت مطالعات جامعه شناسي صلح باید به 
این سمت باشد که ریشه هاي واقعي یا ساختاري بروز جنگ یا مبناهاي ساختاري اي که مي تواند به صلح کمك کند را بشناسد. آن 
چیزي که مي تواند به عنوان یك آرمان واقع بینانه تلقي شود این است که تضادهایي که واقعي، غیرقابل اجتناب و بخشي از ماهیت 

جامعه است چگونه مي تواند به سمتي حرکت کند که به صورت مسالمت آمیز حل و فصل شود. 
بنابراین، مطالعات جامعه شناسي باید دانش و بصیرت ما را براي فهم زمینه هاي رسیدن به چنین شرایطي افزایش دهد.   

  دکتر حسین سراج زاده***
رییس انجمن جامعه شناسي ایران

** گروه جامعه شناسی صلح انجمن جامعه شناسی ایران**
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این روز  امسال  امروز، روز جهانی صلح است. 
را در شرایطی برگزار می کنیم که منطقه خاورمیانه 
بیش از گذشته درگیر جنگ، منازعه و ستیزه است 
در  پایدار  ثبات  و  صلح  به  رسیدن  برای  افقی  و 

منطقه هویدا نیست.
نواخته می شود و هر  بر طبل جنگ  از هر طرف 
یک از طرف های درگیر در سایه نوع بینش و منافع 
به خود اجازه می دهند به قاضی نرفته حکم داده 

و قضاوت کنند.
و  داخلی  سطوح  در  منازعه  و  جنگ  شوم  سایه 
لیبی،  از  منطقه  کشورهای  از  یک  هر  خارجی 
یمن، سوریه، فلسطین تاعراق گسترده است و هر 
لحظه نیروها و بازیگران جدیدی به این آوردگاه 
وارد می شوند و صحنه نزاع را خونین، پیچیده و 

مصالحه سیاسی را دور از دسترس تر می سازند.
کرد؟  باید  چه  خانمانسوزی  کارزار  چنین  در 
مسئولیت دولت ها، ملت ها، نخبگان و نهادهای 
سایه  که  آشفته بازاری  چنین  در  چیست؟  مدنی 
گسترش  بیشتر  منطقه  سطح  در  جنگ  شوم 
می یابد، به نظر می رسد به اکثر دولت های منطقه 
توان  اراده الزم،  آنها  بیشتر  بست.  امید  نمی توان 
را  مهم  این  برای  واقعی  مشروعیت  و  مناسب 
ندارند و تا حدودی نیز مدار و سکان این کشتی 

توفان زده از دستان این بازیگران نیزخارج شده و 
به دست گروه های ماجراجو و جنگ ساالر افتاده 
تامین  طریق  این  از  آبشان  و  نان  حتی  که  است 

می شود.
راه  و  چیست  چاره  زمینه ای  و  زمانه  چنین  در 
مشترک  »مسئولیت  اگر  است؟  کدام  برون رفت 

همه  مشترک  فصل  مهم ترین  را  اجتماعی« 
بدانیم  آینده نگر  و  مسئولیت پذیر  گاه،  آ نیروهای 
گروه  شخص،  به  معطوف  و  محدود  تنها  که 
نخبگان،  مسئولیت  نیست؛  نهادی  یا  خاص 
نهادهای مدنی و اجتماعات نخبگانی سنگین تر، 
سایه  در  و  سازگارتر  اجتماعی شان  رسالت  با 

صلح خوااهن خاورمیاهن متحد شوید!
د ر  مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران بی م ر مج د

اقدام و عمل فرهنگی و اجتماعی دست یافتنی تر 
راه اندازی  رویکردی،  چنین  سایه  در  است. 
کم هزینه ترین  و  بهترین  صلح خواهی«  »کمپین 
می تواند  که  است  کنونی  فضای  در  برنده  سالح 
صلح خواهان منطقه را زیر یک پرچم گرد آورد، 
رقم  را  مصالحه  و  تفاهم  تفهم،  و  سازد  همسو 
علمی،  توانمندی های  و  ظرفیت ها  از  و  زند 
بهترین  به  نقش  ایفای  برای  هنری  تخصصی، 

نحوی بهره جوید.
از  و  متنوع  خواهی  صلح  کمپین  مسیر 
ظرفیت های باالیی برخوردار است. شعر، فیلم، 
موسیقی، نقاشی، ادبیات و... همه می توانند در 
فضای مجازی و واقعی مردم را به صلح طلبی 
دعوت کرده و صحنه را برای مشارکت بیشتر و 
تاثیرگذاری اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مهیا 

سازند.
نغزپرداز  شاعر  قصاید  از  بیت  دو  با  را  کالمم 
»ملک الشعرای بهار« که شعر را در خدمت نهی 
پایان  به  داد،  قرار  طلبان  جنگ  و  جنگ  نفی  و 

می برم:
فغان ز جغد جنگ و مرغوای او

که تا ابد بریده باد نای او
بریده باد نای او و تا ابد

گسسته و شکسته پر و پای او
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چرا ما راحت تحریم می شویم؟
دکتر محمود سریع القلم

چرا ایران به راحتی مورد هدف قرار می گیرد؟ چرا هر نسبتی دادن به 
ایران تقریبًا مجانی است؟ چرا پیوسته ما را متهم می کنند؟ چرا بیشتر 
وقت سخنگوی وزارت خارجه صرف رد اتهام است تا تبیین سیاست 
خارجی کشور؟ چرا از جیبوتی گرفته تا همسایگان بزرگ و قدرت های 

تقریبًا همه  می کنند؟ چرا  نفی  را  ما  جهانی 
اعضای سازمان کنفرانس اسالمی علیه ایران 

رأی دادند؟
 

از منظر علم روابط بین الملل، پاسخ به این 
اما  هستند.  روشن  و  ساده  بسیار  پرسش ها 
قبل از طرح پاسخ به این نکته توجه فرمایید: 
که  بین المللی  همکاری  و  سرمایه گذاری  با 
عربستان طی ۴۰ سال گذشته انجام داده به 
مهم ترین بازیگر انرژی چه در قالب اوپک و 
غیر اوپک تبدیل شده است. ۱۰ میلیون کارگر 
دالر  میلیارد   ۱۸ حدود  درآمدی  با  خارجی 

در این کشور کار می کنند. حدود ۴۴۰۰۰ نفر متخصص عرب و غیر 
عرب در بهداشت، صنعت، آموزش و غیره از دولت عربستان حقوق 
معادل پنج میلیارد دالر دریافت می کنند. اروپا در تحریم روسیه بعد از 

ی ری می ش را ما را 

الحاق کریمه، بسیار مالیم تر از آمریکا رفتار کرد. چون اتحادیه اروپا، 
با  آمریکا  تجارت  می کند.  تجارت  روسیه  با  دالر  تریلیون  نیم  حدود 
روسیه حدود ۴۰ میلیارد دالر است که در مقیاس جهانی بسیار ناچیز 
است و بنابراین، تحریم روسیه بسیار آسان و کم هزینه بود. آمریکا با 
چین بسیار محتاطانه عمل می کند چون نیم تریلیون دالر با آن کشور 
غربی ها  که  می کنند  پیچیده عمل  و  آرام  بقدری  دارد. چینی ها  تبادل 
نظامی  و  مالی  قدرت  از  دقیق  طور  به 
بیشتر  و  ندارند  آن ها، اطالعات دقیقی 
در  آمریکا  نهایت  در  می زنند.  حدس 
چون  آمد  خواهد  کوتاه  مکزیک  قبال 
بخش  مکزیک،  کار  نیروی  بدون 
دچار  آمریکا  در  خدمات  و  کشاورزی 
اروپایی ها  می شود.  جدی  اختالل 
می کنند  رعایت  را  یکدیگر  شدت  به 
در  آن ها  تجارت  درصد   ۷۰ چون 
همه  اروپاست.  اتحادیه  اعضای  میان 
مازاد  چون  می گذارند  احترام  آلمان  به 
اول  رتبه   ،۲۰۱۶ سال  در  آن  تجاری 
جهانی را آورد: ۲۸۵ میلیارد دالر. نیم میلیون مهندس چینی فقط در 
تولید و ساخت عمرانی هستند. یک شرکت مسافری  آفریقا، مشغول 
داد.  سفارش  ایرباس  هواپیمای   ۲۰۵ اخیرًا  هندی،  سوم  رتبه  هوایی 

ا  ه ایران ر امی  ی  ا ر ر  را 
راد  ا اس  ینه  ن  د ن  داش
ه  یند  انند  نمی  ی  ند 
ه  ر ن اس اما  م ر  جا  ایران 
را  ند  می د ب  ن ند  ا می خ
ا  ن  را  ایران  د  نب د   ن 
صنع  ر   دا  ندارد  م  ا
دا  اس  مند  ا ن ما  ه  شر   

رسد ر ا ما می 
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ساالنه حدود ۱۷۰ میلیون نفر خارجی از ۵۳۵ راه ورودی، به آمریکا 
سفر می کنند. ۹۰۰ نفر افسر مسلمان در اداره پلیس شهر نیویورک کار 
می کنند. پنج میلیون انگلیسی در اسپانیا ویال دارند. در سال حدود ۱۳ 
در  میلیون هندی  بازدید می کنند. شش  دوبی  از  نفر خارجی  میلیون 
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس کار می کنند. و هزاران آمار دیگر 

در تبادالت و ارتباطات متقابل میان کشورها.
 

مقایسه کنید این واقعیات جهانی را با هیجان و خندۀ افراد اجرایی در 
راهروی هواپیمای ایرباس   که به ایران تحویل داده شده بود. حقیقت 
این است که ایران یک کشور صرفًا وارد کننده است. استقبال اروپایی ها 
از برجام به خاطر فروش کاال و خدمات است. آمریکا به ایران نیازی 
ندارد اما به عربستان، ترکیه و مصر نیاز دارد. بخش اعظم احترامی که 
یک کشور به کشوری دیگر می گذارد به خاطر نیاز است و نه اخالق. 
روابط بین الملل در سه واژه خالصه می شود )به ترتیب(: نیاز،ترس 

و بنابراین احترام.
 

چرا هر حرفی و اتهامی به ایران روا داشتن بدون هزینه است؟ افرادی 
اما  است  زمین  کرۀ  کجای  ایران  که  بگویند  نمی توانند  حتی  هستند 
برای  ایران  نبود  و  بود  می دهند. چرا؟ چون  نسبت  هرچه می خواهند 
آن ها اهمیت ندارد. کدام کشور و صنعت و شرکت به ما نیازمند است؟ 
Indispensabil- )کدام کشور از ما می ترسد؟ اصل اجتناب  ناپذیری 
ity( به این معناست. هندی ها برای آنکه توازنی در روابط با همسایه 
چینی خود ایجاد کنند، تبادالت وسیع و عمیق عمرانی و خدماتی با 
ژاپن برقرار کرده اند. عربستان ۲۰ میلیارد دالر در روسیه سرمایه گذاری 
بخصوص  کشوری  وقتی  کند.  تعدیل  را  مسکو  سیاست های  تا  کرده 
همسایگان را به خود وابسته کند به طور طبیعی مانع از رفتار و گفتار 
خصمانه آن ها می شود. نفت و گاز و محصوالت پتروشیمی ما به وفور 
در بازارهای بین المللی قابل یافت است. محصوالت کشاورزی ایران، 
چینی،  و  ترکیه ای  هندی،  فرش  اینکه  ضمن  دارد  نیز  خارجی  رقبای 

خریداران متوسط را راضی کرده است.
 

بنابراین، استراتژی ما برای آنکه حداقل تعدادی از کشورها را به خود 
نیازمند نماییم چیست؟ دستگاه دیپلماسی به معنای علمی و کاربردی 
مفهوم، استراتژی سیاست خارجی نداشته است زیرا سیاست خارجی 
= مالقات، جلسه و سفر. سیاست خارجی = اعالم مواضع، رد اتهام 
و دفاع از خود. سیاست خارجی = موعظه و دعوت به مراعات کردن 
سیاسی،  و  فنی  اقتصادی،  اندیشه های  کدام  بودن.  خوب  انسان  و 

ارتباطات خارجی کشور را تئوریزه کرده است؟

 
را مدیریت  بین المللی، کشور  و  استراتژی منطقه ای  بدون  آیا می توان 
است؟  مقدور  بین المللی  استراتژی  بدون  داخلی  مدیریت  آیا  کرد؟ 
احترام  مجانی  دیگر،  به کشوری  هیچ کشور  بین الملل،  نظام  این  در 
آمریکا  مخالفت  رغم  علی  انگلستان  باشید  داشته  توجه  نمی گذارد. 
امید  رساند.  امضا  و  توافق  به  را  چین  با  مالی  و  بانکی  عمیق  روابط 
سرنوشت  در  بازیگر  مهم ترین  به  شدن  تبدیل  با  که  اینست  روسیه 
سوریه، آمریکا را در رابطه با کریمه، اوکراین، شرق اروپا، موشک های 
مجبور  اقتصادی  تحریم های  و  اروپا  شرقی  شمال  در  آمریکا  مستقر 
به مصالحه کند. روابط بین المللی حالت تارعنکبوتی دارند. سیاست 
خارجی و استراتژی ملی نمی تواند براساس توصیه های حقوقی، ما به 
ازای مثبت تولید کند. ما هم دیگران را از خود بی نیاز کرده ایم و هم 
بعضًا در مدارهای حساسیت آنان وارد می شویم. نتیجه بسیار روشن 
و  ظرفیت ها  باید  ایرانی ها  شود.  منطقه ای  قدرت  باید  ایران  است. 
استعداد های خود را بروز دهند. ایران باید در مدار های قدرت، ثروت، 
صنعت و فرهنگ منطقه ای و جهانی حضور داشته باشد. ما کمتر از 
هند و کره جنوبی نیستیم. اما تحقق این آرمان ها محتاج یک استراتژی 
است: قدرت، مصونیت و شوکت کشور در ایجاد روابط متقابل و در 

سایه نیازمند کردن دیگران به خود تضمین خواهد شد.
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انی شدن ر  رایانه در ع ملی  ل   اید

ا منط سرمایه دار اس  رایانه  عار منط ملی 
رده اس ر  رام را ش  ا  اس  ه س

عرصه  در  امریکا  که  آنجا  از  اما  دارد  مختلفی  ابعاد  شدن«  »جهانی 
سرمایه داری پیشگام است، شاید بهتر باشد که در تحلیل سیاست های 

مهاجرتی ترامپ بر »جهانی شدن سرمایه« 
در  نمی توان  که  هرچند  کنیم؛  تمرکز 
فرآیندهای جهانی از نقش »فرهنگ« چشم 

پوشید.

مقوله هایی  وقتی  فرهنگی  جهانی شدن  در 
و  فرهنگ ها«  »گفت وگوی  چون 
می شود  برجسته  تمدن ها«  »گفت وگوی 
فرهنگی  جایگاه  یا  می دهد؛  رخ  اتفاق  دو 
کشورها به رسمیت شناخته می شود، یا در 

درون فرآیندهای جهانی جذب می شوند و به دنبال آن »جهانی شدن 
در  را  برجسته تری  نقش  بین المللی  نهادهای  و  می دهد  رخ  سیاسی« 
در  جهانی شدن سرمایه  که  است  حالی  در  این  می یابند.  جهان  اداره 
دیروز  تا  اگر  و  است  بی تفاوت  ملت ها  و  جغرافیایی  مکان های  برابر 
در  که  دیگری  کشورهای  به  امروز  بود،  متمرکز  امریکا  در  سرمایه ها 
نمی شوند،  محسوب  سرمایه دار  اصاًل  یا  هستند  سرمایه داری  حاشیه 

انتقال داده می شود.
به  سرمایه ها  که  می شود  مشاهده  امروزه 
تا  و  التین  امریکای  و  آسیایی  کشورهای 
داده  انتقال  آفریقایی،  کشورهای  حدودی 
شده که منجر به گسترش امکانات کاری و 
تولیدی در این مناطق شده است. علت این 
انتقال سرمایه از این جهت است که سطح 
دستمزدها در کشورهای آسیایی و امریکایی 
پایین تر است و همین امر هزینه های تولید 
را کاهش می دهد در نتیجه میزان بهره وری 
است  این  می یابد.واقعیت  افزایش  سرمایه 
کار«  نیروی  »استثمار  با  سرمایه داری  که 

ر ی  امعه شناخ ملی   
رام ی  ر ا ا م اس  س

انعی راد ن  مدام ر م د

(ع  مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران)

ران ا  ل ل رخی 
ی  ر ا ا م اس  س

دامات  ا ان  ا عن رام 
یند  ن می  انه س رس اد ن
دامات  ه ا د  اما من مع

ان  ه  عن رام 
انه ن رس اد ن
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تعریف می شود. بنابراین، وقتی نیروی کار در برخی از کشورها به دلیل 
پیدا  تمایل  آنجا  به  سرمایه  باشد،  ارزان تر  زندگی،  سطح  بودن  پایین 
ایجاد  مقصد  کشورهای  در  را  امکاناتی  سرمایه،  انتقال  این  می کند؛ 
با  و  می یابد  امریکا کاهش  امکانات جامعه  آن،  موازات  به  و  می کند 
این حرکت سرمایه، بویژه در دو دهه اخیر، وضعیت کار و اشتغال در 
مسکن  بحران  در  می توان  را  امر  این  نمونه  می شود.  تضعیف  امریکا 
آسیایی،  کشورهای  به  کارخانه ها  از  بسیاری  انتقال   ،۲۰۰۸ سال 
کاهش تب وتاب زندگی شهری در برخی از شهرهای امریکایی که از 
اینجا  بنابراین،  کرد.  مشاهده  می کردند،  زندگی  صنعتی  تولید  طریق 
است که یکسری افسردگی ها و نارضایتی ها در بین شهروندان شکل 

امریکا  می گیرد.نظام 
سرمایه داری  نظام  یک 
منطق  براساس  اگر  است 
اقتصاد  به  سرمایه داری 
امریکا نگاه کنیم، خواهیم 
سرمایه داری  که  پذیرفت 
»جهانی شدن«  به  میل 
این  جریان  در  دارد. 
که  چند  هر  جهانی شدن 
زیادی  پول  است  ممکن 
به سرمایه داران امریکایی 
منتقل شود اما شهروندان 
شغل  همچنان  عادی 
رنج  بیکاری  از  و  ندارند 
اتفاق،  این  می برند. 

براساس منطق اقتصاد و سرمایه داری، قابل توجیه  
از چه چیزی  امریکا  است و چندان اهمیتی ندارد که شهروند عادی 

رنج می  برد.

ملی،  منطق  یک  درون  از  اگر  سرمایه دارانه،  نگاه های  از  فارغ  اما   
»منطق  کنیم؛  نگاه  مسأله  این  به  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی، 
دید  خواهیم  تعارض  در  سرمایه داری«  »منطق  آن  با  را  ملی گرایانه« 
و  ملی گرایانه«  »ایدئولوژی  میان  تعارض  عنوان  با  آن  از  می توان  که 
»ایدئولوژی جهانی شدن« یاد کرد. ترامپ در دسته »ملی گراها« قرار 
می گیرد و سیاست های مهاجرتی او نیز برآمده از همین »ایدئولوژی های 
گرایش های جهانی شدن سرمایه  با  تعارض  در  که  است  ملی گرایانه« 

است.

از این رو، برخالف اینکه انتظار می رود امریکا همواره از »جهانی شدن« 

از  قضا  از  که  می کند  ظهور  ترامپ  چون  سیاستمداری  کند،  دفاع 
»محلی شدن« سخن می گوید و اینجا است که میان ابعاد »فرهنگی« و 
»سیاسی« جهانی شدن با اقتصاد سرمایه داری تعارض به وجود می آید. 
اینکه ترامپ و دستگاه اداری او چگونه بتوانند این مشکل را حل کنند 
که ضمن حمایت از مردم امریکا، سرمایه داری با بحران مواجه نشود، 

کار به غایت پیچیده و مشکلی است.
قرار  بزرگی  تعارض  چنین  یک  در  ترامپ،  سیاست های  معتقدم، 
می گیرد؛ او، از یک طرف، یک سرمایه دار است و باید به منطق جهانی 
سرمایه توجه کند و از طرف دیگر، سیاستمدار یک کشور خاص است 
و  بگیرد  نظر  در  را  شهروندان  متعارف  مطالبات  و  خواسته ها  باید  و 
ایجاد  را  تعارضی  این دو 
آمدن  بیرون  و  می کند 
به  نیاز  تعارض  این  از 
و  پیچیده  برنامه های 

حساب شده دارد.

است  حالی  در  این 
پشتوانه  با  ترامپ  که 
محلی«  »مطالبات 
طرح  با  آمد؛  کار  روی 
امکانات  اینکه  کردن 
را  امریکا  جامعه  کاری 
از  غیرقانونی  مهاجرین 
دیگر  جاهای  و  مکزیک 
باید  ما  و  می کنند  تأمین 
مانع ورود اینها شویم و دیوار بکشیم و امکانات اقتصادی را در اختیار 
سیاست های  نوع  یک  دلیل  همین  به  بگذاریم.  امریکایی  شهروندان 
محدودکننده مهاجرتی را در راستای »تأمین نیازهای محلی شهروندان 

خود« قرار داده است.
برخی تحلیلگران از سیاست های مهاجرتی ترامپ با عنوان »اقدامات 
به  ترامپ  اقدامات  که  معتقدم  من  اما  گویند  مي  سخن  نژادپرستانه« 
برتر  امریکایی  نمی گوید خون  نیست؛ چراکه  نژادپرستانه  عنوان  هیچ 
از خون آسیایی است، بلکه می گوید می خواهم امکانات را در اختیار 
مردم امریکا قرار دهم و به من ارتباطی ندارد که خاورمیانه دچار مشکل 
بیشتر »ملی گرایانه«  را  این سیاست ها  باید  این رو، معتقدم  از  است. 

تلقی کرد و باید از این زاویه مورد تحلیل قرار گیرد.



سیراف )صورت قدیمتر: سیراب( در بعضی نوشته ها صیراف نیز نوشته 
کنگان  شهرستان  مرکزی  بخش  در  واقع  باستانی  شهری  شده است. 
نقاط دیدنی استان بوشهر  از  تاریخی و  آثار  از  در استان بوشهر یکی 
در جنوب ایران است. سیراف یکی از قدیمیترین بنادر ایران است که 
دارای  »سیراف«  باستانی  شهر  بوده است.  فراوانی  رونق  دارای  زمانی 
معماری خاصی می باشد که بسیار شبیه به روستای ماسوله در شمال 
کشور می باشد. سیراف پررونق ترین بندرکشور بود که روابط تجاری 

زیادی با کانتون چین و…در دوره های ساسانی و اسالمی داشت.

بندر سیراف

در فاصله قرون دوم تا پنجم هجري قمري/هشتم تا دوازدهم میالدي، 
بندر باستاني و تاریخي سیراف )طاهري امروزي( یکي از بزرگترین و 
باشکوه ترین بنادر ایراني و اسالمي در سرتاسر حوزه خلیج فارس به 

شمار مي رفت.

دریانوردان و بازرگانان سیرافي نه تنها با کلیه بنادر آباد و پررونق خلیج 
فارس بلکه با هندوستان، چین و شرق آفریقا نیز در تجارت مستقیم 
با  آباد،  شهري  اسالمي،  اولیه  قرون  در  شهرسیراف  بودند.  مستمر  و 
مورد  چوب  زیبا،  هاي  خانه  مالکان  بود.  ثروتمند  بسیار  و  عظمت 
بندر  در  و  کردند  مي  وارد  هندوستان  و  آفریقا  از  را  خود  بناهاي  نیاز 

را ی س اری ندر 
را ی س اری ه  ی  منط ن ار  اد  ه ا ی ه  ا انجمن ا منط دید اع ا ه مناسب 

سي  از  بیش  آنها  قیمت  که  مي ساختند  هاي چندطبقه  خانه  سیراف 
هزار درهم بود. شهر، داراي سیستم فاضالب و لوله کشي سفالي بوده 
و بیمارستان بزرگي در آن احداث شده بود. عالوه بر این سیراف داراي 
چندین مسجد بزرگ و کوچك بوده که معروفترین آنها مساجد جامع و 

امام حسن بصري مي باشد.

هنرمندان سیرافي یا مقیم سیراف در کارگاه هاي خاصي، مرواریدهایي 
از نواحي مختلف خلیج فارس مي رسیده، پردازش هنري مي  را که 
کردند و سپس آن مرواریدها را به هند، چین و آفریقا صادر مي نمودند. 
هنر گچ بري نیز در بندر باستاني سیراف رواج کامل داشته و مردمان 
متمَول و ثروتمند سیراف، اغلب دیوارها و سقف هاي خانه هاي خود 
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را با نقوش و طرح هاي چشمگیري گچ بري مي کردند. مردمان خوش 
ذوق سیراف حتي در آیین دفن مردگان خود نیز مسایل هنري را رعایت 
مي کردند. آنان سنگ قبرهاي مکعب شکلي بر قبرهاي مردگان خود 
مي گذاشتند و آیات قرآن کریم و نام متوفي را با خط کوفي بسیار زیبا 

بر سنگ هاي مخصوص حك مي کردند.

سیراف بندري بوده که در باریکه اي میان کوه و دریا قرار داشته و به 
همین دلیل از چشم انداز بسیار زیبا و استثنایي برخوردار بوده است. 
هیچ بندري در سرتاسر خلیج فارس، موقعیت طبیعي سیراف را نداشته 
هولناکي  زلزله  در  سیراف سرانجام  پرشکوه  و  با عظمت  است. شهر 
که در نیمه دوم قرن چهارم هجري رخ داد به کلي ویران شد و بخش 
از آن همه شکوه،  به زیر آب فرو رفت. اکنون  نیز  از آن  قابل توجهي 
تنها ستون هاي نیمه فرو ریخته، دیوارهاي شکسته، قبرهاي متروك و 
مساجد ویران باقي مانده است. ویرانه هایي که هنوز زیبا و چشم انداز 

هستند و بیانگر رونق افسانه اي شهر در روزگاري دور مي باشند.

بازمانده های سیراف تاریخی

دیده  کنونی  سیراف  بندر  نزدیکی  در  باستانی  شهر  این  بازمانده های 
ایران و خاورمیانه و محل  بندرهای اصلی  از  می شود. سیراف زمانی 
دوردست های  به  سیرافی  بازرگانان  بود.  بزرگ  کشتی های  پهلوگیری 
آسیا و آفریقا سفر دریایی می کردند. آنچه از سیراف بازمانده، حفره های 
سنگی کنده شده بر شیب تبه های سنگی است که گویا بعد از اسالم 

چاه ها،  سنگچین ها،  همینطور  شده اند.  استفاده  نیز  قبر  به عنوان 
مانده است.  بجا  کوه ها  دل  در  آتشگاه  شبیه  غارهایی  و  سنگ فرش ها 
سید  و  طاهری  رضا  سمسار،  حسین  محمد  معصومی،  غالمرضا 
مبسوط سیراف  به صورتی  که  بوده اند  نگارانی  تاریخ  یاحسینی  قاسم 
را در حوزه های باستان شناسی و بناهای تاریخی، وضعیت اجتماعی، 

موقعیت جغرافیای تاریخی و اجتماعی و مشاهیر آن شرح داده اند.

حوضچه های آب باران

آنچه که امروزه در ارتفاعات مشرف بر دامنه کوههای شمالی سیراف 
یاد  سنگی  قبور  عنوان  به  آن  از  محققان  و  اندیشمندان  و  می بینیم، 
می کنند، در ابتدا به منظور ایجاد قبر و مدفن مردگان خلق نشده اند بلکه 
حوضچه های استحصال آب باران بوده اند که بر روی کوههای مشرف 
به دریا و شهر برای استفاده از آب باران و نیز تزریق به درون زمین و 
پیوستن به سطح سفره های آب زیرزمینی جهت تقویت آبخوانهای آن 
منطقه و به منظور برداشت در پائین دست از طریق چاههای حفره شده 

در طبقات سنگی بوده اند.

و  مهم ترین  تنهاترین،  که  باران،  طریق  از  شرب  آب  تأمین  منظور  به 
آوری  جمع  می آید  شمار  به  باران  آب  استحصال  در  روش  مؤثرترین 
مستقیم آب بر روی سطوح نازله می باشد. به منظور بهره وری از آبهای 
نازله و جلوگیری از هدر رفتن آنها و نیز تغذیه سفره های آب زیرزمینی 
چاههای مذکور پیشینیان سیراف به این نتیجه می رسند که هر آنچه آب 
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نازله را بر سطح کوه مذکور در باالدست چاههای حفر شده، استحصال 
و ذخیره نمایند و بدین طریق به آبهای جمع آوری شده فرصت بیشتری 
جهت نفوذ به درون زمین دهند. در حال حاضر از نواحی نزدیک به 
خط الرأس کوه با ایجاد مخازن با مقطع چهارگوش به ابعاد متفاوت 
قادر  که  نموده اند  تعبیه  کوه  جنوبی  یال  سرتاسر  در  را  حوضچه هایی 
باشد.  مذکور  اراضی  سطح  بر  نازله  آبهای  مجموعه  آوری  جمع  به 
چاههای حفر شده درون طبقات سنگی نیز درست در پائین دست هر 
مجموعه مخازن ذخیره آب تعبیه شده به طوریکه با نفوذ آب و رسیدن 
به سطح ایستابی منطقه بالفاصله سطح آب چاههای مذکور را مورد 

تأثیر قرار می دهد.

http://seeiran.ir/بندر-سیراف/
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علمی  انجمن  همکاری  با  ایران  درسی  برنامه  مطالعات  انجمن 
مطالعات صلح ایران نشست »برنامه درسی مبتنی بر صلح« را در خانه 

اندیشمندان علوم انسانی در چهارشنبه 19 اسفند 1394 برگزار کرد.

خانه  محل  در  که  صلح«  بر  مبتنی  درسی  »برنامه  نشست  در 
اندیشمندان علوم انسانی برگزار گردید »علیرضا صادقی« مسوول گروه 
برنامه درسی و فرهنگ، »محمد امین قانعی راد« رییس انجمن جامعه 
شناسی ایران، »مجتبی مقصودی« رییس انجمن مطالعات صلح ایران 

به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

  تنوع اجتماعی به عنوان سرمایه

جامعه  انجمن  رییس  راد«  قانعی  امین  »محمد  نشست  ابتدای  در 
داشتن  تفاهم،  و  همدلی  جنگ،  فقدان  را  »صلح«  ایران،  شناسی 
انسانی، حل تعارض ها و  ارتباط  بر اخالق،  انسانی مبتنی  مناسبات 
جامعه فارغ از خشونت، تعریف می کند. به نظر ایشان مدارس ما فاقد 
برنامه درسی هستند که بتواند صلح را تامین کند. در گذشته برخی از 
دروسی که مربوط  ادبیات فارسی بود به مساله صلح می پرداخت و 
به دانش آموزان از خود گذشتگی، عدم خشونت، فرهیختگی، روحیه  
گفتگو، همدلی و تفاهم را منتقل می کرد اما اکنون، دروس آموزشی ما  
نگرش های قالبی و پیش داوری قومیتی، مذهبی، جنسیتی و طبقاتی 

و... را القا و تقویت ممی کنند.

پیدایش »تنوع اجتماعی« مهمترین تحول اجتماعی در دوران معاصر 
بوده است. تنوع اجتماعی همانند »تنوع زیستی« دارای اهمیت زیادی 
توسعه  فرهنگ،  کردن  بارور  زندگی،  کردن  تر  غنی  برای  ما  باشد  می 
به  را  اجتماعی  تفاوت  و  تنوع  بایست  پیشرفت تمدن می  و  اجتماعی 
»تنوع  به  زیستی«  »تنوع  همانند  و  کنیم  نگاه  »سرمایه«  یک  شکل 
اجتماعی« اهمیت بدهیم. در اینجا این بحث مطرح می شود که این 
تنوع اجتماعی در فقدان فرهنگ صلح، می تواند آسیب زا باشد و به 
گسترش خشونت در بین گروه های اجتماعی بیانجامد. پس این تنوع 
ویرانگر  از طرفی هم نقش  و  دارد  از طرفی ظرفیت خالق  اجتماعی 
دارد. ممکن است تنوع اجتماعی، گروه ها را در مقابل هم قرار داده و 

زندگی اجتماعی را با خطر مواجه سازد.

یا جامعه ای  تنوع کمتری دارد  باید به سمت جامعه ای برویم که  ما 
متکثر و متنوع همراه با تضاد میان گروه ها؟

فرهنگی  تنوع  و   )Pluralism( تکثرگرایی  به  اندیشمندان  از  برخی 
پذیرش  آنها  نظر  به  دارند،  باور  جامعه  در   )Cultural Diversity(
و  اجتماعی   )Relativity( نسبیت  گیری  شکل  باعث  تکثرگرایی، 
معرفتی می گردد. برخی دیگر از زاویه مخالف به مساله می نگرند و 
به یگانگی )Monism( در جامعه اعتقاد دارند از نظر آنها چندگانگی 

باعث تفرق و چند دستگی در جامعه می گردد.

ر صلح نی  رنامه درسی مب ار ی ن 
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از سوی دیگر ما دیدگاه هایی در فلسفه و جامعه شناسی داریم که جنگ 
و تضاد را »نیروی حیاتی« )Vital Force( می داند. به نظر آنها جنگ 
و تضاد نه تنها نامناسب نیست بلکه »پیش راننده« )Driver( تاریخ 
می باشد و تمدن را یک مرحله به جلو می برد. به نظر آنها گروه های 
متکثر در برهه های خاص تاریخی در فرایندهای مانند جنگ  و نزاع 
مسائل خود را حل می کنند تا تاریخ به پیش رود. نظریه بقای اصلح 
 ،)Bio Diversity زیستی  )تنوع  شناسی  زیست  در  داروین  چارلز 
»تکامل اجتماعی« هربرت اسپنسر در جامعه شناسی )تنوع اجتماعی 
Social Diversity(، و آرای فالسفه ای چون هگل، و به تبعیت از آن 
کارل مارکس که »دیالکتیک« )Dialectic( را اصل  اساسی تاریخ می 
دانند. از نظر هگل و مارکس طرفداران صلح، محافظه کار و دشمنان 
چون  اندیشمندانی  حتی  مورد  این  در  شوند.  می  محسوب  نوآوری 
زمین،  فانون، مغضوبین روی  فرانتس  کتاب خشونت،  در  آرنت  هانا 
ژرژ سورل در بحث سندیکالیسم و سارتر، جنگ و ستیز را در عرصه 
می شوند.  قایل  تقدس  برای خشونت  و حتی  کنند  می  تمدن مطرح 
و  باشد.  انقالبی می  و  ارزشی  بار  دارای  تقدس خشونت  آنها  نزد  در 
حتی در جاهایی برای آن »توجیهات قدسی« نیز قائل می شوند. مثل 
ناسیونالیستی و  آیین که در فضای مذهبی،  و  از سرزمین  بحث دفاع 

روشنفکری کشورها وجود دارد.

در بین فالسفه، تقسیم بندی نیچه یعنی فرهنگ »دیونیزوسی و آپولونی« 

فرهنگ  یونان  و  روم  دوران  در  است.  برخوردار  باالیی  اهمیت  از 
انسان ها  آن  در  و  بود  و شادکامی( حاکم  دیونیزوسی )خدای شراب 
می جنگیدند و از زندگی لذت می بردند. به نظر نیچه، این نوع فرهنگ 
انسان های واالیی را بوجود می آورد. در دوره آپولونی )خدای تفکر و 
تامل( ما شاهد شکل گیری انسان های ضعیفی هستیم که به تفکر و 
تامل بها می دهند. همین امر مانع بروز عقده های آنها شده و باعث 
تبلور آن بشکل عقالنی و  اندیشه ای آن می شود. به نظر نیچه انسان 

آپولونی برعکس دیونیزوسی، کینه توز می باشد.

می  مدرسه  را  آموزی  دانش  چه   و  جامعه  در  را  انسانی  چگونه  ما 
خواهیم پرورش دهیم؟ بچه های بی تفاوت، بی انگیزه و سربه زیری 
از حقوق خود دفاع کنند و بر  نیستند  بلد  تولید تنش نمی کنند و  که 
یا  زنند؟  به خشونت می  داده شده، دست  آنها  به  آموزشی که  عکس 

کسانی که شیوه حل مسائل را از طریق گفتگو بلد می باشند؟

انرژی عاطفی در آن  نیاز دارد،  انسان  قانعی راد تاکید می کند، روح 
تولید، برانگیخته و در موقعیت هایی تخلیه شود و این روند برای بوجود 
این  دارد  ما  باشد. مشکلی که مدارس  انرژیک الزم می  انسان  آمدن 
است که انسان انرژیک تولید نمی کند. ما باید صلح را تمرین کنیم و 
 )Practice( »گزاره های آن را تبدیل به عادت واره کنیم. برای »عمل
صلح می بایست برنامه درسی ایجاد شود که در آن بچه ها در موقعیت 
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در  ها  بچه  تا  کنیم  فراهم  را  هایی  باید عرصه  ما  گیرند.  قرار  تعارض 
و  تمرین  را  مهار شده  و  یافته  مدنی، سازمان  مدارس حس خشونت 
کنترل کنند. ما از نظر سالمت روانی به تنش )Tension( و اشتیاق 
ابراز مخالفت،  مهارت  آموزان  دانش  به  باید  داریم.  نیاز   )passion(
گفتگو، خود کنترلی، و فیصله اختالف را یاد بدهیم و آنرا تمرین کنیم. 
پس مدارس ما به جای انتقال صلح، فضا را برای ایجاد تعارض و حل 

آن )به شکل بازی( مهیا کند.

امروزه ورود تلفن همراه به زندگی بچه ها باعث شده که آنها به جای 
به بازی های مجازی مشغول  آپارتمان  بازی در فضای واقعی، گوشه 
باشند که این موجب کینه خواهد شد چون در موقعیت تعارض و حل 

آن در تجارب عینی روابط اجتماعی قرار نگرفتند.

  فقدان مولفه صلح در دروس علوم سیاسی

سخنران دوم نشست »مجتبی مقصودی« رییس هیات مدیره انجمن 
مجموعه  به  آموزشی  نظام  وی  نظر  به  بود  ایران  صلح  مطالعات 
شود  می  اطالق  فرهنگی  نظام  ذیل  در  فرایندها  و  نهادها  ساختارها، 
که متولی امر آموزش و تعلیم است و مسوولیت نظارت و راهبری امر 
آموزش در جامعه را دارا می باشد. در هر نظام آموزشی چند عنصر 
برجستگی دارد: اهداف و چشم انداز نظام آموزشی، ابزارها و مکانیزم 
آموزش  کیفیت  و  کمیت  آموزشی(،  امکانات  و  )فضا  آموزشی  های 
دهندگان)معلم و استاد، سطح دانش و بینش(، جامعه هدف، فرایند 

آموزشی و برنامه آموزشی و درسی.

ایران به چند مقطع تقسیم می شود؛ هرچند  برنامه درسی در جامعه 
طبیعی است که نقش اصلی، هویت ساز و جامعه پذیر نمودن جامعه 
این حال ما شاهد مقطع  با  اولیه تحصیلی است.  هدف برای مقاطع 
پیش دبستانی، مقطع دبستانی – راهنمایی، مقطع متوسطه و دبیرستانی، 

دوره دانشگاهی، مقطع بزرگساالن و برنامه های درسی آزاد هستیم.

انداز نظام آموزشی  این نظام آموزشی، اهداف و چشم  عنصر اصلی 
است. نظام آموزشی چه انسانی را می خواهد، خلق کند انسان آرمانی 
باشد. معموال در هر  دنبال چه هدفی می  به  و  انسانی است  نوع  چه 
پیدا می  از دل نظام آموزشی بروز  نظام آموزشی، ارزش های مسلط 
برآیند هدف  و  هر کشور  آموزشی  نظام  از  درسی جزیی  برنامه  کند، 
سیاسی  پذیری  جامعه  و  فرهنگی  های  گیری  جهت  و  های  گذاری 
است. محتوای برنامه درسی مبتنی بر صلح دارای موارد زیر می باشد:

دوستی«،  نوع  و  بشر  »آموزش حقوق  رواداری«،  و  تساهل  »آموزش 

»آموزش گفتگو و ظرفیت سازی آموزشی برای ایجاد فضای گفتگوی 
انتقادی«، »شناسایی و احترام به تفاوت ها اعم از نژادی، قومی، زبانی، 
مذهبی و دینی و احترام به تنوع عقاید و باورها«، »تعاون وهمبستگی 
جمعی  و  فردی  حوزه  در  پذیری  »مسوولیت  شهروندی«،  پذیرش  و 
انتقادپذیری اجتماعی«،  وحرفه ای«، »افزایش آستانه تحمل فردی و 
از ظرفیت های  بهره گیری  و  اختالفات  آمیز  »آموزش حل مسالمت 

خشونت پرهیزی در متون درسی«.

این برنامه اهداف زیر را دنبال می کند:

- آموزش راه و روش و سبک زندگی مبتنی بر صلح و دوستی

- آموزش صلح، آشنایی و دوستی با خود

- آموزش صلح، آشتی و دوستی با همنوع )همنوع پروری(

- آموزش احترام به تنوع عقاید و باورها

- آموزش صلح با محیط زیست

- آموزش صلح با حیوانات

و  روزمره  زندگی  در  خشونت  سازی  طبیعی  از  اجتناب  آموزش   -
تلطیف فضای روزمره و حرکت بسوی جامعه ی امن تر

در کل ما در رشته علوم سیاسی درسی به اسم مطالعات صلح یا در 
نداریم  صلح  مطالعات  اسم  به  ای  رشته  کشور  های  دانشگاه  سطح 
همچنان که این مبحث در رشته علوم سیاسی جایگاه مستقلی نداشته 
المللی،  بین  ذیل درس سازمان های  در  اغلب  و  مانده  ای  و حاشیه 
آداب کنسولی و فن دیپلماسی می توان ازآن نشانی یافت. در مقابل ما 
دروسی داریم که مملو از  القائات تضاد و جنگ می باشد مانند انقالب 
های جهان، فلسفه انقالب، اعراب و اسراییل، توسعه نیافتگی، مسایل 
تئوری  امپریالیسم،  ماهیت  شناخت  سوم،  جهان  اقتصادی  سیاسی 
های انقالب، شرکت های چندملیتی و... . در این دروس، چیزی به 
واقع، صلح  در  نمی شود.  داده  آموزش  فقر  و  از جنگ، فالکت  غیر 
مضمونی مظلوم در کنار ادبیات گسترش یابنده ی بنیادگرا، رادیکال و 

جزم اندیش در متون دانشگاهی این رشته می باشد.

 اینکه چرا به صلح در نظام آموزشی در کشور بی توجهی است باید 
مقابل  در  صلح  مفهوم  باختگی  رنگ  کرد؛  اشاره  مختلفی  عوامل  به 
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مفاهیمی چون عدالت، آزادی، انقالب، برابری، حق جویی، توسعه، 
مبارزه و جنگ در و رشته علوم سیاسی در نظام آموزشی ایران، فقدان 
متولی رسمی داخلی، به عالوه نگاه و هستی شناسی ما نسبت به جنگ 
یا شر  پدیده ها خیر  ما همه  نظر  باشد، در  مانوی گونه می  و صلح، 
هستند یعنی ما میانه ای نداریم که بتوانیم در آن عرض اندام کنیم ما 
سیاست را توطئه و جنگ می دانیم. بسیاری از نگاه های ما، نگاه های 
ایدئولوژیک می باشد ما می بایست با باال بردن آستانه تحمل فردی – 
اجتماعی، خشونت ساختاری را در زندگی روزمره خود کاهش دهیم 
و به تدریج به سمت ترویج الگوی صلح طلبی برویم.  وی با اشاره به 
کتاب صمد بهرنگی با نام »کند و کاو در مسایل تعلیم تربیتی ایران« 
که در آن به انتقاد از نظام آموزشی دوران پهلوی دوم پرداخته بود، می 
توسعه  آموزشی کشورهای  الگوهای  از  استفاده  بجای  باید  ما  گوید: 
یافته باید از وضعیت آموزشی کشورهای همسایه نظیر ترکیه و پاکستان 

که مشکالت مشابه ما دارند، استفاده کنیم.

 فرهنگ ها همدیگر را زخمی نمی کنند بلکه همدیگر 
را تکمیل می کنند

سومین سخنران نشست »علی رضا صادقی« مسوول گروه برنامه درسی 
و فرهنگ بود که موارد زیر را بعنوان مولفه های صلح برشمرد:»آموزش 
»خودی  دیگری«،  و  »خود  همبستگی«،  و  »تعاون  سالح«،  خلع 
»معنویت«،»تعریف  وفرهنگ(«،  اندیشه  )جنسیت،  وغیرخودی 

حداقلی از اشتراکات«، »امتزاج فرهنگ ها«.

اساسا  و  باشد  می  غنی  بحث  بحث چندفرهنگی  مباحث صلح،  در 
با  را  صلح  ندارد.  معنایی  اصال  فرهنگی  چند  بحث  بدون  صلح 
و  اجتماعی  عدالت  ملت،   – ملت  ملت،   – دولت  شهروندی،  مفهوم 
تبدیل  اختالفات  این  که  کنیم  کار  اند. چه  دانسته  قرین  چندفرهنگی 
به صلح شود و فرهنگ ها به راحتی کنار هم زندگی کنند؟ که این به 
آموزش چندفرهنگی باز می گردد. ما در ایران و خیلی از کشورها به 
جای »چند فرهنگ سازی« بدنبال »یکسان سازی فرهنگی« بوده ایم 
و بعد از ناموفق بودن این سیاست، نگاه نویی به بحث چند فرهنگی 

بوجود آمد.

ما ضمن احترام به تفاوت ها، باید یاد بگیریم در کنار هم زندگی کنیم 
و به عدالت توجه کنیم.

نسبت چند فرهنگی و صلح چگونه می باشد؟  خروجی )Input( توجه 
به صلح بدون  توجه به بحث چندفرهنگی معنایی ندارد تا وقتی که به 

ایم صلحی متحقق نخواهدشد  نگذاشته  احترام  و  اهمیت  تفاوت ها 
به4 اصل  اینجا  در  به »صلح« معنا کرد.  توان  را می  »چندفرهنگی« 
یونسکو اشاره می کنیم که در آن ویژگی برنامه درسی مبتنی بر صلح 
را آورده است. اصولی چون؛ »یادگیری برای زیستن«، »یادگیری برای 
باهم  برای   »یادگیری  کردن«،  زندگی  برای   »یادگیری  کردن«،  عمل 

زندگی کردن«.

اساس زندگی با صلح، در »با هم زندگی کردن« استوار است اساسا 
ما باید گفتگوی میان فرهنگی را تشویق کنیم. ما نگاه مثبتی به بحث 
نداریم  صلح  ما  چرا  نداریم.  شناختی  چون  نداریم  چندفرهنگی 
چون در برنامه آموزشی ما، مولفه های صلح نیامده است همکاری، 
مسوولیت پذیری، حل مسالمت آمیز تعارض ها، اساس همدردی با 

گروه ها و... یاد داده نشده است.
ولی  مردند.  و  زدند  یخ  حیوانات  از  بسیاری  یخبندان  عصر  در   
خارپشت ها وخامت اوضاع را دریافتند تصمیم گرفتند دورهم جمع 
شوند و بدین ترتیب همدیگر را حفظ کنند. وقتی نزدیکتر بودند گرمتر 
می شدند ولی خارهایشان یکدیگر را زخمی می کرد. بخاطر همین 
تصمیم گرفتند از هم دور شوند ولی بهمین دلیل از سرما یخ زده می 
یا خارهای دوستانشان را  از این رو مجبور بودند که برگزینند  مردند. 
تحمل کنند، یا نسل شان از روی زمین برچیده شود. آنها آموختند که، 
با زخم های کوچک، زندگی کنند و از گرمای وجود یکدیگر که مهمتر 

هم هست، بهره مند شوند.«

در پایان نشست مقصودی ضمن انتقاد از »تمرین تضاد« قانعی راد می 
گوید: با کلیت آن مخالفتی ندارم ولی در جامعه و  در منطقه ای که 
خود مملو از انواعی از خشونت ها و اقسامی از تعارضات است، بردن 
این خشونت ها در فضای مدرسه باعث تشدید، القاء و واقعی سازی 
خشونت های بیرونی و از جادررفتگی در حوزه آموزشی نمی شویم؟

در پاسخ »قانعی راد« عنوان کرد که این تعارض ها به شکل بالفعل در 
جامعه ما وجود دارد ما باید این موقعیت را برای دانش آموزان بوجود 
آوریم و  بجای خشونت، تعارض  را به مدرسه بیاوریم  تا بدین شیوه، 
طریقه حل مسالمت آمیز تعارض ها از طریق مفاهمه و گفتگو آموزش 
بدهیم. در مدارس ما به طور دایمی به دانش آموزان  می گویند متین 
را  که حرف شان  بدهیم  یاد  آنها  به   باید  که  در حالی  باش  مودب  و 
بزنند و آزادی را بسازند. آزادی باید تمرین شود ما می بایست موقعیت 

یادگیری آزادی را بسازیم.

/http://article.irna.irاز: گروه ایرنا مقاله*
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