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  گزارش اجمالی از

 اندیشی تخصصی هم دومین

 عدالت موضوع صلح و باای های امام خامنهبازخوانی اندیشه

 :)دمظله العالی( رهبر معظم انقالب اسالمی

صلح یکی از نیازاهی اساسی بشر، »
صلح ایم هکاست. البته ما همواره گفته 

 « .همراه باشد عدالت باید با 
 

 گزارش حاضر برداشت خبری و گزارش گونه مبتنی بر مقاالت پژوهشی است که سخنرانان محترم در هم اندیشی ارایه دادند. 
 متن کامل مقاالت جداگانه و به عنوان اسناد مکتوب هم اندیشی منتشر خواهد شد.

 

 

 مقدمه:

از جمله اولین حقوق و ضروری ترین آرزوهای بشر در زندگی فردی و جمعی او بوده  ، امنیت و عدالتصلح

اما در طول تاریخ به دالیل مختلف  را از ابناء بشر سلب کند وقتواند این حقهیچ کس و به هیچ بهانه ای نمیاست. 

لفی صلح، عدالت از جمله منفعت طلبی و قدرت خواهی برای کسب منافع مادی باعث گردیده که تهدیدات مخت

و امنیت را خدشه دار کند به گونه ای که پرداختن به مسأله صلح و جست و جوی راه های دستیابی به آن به یکی 

مشغولی های بشر درآمده است. در این میان با شکل گیری ادیان الهی که اصول و قوانین جامعی  از اصلی ترین دل

بیش از پیش تکریم منزلت انسانی و سعادت او وردند؛ صلح مبتنی بر برای رفاه، امنیت و سعادت بشر به ارمغان آ

 مورد تأکید قرار گرفت. 

طلبی برخی  نظامیان و هژمون اقدامات نظامی یکجانبه، محاصره شهرها،  قتل عام غیرجنگ و تحوالت از امروزه 

عادالنه امکانات زیستی حیاتی ها در اقصی نقاط جهان گرفته تا فقر و گرسنگی و عدم توزیع ها و دولت رژیم

جویانه از منابع طبیعی و نهایتاً فقدان حاکمیت عدالت بر روابط  ها و همچنین بهره برداری ناپایدار و سودمیان ملت

بین المللی، همه جوامع را با نوعی بحران رو به رو نموده به طوری که بیشترین زمان و بودجه در سطح جهان نیز 

بنابراین آنچه در دوران معاصر متفاوت از  های برخورد واکنشی به آنها اختصاص می یابد.وهبه همین مسائل و شی

 گذشته است، تهدید و نقض صلح است.

امروزه قدرت های بزرگ و استعماری با سلطه بر مراکز قدرت و سازمان های تصمیم گیر و تصمیم ساز جهانی 

طه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی نظامی بر سایر به دنبال گفتمان سازی های مورد نظر خود برای سل

نقاط جهان هستند و تالش می کنند این هدف را با تصویب در  مراکز جهانی موجه و مشروع جلوه بدهند تا به 
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راحتی مورد پذیرش جوامع مختلف قرار گیرد و یا در صورت مخالفت با این گفتمان ها بتوانند از ابزار جهانی 

 پیشبرد آنها بهره گیرند.برای 

که به همت جمعی از نخبگان و دلسوزان انقالب اسالمی از ایران و برخی کشورهای جهان  مجمع جهانی صلح اسالمی

ازجمله: عدالت، امنیت و   تأثیرگذاری بر روند جریان های مختلف در حوزه صلحو با هدف ترویج گفتمان صلح و 

جهان اسالم از ظرفیت ها و مبانی بر این باور است که مشغول به فعالیت می باشد؛  1386حفظ کرامت انسانی در سال 

اندیشه ای قدرتمندی در نُرم سازی ها و هنجارسازی های جهانی برخوردار است که به دالیل مختلفی به جهان 

 بلیغ و نشر آنها فراهم نشده است. معرفی نشده و یا فرصت و امکان ت

پژوهشی انقالب اسالمی  -فرهنگی ۀمجمع جهانی صلح اسالمی در نظر دارد با مشارکت موسس در همین راستا،

به بازخوانی اندیشه های  ( و برخی دستگاه ها و سازمان های عالقه مند،تنظیم و نشر آثار مقام معظم رهبری)موسسۀ

به عنوان شخصیت اثر گذار « امام خامنه ای»  .در زمینه صلح و عدالت  بپردازد له العالی()مدظرهبر مقام معظم رهبری

در جهان همواره در بیانات و آثار خود توجه ویژه ای به استقرار صلح و عدالت در جهان داشته اند. ایشان در 

معرفت به کرامت انسان و به دور از صلح باید بر مبنای عدالت و با » د بر این امر تاکید نموده اند کهبیانات خو

و این نکته قابل تامل در نظام سازی های بین المللی و ساخت قواعد گفتمانی برای « اغراض قدرتمندان عالم باشد.

 . صلح است

در سالن  1396 آذرماه 30موفق اولین هم اندیشی بازخوانی اندیشه های مقام معظم رهبری که  یپس از برگزار

های متعدد نخبگی در پس از همفکریهای بین المللی صدا و سیما برگزار شد و همایش مرکزت مجموعه مذاکرا

فرهنگ  با همکاری پژوهشگاه علوم و 1397اردیبهشت ماه  10روز دوشنبه  15ساعت مجمع، دومین هم اندیشی 

 . گردیدقم برگزار  های بین المللی غدیر در شهراسالمی در محل مرکز همایش

 اهداف :

 حوزه صلح،  خوانی و بازشناسی مبانی اندیشه ای مقام معظم رهبری جهت مفهومی و ساختاری درباز

 عدالت

 ابعاد ملی،  های مقام معظم رهبری درلح و عدالت با استفاده از اندیشهتولید ادبیات اسالمی در زمینه ص

 ای و جهانی منطقه

 ای در جهان اسالمای امام خامنهتبیین و اشاعه فرهنگ صلح عادالنه با نگاه به اندیشه ه 

 های بزرگ و ایادی در منطقه پاسخگویی غیرمستقیم به ابهامات و شبهات مطرح شده توسط قدرت 

 المللی برای های بینهای نوین در نظام سازیههای مقام معظم رهبری و تولید دیدگاگیری از اندیشهبهره

 صلح و عدالت
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  ،اخالقی، حقوقی و دینی مسوولین کشوری برای اهتمام به افزایش مسئولیت فرهنگی  اجتماعی

 های مقام معظم رهبریراهبری

 اسالمی در خصوص صلح عادالنه –ایده پردازی در نظریه ایرانی 

 گزاری بر سازمان های مسئول در زمینه برقراری صلح, عدالت و امنیت در جهان. زمینه سازی برای تأثیر 

 ای در موضوع صلح و عدالتهای امام خامنهاندیشی تخصصی بازخوانی اندیشه هم دومینهای برنامه جدول عناوین

 سخنران زمان عنوان ردیف

 جناب آقای عبداهلل ربیعی 5 قرائت قرآن 1

 نما آهنگ 3 سرود جمهوری اسالمی ایران 2

 15 خیرمقدم و سخنران اول 3
 حجت االسالم و المسلمین دکتر نجف لک زایی

 علوم و فرهنگ اسالمی()رئیس پژوهشگاه 

 15 سخنران دوم 4
 دکتر داود عامری

 )دبیرکل مجمع جهانی صلح اسالمی(

 15 سخنران سوم 5
 خانم دکتر افتخاری

 ( عضو شورای راهبری مجمع جهانی صلح اسالمی، استاد دانشگاه)

 نگاهی به فعالیت ها و اقدامات مجمع جهانی صلح اسالمی  4 کلیپ 6

 15 سخنران چهارم 7
 حجت االسالم و المسلمین دکتر علی اکبریان

 )عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی(

 15 سخنران پنجم 8
 جناب آقای دکتر ستوده

 ( )ع( عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم ،)استاد دانشگاه

 16 سخنران ششم 9
 جناب آقای پاک آیین

 (معاون بین الملل موسسه انقالب اسالمی)

 20 سخنران پایانی 10
 حجت االسالم و المسلمین دکتر نواب

 ) رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب(

 حاضرین در هم اندیشی 25 پرسش و پاسخ 11

 10  یپایاننکات  12
 و  )استاد دروس خارجه حوزه( غروییوسفی آیت اهلل 

 دکتر لک زایی

 بین الملل موسسه انقالب اسالمیمعاون جناب آقای پاک آیین، اجرا و مدیریت هم اندیشی: 
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هم اندیشیای  گزارش محتوای علمی و برنامه  

 

ای با موضوع صلح های امام خامنهبازخوانی اندیشه» اندیشیهم دومین  ،اردیبهشت ماه جاری 10دوشنبه روز  

و  «انقالب اسالمی فرهنگی پژوهشیمؤسسه »با مشارکت و  «مجمع جهانی صلح اسالمی» توسط «و عدالت

در مرکز  18تا  15ساعت  های علمی و نخبگیبا حضور شخصیت ،«پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی»

   برگزار شد. غدیر در قمهای بین المللی همایش

رئیس  -حجت االسالم و المسلمین دکتر نجف لک زایی: همچون استادان و فرهیختگانیدر این هم اندیشی 

عضو شورای راهبری مجمع جهانی و  استاد دانشگاه -خانم دکتر افتخاری سرکار، اسالمیپژوهشگاه علوم و فرهنگ 

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی،  -، حجت االسالم و المسلمین دکتر علی اکبریانصلح اسالمی

الملل معاون بین  -، جناب آقای پاک آیین)ع(العلوم عضو هیئت علمی دانشگاه باقر -جناب آقای دکتر ستوده

رئیس دانشگاه  -ابوالحسن نواب ، حجت االسالم و المسلمین دکتر سیدانقالب اسالمی پژوهشی فرهنگی موسسه

 .، به ایراد سخن پرداختندو دکتر داود عامری دبیرکل مجمع جهانی صلح اسالمیادیان و مذاهب 

 میرئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسال -حجت االسالم و المسلمین دکتر نجف لک زایی

 و امنیت متعالیهصلح عادالنه  موضوع:

علوم ای همچنین باید مطالعه بین رشته  ،مطالعات صلح را به عنوان یک گرایش علمی باید مورد توجه قرار داد

در در این عرصه منابع قوی از متون قرآن داریم که باید با ادبیات روز مطرح شود؛  .اسالمی مورد توجه قرار گیرد

مطالعه بین رشته ای رهبر معظم انقالب اسالمی نیز تاکید کردند که باید رشته عدالت پژوهشی تاسیس خصوص 
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شود تا در قالب یک رشته علمی الزام هایی صورت بگیرد و ابعاد فلسفی، کالمی، فقهی و اخالقی، قرآنی و تفسیر، 

م انقالب اسالمی نیز تاکید دارند که به ر معظرهب همانطور که .حدیثی و سیره معصومان مورد مطالعه قرار گیرد

صلح عادالنه به لحاظ  .توجه ویژه ای صورت بگیردبا  صلح در روابط بین الملل و علوم انسانی جایگاه علمی

فلسفی ریشه در امنیت دارد و شامل امنیت متعادله در دنیا و آخرت می شود. امروز جهان بیش از هر زمان دیگری 

در سطح بین المللی صورت  هستیم که بایدنیاز به صلح عادالنه دارد که در این رابطه نیازمند یک گفتمان جدید 

ی الهی و معنوی است که بدون سلطه و مالک های غیر دینی صورت می صلح عادالنه بر پایه ارزش ها بگیرد.

صلح غیر عادالنه از جنگ برتر است و با این امر ظلم را  گیرد و بر اساس منافع دنیوی و اخروی بشریت است.

 .کندمینهادینه 

در د. بین صلح و عدالت صلح باید بر مبنای عدالت و با معرفت به کرامت انسان و به دور از مباحث قدرتمندانه باش

صلحی که عادالنه نباشد صلح نیست. صلح به طور مطلق یک  وعدالت از صلح باالتر است  ،رهبریاندیشۀ مقام معظم 

مطالعات صلح را باید به عنوان یک گرایش علمی مورد توجه از  این رو . ارزش نیست و نیازمند عادالنه بودن است

که در  منابع قوی از متون قرآن ومورد توجه قرار گیرد در این زمینه باید لوم اسالمی ع ای مطالعه بین رشته قرار داد و

 . داریم که باید با ادبیات روز مطرح شود این عرصه

 دبیر کل مجمع جهانی صلح اسالمی -دکتر داود عامری

 المللی و نیازهای جهانیای، قوانین بینهای امام خامنهدر اندیشه« لح عادالنهصگفتمان »نگاهی به  موضوع:

های مختلفی که با هدف امروز شرایط برای زندگی امن و سعادتمند بسیار سخت شده است و متاسفانه دستگاه

  .کارآمدی الزم را ندارند نیزاند صلح جهانی تشکیل شده

نبوده و صلح به معنای آرام سازی و حفظ وضع موجود، مورد پذیرش انسان های آزادی خواه و آزاد اندیش 

صلح در مبانی اندیشه های اسالم با صلحِ  .نیست و صلحی واقعی است که بر پایه عدالت و کرامت انسانی باشد

بر اساس آموزه های ادیان الهی و اسالم عزیز، صلح و  .مطرح در گفتمان قدرت های سلطه گر، متفاوت است

سیر رشد جوامع بشری است و صلحی واقعی و عدالت پایه و اساس حقوق بشر بوده و کلید رستگاری انسان و م

گفتمان . پایدار است که مبتنی بر عدالت باشد و سایر حقوق بشر نشأت گرفته از این قاعده کلی و اساسی می باشند

ها و افراد قرار عادالنه گفتمان ضد سلطه است و اساس عدالت در مخالفت با سلطه و روابط نابرابر بین کشورصلح 

 . دارد

اند صلحی المللی مرتبط با صلح مانند سازمان ملل وجود دارد، نتوانستههای بینو اندیشه غربی که در نهاد فرهنگ

ا در م. پایدار و عادالنه برای جهان به ارمغان بیاورد و به همین دلیل پرداختن به مسئله صلح عادالنه ضروری است

دانیم و تجربه ها را کافی نمیکنیم اما آنرا رد نمی پایدار حها به صلهای اسالمی ضمن اینکه بسیاری از نگاهاندیشه



6 
 

ای و نظریه گفتمان ایران اسالمی جمهوری اگر که داریم اعتقاد  نیز این مسئله را ثابت کرده است و به همین دلیل

 . تر در مورد صلح را مطرح کند، بسیاری از نخبگان جهان نیز ما را همراهی خواهند کردعالی

حضور موثر اندیشه های اصیل اسالمی در گفتمان  تالش برایاهمیت و بررسی هدف از برگزاری دومین نشست 

پس از برگزاری اولین هم اندیشی در سال گذشته، چند نشست  است.سازی ها و نظریه پردازی های جهانی 

 1397را در ابتدای سال  تخصصی و هم اندیشی نخبگی و کارشناسی با شرکت نخبگان و متفکرین ایران اسالمی

برنامه ریزی کرده ایم تا با همفکری در بازخوانی مفهومی و روش شناختی اندیشه های مقام معظم رهبری در 

کنفرانسی گسترده  ضمن تولید متون و اسناد علمی و حقوقی موثر، حوزۀ صلح و عدالت، بتوانیم با یاری خداوند

تا گامی باشد در جهت  در سال جاری برگزار نماییمبین المللی را  و کار آمد با حضور نخبگان و دانشگاه های

 . فعال سازی جهان اسالم برای مشارکت در هنجار سازی و نُرم سازی های جهانی

 و عضو شورای راهبری مجمع جهانی صلح اسالمی استاد دانشگاه -افتخاریالله دکتر 

 جایگاه آن در قرآن و روایات صلح و عدالت در اندیشه های مقام معظم رهبری و موضوع:

ها پیوسته مورد مطالبه ی مردم بوده وتالش نسل صلح وعدالت دو مفهوم مرتبط بایکدیگرند که در تمامی عصرها و

راستای تحقق آن صورت  جوامع در بر تاثیرگذار و مصلحان، صاحبنظران، رهبران مکاتب وادیان وافراد تاریخ ساز

ادیان  مشترکات بسیار مهم مذاهب اسالمی، از فطری بودن این دومفهوم است وگرفته است که این امرنشانگر 

 .الهی وحتی جامعه ی بشری بشمار می آید

بیان  و نه از (42آن تحریفی صورت گرفته )فصلت/ سویی قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب آسمانی که نه در از

مفهوم صلح وعدالت پرداخته  (، به زیبایی به دو59کرده)انعام/موضوعی که بشر بدان نیاز داشته باشد فرو گذار 

آیه در مورد صلح وآیات بسیاری با بکارگیری مترادف آن یعنی کلمه سلم  140حدود  در قرآن کریم،. است

نیز از همین ریشه گرفته شده  "اسالم "امنیت است که لغت  غالبا به معنای آرامش و "سلم"آمده است. البته کلمه 

 .است

سرچشمه  بین المللی نیز از ریشه ی لغوی آن، اجتماعی و سیاسی، حقوقی، درحوزه های فقهی، کاربرد صلح اما

یعنی سازش و "هدنه "فقهای اسالمی آن را  تعریف شده است و یک از حوزه های علمی، به نسبت هر گرفته و

مفهومی در مقابل  واژه ی صلح، نیز، سیاست درحقوق و همزیستی مسالمت آمیز دانسته اند. پیمان عدم تعرض و

یعنی ترک  "صلح مثبت"یعنی ترک مخاصمه و "صلح منفی"ین الملل با دو کاربرد در حقوق ب جنگ دارد و

 .به کار می رودقواعد دموکراسی  مخاصمه همراه با رعایت حقوق بشر و

مکان فرمایشات  اساس مقتضیات زمان و متناسب با نیاز مخاطبین و بر های گوناگون ومقام معظم رهبری به مناسبت

 صلح واژه دو ،ازجمله موضوعاتی که ایشان پیوسته برآن تاکید ورزیده اند کنند.ارزشمند و حکیمانه ای بیان می
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دهه  ت تا آنجاست که ایشان دهه ی چهارم انقالب اسالمی راعدال موضوع به بویژه توجه این. است عدالت و

مقدس جمهوری  سویی شخصیت علمی وجایگاه معظم له به عنوان رهبری نظام زعدالت نامیدند. ا پیشرفت و

را به  ضرورت رجوع به آنها نیز غنای آموزه های وحیانی، اسالمی واشراف وتسلط ایشان بر آیات وروایات و

. نمایاند عقلی می تکلیف شرعی و بدان نیازمند است یک وظیفه و ناپذیر تمامی آنچه بشر ی خطامبنا و منبععنوان 

 امری وعدالت، صلح مهم موضوع دو در بویژه رهبری معظم مقام توسط گرانقدر دوثقل این از گیری لذا بهره

. حال لح منفی تقسیم می شودص و مثبت صلح نوع دو  صلح به ،انقالب اندیشه های رهبر در. است مبرهن و قطعی

جاری  حیات ساری و در سراسر خلقت و پسندیده است و در تمام حاالت امری مثبت و آن که عدالت پیوسته و

دراندیشه مقام معظم رهبری صلح به تنهایی  نجام گرفته است.ااعتدال  زیرا آفرینش عالم براساس عدل و است.

 بر مقبول است. ممدوح و ،نرمش قهرمانانه نی صلح عادالنه ویع باشد همراه عدالت با هرگاه مقبول نیست بلکه

جهان به شمار  های منطقه وتهدیدی برای کشور جنگ طلب نیست و ام مقدس جمهوری اسالمی،همین اساس نظ

  .جهان است امت اسالمی و ،منطقه صلح در بلکه به دنبال ایجاد نمی آید،

 )ع( عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم -دکتر ستوده

 .فرهنگ صلح سازی در سطح جهان بسیار فقیر است موضوع:

ساختارهای جهانی معطوف به اقامه صلح و ساختاری که در نظام بین الملل وجود دارد همچنان  چرا با وجود

ما می دانیم که جهان دو جنگ جهانی را ؟ مهمترین مشکل در سطح جهان بحث صلح، عدالت و امنیت است

 جلوگیری آن هدف و گرفت شکل الملل بین روابط نام به ای رشته دوم و اولشاهد بوده و در فاصله جنگ جهانی 

 :شوداز بیانات مقام معظم رهبری دو مقوله استنباط می .جهان اسالم ما شاهد صلح پایدار نیستیم . دربود جنگ از

 .گی صلح هستندفرهن و ارزشی های جنبه... و احترام و برابری و کرامت عزت، شرافت، اخوت، صلح: .1

 .جنگ، خشونت، ناامنی و تجاوز سیاست و قدرت: .2

کرامت و ایمان توسط سیاست قدرت مصادره شده است و همچنین  ،که امروز شاهد آن هستیم اخالقآن چیزی 

این مشکل زیربنایی تئوریک و  .مشکلی که امروزه با آن روبرو هستیم در ذیل مفهوم سیاست قدرت معنا می شود

مفهومی است زمانی که صلح را از منظر سازمان ملل تفسیرکنیم، شاهد این واقعیت هستیم که صلح به معنای 

 .سیاست قدرت تفسیر شده و معنای واقعی خود را ندارد

ظلوم با ظالم آیا اتحاد م ،در ادبیات رهبری این واژه که هر صلحی صلح نیست به صورت مکرر شنیده شده است

 صلح است؟ صلحی که ذلت بار باشد صلح است؟

 و  آنچه درشرایط فعلی با آن مواجه هستیم این است که فرهنگ صلح سازی واقعی در سطح جهان بسیار فقیر است

تا زمانی که کشورهای سلطه پذیر و کشورهای در حال توسعه در پی . دارد زیربنایی قاعدتا سازی صلح فقر این
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دستیابی به صلح سخت خواهد بود. در شرایط فعلی ساختار به گونه ای است که حداقل  ،خود نباشند احقاق حق

های عملیاتی ما یک دو یکی از راهبر فرصت برای ایفای نقش کشورهای اسالمی در جهت صلح وجود دارد

در راستای کشورهای اسالمی به عنوان یک کارگزار مستقل  کهبرای آن است فرصت سازی در سطوح مختلف

 . دنیید اسالم است ایجاد نمایأصلح، تعریف و اجرای صلح و ایجاد تصویر درست صلح بر اساس آنچه مورد ت

 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی -حجت االسالم و المسلمین دکتر علی اکبریان

 آن راهبردهای مهمترین و ایخامنه امام اندیشه در عادالنه صلح فقهی بازخوانی موضوع:

 این در فقط را صلح دانسته، جهاد را مسلمان غیر کشورهای با اسالمی حکومت رابطه در اصل فقها، از برخی

 حکم به را مسلمانان سوی از صلح پیشنهاد پس. کنند صلحبه  تقاضای مسلمانان غیرابتدا  که دانندمی جایز حالت

یل السمل » آیه از که تفسیری بر بنا و اندداده پاسخ را آنان ادلۀ رهبری معظم مقام. دانندنمی جایز اولی فالهتنوا و تدعوا ا 

 موجب که است دشمن برابر در سستی انددانسته حرام را آنچه بلکه ندانسته حرام را ابتدایی صلح «وأأنمت الأعلون

 .مقتدرانه صلح نه است حرام سستی روی از صلح پس. شودمی صلح تقاضای

 گفتمان که باشد این تواندمی عادالنه صلح تعبیر انتخاب علت. است مقتدرانه صلح عادالنه، صلح فقهی مبنای

 .است دیپلماسی ادبیات مناسب و حقوقی پیگیریِ و مطالبه قابل امروز دنیای در که است گفتمانی «عادالنه صلح»

 این. است واقعی گفتمان «قدرت موازنه» و ظاهری گفتمان «طلبانه صلح» شعارهای تجاوز، و زور دنیای در امروز

 مبنای. کندمی ایجاد را زنیچانه امکان و کندمی تعیین را هانامهپیمان مفاد که است واقعی گفتمان و قدرت موازنه

. شود طراحی آن اساس بر باید عادالنه صلح سوی به راهبرد و است صلح واقعیِ مبنای «مقتدرانه صلح» فقهی

 و مقاومتی اقتصاد رویکرد با اسالمی حکومت داخلی قدرت تقویت رابطه، این در رهبری اخیر سال چند دراهبر

 تأمین را عادالنه صلح امکان که است راهبرد این. است استکبار با هزمبار اول خط کشورهای از جانبههمه حمایت

 .است عزتمند و مقتدرانه آن، از برخاسته صلح و کند،می

 .     است یکدیگر با ها انسان رابطه از فراتر و انسان کرامت به معرفت و ایمان عناصر دارای ایشان، نظر مد صلح

 انقالب اسالمی پژوهشی فرهنگی و معاون بین الملل موسسه سفیر سابق ایران در آذربایجان -محسن پاک آیین

 .های جهان استحل بحرانبرای « عدالت محور»ایران با گفتمان صلح عادالنه به دنبال راهکارهای  موضوع:

های بزرگ با استفاده از عنصر سازی در جهان بنامیم. در این دوره قدرتتوانیم عصر گفتماندوره فعلی را می

های جدید سعی دارند افکار عمومی را در راستای منافع خود هدایت رسانه و با کمک نخبگان، با خلق گفتمان
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های جدی در قدرت گفتمانی خود حل کنند. امروز یکی از نگرانیهای جهان را با کرده و به خصوص بحران

 . جهان، وجود جنگ و خشونت و ناکامی بازیگران جهان در حل یا کاهش این بحران است

البته سازمان ملل متحد و کشورهای بزرگ مثل آمریکا سعی دارند با اشاعه گفتمان صلح پایدار، موضوع را 

نقش دموکراسی در پیشگیری از مخاصمات  ،أمین کنند. شعار امسال سازمان مللمدیریت کرده و منافع خود را ت

است و سعی شده یک رابطه میان صلح و دموکراسی ایجاد شود. اما سؤال این است که در کشوری مثل عربستان 

ت توان از مقابله با خشونت و حمایت از حقوق بشر و صلح پایدار صحبکراسی وجود ندارد چگونه میوکه دم

توان با شعار صلح و دموکراسی حکام سعودی را از جنایت در یمن برحذر داشت؟ یا چطور کرد؟ چگونه می

بر اساس گفتمان انقالب اسالمی،  ؟ها علیه مردم فلسطین جلوگیری کردتوان با این شعار از جنایات صهیونیستمی

 . ماند و عدالت مقدمه استقرار صلح استصلح بدون عدالت پایدار نمی

های مقام معظم رهبری نیز بارها به در واقع انقالب اسالمی به دنبال معرفی گفتمان صلح عادالنه است و در اندیشه

های رهبر معظم اندیشی بازخوانی اندیشهضرورت عدالت برای برقراری صلح تأکید شده است. هدف اصلی هم

المللی و به ادالنه و رواج آن در سطح ملی و بینانقالب با موضوع صلح و عدالت، نیز تبیین مبانی نظری صلح ع

توان راهکارهای تدریج تبدیل آن به یک گفتمان جهانی است. ما معتقدیم در سایه توجه به مبانی صلح عادالنه می

افغانستان و همچنین موضوعاتی همچون مقابله با تروریسم ، مناسب برای حل مسائلی همچون فلسطین، یمن، سوریه

 . پیدا کرد

 رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب -حجت االسالم و المسلمین دکتر سیدابوالحسن نواب

 .صلح عادالنه باید بر مبنای مردم ساالری دینی باشد موضوع:

ست که به صاحبان حق داده می شود؛ مقام معظم رهبری در منظومه فکری خود صلح مبتنی بر عدالت اصلح حقی 

را اصل دولت همراه با ملت و ملت همراه با دولت می داند. مقام معظم رهبری بر این امر تاکید نموده اند که صلح 

 .بتنی براقتدار و عدالت باشدست که نه از سر تسلیم و تعظیم بوده بلکه باید مامبتنی بر عدالت صلحی 

صلحی عادالنه است که طرف مقابل ضعیف نبوده و از روی ضعف این صلح را نپذیرفته باشد و صلحی عادالنه 

در دیدگاه مقام معظم رهبری اقتدار فراتر از . شود رعایت درآن اخالقی چهارچوب و بوده اقتدار  است که با

چرا  ،های اسالمی باید مقتدرانه در برابر ظلم بایستندست و همچنین دولتاقتدار متکی بر ملتها ها بوده وحکومت

که در ادبیات مقام معظم رهبری در مورد حق بر این نکته تاکید دارند که صلح عادالنه باید بر مبنای مردم ساالری 

 .دینی باشد
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 بازتاب رسانه ای

 دومین هم اندیشی بازخوانی اندیشه های امام خامنه ای

 قم -1397با موضوع صلح و عدالت اردیبهشت  

 حجم و توضیحات نوع اقدام رسانه ردیف

1  
 

 خبر

 1397اردیبهشت  10سرویس فرهنگی خبرگزاری در  تاریخ 

ملیتی به  مقام معظم رهبری نگاه فرا :دبیرکل مجمع جهانی صلح اسالمی

 صلح و عدالت دارند / ضرورت تبدیل صلح عادالنه به گفتمان جهانی

2  
 

 خبر

 1397اردیبهشت  10سرویس فرهنگی خبرگزاری در  تاریخ 

طلب با نقاب صلح علیه صلح اقدام  های سلطه قدرت :محسن پاک آیین

 .کنندمی

3  
 

 خبر

 1397اردیبهشت  10سرویس فرهنگی خبرگزاری در  تاریخ 

در الگوی اسالمی اقتدار در  :رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

های معنوی است/بازخوانی فرمایشات رهبری درجه اول متکی به ارزش

 درباره صلح عادالنه

4  
 

 خبر

 1397اردیبهشت  11سرویس دین و اندیشه خبرگزاری در تاریخ 

ساختار سازمان ملل عادالنه نیست / صلح : رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب

.تساالری اس عادالنه همراه با مردم  

5  
 

 مصاحبه

 1397اردیبهشت  8دین و اندیشه خبرگزاری در تاریخ سرویس 

 :وگو با فارسآیین در گفتمحسن پاک

برای « عدالت محور»ایران با گفتمان صلح عادالنه به دنبال راهکارهای 

 .های جهان استحل بحران

6  
 

 مصاحبه

 1397اردیبهشت ماه  10سرویس دین و اندیشه خبرگزاری در تاریخ 

بازخوانی اندیشه های امام خامنه ی اندیشی تخصصدومین هم لک زایی: 

 ای در قم

7  
 

گزارش 

 تصویری
 1397اردیبهشت  10گزارش تصویری از هم اندیشی در تاریخ 

http://qomsearch.farsnews.com/?q=%D8%B5%D9%84%D8%AD
http://qom.farsnews.com/news/13970210001627
http://qom.farsnews.com/news/13970210001627
https://www.mehrnews.com/news/4285718/قدرت-های-سلطه-طلب-با-نقاب-صلح-علیه-صلح-اقدام-می-کنند
https://www.mehrnews.com/news/4285718/قدرت-های-سلطه-طلب-با-نقاب-صلح-علیه-صلح-اقدام-می-کنند
https://www.mehrnews.com/news/4285718/قدرت-های-سلطه-طلب-با-نقاب-صلح-علیه-صلح-اقدام-می-کنند
https://www.mehrnews.com/news/4285718/قدرت-های-سلطه-طلب-با-نقاب-صلح-علیه-صلح-اقدام-می-کنند
https://www.mehrnews.com/news/4285718/قدرت-های-سلطه-طلب-با-نقاب-صلح-علیه-صلح-اقدام-می-کنند
http://qomsearch.farsnews.com/?q=%D8%B5%D9%84%D8%AD
http://qom.farsnews.com/news/13970210001601
http://qom.farsnews.com/news/13970210001601
http://qom.farsnews.com/news/13970210001601
http://qom.farsnews.com/news/13970210001601
http://qomsearch.farsnews.com/?q=%D8%B5%D9%84%D8%AD
http://qom.farsnews.com/news/13970210001640
http://qom.farsnews.com/news/13970210001640
http://qom.farsnews.com/news/13970210001640
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8  
 

 یادداشت

 1397اردیبهشت  10تاریخ 
های اسالم با صلح صلح در اندیشه :دبیر کل مجمع جهانی صلح اسالمی

 .گر متفاوت استهای سلطهدر گفتمان قدرت

9  
 

 خبر
 1397اردیبهشت  10

 .حلقه مفقوده در جهان معاصر است  صلح عادالنه :داود عامریدکتر 

10  
 

 خبر
 1397اردیبهشت ماه  10سرویس سیاسی خبرگزاری در تاریخ 

 .غرب آسیاستایران به دنبال ایجاد صلح عادالنه در عامری: 

11  
 

 خبر
 1397اردیبهشت ماه  10سرویس سیاسی خبرگزاری در تاریخ 

 .نرمش قهرمانانه متناظر بر صلح عادالنه است افتخاری:خانم دکتر 

12  
 

 خبر
 1397اردیبهشت ماه  10سرویس سیاسی خبرگزاری در تاریخ 

 ها نماد اشغالگری در دنیا هستندصهیونیستلک زایی: 

13  
 

 یادداشت
 1397اردیبهشت  8اول ایرنا مقاله در تاریخ صفحه

 صلح در منظومه فکری مقام معظم رهبریدهشیری: دکتر 

14  
 

 خبر
 1397اردیبهشت  11سرویس دین و اندیشه خبرگزاری در تاریخ

 وشن ایران به تمام جهانیان استصلح و عدالت پیام ر :داود عامری دکتر

15  
 

 خبر
 

 1397اردیبهشت  11سرویس دین و اندیشه خبرگزاری در تاریخ
دو نوع صلح مثبت وصلح منفی در اندیشه  الله افتخاری مطرح کرد؛دکتر 

 مقام معظم رهبری

16  
 

 خبر
 1397اردیبهشت  11سرویس دین و اندیشه خبرگزاری در تاریخ

 .یر استفرهنگ صلح سازی در سطح جهان بسیار فق :ستودهدکتر 

17  
 

 خبر

 1397اردیبهشت  11سرویس دین و اندیشه خبرگزاری در تاریخ
صلح مقتدرانه زیربنای ادبیات گفتمان صلح  :حجت االسالم علی اکبریان

 .عادالنه است

18  
 

 خبر

 1397اردیبهشت  11سرویس دین و اندیشه خبرگزاری در تاریخ
طلب با نقاب صلح علیه صلح اقدام های سلطهقدرت  :محسن پاک آیین

 .کنندمی

https://www.khabarazma.com/4807672/
https://www.khabarazma.com/4807672/
https://www.mehrnews.com/news/4285744/صلح-و-عدالت-پیام-روشن-ایران-به-تمام-جهانیان-است
https://www.mehrnews.com/news/4285744/صلح-و-عدالت-پیام-روشن-ایران-به-تمام-جهانیان-است
https://www.mehrnews.com/news/4285742/دو-نوع-صلح-مثبت-وصلح-منفی-در-اندیشه-مقام-معظم-رهبری
https://www.mehrnews.com/news/4285742/دو-نوع-صلح-مثبت-وصلح-منفی-در-اندیشه-مقام-معظم-رهبری
https://www.mehrnews.com/news/4285742/دو-نوع-صلح-مثبت-وصلح-منفی-در-اندیشه-مقام-معظم-رهبری
https://www.mehrnews.com/news/4285742/دو-نوع-صلح-مثبت-وصلح-منفی-در-اندیشه-مقام-معظم-رهبری
https://www.mehrnews.com/news/4285742/دو-نوع-صلح-مثبت-وصلح-منفی-در-اندیشه-مقام-معظم-رهبری
https://www.mehrnews.com/news/4285738/فرهنگ-صلح-سازی-در-سطح-جهان-بسیار-فقیر-است
https://www.mehrnews.com/news/4285738/فرهنگ-صلح-سازی-در-سطح-جهان-بسیار-فقیر-است
https://www.mehrnews.com/news/4285725/صلح-مقتدرانه-زیربنای-ادبیات-گفتمان-صلح-عادلانه-است
https://www.mehrnews.com/news/4285725/صلح-مقتدرانه-زیربنای-ادبیات-گفتمان-صلح-عادلانه-است
https://www.mehrnews.com/news/4285725/صلح-مقتدرانه-زیربنای-ادبیات-گفتمان-صلح-عادلانه-است
https://www.mehrnews.com/news/4285725/صلح-مقتدرانه-زیربنای-ادبیات-گفتمان-صلح-عادلانه-است
https://www.mehrnews.com/news/4285718/قدرت-های-سلطه-طلب-با-نقاب-صلح-علیه-صلح-اقدام-می-کنند
https://www.mehrnews.com/news/4285718/قدرت-های-سلطه-طلب-با-نقاب-صلح-علیه-صلح-اقدام-می-کنند
https://www.mehrnews.com/news/4285718/قدرت-های-سلطه-طلب-با-نقاب-صلح-علیه-صلح-اقدام-می-کنند
https://www.mehrnews.com/news/4285718/قدرت-های-سلطه-طلب-با-نقاب-صلح-علیه-صلح-اقدام-می-کنند
https://www.mehrnews.com/news/4285718/قدرت-های-سلطه-طلب-با-نقاب-صلح-علیه-صلح-اقدام-می-کنند
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19  
 

 خبر
 1397اردیبهشت  11سرویس دین و اندیشه خبرگزاری در تاریخ

 .صلح عادالنه باید بر مبنای مردم ساالری دینی باشد :ابوالحسن نواب

20  
 

 خبر

 1397اردیبهشت  11سرویس دین و اندیشه خبرگزاری در تاریخ
 ریشه عادالنه صلح /است بدتر جنگ از تحمیلی صلح :زایی لک نجف

 دارد. امنیت در

21  
 

 خبر

 1397اردیبهشت ماه   10سرویس فرهنگی خبرگزاری در تاریخ 
مطالعات صلح به گرایش  :رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

 .علمی تبدیل شود

22  
 

 خبر

 1397اردیبهشت ماه   10سرویس فرهنگی خبرگزاری در تاریخ 
صلح عادالنه به گفتمان جهانی  :صلح اسالمیدبیرکل مجمع جهانی 

 .تبدیل شود

23  
 

 خبر

 1397اردیبهشت ماه  10در تاریخ 
های مقام بررسی صلح و عدالت در اندیشه :افتخاری مطرح کردالله دکتر 

 معظم رهبری

24  
 

 خبر

 1397اردیبهشت ماه  10تاریخ 
بازخوانی اندیشه ی دومین هم اندیشی تخصصلک زایی: برگزاری دکتر 

 های امام خامنه ای در قم

25  
 

 
 1397اردیبهشت ماه  10تاریخ 

 معظم رهبریهای مقام بررسی صلح و عدالت در اندیشه

26  
 

 گزارش

 1397اردیبهشت ماه  11تاریخ 
اندیشه های رهبر انقالب پیرامون صلح و  با برگزاری نشستی علمی؛

 .عدالت بازخوانی شد

27  
 

 خبر

 1397اردیبهشت ماه  11تاریخ 
های مقام معظم رهبری در حوزه صلح و اندیشه  اندیشیدر دومین هم

 .شودعدالت بررسی می

28  
 

 مصاحبه

 1397اردیبهشت ماه  8تاریخ 
ایران با گفتمان صلح عادالنه به دنبال راهکارهای : آیینمحسن پاک

 .های جهان استبرای حل بحران« عدالت محور»

29  
 

 خبر
 1397اردیبهشت ماه  9تاریخ 

 .شودهای مقام معظم رهبری در حوزه صلح و عدالت بررسی میاندیشه

https://www.mehrnews.com/news/4285715/صلح-عادلانه-باید-بر-مبنای-مردم-سالاری-دینی-باشد
https://www.mehrnews.com/news/4285715/صلح-عادلانه-باید-بر-مبنای-مردم-سالاری-دینی-باشد
https://www.mehrnews.com/news/4285715/صلح-عادلانه-باید-بر-مبنای-مردم-سالاری-دینی-باشد
http://www.irna.ir/fa/News/82902377/
http://www.irna.ir/fa/News/82902377/
http://www.irna.ir/fa/News/82902377/
https://newsjoo.com/fa/news/74583/اندیشه-های-مقام-معظم-رهبری-در-حوزه-صلح-و-عدالت-بررسی-می-شود
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30  
 

 خبر

 1397اردیبهشت  5
دومین هم اندیشی تخصصی بازخوانی اندیشه های مقام معظم رهبری در 

 حوزه صلح و عدالت

31  
 

 مصاحبه

 1397اردیبهشت  9
ایران با گفتمان صلح عادالنه به دنبال راهکارهای محسن پاک آیین: 

 .های جهان استبرای حل بحران« عدالت محور»

32  
 

 خبر

 97اردیبهشت  11
اندیشه امام بازخوانی فقهی صلح عادالنه در حجت االسالم اکبریان: 

 ای و مهمترین راهبردهای آنخامنه

33  
 

 خبر
 97اردیبهشت  11

 م ساالری دینی باشدصلح عادالنه باید بر مبنای مردحجت االسالم نواب: 

34  
 

 خبر

 اردیبهشت 15
  اقم ب پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی بین  تفاهم نامهامضای 

 صلح اسالمی  جهانی  مجمع

35  
 

 خبر
 1397اردیبهشت   11

 مفقوده در جهان معاصر حلقۀ« صلح عادالنهدکتر عامری: 

36  
 

 یادداشت
 1397اردیبهشت  6

  رهبریصلح در منظومه فکری مقام معظم دکتر دهشیری: 

37  
 

 خبر

 1397اردیبهشت  10
دبیر کل مجمع جهانی صلح اسالمی: صلح و عدالت پیام روشن ایران به 

 .تمام جهانیان است

38  
 

 مصاحبه
 1397اردیبهشت  8

 های جهانبرای حل بحران« محورعدالت»راهکارهای پاک آیین: 

39  
 

 خبر

 1397اردیبهشت  10
 اساس و پایه عدالتصلح و  اسالم در: اسالمی صلح جهانی مجمع دبیرکل

 .است بشر حقوق

http://isca.ac.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=d7a3340b-f05e-42c1-a62a-063ea83b316c&LayoutID=e49a139c-7cf0-4df2-be18-20eb682d658f&CategoryID=cb431352-8b94-4213-82ed-a0b11d614a1d&SearchKey=
http://isca.ac.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=d7a3340b-f05e-42c1-a62a-063ea83b316c&LayoutID=e49a139c-7cf0-4df2-be18-20eb682d658f&CategoryID=cb431352-8b94-4213-82ed-a0b11d614a1d&SearchKey=
http://isca.ac.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=d7a3340b-f05e-42c1-a62a-063ea83b316c&LayoutID=e49a139c-7cf0-4df2-be18-20eb682d658f&CategoryID=cb431352-8b94-4213-82ed-a0b11d614a1d&SearchKey=
http://isca.ac.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=d7a3340b-f05e-42c1-a62a-063ea83b316c&LayoutID=e49a139c-7cf0-4df2-be18-20eb682d658f&CategoryID=cb431352-8b94-4213-82ed-a0b11d614a1d&SearchKey=
http://isca.ac.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=3a1cc85d-9a71-4b0e-ab51-3c549e84f1c1&LayoutID=e49a139c-7cf0-4df2-be18-20eb682d658f&CategoryID=cb431352-8b94-4213-82ed-a0b11d614a1d&SearchKey=
http://isca.ac.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=eabd5fbc-cfb3-492a-b835-40541d3edf85&LayoutID=e49a139c-7cf0-4df2-be18-20eb682d658f&CategoryID=cb431352-8b94-4213-82ed-a0b11d614a1d&SearchKey=
http://isca.ac.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=eabd5fbc-cfb3-492a-b835-40541d3edf85&LayoutID=e49a139c-7cf0-4df2-be18-20eb682d658f&CategoryID=cb431352-8b94-4213-82ed-a0b11d614a1d&SearchKey=
http://isca.ac.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=6a173eb7-d3fc-4c0b-8c6b-b0bcfcd368bc&LayoutID=e49a139c-7cf0-4df2-be18-20eb682d658f&CategoryID=cb431352-8b94-4213-82ed-a0b11d614a1d&SearchKey=
http://isca.ac.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=255df188-8552-4cd5-aac9-eaa940c5996c&LayoutID=e49a139c-7cf0-4df2-be18-20eb682d658f&CategoryID=cb431352-8b94-4213-82ed-a0b11d614a1d&SearchKey=


 
 

 

 گزارش تصویری از

  )مدظله العالی(بازخوانی اندیشه های امام خامنه ایدومین هم اندیشی تخصصی

 عدالت وصلح  با موضوع

   
 سالن هم اندیشی دراستقرار مهمانان  تالوت قرآن توسط آقای ربیعی خیر مقدم و اعالم برنامه توسط دبیر هم اندیشی

  
 سخنرانی دکتر داود عامری

 دبیرکل محترم مجمع جهانی صلح اسالمی

 سخنرانی حجت االسالم و المسلمین دکتر لک زایی

 ریاست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

   
 در هم اندیشیاستماع شرکت کنندگان  شرکت کنندگان در هم اندیشی استماع شرکت کنندگان در هم اندیشی

   
 سخنرانی خانم دکتر الله افتخاری اعالم برنامه بعدی توسط دبیر هم اندیشی نمایی از سالن هم اندیشی



 
 

 

   
 حضور خبرنگاران در هم اندیشی و ارسال اخبار استماع مهمانان در هم اندیشی سالن هم اندیشینمایی از 

   
 علمی هیئت عضو -سخنرانی آقای دکتر علی اکبریان

 هیئت رئیسه هم اندیشی استماع مهمانان در هم اندیشی اسالمی فرهنگ و علوم پژوهشگاه

  
 عضو هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم –سخنرانی دکتر ستوده  ریاست محترم دانشگاه ادیان و مذاهب -سخنرانی حجت االسالم و المسلمین نواب

   
یوسفی غروی )استاد دروس آیت اهلل  -نکات پایانی 

 خارجه حوزه( و دکتر لک زایی
تولید و بارگذاری خبر آنالین بر روی سایت و کانال 

 مجمع جهانی صلح اسالمی
پژوهشی  ل موسسهلمعاون بین الم -سخنرانی آقای پاک آئین
 انقالب اسالمی فرهنگی

   
استماع شرکت کنندگان در سالن مجاور به صورت 

 ویدئو کنفرانس
مصاحبه شبکه استانی قم دکتر لک زایی در مورد 

 رابطه با اهداف و برنامه های هم اندیشی
استماع شرکت کنندگان در سالن مجاور به صورت 

 ویدئو کنفرانس


