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فهرست

 شــاید هیچــگاه نــه ســایکس، و نــه پیکــو، حتــی در 
خــواب هــم نمــی دیدنــد، کــه تصمیماتــش چنــان 

بــای هولناکــی بــر ســر خاورمیانــه بیــاورد.
در ۱۶ مــی ۱۹۱۶ میــادی، بــا آشــکار  شــدن 
نشــانه هــای فروپاشــی امپراتــوری عثمانــی،دو 
اســتعماری آن روزگار درصــدد تقســیم  قــدرت 
امپراطــوری عثمانــی بیــن خــود برآمدنــد.از ایــن رو 
ــارک  ــای ))ســر م ــام ه ــه ن ــی ب ــات نظام دو دیپلم
پیکــو((  ژرژ  و))فرانســوا  ســایکِس((بریتانیایی، 
ــام خــود آن  ــه ن فرانســوی در موافقتنامــه ای کــه ب
هــا شــهرت یافت،بــا خــط کش،بــه جــان خاورمیانــه 
افتادند.شــاید بــاور نکنیــد امــا تقســیم خاورمیانــه بــا 
خــط کــش کامــا حقیقــت دارد؛ زیــرا هنگامــی کــه 
وزیــر امــور خارجــه بریتانیــا از ســایکس پرســید،که 
ــت؛او در  ــوی ها اس ــا فرانس ــی ب ــه توافق ــان چ خواه
ــف  پاســخ گفــت: می خواهــم خــط مســتقیمی،از ال
تــا ک،بکشــم؛یعنی از بنــدر عــکا تــا کرکــوک، 
ــی  ــتعمارگران و ب ــدی اس ــای پلی ــود گوی ــن خ ای
ــایر  ــان و س ــر مردم ــت دیگ ــودن سرنوش ــت ب اهمی

ــت. ــان اس ــرش آن ــد و نگ ــرزمین ها از دی س
ــه، و  ــور روسیه،فرانس ــه کش ــن س ــرارداد بی ــن ق ای
بریتانیــا امضــا شــد و کامــًا ســری و محرمانــه بــود، 
ــزاری روســیه  ــت ت ــا ســقوط حکوم ــه ب ــن ک ــا ای ت
ــه دســت  ــرارداد ب ــن ق ــناد ای ــال ۱۹۱۷م، اس در س
بلشــویک ها افتــاد و انتشــار آن اعــراب خاورمیانــه را 
بــه خشــم آورد چــرا کــه بــه آنهــا قــول داده بودنــد، 
ــی  ــرکان عثمان در صــورت همــکاری از ســلطه ی ت
ــد  ــی خواهن ــی مســتقل و عرب ــا و صاحــب دولت ره
شــده، امــا غافــل از آن کــه هــدف تقســیم ســرزمین 

هایشــان بــود.
ــه ی  ــه موافقتنام ــه ب ــو ک ــایکس پیک ــرارداد س ق
آســیای صغیــر نیــز خوانــده مــی شــود، شــامل ۱۲ 

مــاده مــی شــود،که بــه صــورت خاصــه خاورمیانــه 
ــزرگ تقســیم مــی کــرد. ــه ســه منطقــه ی ب را ب

ــادر  ــی و بن ــراق کنون ــدوداً ع ــه ح ــه ی A،ک منطق
می شــد،برای  راشــامل  عــکا  و  حیفــا  بصــره، 

انگلســتان،
و ســایر  لبنــان  یعنــی ســوریه،   ،B منطقــه ی 
ــر  ــه ذک ــد نام ــز در عه ــه ری ــه ب نواحــی اطــراف، ک
شــده اســت، بــرای فرانســه، و فلســطین نیــز تحــت 
حاکمیــت بیــن المللــی از جملــه روســیه قــرار 
ــاز اشــغال  ــه س ــا زمین ــن خــود بعده ــه ای گرفت،ک

ــد. ــان ش ــط یهودی ــطین توس فلس
ــه،از ســال ۱۹۹۱،شــروع  ــی کــه در خاورمیان اتفاقات
ــرک  ــراق و ت ــط ع ــت توس ــغال کوی ــد؛یعنی اش ش
برداشــتن انســجام اراضــی عــراق و اشــغال عــراق،در 
ــی در  ــار عرب ــا و به ســال ۲۰۰۳،توســط امریکایی ه
ســال ۲۰۱۱ هیچ کــدام از پایــان ســایکس-پیکو 
ــی  ــه؛در اوت ۲۰۱۴ هنگام ــا اینک ــد ت ســخن نگفتن
ــراق  ــوریه و ع ــی از س ــش های ــر بخ ــش ب ــه داع ک

ــد،که در آن  ــی منتشــر ش ــرد فیلم ــدا ک تســلط پی
ــوریه  ــراق و س ــان ع ــرزی می ــع م ــدوزری، موان بل
ــه  ــلحه ب ــم اس ــده ای ه ــرد و ع ــب می ک را تخری
بعــد،  هــم  می کردند،کمــی  دســت خوشــحالی 
ــدادی ســرکرده ی  داعــش در مســجد  ــر البغ ابوبک
ــود در  ــت خ ــام خاف ــگام اع ــل، هن ــوری موص ن
ــی  ــا هنگام ــا ت ــت: پیشــروی م ــش گف ــاز معروف نم
کــه آخریــن میــخ را بــر تابــوت عهــد نامــه ســایکس 

ــت. ــد یاف ــداوم خواه ــم، ت ــو بکوبی پیک
عهدنامــه  از  ناشــی  ژئوپلوتیــک  امامشــکات  و 
ــه وارد شــد،امروز  ــه خاورمیان ســایکس پیکــو کــه ب
ــس از گذشــت یکصــدو دو ســال بیــش از پیــش  پ
ارمغانــش  خودنمایــی مــی کنــد،و بزرگ تریــن 
ــورهایی  ــدن کش ــود آم ــه وج ــه ب ــرای خاورمیان ب
ــت  ــت و مل ــی مل ــای ب ــت ه ــود، دول ــی ب مصنوع
هــای بــی دولــت، کــه ایــن خــود ســرآغاز جهنمــی 
شــدن خاورمیانــه شــد،جهنمی کــه روز بــه روز بــر 

ــود. ــی ش ــزوده م ــش آن اف آت

دولتهایبیملت
ملتهایبیدولت

فرشادمردوخی/مدیرمسئول

سرمقاله



3 گاهنامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی »آوا« - سال اول - شماره اول - خرداد ۹۷

ــه ی  ــال تجرب ــون، در ح ــم اکن ــران ه ــور ای کش
مشــکات جــدی آب است؛خشکســالی های مکــرر 
ــدون  ــه و ب ــا برداشــت های بی روی ــوام ب ــداوم ت و م
برنامــه از آب هــای ســطحی و زیرزمینــی، وضعیــت 
آبــی کشــور را بــه ســطحی از بحــران رســانده کــه 
ــم و  ــا ، عائ ــوده، نشــانه ه ــه ســابقه نب مســبوق ب
ــن وضعیــت  در خشــک شــدن دریاچــه  نمــود  ای
ــطح  ــش س ــا کاه ــاالب ه ــا و ت ــه ه ــا، رودخان ه
ــایش  ــن، فرس ــی ، نشســت زمی ــای  زیرزمین آب ه
ــاک، محســوس  ــرد و خ ــای گ ــان ه ــاک و طوف خ

ــل لمــس تراســت. ــر و از همیشــه قاب ت
ــه  ــخ ب ــول تاری ــه در ط ــاله ای ک ــدن هزارس  تم
ــی  ــکات طبیع ــا و مش ــت ه ــا محدودی ــی ب خوب
مقابلــه کــرده بــود، چــه در دوران باســتان بــا حفــر 
قنــات هــا و چــه بعــد هــا بــا اختــراع آســیاب هــای 
بــادی و آب انبارهــا و ذخیــره ی آب ســیل ها،امــا 
حــاال درگیــر مشــکلی بســیار بــزرگ شــده اســت .
بررســی کامــل دالیــل اصلــی مشــکات آبــی ایــران 
ــه  ــد صــد کلم ــک یادداشــت چن ــه ی  ی از حوصل
ــد،  ــی گنج ــال نم ــن مق ــت و در ای ــرون اس ای بی
ــل  ــل و عوام ــا از عل ــد ت ــه چن ــم ب ــا قصــد داری ام

ــم: ــدی آن بپردازی کلی

 طبیعی!؟ یا انسانی!؟
ــرات  ــد تغیی ــوا، مانن ــی آب و ه ــای طبیع  متغیره
بــر  ای  عدیــده  و خشکســالی،تاثیرات  اقلیمــی 
منابــع آب ایــران داشــته انــد، بــا ایــن حــال مبــدأ و 
منشــأ مشــکات آبــی ایــران عمدتــاً انســانی بــوده 
ــد  ــف و ناکارآم ــت ضعی ــا مدیری ــه ه ــه ده و نتیج

اســت.
ناهماهنــگ،درک  نبودپیش بینی،برنامه ریــزی   
ــت  ــر مدیری ــه،دال ب ــه جانب ــتباه از توســعه هم اش

ــت. ــت اس ــف مدیری ــی از ضع ــد و حاک ناکارآم

دالیل بحران آب در ایران:
ــرژی،  ــم آب و ان ــای ک ــت ،به ــریع جمعی ــد س رش
سدســازی هــا ،چــاه هــای عمیــق آب ، خشکســالی 
و تغییــرات اقلیمــی، ســاختار نامناســب حکمرانــی 
آب، ناآگاهــی هــای محیــط زیســتی و کشــاورزی 
ناکارآمــد از مهمتریــن عوامــل بحــران آب در ایــران 
ــی  ــای خــود موضوع ــدام در ج ــر ک هســتند،که ه

مفصــل انــد.
 امــا در ایــن بین،کشــاورزی ناکارآمــد و غیــر 
ــل کــم  ــن دالی ــوان از مهمتری اســتاندارد را مــی ت
ــد از آب  ــدود ۹۰ درص ــه  ح ــت؛چرا ک ــی دانس آب

ــود. ــی ش ــرف م ــش مص ــن بخ ــور در ای کش

 اما چه باید کرد؟
 مشــکات آبــی در بلندمــدت بــه وجــود آمــده انــد 
ــد.  ــدت باش ــد م ــد بلن ــز بای ــا نی ــل آن ه و راه ح
قبــل از هــر چیــز بایــد بــا ســاز و کارهــای علمــی، 
بــه افزایــش بهــره وری و کاهــش هزینــه هــا 
ــرل  ــم کنت ــر از پارادای ــد تغیی ــن نیازمن برســیم ،ای

ــت اســت. ــت طبیع ــم مدیری ــه پارادای ــت ب طبیع

راهکار ها:
توجــه بــه مــکان منــدی صنایــع و محــدود کــردن 
ــدید آب  ــه مشــکل ش ــی ک ــتان های ــا در اس آن ه
ــه  ــران ک ــزی ای ــای مرک ــتان ه ــا اس ــد، مث دارن
ــع  ــداد صنای ــد از تع ــتند، بای ــی هس دارای آب کم
ــه  ــه ب ــن مقول ــا کاســته شــود ودر ای ــر آن ه آب ب

ــی جــدی شــود.  ــدار توجه توســعه پای
بازبینــی سیاســت های جدیــد رشــد جمعیتــی 
ــرخ  ــت و محدودســازی ن ــع جمعی ــه توزی توجــه ب

ــاورزی  ــردن کش ــزه ک ــینی، مدرنی ــد شهرنش رش
ــتایی،  ــع روس ــاورزان و جوام ــازی کش و توانمندس
ــا  ــور، ب ــه ی کش ــت در پهن ــوی کش ــاح الگ اص
ــی و  ــع محل ــه مناب ــی ب ــن دسترس ــر گرفت در نظ
بهــره وری اقتصــادی، توســعه و گســترش تعاونــی 
هــای محلــی، کشــاورزی و نهادهــای مدیریــت 
آب، تغییــر رویکــرد از مدیریــت منفعانــه بــه 
مدیریــت کنشــگرانه، بهینــه ســازی اقدامــات 
مدیریتــی بخــش آب بــرای حــل مشــکات کنونــی 
و جلوگیــری از تشــدید آن ها،افزایــش آگاهــی 
محیــط  زمینــه  در  عمومــی  هــای  آمــوزش  و 
ــران  ــن بح ــذر از  ای ــرای گ ــت،راهکارهایی ب زیس
هســتند،که جــز بــا اراده ی همــه ی نهادهــا و 

ــوند. ــی ش ــق نم ــردم محق م

محیطبیزیست
احمدروزیان/سردبیر
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ــد و  ــت رش ــی در جه ــزی های ــه ری ــه برنام اگرچ
ــد  ــام رش ــار و ارق ــوده،در آم ــادی ب ــعه اقتص توس
اندکــی داشــته ایــم کــه نتیجــه ای در رونــد 
زندگــی مــردم نداشــته است.ســوالی کــه بــه ذهــن 
همــه خطــور مــی کنــد ایــن اســت که))آیــا برنامــه 
ریــزی هــا مناســب رشــد اقتصــادی کشــور نبــوده 
ــی  ــادی داخل ــای اقتص ــت ه ــر سیاس اند؟((،))تأثی

ــد؟(( ــوده ان ــدر ب چق
اقتصــادی  ســاختار  در  نفــت  درآمــد  ۱.اثــر 
ــادی  ــاختار اقتص ــت در س ــد نف ــر در آم ایران:تأثی
ــت؛دولت  ــی اس ــت رانت ــان دول ــود هم ــران نم ای
رانتــی دولتــی اســت،که عمــده مخــارج خــود را بــر 
پایــه ی درآمدهــای ناشــی از رانــت بــرون زا ماننــد 
ــی  ــی خاص ــن کرده،نگران ــی تأمی ــای نفت درآمده
ــات  ــت مالی ــه دریاف ــازی ب ــدارد و نی ــت آن ن باب
منســجم نمــی بیند.ایــن مــی توانــد دولــت را دور 
ــت  ــود دول ــث ش ــد و باع ــه کن ــای جامع از نیازه
ــردم  ــبی م ــاه نس ــن رف ــت تأمی ــی جه ــچ قدم هی
برندارد.دولــت هایــی کــه در کشــورهای خاورمیانــه 
ــد اقتصــادی کشــور  ــی در رون ــر منف هســتند تأثی
دولــت  در  عظیــم  منابــع  گذارند؛وجــود  مــی 
رانتی،انتظــارات و تقاضــای فزاینــده ی الیــه هــای 
متفــاوت اجتماعــی از ایــن دولــت،و تــاش دولــت 
ــده،از  ــای فزاین ــن تقاض ــه ای ــخگویی ب ــرای پاس ب
یــک طرف،موجــب مــی شــود کــه ظرفیت،اقتــدار،و 
ــد و  ــش یاب ــداوم کاه ــور م ــه ط ــت ب ــی دول کارآی
ــه ی  ــی روی ــترش ب ــث گس ــر، باع ــرف دیگ از ط
مخــارج دولــت و تضعیــف بخــش خصوصــی شــود.

ــع نفتی،توهــم  درآمدهــای سرشــار حاصــل از مناب
قدرتــی در دولــت ایجــاد مــی کنــد کــه در نتیجــه 
آن دولــت رانتــی جهــت برنامــه ریــزی بــرای 
توســعه اقتصــادی تحریــک شــده بــه متولــی امــر 
توســعه تبدیــل شــود و در ایــن مســیر بــا گســترش 
مداخــات خــود در سیســتم اقتصادی،تولیــد و 

ــد. ــف کن ــادی را تضعی ــد اقتص رش
و  تولیــدی  هــای  بخــش  در  رقابــت  ۲.ضعــف 
هــای  بخــش  در  رقابــت  اقتصادی:محدودیــت 
از  حمایــت  بــه  اول،کمــک  نــگاه  تولیــد،در 
تولیــدات و کاالهــای داخلــی بود،امــا کــم کــم بــه 
انحصارگــری تبدیــل شــد و دیگــر رقیبــی در بــازار 
داخلــی بــرای رقابــت و تمایــل چندانــی بــرای بــاال 
بــردن کیفیــت کاال نبود؛بــه همیــن دلیل،کیفیــت 
ــه  ــای منطق ــت دادن بازاره ــث از دس ــن باع پایی
بــرای کاالهــای کشــور شــد؛حتی در جریــان 
و  اروپــا  اتحادیــه  جانــب  از  روســیه  تحریــم 
ــت،در  ــل نبودکیفی ــه دلی کشــور قطــر کاالهایش،ب
ــرد. در  ــدا نک ــی پی ــور جای ــن دو کش ــای ای بازاره
قراردادهــای تجاری-اقتصــادی جدیــد بیــن ترکیــه 
و کشــورهایی چــون عراق،افغانســتان،و آدربایجــان 
کاالهــای ترکیــه جــای کاالهــای ایرانــی را در 
بــازار منطقــه مــی گیرند.رقابــت کــه عامــل اصلــی 
ــه  ــی و رشــد اقتصــادی بود،جــای خــود را ب کارآی
ــت  ــردن کیفی ــه باالب ــل ب ــری داد و تمای انحصارگ

ــرد. ــن ب را از بی
۳.روابــط خارجــی یکــی از عوامــل موثــر بــر 
ــادی  ــد اقتص ــوص رش ــه خص ــرد اقتصادی،ب عملک

ــز  ــح آمی ــدت اســت؛روابط خارجــی صل ــد م در بلن
ــه  ــی از مؤلف ــان یک ــورهای جه ــا کش ــازنده ب و س
هــای اصلــی تأمیــن امنیــت ملی،کاهــش ریســک،و 
ــرای ســرمایه گذاری،)خارجــی و  ــان ب ــود اطمین نب
داخلی(اســت.افزایش ســرمایه گــذاری از راه ســرعت 
انباشــت ســرمایه،زمینه  بــه قیمــت  بخشــیدن 
ــی  ــم م ــادی را فراه ــد اقتص ــت رش ــش قیم افزای
کنــد؛در عیــن حال،ســرمایه گــذاری خارجی مســیر 
ــه  ــد از خــارج ب ــوژی هــای جدی اصلــی ورود تکنول
داخــل اســت،که مــی توانــد موجــب افزایــش 
قیمــت رشــد اقتصــادی شــود. درمقابل،روابــط 
ــد تضعیــف امنیــت  خارجــی تنــش آمیــز مــی توان
نبــود اطمینــان بــرای  ملی،افزایــش ریســک،و 
ــه  ســرمایه گــذاری و کاهــش رشــد اقتصــادی را ب
ــت  ــر اهمی ــر بیانگ ــن ام ــد. ای ــته باش ــال داش دنب
ــه  سیاســت خارجــی هــر کشــور،در دســت یابــی ب

ــت.  ــدار اس ــاال و پای ــادی ب ــد اقتص رش
ــوع انقــاب اســامی،روابط  ــا وق در اقتصــاد ایران،ب
ــه  ــکل رو ب ــا مش ــی ب ــن الملل ــای بی ــدرت ه باق
رو شــد؛اوج مشــکات بــر روابــط خارجــی بــا 
جنگ،میــان ایــران و عــراق نمــود یافت،کــه از 
ــران  ــاد  ای ــد اقتص ــش رش ــل کاه ــن عوام مهمتری
در دهــه ی شــصت بــود؛در مقاطعــی روابــط ایــران 
ــا  ــت ام ــود یاف ــی بهب ــن الملل ــای بی ــدرت ه ــا ق ب
ــت. ــوده اس ــکل نب ــدون مش ــز ب ــط هرگ ــن رواب ای
بنابراین،روابــط خارجــی مســئله ســاز یکــی از 
ــادی در  ــد اقتص ــگ رش ــردن آهن ــد ک ــل کن عوام

ــت.  ــوده اس ــر ب ــای اخی ــه ه ده

اقتصادبیمار
حمیدحشمتیحور/کارشناسیعلومسیاسی
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انســان هــا تقریباً،به طــور مســاوی، بــه دو گونــه زن 
و مــرد تقســیم شــده اند. از آغــاز زندگــی مشــترک 
میــان انســان هاهمواره ســلطه و حاکمیــت از آن 
ــر  ــت از نظ ــن اس ــش ای ــت. پرس ــوده اس ــردان ب م
ــا  ــت، ))آی ــی اس ــند وح ــن س ــه محکم تری قرآن،ک
ســلطه و اســتیای زنــان نــاروا و نامشــروع اســت؟(( 
ــئولیت،  ــراز مس ــورت اح ــه، در ص ــی ک ــن معن بدی
ــن   ــه ای ــخ ب ــرای پاس ــده اند؟ ب ــب ش ــاه مرتک گن
پرســش هــا  مقدمــات ذیــل الزم و ضــروری اســت.

بــا ظهــور اســام در شــبه جزیــره عربســتان دیــن 
اســام ،آخریــن و تکامــل یافته تریــن دیــن، مطــرح 
گردیــد و از زمــان بعثــت رســول اکرم)ص( تــا زمان 
ــرآن  ــت ایشــان، کلمــات آن حضرت،پــس از ق رحل
کریــم، منبــع اصلــی تشــریع و قانون گــذاری بــوده 
اســت. مســلمانان دانــش خــود را از قــرآن و گفتــه 
هــای نبــی اکــرم )ص( دریافــت می کردند،کــه 
ــناخته  ــنت« ش ــاب و س ــن دو منبع»کت ــا ای بعده
ــوی  ــوی و عل ــنت نب ــیعه س ــه ش ــده اند؛اگر چ ش
مــی  معرفــی  اســتنباط  و  اجتهــاد  منبــع  را 
ــران  ــن مفس ــول اهلل)ص( بهتری ــت رس کند،اهل بی

ــوند. ــوب می ش ــوی محس ــنت نب س
پــس از رحلــت پیامبراســام،اختاف و تشــّتت 
ــود  ــه وج ــلمانان ب ــرعی،بین مس ــائل ش آراء،در مس
ــرای تشــخیص  ــن ضوابطی،ب ــد و ضــرورت تعیی آم
احــکام شرع،احســاس شــد. مســلمانان اهــل  ســنت 
عــاوه بــر چهــار منبــع اصلــی یعنــی قــرآن، ســنت، 
اجمــاع،و عقل؛اجتهــاد بــه رأی، قیــاس، استحســان، 
ــاد  ــع اجته ــع و... را منب ــح مرســله، ســد ذرای مصال
در کتــب خــود آورده انــد۱. ولــی شــیعیان که،پــس 
از رحلــت پیامبــر،از عرصــه ی حکومــت و حکمرانــی 
ــع  ــی را مناب ــع اصل ــار منب ــط چه ــد فق دور بودن

اصیــل اجتهــاد و دریافــت احــکام شــرع بیــان 
کردنــد۲. یکــی از مهم تریــن منابــع اجتهــاد و 
فهــم وظایــف دینــی مســلمانان قــرآن کریــم 
ــت،که  ــی اس ــلم فقه ــع مس ــرآن از مناب ــت. ق اس
هیــچ یــک از فرقه هــای اســامی و مکتــب فقهــی 
در مبنــا و منبــع بــودن آن شــک و تردیــدی 
ــام  ــراف تم ــه اعت ــرآن ب ــدس ق ــاب مق ــد. کت ندارن
مســلمانان،همان گونه کــه خداونــد بــر پیامبــر نــازل 
کرده،هم اکنــون در دســترس آنــان اســت و همیشــه 
ــرای اســتخراج  توانســته غنی تریــن منبــع اجتهاد،ب
ــای  ــه نیازه ــخگویی ب ــت پاس ــرعی جه ــن ش قوانی
فــردی و اجتماعــی بشر،باشــد. دربــارة آیــات قــرآن 
ــت؛از  ــده اس ــی ش ــیم بندی های فراوان ــم تقس کری
قــرآن  ظواهــر  و  تقســیم بندی ها:نصوص  جملــه 
اســت۳. مــراد از نــص و نصوص،عبــارت صریــح قرآن 
اســت؛وجود »اقــم الصــاة« در قــرآن هیــچ شــک و 
شــبهه ای را بــرای واجــب بــودن نمــاز باقــی نمــی 
گــذارد؛ مــراد از ظاهــر آن اســت،که از کلمــات یــک 
معنــا اســتنباط می شــود؛احتمال معنــای دیگــر نیــز 
هســت امــا حمــل بــر معنــای دیگــر نیــاز بــه قرینــه 
دارد و در صــورت قرینــه نداشــتن حمــل بــر معنای 
ــم  ــه ه ــن زاوی ــرآن از ای ــود. ق ــری آن می ش ظاه
نصوصــات دارد و هــم ظهــورات۴ ؛بنابرایــن، دربــاره 
ــام،افراط و  ــخ اس ــول تاری ــرآن،در ط ــتفاده از ق اس
تفریــط شــده اســت، اســماعلیه بــه ظاهــر و باطــن 
ــی  ــا، معان ــد. اخباری ه ــی کردن ــک م ــرآن تمس ق
ــد5.  ــه می کردن ــار)ع(، مطالب ــه اطه ــرآن را از ائم ق
ــاد و  ــدار اجته ــی، طرف ــی اصول ــی شــیعیان امام ول
معتقــد بودنــد ظهــورات قــرآن قابــل اســتناد اســت 

ــت آورد۶. ــه دس ــا ب ــکام را از آن ه ــوان اح و می ت
البتــه واضــح اســت اســتفاده بهینــه از قــرآن، 

به ویــژه احــکام مربــوط بــه تقنیــن و تشــریع،چنان 
ســاده نیســت،که هــر کــس بتواند،مســتقیماً و 
بــدون هیچ گونــه فحــص و جســت وجو، بــه آن 
مراجعــه کنــد. بدیــن جهــت علمــای شــیعة امامیــه 
ــته اند  ــتنباط توانس ــاد و اس ــول اجته ــاس اص براس
ــن، براســاس  ــتفاده کنند؛بنابرای ــم اس ــرآن کری از ق
ــورد  ــان را م ــه زن ــوط ب ــات مرب ــاد، آی اصــول اجته
بحــث و بررســی قــرار  داد و مشــخص شــد،که))آیا 
بــه  مــردان  هماننــد  می تواننــد  نیــز  زنــان 
فعالیت هــای مختلــف علمــی، سیاســی، اجتماعــی، 
ــون  ــا نه؟((هم اکن ــد ی ــی بپردازن ــادی،و مدن اجته
ــاب  ــه از انق ــار ده ــدودإ  چه ــت ح ــس از گذش پ
می شــود،که))آیا  مطــرح  پرســش  اســامی،این 
ــی و سیاســی  ــد مســئولیت های مدن ــان می توانن زن
از قبیــل ریاســت، وزارت،و... بپذیرند؟((طــرح اصــل 
ــان در  ــری  زن ــئولیت پذی ــارکت و مس ــواز مش ج
ــر  ــادی۷ و تاثی ــی اجته ــا بررس ــی، ب ــور سیاس ام
ــی  ــخص م ــاد مش ــن اجته ــکان در ای ــان و م زم
گــردد و امیــد اســت،که مجتهــدان و نــو اندیشــان 
ــری  ــی قویت ــای علم ــه گامه ــن زمین ــی در ای دین

ــد.   بردارن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع:
۱-)ریسونی، ۱۳۷۶: ۴۱۳(

۲-)نراقی، ۱۳8۷: ۴۴۰(
۳-)سیدمرتضی، ۱۳۷۶: ۲۴۶(

۴-)امام خمینی، ۱۴۰5: ۹۴ـ۹۳(
5-)علم الدین، ۱۹۹۳: ۲۲۱ـ۲۱5(

۶-)عامه حلی، ۱۴۱۳: ۳۷۱(
۷-))آیــات ۲۲8 ســوره بقره((،))ســوره نســاء۳۴((،)) 

ــوره احزاب( ۴۳س

مسئولیتهایمدنی
زنان
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هنــر یکــی از بارزتریــن جلــوه هــای اســرار فرهنــگ 
ــات  ــر حی ــواره ب ــه هم و تمــدن انســانی اســت، ک
آن ســایه افکنــده اســت. هرجــا کاوش هــای 
تاریــخ تمــدن و باســتان شناســی باشــد نشــانی از 

ــد.  ــی یاب ــی م ــگ بشــری در آن تجل فرهن
  هــر ســرزمینی کــه تمدنــش بــه عرصــه ی 
ظهــور برســد آثــار و مظاهــر هنــری گوناگــون آن 
دیــده مــی شــود. از دیــدگاه حافــظ و موالنــا هنــر 
ــم از  ــد ه ــت و هنرمن ــراق اس ــام و اش ــی اله نوع
ذوق اشــراقی بــی بهــره نیســت؛ البتــه بــرای هنــر 
نمــی تــوان ماننــد اشــیا و عناصــر طبیعــی فرمــول 
ــا ضابطــه خــاص تعییــن کــرد و تعریــف علمــی  ی
ــری معنویســت  ــر ام ــرا هن ــان کرد؛زی ــرای آن بی ب
و در دل آن نوعــی اشــراق و شــهود نهفتــه اســت. 
ــر در  ــه هن ــم ک ــی کنی ــی م ــرزمینی زندگ   در س
ــای  ــام ه ــه ن ــی ب ــی و هنرمندان ــی طوالن آن قدمت
ــار ــم از:معم ــف اع ــای مختل ــوزه ه ــل در ح اصی
ــود  ــا وج ــا ب ــی،تئاتر،و...داریم، ام ی،موسیقی،نقاش
ــه  ــروزه چ ــا ام ــر م ــی هن ــینه ی تاریخ این»پیش
ــی  ــران خیل ــر در ای ــر معاص ــی دارد؟«هن جایگاه
کــم در ســطح دنیــا مطــرح شــده اســت و نگــرش 
مــردم جهــان از هنــر ایــران همــان مینیاتــور 
ــرای  ــت؛ ب ــی اس ــای قدیم ــی ه ــاب آرای ــا و کت ه
مثــال امــروزه نقاشــان مطــرح ایرانی،کــه صاحــب 
جایگاهــی در جهــان باشــند، انگشــت شــمارند 
و بیشــتر بــا هزینــه هــای شــخصی و بــدون 
ــا و نمایشــگاه  ــال ه ــی در بین ــت هــای دولت حمای
ــفانه،ارگان  ــه اند؛متاس ــور یافت ــف حض ــای مختل ه
ــد  هــای دولتــی غالبــا از هنــر سفارشــی کــه بتوان
خواســته هــای مدیــران را بــرآورده کنــد حمایــت 

ــد. ــی کنن م

هنرمندانــی کــه خــارج از چهارچــوب فکــری 
ــه  ــد، ن ــی کنن ــت م ــران فعالی ــلیقه ای مدی و س
خودشــان و نــه هنرشــان، مــورد حمایــت و توجــه 
ــه،  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــی گیرند؛ب ــرار نم ق
بســیار از دانــش آموختــگان هنــر بعد از اتمــام دوره 
بــه علــت فقــر مالــی و اوضــاع نابســامان اقتصــادی 
از هنــر فاصلــه گرفتــه، یــا بــه کشــور هــای خارجی 
ــای  ــلیقه ه ــارغ از س ــا ف ــد، ت ــی کنن ــرت م مهاج
تحمیلــی هنــر خــود را عرضــه کننــد و مــورد 
ــا از معــدود کشــورهایی  ــد. م ــرار گیرن اســتقبال ق
ــاب، و  ــی نظیر:جنگ،انق ــه دالیل ــه ب ــتیم، ک هس
ــای  ــی در فض ــگ سیاس ــای پررن ــدی ه ــب بن قط
ــرای  ــر داریم؛ب ــادی مهاج ــد زی ــا ح ــی ت اجتماع
مثــال در کشــور تولیــد و پخــش بســیاری از آثــار 
فاخــر خواننــدگان و موســیقی دانــان بــا مشــکل رو 
بــه رو مــی شــود و هنــر موســیقی، آنطــور کــه باید 
و شــاید آمــوزش داده نمــی شــود؛در ایــن شــرایط، 
شــاهد آثــاری ضعیــف از خواننــدگان ســطحی 
هســتیم، کــه غالبــا ســنی ندارنــد و فعالیــت مهــم 
هنــری نداشــته انــد و فقــط بــا داشــتن یــک تیــم 
ــای  ــی توان»مافی ــه م ــده ک ــت کنن ــزرگ حمای ب
پشــت پرده«هــم نــام گذاریشــان کــرد، یــک شــبه 
ــی  ــت م ــزرگ دس ــت ب ــت و معروفی ــه محبوبی ب
یابنــد و بلیــط هــای کنسرتشــان در دوســاعت بــه 
فــروش مــی رســد؛البته،می تــوان گفــت کــه آثــار 
ــاظ  ــوده و لح ــی ب ــا مصرف ــدگان کام ــن خوانن ای
ــه ای  ــه گون ــد و ب ــی ندارن ــه ی اتکای ــری نقط هن
بیشــتر شــبیه بــه تبلیغــات تلویزیونــی اند،یــه بعــد 
از یــک بــار دیــدن یــا شــنیدن بــه گوشــه ای رفتــه 

ــی شــوند.  ــوش م و فرام
ــوان  ــی ت ــری م ــای هن ــوزه ه ــیاری از ح   در بس

ــاره  ــئوالن اش ــی مس ــت فرهنگ ــف مدیری ــه ضع ب
ــی مهــری نســبت  ــی توجهــی و ب ــا ب کــرد، کــه ب
بــه هنرمنــدان، باعــث فــرار ایــن ســرمایه هــای بــا 
ارزش از کشــور و پاییــن آمــدن کیفیــت هنــر مــی 
ــی  ــران م ــف مدی ــه از وظای ــی ک ــوند؛ در صورت ش
تــوان بــه تدویــن سیاســت هــای اجرایــی هدایتــی 
و حمایتــی بــرای پیشــرفت موســیقی ایــران و 
ــی  ــات تخصص ــا و مطالع ــش ه ــت از پژوه حمای
شــاهدش  غالبــا  مــا  برشــمرد،که  کاربــردی  و 
نیســتیم، و ایــن رونــد در طــول زمــان بــا کاهــش 
کیفــی هنرهــای مختلــف در ســطح کشــور رو بــه 

ــد. ــم ش رو خواهی

هنربهغارترفته
مهرنازرحمانیمهر/کارشناسیعلومارتباطات
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Arrow-Circle-Left تحقیــر ارامنــه در حــال مــرگ بــا نشــان دادن 
ــی )در  ــور عثمان ــت مام ــه دس ــی  ب ــه نان تک
جریــان ژینوســاید انهــا توســط دولــت عثمانــی (

حقــوق بشــر ابتدایــی تریــن واساســی تریــن حقوقی  
اســت کــه هــر فــرد ،بــه صــرف انســان بــودن،آن را 
دارد و ایــن حقــوق انتقــال ناپذیر،ســلب ناشــدنی،و 
ــر  ــخصی،در ه ــر ش ــتند و ه ــر هس ــک ناپذی تفکی
ــی  ــه زندگ ــزرگ ک ــای ب ــن جغرافی ــه ای،از ای نقط
مــی کند،محــق بــر خــورداری ازایــن حقــوق اســت. 
اولیــن منشــور مربــوط بــه حقــوق بشــررا کــوروش 
ــدن  ــدی ش ــا ج ــرد ام ــه ک ــان عرض ــه جه ــر ب کبی
ــگ  ــد از جن ــه بع ــن حقوق،ب ــه ای ــبت ب ــه نس توج
جهانــی دوم، جنایــات و اقدامــات هولوکاســت برمــی 
ــازمان  ــی س ــع عموم ــوق را مجم ــن حق ــردد، ای گ
ملل،بــا تصویــب اعامیــه ی جهانــی در پاریــس ،در 

ــناخت.  ــمیت ش ــال۱۹۴8،به رس س
حقــوق طبیعــی بشــر از اول خلقــت انســان همــراه 
او بــوده وهیــچ قانــون یــا معاهــده ی بیــن المللــی 
ــا  ــن قوانیــن صرف ــده آن نبــوده و ای ــه وجــود اورن ب
بــه شناســایی ایــن حقــوق اذعــان کــرده انــد .قبــول 
امــکان ســلب و یــا واگــذاری بخشــی از ایــن حقــوق 
بــه افــراد جامعــه باعــث بــه وجــود آوردن انســان ها 
ــی شــود  ــک ودرجــه دو م ــا شــهروندان درجــه ی ی
ــا ذات فلســفه وحقــوق بشــر هــم ســاز  ،کــه ایــن ب
ــا واژه ی  ــه ی حقــوق بشــر همــواره ب نیســت. مقول
تروریســم همــراه بــوده وبارهــا مشــاهده شــده کــه 
ــا تروریســم،به نقــض  ــه مبــارزه ب ــه بهان دولــت ها،ب
حقــوق بشــر اقــدام کــرده انــد. تروریســم بــه مثابــه 
ی طاعــون عصــر مــا یکــی از موانــع جــدی واساســی 
ــوده  ــه ب ــوق اولی ــن حق ــه ای ــرای رســیدن ب بشــر ب
ــد  و  ــم دارن ــوس باه اســت؛این دو واژه رابطــه معک
ــر  ــه صــورت مســتقیم وغی ــه نحــوی ب ــک ب ــر ی ه

مســتقیم بــر دیگــری تاثیــر مــی گــذارد. 
کوتاهــی دولــت هــا در پیــروی از هنجارهــای 

ــای  ــازمان ه ــی شود؛س ــب م ــر موج ــن بش بنیادی
ــان  ــری از می ــو گی ــه عض ــر ب ــاده ت ــتی س تروریس
ناراضیــان ومحرومــان جامعــه،آن هایــی کــه حقــوق 
اولیــه بشــری شــان نقــض شــده اســت،اقدام کننــد.

ــد  ــتی بای ــم تروریس ــا جرای ــه ب ــه مقابل ــا ک از آنج
ــر  ــرد مســتلزم اتخــاذ تدابی ــامانه مند صــورت گی س
شــدید اســت و همــواره مشــاهده شــده کــه دولــت 
هــا در چهــار چــوب مبــارزه بــا تروریســم وبــا 
ــدال  ــیر اعت ــم ،از مس ــن واژه بره ــپ زدن ای برچس
ــد حقــوق بشــر  خــارج وخــود باعــث نقــض وتحدی

ــد. شــده ان
از  ونمایشــی  سیاســی  ابــزاری  هــای  اســتفاده 
مفاهیــم حقــوق بشــر،در جهــت کســب ســود 
سیاســی حداکثــر،  از شــگردهای  همیشــگی غــرب 
و اروپــا و یــا دیگــر دولــت هــا بــوده؛ یعنــی تاجایــی 
کــه منافــع آنهــا ایجــاب مــی کنــد کمتــر ارزشــی را 
نســبت بــه ایــن حقــوق روا مــی دارنــد وهــرگاه کــه  
منافــع آنهــا دیگــر تامین نشــود، بــرای جلوگیــری از 
ســلطه ی مخالــف یــا دشــمن  دســتاویز واژه حقــوق 

بشــر مــی شــوند.
ــان  ــصدنفر از متهم ــش از شش ــت بی ــداوم بازداش ت
مرتکــب بــه اقدامــات تروریســتی در پایــگاه خلیــج 
ــه  ــتی ب ــم صهیونیس ــرر رژی ــات مک گوانتانامو،حم
فلســطین ،بمبــاران شــیمیایی سردشــت؛که منجــر 
ــه کشــته شــدن صــدو ده غیــر نظامــی ومســموم  ب
شــدن هشــت هزارنفــر  بــا گاز ســمی شــد ،حملــه 
شــیمیایی بــه حلبچه؛کــه بــه کشــتار حلبچــه 
ــود،یک  ــی ش ــناخته م ــز ش ــن نی ــه خونی ــا جمع ی
ژینوســاید بــر ضــد مــردم کــرد بــود، کــه در 
بمبــاران شــیمیایی نیروهــای دولتــی عــراق در ۱۶ 
مارس،درشــهرحلبچه در روزهــای پایانــی جنــگ 

جنایــت  هولناکتریــن  و  داد  ،رخ  وایــران  عــراق 
مــی  محســوب  دوره  ایــن  در  بشــر  شــیمیایی 
ــزار  ــج ه ــم پن ــه در آن دســت ک ــراژدی ک شــود. ت
ــش از  ــد وبی ــان باختن ــرد در دم ج ــی ک ــر نظام غی
هفــت هــزار نفــر دیگــر بــه جراحــت هــای مرتبــط 
ــا  ــه ب ــدند.این حادث ــا ش ــیمیایی مبت ــواد ش ــه م ب
بازتــاب بســیار کــم رســانه هــا مواجــه شــد ودولــت 
هــا غربــی هــم نســبت بــه ایــن رخــداد بــی تفــاوت 
ــه  ــه خــود ندادند،ک ــی را ب ــر زحمت گذشــتند وکمت
ــد  ــه ای را برض ــا بیانی ــه ی ــع نام ــن قط کوچکتری
دولــت متخاصــم صــادر کننــد. نمیدانــم شــاید آنهــا 
بشــر محســوب نمــی شــدند یــا ایــن حقــوق بــه آن 
ــارا  ــان آن ه ــا منافعش ــت وی ــی گرف ــق نم ــا تعل ه

ــرد.  ــی ک ــکوت م ــه س وادار ب

شایدآنهابشرنبودند
سلمانخسرویپور/سردبیر
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