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 جناب آقای دکتر ســلطانی نژاد از اینکه در این شــمارة 
خبرنامه در خدمت شماییم بســیار خرسندیم. کووید 19 شرایط 
خاصــی را بر همه تحمیل کرد. دومین همایش صلح و حل منازعه 
نیز با توجه به این شــرایط همه گیر در جهان، در 3 و 4 آذر 1399 
به صورت مجازی برگزار شــد. به عنوان مدیر اجرایی این همایش، 
گزارشی اجمالی از همایش و قوت و ضعف این روش برگزاری بیان 

بفرمایید.
با پایان نخســتین همایش بین المللی صلح و حل منازعه در ســال 
گذشته، برای دومین همایش برنامه ریزی و مقرر شد در اردیبهشت 
1399 برگزار شود. اما شــیوع کووید 19 و مسائلی که متعاقب آن 
رخ داد در عمل، اجازه نداد بتوانیم همایش را در تاریخ تعیین شــده 
برگزار کنیم. با توجه به شــرایطی که در ابتدای شیوع این بیماری 
حاکم بود، گمان می رفت با گذشت چند ماه امکان برگزاری همایش 
به صورت حضوری باشــد، اما در عمل، بحران نه تنها فروکش نکرد، 
بلکه تشدید شد. از این رو، شورای سیاستگذاری همایش تصمیم به 

برگزاری آن به صورت مجازی گرفت. 
حدود 270 چکیدة مقاله به دست ما رسید و در فرایند ارزیابی، 
برخی حذف شــد. چکیده هایی نیز برای ارائه انتخاب شد. برگزاری 
مجازی همایش در مقایســه با روش حضوری، قوت ها و ضعف هایی 
داشت. به هر حال، حضور محققان در فضایی مشترک امکان تعامل و 
آشنایی میان افراد را فراهم می کند و به طرح بهتر ایده ها و تبادل آرا 
میان آن ها می انجامد. برگزاری مجازی همایش متأسفانه این امکان 
را از مــا گرفت. اما در نقطة مقابل، برگزاری مجازی این اجازه را به 
عالقه مندان داد تا بتوانند مباحث را از راه دور پیگیری کنند. پخش 
سخنرانی ها به صورت زنده در اینســتاگرام، طبعاً تعداد مخاطبان و 
کســانی را که از مباحث بهره می بردنــد افزایش داد و این امکان را 
فراهم کرد که افراد سخنرانی ها و مباحث را هر زمان که بخواهند در 

صفحة اینستاگرام مطالعات ایران دانشکده دنبال کنند.  

 در سال های اخیر شاهد منازعات بسیاری در منطقة 
خاورمیانه و در سطح جهان بوده ایم. با توجه به تحریم های 

اخیر امریکا علیه ایران و ترورهای اخیر، از جمله شــهادت 
ســردار ســلیمانی و دکتر فخری زاده، تحلیل شما از این 

رویدادهای بین المللی منازعه آفرین چیست؟
اگر بخواهم در مورد چنین رویدادهایی و رابطه آن با منازعه و صلح 
صحبــت کنم باید دو حیطة علمی و عملــی را از هم جدا کنم. در 
اینجا با نقد آنچه نگاه علمی از یک زاویة دید رشتة روابط بین الملل 
پنداشته می شود، آثار و عوارض عملی آن را بر امنیت و صلح بررسی 

خواهم کرد. 
در عرصة نظری و دانشگاهی، جریانی بر روابط بین الملل در دنیا 
مسلط اســت و منابع را در اختیار دارد که تحت عنوان واقع گرایی 
ابعاد انســانی اعمال دولت ها را به حاشــیه می راند و آن ها را نادیده 
می گیرد. این جریــان که اصطالحاً به آن »جریان اصلی« در روابط 
بین الملل گفته می شود، نه تنها ترور و کشتن افراد را توسط دولت ها 
مجاز می دانــد، بلکه به گونه ای متناقض نما حتــی جنگ، تحریم و 
ترور را ابزار صلح می پنــدارد. از این زاویة دید غیراخالقی که رفتار 
قدرتمندان را با عنوان فریبنــدة واقع گرایی توجیه می کند، مبنای 
موازنة قواست و کسانی که از این زاویة دید به دنیا می نگرند بر این 
باورند که صلح واقعی زمانی محقق می شود که بین بازیگران موازنة 
قوا شــکل بگیرد و کارکرد جنگ همین شکل دادن و تثبیت موازنة 
قواست. از این رو، نه تنها ترور افراد، بلکه اگر الزم باشد کشتار هزاران 
هزار انسان برای رســیدن به موازنة قوا امری ضروری است. همین 

مصاحبه ها

دکتر محمد سلطانی نژاد، استادیار گروه مطالعات غرب آسیا و شمال افریقا
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نگاه است که مانع از آن می شــود محافل سیاسی، سیاستگذاری و 
دانشگاهی در دنیا اقداماتی مانند ترور شخصیت های علمی و رسمی 

جمهوری اسالمی ایران را محکوم کنند. 
اما، از زاویة عملی، نگاه به واقعیت ها نشان می دهد که برخالف 
آنچه جریــان اصلی در روابط بین الملل می خواهد به ما بباوراند، در 
بســیاری موارد جنگ و خشونت نه تنها راه حل نیست، بلکه خود به 
دائمی شــدن منازعه میان دولت ها و گروه های انسانی می انجامد. در 
واقع، هرچند در برخی موارد، ثبات بلندمدت با سرکوب یک جریان 
یا یک کشــور توسط جریان و کشور دیگر حاصل می شود، در اغلب 
موارد ترور، اعمال خشــونت و هراس افکنی تنها بذرهای منازعه را 

میان طرف های درگیر آبیاری می کند. 
از آنجا که به وضعیت منطقه و صلح و ثبات در آن اشاره کردید، 

شــما را به اوضاع یمن، سوریه، بحرین 
و عراق ارجاع می دهم. اگر خشونت در 
اشکال مختلف آن می توانست خدمتی 
بــه صلح بکند، بعد از ســال ها جنگ و 
درگیری، وضعیت سیاســی و اجتماعی 
در این کشــورها به آرامش و ســکون 
رسیده بود. اما، در عمل، آنچه شاهدیم 
این اســت که اعمال خشونت نتوانسته 
به حل وفصل مســائل بیــن گروه های 
اجتماعــی  و جریان هــای  جمعیتــی 
بینجامد و تنها بدبینی های سابق را به 
نفرت و انتقام جویی تبدیل کرده است. 
از این روست که واقعیت های عملی باید 
تلنگری به همة ما در محافل دانشگاهی 
باشــد که هیچ گاه به توجیه خشــونت 

نپردازیم و ساده ترین راه حل ها را بهترین آن ها نپنداریم. 
در این فضا، واقعیت های عملی نشان داده و خواهد داد آن هایی 
که در تحریم و ترور دانشمندان و شخصیت های ایرانی ابزاری برای 
رسیدن به منافع خود می بینند و آن را تحت لوای خدمت به امنیت 
توجیه می کنند به این نتیجه خواهند رسید که این اقدام ها تنها به 

تشدید نزاع و افزایش بی ثباتی می انجامد.

 برای دستیابی به صلح و از آن مهم تر پایداری صلح 
چه پیشنهادی دارید؟ 

بر اســاس آنچه در پاســخ به پرســش قبل گفتم، از نظر من صلح 
محصول مدارا و پرورش دادن ارزش های انسانی است. هیچ گاه، صلح 
نمی تواند محصول نقیض خود، یعنی خشــونت، باشد. صلحی که با 
خشونت و ســرکوب ایجاد شده باشــد پایدار نیست و به آتش زیر 

خاکســتر می ماند. پای بندی به فرهنگ صلح، تقویت گفتمان صلح 
و به ویژه آموزش صلح، مهم ترین مسئولیت ما در محافل دانشگاهی 
است. ممکن است نتوانیم برخی واقعیت های کنونی و منبع خشونت 
و منازعــه را حداقل در کوتاه مدت تغییر دهیــم، اما می توان برای 
حل و فصل آن ها سرمایه گذاری کرد و با تغییر نگرش ها، به درجه ای 
از صلح و آرامش در بلندمدت دست پیدا کرد. از این روست که باید 
دید وســع ما چیست و برای حل منازعه و تنش هایی که در حیطة 

وسع ما قرار داد از چه مراحلی باید عبور کرد. 
به نظر من، پایه ای ترین سطح در صلح سازی سطح فردی است و با 
آموزش صلح در جامعه امکان پذیر می شود. در واقع، باید انسان هایی 
اهل آرامش، مدارا و قادر به کنترل هیجان های منفی داشته باشیم 
تا به صلح و مدارا در ســطح اجتماعی امیدوار شویم. از این رو، باید 
در ابتدا، روان شناســی صلح را به افراد 
آمــوزش داد. افراد باید بیاموزند چگونه 
بر حسادت و خشــم خود غلبه کنند و 
اختالف هــای میان خــود را از راه های 
غیرخشــونت آمیز برطــرف کنند تا به 

صلح پایدار در جامعه برسیم. 
اگــر به پاســخ من به ســؤال قبل 
نگاهی مجدد بیندازید، متوجه می شوید 
که برخی محافل دانشگاهی را مسئول 
ترویــج خشــونت می دانــم. به ویژه در 
رشتة روابط بین الملل، خشونت طبیعی 
پنداشــته می شــود و دولت هــا مجاز 
دانســته می شوند از منطق خود پیروی 
کنند کــه مبتنی بر منافــع و مصالح 
کوته نگرانه است، نه هنجارهای اخالقی. 
از دید من چنین نگاهی آسیب زاســت. دانشــمند واقعی نمی تواند 
مروج و توجیه گر خشــونت باشد. درست است که همه جا نمی توان 
خشونت را از میان برد و خشونت یکی از ویژگی های جوامع انسانی 
و اجتماع هــای بینادولتی از گذشــته بوده اســت و خواهد بود، اما 
بایــد به دنبال راه هایی برای تضعیف آن باشــیم و نه توجیه آن. در 
این فضاســت که قــدرت در خدمت صلح در می آیــد. از دید من، 
قدرت داشــتن الزم و ضروری اســت و افراد و دولت ها باید خود را 
توانمنــد کنند اما این توانمندی باید در خدمت صلح قرار بگیرد. در 
واقع، هم انسان ها و هم دولت هایی که انسان ها نمایندگی می کنند 
باید بیاموزند که نیاز دارند هم قدرت فیزیکی به دســت آورند و هم 
توانمنــدی در کــف نفس و تحت کنتــرل درآوردن هوی، هوس و 
وسوسه را کســب کنند. من از قدرتمندشــدن دفاع می کنم و آن 
را الزمــة صلح می دانــم. از موضع ضعف نمی توان از صلح ســخن 

مصاحبه ها 

این جریان که اصطالحًا 
به آن »جریان اصلی« 

در روابط بین الملل گفته 
می شود، نه تنها ترور و 
کشتن افراد را توسط 

دولت ها مجاز می داند، 
بلکه به گونه ای متناقض نما 
حتی جنگ، تحریم و ترور 

را ابزار صلح می پندارد.



f w s @ u t . a c . i r  f w s @ u t . a c . i r  f w s @ u t . a c . i r  f w s @ u t . a c . i r  f w s @ u t . a c . i r

h t tp : / / fws .u t . ac . i r

3شماره 14 - پاییز 1399 مصاحبه با اعضای هیئت علمی 

گفــت، چرا که قدرتمندانی را که ظرفیت قدرتمندی خود را ندارند 
به تجاوز و دســت اندازی تشــویق می کند. برای ایجــاد صلح باید 
قدرتمند و به عبــارت کامل تر توانمند بود، امــا این توانمندی باید 
در تمام ابعاد باشــد: توانمندی فیزیکی و توانمندی روحی و روانی. 
توانمندی و قدرت داشتن مفید است مشروط به اینکه گذشت کردن، 

فراموش کردن و بخشیدن بخشی از آن باشد.  

 استقبال پژوهشگران و مخاطبان همایش از برگزاری 
مجازی چگونه بود؟

در مجموع، همان گونه که اشاره کردم، ما تعداد قابل توجهی چکیدة 
مقاله دریافت کردیم و در 19 جلســه - شامل افتتاحیه و اختتامیه - 
70 ســخنرانی داشــتیم. از ایــن رو، باید گفت در شــرایط بحران 

کوویــد 19 که رخدادهــای بین المللی 
یا تعطیل شــده اند یا به صورت محدود 
برگزار می شــوند این دســتاوردی مهم 
به شــمار می رود. به نظــرم، این میزان 
مشارکت، چه به صورت عرضة چکیده و 
چه ســخنرانی، انگیزة محققان را برای 
ادامــة پژوهش های خود در شــرایطی 
زنده نگه داشــته اســت که انجام دادن 
فعالیت های علمی با مشکل مواجه شده 
است. در این شــرایط، محققان حیطة 
صلــح می داننــد که حتــی در صورت 
ادامه یافتن بحران کووید 19 در ســال 
آینده، پژوهش هــای آن ها مجالی برای 
عرضه خواهد داشت و دیگران می توانند 
از محصول تالش علمی و تجربة عملی 

آن ها اســتفاده کنند. با این حال، در هر صــورت برگزاری مجازی 
همایش با محدودیت هایی نیز روبه روســت و نمی توان انتظار داشت 
تماماً آنچه در مواجهه های علمی حضوری به دســت می آید در این 

شکل برگزاری عیناً تکرار شود. 

 برگزاری کالس های آموزشی نیز مجازی شده است. با 
توجه به تجربة این دو ترم، چه پیشنهادی برای برگزاری هر 

چه پربارتر کالس ها به صورت مجازی دارید؟
فکر می کنم این دو نیمســال برگــزاری کالس ها به صورت مجازی 
درکی نســبتاً جامع را از محدودیت ها و فرصت های آموزش مجازی 
در اختیار ما قرار داده اســت. از دید من، برگزاری مجازی کالس ها 
به صورت موفقیت آمیز دو بعد دارد. بعد نخست به امکانات و بسترهای 
فیزیکی و فناورانه برمی گردد؛ و بعد دوم، به نوع نگاه اساتید، به ویژه 

دانشــجویان، به کالس های مجازی. در بعد نخســت، واقعیت این 
اســت که نظام آموزشــی حضوری طراحی شــده با اشکال هایی در 
منطبق ســاختن خود با آموزش مجازی روبه رو می شود. به هر حال، 
ما مرکز آموزش الکترونیک و مجازی را در دانشگاه تهران داشته ایم 
و از گذشــته دوره های مختلف آموزش مجازی در دانشــگاه تهران 
برگزار می شــده اســت. اما، تبدیل یکبارةتمام آموزش حضوری به 
مجازی باری سنگین را بر دوش بخش آموزش مجازی دانشگاه قرار 
داده است. ضمن سپاســگزاری از تالش های عزیزان در این بخش، 
باید پذیرفت در هر صورت اشکاالتی در سامانه های آموزش مجازی 
از ابتدا وجود داشــته است که برخی از آن ها همچنان به قوت خود 
باقی است؛ تا اندازه ای که در مواردی مجبوریم از ابزارهای ارتباطی 
دیگر به موازارت سامانة آموزش الکترونیک استفاده کنیم. امیدواریم 
این اشــکال ها برطرف شــود و بتوانیم 
تمام کالس ها را بدون اشکال جدی در 

این سامانه برگزار کنیم. 
اما، بعد دوم و به نظر من به مراتب 
مهم تر، این اســت که تغییرات نگرشی 
الزم در اساتید، به ویژه در دانشجویان، 
در این زمینــه به وجــود بیاید. به هر 
حال، این بحران همچنان در اوج خود 
است و مشخص نیست چه زمان از آن 
رهایی پیــدا می کنیم. از ایــن رو، نیاز 
است اســاتید و دانشجویان تصور کنند 
این شــرایط برای مدت ها ادامه خواهد 
داشت و بر این اساس برای برگزاری و 
شرکت در کالس ها برنامه ریزی کنند. 

و  الزم  منابــع  آماده کــردن 
سازگارســاختن نحوة آموزش با شرایط مجازی آن چیزی است که 
نیاز اســت اساتید انجام دهند. از ســوی دیگر، دانشجویان نیز نیاز 
دارند بپذیرند که بخشــی مهم و شاید تمام دوران تحصیل آن ها در 
مقطع کارشناسی ارشــد احتماالً به صورت مجــازی خواهد بود. این 
همان دوره ای از زندگی آن هاســت که مصروف آموزش ساخته اند و 
برای تمام عمر از نتایج آن بهره خواهند برد. از این رو، باید حضور در 
کالس هــای مجازی را مانند کالس های حضوری مهم بدانند و آگاه 
باشند که اهمال در این زمینه به منزلة خسارتی خواهد بود که دیگر 

جبران نخواهد شد.  

 از وقتی که به این شمارة خبرنامه اختصاص فرمودید 
بسیار سپاسگزاریم. برای جناب عالی در مسیر صلح آرزوی 

موفقیت داریم.

هرچند در برخی موارد، 
ثبات بلندمدت با سرکوب 

یک جریان یا یک کشور 
توسط جریان و کشور 

دیگر حاصل می شود، در 
اغلب موارد ترور، اعمال 
خشونت و هراس افکنی 
تنها بذرهای منازعه را 
میان طرف های درگیر 

آبیاری می کند. 
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خبرنامه دانشکده مطالعات جهان مصاحبه ها 4

خلیل کوکبی، رئیس حسابداری 
 جناب آقای کوکبی از اینکه در این شــمارة خبرنامه 
در خدمت شماییم بسیار خرسندیم. بخش مالی بخش بسیار 
مهمی در هر سازمانی است. ویژگی های مهم این بخش را برای 
آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان محترم خبرنامه با روند کار، 

بیان می فرمایید؟
اینکه فرمودید بخش ما بخش بســیار مهمی در هر ســازمانی است، 
واقعاً درست اســت. نه اینکه چون در این بخش کار می کنم، چنین 
نظری داشته باشم؛ سازماندهی اطالعات، اعداد و ارقام به هم ریخته، و 
دســته بندی کردن آن، استفادة بهینه از زمان و مدیریت آن، توجه به 
هنر ثبات، به خصوص در زمان کمبود بودجه، جوابگویی به سازمان های 
نظارتی - از جمله سازمان مرکزی دانشگاه، وزارت علوم، سازمان تأمین 
اجتماعی، سازمان حسابرسی، و ادارة دارایی- نیازمند صرف زمان و از 
همه مهم تر، عشق و عالقه به کار در بخش مالی است. کارکنان بخش 
مالــی با خطرها و تهدیدهای زیادی روبه رو می شــوند. به طور مثال، 
اشتباهی ســاده در بخش مالی، مانند نوشــتن مبلغ 10.000.000 
ریال در چک، به جای 1.000.000 ریال، به راحتی قابل رفع و رجوع 
نیست، در حالی که در بخش های دیگر ادارات، شاید بتوان اشتباه های 
سهوی را با سهولت بیشتری برطرف کرد. از همه مهم تر، حسابدار باید 

امانتدار و رازدار در قبال اطالعات مالی سازمان باشد.

 با توجه بــه اینکه از همکاران باســابقه ولی جدید 
دانشکده محسوب می شوید، دانشــکدة مطالعات جهان را 

چگونه می بینید؟
باید بدون تعارف خدمتتان عرض کنم، با اینکه دانشکدة مطالعات جهان 
یکی از کوچک ترین دانشکده های دانشگاه تهران است، از نظر صمیمیت 
و دوســتی بین همکاران و اعضای هیئت علمی، یکی از بهترین ها در 
سطح دانشگاه است. رئیس محترم دانشکده و معاونان محترم ایشان با 
خوشرویی با همکاران برخورد می کنند. در بخش های مختلف دانشکده، 
بخش روابط عمومی، بخش آموزشــی، بخش پژوهشی، انفورماتیک و 
سایر همکاران واقعاً همکاری الزم را در هر زمانی که نیاز بخش ما بوده 
است، داشته اند و به موقع و بدون کوچک ترین دریغی همکاری کرده اند. 

جادارد از همة بخش های دانشکده تشکر کنم.

 با شیوع کووید 19 و برقراری دورکاری در اداره ها، آیا 
دورکاری بر راندمان کاری واحد شما تأثیری داشته است؟

بیمــاری کرونا از نظر بودجه، خســارات جبران ناپذیــری وارد کرده 
اســت. از آنجا که زیرساخت های دانشــگاه در بخش مالی به گونه ای 
اســت که کارکنان به صورت دورکاری یا همان مجازی خدمت رسانی 
کنند، از نظر کاری و با توجه به شــرایط، نباید کارکنان بهانه ای برای 

خدمات رسانی داشته باشند. درست است که کارکردن در این شرایط 
خیلی سخت است، ولی در بخش ما، خدمات به خلق اهلل اولویت اول 
است. جا دارد از مدیران ارشــد دانشگاه درخواست کنم زمینه برای 

دورکاری یا همان فضای مجازی را در بخش مالی نیز فراهم آورند.

 ورزش و فعالیت بدنی بخشی مهم در زندگی ماشینی 
امروز قلمداد می شود. شما در این خصوص چه اقدام هایی در 
زندگی روزانة خود داشته اید؟ آیا این اقدام ها در حفظ سالمت 

روحی و جسمی شما نقش داشته است؟
ورزش ابزار ارزشــمندی اســت برای حفظ ســالمت جهانی و رابطة 
مستقیمی با سالمت و روح و روان انسان دارد. به نظر بنده، روزی 30 
دقیقه انجام دادن ورزشی هر چند ساده، عامل تأثیرگذاری در سالمت 
جســمانی و روانی است. توجه به ســالمت جسمی، اصلی مهم برای 
هر انســانی است که نباید از آن غافل شد. غذای سالم، خواب کافی و 
ورزش منظم، ســه اصل مهم در حفظ سالمت جسمانی و روانی هر 
انسانی به شمار می رود، به خصوص در بخش مالی که نیاز به تمرکز و 
سالمت جسمانی و روانی ضروری است. بدون اغراق خدمتتان عارضم 
کــه در هــر روز کاری، قبل از شــروع کار، ورزش می کنم؛ هر چند 
ورزشی ساده در حد پیاده روی. واقعاً در آن روز خیلی شاداب و فعالم 
و راندمان کاری باالیی هم دارم؛ احساس خستگی نمی کنم؛ برعکس، 
روزهایی که ورزش نمی کنم احساس کسلی و خستگی دارم. جادارد از 
مسئوالن دانشکده درخواست کنم زمینه های ورزش را برای همکاران 

دانشکده فراهم آورد. 

 از وقتی که به این شمارة خبرنامه اختصاص فرمودید 
بســیار سپاســگزاریم. برای جناب عالی صحت و سالمت، و 

موفقیت آرزومندیم.
من نیز از شما همکار محترم، رئیس محترم دانشکده و معاونان ایشان 

تشکر و قدردانی می کنم.
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 جناب آقای میرشاهی از اینکه در این شمارة خبرنامه 
در خدمت شــماییم بسیار خرســندیم. خودتان را بیشتر 

معرفی می فرمایید؟
با سالم و احترام. ضمن تشــکر از شما که مقدمات این مصاحبه را 
فراهم کردید؛ باعث افتخار بنده اســت که در خدمت شــما باشم. 
من امیررضا میرشــاهی، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات امریکا 
هســتم. رشــتة تحصیلی بنده در مقطع کارشناسی ادبیات فرانسه 
بوده اســت. به فعالیت اجتماعــی و داوطلبانه عالقه مندم و چندین 
ســال در این زمینه فعالیت کرده ام. داشــتن یک سری دغدغه های 
اجتماعی زمینه ســاز ورود من به دانشکدة مطالعات جهان دانشگاه 

تهران شد.

 جناب عالی به عنوان کارشناس دبیرخانة دائمی صلح 
و حل منازعه، هم در نخستین همایش در سال 1398 و هم 
امسال، حضوری فعال و پرثمر داشــته اید. همایش امسال 
به دلیل شــیوع کرونا، در 3 و 4 آذر به صورت مجازی برگزار 
شد. این تجربة جدید از دید شمای برگزارکننده، چگونه بود؟

در نگاه اول، خاص، چالش برانگیز و شاید خسته کننده؛ اما از منظری 
عمیق تر این چالش برای ما تبدیل به فرصتی شد تا همساز با سایر 
رویدادهای اجتماعی، خود را با این شــرایط جدید منطبق کنیم و 
سقف محدودیت های خود را افزایش دهیم و از آن عبور کنیم. وقتی 
صحبت از محدودیت می کنم، به طور خاص، منظورم منابعی اســت 
که در اختیار ماســت و ما فقط امکان انتخاب از بین این گزینه ها را 
داریــم. حال وقتی منابع موجود محدود و گزینه های پیش رو اندک 
باشــند، برگزاری همایش برای ما چالشی به وجود آورد که در عین 
حال توانایی ما نیز در انطباق با این شرایط به خوبی محک زده شد. 
از یک طرف، دایرة حق انتخاب ما برای انتخاب بســتر مناسب برای 
برگزاری برخط همایش محدود بود؛ و از ســوی دیگر به وجودآوردن 
هماهنگی میان پژوهشــگرانی که برای عرضة مقاالت خود برگزیده 
شــده بودند و ســهیم کردن آن ها در این چالــش برگزاری مجازی 
نیز امری دشــوار بود. از این نکته نیز غافل نمی شــوم که بازخورد 
منفی که قبــل از برگزاری همایش می گرفتیم نیز بر ســختی کار 
اضافه می کرد؛ گزاره هایی از قبیل در شــرایط بحران کووید-19 آیا 
برگزاری همایش به صورت مجازی فایــده ای دارد یا همایش بدون 
حضور پژوهشگران در محیطی آکادمیک آیا امکانی برای هم اندیشی 

و هم افزایی کاربردی به وجود می آورد؟
باجود همــة ویژگی هایی که ذکر کردم، ما در برگزاری همایش 
موفق عمل کردیم و بازخوردهایی که بعد از همایش گرفتیم مثبت 

بود. به نظــرم، منفعل بودن و به تعویق انداختــن این رویداد به منزلة 
ناتوانی در روبه روشــدن با همه گیری کووید-19 اســت که همة ما 
اکنــون با آن درگیریــم؛ همچنین، ضعــف در بهره گیری از فضای 
مجازی که زمان و مکان را فشرده کرده است تا امکان نزدیک شدن 
افراد به هم را فراهم کند. ما از این فرصت اســتفاده کردیم و صرف 
فعال ماندن در شرایطی که بخش های زیادی از زندگی روزمرة همة 
ما دچار اختالل شــده اســت، دورنمایی از امید برای بازگشــت به 

روزهای روشن تر است.
 

  اگر قرار باشد سومین همایش بین المللی صلح و حل 
منازعه در 1400 به دو صورت مجازی و حضوری برگزار شود، 
با توجه به اینکه تجربة برگزاری به هر دو صورت را داشته اید، 

چه پیشنهادهایی برای برگزاری هرچه بهتر دارید؟
فراهم کردن بستر برخط بهتری که امکان تعاملی ترشدن همایش را 
ایجاد کند مهم ترین پیشنهادی است که باید برای برگزاری مجازی 
همایش در دســتور کار قرار گیرد. همین امر ممکن اســت سطح 
مشــارکت بین المللی را در صورت برگزاری حضــوری نیز افزایش 
دهــد. به طور مثال، بخش زیادی از مشــارکت کنندگان از امریکای 
شمالی که قصد حضور در نخستین همایش را داشتند، بنا به دالیل 
گوناگون فرصت مشــارکت را از دست دادند. تقویت زیرساخت های 

برگزاری مجازی همایش این مشکل را برطرف خواهد کرد.

  با توجه به اینکه دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات 
امریکا هستید، از تجربة تحصیل در این دانشکده بفرمایید.

به نظر بنده اکثریت قابل توجهی از دانشــجویان دانشکدة مطالعات 
جهان با آگاهی انتخاب رشــته کرده انــد و اولویت اول آن ها برای 
ادامة تحصیل بوده اســت. بر اســاس تجربة زندگی دو ســاله در 
خوابگاه متوجه شــده ام که گاه، بین هم اتاقی ها که از رشــته های 

امیررضا میرشاهی، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات امریکا
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متفاوتی انــد، رشــته های مطالعاتی دانشــکدة مطالعــات جهان 
دســت مایة طنــز قرار می گرفت. امــا، حقیقت امر این اســت که 
غفلت از حوزه های میان رشــته ای و مطالعات منطقه ای در ســطح 
دانشگاه های کشــور سبب درک نادرست ما از مناسبت بین المللی 
شــده اســت. همچنین، زمینه ساز معضلی شده اســت که افراد با 
تحصیالت کاماًل نامرتبط در مورد مســائل نیازمند تخصص، دانش 
و تحقیقات علمی را در جایگاه اظهارنظر یا کار عملی قرار می دهد. 
تــا حد زیادی دانشــکدة مطالعات جهان این فضــای علمی برای 
به دســت آوردن تخصص در یک حوزة مطالعاتــی را فراهم آورده 
اســت و به نظرم در آینده ای نزدیک از ظرفیت های این دانشــکدة 
تقریباً نوپا بیشتر در عرصه های گوناگون علمی، سیاسی، اقتصادی 

و اجتماعی-  فرهنگی استفاده خواهد شد. 
از بعد شخصی نیز، بعد از شروع تحصیل در این دانشکده، فقط 

شــخصیت حقوقی ما نیست که دستخوش 
تغییر و پیشــرفت قــرار می گیــرد، بلکه 
شخصیت حقیقی ما نیز به تکامل می رسد. 
به بیان دیگر، تحولی در شــالودة فکریم نیز 
اتفاق افتاده است که ثمرة آن پرسشگری، 
به مثابة کاشــف عمل کردن  و  مطالبه گری 
در امــور مختلف حتی مســائل شــخصی 
زندگی اســت. در کنار ایــن اتفاق مثبت، 
قرارگرفتن در جّو مثبــت علمی- رقابتی، 
توانایی های شخصی ام  سبب شکوفاشــدن 
شده اســت. ناگفته نماند که ارتباطات زیاد 
موجود در دانشــکده چه در سطح داخلی 
و چه در سطح بین المللی موجب گسترش 

جهان بینی دانشــجویان می شــود. این ویژگی، الزمــة تحصیل در 
دانشکده اســت و پیوندهای مفیدی برای گسترش فعالیت علمی- 

پژوهشی به وجود می آورد.  

  مهم ترین ویژگی دانشکدة مطالعات جهان را در چه 
می بینید؟ 

فضای صمیمی که حس خانه و خانــواده را تداعی می کند. با وجود 
اینکه بنده بومی تهران نیســتم، هرگز احساس غربت حین تحصیل 
در مقطع ارشد نداشــتم. این امر فضای خشک بوروکراتیک معمول 
در دانشگاه ها را تعدیل می کند و به دانشجویان این فرصت را می دهد 
تا پیوندی فراتر از ارتباط معمول اســتاد و دانشجو داشته باشند و در 
فضایی دوستانه و محترمانه، از محضر اساتید گرامی استفاده کنند که 
به نظرم همین موجب تقویت اعتمادبه نفس در دانشجویان می شود و 

استرس ناشی از سختی درس ها را تلطیف می کند.
  چه توصیه ای برای دانشجویان جدید دارید، توصیه ای 

که انتظار داشتید در ابتدای ورود شما به دانشکده، به شما 
می شد؟

بر اســاس تجربة دو ساله ام متوجه شده ام که دانشجویان محترم باید 
دقت داشته باشند که در مدت زمان کوتاهی که در دانشکده مشغول 
به تحصیل هستیم این امکان برای اساتید گرامی و گروه ها وجود ندارد 
که حمایت علمی همه جانبه ای از دانشجویان داشته باشند. به سخن 
دیگر، تحصیل در مقطع ارشــد در این دانشکده، به خصوص با وجود 
داشــتن واحدهای جبرانی، زمان کمی برای گروه ها باقی می گذارد تا 
به صورت ریز و کامل همة موضوعات موردنظر دانشــجویان را پوشش 
دهد. لذا، این دانشــجویان هستند که باید با کوشش مضاعف برخی 
کاستی های فعلی را جبران کنند. الزم به ذکر می دانم که گروه ها نیز 
بایــد برای آموزش روش تحقیق به دانشــجویان، برنامه ریزی بهتری 

داشته باشند.

برگزاری  و  با شیوع کووید 19    
کال س ها به صورت مجازی، قوت و ضعف 

آموزش مجازی را در چه دیده اید؟
البته من فقــط چهار واحد درســی حین 
شیوع کووید-19 داشــته ام. از این رو شاید 
نظر بنــده دربرگیرندة همــة ابعاد موجود 
نباشــد. اما بر اســاس همین تجربة اندک، 
متوجه شــده ام که محتمل است در محیط 
شــخصی که ما در کالس مجــازی حاضر 
می شــویم عوامل گوناگونی موجب اختالل 
در تمرکز ما شــوند و اگر انگیزة شــخصی 
الزم برای تحت اختیار درآوردن این عوامل 
را داشته باشــیم، بخش زیادی از ضعف کالس های مجازی برطرف 
می شــود. نکتة دیگر متوجه اساتید می شــود که مبنی بر ظرفیت 
ایشان در برگزاری کالس ها به صورت تعاملی )interactive( است 
تا تمایل دانشــجویان را برای یادگیری شــعله ور کند؛ در غیر این 
صــورت، به نظرم عواملی که مختل کنندة تمرکزند و به هر تقدیر در 
فضای شــخصی ما حین برگزاری کالس وجود دارند ممکن اســت 
قوی تر باشــند. در صورت رفع این مشکالت، آموزش مجازی زمان 
زیادی را که صرف رفت وآمد یا انتظار ناخوشایند بین کالس ها وجود 
داشــت برطرف می کند و به دانشــجویان زمان های خالی بیشتری 

برای بهینه سازی وقت می دهد.

  از وقتی که به این شــمارة خبرنامه اختصاص دادید 
بسیار سپاســگزاریم. برای جناب عالی توفیق روزافزون در 

تحصیل و در زندگی آرزومندیم.
با سپاس از توجه شما

فعال ماندن در شرایطی 
که بخش های زیادی از 
زندگی روزمرة همة ما 

دچار اختالل شده است، 
دورنمایی از امید برای 

بازگشت به روزهای 
روشن تر است.

مصاحبه ها 
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7شماره 14 - پاییز 1399

اخبار ویژه

دومین همایش بین المللی صلح و حل منازعه در دانشکدة مطالعات 
جهان دانشگاه تهران در دو روز دوشنبه و سه شنبه 3 و 4 آذر 1399 

به صورت مجازی برگزار شد.
در افتتاحیة این همایش شــش سخنرانی انجام شد: سخنرانی 
دکتر محمدســمیعی، رئیس دانشــکدة مطالعات جهان دانشــگاه 
تهران؛ دکتر ســعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی؛ 
دکتر محمدکاظم علوی پناه، اســتاد بین المللی و پژوهشگر برجستة 
دانشگاه تهران؛ دکتر جان اوبرگ، استاد دانشگاه لوند سوئد، رئیس 
مؤسســة فراملی مطالعات صلح و آینده پژوهی؛ دکتر زپتا شینواری، 
برندة جایزة جهانی ابن ســینای یونسکو؛ و دکتر علی اکبر علیخانی، 

دبیر علمی همایش. 

ادارة این نشســت را حمیدرضا دشــتی، دانش آموختة مطالعات 
امریکای دانشکدة مطالعات جهان، برعهده داشت.

دکتر محمد سمیعی، رئیس دانشکدة مطالعات جهان، در مراسم 
افتتاحیــة دومین همایــش بین المللی صلح و حــل منازعه ضمن 
خیرمقدم به ســخنرانان و مخاطبان داخلی و خارجی این همایش، 

به بیان دو نکتة کلیدی پرداخت.
نخســت، مســئلة صلح و حل منازعه را مطرح کرد و منازعه را 
بخشــی از طبیعت بشــر خطاب کرد که در طول تاریخ همواره بوده 
اســت، چرا که انسان همواره به دنبال خوشبختی است و خوشبختی 
پدیده ای متافیزیک است و هیچ گاه برای هیچ کس همة خوشبختی 
دست یافتنی نیســت. وی افزود: »دســت یافتن به تمامی نمادهای 
خوشبختی نیازمند مادیات اســت و مادیات پدیده هایی فیزیکی اند. 
هر تجلی خوشــبختی به خودی خود تجلی های دیگر خوشبختی را 
از دســت می دهد. لذا، زمینة منازعــه در تاریخ و در جامعه در ابعاد 
مختلف همواره با انســان هست. هنر ما انســان ها باید این باشد به 
قناعت دســت یابیم، به آنچه داریم راضی باشیم تا سدی برای ایجاد 

دومین همایش بین المللی صلح و حل منازعه در دانشکدة مطالعات جهان برگزار شد
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منازعه فراهم گردد.« تقویت روحیه و اراده، و رفع ســریع منازعات 
احتمالی پیش آمده در خانه و خانواده، در جامعه، در عرصة بین الملل 

و در محل کار راهکارهای پیشنهادی دکتر سمیعی بود. 

به گفتة رئیس دانشــکدة مطالعات جهان، بخش بزرگی از تاریخ 
جهان تاریخ منازعات است که انرژی زیادی از بشر را صرف خود می کند 
و متأسفانه در اکثر موارد این انرژی سازنده نیست. بنابراین، پیام اصلی 
این همایش این است که بتوانیم هر چه سریع تر بر این منازعات فائق 
شــویم و به صلح برســیم و از انرژی به هدردهندة بشر بر سر منازعات 
جلوگیری کنیم. وی افزود: »متأســفانه، تجربیات تاریخی نشان داده 
اســت که این زمینة منازعه همواره با بشر هست و در قرن بیستم که 
میوه های عقالنیت مدرن در دنیا به ثمر نشســت و بسیاری از فالسفة 
عصر روشنگری گمان می کردند که با رفاهی که مدرنیته با خود به همراه 
می آورد و با دستاوردهای علمی، دیگر منازعه از میان بشر رخت برخواهد 
بست، قرن بیستم خونبارترین قرن تاریخ بشر بوده است و بیش از 180 
میلیون نفر کشته شدند. هر چه به آخر قرن نزدیک تر می شویم تعداد 

این کشته شدگان از میان غیرنظامیان بیشتر شده است.«
به بیان وی، در قرن بیســتم شــاهد بودیم کــه جهان یک دهم 
جمعیت خود را در آغاز قرن از دســت داد. این رویا که با پیشــرفت 
می توانیم زمینه هــای منازعه را برطرف کنیــم رویای پوچی بیش 

نیست. زمینه های منازعه همواره با ما هست. 
بــه گفتة دکتر ســمیعی، نگاه ایــن همایش، با توجــه به نگاه 

میان رشته ای، پایان دادن به منازعات و ایجاد صلح است. صلح و حل 
منازعه پدیده هایی اند که تنها با یک رشــته نمی توان بدان پرداخت. 
پیام اصلی این همایش این است که به بشریت کمک کنیم این اتالف 
انرژی را از میان بردارد و زمینه های رسیدن به آسایش و رفاه بیشتر 
برای بشــریت فراهم شــود. ارج نهادن به صلح و حل منازعه و طرح 

راهکارها از زوایای مختلف در این همایش دنبال شده است.
نکتة دوم ســخنان دکتر سمیعی، اشــاره به نحوة برگزاری این 
همایش به صورت مجازی به دلیل شــرایط کوویــد 19 بود و گفت: 
»گرچه این برگزاری مجازی توفیق حضور پژوهشگران و فرهیختگان 
و دانشــمندان را از ما گرفته است، برکاتی نیز با خود داشته است؛ از 
جمله اینکه همایش در دسترس تر شده است و ضبط تمامی جلسات 
در دســترس عالقه مندان در سراســر جهان اســت. سهولت ارتباط 
مجــازی میان اعضــای مختلف پنل ها و مباحــث مطرح در محیط 
مجازی با هزینه ای کمتر تداومدار خواهد بود. در کنار تلخی دوری از 

دوستان، به این شیرینی ها می اندیشیم.« 
دکتر سمیعی در انتهای سخنان خود از زحمات دست اندرکاران 
برگزاری این همایش تشکر و قدردانی کرد. از جمله از دکتر سعیدرضا 
عاملی، ریاست محترم این همایش و رئیس پیشین دانشکدة مطالعات 
جهان تشــکر کرد که چنین بنیانی را برجا نهادند؛ از دکتر علی اکبر 
علیخانی، دبیر علمی همایش قدردانی کرد، که صاحب ایده  در حوزة 
صلح و حل منازعه است و در صدد تأسیس مؤسسه و رشتة صلح در 
دانشگاه تهران است. دکتر سمیعی این همایش را خدمت بزرگی به 
عرصة علم و دانش و جامعه و تاریخ دانست. همچنین، از دکتر محمد 
سلطانی نژاد، دبیر اجرایی همایش؛ کمیتة محترم اعضای علمی؛ و از 
همکاران سرکار خانم مهندس سمانه شــفیعی، رئیس انفورماتیک 
دانشــکده؛ آقای امیررضا میرشاهی، کارشــناس دبیرخانة همایش؛ 
سرکار خانم اعظم فرهنگیان، مســئول دفتر دانشکده؛ جناب آقای 
رضا شــجاعی، مسئول سالن؛ و سرکار خانم زهرا جالل زاده، مسئول 

امور بین الملل و روابط عمومی دانشکده تشکر و قدردانی کرد.

دکتر سعیدرضا عاملی، دبیرشــورای انقــالب فرهنگی و استاد 
دانشــگاه تهران، در افتتاحیة دومین همایش بین المللی صلح و حل 
منازعه در روز دوشــنبه 3 آذر 1399، ســخنرانی خــود را با عنوان 
»صلح و جنگ سیستم و ضرورت حل ساختاری منازعات بین المللی« 
ایــراد کرد. دکتر عاملی موضوع صلح و حل منازعه را موضوعی مهم 
و تاریخــی خواند و ابراز امیدواری کرد این تالش دانشــگاه تهران و 
دانشکدة مطالعات جهان بتواند سازوکارهایی را برای توسعة صلح در 
جهان ایجاد کند. دکتر عاملی، تالش برای صلح، به خصوص در حوزة 

دانشگاهی، را تالشی ارزشمند خواند. 
وی با اشــاره به ابتالی بیش از 59 میلیون نفر به کووید 19 در 
جهان، و مرگ بیــش از 1 میلیون 400 هزار نفر، هراس و اضطراب 

دکتر سمیعی: در قرن بیستم شاهد 
بودیم که جهان یک دهم جمعیت خود را 
در آغاز قرن از دست داد. این رویا که با 
پیشرفت می توانیم زمینه های منازعه را 
برطرف کنیم رویای پوچی بیش نیست.

اخبار ویژه
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در ســطح جهانی و شرایط سخت و ناگوار مردم جهان را یادآور شد 
و افزود: »یکی از عرصه های نگرانی و عدم امنیت مخاطرات مرتبط با 
ســالمت است و یکی از جنبه های مهم صلح تأمین سالمت و امنیت 
برای جامعة بشــری است، هم نسبت به جنگ و هم نسبت به فقر و 
هم نسبت به اموری که منشأ بیماری های فراگیر و به مخاطره انداختن 

سالمت جامعة انسانی است.« 
دکتر عاملی تأکید کرد صلح مبتنی بر پایة علم و دانش و آگاهی 
اســت و جنگ پدیده ای اســت مبتنی بر نفرت و نیرنگ و ادامه داد: 
»در واقع، دانش و حقیقت علم هرگز جامعه را به ســمت جنگ، فقر، 
نابرابری و ظلم حرکت نمی دهد. آنچه جامعة انســانی را به ســمت 
ناامنی، جنگ، نابرابری و ظلم می کشــاند پدیدة نیرنگ، عصبیت و 
جهل است. انسان به جای استفاده از اندیشه در مسیر خلق نوآوری ها 
برای حل مســائل جهان و کاهش دردها و آالم جامعة بشری، دچار 
خودخواهی می شود که منشأ نیرنگ ها بر علیه جامعة بشری است.« 
به گفتة این استاد ارتباطات و مطالعات امریکا، همه بر این معنا واقف اند 
که امروز جامعه به معنای کلیت جامعه یک کل به هم پیوست است که 
7/8 میلیارد جمعیت جهان را شامل می شود و بشر از وضعیت حاکم بر 
جهان و جهل و عصبیت های قومی، نژادی، دینی، فردی و گروهی با منشأ 

خودخواهی و تکبرهای درونی و بروز جنگ، در رنج است. 
دکتر عاملی با یادآوری اینکه قرن بیستم یکی از قرن های خونبار 
جنگ بود، کشــتگان جنگ در این قرن را 22 برابر کشتگان جنگ 
در قرن هجدهم و 12 برابر کشــتگان جنگ در قرن نوزدهم دانست 
و افزود: »عصبیت و جاهلیت با مدرن شدن و پیشرفت جهان کاهش 

نیافته اســت، بلکه افزایش داشته و ممکن است این مسیر همچنان 
ادامه بیابد. جهان ظرفیت جنگ بزرگ را بیش از قبل یافته و شــمار 
ســالح های کشتار جمعی و شــیمیایی افزایش یافته است. تنها در 
فاصلة ســه روز، انفجار دو بمب اتمی بر ســر هیروشیما و ناکازاکی 
نزدیک به 220 هزار تا 300 هزار کشته برجای گذاشت. جهان امروز 
ظرفیت 12 هزار بمب هسته ای را داراست که 6 هزار بار بدتر از بمب 

اتمی هیروشیما و ناکازاکی است.«  
دکتر عاملی »تئوری زمستان خاکستری« را طرح کرد مبنی بر 
اینکه اگر این بمب ها زیر ماشــة عصبیتی قرارگیرد که به فکر جهان 
نباشد، همة جهان را دچار سرمای شدیدی خواهد کرد و دمای کرة 
زمین را به منفی 50 درجة ســانتی گراد خواهد رساند و همه در این 

غبار عصبیت و جاهلیت کشته می شوند. 
رنج جهان از فقر دیگر بخش سخنان این استاد علوم ارتباطات بود. 
امروز آمار فقر مطلق در جهان بیش از 800 میلیون نفر اســت. درآمد 
این افراد در روز تنها 1 دالر و 90 سنت است. وی افزود: »جهان آبستن 
فقر مطلق است. حتی پیش بینی می شود علی رغم رشد و پیشرفت ها، 
تا ســال 2030، تعداد مبتالیان به فقر مطلق، به نیم میلیارد جمعیت 
جهان برســد.« دکتر عاملی فقر را رنجی بــزرگ در جهان خواند، آن 
هم در شرایطی که ثروت های چندین میلیارد دالری در جهان وجود 
دارد؛ میلیاردهایی که ظرفیت بزرگی از ثروت دنیا را به خود اختصاص 
داده اند. 1 درصد جامعة جهانی بیش از 90 درصد ســرمایة جهان را 
به خود اختصاص داده  اند و این ها ظرفیت های ســازمان یافتة تبعیض، 

بی عدالتی، فاصلة اجتماعی و سلطة بر جهان است. 
به باور وی، جهان عاری از جنگ، نفرت و فقر مســتلزم آن است 
که نهادهای ظرفیت ســاز برای جنگ، فقر و بالیای عمومی در جهان 
به جای حرکت به ســمت نابرابری و ظلم و ظرفیت سازی برای جنگ، 
به ســمت عدالت و جهان عاری از ظلم و تبعیــض حرکت کنند. با 
وجود نهادهای بین المللِی منشأ جنگ و نفرت، نمی توان انتظار داشت 
با برگزاری نشســت و همایش ها، مســئلة جنگ حل شود و به حل 
منازعه ای اساسی دست نخواهیم یافت. ریشة حل منازعه در مواجهة 

سازمان یافته با عوامل جنگ و فقر، بال و ناامنی در جهان است. 
دکتر عاملی با اشــاره به گروهک کوچکی در ایران با پشتیبانی 
امریکا و اســرائیل و عربســتان افزود: »17 هزار تن از جوانان پاک 
ایرانی در مدت یک سال ترور شدند و پایة ترورهای چهار دهة اخیر 
کشورمان بوده اند. با وجود گروهک های تروریستی در جهان نمی توان 

انتظار صلح و آرامش برای جهان داشت.« 
دبیر شورای انقالب فرهنگی، با اشاره به اینکه رنج های ما محدود 
به فقر و جنگ نیســت، ادامه داد: »شاید بیشتر از هر چیزی فرهنگ 
دورافتادة از خدا و انسان دورافتادة از خدا منشأ بالیای جامعة بشری 
اســت. امروز شاهدیم که در دنیای مدرن زندگی های منجر به طالق 
رو به افزایش است. در امریکا، در سال 2019، نزدیک به 2 میلیون و 

دومین همایش بین المللی صلح و حل منازعه 

دکتر عاملی: جهان عاری از جنگ، نفرت و 
فقر مستلزم آن است که نهادهای ظرفیت ساز 

برای جنگ، فقر و بالیای عمومی در جهان 
به جای حرکت به سمت نابرابری و ظلم و 

ظرفیت سازی برای جنگ، به سمت عدالت و 
جهان عاری از ظلم و تبعیض حرکت کنند.
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200 هزار مورد ازدواج و 800 هزار مورد طالق صورت پذیرفته است؛ 
یعنی از هر 3 ازدواج، 1 مورد به طالق کشــیده شــده است. جامعة 
طالق در دنیا خانواده های تک سرپرست و مادران  سرپرست فرزندان 
را افزایش داده است؛ فضایی که منجر به سبک زندگی ای می شود که 
ناآرامی و تألمات بشر را افزایش می دهد. ما دچار فرهنگی هستیم که 
منشأ ناامنی و بالیای اجتماعی در جهان است. برای رسیدن به صلح 

باید قدری پایه ای تر با مسائل مواجه شد.« 
دکتر عاملی نکتة سخنان خود را در قالب مدل فهم چرایی نفرت 
و جنگ در جهان این طور بیان داشت که ساختار کلی جهان نیاز به 
بازنگری اساسی دارد. نخست باید به نگرش های نفرت و نگرش های 
منتهی به جنگ توجه داشــت. اندیشــة صلح منشــأ به وجودآمدن 
صلح خواهد شــد؛ و اندیشــة نفرت و جنگ به جنگ و نفرت منجر 

خواهد شــد. پایة اصلی جنگ و نفرت 
نیز بر ایدئولوژی جنگ اســتوار اســت. 
سیاســت های  نفرت  ایدئولوژی هــای 
نفرت را رقم می زند. ســرمایه گذاری ها 
روی صنعت جنگ در دنیا برخاســته از 
ایدئولوژی های نفرت و استثناگرایی در 
ذهنیت اجتماعی افراد و برخی دولت ها 

و گروه های کوچک در دنیاست. 
وی ادامــه داد: »وقتــی یکــی از 
رؤســای امریکا صحبت از این کرد که 
ما امریکاییان خیلی مستثنی تر از سایر 
ملت های جهــان نیســتیم، گیولیانی، 

شــهردار ســابق نیویورک، رئیس جمهور را نقد و مالمت کرد و ملت 
امریکا و سرزمین امریکا را سرزمین استثناهای بزرگ خواند.« دکتر 
عاملی با انتقاد از اینکه حتی تحمل شــنیدن سخن صلح آمیز وجود 
ندارد، افزود: »واقعیت این است که انسان از آن منظر که انسان است 
با همه برابر اســت. همة انســان ها حق زندگی و حق برخورداری از 

کیفیت خوب زندگی را دارند.«  
این اســتاد علوم ارتباطات و رسانه ادامه داد: »امروز که از فضای 
مجازی ســخن می گوییم نزدیک به 30 درصــد جمعیت جهان به 
اینترنت دسترســی ندارند و نمی توانند از این ظرفیت مهم استفاده 
کننــد. فاصلة اجتماعــی ای که در جهان واقعی وجــود دارد فاصلة 
اجتماعــی و محرومیت هــای تبعیض آمیز در دنیــای مجازی را نیز 

به دنبال دارد.« 
دکتر عاملی با تأکید بر نقش ایدئولوژی افزود: »با نگاه به ساختار 
اجتماعی، در درجة نخســت باید نگران ایدئولوژی هایی باشــیم که 
کشتن دیگران و رنج  ایجادکردن برای ملت های دیگر برای آنان آسان 
است و نظام سرمایه داریی شکل می دهند که در آن عدة زیادی در فقر 
مطلق و عدة کمی در ثروت مطلق باشند. چنین فضایی دیگری سازی 

 hate( را پدید می آورد که منشــأ دیگری هراســی و بازنمایی نفرت
representation( می شود و این در واقع عرصة رسانه ای تولید نفرت 
است.« به گفتة وی، »کار رسانه ها بازتولید و بازنمایی واقعیت هاست، 
اما همة واقعیت هــا را بازنمایی نمی کنند. در بازنمایی های آنان ملت 
صلح و دوستی در جهان، ملت و جامعه ای هراسناک معرفی می شوند. 
در مورد ملیت های دیگر نیز در گذشــته این امر اتفاق افتاده است، از 
جمله نسبت به ژاپن، روســیه و چین. در مورد پیروان ادیان نیز این 
بازنمایی هراسناک تحقق یافته است. امروز شاهدیم که اسالم هراسی 

فراگیری توسط رسانه ها بازتولید شده است.« 
دکتــر عاملی با اشــاره به وقایــع بعد از 11 ســپتامبر که از 
مصادیــق این نفرت برانگیزی بود گفت: »در بیشــتر کشــورهای 
اروپایی و در امریکا، به مســاجد و مســلمانان متعددی حمله شد 
و تراژدی های بســیار تأسفباری رقم 
خــورد. در انگلســتان، در اتوبــوس 
عده ای نوجوان، تحت تأثیر شــرایط 
و فضای نفرت و رســانة نفرت برانگیز، 
به توهین به جوان عراقی مســلمان 
و تازه فارغ التحصیل شــده ای از مقطع 
کارشناسی ارشــد پرداختند و به وی 
مسلمان  جوان  این  شــدند.  حمله ور 
بدون هیچ پاســخی از اتوبوس پیاده 
می شــود و این گــروه نوجــوان در 
تعقیب وی، آنقدر با چوب بر ســر او 
ضربــه زدند که قطع نخاع شــد و در 
عبارتی معنادار خطاب به دولت انگلســتان گفت من آمده بودم در 

کشور شما تحصیل کنم ولی مرا معلول کردید.«
دکتر عاملی در تحلیل ساختار جنگ و ساختار مخالف با امنیت، 
به مفهوم »دیگری سازی« اشاره کرد و ادامه داد: »دیگری سازی پایة 
بســیاری از تقابل ها و نفرت هاست. بر پایة دیگری سازی است که در 
ساختار فکری و اجتماعی دیگری هراسی )xenophobia( به وجود 
می آید. دیگری هراســی آنقدر هراس را نسبت به دیگری که ممکن 
اســت 2 میلیارد جمعیت مسلمان در جهان باشد، افزایش می دهد 
کــه تمامی این جمعیت را در معرض خطر قرار می دهد. خطر برای 
دیگــری اقلیت، خطر برای جامعة میزبان هم هســت. امروز جهان 
متصل تر از گذشــته است. جهان مجازی شــده و جهان جهانی شدة 
امروز به مراتب متصل تر از جهان گذشته است و خطرزایی برای یک 
فرد به مثابة خطرزایی برای همگان است. خطرزایی برای جامعة اقلیت 
بزرگ حتماً خطرزایی برای جامعة اکثریت اســت. دیگری سازی ها 
پایة دیگری هراسی ها را به وجود می آورد. جداسازی ها به دنبال خود 
دیگری هراســی ها را به وجود می آورد. دیگری هراســی ها به تضاد و 
تقابــل و جنگ می انجامــد. در پرتو این فضای تقابل هاســت که با 

اخبار ویژه

دکتر عاملی »تئوری زمستان 
خاکستری« را طرح کرد مبنی بر اینکه 

اگر این بمب ها زیر ماشة عصبیتی 
قرارگیرد که به فکر جهان نباشد، همة 
جهان را دچار سرمای شدیدی خواهد 

کرد و دمای کرة زمین را به منفی 50 
درجة سانتی گراد خواهد رساند و همه 
در این غبار عصبیت و جاهلیت کشته 

می شوند. 
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آشفتگی اجتماعی مواجه می شویم. کیاست محصول این تقابل های 
ریشه دار در جامعة بشری است.« 

دکتــر عاملی با نــگاه به جامعة امریــکا که تحــت تأثیر نگاه 
نژادپرستانة انتخاباتی دو جمعیت بزرگ باالی 70 میلیون در مقابل با 
هم قرار گرفته اند، ادامه داد: »کمتر دیده شده است که جمعیت های 
میلیونی حول محور نفرت در مقابل هم قرار بگیرند. این خطر بزرگ 
در هر جای دنیا خطری ناگوار اســت. چــه در فضای ملی و چه در 
فضای بین المللی پسندیده نیست که ملت ها به نزاع با هم بپردازند. و 
پسندیده نیست که دیگران برای ما و ملت های مسلمان و ملت های 

غیرمسلمان فضای تقابل به وجود آورند.«
دکتر عاملــی »صلح« و »جنگ« را مفاهیمــی جهانی خواند و 
ورای ملیت، نژاد، قوم و ادیان دانست و صلح برای گروهی و نه برای 
گروهی دیگر را ناشی از تفکر ایدئولوژیک و خطرناک نفرت دانست. 
همچنین، اســتفادة ابزاری از صلح را اســتفادة بسیار خطرناکی 
خواند و مصادیق آن را ســخن گفتن از صلح و هم زمان تجهیز 6000 
کالهک هســته ای برای نابودی بشر، تخصیص نزدیک به 1 تریلیون 
دالر به صنعت جنگ، استفاده از صلح برای سلطة بیشتر، فراهم کردن 
ناامنی و استفادة اطالعات برخی نهادهای بین المللی صلح با ورود به 

کشورها برای ایجاد ناامنی نام برد. 
دکتــر عاملی با تأکید بــر بی معنابودن ضعیف بــودن در مقابل 
قدرت هــای نظامی بزرگ جهان چنین ادامه داد: »در شــرایطی که 
برخی کشورها به صورت ســلطه آمیز ناامنی برای سایر ملت ها پدید 
می آورند، گریزی نیست مگر رفتن به سمت قدرتی که بازدارندة وقوع 
جنگ شود. در واقع، ظرفیت های بازدارندگی ظرفیت های ایجاد صلح 
اســت. اگر امروز جمهوری اسالمی ایران به سمت قدرت بازدارندگی 
حرکت می کند، برای ایجاد امنیت و صلح در منطقه و در جهان است 
و نه برای جنگ. برای این اســت که کسانی که به دنبال گرفتن همة 
جهان هســتند کمی تأمل و احســاس خطر کنند تا به سمت ایجاد 
ناامنی در منطقة غرب آســیا حرکت نکنند.« همچنین خاطر نشان 
کرد که  بازدارندگی نباید به ســطحی کشــیده شــود که به سمت 
ســالح های کشتار جمعی و بمب اتم برود و جمهوری اسالمی هرگز 
به این ســمت حرکت نکرده و نخواهد کرد و مبنای اندیشة اسالمی 

چنین اجازه ای به ما نمی دهد. 
دبیر شورای انقالب فرهنگی در خاتمة سخنان خود ابزار امیدواری 
کرد: »به ســمتی حرکت کنیم که شاهد صلح نظام مند و فراگیر در 
جهان باشیم. ما بر این باوریم که ملت های جهان به سمت عقالنیت و 
دردمنــدی با همة مظلومان جهان حرکت می کنند و عباد صالح خدا 
الُِحوَن.«  وارثان اصلی جهان خواهند بود. أََنّ الْْرَض یَِرثَُها ِعَباِدَي الَصّ

همچنیــن، ابراز امیــدواری کرد که در دو روز همایش شــاهد 
مقاالت فاخر و راهگشــایی برای رسیدن به حل منازعه در جهان و 

استقرار فضای تمدنی صلح آمیز باشیم. 

دکتر علی اکبر علیخانی، دبیر علمی دومین همایش بین المللی 
صلح و حل منازعه و دانشــیار دانشــگاه تهــران، در افتتاحیة این 
همایش، ســخنرانی خود را با عنوان »نقد نظریه های جنگ عادالنه؛ 

رویکرد ایرانی - اسالمی« ایراد کرد.

دکتر علیخانی دلیل و فلسفة وجودی نظریه های جنگ عادالنه را 
از ابتدا، کاهش تلفات و خسارت های جنگ ها و جلوگیری از خشونت 
و تخریب های گسترده دانســت تا جنگ ها حتی االمکان انسانی تر و 
اخالقی تر شود. وی این نظریه ها را تا حدی نیز موفق خواند. تشکیل 
سازمان ملل متحد، شکل گیری کنوانسیون های ژنو و برخی مقررات 
بین المللی نتیجة نظریه های جنگ های عادالنه بوده اســت. به گفتة 
دکتر علیخانی در چند دهة اخیر، نظریه های جنگ عادالنه از هدف 
و فلسفة اصلی خود فاصله گرفته  و به ابزاری برای حمله و جنگ در 

دست قدرت های بزرگ تبدیل شده است. 
وی در تبییــن نظریه های جنگ عادالنه به طور خالصه، به ســه 
مرحله اشــاره کرد که این نظریه ها معتقدند اگر در این ســه مرحله 
برخی اصول رعایت شــوند، جنگ عادالنه خواهــد بود: مرحلة اول، 
پیش از شروع جنگ و موجه بودن دالیل آغاز جنگ؛ مرحلة دوم، در 

طول جنگ؛ و مرحلة سوم، پس از جنگ.
نظریه های جنگ عادالنه برای مرحلة اول و پیش از شروع جنگ 
شش شاخص مهم را به این شرح مطرح می کنند: 1. هدف از جنگ 
درســت و عادالنه باشد؛ 2. مرجعی ذی صالح جنگ را اعالم کند؛ 3. 
هیچ راه دیگری جز جنگ نباشــد و جنگ آخرین گزینه باشــد؛ 4. 
جنــگ با نیت خیر اتفاق بیفتد؛ 5. ابزارهــای به کارگرفته در جنگ 

دکتر علیخانی: در چند دهة اخیر، 
نظریه های جنگ عادالنه از هدف و 

فلسفة اصلی خود فاصله گرفته  و به 
ابزاری برای حمله و جنگ در دست 
قدرت های بزرگ تبدیل شده است. 
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متناســب با اهداف آن جنگ باشد؛ و 6. احتمال باالیی برای پیروزی 
وجود داشته باشد.

این نظریه ها برای مرحلة دوم، در طول جنگ، به ســه اصل مهم 
اشــاره می کنند: 1. اصل فرق گذاری )یعنی، تفاوت قائل شدن میان 
اهداف نظامــی یا غیرنظامی، یا اهداف بالقوه خطرناک و خطرناک و 
خیلی خطرناک(؛ 2. اصل تناسب )یعنی، میزان خشونت و سالح های 
به کاررفته متناســب با اهداف باشــد و نه بیش از حــد(؛ و 3. اصل 
مسئولیت پذیری )یعنی، افراد دخیل در جنگ پاسخگوی اقدام های 

خود باشند(.
در مرحلة ســوم یعنی مرحلة پس از جنــگ، نظریه های جنگ 
عادالنــه چهار اصل مهــم را برمی شــمارند: نخســت، اینکه اصل 
فرق گذاری در مجازات مجرماِن کشــور شکست خورده پس از جنگ 

لحاظ شــود تا مجازاتی بیش از حد بر کسی 
تحمیل نشــود. دوم، به حقوق و ســنت های 
مردم کشور شکســت خورده احترام گذاشته 
شــود؛ ســوم، ادعاها و مطالبات کشور فاتح 
از کشور شکســت خورده، متناسب و متعادل 
باشد؛ و چهارم، بازســازی و بازآموزی کشور 
شکســت خورده انجــام و خســارت های آن 

جبران شود.
دکتــر علیخانی پس از تبییــن اجمالِی 
نظریه های جنگ عادالنه، به نقد آن از چهار 
منظر پرداخت. نخست از منظر نارسایی های 

درونی این نظریه ها، به نقد آن ها پرداخت. وی ابتدا، اصول نظریه های 
جنــگ عادالنه را در مرحلة قبل از شــروع جنگ به شــرح زیر نقد 
کرد. نخست؛ در شرایطی که کشــور مهاجم بخواهد عادالنه بودن و 
درست بودن جنگی را که خودش شروع می کند تشخیص دهد، این 
امر خود ناعادالنه اســت. دوم، حمله های پیشــگیرانه و پیش دستانه 
مبتنی بر حدس و گمان اســت و اطمینانی در آن وجود ندارد. سوم؛ 
این نظریه ها هیچ شاخصی ارائه نداده اند که راه ها و گزینه های دیگر 
پیش از جنگ چه مواردی است و چه تضمینی وجود دارد که تمامی 
این راه ها طی شــده باشــد. این مورد نیز به تشخیص کشور مهاجم 
اســت. چهارم برای مراجع ذی صالِح اعــالم جنگ نیز هیچ معیار و 
شاخصی ارائه نداده اند. در اینجا نیز محور تصمیم گیری همان کشور 
مهاجم است. شاید گفته شود که مجامع بین المللی یا شورای امنیت 
سازمان ملل این مرجع ذی صالح اند. این گفته این پرسش را به دنبال 
دارد کــه آیا مراجع بین المللی اعالم کنندة جنگ، تحت تأثیر و نفوذ 
کشورهای قدرتمند و کشور مهاجم نیستند؟ پنجم؛ نیت نیز موضوع 
شــخصی است و معطوف به عبادات و انجام امور خیر است و در امور 
سیاسی و اجتماعی که پیامدهای گســترده ای دارد کاربردی ندارد. 
این سخن کانت که »داشتن نیِت خیر یگانه  شرط اخالقی بودن عمل 

فارغ از پیامدهای احتمالی آن اســت« نیز در امور شــخصی کاربرد 
دارد. چه بســا تصمیم های مبتنی بر نیت خیر ملتی را بدبخت کند. 
ششــم؛ این ادعای نظریه های جنــگ عادالنه، که این جنگ ها برای 
رهایی یک ملت از ظلم و ســتم یا برای احقاق حقوق بنیادین مردم 
انجام می شود، نیز درست نیست، چون این آزادسازی یا احقاق حقوق 
هزینه ای بســیار سنگین به آن ملت تحمیل خواهد کرد. هزینه های 
آن جنگ را چه به لحاظ مالی، و چه تلفات و کشته های انسانی، و چه 
آسیب های ســخت روحی روانی، همین مردم تحت ستم که حقوق 
بنیادینشــان پایمال می شد باید بپردازند. این مردم در شرایط پیش 
از جنگ دســت کم امنیت داشــتند و زنده بودند. هفتم، اصل وجود 
احتمال باالی پیروزی برای کشور مهاجم به عنوان یکی از معیارهای 

جنگ عادالنه، خیلی غیرمعقول و خودش برخالف عدالت است. 
دکتر علیخانی در نقــد اصول نظریه های 
جنگ عادالنه در طول جنگ، گفت: شاید این 
اصول به کاهش تلفات و خشونت کمک کند، 
اما دلیل موجهی برای شــروع جنگ نیست و 
جنگ را مشــروع نمی کنــد. از طرفی، جنگ 
بحرانی ترین و ســخت ترین شــرایط جوامع 
بشری اســت، و در چنین شــرایطی تفاوت 
قائل شــدن میان اهداف و رعایت تناسب، در 
عمل امکان پذیر نیست. همچنین، افراد درگیر 
در جنگ، به دلیل شــرایط ســخت جنگی و 
اســترس باال، از کنترل رهبــران خود خارج 
می شــوند و افراد فاتح ممکن است دســت به هر اقدام غیرانسانی و 

جنایتی در کشور شکست خورده بزنند. 
در خصوص اصول نظریه های جنگ عادالنه برای شــرایط پس از 
جنگ نیز، این استاد برجستة صلح، این نقد را وارد کرد که: چهار اصل 
نظریه های جنــگ عادالنه برای وضعیت پس از جنگ، به چند دلیل 
نمی توانند موجب درســت یا عادالنه بودن یک جنگ باشند. نخست 
اینکه این اصول حتی اگر از شدت خشونت های جنگ بکاهند یا کمی 
فضای پس از جنگ را تلطیف کنند، هیچ کدام دالیل موجه و مشروعی 
برای شــروع جنگ نیستند. دوم اینکه محاکمه کننده و تعریف کنندة 
معیارهای فرق گذاری برای محاکمة مقامات کشور شکست خورده، یا 
کشــور فاتح است که دشمن آن متهمان یا مجرمان– به زعم خودش 
- اســت یا افراد طرفدار کشــور فاتح از داخل کشور شکست خورده، 
که این ها نیز دشــمن محاکمه شوندگان هســتند. در نتیجه، چنین 
محاکمه ای حتی با فرض رعایــت اصل فرق گذاری نمی تواند عادالنه 
باشد. سوم اینکه در وضعیت پس از جنگ که صدها هزار انسان کشته 
شده اند و تمام شهرها و زیرساخت ها نابود شده و لشکر مهاجم بیگانه 
وارد کشور شده اند، از احترام به حقوق و سنت های مردم سخن گفتن 
امری ظاهری و تشــریفاتی و شعاری است. مهم ترین حقوق بنیادین 

اخبار ویژه

دکتر علیخانی در نقد اصول 
نظریه های جنگ عادالنه 

در طول جنگ، گفت: شاید 
این اصول به کاهش تلفات 

و خشونت کمک کند، اما 
دلیل موجهی برای شروع 

جنگ نیست و جنگ را 
مشروع نمی کند.
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مــردم، زندگی و هســتی آن ها، و عزت نفس و غرور ملی آن هاســت 
که در عمل در جنگ به شدت آســیب دیده یا نابود می شود. چهارم 
اینکه بازسازی یک کشــوری که تمام زیرساخت های آن ویران شده 
و زحمت های صدها ســالة ملت بر باد رفته، پس از جنگ به آســانی 
امکان پذیر نیســت؛ ضمن اینکه هزینه های این بازسازی باز بر دوش 
همان مردم خواهد بود. پنجم اینکه نظریه های جنگ عادالنه بســیار 
سطحی نگرانه تصور کرده اند خسارت های جنگ قابل جبران است. بر 
فرض که برخی خرابی ها ســاخته شوند اما مهم تر از آن خسارت های 
انســانی و روحی و روانی اســت که قابل جبران نیست. در جنگ های 
امروزی با این تســلیحات مخّرب، افراد بسیاری بالغ بر صدها هزار و 
گاهی باالی میلیون نفر کشته می شوند و برای همیشه فرصت زندگی 
را از دست می دهند. همچنین، بازماندگان و کودکان یتیم و معلوالن 

متحمل خســارت های بســیار سنگین 
روحی و روانی می شوند. این خسارت هاِی 
غیرقابل تصور چگونه جبران شدنی است؟ 
در نظریه های جنگ عادالنه برای چنین 

مواردی راه حلی ارائه نشده است.
دکتــر علیخانی در ادامــه از منظر 
مفهومی و معرفت شــناختی، به شرح 
زیر به نقــد نظریه های جنــگ عادالنه 
پرداخت. نخســت، هــر واژه ای به لحاظ 
مفهومی معنای خــاص خود، و به لحاظ 
داللــت خارجی، مصادیق خاص خودش 
را دارد. واژة جنــگ ماهیــت معنایی و 
مصداقــی روشــنی دارد؛ جنــگ یعنی 
تخریب، کشتن، نابودی و ویرانی. آوردن 

مفهــوم »عادالنه« در کنار »جنگ«، ماهیــت و معنای آن را تغییر 
نمی دهــد. در ترکیب دو مفهــوم »جنگ عادالنــه«، تناقض ذاتی، 
مفهومی، پدیدارشــناختی، کارکردی و رفتاری وجود دارد. دوم، در 
نظریه های جنگ عادالنه تالش شــده است به دفاع متوسل شوند و 
از این طریق به جنگ مشــروعیت بخشند. به گفتة دکتر علیخانی، 
حتی دفاع نیز جنگی عادالنه نیســت. دفاع ضرورتی عقلی، اخالقی، 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است ولی ناعادالنه است. دفاع به دلیل 
وقوع ستم و تهاجم اتفاق می افتد. کسی که در دفاع کشته می شود، 
شهید است و شایستة تقدیر و تکریم، و در فرهنگ اسالمی باالترین 
مقــام را در آخرت دارد ولی شــهیِد در راه دفاع، به حق و به عدالت 
کشته نشده است، بلکه به ظلم و به دلیل جنایت دیگران شهید شده 
است. بنابراین، این سخن که دفاع جنگی عادالنه است نادرست است. 
ســوم، وجه ممیز انسان با سایر موجودات و حیوانات، تعقل، تفکر و 
گفتگوست. بر مبنای گفتگو، توافق صورت می گیرد؛ بر مبنای توافق، 
مدنیت شــکل می گیرد؛ و در سایة مدنیت، پیشرفت و رشد و تعالی 

حاصل می شــود. جنگ وقتی آغاز می شود که گفتگو خاتمه می یابد 
و توافق به انتها می رســد. همراه با جنگ، خشــم و نفرت و غضب و 
کینه و دشــمنی به میان می آید که ورود به عالم حیوانیت اســت. 
بنابراین، جنگ گذار از مدنیت به حیوانیت است که هرگز نمی تواند 
عادالنه باشــد. چهارم، صلح خیر مطلق اســت، چرا که جان انسان، 
کرامت انســان و عزت نفس انسان را حفظ می کند. در آیات قرآن و 
احادیث بسیاری به این موضوع اشاره شده است. همچنین، در ادبیات 
غنی فارسی به انحای مختلف ضرورت و اهمیت و پیامدهای صلح و 
مدارا و گفتگو و توافق به عنوان خیر مطلق و یک ضرورت سیاســی 
اجتماعی بیان شــده است. از طرف دیگر جنگ شر مطلق است، چرا 
که انســان ها را نابود می کند و کرامت انســانی و عزت نفس آن ها را 
از بین می برد. جنگ ویرانی و فســاد و فقــر به دنبال دارد و موجب 
ذلت و خفت و خواری انسان ها و جوامع 
می شود. شــر مطلق اساســاً نمی تواند 
عادالنه باشــد. پنجم، نظریه های جنگ 
عادالنه یک انتخاب برای دیگران است؛ 
یعنی انتخاب سرنوشــت یک کشور را 
به دست کشــوری دیگر مشروع می کند 
و آن هم انتخابی از سوی دیگران است 
تا کشوری را به سمت آشفتگی و ویرانی 
ببرند. ششــم، کسی که جرمی مرتکب 
شده خود باید مجازات شود و نه دیگری 
یا نزدیــکان وی. یک هــدف و ادعای 
نظریه های جنگ عادالنه، پایان بخشیدن 
به ظلم حاکمان بر مردم و نجات مردم از 
ستم، و احقاق حقوق بنیادین آن هاست، 
در حالی که با شــروع جنــگ، صاحبان قدرت و ثــروت خود را از 
مهلکــة جنگ نجات می دهند و باز همان مردم تحت ظلم و حقوق 
پایمال شده، اولین قربانیان آن جنگ خواهند بود. هفتم، نظریه های 
جنگ عادالنه در یک پارادیم فکری و گفتمانی، و بر مبنای بنیان های 
نظری و معرفت شناختِی خاصی ساخته و پرداخته شده اند که عمدتاً 
غربی و امریکایی اســت. به لحاظ علمی و منطقی، ممکن نیست که 
در یک پاردایم فکری و گفتمانی نظریه هایی پرداخته شود که جامعة 
هــدِف این نظریه ها، در پارادایم و گفتمانی دیگر قرار دارد. روشــن 
است که این نظریه نمی تواند در جامعة دیگر  کارکرد درستی داشته 
باشــد. ضمن اینکه این نظریه ها در جامعة هدف اساســاً مشروعیت 

نخواهند داشت.
دکتــر علیخانی، به دلیــل ضیق وقت نقدهــای پیامدگرایانة 
نظریه های جنگ عادالنه را واگذاشــت و به سراغ منظر چهارم یعنی 
آموزه های اسالمی رفت. وی نظریه های جنگ عادالنه را به اجمال 

به شرح زیر از منظر اسالم نقد کرد. 

دکتر علیخانی: در آیة 32 سورة مائده 
می فرماید: »هر کس که یک نفر را 

بکشد مانند آن است که همة انسان ها 
را کشته است، و هر کس که یک نفر 
را نجات دهد یا زنده کند، مانند آن 
است که همه را نجات داده است.« 
این آیه به وضوح و با یک تشبیه و 

مثال بی نظیر، اهمیت جان انسان ها و 
ضرورت حفظ آن را بیان کرده است، 

جان هایی که در نظریه های جنگ 
عادالنه به هیچ انگاشته می شود.
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نخست؛ طبق آیة 30 سورة بقره، بدترین و شدیدترین مصداق فساد 
روی زمین خونریزی و خشــونت اســت و جنگ به هر اسمی و با هر 
انگیزه ای که باشد خونریزی و خشــونت به دنبال دارد و مذموم است. 
دوم، در آیة 32 ســورة مائده می فرماید: »هر کس که یک نفر را بکشد 
مانند آن اســت که همة انسان ها را کشته است، و هر کس که یک نفر 
را نجات دهد یا زنده کند، مانند آن است که همه را نجات داده است.« 
این آیه به وضوح و با یک تشبیه و مثال بی نظیر، اهمیت جان انسان ها و 
ضرورت حفظ آن را بیان کرده است، جان هایی که در نظریه های جنگ 
عادالنه به هیچ انگاشته می شود. سوم، در آیات متعدد قرآن، از جمله در 
آیة 28 سورة بقره، آیة 61 سورة انفال، و آیة 90 سورة نسا، به صراحت 
توصیه به پذیرش صلح شده است. در متون دیگر، از جمله سیرة نبوی و 
نهج البالغه، به صراحت و به طور مکرر بر ضرورت و اهمیت صلح و گفتگو 
و مدارا تأکید شــده است و تمام این ها نافی نظریه های جنگ عادالنه 
است. چهارم، در آیات بسیاری در قرآن، که می توان آن ها را در چندین 
موضوع دسته بندی کرد، سعی شده زمینه های منازعه، دشمنی، کینه 
و نفرت از میان مردم و جوامع بشری برداشته شود و همه را به گفتگو، 
تعقل، اســتدالل و جدال احسن، مالیمت و گفتار نیکو، و کنار آمدن و 
توافق با دشمن، دعوت کرده است. تمام این آیات نفی کنندة هر جنگی به 
هر بهانه و هر انگیزه و به هر اسمی است. پنجمین اصل مهم اسالمی که 
نافی نظریه های جنگ عادالنه است اصل »دیگرخودپنداری« است. این 
یک اصل اساسی در آموزه های اسالمی است و من در بحث عدالت هم 
آن را به عنوان یک شاخص مهم ذکر کرد ه ام. اصل »دیگرخودپنداری« 
می گوید: »آنچه را برای خود می پسندی برای دیگران نیز بپسند و آنچه 
را برای خود نمی پسندی و مکروه می داری، برای دیگران نیز نپسند.« 
در نظریه های جنگ عادالنه، عمدتاً این نظریه ها از ســوی کشورها و 
متفکران کشورهای مهاجم و قدرتمند مطرح شده است و جامعة هدِف 
این نظریه ها، کشــورهای ضعیف و جهان سوم است. حال این پرسش 
مطرح است که آیا کشورهای شروع کنندة جنگ عادالنه می پذیرند که 
کشور دیگری در نقطة دیگری از دنیا، با توسل به نظریه هایی که خودش 
می ســازد و خودش مشروعیت و درســتی آن ها را تشخیص می دهد، 
جنگی را علیه آن ها شروع کند و کشورشان را نابود، و مردمان بی گناه 

را به قتل برساند؟ 
دکتر علیخانی به دلیل ضیق وقت از ادامة 
بحث صرف نظر کــرد و در پایان به این نکته 
اشــاره کرد که ممکن اســت این پرسش به 
ذهن برخی مخاطبان خطور کند که اگر قرآن 
و دین اســالم مخالف هر گونه جنگی است، 
پس آیات جنگ و جهاد در قرآن چیســت؟ 
و جنگ های پیامبر اکرم )ص( چگونه توجیه 
می شــوند؟  وی ادامه داد: »من پژوهشی در 
ایــن زمینه انجام داده ام و در کتاب اســالم و 

هم زیستی مســالمت آمیز منتشر شده است. در این کتاب به تفصیل 
بحث و اســتدالل های الزم را مطرح کرده ام. در اینجا نتیجه را عرض 
می کنم و آن اینکه تمام آیات قرآن دفاعی است و هیچ آیه ای، به هیچ 
مســلمانی، به هیچ دلیلی، اجازة شروع هیچ جنگی را نمی دهد. وی 
گفت: برخالف تصور رایج، جنگ های پیامبر اکرم )ص( بسیار محدود 

و اندک، و تماماً دفاعی بوده است. 

»منشــور هفتگانه برای صلح و هم زیســتی در جهان آینده« 
عنوانــی بود که دکتر ســیدکاظم علوی پناه، اســتاد بین المللی و 
پژوهشگر برجســتة دانشگاه تهران و چهارمین ســخنران افتتاحیة 
دومیــن همایش بین المللی صلح و حل منازعه بــدان پرداخت. این 
پژوهش مشــترک دکتر علوی پناه و دکتر علی اکبر موسوی موحدی، 
دیگر استاد بین المللی و پژوهشگر برجستة دانشگاه تهران، به اهمیت 
صلح و حل منازعه اختصاص داشت. به باور این پژوهشگران برجسته، 
منازعه مستلزم تجهیزات، سالح، فناوری و نظایر آن است. این در حالی 
است که صلح به خودادراکی، ندای درون، خوشبختی، دانش اندوزی و 

کسب معنویت، و درک درست از کارایی قدرت نیاز دارد. 
دکتر علوی پناه با اشاره به اینکه بشر امروز شاهد تغییرات وسیع 
محســوس و نامحسوس اســت و از موارد عواقب آن غافل است، به 
ریشــه یابی این مشکالت پرداخت و از جمله دالیل آن را سودجویی، 
مصلحت شــخصی، برتر دانستن خود، سازمان خود یا کشور خود نام 
برد و به نقل از اقبال الهوری افزود: »ما چشــم عقاب و دل شــهباز 
نداریم/ چون مرغ ســرا لذت پرواز نداریم/ ای مرغ سرا خیز و پریدن 

دگرآموز.«
دکتر علوی پناه ریشــة تمامی مشکالت بشــری را در یک چیز 
دانســت. وی ضمن انتقاد از غفلت دولتمردان در ریشه یابی و یافتن 
دالیل مشــکالت و پرداختن صرف به کسب منافع مادی، مشکالت 
جوامع بشــری را حل نشــده عنوان کرد که حتی در صورت رفع نیز 
مشــکالت مضاعف دیگری به بار نشــانده است. وی از اصولی نام برد 
که با توســل بدان نیازی به پرداختن به مســائل ثانویه نخواهد بود. 
دکتر علوی پناه راه حل را تنها در یک چیز دانست: پرداختن به شعر 
و ادبیات کهن فارســی که بیش از ده ها هزار 
شاعر و میلیون ها شعر در هزاره های پیشین 
به دفعات بدان پرداخته اند. حکما و فالســفه 
نیــز همواره از این اشــعار با مضامین ژرف و 
تأثیرگذار آن در بیان معانی بهره برده اند و از 
این شــعر حافظ یاد کرد: »ما در پیاله عکس 
رخ یار دیده ایم/ ای بی خبر ز لذت شرب مدام 

ما.«
این پژوهشــگر برجســتة بین المللی از 
منشــور کورش یاد کرد که نخستین منشور 

دکتر علوی پناه ایران را 
مهد تمدن، فرهنگ و هنر 

خواند و از شاعران مشهور و 
پرشمار این مرزوبوم یادکرد 

که از 1200 سال قبل شعر 
می سروده اند؛ اشعاری که 
مملو از خرد بشری است.

اخبار ویژه
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حقوق بشر محسوب می شود و در سال 1971 سازمان ملل آن را به 
شــش زبان ترجمه کرد و نســخه ای از آن در سردر سازمان ملل در 

نیویورک نصب شده است.
دکتــر علوی پناه ایــران را مهد تمدن، فرهنگ و هنــر خواند و از 
شاعران مشــهور و پرشمار این مرزوبوم یادکرد که از 1200 سال قبل 
شعر می سروده اند؛ اشعاری که مملو از خرد بشری است. وی با بیان شعر 
مشهور سعدی شیرازی »بنی آدم اعضای یک پیکرند/ که در آفرینش 
ز یــک گوهرند// چو عضوی بــه درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند 
قرار// تو کز محنت دیگران بی غمی/ نشــاید که نامت نهند آدمی«، از 
بحران کووید 19 یاد کرد که چگونه زندگی نوع بشــر را متأثر از خود 
ساخته است. وی این بحران جهانی را درسی برای بشر خواند که چگونه 
موجودی کوچک که حتی با چشم هم دیده نمی شود، حیات نوع بشر 
را به مخاطره افکنده است و از این شعر موالنا یاد کرد: »پا بر سر چرخ 

هفتمین نه/ کاین عشق به حجره های باالست.«
دکتــر علوی پناه کــه صاحب کتاب خیلــی دور خیلی نزدیک؛ 
جســتارهایی از تفاوت در اندیشه اســت، از راه هایی سخن گفت که 
در هزارتوی زندگی باید برگزید و از هفت منشــور ســخن گفت که 
در انتخاب صواب یا ناصواب، نزدیک یا دور، ســیاه یا سفید، صلح یا 
منازعه، عشــق یا نفرت پیش روی انسان قرار می گیرد. بیش از همه 

بر ویژگی صلح تأکید داشت. 
نخستین منشــور را »خودآگاهی« خواند و از این شعر فردوسی 
یاد کــرد: »بدان تا هر آن کس که دارد خرد/ به منشــور آن دادگر 

بنگرد.« به گفتة دکتر علوی پناه، کووید 19 به ما نشان داد موجودیت 
و هســتی دارای ارزش های معنوی واالتری اســت و بشر را به سمت 
معنویت و توازن و فطرت خویش ســوق می دهد. در اینجا نیز از این 
شعر موالنا یاد کرد: »هر چند طلسم این جهانی/ در باطن خویشتن 

تو کانی// بگشای دو دیدة نهانی/ آخر تو به اصل اصل خویش آ.«
دکتر علوی پناه، دومین منشــور را »تغییر« نــام برد و مصداق 
سخنش شــعر موالنا بود: »چون تغییر هست در جان وقت جنگ و 
آشتی/ آن نه یک روحست تنها بلک گشتستند جدا.« و از هراکلیتوس، 
فیلسوف بزرگ یونان نقل کرد: »تغییر و سیالن در تمامی چیزهای 
جهان وجود دارد و تنها لوگوس اســت که ثابت است.« همچنین، به 
آیة 11 سورة رعد اشاره کرد: »إِنَّ اهللَ الَ یَُغیُِّر َما بَِقْوٍم َحتَّی یَُغیُِّرواْ َما 
بَِأنُْفِسِهْم« )خدا چیزی را که از آن مردمی است دگرگون نکند تا آن 

مردم خود دگرگون شوند(.
»شادی و نشاط« سومین منشور بیان شدة این پژوهشگر برجسته 
برای رهایی از مشکالت بود و از این شعر حافظ یاد کرد: »کی شعر تر 
انگیزد خاطر که حزین باشد/ یک نکته از این معنی گفتیم و همین 
باشد.« وی دنیای امروز را تشنة نرمش و مهربانی خواند. به بیان وی، 
سیل اطالعات در دنیای امروز سبب سردرگمی و ماللت بشر شده و 

امکان غور در مفاهیم را از بشر سلب کرده است. 
»رهاکردن قدرت طلبی« چهارمین منشــور مطرح شــدة دکتر 
علوی پناه بود و با این شعر موالنا آغاز کرد: »به پیش حرص تو خود 
پیل لقمه ای باشــد/ تویی چو مرغ ابابیل پیل کرده شکار.« و مصداق 
آن را در دنیای امروز ما ویروس کووید 19 خواند که بشر را فلج کرده 
اســت و جهان امروز باید از خود بپرســد که چرا این ویروس چنین 

تأثیر جهانی ای داشته است و از فراموشکاری بشر انتقاد کرد. 
پنجمین منشــور را »دانــش و معنویت« خواند و از این شــعر 
ناصرخســرو یاد کرد: »لذت علمی چو از دانا به جان تو رســید/ زان 
سپس ناید به چشمت لذت جسمی لذیذ.« به گفتة دکتر علوی پناه، 
شــعر مرهم روح است. شــعر به دنبال ریشه یابی مشکالت اجتماعی 
و درمان آن اســت. به بیان وی »با ترویج زیبایی اســت که می توان 
خشــونت را از جوامع زدود.« و از این شــعر سعدی یاد کرد: »زمان 
ضایــع مکن در علم صورت/ مگر چندان کــه در معنی بری را// چو 
معنی یافتی صورت رها کن/ که این تخمست و آن ها سر به سر کاه.«
ششمین منشور »صلح و راستی« عنوان شد و با مصداق این شعر 
جامی: »شود از همدلی و همکاری/ ذوق هر یک به دیگران ساری.« 
دکتر علوی پناه در پاســخ به گروهی که بر ایــن باورند که »اوضاع 
خودش روبه راه خواهد شد«، تفکر صلح و حق حیات قائل شدن برای 
ضعفــا را مفهوم حیات خواند. به گفتة اقبــال الهوری »باز در عالم 
بیــار ایام صلح/ جنگجویان را بده پیغام صلح« و به گفتة موالنا: »مرا 
عهدی اســت با شادی که شادی آن من باشد/ مرا قولیست با جانان 
که جانان جان من باشــد.« موالنا در مثنوی معنوی و دیوان شمس 

دکتر علوی پناه: منازعه مستلزم 
تجهیزات، سالح، فناوری و نظایر آن 
است. این در حالی است که صلح به 

خودادراکی، ندای درون، خوشبختی، 
دانش اندوزی و کسب معنویت، و درک 

درست از کارایی قدرت نیاز دارد. 

دومین همایش بین المللی صلح و حل منازعه 



f w s @ u t . a c . i r  f w s @ u t . a c . i r  f w s @ u t . a c . i r  f w s @ u t . a c . i r  f w s @ u t . a c . i r

h t tp : / / fws .u t . ac . i r

خبرنامه دانشکده مطالعات جهان 16

در بیان جلوه های صلح و آشتی، از تناسب و سازگاری اضداد موجود 
در عالم شــروع کرده است و به صلح و آشتی انسان ها با یکدیگر و با 

خداوند اشاره می کند که کامل ترین و بارزترین نمونة آن است.
منشــور هفتم نیز »ندای درون« است به نقل از عطار نیشابوری: 
»وصال دل طلب کن در درون تو/ که جان خواهد شدن این رهنمون 
تو.« دکتر علوی پناه بر نقش محوری شــعر در تلطیف فضای زندگی 
بشر و افزایش امید به آینده تأکید کرد و راز دستیابی به آیندة بهتر 
را توجه ویژه به افکار درونی فرد دانســت. با تقویت درون اســت که 

می توان در برابر دشمنان خارجی از خود محافظت کرد. 
به باور این محقق برجسته که سخنرانی خود را به زبان انگلیسی 
بیان کرد، شاعران ایرانی بر جایگاه خاص انسان تأکید دارند. درست 
اســت که توجه به تحقیقات تاریخی و بررســی شرایط زمانه امری 
ضروری اســت، اما ادبیات فارســی و شــاعران ایرانی گنجینه ای از 
تجربه های زمانة خود بوده اند. همچنین، بر اهمیت هم زیستی بشر با 
طبیعت سخن گفت که هیچ چیزی بر دیگری برتری ندارد. با چنین 
الگویی نگاه انســان به طبیعت و عملکرد انسان در برابر طبیعت باید 
تغییــر یابد. وی برابری را ارزش وجودی در حیات تمامی موجودات 
دانست که در سطح نظری و عملی بر افکار و رفتار انسان ها در تعامل 
با طبیعت اثرگذار است. به باور وی، هنر شعر و موسیقی هدفی واحد 
دارد و هر دو وســیله ای برای بیان ایده هــای متعالی و خلق زیبایی 

است؛ یکی با کلمات و دیگری با اصوات.
خاتمه بخش ســخنان دکتر علوی پناه پخش صدای اســتاد آواز 

ایران، استاد شجریان بود.

دکتر جان اوبرگ، از دانشگاه لوند سوئد و رئیس مؤسسة فراملی 
مطالعات صلح وآینده پژوهــی، با عنوان »نظم جهانی در حال تغییر 
و نقــش صلح و آینده پژوهی« و دکتر زپتا شــینواری، برندة جایزة 
جهانی ابن سینای یونسکو، با عنوان »آموزش عالی و حل منازعه در 
جهت صلح« از دیگران ســخنران نشست افتتاحیة دومین همایش 

بین المللی صلح و حل منازعه بودند.

کل چکیده هــای دریافتی بــه دفتر دبیرخانــة دائمی همایش 
بین المللی صلح و حل منازعه 270 چکیده )217 چکیدة فارســی و 
53 چکیدة انگلیســی( بود و از این تعداد 245 چکیده پذیرفته شده 
اســت. تعداد مشــارکت کنندگان خارجی در این همایش 29 نفر از 
کشــورهای مختلف به این شرح بوده است: امریکا 1 نفر، انگلیس 2 
نفر، آلمان 1 نفر، ایتالیا 2 نفر، قطر 1 نفر، ترکیه 1 نفر، پاکســتان 1 
نفر، روسیه 1 نفر، چین 2 نفر، هند 12 نفر، لهستان 1 نفر، اوگاندا 1 

نفر، نیجریه 1 نفر، ازبکستان 2 نفر.
نشســت های تخصصی این همایش در 17 نشست )10 نشست 

فارسی و 7 نشست انگلیسی( و با 62 سخنران برگزار شد.

نشست های تخصصی دومین همایش صلح و حل منازعه به قرار 
زیر بود:

نشست های تخصصی 3 آذر 1399
نشست 1: بنیان های فلسفی و نظرِی صلح و منازعه 

)به فارسی(

مدیر نشست: دکتر محمد سمیعی
بنیاد فلســفی صلح پایدار و سطوح ســه گانة ارج شناسی/ دکتر 

حسین مصباحیان، دانشگاه تهران
توازن به جای فزون خواهی؛ جستجوی مبنایی مستحکم برای صلح 

و حل منازعه/ دکتر محمد سمیعی، دانشگاه تهران
شخصیت خودشیفته و امکان برآمدن خشونت و منازعة سیاسی: 

تحلیل روان شناختی/ دکتر علی اشرف نظری، دانشگاه تهران
شناسایی حداکثری و بازروایت های تاریخی به مثابة ابزار صلح سازی/ 

دکتر مهدخت ذاکری، پژوهشکدة مطالعات استراتژیک خاورمیانه

نشست 2: بنیان های نظری صلح و حل منازعه
)به انگلیسی(

مدیر نشست: دکتر محمدرضا سعیدآبادی
ریشه های شــناختی منازعه: نارضایتی توزیعی و هنجاری/ دکتر 

محمدرضا سعیدآبادی، دانشگاه تهران
تکامل بی طرفی در منازعات بین المللی: از انفکاک تا تعامل )مطالعة 

موردی سوئد و سوئیس(/ محمود جوادی، دانشگاه تهران
منازعه یا همکاری؟ مطالبة پذیرش اجتماعی توسط قدرت های رو 

اخبار ویژه
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به ظهور در روابط بین الملل/ سیاوش چاوشی، دانشگاه تهران
گفتمان حل منازعه: ظهور، زمینه یابی، منازعه و ایدئولوژی سازی/ 

دکتر سیما بایدیا، دانشگاه جواهر لعل نهرو، دهلی نو، هند

نشست 3: صلح و منازعه در روابط بین الملل )به فارسی(

مدیر نشست: دکتر علی صباغیان
شکل گیری منازعات بین المللی بر اساس اصل آشوب/ دکتر سعیده 

کوزه گری، دانشگاه تربیت مدرس
مدل اتحادیة اروپا برای پیشــگیری از منازعه و صلح سازی/ دکتر 

علی صباغیان، دانشگاه تهران
رویکرد »صلح آبی« و منازعات کشورهای ساحلی/ سیده سیمین 

میرهاشمی دهکردی، دانشجوی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس

نشست 4: صلح سازی و حل منازعه: اصول و روش ها )به 
انگلیسی(

مدیر نشست: دکتر مهدی آهویی
صلح ســازی در زمان جنگ/ دکتر چارلز داگالس هاستتر، دانشگاه 

نورثوسترن، اونستون، ایلینوی، آمریکا
هابرماس و پوپر: روش های متفاوت حل منازعه/ آقای سعید عبادی، 

دانشگاه تهران
حل منازعــه و صلح جهانی: راه ها و ابزارها/ دکتر زاویر فوکره مائو، 

دانشگاه نورث ایسترن هیل، شیلونگ، هند
همکاری دوجانبه در برابر اشتباه محاسباتی در صلح: مطالعة موردی 

جزایر فالکلند/ پولینا آنیفتو، دانشگاه لنکستر، لنکستر، انگلیس

نشست 5: اقتصاد بین الملل و صلح سازی )به فارسی(
مدیر نشست: دکتر بهاره سازمند  

توسعة روابط روسیه-پاکستان و تأثیر آن بر طرح خط لوله »صلح«/ 
دکتر خدایار براری، دانشگاه تهران

نقشــة راه آسه آن در برقراری صلح و حل منازعه در جنوب شرقی 
آسیا/ دکتر بهاره سازمند، دانشگاه تهران

ابتکار کمربنــد و راه، زمینه ای برای ایجــاد فضای صلح آمیز در 

چارچوب راه ابریشم/ دکتر بهرام امیراحمدیان، دانشگاه تهران

نشســت 6: صلح و منازعه: مسائل فرهنگی اجتماعی و 
بوم شناختی )به انگلیسی(

 مدیر نشست: دکتر زهره خوارزمی
جهانی شــدن در غرب آسیا: تأثیرات آن بر فرهنگ/ شهیاد احمد، 

دانشگاه جواهر لعل نهرو، دهلی نو، هند
پلی میــان »گفتگوی تمدن هــا و فرهنگ هــا« و نظریة صلح 
اسکاندیناویایی / دکتر آنه ماری اربو کیرکگارد، دانشگاه مالمو، سوئد

منازعات مســلحانة معاصر در برابر امنیت کودکان: به کارگیری و 
استفاده از سربازان کودک / دکتر کالدیا سندا میدزینسکا، دانشگاه 

تعلیم و تربیت، کراکوف، لهستان
ســناریوی در حال ظهور بوم شــناختی صلح: تغییر پارادایم در 

مطالعات صلح/ ژیر احمد، دانشگاه جواهر لعل نهرو، دهلی نو، هند

نشست 7: صلح و منازعه در حقوق بین الملل )به فارسی(

مدیر نشست: دکتر جهانگیر کرمی
حفاظت از غیرنظامیان در عملیات های حفظ صلح ســازمان ملل 
متحد/ میثم آقاجانی، نمایندة  ارتــش ج. ا.  ایران در مأموریت صلح 

سازمان ملل متحد در سودان از سال 2017 تا 2019
تحلیل حقوقی ادعای آمریکا در ترور شهید قاسم سلیمانی مبنی بر 
دفاع مشروع پیشدستانه/ محمدعلی قدمگاهی، پژوهشگر، دانشگاه تهران

بررسی مناقشــات موجود در انتقال آب بین حوضه ای در ایران/ 
امیرحسین همتی، پژوهشگر، دانشگاه تهران

نشست 8: سازمان ملل متحد و اتحادیة اروپا: صلح و حل 
منازعه )به انگلیسی(

مدیر نشست: دکتر رکسانا نیکنامی
اثرگذاری قطعنامة 1325 در روند صلح سازی در افغانستان/ آنکیتا 

ساکسنا، دانشگاه جواهر لعل نهرو، دهلی نو، هند
نقش تحریم ها در صلح سازی و پیشگیری از منازعه: مطالعة موردی 
رژیــم تحریم های بریتانیا قبل و بعد از برکســیت/ فاطمه فریور، 

دومین همایش بین المللی صلح و حل منازعه 
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دانشگاه تهران
نقش اتحادیة اروپایی در حل منازعه در گرجســتان/ دکتر رکسانا 

نیکنامی، دانشگاه تهران

نشست ها تخصصی سه شنبه 4 آذر 1399
نشست 9: صلح و منازعه در خاورمیانه )به فارسی(

مدیر نشست: دکتر جواد شعرباف
سیاست هویت مثبت برای حل منازعات خاورمیانه: رهیافت صلح 

مثبت/ دکترکامران ربیعی، دانشگاه تربیت مدرس
گفتگوهای بی پایان صلح؛ در علل ناکارآمدی مصالحة فلســطین/ 

دکتر جواد شعرباف، دانشگاه تهران
آسیب شناسی چالش های نظریة شهروند اسالمی  در تحقق الگوهای 

صلح در خاورمیانه/ دکتر هادی صادقی اول، دانشگاه شیراز
مصائب صلح با دیگری در خاورمیانه/ دکتر شهاب دلیلی، پژوهشگر، 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

نشســت 10: صلح و منازعه در خاورمیانه و شمال آفریقا 
)به انگلیسی(

مدیر نشست: دکتر ابراهیم محسنی
قطر و امارات متحدة عربی در سوریه و اطراف آن: مقایسه  ای میان 
رویکردهای متفاوت/ آلتئا پریکولی، دانشگاه کاتولیک قلب مقدس، 

میالن، ایتالیا
چشم انداز فرونشستن منازعة فلسطین-اسرائیل در دوران بعد از 

بهار عربی/ احسان اعجازی، مدرس دانشگاه گیالن
نگرش های مسیحیان صهیونیست به روند صلح فلسطین-اسرائیل در 
ایاالت متحدة آمریکا/ زاهد سالم، دانشگاه جواهر لعل نهرو، دهلی نو، هند

نشست 11: صلح و حل منازعه، تکنیک یا نگرش معرفتی 
)به فارسی(

مدیر نشست: دکتر سید عبداالمیر نبوی
سلطاِن سپهر: آب را گل نکنیم یا سر اومد زمستون؟/ دکتر محسن 

خلیلی، دانشگاه فردوسی مشهد

ایران؛ منازعات داخلی و نگرانی های پیش رو/ دکتر ســیدعبداالمیر 
نبوی، پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

بخشایش و تعهد؛  دو عنصر حیاتی برای رسیدن به صلح و حل منازعه 
در افغانستان/ سید نوید کلهرودی، دانشگاه خوارزمی،  تهران

مدل ها و تکنیک های حل منازعات مزمن: مطالعة موردی نسل کشی 
ارامنه/ دکتر رضا دهقانی، دانشگاه تهران

نشســت 12: صلح و منازعه در خلیــج فارس و یمن )به 
انگلیسی(

مدیر نشست: دکتر حسن احمدیان
پلی بر آب های خروشــان: تحلیلی بر مدیریت حل منازعه شورای 
همــکاری خلیج فارس در جریان بحــران 2017 خلیج فارس/ وفا 

سلطانه محی الدین، دانشگاه قطر
منازعة ایران و عربســتان ســعودی: نظام آنارشیک هابزی/ مراد 

چینُگز، دانشگاه علم و فناوری آلب ارسالن آدنا، ترکیه
با منازعات  برای مقابله  امیدی  مســئولیت حمایت، کورســوی 
بین المللی: مطالعة موردی یمن/ مجتبی حیدری، دانشــگاه آلتین 

باش، استانبول، ترکیه
بحران یمن: عوامل داخلی و خارجی/ روهیت کومار شارما، دانشگاه 

جواهر لعل نهرو، دهلی نو، هند

نشست 13: صلح سازی و حل منازعه در ژاپن و شبه جزیرة 
کره )به فارسی(

اخبار ویژه
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مدیر نشست دکتر علی گل محمدی
ســینمای نوین کرة جنوبی و نقش آن در ترویج فرهنگ صلح در 
دو منازعه تاریخی با ژاپن و کرة شــمالی/ دکتر سید علی روحانی، 

دانشگاه تهران
مسئلة کرة شمالی: رویکرد آمریکا و امکان سنجی تغییر در وضعیت 

شبه جزیرة کره/ دکتر محمدجواد قهرمانی، دانشگاه تهران
دانش یکپارچه و نقش آن در تحقق صلح مثبت: مطالعة موردی برنامة 
نسل پنجم ژاپن/ الهام عابدینی، دانشکدة مطالعات جهان دانشگاه تهران

صلح پروری در سیاســت خارجی ژاپن/ دکتــر علی گل محمدی، 
دانشگاه تهران

نشست 14: هند، صلح و منازعات )به انگلیسی(
مدیر نشست: دکتر مازیار مظفری فالرتی

مدیریت صلح و پایــان دادن به منازعة با اقلیت های مســلمان، 
درس هایی از روســیه و فیلیپین برای چین، هند و میانمار/ دکتر 

مازیار مظفری فالرتی، دانشگاه تهران
اقدامات اعتمادســاز: گفتگویی برای روند صلح سازی میان هند و 

پاکستان/ آشنا مانورام، کالج سنت خاویر، رانچی، هند
مطالعه  ای در مورد هم زیستی غیرمسالمت آمیز میان مسلمانان و 

هندوها از 2009 تا 2020/ حسین ابراهیمی، دانشگاه تهران
نقش صلح در سیاســت خارجی هند: مطالعة موردی دیدگاه های 
متضاد و تأثیر آن بر مأموریت حفظ صلح سازمان مللی هند/ فرزان 

صفری ثابت، دانشگاه تهران

نشست 15: صلح سازی، مدیریت و حل منازعه )به فارسی(

 مدیر نشست: دکتر آویشا اشرف الکتابی
جایگاه حقوقی زنان در حکومتداری خوب، حل منازعه و صلح پایدار 

در افغانستان/ دکتر مرتضی محقی، دانشگاه غرجستان افغانستان
نقش فعال زنــان در ارتقای صلح هم زمان با نرخ باالی بزه دیدگی/ 
دکتر آویشا اشرف الکتابی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز
مدیریت تعارض بر مبنای چرخة عمر ســازمان ها/ دکتر محســن 

علیزاده ثانی، دانشگاه مازندران

حل تعارض و میانجیگری در مدرســه/ ماندانا کمالی سروســتانی، 
پژوهشگر برنامه ریزی آموزشی

نشست 16: نقش فرهنگ و مذهب در صلح سازی )به فارسی(

 مدیر نشست: دکتر زهره نصرت خوارزمی
فرهنگ صلح و صلح فرهنگی/ دکتر حسین میرزائی، دانشگاه عالمه 

طباطبائی، تهران
بررسی مردم شــناختی راهکارهای حل اختالف در جامعة سنتی 
دلفان با تکیه بر نقش معتمدین محلی/ سید محمد امین نوربخش، 

دانشگاه آزاد اسالمی
نهاد موکب به مثابة ابزار تحقق صلح پایدار: مطالعة موردی دریافت 
موکب داران عراقــی از کارکرد موکب های ایرانــی در پیاده روی 

اربعین/ محمد امین سواری ، دانشگاه تهران

نشست 17: نقش ادبیات در صلح و حل منازعه )به فارسی(

 مدیر نشست: دکتر فرزانه اعظم لطفی
کثرت گرایی دینی در اندیشــه های عرفانی عین القضات همدانی/ 

دکتر صبا فدوی، دانشگاه سمنان
میانجی گری ادبیات در مدیریت و حل منازعه: موردپژوهی نویسندگان 

مهاجر در کشور ایتالیا/ مه زاد شیخ االسالمی، دانشگاه تهران
زبان فارسی، فرهنگ ایرانی– اسالمی   و صلح پایدار در گفتار، کردار و 

پندار هندوان هندوستان/ دکتر فرزانه اعظم لطفی، دانشگاه تهران
نــگاه حافظ به ارزش صلح و داللت هــای آن برای تربیت/ علیرضا 

صالحی، دانشگاه تهران

دومین همایش بین المللی صلح و حل منازعه 
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در اختتامیة دومین همایــش بین المللی صلح و حل منازعه در 
روز سه شنبه 4 آذر 1399، سه سخنران مشارکت داشتند. دکتر الهه 
کوالیی، اســتاد دانشگاه تهران و مؤســس گروه مطالعات منطقه ای 
با عنوان »زنــان و ترویج صلح«، دکتر مجتبی مقصودی، دانشــیار 
دانشگاه آزاد اسالمی و و رئیس انجمن علمی مطالعات صلح ایران با 
عنوان »آسیب شناسی سازمان های مردم نهاد در حوزة صلح«، و دکتر 
محمد سلطانی نژاد، استادیار دانشگاه تهران و دبیر اجرایی همایش. 

دکتر کوالیی، در ســخنرانی خود در اختتامیة دومین همایش 
بین المللی صلح و حل منازعه، صلح و حل منازعه، و آرامش و دوستی 
را برای افراد مختلف و از درون خانه ها تا نظام بین الملل مســئله ای 
مهم و تأثیرگذار در جامعة بشــری خواند که از دیرباز آرزوی بشــر 
بوده است و برای تأمین آن تالش کرده و نهادسازی کرده است تا از 
زوایای مختلف بــه موضوع صلح و زمینه های ایجاد صلح و ابزارهای 
حفظ صلح و پایداری صلح بپردازد و مانع بروز تنش، جنگ و اشکال 

گوناگون خشونت شود. 

به گفتة دکتر کوالیی، در خشــونت سازمان یافته و مسلحانه در 
دهه های اخیر، زنان قربانیان اصلی این خشونت بوده اند. در سال های 
اخیر، به ویژه از سال 2012، خشونت های سازمان یافته ای به نام دین، 
اسالم و اندیشة الهی در منطقه شکل گرفته است، این در حالی است 
که دین و اندیشة الهی برای نجات بشر از جهل و همة پدیده هاست. 
بــا این حال دین علیه زنان به کار گرفته شــده و هزینة گزاف آن به 
زنان تحمیل شده اســت. وی افزود: »خشونت ها و هتک حرمت ها و 
مسائلی که در عراق و سوریه، به نام خالفت اسالمی داعش پیش آمد، 
خاص این منطقه نبوده اســت. پیش از آن در بوســنی و بالکان، در 

جریان جنگ های مســلمانان و کروات ها و صرب ها همین اســتفادة 
سازمان یافته از زنان و اعمال خشونت های جنسی را شاهد بوده ایم.«
به بیان دکتر کوالیی، موضوع تعرض به زنان و قربانی شدن زنان 
در جریان درگیری های مســلحانه و در جریــان جنگ ها و در طول 
تاریخ همواره رخ داده اســت. در پایان قرن بیستم، این تعرض ها به 
ابــزار نظامی و تاکتیک نظامی بدل شــده و در معادالت قدرت وارد 
شده است. حتی در رواندا و افغانستان به ابزاری علیه جریان مخالف 
بدل شده است. در سازمان ملل موضوع زنان و صلح، زنان و فرهنگ 
صلح، نقش زنان در ایجاد صلح، جلوگیری از اعمال خشــونت علیه 

زنان، و شیوه ها و اشکال مختلف آن مورد توجه قرار گرفته است. 
دکتــر کوالیی افزود: »این باور راســخ وجــود دارد که صلح از 
درون انســان ها، از درون هنجارها و ارزش هایی که در جامعه انتقال 
می یابــد گســترش پیدا می کند و ریشــه می گیــرد. در این زمینه 
نظریه پردازی های بسیار متنوع و گوناگونی وجود دارد. زنان می توانند 
در برقراری صلح و رفع خشــونت بدون اعمال خشونت نقش مؤثری 
داشته باشند. نقش زنان در ترویج فرهنگ صلح اهمیت بسیاری دارد. 
در نهادهای بین الملل زنان در عملیات صلح، صلح بانی و صلح سازی 
و پایش صلح اهمیت یافته اند. در سال 2000، موضوع درگیرکردن و 
فعال کردن زنان در این نوع فعالیت های صلح بانی و صلح سازی رواج 

جدی یافت.« 
صلح در بعد اجتماعی و ارزشی و فرهنگی تأکید دکتر کوالیی در 
سخنان خود بود. این زمینه ها نیازمند فعالیت های بسیار طوالنی مدت 
و پایدار است. در وضع موجود، عوامل بروز تنش و خشونت در جامعة 
جهانی بسیار متنوع و بســیار متعدد است، تمرکز دولت ها و به ویژه 
در سازمان ملل، تمرکز بر وضعیت نگران کننده و خطرناک این قبیل 
دولت هاست. در قطعنامة 1325، در 1999 و 2000، به این موضوع 
پرداخته شــده اســت که زنان در جریان درگیری های مســلحانه و 

گسترده در مناطق مختلف جهان درگیر شده اند. 
به باور دکتر کوالیی، مقابلة شــدید بــا تغییر وضعیت این زنان 
در این کشــورها، خشونت علیه زنان را تشــدید کرده است. اعمال 
خشونت جنســی علیه زنان در روند منازعات مسلحانه در دهه های 
اخیر، توجه جامعة جهانی را به این مســئله معطوف کرده است که 
باید برای جلوگیری از این نوع هتک حرمت به حقوق انســانی زنان 
چاره اندیشی شود و ظرفیت های مناسبی از طریق همکاری های بین 
کشورهای مختلف شکل بگیرد. این موضوع زمانی اهمیتی دوچندان 
می یابد که درون مرزهای خود آن را مشاهده می کنیم. وی ادامه داد: 
»بعد از حمالت ســال 2003 در عراق و ســقوط رژیم بعث، شرایط 
دشــوار و نگران کننده ای حتی برای امنیت انسانی همة شهروندان، 
به ویژه زنان عراق، به وجود آمد. بعد از قطعنامة 1325، شــاهد چهار 
قطعنامة دیگر نیز بوده ایم و ابعاد مختلف و مالحظات مختلف دربارة 
موضوع نقش زنان در صلح بانــی و پاالیش صلح و ایجاد فرایندهای 

دکتر کوالیی: این باور راسخ وجود دارد که 
صلح از درون انسان ها، از درون هنجارها 
و ارزش هایی که در جامعه انتقال می یابد 

گسترش پیدا می کند و ریشه می گیرد.

اخبار ویژه
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مانع از بروز مجدد منازعات و درگیری های مسلحانه لحاظ شد. زنان 
به عنوان پایه های دوام و قوام خانوادة بزرگ بشری بهای سنگینی در 
این منازعات و درگیری ها می پردازند. لذا، عزمی بین المللی شــکل 
گرفته اســت تا با این سوءاستفاده و خشونت سازمان یافته علیه زنان 
مقابله شــود. این تجربه ها ما را متوجه ضرورت توجه به ریشــه ها و 
بنیان های رفتارهای خشونت آمیز و درک علل و عوامل گسترش این 
خشونت ها در جامعة بشری کرده است.« دکتر کوالیی نشست هایی 
همانند این همایش صلح را فرصت مغتنمی برای بررسی ریشه های 
این قبیل خشــونت ها از زوایای مختلف و یافتن راهکارهای مناسب 

برای رفع آن دانست. 

دکتــر مقصودی در ســخنرانی خــود در اختتامیــة دومین 
همایش بین المللی صلح و حل منازعه، 
ســازمان های  مشــارکت  مهم تریــن 
مشــارکت  نظام مندکردن  را  مردم نهاد 
بخش های وســیعی از جامعه در بهبود 
امور و وضعیت معیشــت و فعالیت های 
اجتماعــی و مدنــی عنوان کــرد. این 
سازمان های مردم نهاد در ادوار مختلف 
تاریخ، به طور سنتی، مدرن و پست مدرن 
وجود داشته اند. وی از جمله ویژگی های 
عمدة ســازمان های مردم نهاد را چنین 
برشــمرد: مردم پایه بــودن و برآمده از 
مــردم و نیازهای مــردم، ضرورت های 
اقتصادی مردم،  اجتماعی و فرهنگی و 
و به دنبــال حل وفصل و بهبود و ارتقای 

موارد متأثر از مردم پایگی؛ غیردولتی بودن و غیرحکومتی بودن که 
به دلیل ناکارکردی، بدکارکردی و کج کارکردی سازمان های دولتی 
شکل می گیرد؛ غیرسیاسی بودن؛ غیرانتفاعی بودن؛ داوطلبانه بودن و 
داشتن فهم داوطلبانه بودن؛ داشتن دغدغة آگاهانه و انسان مدارانه.

این نهادها طیف وسیعی از سازمان ها را در سطوح و ابعاد مختلف 
شــامل می شود، از حوزة خدمت رسانی، کمک به رفع مشکل، کمک 
به سیاســتگذاری، حضور در صحنه های مختلف از جمله در ارتباط 
با زنــان، کودکان، ســالمندان، مهاجران، پناهنــدگان، زندانیان، تا 
حوزه های بهداشتی، رســانه ای، اقتصادی، گردشگری، محیط زیست 

و میراث فرهنگی. 
این ســازمان ها حتی حوزه های جغرافیایی را نیز شامل می شود؛ 
مثل مناطق عشــایری، روستایی، شــهری، ملی و منطقه ای. حتی 
کم کم به فعالیت  در حوزه هایی فراتر از منطقه و کشــور و در سطح 

بین المللی نیز تسری یافته است.
دکتــر مقصودی ســخنان خــود را با بحث وضعیت ســنجی و 

گونه شناسی انواع ســازمان های مردم نهاد در حوزة صلح پی گرفت و 
به دو دسته اشاره کرد: یکی در مفهوم اهم و فراگیر آن، و دیگری در 
مفهوم اخص و خاص در حوزة صلح. در مفهوم اهم و فراگیر آن، باید 
گفت بیشتر ســازمان های مردم نهاد صلح محورند و کارگروه هایی در 
جهــت بهبود وضعیت مردم، عدالت اجتماعی، کاهش فقر، و انعکاس 
مطالبات به دســتگاه سیاستگذاری و حکومت محسوب می شوند که 
همگی نقش تســهیل گری این سازمان ها و قرابت آن با صلح را نشان 

می دهد. 
در حوزة اخص، و صرفاً در حوزة صلح و حل منازعه، این سازمان ها 
در حوزة پیشگیری، کاهش، و حل وفصل منازعه و خشونت، و ایجاد 
بســترهای صلح، دوستی، همدلی و یکپارچگی و وحدت و همگرایی 
دیرپا فعالیت می کنند. تعداد این مراکز در ایران حدود 60 ســازمان 
مردم نهاد اســت، از جمله انجمن علمی 
مطالعات صلح ایــران، مرکز بین المللی 
مطالعــات صلــح، مرکــز بین المللــی 
سفیربان صلح، مؤسسة بین المللی صلح 
و دوستی، مجمع جهانی صلح اسالمی، 
مرکــز صلــح و محیط زیســت، مرکز 
تحقیقات صلح و ســالمت، گروه صلح و 
حقوق بشردوستانه و چندین انتشاراتی 

و فعال در حوزة صلح. 
دکتر مقصودی در آسیب شناســی 
این ســازمان ها، عدول از شــش معیار 
ســازمان های مردم نهــاد را شــاخصی 
برای این امر معرفی کرد و مردم پایگی، 
غیرانتفاعی بــودن،  غیرسیاســی بودن، 
فعالیت داوطلبانه، و دغدغه های آگاهانه و انسان دوستانه را مهم ترین 
ویژگی خطاب کرد. با افت این شــاخص ها این ســازمان ها با کاهش 
اثرگــذاری تــوأم خواهند شــد. در مواردی دیده شــده اســت که 
سازمان های مردم نهاد به باندهای قدرت رسمی و غیررسمی وابسته 
یا نزدیک اند یا به شــدت تحت تأثیر آن هایند. در مواردی نیز دغدغة 

مردم را ندارند یا دموکراتیک نیستند. 
از منظر معرفت شــناختی، این ســازمان ها باید ایمان به برابری 
انســان ها داشته باشــند، صلح را، فارغ از هر تبعیض و گریز، آرمان 
بدانند. در مواردی برخی از این سازمان ها صلح را فقط برای برخی از 
افراد جامعه می خواهند و برای باقی مشروط تعیین می کنند. به لحاظ 

روش شناسی، استفاده از ابزارهای دموکراتیک اهمیت دارد.
دکتر مقصودی یکی از آســیب های جدی سازمان های مردم نهاد 
را اپوزیسیون شــدگی دانســت که به یک ســو از نیروهای درگیر و 
مخاصمه گر ســوق پیدا می کنند. سازمان های مردم نهاد باید ناظرانی 
بی طرف باشــند، فارغ از هر گونه حب و بغض، داوری و پیش داوری، 

دکتر مقصودی :
بیشتر سازمان های مردم نهاد 

صلح محورند و کارگروه هایی در 
جهت بهبود وضعیت مردم، عدالت 

اجتماعی، کاهش فقر، و انعکاس 
مطالبات به دستگاه سیاستگذاری 

و حکومت محسوب می شوند 
که همگی نقش تسهیل گری این 
سازمان ها و قرابت آن با صلح را 

نشان می دهد. 

دومین همایش بین المللی صلح و حل منازعه 
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و هر گونه تعلــق خاطر خاص به قوم، زبــان، مذهب، دین، آیین و 
کیش خاص. لذا، اگر گرایش هایی چنان برجسته شود که سیاست ها 
و عملکردهــای ایــن نهادها را تحت تأثیر قرار دهــد، این نهادها از 

کارکردهای واقعی خود باز خواهند ماند. 
به باور دکتر مقصودی، سازمان های مردم نهاد برای موفقیت باید 
از یله شــدگی و رهاشدگی اجتناب ورزند و از استحاله پرهیز کنند و 
از اهداف اولیة خود دور نشــوند. بروکراســی زدگی را دیگر آفت این 
سازمان ها برشمرد. ابتکار عمل و داشتن ساختار و تشکیالت، صرف 
وقت کافی و پرهیز از فرمالیتگی و رویکرد آنتاگونیستی و متعصبانه 
از دیگــر موارد مهمی بود کــه دکتر مقصودی برای ســازمان های 
مردم نهاد برشــمرد. به باور وی، گام نخســت به رسمیت شناختن و 
پرهیز از شروط گذاری برای صلح و دور از دسترس ساختن آن است.

دکتر ســلطانی نژاد در اختتامیة 
دومین همایش بین المللی صلح و حل 
منازعه، منازعه را همزاد بشــر خواند. 
زندگی اجتماعی الجرم با رقابت عجین 
شــده و از این رو یکی از دغدغه های 
اصلی فالســفه و متفکران سیاسی از 
دوران باســتان یافتن راهی برای غلبه 
بر رقابت های مخرب، منازعه و جنگ 
بوده است. از دوران باستان ریشه های 
منازعــه را طمع، ترس و جســتجوی 
اعتبار و افتخار می دانســته اند. طمع، 
افــراد را به اکتســاب آنچــه دیگران 
دارند ســوق می دهد و این خود عامل 

تهاجم و دست اندازی اســت. ترس از حمله و تعدی دیگران، افراد را 
به هشــیار بودن، بی اعتماد بودن و آمادگی همیشــگی برای دفاع از 
خود رهنمون می ســازد. طمع، عامل نامشــروع شروع جنگ و ترس 
صورت مقبول تر پناه بردن به منازعه و مخاصمه دانسته می شوند. ترس 
دفاع پیش دستانه یا دفاع مشروع یا دفاع رو به جلو را سبب می شود. 
این دوگانه تهاجم و تدافع به صورت مارپیچی ســیر صعودی به خود 
می گیــرد. در ادبیات روابط بین الملل از آن به دوگانه تخاصم در برابر 
معمای امنیتی تعبیر می شود و نتیجة آن بی اعتمادی به عنوان عنصر 
ذاتی سیاســت بین الملل است. محصول نهایی، پایداری منازعه و در 
حاشــیه قرارگرفتن و مهجورماندن همکاری است. در این فضا، هیچ 
گاه نمی دانیم اگر برای مثال، کشوری دست به تغییر آرایش نیروهای 
نظامی  خود می زند، ســالح تولید می کند یا منابع بیشتری را صرف 
امور نظامی  می کند آیا هدفش تضمین امنیت مشروع است یا تعدی 
و دست درازی. این وضعیت معماگونه عنصر اساسی سیاست بین الملل 
است و حل آن دغدغة اصلی اندیشمندان این حوزه به شمار می رود. 

دکتر ســلطانی نژاد عقالنیت محض را مطــرح و آن را نقد کرد 
که ســبب بی اعتمادی می شود. عقالنیت محض نمی تواند اصل بشر 
باشــد چرا که مانع رشــد، تعالی و توســعه خواهد بود. از طرفی، با 
واقعیت ها نیز همســو نیست. از نگاه شــناختی، در عرصة واقعیت با 

عوامل متفاوتی مواجهیم. 
برای غلبه بر منازعه از نگاه شــناختی، ســطوح مختلفی مطرح 
اســت، از جمله سطح ادراکی و نگرشی، و ســطح عملی. در سطح 
ادراکی باید ریشــه های منازعه را شناخت و الیه های مختلف منازعه 
را کنار زد. ریشــه ها ممکن اســت عقالیی به نظر برسد، در حالی که 
عقالیی نیســت بلکه هیجانی و احساســی اســت. پس از شناخت، 
می توان دســت به اقدام عملی زد. از آنجا که منازعه دو طرف دارد، 
هر دو طرف باید متوجه خطاهای خود شــده باشند که این مرحله 
را مرحلــة بلوغ می نامنــد. معموالً در 
مرحلة بلوغ منازعه است که دو طرف 
به ادراکی مشترک برای پایان دادن به 
منازعه می رسند. اگر یکی از طرف های 
منازعــه به ضرورت حل آن پی ببرد و 
دیگری هنوز پیگیر مصالحی باشد که 
ادامــة منازعه برایش دارد نمی توان به 
حــل منازعه امیدوار بود. در شــرایط 
آمادگــی دوجانبه، منازعه به شــکل 
عملــی در دو مرحله به ســمت حل 
نهایی پیش می رود. نخســت گفتگو با 
هــدف درک طرف مقابــل هم زمان با 
شناساندن خود و دغدغه های خود به 
وی و دوم اقــدام عملی در مصالحه. به 
این ترتیب، برخالف آنچه عقالنیت محض سعی بر تحمیل آن دارد، 
منازعه با عبور از مراحل بازتعریف شناختی، بلوغ و مصالحه می تواند 

پایان یابد و صلح جایگزین آن شود.
دبیر اجرایی دومین همایــش بین المللی صلح و حل منازعه در 
پایان ســخنان خود از همة فعاالن در ایــن همایش و گروه اجرایی 
همایــش جناب آقای دکتر علی اکبــر علیخانی، دبیر علمی همایش 
و رئیس دبیرخانه؛ آقای امیررضا میرشــاهی، کارشــناس دبیرخانة 
همایش؛ ســرکار خانم مهندس سمانه شــفیعی، رئیس انفورماتیک 
دانشــکده؛ و ســرکار خانم زهرا جالل زاده، مسئول امور بین الملل و 

روابط عمومی دانشکده تشکر و قدردانی کرد. 
همچنین، از حمایت های پردیس البرز دانشــگاه تهران، انجمن 
علمــی مطالعات صلح ایران، و انجمن علمی مطالعات جهان ایران، و 

کمیسیون ملی یونسکو تشکر کرد. 
دکتر سلطانی نژاد از تمامی پژوهشگران برای شرکت در سومین 

همایش بین المللی صلح و حل منازعه در سال 1400 دعوت کرد.

دکتر مقصودی یکی از آسیب های 
جدی سازمان های مردم نهاد را 

اپوزیسیون شدگی دانست که به یک سو 
از نیروهای درگیر و مخاصمه گر سوق 

پیدا می کنند.
***

دکتر سلطانی نژاد: برخالف آنچه 
عقالنیت محض سعی بر تحمیل آن 

دارد، منازعه با عبور از مراحل بازتعریف 
شناختی، بلوغ و مصالحه می تواند پایان 

یابد و صلح جایگزین آن شود.

اخبار ویژه
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به مناسبت انتخابات 2020 امریکا، دانشکدة مطالعات جهان دانشگاه 
تهران شش نشست تخصصی و مجازی برگزار کرد.

در نخستین جلسة این نشست با عنوان »ایالت های تعیین کنندة 
نتایج انتخابات امریکا«، دکتر حامد موســوی، اســتادیار دانشکدة 
حقوق و علوم سیاســی دانشــگاه تهران، در روز دوشــنبه 14 مهر 
به زبان انگلیســی به ایراد ســخنرانی خود با پخش زنده در کانال 

اینستاگرام دانشکدة مطالعات جهان پرداخت.
دکتر موســوی سخنان خود را با بررسی اجمالی نظام انتخاباتی 
امریــکا و معرفی ایالت های مهم و تعیین کننــده در نتایج انتخابات 
آغــاز کرد. وی افزود: »انتخابات در امریکا ملی نیســت، بلکه ایالتی 
اســت و هر ایالتی هیئت انتخاب کننــدگان رئیس جمهوری خود را 
دارد. برای مثال، اعضای هیئت های انتخاباتی کالیفرنیا 55 مورد، در 
حالی که در برخی ایالت ها 3 مورد است.« در نظام انتخاباتی امریکا، 
از میــان 50 ایالت، 40 ایالت تعیین کنندة برندة انتخابات اند. نتیجة 
انتخابات را تعداد آرای بیشــتر تعیین نمی کند، بلکه کســب تعداد 
آرای هیئت های انتخاباتی بیشتر تعیین کنندة انتخابات خواهد بود. 
نظیر اتفاقی که در انتخابات پیشین روی داد؛ آرای هیالری کلینتون 
به لحاظ تعداد افراد بیشــتر از دونالد ترامــپ بود ولی ترامپ تعداد 
هیئت های انتخابی بیشتری داشت و در نتیجه برندة انتخابات شد.

دکتر موســوی طرفداران هــر دو کاندیدا را بســیار نزدیک به 
هم خواند، به طوری که پیش بینی برندة آن کار دشــواری اســت. از 
این روســت که هر دو کاندیدا به ایالت هــای تعیین کنندة این نتایج 
متمرکز شده اند. با این حال، آمارهای ملی نشان می دهد بایدن 81 
درصــد و ترامپ 90 درصد آرا را تا کنون جلب کرده اند، با این حال 

وضعیت تک تک ایالت ها را باید بررسی کرد. 
دکتر موسوی 30 ایالت را ایالت ها تأثیرگذار در انتخابات خواند 

و بیش از همه بر ناوادا، ویسکانسین، آریزونا، آیوا، میشیگان، اوهایو، 
پنسیلوانیا، کارولینای شــمالی، جورجیانا، مینســوتا، نیوهمشایر، 

آرکانزاس، و تگزاس تأکید داشت. 
به بیان دکتر موســوی در انتخابات 2016 کارولینای شــمالی، 
فلوریدا و کالیفرنیا از ایالت های تعیین کنندة نتیجة انتخابات بودند.   
دموکرات ها در کالیفرنیا و در کســب آرای بیشترین آرای ملی 
شــانس بیشــتری دارند. همچنین، فعالیت های سیاسی کاندیداها 
در روند انتخابات را بســیار مهم خواند که بایــدن از ترامپ جلوتر 
اســت. با اعالم ابتالی ترامپ به کرونا، آمار طرفداران ترامپ کاهش 
چشمگیری یافت و اقبال بایدن در هفته های آتی بیشتر خواهد بود.  
در میان ســیزده ایالت برشــمرده ترامپ در دو ایالت تگزاس و 
اوهایو با اقبال بیشتری همراه خواهد بود. با این حال، تگزاس ایالتی 

است که باید منتظر تغییرات در آن بود.

در دومین جلســة این نشســت با عنوان »روســیه و انتخابات 
امریکا«، دکتر مهدی ســنایی، دانشیار دانشــکدة مطالعات جهان 
دانشــگاه تهران، در روز دوشــنبه 21 مهر به زبان فارســی به ایراد 
سخنرانی خود با پخش زنده در کانال اینستاگرام دانشکدة مطالعات 

جهان پرداخت.
دکتر ســنایی در ابتدای سخنان خود به طرح تصویری گذرا از 
روابط تاریخی روسیه و امریکا پرداخت و آن را، چه در زمان شوروی 
و چه در زمان روســیه، پرتنش خواند، ولی از دو مقطع در سه دهة 

اخیر نام برد که در آن این تنش ها کمتر بوده است. 
سفیر سابق جمهوری اســالمی ایران در روسیه، از شکل گیری 
چند گفتمان در سیاســت خارجی روسیه، در سه دهة اخیر سخن 
گفت: در اواخر دهة 1990 میالدی، ابتدا، گفتمان یورو ـ  آتالنتیک، 
در زمــان تصدی آندره کوزیــروف در وزارت امور خارجه؛ و پس از 
دوره ای ناامیــدی، ظهور گفتمان یوگنی پریماکوف با عنوان ‘موازنة 
قوا و نظام چند قطبی’ را شــاهد بودیم؛ البته، اندیشة اوراسیاگرایی 
و اندیشة قدرت بزرگ از دیگر گفتمان های سیاست خارجی روسیه 
بوده که کم وبیش حضور داشــته اســت ولی در ایــن اواخر قدرت 

بیشتری گرفته است. 
دکتر سنایی »واقع گرایی جدید« را رویکرد روسیه در دورة پوتین 
خواند که ترکیبی اســت از موازنة قوا، ناسیونالیسم و اوراسیاگرایی 
که برخی از اصول آن، رعایت اصول و منابع اقتصادی در سیاســت 
خارجــی، تأکید بر گرایش به اروپا، اندیشــة قدرت بزرگ، و تالش 
برای عادی سازی روابط با جهان غرب برشمردنی است. این رویکرد 

شش نشست تخصصی دربارة انتخابات امریکا؛ 
ایالت های تعیین کنندة نتایج انتخابات امریکا  
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به خودی خود قدری پارادوکس به همراه دارد که در 2014 با تحریم 
المپیک از سوی غرب، ضمیمه  شدن کریمه به روسیه، و به دنبال آن 
وضع تحریم های مکرر برای روســیه بیشتر نمود یافت و باید گفت 

قدری ادبیات جنگ سرد احیا شد. 
این اســتاد روس شناس در روایت روابط روسیه و امریکا، روایت 
طرف روســی و طرف امریکایی را کاماًل متفاوت خواند. اما، اشــاره 
کرد، در مجموع، روســیه در بدترین شــرایط نیــز روابط خود را با 
امریکا حفظ کرده و هرگز به سمت جایگزین کردن اروپا در سیاست 
خارجی با امریکا نبوده اســت: »همواره روابط با امریکا پررنگ ترین 

بخش در روابط امور خارجة روسیه بوده است.« 
علی رغم تالش های روســیه برای بهبود روابط خود با امریکا، بنا 
به روایت روســیه، امریکا همواره تالش کرده است که از ضعف های 
روسیه استفاده کند. حتی پیشــنهاد امریکا به روسیه در دهة 90، 
مبنی بر عضویت در ناتو، بیشــتر پیشــنهادی نمادین بود؛ چرا که 
هم زمان با آن جنگ کوزوو، طرح ســپر دفاعی موشکی، و گسترش 
ناتو به شــرق آغاز شــد. باید گفت امریکا در قبال روسیه، سیاست 

دوگانه ای داشته است. 
دکتر ســنایی دورة نخســت ریاســت جمهوری پوتین را دوران 
مسالمت و همکاری با امریکا خواند؛ و به نقل از سخنان پوتین افزود: 
»من تمامی تالش خود را برای برقراری روابط برابر و متعادل با امریکا 
کردم.« حتی با خروج امریکا از پیمان ای.بی.ام، روسیه آرامش نشان 
داد و بعد از حوادث ســپتامبر 2001، در مبارزه با تروریسم، به نوعی 
همــکاری با امریــکا را آغاز و روابطی راهبردی تدوین کرد. روســیه 
هــم همکاری اطالعاتی با امریکا داشــت و هم همکاری در ترازیت و 
نقل وانتقال تجهیزات از مسیر روسیه به سمت افغانستان. روسیه حتی 
پایــگاه راداری خود را در کوبا تعطیل کــرد. در ماه می 2002، نیز 

معاهدة کاهش تولید سالح های هسته ای را امضا کرد. 
از سال 2002 تا 2008، این روند تا اندازه ای مختل شد. استقرار 
ســپر دفاع موشکی در اروپای شــرقی دوباره احیا شد. انقالب های 
رنگی در گرجســتان و اوکراین شــکل گرفت که کاماًل آشکار بود 
امریکا در پشــت این انقالب هاســت. همچنین، بر سر انتقال انرژی 

از آسیای مرکزی و قفقاز رقابتی جدی میان روسیه و انحصارطلبی 
امریکا درگرفت. این تنش با ســخنرانی پوتین در ســال 2007، در 
کنفرانــس امنیتی مونیخ، به اوج خود رســید. پوتیــن اعالم کرد از 
برقــراری روابط برابر با امریکا و غرب ناامید شــده اســت و غرب و 
امریکا را به یک جانبه گرایی و اختالل در نظام امنیتی مشترک متهم 
کرد. در سال 2008، نیز با وقوع جنگ گرجستان، بر وخامت روابط 

افزوده شد.
در دولــت دیمیتری مدودف، در ســال 2008، در جهت بهبود 
روابط با امریکا تالش های دیگری آغاز و به برنامة تری ســت معروف 
شــد. با توجه به پایان قرارداد استارت قبلی در سال 2009، قرارداد 
استارت جدیدی امضا شد. کلینتون و الوروف، دو وزیر امور خارجة 
وقت امریکا و روسیه در برنامة تری ست، تعریف و به رسمیت شناختن 
خطوط قرمزی را در پیش گرفتند. علی رغم همراهی روسیه دربارة 
لیبی و صدور قطعنامه در شــورای امنیت، دوباره برنامة سپر دفاعی 
موشــکی احیا شد و کار به جایی کشید که شخصیت منعطفی مانند 

مدودف امریکا را تهدید کرد و روابط دو کشور مجدداً آشفته شد. 
در ســال 2011 با برگزاری انتخابــات پارلمانی، خانم کلینتون 
رسماً از اعتراضات روســیه دفاع کرد. در آستانة بازگشت پوتین در 
سال 2012، امریکاییان مستقیم و غیرمستقیم خواهان عدم بازگشت 
پوتین به قدرت بودند. از این مرحله مجدداً دو کشور وارد فاز تنش 
شــدند. روســیه این بار برخالف مورد لیبی، مانــع صدور قطعنامه 
برای حمله به ســوریه در شورای امنیت شد. تحریم های مگنیسکی 
از طرف امریکا وضع شــد. روســیه قانون منع فرزندخواندگی اتباع 
روســیه برای امریکاییان را تصویب کرد. در ســال 2013، روسیه 
به اسنودن، همکار سیســتم های امنیتی امریکا، اجازه داد که وارد 
روســیه شود. به این  ترتیب، سلسله تحوالتی در تشدید تنش میان 

دو کشور به وقوع پیوست.
در دوران دوم ریاست جمهوری اوباما، و پس از پناه دادن روسیه 
به اســنودن برای نخستین بار پس از 50 ســال، مالقات بین اوباما 
و پوتین لغو شــد. در نتیجة این روند، در حال حاضر این روابط به 
نزدیک صفر رسیده است و هیچ دستور کاری در روابط دوجانبة دو 

اخبار ویژه
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کشــور وجود ندارد. عمدة تحریم ها علیه روسیه، در سال های اخیر 
وضع شــده است. تنها، در دوران ریاست جمهوری ترامپ 46 بستة 

تحریم علیه روسیه وضع یا تمدید شده است.
دکتر ســنایی، پس از بررسی مختصر پیشــینة روابط روسیه و 
امریکا، وارد بحث انتخابات 2020 امریکا شد. به گفتة وی، »اساس 
مشــکل روابط روسیه و امریکا این است که به جمع بندی مشترکی 
در پساشوروی نرســیده اند. امریکا خود را طرف پیروز میدان تلقی 
کرد و تالش کرد روسیه را وارد سیستم امریکایی کند. این در حالی 
است که روسیه به دنبال نظامی مستقل و برقراری ارتباط برابر بود و 
اندیشة قدرت بزرگ را از زمان تزارها حفظ کرده بود.« در سال های 
اخیر، روسیه، برنامة امریکایی را برای سوریه و اوکراین مختل کرد. 
به گفتــة تحلیلگران، در حال حاضر، تقابــل ترکیبی و پیچیده ای، 
در حوزه هــای مختلف امنیتی، اقتصادی، سیاســی و فناوری، میان 
روســیه و امریکا در جریان اســت. مزیت امریکا این اســت که در 
اقتصاد و تولید ناخالص ملی قدرت بیشــتری دارد. مزیت روســیه 
برخورداری از رهبری هوشــمند و مدیریت متمرکز، و اســتفاده از 

روش های نامتقارن است. 
دکتر ســنایی در پاسخ به امکان بهبود روابط در آستانة انتخابات 
2020 امریکا، از طرف امریکایی ها دو دیدگاه متفاوت را شرح داد. ماه 
گذشته، 103 کارشناس، دیپلمات و استاد دانشگاه امریکا و مشاوران 
کسینجر، نامه ای در نشریة پولیتیکو منتشر کردند و اعالم کردند زمان 
تجدیدنظر در برقراری روابط با روسیه است. باید یادآور شد، روسیه به 
یکی از موضوعات سیاست داخلی امریکا و اختالف های میان دو حزب 

دموکرات و جمهوری خواه بدل شده است.
در پاسخ به این مقاله، 133 کارشناس، دیپلمات و استاد دانشگاه 
امریکا، از جمله لوکاس و ولکر، نیز مقالة دیگری در نشریة پولیتیکو 

منتشر کردند و مشکل اصلی را از طرف روسیه خواندند. 
از طرفی، در روســیه نیز دو دیدگاه وجود دارد. افراد امیدوارتر 
که جمعیت کوچکی نیز هستند، از جمله ایگور ایوانف، وزیر پیشین 
امور خارجة روسیه، پیشنهاد حل وفصل اختالفات را مطرح می کنند. 
ایوانف به تازگی در مقاله ای پیشــنهاد کرده است که رؤسای جمهور 
دو کشور، موضعی مشابه با موضع ریگان و گورباچف در دهة هشتاد 
میالدی اخذ کنند و سالح های هسته ای را کنار بگذارند. گروه دیگر 
در روســیه، از جمله دیمیتری ترئین و فیودر لوکیانف، معتقدند که 
هیچ زمینه ای برای تغییر رویه و بهبود روابط روسیه با امریکا وجود 
ندارد و باید به کاهش نقش امریکا در روابط بین الملل عادت کرد و 

الزم نیست با هر زیگزاگ امریکا، نفس ها را در سینه حبس کنیم.
به بیــان دکتر ســنایی، امریکا همــواره مرکز ثقــل دیدگاه ها و 
تحلیل های نخبگان روســیه بوده است، ولی اکنون این ایده پرورش 
داده می شود که انتخابات امریکا برای روسیه  اهمیت گذشته را ندارد.

به باور دکتر ســنایی، این تحلیل مبتنی بر دیدگاهی در زمینة 

تضعیف نهادهای بین المللی اســت و اینکه نقش معادالت منطقه ای 
در حال افزایش اســت و افزود: »در حوادث اخیر در قره داغ و قفقاز 
جنوبی، در مقایســه با حوادث دهة 90، دیدیم که بیشتر از مجامع 
بین المللی و گروه های بین المللی، در شــرایط فعلی در آتشــی که 
برافروخته شــده و در تالش هایی که برای برقراری صلح می شــود، 

کشورها و معادالت منطقه ای تأثیرگذارند.« 
مشــاجره ها در امریکا دربارة روســیه به آنجا رسیده است که با 
توجه بــه نگرانی دموکرات ها در امریکا از احتمال مداخلة روســیه 
در انتخابات 2020، امریکا به دو درخواســت روسیه برای برگزاری 
اجالس ســران در ژانویة 2020، نشست سران در خصوص موضوع 
برجــام و جی7، و طرح امنیت خلیج فارس پاســخی نداده اســت. 
جمهوری خواهان نیز به این نتیجه رسیده اند که هر نوع ابتکار عمل 

روسیه، به جنجالی بزرگ در داخل امریکا بدل خواهد شد.
به گفتة دکتر سنایی، در روسیه، تحلیل گران انکار نمی کنند که 
تمایل بیشتری به جمهوری خواهان امریکا دارند و جمهوری خواهان 
کمتر از دموکرات ها به دنبال مداخله در امور داخلی و مسائل حقوق 
بشــری اند. در عین حال، باید خاطر نشــان کرد که در رسانه های 
روســیه فضایی برای حمایت از ترامــپ در انتخابات 2020 وجود 
ندارد، این در حالی اســت که در انتخابات پیشــین چنین فضایی 
کاماًل حاکم بود؛ حتی در آستانة انتخابات پیشین، مقبولیت ترامپ 
در روسیه بیشتر از خود امریکا بود. با اینکه ترامپ مایل به برقراری 
روابط با روسیه بود، دموکرات ها و مجلس نمایندگان مبتکر بسیاری 
از تحریم های وضع شده بوده اند و ترامپ را تحت فشار گذاشته اند.  

دکتر ســنایی در تبیین دیدگاه نخبگان روســی بــه انتخابات 
امریکا، به مقاله ای اشــاره کرد با این عنوان »آیــا تا 2024 امریکا 
پابرجاســت؟« در این مقاله به مقالة دکتر چالز کینگ، استاد روابط 
بین الملل دانشــگاه جورج تاون، اشــاره شده اســت مبنی بر اینکه 
»چگونــه یک ابرقدرت از هم فرومی پاشــد.« در این مقاله به مقالة 
50 ســال پیش آندره آمالریک، استاد اهل شوروی در سال 1970 
اشاره شده است که گفته بود: »آیا شوروی تا 1984 باقی می ماند؟« 
وی به انتقال شــکاف از نخبگان به ســطح مردم اشاره کرده است. 
در این مقاله به شبیه ســازی شــرایط امریکای امروز با شوروی آن 
دوران اشاره شده است. چالز می افزاید: »این ضعف قدرت های بزرگ 
اســت که دچار خودشیفتگی و خودفریبی می شوند و قادر به دیدن 

شکاف ها به صورت جدید نیستند.« 
دکتر ســنایی همچنین، به مقالة ریچارد هــاس با عنوان »آیا 
انتخابات امریکا ممکن است به فروپاشی روسیه منجر شود؟« اشاره 
داشت. وی به تعبیر گئورگی آرباتف اشاره کرد مبنی بر اینکه »زمان 
انتخابات امریکا، زمان بدی اســت برای سیاست های خوب، و زمان 
خوبی است برای سیاست های بد.« اما، شکاف های موجود در امریکا 
نشــان می دهد این امر به کل دورة چهار ساله گسترش یافته است. 

شش نشست تخصصی دربارة انتخابات امریکا
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ســؤال مهم اینجاست که آیا این شــکاف در امریکا تنها در سطح 
نخبگان اســت یا به سطح توده نیز راه پیدا کرده است؟ این مطلب، 
ســپس به مشکالت حاکم در ســاختار اجتماعی و نژادی امریکا و 
تبعیض آمیزبودن آن اشــاره دارد که در سطح نخبگان نیست و در 
ایدئولوژی امریکایی نهفته اســت. دکتر سنایی در ادامه، به خسارت 

اقتصادی 80 درصدی مردم امریکا از جهان سازی اشاره کرد. 
دکتر ســنایی مناظره های اخیــر دو کاندیدای انتخابات 2020 

امریکا را نمود نوعی پوچی در سیاست خارجی امریکا دانست. 
این اســتاد روسیه شناس، در بیان ترجیح روسیه میان ترامپ یا 
بایدن، اشــاره کرد: »برجسته ترین متخصصان روسیه در حوزة امور 
خارجه و روابط بین الملل به این مهم پرداخته اند و ســعی کرده اند 
به این ســؤال پاسخ دهند.« دکتر ســنایی در این خصوص به بیان 
اســتالین در دیدگاه برخی تحلیل گران روس در پاسخ به سؤال این 
یا آن بهتر اســت اشاره کرد: »هر دو بدترند.« و انتظار بهبود روابط 

میان روسیه و امریکا وجود ندارد. 
دکتر ســنایی به برخی اظهارات مثبــت ترامپ به پوتین، و نیز 
اظهارات پوتین دربارة ترامپ اشــاره کرد که تأثیری در سیاســت 
و روابط خارجة دو کشــور و بهبود آن نداشــته اســت. وی افزود: 
»انتظارات ترامپ در آســتانة انتخابات از روسیه، مسائل سنتی ـ از 
جمله مسائل ســوریه و اوکراین و سپر دفاع موشکی ـ نیست، بلکه 
دوری جســتن از چین است. روســیه در مرکز توجه ترامپ نیست؛ 
دشــمن اصلی را چین می بیند، زیرا نــگاه اقتصادی دارد و نگاهش 
ژئوپلیتیکی نیست و تهدیدی از سوی اقتصاد روسیه حس نمی کند. 
تنهــا نکتة مثبت در چهار ســالة اخیر روابط روســیه و امریکا این 
بوده است که حجم مبادالت تجاری دو کشور، علی رغم تمامی این 

مناقشه ها، افزایش داشته است.« 
از طرفی، اعتقاد بر این است که بایدن و طرفداران او در دشمنی 
با روســیه راسخ ترند و مشــکل ایدئولوژیکی هم با روسیه دارند. در 
نتیجه شــاید تفاوتی در ظاهر میان بایدن و ترامپ وجود داشــته 
باشــد، اما در عمل، به دلیل نظام دو حزبی امریکا و اینکه روسیه به 
موضوع داخلی امریکا بدل شــده است، اتفاقی در بهبود روابط این 

دو کشور نخواهد افتاد. 
محققان روســیه چــه در صورت انتخاب بایــدن و چه ترامپ، 
معتقدند که گفتگویی جدی میان دو کشــور شکل نخواهد گرفت 
ولی در ســایر حوزه ها تأثیر خواهد داشت؛ چگونگی روابط امریکا با 
اروپا، چین، هند، کشــورهای عربی و ایران، پس از انتخابات امریکا، 
بر روابــط بین المللی تأثیر خواهد گــذارد و از این طریق بر روابط 

روسیه با امریکا تأثیر خواهد داشت. 
به گفتة دکتر ســنایی، حتی اگر بایدن برندة انتخابات شــود، 
افــکار چپ تأثیر خود را حفظ خواهد کرد و تأثیرگذار خواهد بود و 
روسیه به این نکته توجه دارد. وی افزود: »برخی نویسندگان روس 

معتقدند در پنج تا هفت سال آینده، روابط روسیه و امریکا تغییری 
اساسی نخواهد داشــت، چرا که تحریم ها تبدیل به قانون شده اند. 
این نویســندگان روس توصیه می کنند روسیه باید وزنی متناسب 
شرایط کنونی برای امریکا قائل باشد و بر روابط خود با شرق ـ چین، 
هند، ترکیه، ایران ـ و برزیل تمرکز کند. در نگاه بسیاری از متفکران 
روس، امریکا وارد دوران گذار بســیار دردناکی خواهد شد. مهم تر از 
انتخابات 2020 باید نگران انتخابات 2024 بود، چرا که این نسل در 
حال گذار اســت. دعوای امروز امریکا میان دو نسلی است که بسیار 
کهنســال شــده اند و انتقال از دورة نابرابری های اقتصادی و نژادی 
در امریکا برای نســل جوان، هزینه ای بسیار و درد بسیار در جامعة 

امریکا به همراه خواهد داشت.« 
به باور دکتر سنایی، تحلیلگران روس معتقدند سیاست خارجی 
امریکا تغییر خواهد کرد، اما نه به این زودی؛ و در آن زمان روسیه در 
موضع متفاوت تری با امریکا وارد گفتگو خواهد شد. وی تأکید کرد: 
»پیش بینی آینده با توجه به آنچه در حال می بینیم و محاســبات و 
عناصر دیده شده انجام می شود و ممکن است تحوالتی در سیاست ها 
و رویکردها صورت پذیرد و اتفاقات پیش بینی نشــده ای نیز بیفتد، 
به خصوص با نظم ســیالی که در نظام بین الملل شاهدیم، به شکلی 
که اصاًل نظم در آن حاکم نیست. جریان ها را مدام باید رصد کرد و 
از مشــکالت و بحران ها عبور کرد. نقش معادالت منطقه ای و نقش 
کشورها در عرصة بین الملل از جمله ایران در حال افزایش است.«  
خاتمه بخش ســخنان دکتر سنایی، ســخنان اخیر پوتین در 7 
اکتبر و در روز تولد او بود در پاســخ ســؤال خبرنگار روس در مورد 
گفتة بایدن در مناظراتش بــا ترامپ که بایدن به ترامپ گفته بود: 
»تو ... دست آموز پوتین هســتی.« پوتین نیز در پاسخ، ضمن اشاره 
به اینکه این موضوع داخلی امریکایی هاســت، گفت: »این تعبیرات 
نشــان دهندة افت فرهنگ سیاسی در امریکاســت.« پوتین ضمن 
اشــاره ای به چهار سال گذشته ریاست جمهوری ترامپ، از دو حوزة 
توفیق با امریکا سخن گفت: در روابط تجاری، و در همکاری در ثبات 
بازار انــرژی. پوتین به نکات منفی دورة ترامپ در برقراری روابط با 
روســیه نیز اشاره داشت آن هم در شرایطی که بیشترین تحریم ها، 
46 بستة تحریم ابداعی و تمدیدی، علیه روسیه در این دوران وضع 
شد؛ ترامپ از معاهدة موشک های میان برد و کوتاه برد خارج شد؛ و 
امریکا اعالم کرده از معاهدة آســمان های باز میان روسیه و امریکا 

استارت خروج را زده است. 
اظهارات پوتین دربارة بایدن و دموکرات ها نشان می دهد که در 
روســیه هم این ذهنیت وجود دارد که نتیجة انتخابات ممکن است 
به نفع ترامپ نباشــد. به بیان پوتین، علی رغم تب ضد روســی در 
میان دموکرات های امریکا، روســیه مایل به برقراری روابط خوب با 

امریکاست، هر نتیجه ای که انتخابات داشته باشد. 
دکتر سنایی به یافتن نقاط اشتراک میان روسیه و دموکرات ها در 

اخبار ویژه
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سخنان پوتین اشاره داشت. پوتین می افزاید: تکیة اصلی دموکرات ها بر 
ارزش های لیبرالی است، اما در شرایط فعلی این حزب در امریکا توجه 
ویژه ای به سیاســت های سوسیالیستی دارد و پوتین به عضویت خود 
در حزب کمونیست و سابقة آن در روسیه اشاره کرد. عدالت، برابری 
و برادری از شعارهایی است که سابقة طوالنی در روسیه دارد. پوتین 
به این نکته اشاره داشــت که یکی از معضالت اصلی و امروز امریکا، 
امریکاییان افریقایی تبار اســت و شوروی سوابق بسیار گسترده ای در 
این عرصه و کار با افریقایی تبارها داشته است. پوتین در سخنان خود 
به دنبال بیان این مهم بوده است که روسیه برای هر رئیس جمهوری 
که مردم امریکا انتخاب کنند آمادگی دارد و این دو محور را به عنوان 

دیدگاه های مشترک در روسیه با دموکرات ها بیان کرد. 
به باور دکتر سنایی، »این مصاحبة پوتین حاوی نکته هایی بود که 
به تحلیلگران و متفکران برجســتة روس بسیار نزدیک بود. اما اینکه 
روســیه باید گریز از امریکامرکزی را در سیاست خارجی خود دنبال 
کند، در ســخنان پوتین دیده نمی شود و نشــان می دهد که امریکا 

همچنان مرکز ثقل سیاست های خارجی روسیه باقی خواهد ماند.« 

در سومین جلسة این نشست با عنوان »انتخابات امریکا و آیندة 
روابط ایران و امریکا«، دکتر فؤاد ایزدی، اســتادیار گروه مطالعات 
امریکای شــمالی دانشــکدة مطالعات جهان دانشگاه تهران، در روز 
دوشــنبه 28 مهر به زبان انگلیسی به ایراد سخنرانی خود با پخش 

زنده در کانال اینستاگرام دانشکدة مطالعات جهان پرداخت.
سخنرانی دکتر ایزدی شامل دو بخش بود: بخش نخست دربارة 

انتخابات امریکا، و بخش دوم دربارة آیندة روابط ایران و امریکا.
دکتر ایــزدی دربارة انتخابات امریکا، سیاســت امریکا در قبال 
ایران را پس از مشخص شــدن نتایج انتخابــات دنبال کرد. به گفتة 
وی از میان 50 ایالت امریکا، 26 ایالت دارای بیشــترین نماینده در 
پارلمــان، و 8 تا 10 ایالت پرجمعیــت تعیین کنندة نتایج انتخابات 
خواهند بود. گرچه بر پایة نظرســنجی های امریکا، بایدن از ترامپ 

پیشــی  گرفته است، باید منتظر برگزاری انتخابات و اعالم نتایج آن 
بــود. ترامپ اگر بازندة این انتخابات باشــد، صحنه را طوری چیده 
اســت که بتواند با تکیه بر موارد حقوقی و کاخ ســفید به مقابله با 
آن بپردازد و نتیجة انتخابات را به دادگاه عالی بکشاند. دکتر ایزدی 
انتخابــات 2020 امریکا را با انتخابــات 2000 امریکا و رقابت میان 

ال گور و جورج دبیلو بوش پسر مقایسه کرد. 
دکتر ایــزدی روابط ایــران و امریکا را موضوع ســخنرانی های 
تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری امریکا از 1980 میالدی خواند. 
به گفتة این استاد امریکاشناس، تسخیر النة جاسوسی امریکا در ایران، 
تعیین کنندة نتیجة انتخابات 1980 امریکا بود. در این سال ایران در 
رأس تمامی اخبار جهان بود. به گفتة دکتر ایزدی، موضوع روابط ایران 
و امریکا و شهادت سردار سلیمانی در انتخابات 2020 نیز تعیین کنندة 
نتیجة انتخابات این کشــور خواهد بود. بایدن با نقد جدی سیاســت 
امریکا در قبال ایران در زمان ریاست جمهوری ترامپ، ترامپ را برای 
مذاکره با دولت ایران و تغییر شرایط مذاکره تهییج کرده است. دکتر 
ایزدی افزود: »امریکا فرصت گفتگو با ایران و دربارة انرژی هســته ای 
ایران را از دست داده است. برخی مقامات واشنگتن، از جمله سناتور 

تام کاتن به مقابلة نظامی با ایران معتقدند.« 
ایران عالوه بر تأثیری که در کمپین بایدن برجای گذاشته است، 
به برخی طرفداران ترامپ نیز ثابت کرده اســت که سیاســت فشار 
حداکثــری در قبال ایــران نتیجه بخش نبوده اســت. پمپئو نیز در 

سخنان هفتة گذشته خود بدان اشاره کرده است. 
دکتر ایزدی با اشاره به این مطلب که فشار تحریم های امریکا بر 
مردم ایران وارد شده است، و مردم ایران را در تأمین دارو و مایحتاج 
در مضیقه گذارده است، افزود: »سؤال اصلی این است که آیا امریکا 
با این تحریم ها بدان تغییر رفتار ایران است، یا تغییر رژیم در ایران 
را دنبال می کند؟« به باور دکتر ایزدی امریکا هر دو را دنبال می کند 
و در ایــن موضع تفاوتی میان دموکرات ها و جمهوری خواهان وجود 
ندارد و دولتمردان امریکا با بهره گیری از دیپلماســی عمومی، سعی 

شش نشست تخصصی دربارة انتخابات امریکا
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در تأثیرگذاری بر افکار مردم ایران را دارند. تضعیف ایران با فشار از 
خارج رویکرد امریکا در قبال ایران باقی خواهد ماند. انرژی هسته ای 
ایران و فروش تســلیحات نظامی ایران و نفــوذ ایران در منطقه از 
جمله مواردی اســت که امریکا تضعیف آن را دنبال کرده است. در 
برخــی جزییات، از کمپین بایدن، جیک ســالیوان از جمله افرادی 
اســت که دربارة ایران و گفتگو با ایران دربارة انرژی هسته ای سخن 

گفته است. اما رویکرد کلی هر دو حزب یکی است.
به گفتة دکتر ایزدی، ایران به دنبال گفتگوی دیپلماتیک است. 
دکتر ایزدی ضمن تأیید گفتگوها در برجام دربارة انرژی هســته ای، 
و حمایت مجلس از آن، ســخنان انتقادآمیز در جای جای کشور را 
چندان مهم ندانست و رویکرد ایران را در این گفتگوها مثبت خواند. 
این در حالی بود که رویکرد امریکا در هفتة پس از توافق هســته ای 
برجام، تغییر سیاســت در قبال ایــران، و عدم صدور ویزا برای اتباع 
ایرانی بود. اوباما حتی تحریم سال 1996 امریکا علیه ایران را نیز تا 

10 سال دیگر تمدید کرد. 
دکتر ایزدی ضمن تأکید بر اینکــه آیندة این انتخابات و حتی 
انتخابات 2024 امریکا مشــخص نیست و ممکن است حتی فردی 
مثل پمپئو کاندیدای ریاست جمهوری 2024 باشد، خاطر نشان کرد 
وزارت امور خارجة ایران باید با هوشیاری امضای هر نوع توافقنامه و 
گفتگو با امریکا را دنبال کند. نتیجة انتخابات امریکا هر چه که باشد 
تا ژانویة 2020، ترامپ رئیس جمهور خواهد ماند. از طرفی، انتخابات 
ریاســت جمهوری ایران نیز در 1400 پیش روســت. در این میان 
شــش ماه ونیم زمان برای دولت امریکا برای گفتگو با دولت روحانی 
باقی است. با توجه به انتخابات پیشین مجلس شورای اسالمی ایران 
و قدرت گرفتن جناح راست و اصولگرایان، ممکن است دولت آینده 
نیز از این جناح باشــد. از این رو، بسیاری از سیاستمداران امریکا بر 

این باورند که گفتگو با دولت روحانی شاید ساده تر صورت پذیرد. 
دکتــر ایزدی ابــراز امیدواری کــرد امریکا بــا درس گرفتن از 
اشــتباه های ترامپ در قبال ایران، و ناکارامدبودن فشــار حداکثری 
بر ایران، به اصالح سیاســت های خود بپردازد که بایدن به صراحت 
بدان اشاره کرده است. چنانچه ترامپ نیز برندة این انتخابات باشد، 
مسجل نیست که سیاست های پیشــین خود را دنبال کند. ترامپ 
در آغاز دوران ریاســت جمهوری خود از گروه رئالیست ها، از جمله 
مک مستر و متیس، تحت فشار بود که از توافق هسته ای خارج نشود 
و دلیل اینکه بولتون را پذیرفت، این بود که از فشار این افراد رهایی 
یابد و بتواند توافق هســته ای را برهم بزند. در دور دوم ممکن است 

خالف این مسیر را طی کند.
دکتر ایزدی در جمع بندی سخنان خود دربارة آیندة روابط ایران 
و امریکا گفت: »با وجود آنکه دموکرات ها به بازگشت به گفتگوهای 
هســته ای باور دارند، برای ایران اهمیتی ندارد که چه کسی برندة 
انتخابات امریکا خواهد بود. امریکای همواره آمادة تغییرات بنیادی 

و درگیر مســائل نژادی با چالش هایی مواجه است که آیندة امریکا 
و سیاست های آن را دستخوش تغییر خواهد داد. در این بین ایران 
با هوشــیاری کامل بــرای هر گفتگو یا امضــای توافقنامه ای آماده 
خواهــد بود. امریکا با اینکه بودجة هنگفتی را صرف بخش نظامی و 
تسلیحات نظامی خود کرده است، در سیاست خارجة خود نتوانسته 
اســت به اهداف خود دست یابد و سیاســت خارجة امریکا در قبال 
افغانســتان، سوریه، لبنان، یمن و عراق با شکست همراه شده است. 
اقتصاد این کشــور نیز از جنبه های مختلف از جمله از طرف چین 
در خطر قرار دارد. اگر ایران یک سال دیگر در برابر فشارهای امریکا 

مقاومت کند، تغییرات مهمی روی خواهد داد.« 

در چهارمین جلســة این نشســت با عنوان »انتخابات امریکا و 
خاورمیانه«، دکتر محمد جمشــیدی، اســتادیار دانشکدة حقوق و 
علوم سیاسی دانشگاه تهران، در روز دوشنبه 5 آبان 1399 به زبان 
فارســی به ایراد ســخنرانی خود با پخش زنده در کانال اینستاگرام 

دانشکدة مطالعات جهان پرداخت.
دکتر جمشیدی سخنان خود را با بیان ارزش راهبردی خاورمیانه 
بــرای امریکا، پس از جنگ جهانــی دوم و در دوران هژمونی، و ورود 
امریکا به فاز جهان گرایی و رقابت امریکا با قدرت های راهبردی بزرگ 
دنیا و طراحی نظم جدید بین المللی آغاز کرد. در معادالت اقتصادی 
امریکا و بازسازی اروپا، پس از جنگ، انرژی ارزان در خاورمیانه نقش 
مهمــی یافت. امروز نیز، با وجود کاهــش نیاز امریکا به انرژی و نفت 
خاورمیانه، نقش راهبردی نفت برای متحدان امریکا در شــرق آسیا 
اهمیت دارد. ورود به خاورمیانه با معادالت بین المللی قدرت و راهبرد 

کالن امریکا برای مدیریت تحوالت جهانی در ارتباط است. 
به گفتة دکتر جمشیدی، امریکا نخست، در خاورمیانه سیاست 
ورود مستقیم را دنبال نکرد، بلکه از طریق متحدان خود، انگلیس و 
بعدها قدرت هایی در داخل خاورمیانه، و مطابق با دکترین نیکلسون 
مبنی بر محوریت ایران و عربســتان، در منطقه حرکت کرد. پس از 
پیروزی انقالب اسالمی ایران، امریکاییان به سمت حضور مستقیم و 
نظامی و در قالب دکترین کارتر حرکت کردند. در آن زمان احتمال 
تشــدید حضور قدرت های بزرگ در خاورمیانه و حرکت شــوروی 
به ســمت چاه های نفت خلیج فارس برای امریکا مطرح بود. حضور 
نظامی و مســتقیم امریکا در خاورمیانه پــس از تحوالت به موجب 

فروپاشی شوروی، و پس از 11 سپتامبر تشدید شد.  
دکتر جمشــیدی افزود: »تحلیل نقش امریکا در خاورمیانه باید 
از زاویة بین المللــی صورت پذیرد، نه صرف مبنا قراردادن معادالت 
داخلی منطقه. بر پایة راهبرد اسپیکمن، باید جلوی هر نوع هژمون 
در مناطق کلیدی از جمله شــرق آســیا، غرب اروپا و خاورمیانه با 
محوریت خلیج فارس گرفته شــود.« دکتر جمشــیدی بر ضرورت 
تفکیک خلیج فارس از خاورمیانه )شــرق مدیترانه( تأکید کرد و به 

اخبار ویژه
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نقل از مرشایمر، استاد روابط بین الملل، افزود: »در فضای رسانه ای 
و موضعی، شاید خلیج فارس هژمونی نشان داده شود، اما در برآورد 
داخلی امریکا چنین نیست.« سیاست ایران به سمت شرق مدیترانه 
و با رویکرد بازدارندگی در برابر غرب و رژیم صهیونیســتی است، نه 

هژمونی در خلیج فارس. 
دکتر جمشیدی ادامه داد: »پس از 11 سپتامبر، امریکا به سمت 
غلبه بر منطقه و لیبرالیسم تهاجمی حرکت کرد و با شکست مواجه 
شد. بخشی از این شکست به دلیل قدرت ایران در منطقه و نیروهای 
مقاومت همســو با ایران است. امریکا با این هدف وارد عراق شد که 
به دلیل پهناوربودن ایران، زمین برای حمله به ایران داشــته باشد. 
بدین ترتیب، جریان نومحافظه کار و جمهوری خواه در امریکا در سال 
2006 تسویه شد. بنا به اظهار گیت که در دوران اوباما نیز وزیر دفاع 

امریکا بود، حمله به خاورمیانه دور از عقل سلیم است.« 
به گفتة وی، این ناکامی امریکا درس هایی نیز برای او داشــت 
که با بیداری اسالمی نیز تلفیق شد. مهم ترین آن رابطة بین جامعه 
و جنگ و الگوی جنگ امریکایی است. در زمانی که ژنرال پترائوس 
فرماندة نظامی ارتش امریکا در منطقه بود، مفهوم ضدشورشــگری 
)counter insurgency( شــکل گرفــت کــه با ضدتروریســم 
)counter terrorism( متفاوت اســت و ریاضیات جدیدی برای 

جنگ مطرح شد. 
از طرفی، امریکاییان پی بردند که این جنگ ها سرانجامی ندارد و 
باعث نفوذ بیشتر ایران، به عنوان رقیب، خواهد شد. دکتر جمشیدی 
به نقل از گرام آلیســون افزود: »امریکاییان اگر می دانستند که عراق 
دارای اکثریت شــیعی و حکومت سنی است و ایران دارای اکثریت 
شیعی و حکومت شیعی است، هرگز به عراق حمله نمی کرد.« دکتر 
جمشــیدی تأکید کرد: »مطالعات کاربردی تاریخ بخشــی بود که 
پس از این رویدادها در میان سیاســتمداران امریکا رواج یافت. بنا 
به سیاســت بیکر همیلتون، امریکا به سمت سیاست عدم حضور در 
منطقه پیش رفت. امریکاییان از عراق خارج نشدند، بلکه بر اثر فشار 

و درگیری، بیرون انداخته شدند.« 

در دوران اوبامــا با وقوع بیداری اســالمی، فهــم از خاورمیانه 
عمیق تر و بلندمدت  شــد. در ارزیابی های ساالنة تهدیدها در امریکا 
این تحوالت را تحوالت نســلی عنوان کردند. بازیگران اصلی مردم 
شــدند. این شــرایط با توجه به شــرایط عدم اطمینان ســبب شد 
امریکاییان سیاست واحد و منسجمی در برابر تحوالت نداشته باشند. 
در 2011، بررســی امریکاییان این بود که آیا ایران مسبب تحوالت 
بوده است یا ریشــة داخلی داشته اســت. امریکاییان صرفاً با بدنة 
حاکم یا نخبه ها در ارتباط بودند. به طور مثال، با اخوان المســلمین 

هیچ ارتباطی نداشتند. 
دکتر جمشــیدی ادامه داد: »جنس تهدیدهــا در خاورمیانه با 
آرایش نظامی و دفاعی امریکا، از جمله تسلیحات سنگین و موشکی، 
سازگار نبود و هزینه های دفاعی امریکا را تشدید کرد و مدافعان نیز 

تماشاگر شدند.« 
از اوایل دولت دوم اوباما، زمزمه هایی بر این اســاس مطرح شد 
که )1( جنگ های خاورمیانه ســرانجام ندارد؛ )2( امریکا نباید خود 
 strategic( را چندان درگیر این مسائل کند و راهبرد حواس پرتی

distriction( مطرح شد. 
تمرکز راهبردی امریکا متوجه شــرق آســیا شد. با چرخش به 
آسیا در ژانویة 2012 و با توجه به سند دفاعی امریکا مطرح شد که 
قدرت و ثروت به ســمت شرق در حال پیشروی است و چین نیز در 
حال تغییر نظم ژئوپلتیک شرق آسیاست و رقابت قدرت های بزرگ 

کم کم در حال بروز است. 
به گفتة دکتر جمشــیدی، تلفیق دو مسئلة ناکارآمدی رویکرد 
نظامی و دفاعی امریکا در قبال تحوالت خاورمیانه، و بروز اولویت های 
راهبردی دیگر سبب تغییر رویکرد امریکا به تحوالت خاورمیانه شد. 
این به معنای این نیســت که امریــکا در خاورمیانه عقب گرد کرده 
است، بلکه به لحاظ ماهوی، مهاجم تر شده است و به دنبال روش های 
کم هزینه تر اســت. از زمان کارتر تا اوباما، تقویت نظامی در منطقه 
دنبال می شد، اما از زمان اوباما به بعد به سمت کاهش مؤلفة نظامی 
در سیاســت خارجة خاورمیانه پیش رفته است. از همین روست که 

شش نشست تخصصی دربارة انتخابات آمریکا
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کارکردهــای پایگاه های نظامی امریکا در منطقه تغییر کرد؛ به جای 
پیاده سازی نیرو از پهباد استفاده می شود؛ و به سمت و عملیات های 
اطالعاتی رفته انــد. امریکا حتی در مورد داعش و نفوذ آن در عراق 

هیچ اقدامی نکرد.
به گفتة دکتر جمشــیدی، نمی توان بر پایة مناسبات دوجانبه 
سیاســت امریکا را در قبال ایران بررسی کرد؛ رویکرد بهتر رویکرد 
منطقه ای اســت. امریــکا قدرتی بزرگ اســت و قدرت های بزرگ 
ماتریســی از تهدیدها در اندازة منطقه ای دارند. دکتر جمشــیدی 
بــا تأکید بــر معانی ســه واژة »کاهش حضــور«، »کاهش تمرکز 
راهبردی«، »تغییر شیوة حضور« و »خروج«، افزود: »جنگ با ایران 
برای امریکا هزینه ای چند برابری با عراق خواهد داشت و نتیجة آن 
همان راهبرد حواس پرتی است. دیپلماسی، به معنای شناخت قدرت 
ایران در منطقــه، در رویکرد امریکاییان پاســخگو نبود.« به دنبال 
بیداری اسالمی در منطقه، کشــورهای منطقه به دنبال الگو رفتند. 
تام دانیلون، مشــاور امنیت ملی امریکا در زمان اوباما، در سخنرانی 
خود در مؤسسة واشنگتن، برای تخطئة ایران، الگوهای اسالمی را یا 

انقالب اسالمی ایران خواند یا القاعده.
لذا، سیاســت امریــکا در دوران اوباما در ایــن منطقه و در این 
شرایط، نه جنگ و نه دیپلماســی بود. امریکا رویکردی میانه را در 
پیش گرفت که رویکرد مهار بود؛ یعنی، تشــدید فشــار بر ایران با 
اعمــال تحریم ها و پرهیــز از جنگ. در ســال 2012، که تهدید و 
تنش میــان ایران و امریکا باال گرفت، امریکا در حوزة دیپلماســی 
عقب نشــینی هایی بروز دادند و مذاکرات مثبتی را با ایران آغاز کرد. 
از نظر نباید دور داشــت که سیاست امریکا در قبال ایران، متأثر از 

سیاست منطقه ای است. 
دکتر جمشــیدی به هم زمان توافق برجام با پیمان کمپ دیوید 
2015 اشــاره کرد. بنا بر پیمان کمپ دیویــد، امریکا اعراب حوزة 
خلیــج فارس را دعوت کرد که توافــق دفاعی جدیدی، با محوریت 
تهدیــد ایران، منعقد کنند. این پیمان هزینة منطقه ای برجام تلقی 
می شد، نه شناســایی قدرت ایران. اشتون کارتر، وزیر دفاع امریکا، 
در سخنرانی خود در آن زمان ابراز داشت الگوی سیاست خارجی و 
دفاعی امریکا از این پس مشارکت و این خواهد بود که نظیر جنگ 
یمن، با نشــان دادن چراغ سبز و حمایت، کشورهای منطقه را وارد 
جنــگ کند. این رویکرد در اواخر دوران اوباما گســترش یافت. لذا، 
کردها، و مســائل قومیتی و جامعه شناختی برای امریکاییان خیلی 
اهمیت پیدا کرد. در دولت اوباما، این رویکرد مشارکت با مفهوم »از 

طریق« )by with through( تحقق می یافت. 
دکتر جمشیدی، منطق راهبردی تمامی این تحوالت را یکسان 
خواند ولی ادبیات متفاوتی دارند. اوباما پس از جنگ لیبی در 2011، 
ابراز کرد: »زمان آن فرارسیده است که امریکا ملت سازی را از درون 
خانة خود به انجام رساند.« به گفتة دکتر جمشیدی، شعار انتخاباتی 

ترامپ نیز همین بود. برنی سندرز نیز چنین رویکردی داشت. امریکا 
با چنین درک راهبردی ای وارد دوران ریاست جمهوری ترامپ شد. 
تمرکز ترامپ بر نقش آفرینی اعراب با محوریت امارات و اســرائیل و 

نقش ثانویة عربستان بود. 
دکتر جمشــیدی افزود: »با توجه بــه تمایل امریکا برای خروج 
از منطقه در ســطحی که گفته شد، اعراب و اســرائیل، آگاهانه یا 
ناآگاهانــه، تمایل امریکا به کاهش نقش آفرینی را بزرگنمایی کردند 
و آن را خروج امریکا از منطقه، نشان دادن قدرت ایران، پشت پازدن 
بــه متحدان و تعهدهای امنیتی در خاورمیانه معرفی کردند. این در 
حالی اســت که امریکا هیچ گاه قصد خــروج از منطقة خاورمیانه را 
نداشته است. امریکا حتی در زمان خروج نیروهای خود در منطقه، 

حضور خود را در خلیج فارس پررنگ تر کرد.« 
سیاســت بین المللی مهم ترامپ در قبال خاورمیانه بازگذاشتن 
دست اعراب بود. نخستین ســفر خارجی ترامپ، نه نخستین سفر 
منطقه ای او، به عربستان بود. این در حالی است که اوباما بر پذیرش 
نقش ایران در منطقه پای بند بود. تشــدید تنش در حوزة دورتر از 
خلیج فارس و معرفی ایران و اخوان المسلمین به عنوان تهدید، برای 
ایجاد انســجام امنیتی میان نیروهای امریکا، اسرائیل و اعراب حوزة 

خلیج فارس راهبرد امریکا شد. 
به گفتة دکتر جمشیدی، با خروج امریکا از برجام، تشدید تنش 
افزایش یافت. با ورود روســیه و چین بــه منطقة خاورمیانه، امریکا 
دیگر تنها قــدرت برتر منطقه نبود؛ بازی های جدید ژئوپلیتیکی در 
ترکیه و جنگ لیبی شــکل گرفت. با این حال، عنصر اصلی دکترین 
سیاست خارجی امریکا، بزرگنمایی تهدید ایران بود. مقامات امریکا 
برای حل مسائل خاورمیانه، بر این باور بودند که نخست باید مسئلة 
فلسطین حل شود. اما این رویکرد معکوس شد مبنی بر اینکه برای 
حل مســائل منطقه، نخست باید مســئلة ایران حل شود و فشار بر 

ایران را افزایش دادند. 
دکتر جمشــیدی گفت: »امریکاییان، حتی دموکرات ها، به این 
جمع بندی رسیده اند که تشــدید فشار بر ایران بیش از انتظار آنان 
جواب داده است. به گفتة اوبرایان، اگرچه تحریم بر ایران به ته خط 
رسیده است، تحریم و فشار بر متحدان منطقه ای و جریان مقاومت 
در منطقه تازه در آغاز مســیر است. لذا، شــاهد انواع تحریم هایی 
خواهیم بــود که علیه نیروهــای مقاومت در کشــورهای منطقه، 
به خصوص در لبنان و عراق، و شــبکه های مرتبــط با آن ها اعمال 
می شــود.« به بیان ایشــان، در صورت پیروزی ترامپ در انتخابات 
2020، به سمت تشــدید تنش در منطقه پیش خواهیم رفت. علت 
شکســت برجام، به گفتة بایدن، این بود که حمایت منطقه ای و نیز 
حمایت داخلی امریکا را نداشــت. لذا، امریکا باید مذاکرات هم زمان 

هسته ای و منطقه ای را با ایران دنبال کند. 
دکتر جمشــیدی در جمع بندی ســخنان خود گفت: »نتیجة 

اخبار ویژه
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تمامی این مسائل این است که تحوالت خاورمیانه و رویکرد امریکا 
به تحوالت تاکتیکی تر شــده است. ضربات را مرتب و مکرر می زنند 
بدون آنکه تســاعد سنگینی ایجاد شود. سیاست خارجی و سیاست 
دفاعــی فعال تر با بازیگران بیشــتر را دنبال می کند که نمود آن در 
رفتارهای اسرائیل در منطقه مشــهود است. محیط امنیتی منطقه 
به لحاظ ماهوی تغییر یافته است و اقتضای سیاست خارجی ما نیز، 
اعم از امنیتی و دفاعی، باید سیاست خارجی چابک تر و با ابزارهای 
متنوع تر باشــد و نباید درگیر اختالفات داخلی شــویم. نخ تسبیح 

سیاست امریکا در منطقه تغییر نیافته است.« 

در پنجمین جلســة این نشســت با عنوان »انتخابات امریکا و 
چین: جنگ سرد در انتخابات 2020«، دکتر محمدکاظم سجادپور، 
اســتادیار دانشکدة روابط بین الملل و رئیس مرکز مطالعات سیاسی 
و بین المللی وزارت امور خارجه، در روز یک شــنبه 11 آبان 1399 
به زبان فارســی به ایراد ســخنرانی خود با پخش زنــده در کانال 

اینستاگرام دانشکدة مطالعات جهان پرداخت.
دکتر ســجادپور به چرایی و چگونگــی نقش چین در انتخابات 
امریکا از ســه منظر پرداخت: اهمیت رابطــة میان امریکا و چین و 
نقش سرنوشت ســاز و بین المللی آن، رقابت دو کاندیدای ریاســت 
جمهوری امریکا در صحه گذاشتن بر چین هراسی و چین ستیزی، و 

واکنش چینی ها به انتخابات امریکا. 
دکتر سجادپور در تبیین متن روانی و سیاسی ایاالت متحده در 
برگزاری انتخابات به موارد زیر اشــاره داشت: اهمیت مسائل داخلی 
و اقتصادی امریکا برای رأی دهندگان، بحث مهم کووید 19 و نحوة 
مدیریت ترامپ و ناکارآمدی جمهوری خواهان به لحاظ مدیریت این 
بیماری و مسائل اقتصادی متعاقب آن، نژادپرستی، خشونت پلیس، 
قطب بندی های سخت جناحی، شکاف نخبگان و شکاف طبقاتی، و 
نگاه حزبی و جناحی به مسائل قضایی. به گفتة وی مسائل خارجی 

در حاشیة این مباحث مطرح است.
به گفتة دکتر ســجادپور، مسائل خارجی در این انتخابات اندک 
و حول مداخالت ایران و روســیه و چیــن در انتخابات امریکا مطرح 
اســت. دولت ترامپ دستاوردهای خارجی خود را در خاورمیانه طرح 
»ابراهیم« یا »آبراهام« برمی شــمارد و ارتباطی که میان اســرائیل و 
کشورهای کوچک منطقه ـ از جمله میان امارات، عمان و اخیراً سودان ـ 
برقرار کرده است. در این بین، چین بعد داخلی در این انتخابات دارد، 
از جمله در مواجهه با کووید 19 که دولت ترامپ همواره تالش کرده 
است چین را مقصر نشان دهد. پمپئو این ویروس را »ویروس ووهان« 
و ترامــپ »ویروس چین« می خوانند. در بعد اقتصادی نیز این مطرح 
اســت که آیا مناسبات امریکا و چین و سیاست دولت ترامپ در قبال 

چین به رونق اقتصادی در امریکا منجر شده است؟ 
دکتر سجادپور رابطة چین و امریکا را رابطه ای مهم و نظم دهنده 

به روابط بین الملل جهانی خواند و افزود: »امریکا با 700 میلیارد دالر 
بودجة ســاالنه، و قدرت فناوری و اقتصادی خود نخستین قدرت در 
جهان اســت، اما روابط بین الملل و هژمونــی، علی رغم این قدرت، با 
توجه به مشکالت داخلی، به خصوص در مأموریت جهانی و مشروعیت 
جهانی و حتی با متحدان خود با چالش روبه روســت، و با اعمال زور 
و قدرت نظامی، سیاســی و اقتصادی است که به پیش می رود. حتی 
برخــی معتقدند امریکا نیز نظیر هر امپراتوری دیگری در آغاز مکتب 
ســقوط قرار دارد.« امریکا در مقایسه با پنج دهة قبل و پس از جنگ 
جهانی دوم، موقعیت خود را از دست داده است و قدرتی است که در 

داخل خود با مشکالت و مسائل جدی همراه است. 
چین، در مقایســه با امریکا، قدرت جهانی در حال ظهور است. 
چین نیز در داخل و در روابط بین الملل خود مشکالتی دارد، اما در 

حال قدرت گرفتن است نه فرسایش قدرت.
دکتر سجادپور رابطة بین این دو بازیگر را در کل نظام بین الملل 
بسیار مهم دانست. اگر بین این دو بازیگر رابطه ای دوستانه و مبتنی 
بر تقســیم کار جهانی برقرار باشــد، اگر به جنگ منتهی شود، اگر 
ترکیبی از رقابت و همکاری برقرار شــود، در هر ســه صورت نظام 
بین الملل را دســتخوش تغییــرات جدی خواهد کــرد. این رابطة 
دوجانبه با هیچ رابطة دیگری قابل مقایســه نیست. لذا، نگرش های 
مختلفی در امریکا حاکم اســت. برخی بر این باورند نباید به چین 
اجازة افزایش قدرت بیشــتر داد. نگرش دیگر بر این پایه اســت که 
ســعی کنیم چین را در چارچوب مهار نگاه داریم. عده ای نیز بر این 

باورند که چین دیگر مهارپذیر نیست. 

شش نشست تخصصی دربارة انتخابات آمریکا
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دکتر ســجادپور، مســئلة امریکا و چین را اصلی ترین مســئلة 
سیاست خارجی امریکا و اصلی ترین سیاست بین المللی و در تعیین 
کیفیت آیندة جهان خواند. لذا، پیوند این دو بســیار مهم است و در 
انتخابات نقش کلیدی دارد. به گفتة دکتر سجادپور بر سر این مسئلة 
مهم داخلی امریکا و بین الملل، میان دو کاندیدا تفاوت اساسی وجود 
دارد. وی افزود: »تا پیش از دولت ترامپ، نگرش این بود که می توان 
با چین هم همکاری و هم رقابت داشــت. در دوران ترامپ، چگالی 
برخورد با چین ســنگین تر و جدی تر شد، از جمله تقابل و همکاری 
بیشــتر امریکا با تایوان، تالش امریکا برای بحث برانگیز نشان دادن 

رفتار چین، و همکاری های خاص با هند و استرالیا.«  
دکتر سجادپور چین هراسی را بن مایة اصلی هر دو کاندید خواند 
که به کاالیی سیاسی بدل شــده است. رقابت میان بایدن و ترامپ 
بر اثر این اســت که کدام ضدچین تر اســت. بایدن ترامپ را متهم 
می کند دربارة مسئلة چین و مذاکرات با چین و خطر چین درست 
مدیریت نکرده اســت. ترامپ نیز بایدن را متهم می کند که مرد این 
میدان نیســت. در دومین مناظره، بایدن ترامــپ را متهم کرد که 
حســاب هایی در چین داشته است تا مشروعیت ترامپ را در مبارزه 

با چین به چالش بکشد.
دکتر ســجادپور دربارة واکنش چین گفت: »چینی ها نیز مانند 
ســایر کشــورهای دنیا، انتخابات امریکا را به دقــت دنبال می کنند. 
انتخابات 2020 امریکا، بین المللی ترین انتخابات است که در همه جای 
دنیا اهمیت ویژه ای دارد. بــا انتخاب ترامپ یا بایدن آنچه دنیا با آن 
مواجه خواهد شــد تفاوت بســیار و آثار بین المللــی عمیقی دارد.« 
چینی ها، علی رغم ارتباطی که در اوایل ریاســت جمهوری ترامپ، با 
وی برقرار کردند، ترامپ را شخصیتی غیرقابل پیش بینی و با نوسانات 
مختلف می شناســند، به خصوص در یک سال گذشته به دلیل کووید 
19 و مقصرنشان دادن چین و اقداماتی که در برابر شرکت های چینی 
از جمله هوآوی و تیک تاک شــده اســت. چینی هــا ترامپ را فردی 

می شناسند که نمی تواند منافع چین را به دنبال داشته باشد. 
با وجود اینکه روسیه و چین در مورد مسائل بین المللی در یک 

راســتا قرار گرفته اند، ترامپ مواضع ضدچینی بسیاری داشته است 
اما مواضع ضدروســی او علی رغم تمامی اقدام ها کمتر بوده اســت. 

ترامپ مواضع ضدروسی را از سر اجبار داشته است. 
دکتر ســجادپور در جمع بندی ســخنان خود، پیش بینی پذیری 
آیندة روابط بین الملل امریکا و چین را، در صورت انتخاب شدن بایدن، 
محتمل تر دانست. وی روابط امریکا و چین را رابطة بسیار سرنوشت سازی 
خواند که فاکتورهای بسیاری در آن اثرگذار است. عمده ترین فاکتور را 

ساختار این رابطه خواند که با نظام بین المللی پیوند دارد.

در ششــمین جلسة این نشســت با عنوان »افکار عمومی مردم 
امریــکا به انتخابات 2020«، دکتر ابراهیم محســنی، اســتادیار 
دانشــکدة مطالعات جهان، در روز دو شنبه 12 آبان 1399 به زبان 
انگلیســی به ایراد سخنرانی خود با پخش زنده در کانال اینستاگرام 

دانشکدة مطالعات جهان پرداخت.
دکتر محســنی جامعة امریکا را دو منظــر امریکایی و مردم و 
جامعة امریکا بررسی کرد. وی شکاف نژادی، نسلی و جمعیتی را در 
جامعة امریکا شــکافی جدی خواند که خشونت پلیس امریکا علیه 
ســیاهان بر شدت آن افزوده است و به تبیین هریک پرداخت. طبق 
نظرسنجی انجام شــده در امریکا، مردم امریکا برای شرکت در این 
انتخابات انگیزة زیادی دارند و با هدف رئیس جمهورنشدن ترامپ و 
تغییر اساســی در شرایط اقتصادی سیاسی در این انتخابات شرکت 
می کنند. وی افزود: »مجموع این عوامل به دوقطبی شــدن شــدید 
جامعة امریکا در این انتخابات انجامیده که کاماًل بی سابقه است.« 

برخی ایاالت امریکا کاماًل ترامپی و برخی ایاالت کاماًل بایدنی اند 
و شــمار ایاالت بایدنی چشمگیرتر اســت و به ایالت های کالیفرنیا، 
تگزاس، جورجیا، کارولینای شــمالی، و آیوا اشاره داشت . همچنین، 
تمایل مردم را به دادن رأی پســتی رو به افزایش خواند که عمدتاً 

طرفداران بایدن اند. 
دکتر محسنی در مجموع این انتخابات را بسیار تنگاتنگ دانست 

و باید منتظر اتفاقات روزهای آخر بود.

اخبار ویژه
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دکتر محمدحســین صراف زاده، معاون بین الملل دانشگاه تهران، با 
حضور در دانشکدة مطالعات جهان در روز چهارشنبه 26 آذر 1399، 
به بررسی مشکالت و مسائل این دانشکدة بین المللی همت گماشت.

در این نشســت دکتر محمد سمیعی، رئیس دانشکدة مطالعات 
جهان، دکتر امیربهرام عرب احمدی، مشــاور بین الملل دانشکده، و 
دکتر ابراهیم محسنی، مدیرگروه مطالعات ایران، به طرح مباحث با 

دکتر صراف زاده پرداختند. 
دکتر ســمیعی ضمن معرفی گــروه مطالعات ایران دانشــکدة 
مطالعات جهان دانشگاه تهران گفت: »رشتة کارشناسی ارشد مطالعات 
ایران، ویژة غیرایرانیان، امسال نهمین دورة خود را برگزار می کند. این 

رشــته در ابتدا، به  زبان انگلیسی است و 
دانشــجویان به تدریج با زبان فارسی آشنا 
می شوند و آموزش می بینند. دورة آموزش 
زبان فارســی نیز در دانشــکده و به طور 
هدف مند برای این رشته برگزار می شود و 
صرف آموزش زبان فارسی عمومی نیست. 
در مقطع دکتری، هم دانشجویان ایرانی و 
هم دانشجویان غیرایرانی جذب می کند. 
برگزاری مقطع دکتری به زبان فارســی 

است.«
رئیس دانشکدة مطالعات جهان ضمن 
اشاره به این مطلب که دانشجویان خارجی 
از سراســر دنیا و از دانشــگاه های معتبر 
اســتقبال خوبی از این رشــته داشته اند، 
این رشته را رشته ای میان رشته ای معرفی 
کرد که بــه مطالعة ایران امروز اختصاص 

دارد. وی رشــتة مطالعات ایران دانشــکدة مطالعات جهان را یکی از 
برترین رشــته های بین الملل در دانشگاه تهران خواند که با متوسط 
دانشجویان خارجی در دانشــگاه قابل مقایسه نیست. دانشجویان در 
مدت تحصیل خود به مناطق مختلف کشــور سفر می کنند و با ایران 
به طور عملی و با نگاه داخلی آشنا می شوند، نه با نگاه خصمانة مراکز 
آموزشــی غیرایرانی؛ و در بازگشت به کشور خویش افراد تأثیرگذاری 
عمل می کنند. دکتر ســمیعی گفت: »رشتة مطالعات ایران دانشکدة 
مطالعات جهان دانشگاه تهران بهترین برند ایران شناسی در دنیاست.«
دکتر ســمیعی با این مقدمه به طرح مشکالت اداری در برگزاری 
این رشــته پرداخت؛ از جمله به درگیربودن ســه معاونت آموزشی، 
دانشجویی و بین الملل در امور دانشجویان 
خارجی اشاره کرد که مشکالت جدی  و 
وقت گیری ای را در روند اجرایی به دنبال 
دارد. وی پیشنهاد کرد تمرکز انجام امور 
دانشجویان خارجی به دانشکده ها واگذار 
شــود و دانشــگاه نقش ناظر را برعهده 

گیرد.
بی اطــالع ماندن دانشــکده از روند 
دریافت شــهریه از دانشجویان خارجی 
دومیــن معضلی بود که دکتر ســمیعی 
طرح کرد. نظر به اینکه دانشــجویان تا 
زمانی که شــمارة دانشجویی نگیرند، از 
امکانات دانشجویی و زیست دانشجویی 
بهره مند نخواهند شــد، پیشــنهاد کرد، 
دریافت شهریه از این دانشجویان توسط 

حسابداری خود دانشکده صورت پذیرد.

نشست صمیمانة دکتر صراف زاده در دانشکدة مطالعات جهان

دکتر سمیعی: رشتة مطالعات ایران 
دانشکدة مطالعات جهان یکی از 

برترین رشته های بین الملل در 
دانشگاه تهران است که با متوسط 

دانشجویان خارجی در دانشگاه 
قابل مقایسه نیست.

دکتر سمیعی همچنین درخواست 
راه اندازی دوره های آموزشی 

دانشکده به صورت مجازی برای 
دانشجویان خارجی در تمامی 

رشته ها و در جهت منافع ملی و 
دیپلماسی علمی را مطرح کرد و آن 
را از آورده های مهم دانشگاه تهران 

برای کشور خواند. 
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درخواســت  همچنین  ســمیعی  دکتــر 
راه اندازی دوره های آموزشی دانشکده به صورت 
مجازی برای دانشــجویان خارجی در تمامی 
رشــته ها و در جهت منافع ملی و دیپلماسی 
علمــی را مطرح کرد و آن را از آورده های مهم 
دانشگاه تهران برای کشــور خواند. همچنین، 
خواست تا تمامی امور ثبت نام از این دانشجویان 

صددرصد برخط انجام شود.
دکتر محســنی گــروه مطالعــات ایران 
از  یکــی  را  جهــان  مطالعــات  دانشــکدة 
راهبردی ترین گروه های علمی در کشور خواند 
و افزود: »گروه های ایران شناســی در خارج از 
کشور از دید منافع خود به این رشته می نگرند 
و دانشجویان را تربیت می کنند که گاه بسیار از 
واقعیت به دور اســت. این در حالی است که در 
دانشکدة مطالعات جهان، تالش می شود ایران 
را آن طور که هست به دانشجویان شناساند.«

دکتر محسنی ضمن گالیه از اموری اداری 
دســت وپاگیر، درخواســت اصالح این روند را 
کرد، چرا که تأثیر بســیاری منفی بر ذهن این 
دانشــجویان دارد و گاه منجــر به انصراف این 
دانشــجویان می شود و این افراد با تصویری بد 

ایران را ترک می کنند.
مشــکالت صدور ویزا، به خصــوص برای 
دانشــجویانی از کشــورهای امریکا، کانادا، و 
انگلســتان از جمله موارد مهمی بود که دکتر 

محسنی بدان اشاره کرد.
کنــدی صدور مجــوز برای دانشــجویان 
حتــی بالمانــع، بین المللی نبــودن نگاه ها و 

روندها در دانشــگاه و در بخش اداری، مجوز 
خروج از کشــور برای دانشــجویان خارجی، 
روندهای اداری وقت گیر، کند و دست وپاگیر، 
و نامشــخص بودن دالیل بالمانع اعالم شدن یا 
نشدن این دانشجویان از دیگر مواردی بود که 
مدیر گروه مطالعات ایران بدان اشــاره کرد و 

خواهان رفع آن شد.
دکتر عرب احمدی ضمن خوشامدگویی به 
دکتر صراف زاده و تشکر از مدیران و کارکنان 
معاونت بین الملل دانشگاه که همواره با روحیة 
همــکاری خوب و راهگشــا عمــل کرده اند، 
نقش دانشــکدة مطالعات جهــان را در جذب 
هیئت هــا و مهمانان خارجی بســیار پررنگ 
خواند. همچنین، به تبادل اســتاد و دانشجو و 
امضای 8 تفاهم نامة همکاری بین المللی اشاره 
کرد که برخی حتی با دانشــگاه ها بوده است. 
وی بازدیدهای اســاتید خارجی از دانشکده و 
اساتید دانشکده از دانشگاه های خارج از کشور 

را چشمگیر خواند. 
دکتــر عرب احمدی از جملــه قوت های 
دانشــکدة مطالعات جهان را آشنایی اساتید و 
دانشجویان این دانشــکده با زبان کشور مورد 
مطالعه دانست و افزود: »بسیاری از اساتید این 
دانشکده مدتی را در این کشورها به سر برده و 
حتی در آن تحصیل کرده اند. نداشتن مشکل 
زبانی در این دانشــکده و داشــتن شناخت از 
کشــورها، یکی از نقاط قــوت آن در برقراری 

روابط بین المللی است.«
مشــاور بین الملــل دانشــکدة مطالعات 

دکتر محسنی:
گروه های ایران شناسی 

در خارج از کشور از دید 
منافع خود به این رشته 
می نگرند و دانشجویان 

را تربیت می کنند که گاه 
بسیار از واقعیت به دور 

است. این در حالی است 
که در دانشکدة مطالعات 

جهان، تالش می شود 
ایران را آن طور که هست 

به دانشجویان شناساند.

دکتر صراف زاده:
تنوع فعالیت ها در 

دانشکدة مطالعات جهان 
چشمگیر است. با این 

حال از ظرفیت های این 
دانشکده هنوز به درستی 

استفاده نشده است. 
بسیاری از کارگروه ها را 

باید به دانشکدة مطالعات 
جهان سپرد تا عملیاتی 

شود و در دستور کار 
قرارگیرد.

اخبار ویژه
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جهان در ادامه به طرح دغدغة اساتید پیمانی 
برای اســتفاده از فرصت مطالعاتی اشاره کرد 
کــه به دلیل تفاوت نرخ ریال و ارز مشــکالت 
دوچنــدان هم شــده اســت. همچنیــن، بر 
برقراری ارتباط دانشگاه تهران با دانشگاه های 
افریقایی تأکید کرد و از اینکه در دانشگاه حتی 
کارگروهی برای مطالعات افریقا وجود ندارد که 

یک چهارم دنیا را در برمی گیرد، گله مند بود.
دکتر صراف زاده پس از شــنیدن سخنان 
حاضران در جلسه، با سرآمدخواندن فعالیت های 
بین المللی دانشــکدة مطالعــات جهان افزود: 
»تنوع فعالیت ها در دانشــکدة مطالعات جهان 
چشــمگیر اســت. با این حال از ظرفیت های 
این دانشکده هنوز به درســتی استفاده نشده 
است. بسیاری از کارگروه ها را باید به دانشکدة 

مطالعات جهان ســپرد تا عملیاتی شود و در 
دستور کار قرارگیرد.« معاون بین الملل دانشگاه 
بر پرهیز از عملکرد جزیره ای و ایجاد همگرایی 

در بخش های مختلف دانشگاه تأکید داشت.
دکتر صــراف زاده به اســاتید توصیه کرد 
به جــای اســتفاده از فرصــت مطالعاتــی، از 
مأموریت پژوهشــی اســتفاده کنند چرا که 
قابل تمدید است؛ راحت تر است؛ 100 میلیون 
کمک هزینه به همراه حقوق یک ســال یکجا 

پرداخت می شود.
راه اندازی  پرداخت شــهریه،  روند  اصالح 
دوره های مجازی برای دانشجویان غیرایرانی، 
و تجدیدنظر در مورد دانشــجویان خارجی ای 
که بالمانع اعالم نشده  اند مواردی بود که دکتر 

صراف زاده قول پیگیری آن ها را داد.

دکتر عرب احمدی:
بسیاری از اساتید این 
دانشکده مدتی را در 

این کشورها به سر برده 
و حتی در آن تحصیل 

کرده اند. نداشتن مشکل 
زبانی در این دانشکده 

و داشتن شناخت از 
کشورها، یکی از نقاط 

قوت آن در برقراری 
روابط بین المللی است.

در هفتــة کتاب و کتابخوانی، در روز دوشــنبه 26 آبان 1399 
میان خانة کتــاب و ادبیات ایران و دانشــکدة مطالعات جهان 

تفاهم نامة همکاری امضا شد.
ایــن تفاهم نامه بــا امضای دکتر محمد ســمیعی، رئیس 
دانشــکدة مطالعات جهان، و دکتر ایوب دهقان کار، مدیرعامل 
مؤسســة خانة کتاب و ادبیــات ایران، با هــدف همکاری های 

فرهنگی و بین المللی به امضا رسید.

امضای تفاهم نامه بین خانة کتاب و
ادبیات ایران و دانشکدة مطالعات جهان

نشست صمیمانة دکتر صراف زاده در دانشکدة مطالعات جهان
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دکتر امیربهرام عرب احمدی، مشــاور بین الملل و اســتادیار گروه 
مطالعات مرکز و جنوب افریقای دانشــکدة مطالعات جهان، در روز 
دوشــنبه 14 مهر 1399 )5 اکتبر 2020( سخنران وبیناری مرکز 

مطالعات افریقای دانشگاه سواس لندن بود.
این ســخنرانی که یک ساعت به طول انجامید، با حضور جمعی 
از افریقاشناسان مشــهور جهان و متخصصان از کشورهای مختلف 
از جمله انگلســتان، کانادا و امریکا انجام شد. عنوان سخنرانی دکتر 
عرب احمــدی در این وبینار »مهاجرت ایرانیان شــیرازی االصل به 
ســواحل شــرق افریقا و آثار فرهنگی آن« بود. سخنران در انتهای 

این نشست نیز در 40 دقیقه به پرسش های حاضران پاسخ گفت.
برای مشاهدة لینک این سخنرانی اینجا را انتخاب فرمایید.

https://www.soas.ac.uk/cas/events/05oct2020-mi-
gration-of--iranians-shirazis-to-east-african-coasts-
and-its-cultural-impacts.html

سخنرانی وبیناری دکتر عرب احمدی در دانشگاه سواس لندن

افتـخـارات

دکتر مریم حق روستا، رئیس مرکز پژوهشی مطالعات 
مطالعات  مدیربخــش  و  اســپانیایی زبان  کشــورهای 
کشورهای امریکای التین دانشکدة مطالعات جهان، در 
روز شــنبه 19 مهر 1399 )10 اکتبر 2020( سخنران 
وبیناری موزة ملی فرهنگ ملل و دانشگاه اونام مکزیک 

بود.
ایــن وبینار در ســاعت 19:30 به وقــت تهران و 
11:00 صبــح به وقت مکزیک با عنوان »تأمل ایرانیان 

بر ادبیات امریکای التین« برگزار شد.

سخنرانی وبیناری دکتر حق روستا 
در موزة ملی فرهنگ ملل و 

دانشگاه اونام مکزیک
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سخنرانی ها، کارگاه ها و نشست های تخصصی

نخســتین کارگاه تجارت بین الملل دانشکدة مطالعات جهان 
با عنوان »توســعة تجارت با عــراق« با همکاری انجمن ایرانی 
مطالعات جهان در روز پنج شــنبه 24 مهــر 1399 به صورت 
مجازی و حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

در افتتاحیة این مراســم، دکتر محمد ســمیعی، رئیس 
دانشــکدة مطالعات جهان، ضمن معرفی دانشــکدة مطالعات 
جهان و رشــته ها )15 رشــته در مقطع ارشــد و 6 رشته در 
مقطــع دکتری( و فعالیت های آن، بر اهمیت تســلط بر زبان 
در مطالعة هر کشــور تأکید کرد. همچنیــن، بر اهمیت یافتن 
میان رشته  ای ها، به خصوص در تحصیالت تکمیلی، در قرن اخیر 
اشاره داشت که موضوعات جای رشته ها را گرفته است. دکتر 
سمیعی تجربة قرن بیســتم را در مطالعة صرف در یک رشتة 
تخصصی، تجربه ای ناموفق خواند و افزود: »مشکالت واقعی در 
دنیا هیچ گاه رشته ای نیســت. برای مثال، مشکالت اقتصادی 
تنها اقتصادی نیســت؛ جنبة سیاســی، حقوقی و فرهنگی نیز 
دارد. از طرفی، از آنجا که رشــته ها بســیار خاص شــده بود، 
گفتمان و اصطالحاتی ســنگینی درســت شــد و متخصصان 
نتوانســتند ارتباطاتی معنادار ایجاد کنند و حصارهای بلندی 
میان رشته ها کشیده شد، به طوری که تعامل و همکاری میان 

رشته ها برای حل مشــکالت واقعی از میان رفت. شکل گیری 
چندرشته ای ها و میان رشته ای در پاسخ به این نیاز بود.« 

رئیس دانشــکدة مطالعات جهان، یکی از مشکالت واقعی 
در برابر جمهوری اسالمی ایران و مردم ایران و هر کشوری که 
خواهان ارتباط با دیگر کشــورها باشد را کشورشناسی خواند 
و افزود: »نگاه دانشــکدة مطالعات جهان به کشورها به گونه ای 
است که بتوان هویت آن کشــورها و جنبه های مختلف آن را 
شناخت تا بتوان با مســائل واقعی آن مواجه شد و پاسخگوی 

نیازهای مختلف جامعه بود.«
دکتر ســمیعی یکــی از نیازهای واقعی امروز کشــور را، 
به خصوص در شرایط تحریم، مباحث بازرگانی، خواند و افزود: 
»اقدام های دانشکدة مطالعات جهان در شناخت کشورها الزم 
اســت به اشخاص فعال در حوزة بازرگانی انتقال یابد. هدف از 
برگزاری چنین کارگاه هایی نیز انتقال چنین اطالعات جامع و 

کاملی به افراد است.«  
دکتر جواد شــعرباف، مدیر اجرایــی کارگاه های آموزش 
بین الملل دانشــکدة مطالعات جهان، ادارة این نشســت را بر 
عهده داشت. وی دربارة اهمیت توسعة تجارت و اهمیت توسعة 
تجارت با عراق، و دلیل ورود دانشــکدة مطالعات جهان به این 

نخستین کارگاه تجارت بین الملل دانشکدة مطالعات جهان برگزار شد
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مباحث ســخن گفت و خاطر نشان کرد: »توسعة تجارت در 
شــرایط حســاس کنونی و وقفه هایی که در تبادل تجاری 
کشــورهای مختلف با ایران به وجود آمده اســت، سازوکار 
اقتصادی کشــور را به دالیل مختلــف، از جمله تحریم ها و 
همه گیــری کرونا، با اختالل مواجه ســاخته اســت. هدف 
دانشــکدة مطالعات جهان از برگزاری این کارگاه ها کمک به 
بخش خصوصی و فعاالن بخش تجارت برای شــناختن قوت 

و ضعف های تبادالت تجاری با عراق است.« 
دکتر شعرباف افزود: »کشــوری که قصد اجرای اقتصاد 
تجــاری را دارد، در گام اول بایــد در تعامل با کشــورهای 
همســایة خود بیشترین بهره برداری را داشته باشد. کشوری 
می تواند رقابت کند که قوام درونی داشته باشد، قائم به ذات 
باشــد و بتواند روی پای خود بایســتد. وقتی اقتصاد دچار 
مشکل باشد، یکجایی در ارتباطات بیرونی دچار مشکل است 
و تا آن مشــکالت آسیب شناسی نشوند، قوت و ضعف آن ها 
مشخص نشــوند، روان شناسی نشــوند، نمی توانیم با وجود 
مشکالتی که بخشی از آن را دیگران ایجاد کرده اند و بخشی 
نیز به دست خودمان و قوانین دست وپاگیرمان به  وجود آمده 

است، انتظار شرایط بهتری را داشته باشیم.« 
دکتر شعرباف به جایگاه دانشکدة مطالعات جهان اشاره 
کرد که دانشــکدة کشورشناسی اســت و مبحث اقتصاد در 
تمامی رشته های این دانشکده وجود دارد. لذا، این دانشکده 
چه به لحاظ نظــری و چه به لحاظ عملی و آسیب شناســی 
علمــی می تواند گام مؤثری در این حوزه در کمک به بخش 
خصوصی بردارد و مســئولیت اجتماعی خــود را، به عنوان 

نهادی دانشگاهی، ایفا کند. 
مدیر اجرایــی کارگاه های آموزش بین الملل دانشــکدة 
مطالعات جهان از برنامه های پیش روی این دانشکده سخن 
گفت. وی خبر از برگــزاری کارگاه  های تجاری و بین المللی 
آتی با هدف تقویت دیپلماســی تجاری دربارة کشــورهای 
پیرامونــی داد، از جمله عمــان، اقلیم کردســتان، ترکیه، 
پاکستان، افغانستان، کشورهای حوزة قفقاز، آسیای مرکزی 
و کشــورهایی که در سیاســت خارجی ایــران نقش مهمی 

دارند، از جمله چین، هند و روسیه.
همچنین، با کمک ریاســت محترم دانشکده و حمایت 
دانشــگاه تهران، و همکاری با کشــورهای مختلف دولتی، 

 DBA و MBA دوره های دیپلماســی تجاری به صــورت
برگزار خواهد کرد. برگزاری دوره های دیپلماســی رسانه ای، 
دیپلماسی گردشگری، دیپلماســی علمی دیگر برنامه هایی 
است که دانشکدة مطالعات جهان در دستور کار خود دارد. 

نوبت صبح این کارگاه ها دو سخنران داشت:
دکتر عباس آخوندی، وزیر پیشــین راه و شهرسازی، با 

عنوان: »راهبرد ارتباطات تجاری ایران و عراق«
مجلس  رئیس  مشــاور  امیرعبداللهیان،  حسین  دکتر 
شــورای اســالمی، با عنوان »آیندة سیاســی عراق، کاهش 

ریسک سرمایه گذاری«.
نشست دوم و سوم در بعدازظهر، چهار سخنران داشت:

دکتر حسن تیزمغز، مشــاور نخست وزیر سابق عراق، با 
عنوان »روان شناسی بازار عراق؛ تجارت موفق«

دکتر علی چاغروند، معاون فنی اتــاق ایران، با عنوان 
»فرصت ها و تهدیدها در تجارت با عراق«

دکتر حمید حسینی، دبیرکل سابق اتاق بازرگانی ایران 
و عراق، »آسیب شناسی تجارت با عراق«

دکتر آرش شــهرآیینی، عضو هیئت مدیــره و معاون 
صندوق ضمانت صادرات ایــران، »نگاه حمایتی صندوق به 

سرمایه گذاری در عراق«
دکتر علی شــریعتی، عضو اتاق بازرگانی و صادرکنندة 

برتر، »نفوذ و رقابت در بازار مصرف عراق«
این کارگاه یک روزه در دو نشســت صبح و بعدازظهر با 
حمایت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، کمیسیون ملی 
یونسکو در ایران، مؤسسة مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 
مرکز بررسی های اســتراتژیک ریاســت جمهوری، صندوق 
ضمانت صادرات ایران، سازمان توسعة تجارت ایران، انجمن 
ترویج علم ایران، کمیسیون انجمن های علمی ایران، مؤسسة 
آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی 
ایران، انجمن علوم سیاسی ایران، کریدور توسعة صادرات و 
تبادل فناوری، و مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی در تاالر 

ملل دانشکدة مطالعات جهان برگزار شد.
پخش زندة این نشســت ها برای افــرادی که در کارگاه 
ثبت نام کــرده بودند از طریق کانال اینســتاگرام کارگاه به 
نشــانی fwsworkshops و اتــاق مجازی دانشــکده در 

دسترس بود.
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دومین کارگاه تجارت بین الملل دانشکدة مطالعات جهان برگزار شد

دومین کارگاه تجارت بین الملل دانشــکدة مطالعات جهان با عنوان 
»توسعة تجارت با روسیه« با همکاری انجمن ایرانی مطالعات جهان 
در روز چهارشــنبه 21 آبــان 1399 به صورت مجازی و حضوری با 

رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
نشست اول، با مدیریت دکتر جواد شعرباف، مدیر اجرایی کارگاه های 

آموزش بین الملل دانشکدة مطالعات جهان، چهار سخنران داشت:
دکتر مهدی سنایی، مشاور عالی وزیر امور خارجه و سفیر سابق 
ایران در روســیه، با عنوان: »ظرفیت های گســترش روابط اقتصادی 

ایران و روسیه«
هــادی تیزهوش تابان، رئیس اتاق بازرگانی ایران و روســیه، با 
عنوان »فرصت ها و چالش های همکاری بین استانی ایران و روسیه«
رستم ژیگانشین، رئیس نمایندگی بازرگانی فدراسیون روسیه، 

با عنوان »بخش خصوصی؛ رکن توسعة روابط اقتصادی«
داود میرزاخانی، دســتیار وزیر نیرو در امور کمیســیون دائمی 
همکاری های تجاری و اقتصادی ایران و روسیه، با عنوان »الزام های 

ورود موفق به بازار روسیه«.
نشســت دوم، با مدیریت دکتر جهانگیر کرمی، معاون اداری و 

مالی دانشکدة مطالعات جهان، سه سخنران داشت:
دکتر مجتبی دمیرچی لو، دبیر میز روسیة وزارت امور خارجه و 

سفیر سابق ایران در قزاقســتان، با عنوان »معاهدات تسهیل کنندة 
روابط اقتصادی ایران و روسیه«

دکتر میرهادی سیدی، مشــاور امور بین الملل و توافقنامه های 
تجاری ســازمان توســعة تجارت، با عنوان »نقش موافقتنامه های 

تجاری ایران و اوراسیا در تسهیل مبادالت ایران و روسیه«
محمد حزار، مدیرعامل میربیزنس بانک روسیه، با عنوان »چگونگی 

تعامل بانکی با روسیه در شرایط تحریم )فرصت ها و چالش ها(«.
ایــن کارگاه بــا حمایت پارک علــم و فناوری دانشــگاه تهران، 
کمیسیون ملی یونســکو در ایران، مؤسسة مطالعات و پژوهش های 
بازرگانی، مرکز بررســی های اســتراتژیک ریاست جمهوری، صندوق 
ضمانت صادرات ایران، سازمان توسعة تجارت ایران، انجمن ترویج علم 
ایران، کمیسیون انجمن های علمی ایران، مؤسسة آموزشی و پژوهشی 
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشــاورزی ایران، انجمن علوم سیاسی 
ایران، کریدور توســعة صادرات و تبادل فنــاوری، و مرکز مطالعات 
سیاسی و بین المللی در تاالر ملل دانشکدة مطالعات جهان برگزار شد.

پخش زنــدة این نشســت ها بــرای افــرادی کــه در کارگاه 
ثبت نــام کرده بودند از طریق کانال اینســتاگرام کارگاه به نشــانی 
fwsworkshops و اتاق مجازی دانشکدة مطالعات جهان دانشگاه 

تهران در دسترس بود.

چهلمین شــورای عمومی دانشــکده در روز چهارشنبه 2 مهر 
1399 به صورت مجازی برگزار شد.

دســتور این جلســه عبارت بود از: گزارش اساتید از تجربة 
آموزش مجازی، گزارش تعــداد مصاحبه ها و روزهای مصاحبة 

ورودیان 1399، توضیح دربارة نحوة کار با سامانة ایلرن. 

چهلمین شورای عمومی دانشکده 
به صورت مجازی برگزار شد
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سی و یکمین نشســت کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: 
دوفضایی شــدن جهان با عنوان »سواد رســانه ای و سلبریتی گرایی 
نوجوانان ایرانی در شبکه های اجتماعی« با سخنرانی دکتر احسان 
شاه قاسمی، استاد ارتباطات دانشگاه تهران، در روز دوشنبه 27 آبان 

1399 به صورت مجازی برگزار شد. 
دکتر شاه قاســمی در یــک دهة گذشــته پژوهش های زیادی 
دربارة فرهنگ شــهرت انجام داده اســت و از سال 1399 دو درس 
را با عناوین »سواد رســانه ای« و »مطالعات شهرت و هواداران« در 

دانشگاه تهران تدریس کرده است. 
این اســتاد ارتباطات با بیان گزارشــی از حضــور نوجوانان در 
شــبکه های اجتماعی، زیان این حضور را بســیار بیش از سود آن 
دانســت و افزود: »به دلیل بی تجربگی نوجوانــان و پیچیدگی نظام 
اقتصاد و توجه در جهان امروز، در عمل ســلبریتی ها نوجوانان را به 
بردگی گرفته اند. نوجوانان ســوخت موتور سلبریتی هایند و روزانه 
ســاعت ها وقت برای تقویت سلبریتی محبوبشــان، و گاه حمله به 

منتقدان آن سلبریتی صرف می کنند.«
به گفتة دکتر شاه قاسمی، همة پژوهش ها نشان می دهند استفاده 
مفرط از شــبکه های اجتماعی با ناراحتی روحی و افسردگی همراه 
است. از این روست که در نوجوانان، به صورت گسترده و بی سابقه ای 
شاهد رواج افسردگی، ناکارآمدی تحصیلی، و پرخاشگری و رفتارهای 
جامعه گریزیم. وی افزود: »باید سیاســت ما از اتصال حداکثری به 
اتصــال راهبردی تغییر پیدا کند و نوجوانان را قانع کنیم که حضور 

در شبکه های مجازی به سود 
آن ها نیست.«

انتقاد  با  شاه قاسمی  دکتر 
از پدر و مادرهایــی که برای 
نوجوانــان و کــودکان خــود 
گوشــی تلفن همراه هوشمند 
می خرند، گفت:»پدر و مادرها 
اگر بداننــد بچه های آن ها در 
چه فضاهایی زندگی می کنند، 
وحشــت زده می شــوند.« وی 
اقشــار  توصیــه کــرد، همة 

اجتماعی، از جمله نوجوانان، با ســواد رســانه ای بیشتر آشنا شوند 
تا در برابر سوء استفادة ســلبریتی ها از انرژی و زمان جوانی آن ها و 

تبدیل کردن آن به پول و قدرت و شهرت بیشتر بایستند. 
دکتر شاه قاســمی با انتقاد از »صنعت« سواد رسانه ای در ایران، 
گفت: »سواد رســانه ای از صنعتی پولساز که چیزی را می گوید که 
مخاطب دوســت دارد بشنود، باید به ســوی سواد رسانه ای برود که 
تصویری واقعی از سپهر رســانه ای در جهان پیچیدة امروز به دست 

بدهد.« 
فیلم این نشســت در کانال اینستاگرام کرسی به نشانی زیر در 

دسترس عالقه مندان است. 
  ucccdsw.ut

سی و یکمین نشست کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دوفضایی شدن جهان 

سی ودومین نشست کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دوفضایی شدن جهان 

ســی ودومین نشســت کرســی یونســکو در فضــای مجازی و 
فرهنگ: دوفضایی شــدن جهان با عنوان »استعمار داده از طریق 
فناوری های همگرا در عصر پسانئولیبرالیســم« با سخنرانی دکتر 
ابراهیم محســنی آهویی، دکترای مطالعات رســانه و ارتباطات 
جدید از دانشــگاه وین، در روز دوشــنبه 17 آذر 1399، ساعت 
16:00 الی 17:30 به صورت مجازی در کانال اینستاگرام کرسی 

برگزار شد.
به گفتة دکتر محســنی، با پایان دورة نئولیبرالیسم، »استعمار 
داده« به موتور محرک رشــد اقتصاد جهانــی و مهم ترین موضوع 
کشمکش سیاسی در ســطح بین الملل تبدیل شده است. استعمار 
داده، با اســتفاده از سازوکارهای شــناختی، احساسی و کنشی و از 

»فناوری  را  آن  آنچــه  طریق 
همگــرا« می نامیــم اعمــال 
می شــود. دکتر محســنی در 
این نشست، به تبیین ماهیت، 
داللت ها و سازوکارهای اصلی 

استعمار پرداخت.
فیلم این نشست در کانال 
اینســتاگرام کرسی به نشانی 
زیر در دســترس عالقه مندان 

است.
  ucccdsw.ut
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نخستین جلسة شورای سیاستگذاری دوره های DBA در دانشکدة 
مطالعات جهان در روز شنبه 22 آذر 1399 در اتاق شورای دانشکدة 

مطالعات جهان به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
در این نشست دکتر محمد ســمیعی، دکتر ناهید پوررستمی، 
دکتر یونس شکرخواه، دکتر جواد شعرباف، دکتر فؤاد ایزدی، دکتر 
روح اهلل حســینی، دکتر ابراهیم محسنی و دکتر احسان رسولی نژاد 

شرکت داشتند.
در نظر اســت این دوره ها در 350 ساعت، 
به مدت یک سال، یک یا دو روز در هفته برگزار 
شود. صدور مدرک این دوره ها را مرکز مطالعات 
آزاد دانشگاه تهران، با کاغذ و هولوگرام مدارک 
دانشگاه برعهده خواهد داشت. عنوان دیپلماسی 
دیپلماسی  ورزشــی،  دیپلماسی  گردشــگری، 
عمومی، دیپلماســی قرآنی، دیپلماسی نشر، و 
 DBA دیپلماســی ســینما از جمله دوره های

دانشکدة مطالعات جهان خواهد بود.
گروه هدف این دوره ها بخش های دولتی، حاکمیتی، خصولتی و 
خصوصــی و کمک به تصمیم گیرندگان و بخش های اجرایی با تکیه 
بر بنیة عملی دانشــکده اســت. این دوره ها با هدف ارتقای شغلی و 
مهارتی دانشــجویان، و فعاالن و شاغالن عرصه های مختلف تجاری 

و کاری دنبال می شود.

سی وسومین نشست کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دوفضایی شدن جهان 

 DBA نخستین جلسة شورای سیاستگذاری دوره های
در دانشکدة مطالعات جهان برگزار شد

سی وســومین نشست کرسی یونســکو در فضای مجازی و فرهنگ: 
دوفضایی شدن جهان با عنوان »تحلیل روش مند سیر حرکت پیام ها 
در شــبکه های اجتماعی« با ســخنرانی دکتر شاهو صبار، استادیار 
دانشــکدة مطالعات جهان دانشــگاه تهران، در روز دوشنبه 26 آذر 
1399، ســاعت 16:00 الــی 17:30 به صورت مجــازی در کانال 

اینستاگرام کرسی برگزار شد.
دکتــر صبار گفــت: »در صورتی که تفکر انتقــادی در جامعه 
گسترش نیابد، عصر اطالعات بیش از آنکه دانش ما را افزایش دهد، 

جهل و اطالعات نادرست ما را افزایش می دهد.«
او که در این سلسله سخنرانی های »کرسی یونسکو در فرهنگ 
و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان« افزود: »در عصر شبکه های 
اجتماعــی، ما با بارانی از داده های درســت و غلط مواجهیم که در 
هر لحظه از روز بر ســر ما می بارند. بخشی از آن ها صحیح، بخشی 

ناصحیح و بخش بزرگی صحیح اما نادقیق اند.«
دکتر صبار تأکید کرد: »امروزه، برخالف گذشــته، دستیابی به 
اطالعات کار ســختی نیست و با مقداری ســواد رسانه ای و مهارت 
اســتفاده از اینترنت می توان به اطالعات دست یافت، اما چیزی که 
حرکت به سمت جهل یا علم را از هم جدا می کند، مهارت افراد در 

تشخیص اطالعات درست و نادرست است.« 
از آنجا که این امکان برای ما وجود ندارد که درستی و نادرستی 

تمام مطالبــی را که در طول 
شــبکه های  طریــق  از  روز 
اجتماعی و رســانه های دیگر 
بررســی  می کنیم،  دریافــت 
راه حل  تنها  بنابرایــن،  کنیم، 
بود:  خواهــد  ایــن  درســت 
تحقیق کردن در مورد درستی 
محدودی  تعداد  نادرســتی  و 
از مطالــب دریافتی )که برای 
ما مهم انــد( و نادیده گرفتن و 

باورنکردن سایر مطالب.
دکتر صّبار افزود: »متأســفانه خانواده هــا، جامعه و حتی نظام 
آموزشی کشــور ما، تفکر انتقادی را در کودکان افزایش نمی دهند. 
کودکــی که در مقابل هر آنچه در کتاب درســی یا در نصایح پدر و 
مادر می شــنود، دیرپذیری و پرسشگری از خود نشان دهد، بیش از 
آنکه تشــویق شود، تنبیه می شود و این، تفکر انتقادی را در کودک 

از بین می برد.« 
فیلــم این نشســت به همراه بخــش پرسش وپاســخ در کانال 

اینستاگرام کرسی به نشانی زیر در دسترس عالقه مندان است.
  ucccdsw.ut

سخنرانی ها، کارگاه ها و نشست های تخصصی
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دکتر زینب قاســمی طاری، اســتادیار گــروه مطالعات امریــکا، و دکتر الهام 
کدخدایی، اســتادیار گروه مطالعات غرب آسیا و شــمال افریقا مقالة مشترک 

خود را در کنفرانس بین المللی دانشگاه یورک عرضه کردند.
 Persianisms: Cultural ایــن کنفرانــس بین المللــی بــا عنــوان
Encounters in the Anglophone World به صــورت مجــازی برگزار 

شد. عنوان مقالة این دو استاد به قرار زیر بود:  
Securitization of Iran in American Political Memoirs

مقالة مشترک دکتر کدخدایی و دکتر قاسمی 
در کنفرانس بین المللی دانشگاه یورک

وبینار »بررسی دیپلماسی فرهنگی ج.ا.ایران در افریقا؛ چالش ها و راهکارها« در 
روز شنبه 3 آبان 1399 از ساعت 19-21 برگزار شد.

دکتر امیربهرام عرب احمدی، استادیار و مدیرگروه مطالعات جنوب و مرکز 
افریقا و مشاور بین الملل دانشکدة مطالعات جهان دانشگاه تهران، مباحث نظری 
دربارة تعریف قدرت نرم و دیپلماســی فرهنگی ایران و قارة افریقا طی چهار دهة 
گذشته با تمرکز بر منطقة غرب افریقا را مطرح کرد. وی دبیر این نشست نیز بود.
دکتر محمدرضا دهشــیری، سفیر ایران در ســنگال، به بررسی پتانسیل 
فرهنگی کشور ســنگال، و اقدامات ایران در این کشور برای توسعة دیپلماسی 
فرهنگی و ایجاد ارتباط مناسب با مراکز فرهنگی این کشور پرداخت. همچنین، 
پیشنهادها و راهکارهایی برای توسعة مناسبات فرهنگی دو کشور مطرح کرد.

مرتضی رحیمی زارچی، ســفیر ســابق ج.ا.ایران در نیجریــه، نیز به بیان 
دیپلماســی فرهنگی ایران در نیجریــه پرداخت. نیجریه یکــی از قدرت های 

منطقه ای غرب افریقا محسوب می شود.
این نشست که با استقبال خوب عالقه مندان به مباحث فرهنگی بین المللی 

همراه بود، با پرسش و پاسخ به کار خود خاتمه داد.
معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی برگزارکنندة این نشست با همکاری 

انجمن علمی برنامه ریزی روابط فرهنگی ـ اجتماعی بود.

وبینار بررسی دیپلماسی فرهنگی ج.ا.ایران 
در افریقا؛ چالش ها و راهکارها 

اهم فعالیت های اعضای هیئت علمی
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مصاحبة دکتری ورودی های 1399- 1400 رشته های مطالعات 
ایران، امریکای شــمالی، و روسیه در روز دوشنبه 7 مهر 1399 

به صورت مجازی برگزار شد.
چهار نفر متقاضی رشــتة مطالعات ایــران، 6 نفر متقاضی 
رشتة مطالعات روسیه، و 8 نفر متقاضی رشتة مطالعات امریکای 
شمالی در گروه های مربوط و با حضور اساتید و مدیران گروه ها 

مصاحبه شدند.

مصاحبة دکتری ورودی های 1399- 1400 )مصاحبة 1(

مصاحبة دکتری
ورودی های 1399- 1400 

)مصاحبة 2(

اهم فعالیت های آموزش

مصاحبــة دکتری ورودی های 1399- 1400 رشــته های مطالعات 
بریتانیا، فرانســه، و هند در روز سه شــنبه 8 مهر 1399 به صورت 

مجازی برگزار شد.

هفت نفر متقاضی رشتة مطالعات بریتانیا، 4 نفر متقاضی رشتة 
مطالعات فرانسه، و 8 نفر متقاضی رشتة مطالعات هند در گروه های 

مربوط و با حضور اساتید و مدیران گروه ها مصاحبه شدند.
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مصاحبة کارشناسی ارشد
ورودی های 1399- 1400 )مصاحبة 1(

مصاحبة کارشناسی ارشد 
ورودی های 1399- 1400 )مصاحبة 2(

مصاحبة کارشناسی ارشــد ورودی های 1399- 1400 رشــته های 
انگلیســی زبان )امریــکا، بریتانیا، هنــد، افریقای جنوبــی( در روز 

یک  شنبه 13 مهر 1399 به صورت مجازی برگزار شد.
در این مصاحبه بر اســاس رشــتة انتخابــی اول داوطلبان، 68 
نفر متقاضی رشــته های انگلیسی زبان بودند که در سه اتاق مجازی 

مختلف مصاحبه شدند. 

مصاحبة کارشناسی ارشد ورودی های 1399- 1400 رشته های 
مطالعات ژاپن، عراق، مصر، فلسطین اشغالی، و امریکای التین 

در روز دو  شنبه 14 مهر 1399 به صورت مجازی برگزار شد.
در این مصاحبه بر اســاس رشــتة انتخابی اول داوطلبان، 
11 نفــر متقاضی رشــتة مطالعــات ژاپن، 13 نفــر متقاضی 
رشــتة مطالعات امریکای التین، و 32 نفر متقاضی رشته های 
عربی زبان بودند که در سه اتاق مجازی مختلف مصاحبه شدند. 
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مصاحبة کارشناسی ارشــد ورودی های 1399- 1400 رشــته های 
مطالعات آلمان، روســیه و فرانسه، در روز سه  شنبه 15 مهر 1399 

به صورت مجازی برگزار شد.
در این مصاحبه بر اساس رشتة انتخابی اول داوطلبان، 20 نفر 
متقاضی رشتة مطالعات کشــورهای آلمانی زبان، 15 نفر متقاضی 
رشتة مطالعات فرانســه، و 14 نفر متقاضی رشتة مطالعات روسیه 

بودند که در سه اتاق مجازی مختلف مصاحبه شدند. 

مصاحبة کارشناسی ارشد
ورودی های 1399- 1400 )مصاحبة 3(

وحید شمس الدین نژاد، دانشجوی دکتری مطالعات فرانسة دانشکدة 
مطالعات چهان، با انتشار مقاله ای در خبرگزرای لوموند در 16 دسامبر 
2020، وعده انتخاباتی امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه را دربارة 

امضای توافق جامع میان اتحادیة اروپا و چین بررسی کرد. 
مکرون در کارزار انتخاباتی خود در ســال 2017 متعهد شده 
اســت که دربارة توافقــی جامع در زمینه هــای امنیتی، تجاری و 
محیط زیستی میان بروکســل و پکن مذاکره کند و آن را به امضا 
برســاند. هرچند در موضوع محیط زیســت پیشــرفت هایی میان 
طرفین صورت گرفته اســت، با گذشت سه ســال و نیم از شروع 
دورة ریاســت جمهوری مکرون، چشم انداز روشــنی در این زمینه 
وجود ندارد. ناهمگرایی کشورهای مختلف اتحادیة اروپا در موضوع 
همکاری با چین و انتقادات بروکســل از پکن در موضوعات حقوق 
بشــری در زمرة مهم ترین موانع جدی دستیابی به این توافق است 

که در این مقاله بدان پرداخته شده است.
این مقاله در آدرس زیر در اختیار عالقه مندان است:

https://www.lemonde.fr/blog/luipresi-
dent/2020/12/16/accord-europe-chine-le-reve-dem-
manuel-macron-est-il-compromis/

انتشار مقالة وحید شمس الدین نژاد، 
دانشجوی دکتری مطالعات فرانسه در 

خبرگزاری لوموند

اهم فعالیت های دانشجویی
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World Health Organization

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/global-research-on-novel-corona-
virus-2019-ncov

BMJ’s Coronavirus (covid-19) Hub

https://www.bmj.com/coronavirus

 Coronavirus Free Access Collection, Cambridge
University Press

https://www.cambridge.org/core/browse-subjects/
medicine/coronavirus-free-access-collection

 Centers for Disease Control and Prevention, U.S.
Department of Health & Human Services

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

Chinese Medical Association Publishing House

http://medjournals.cn/COVID-19/index.do;jsessionid
=31DFC927C80C4CAA5544F6A4941DC83B

 Coronavirus (COVID-19) - Cochrane Resources
and News

https://www.cochrane.org/our-evidence/coronavirus-
covid-19-resources

Novel Coronavirus Information Center, Elsevier

https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-infor-
mation-center

فهرست برخی مراکز مطالعات راهبردی

Global Research on Coronavirus Disease (COVID-19)
Elaheh Nourigholamizadeh, PhD in American Studies

فهرستی از مراکز پژوهشی و بانک های اطالعاتی کووید-19
دکتر الهه نوری غالمی زاده، دکتری مطالعات امریکا
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 European Centre for Disease Prevention and
Control (ECDC)

https://www.ecdc.europa.eu/en

JAMA Network COVID-19 Collection

https://jamanetwork.com/journals/jama/pages/coro-
navirus-alert

The Lancet

https://www.thelancet.com/coronavirus

LITCOVID: US National Library of Medicine

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/coronavirus/
docsum?filters=topics.General%20Info

New England Journal of Medicine

https://www.nejm.org/coronavirus

 Access to OUP resources on COVID-19, Oxford
University Press

https://academic.oup.com/journals/pages/
coronavirus?cc=us&lang=en&

Novel Coronavirus (2019-nCoV) Outbreak, PLOS

https://in.bgu.ac.il/en/fohs/communityhealth/sial/
Pages/CompletedStudiesHealth.aspx

Coronavirus, Public Health England

https://phelibrary.koha-ptfs.co.uk/coronavirusinform
ation/#Journals

American Association for the Advancement of Science

https://www.sciencemag.org/collections/coronavirus

Springer Nature, COVID-19 Research

https://www.springernature.com/gp/researchers/cam-
paigns/coronavirus

SSRN’s Coronavirus and Infectious Disease Research

https://www.ssrn.com/index.cfm/en/coronavirus/
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Novel Coronavirus Outbreak, Wiley Online Library

https://novel-coronavirus.onlinelibrary.wiley.com/

Clarivate

https://clarivate.com/coronavirus-resources/

COVID-19 Research, Sage

https://journals.sagepub.com/coronavirus

ASTM Standards & COVID-19

https://www.astm.org/COVID-19/

CABI, Global Health

https://www.cabdirect.org/globalhealth

COVID-19 Collection, Brill

https://www2.brill.com/COVID-19_Collection
JSTOR resources during COVID-19

https://about.jstor.org/covid19/

 Penn Center for Research on Coronavirus and
Other Emerging Pathogens

https://www.pennmedicine.org/research-at-penn/
research-specialty-areas/penn-research-programs-
and-interests/coronavirus-research-center

COVID-19 Research Resources, Harvard Catalyst

https://catalyst.harvard.edu/news/article/covid-19-re-
search-resources/

Mayo Clinic Researchers Double Down On Cov-
 id-19, Mayo Foundation for Medical Education and
Research (MFMER)

https://www.mayo.edu/research/covid-19-research

 Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, Johns
Hopkins University & Medicine

https://coronavirus.jhu.edu/live/events/covid-19-brief-
ing-expert-insights

 Coronavirus Research at URMC, University of
Rochester

https://www.urmc.rochester.edu/coronavirus/corona-
virus-research.aspx

Indian Council of Medical Research, New Delhi

https://www.icmr.gov.in/
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گرامیداشت اربعین حسینی

مناسبت ها

به رسم حسنة هر سالة دانشکدة مطالعات 
جهان، در روز چهارشــنبه 16 مهر 1399 
به همــت کارکنان و اعضای محترم هیئت 
علمی آش نذری اربعین در دانشکده طبخ 

و توزیع شد.
با توجه به همه گیری ویروس کرونا در 
کشور، این آش با رعایت موازین بهداشتی 
طبخ و توزیع شــد. ســالمت همکاران و 
خانواده های آنان و نیز شفای عزیزان بیمار 
را با شفاعت صاحب این روز از درگاه ایزد 

منان خواستاریم. التماس دعا
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خبرنامه دانشکده مطالعات جهان مناسبت ها50

گرامیداشت روز کتابدار

گرامیداشت روز دانشجو

گرامیداشت روز جهانی حسابدار

گرامیداشت روز پژوهش

به مناسبت روز کتابدار در 24 آبان، هیئت رئیسة دانشکدة مطالعات 
جهان- جناب آقای دکتر محمد ســمیعی، رئیس محترم دانشکدة 
مطالعات جهان، ســرکارخانم دکتر ناهید پوررستمی، معاون محترم 
آموزشــی و پژوهشــی، جناب آقای دکتر جهانگیــر کرمی، معاون 
محتــرم اداری و مالی، جناب آقای دکتــر امیربهرام عرب احمدی، 
مشــاور بین الملل- با حضور در کتابخانه از همــکاران این بخش- 
سرکار خانم دکتر فریبا افکاری، رئیس محترم کتابخانه، سرکارخانم 
حمیرا پورحیدر و جناب آقای رامین ســلیمی، کارشناسان محترم 

کتابخانه- تقدیر و تشکر کردند.

به مناســبت روز دانشــجو در 16 آذر، با ارســال پیــام این روز به 
دانشجویان گرانقدر دانشکدة مطالعات جهان تبریک گفته شد. 

به مناسبت روز جهانی حســابدار در 15 آذر، هیئت رئیسة دانشکدة 
مطالعــات جهان- جناب آقای دکتر محمد ســمیعی، رئیس محترم 
دانشکدة مطالعات جهان، و جناب آقای دکتر امیربهرام عرب احمدی، 
مشــاور بین الملــل- از همکاران ایــن بخش- جنــاب آقای خلیل 
کوکبی عابد، کارشــناس مسئول محترم حســابداری، و سرکار خانم 

سمیه کریم پور، کارشناس محترم حسابداری- تقدیر و تشکر کردند.

به مناسبت روز پژوهش در 24 آذر، هیئت رئیسة دانشکدة مطالعات 
جهان- جناب آقای دکتر محمد ســمیعی، رئیس محترم دانشکدة 
مطالعات جهان، سرکارخانم دکتر ناهید پوررستمی، معاون محترم 
آموزشــی و پژوهشــی، و جناب آقای دکتر امیربهرام عرب احمدی، 
مشــاور بین الملل- از تالش های جناب آقــای علیرضا کهن خاکی، 

رئیس محترم ادارة امور پژوهشی- تقدیر و تشکر کردند.
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محسن مهرعلیزاده، رئیس فدراسیون بین المللی 
ورزش هــای زورخانه ای و کشــتی پهلوانی، طی 
حکمــی در تاریخ 8 آبان 1399، دکتر امیربهرام 
عرب احمدی، مشاور بین الملل دانشکدة مطالعات 
جهان و اســتادیار گروه مطالعات مرکز و جنوب 
افریقــا را به عنــوان مدیــر توســعة ورزش های 
زورخانــه ای و کشــتی پهلوانی در قــارة افریقا 

منصوب کرد.

انتصاب دکتر
امیربهرام عرب احمدی
به عنوان مدیر توسعة

ورزش های زورخانه ای 
و کشتی پهلوانی
در قارة افریقا

انتصاب ها، تبریک و تسلیت
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با آرزوی سالمت و عمری با عزت برای تمامی پاییزی های دانشکدة مطالعات جهان

پاییزی   های دانشکدة مطالعات جهان تولدتان مبارک

اساتید ارجمند
دکتر فؤاد ایزدی

دکتر حسن احمدیان
دکتر الهه نوری

همکاران گرامی
هرمز روشن روش

سمانه شفیعی
اعظم فرهنگیان

علیرضا صالحی نژاد
زهرا بویری

فاطمه رضایی
منیژه اخوان

دانشجویان عزیز
نا شاوکیان

نیکالس بوست
زهرا صابری

محمدحسین خدایی خالدآباد
محدثه طیوری خواه

یاسر افشاری
دیوید سیدا مدینا

دنیا فکوریان
یحیی عارف

مهرداد شیری
سیده فاطمه محمودی انوری

فاطمه پورشاه آبادی
مسعود پورکریمی

علیرضا مستانی
بهار محمدی

معین احمدی
سروناز کهوند

محمدحسن صفایی فر
امیررضا میرشاهی

خالد اسعد
فاطمه محمدی

گلنوش درجزینی
محدثه عرب شیبانی

الهه فرحی
احمد شهداد

رضا تنباکوکار
کیارش اقبالی سرشت

سعید ابراهیمی
فرهاد فروغی دهنوی

زهرا خدابین
نیلوفر انصاری دزفولی

هادی شهابی یگانه
علی محمدی

محمدتقی امراللهی
زهره شیرازی

امید کرمی کجانی
عادل جهانخواه
سوفی امریش

فرزاد محمدیاری
آرش پورجعفرنوجه ده

علی ملکی
محسن فرخانی
دانیال جراهی

آناهیتا محمدحسنی
ستاره کیهانی

سعید محمدی
جابر امینی مؤدب
پوریا انگشت بافت

زهرا دهقان پشت رودی
محدثه بخشنده

ندا مراونی
اسماعیل محمدپور

منیر عزیزی
شیوا فرضی

آرش صادقی سراجی
امید بابلیان

مرضیه سادات ایزدی

آناهیتا جلیلی
محمد اله دادی

عبدالحمید علی زاده
حمید شمس الدین
رحمان محمدزاده

نوف الدوسری
علی محمدی

ابوالفضل مژگانیه
غفار ریحانی نژاد
فرزانه حسینی

علی مؤمنی
محمدرضا نصیرپورگلخورانی

مهدی جاللی
داود شیرزاد

هادی غالمی نهوجی
مهتاب رحمانی

رضا حقیقی
ریحانه اخواص

فاطمه کریمیان
علیرضا بیانی

مهدی امیری فارسانی
محمدمهدی کشاورزخرامه
کاظم موسوی شیخطبقی 
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استاد ارجمند
سرکار خانم دکتر مریم حق روستا

در اندوه فوت عموی محترمتان، تســلیت صمیمانه ما را پذیرا باشید. از 
درگاه الهی بــرای آن مرحوم مغفرت و برای بازماندگان، به ویژه جناب عالی، 

صبر و شکیبایی خواستاریم. روحشان شاد و یادشان گرامی باد.
دانشکده مطالعات جهان

استاد ارجمند
جناب آقای دکتر مجتبی رحماندوست

در اندوه فوت پدر محترم همسر بزرگوارتان، تسلیت صمیمانه ما را پذیرا 
باشــید. از درگاه الهی برای آن مرحوم مغفرت و بــرای بازماندگان، به ویژه 
جناب عالی، صبر و شکیبایی خواستاریم. روحشان شاد و یادشان گرامی باد.
دانشکده مطالعات جهان

استاد ارجمند
جناب آقای دکتر عباس احمدآخوندی

در اندوه فوت حجت االسالم شهیدی، تسلیت صمیمانه ما را پذیرا باشید. 
از درگاه الهی برای آن مرحوم مغفرت و برای بازماندگان، به ویژه جناب عالی، 

صبر و شکیبایی خواستاریم. روحشان شاد و یادشان گرامی باد.
دانشکده مطالعات جهان




