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 »با تاکید بر گفتمان صلح عادالنه  و کرامت انسانی« 

 1396شهریور  28سه شنبه 

 

 مقدمه

بیشتر از هر » صلح و عدالت«دهند که در عصر کنونی المللی به خوبی نشان میتحوالت و وقایع اخیر در عرصۀ روابط بین

تروریسم، قتل عام، نسل کشی و محاصره  نظامی یکجانبه،چیز دیگري در معرض خطر، تهدید و نقض قرار دارد. اقدامات 

ها در اقصی نقاط جهان، فقر و گرسنگی، عدم توزیع عادالنه امکانات حیات ها و دولتطلبی برخی رژیمهژمون ،شهرها

دث ها و حواهاي الزم براي مواجهۀ صحیح با پدیدهسوادي و عدم دسترسی به آگاهیها، همچنین بیانسانی میان ملت

یافته، در حال توسعه، ملی و المللی، همۀ جوامع اعم از توسعهطبیعی و غیرمترقبه و نهایتاً فقدان حاکمیت عدالت بر روابط بین

 المللی را با بحران روبرو نموده است.بین

دوم با  گیري سازمان ملل متحد به عنوان مهمترین و مؤثرترین سازمان جهانی که پس از جنگ جهانیبه طور قطع شکل

ها را از تجاوز به یکدیگر و نقض صلح ها بنیان نهاده شد؛ به این معنا بود که دولتهدف حفظ صلح و امنیت میان دولت

ها و و عدالت باز دارد و در صورت نقض این موارد، اقداماتی براي مقابله با آن ترتیب دهد. اما افزایش رقابت ابرقدرت

اعتمادي و خصومت را در جهان ایجاد کرد و از همان ابتدا توانایی سازمان ملل ی از بیبرخورد منافع آنها به سرعت فضای

 اي مواجه شد.  هاي صلح و عدالت در جهان با موانع عمدهها و چالشبراي مقابله با بحران

آسیا به نفع خود هاي مختلف در جهان، به ویژه در کشورهاي مسلمان واقع در غرب هاي بزرگ از بحرانبدین سبب،  قدرت

المللی با هدف گسترش صلح و عدالت در جهان، در عمل معنایی ها براي ایجاد نظم بینکنند و همکاري این قدرتاستفاده می

 جز افزایش سهم خود از قدرت ندارد.

، به دالیل متعددي هاي بسیاري بوده است. اما در این میانتوان گفت؛ جهان همواره شاهد تهدیدها و بی عدالتیاز این رو می

  اند.عدالتی دیدهکشورهاي اسالمی و به خصوص مسلمانان بیشترین آسیب را از نقض صلح و بی
توان در اختیار داشتن نقاط ژئوپلیتیک از جمله دالیلی که باعث شده امروزه جهان اسالم شاهد ناامنی و نقض گسترده باشد را می

کشورهاي  مهم در اقتصاد جهانی عنوان کرد که اغلب در گستره جغرافیاي جهان اسالم و و استراتژیک جهانی و منابع معدنی بسیار
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هاي اسالمی قرار دارند. از این رو بخش مهمی از نبود صلح و امنیت که مسلمانان را تحت الشعاع قرار داده است، عالوه بر تعارض

 حوزة اقتصادي عنوان کرد.  هاي بزرگ درتوان ناشی از مطامع قدرتفرهنگی و ایدئولوژیکی، می

جوئی صلح واقعی، عادالنه و مجمع جهانی صلح اسالمی به عنوان یک نهادي غیردولتی از ابتداي تأسیس تاکنون با رسالت پی

با همکاري » صلح عادالنه«براي ترویج گفتمان هاي انسانی و الهی، ضمن اینکه پایدار براي آحاد بشر، در سایۀ احترام به ارزش

ها توجه اندیشمندان و افکار عمومی جهانی و همه دولتباشد، نخبگان و اندیشمندان داخلی و خارجی مشغول به فعالیت می

المللی را به علل تهدید صلح در دوران معاصر و دورنماي آیندة حیات متوجه و حساس نماید. از این رو اقدامات و و نهادهاي بین

دیدگاه کند و اي در زمینه تحقق صلح عادالنه در سطح منطقه و جهان را پیگیري میههاي علمی و فرهنگی گستردفعالیت

المللی و کارشناسان هاي علمی به جامعۀ بینهاي تخصصی و همایشهاي مختلف از جمله نشستنخبگان خود را در قالب

 کند. مندان مرتبط ارایه میو عالقه

، به مناسبت روز جهانی 1396هاي دیگر برنامه ریزي شده در سال عالیتفشوراي راهبري و کمیته علمی مجمع در کنار 

هاي وزارت امور خارجه و دیگر دستگاه ها مصوب نمود. صلح، برگزاري همایشی محدود را با همکاري مرکز پژوهش

 "اهمکاران مرکز پژوهش ه "و  "شوراي راهبري مجمع جهانی صلح اسالمی"در ادامه طی نشستی با حضور اعضاي 

ستاد برگزاري همایش شکل گرفت و ستاد برگزاري مصمم گردید تا همایش نیم روزه اي را در جهت تبیین مبانی نظري 

گفتمان صلح عادالنه و کرامت انسانی و مصادیق آن در جهان معاصر و راهکارهاي عملی مقابله با نقض صلح و امنیت با 

روز جهانی صلح، با تأکید بر گفتمان صلح عادالنه و «همایش  همفکري نخبگان و اندیشمندان این عرصه با عنوان:

 شهریورماه در محل مرکز پژوهش هاي وزارت امور خارجه برگزار گردد.  28روز سه شنبه  »کرامت انسانی

همچنین، مجمع جهانی صلح اسالمی بر حسب وظیفه و برنامه، از چند ماه قبل مبادرت به رصد، بررسی و تهیه سندي براي 

توصیف وضعیت صلح و عدالت در جهان کرد و به جهت تصویرهاي بین المللی و شرایط خاص مسلمانان تمرکز خود را بر 

وضعیت مسلمانان قرار داد. کارگروه تخصصی بعد از تالش مجدانه، گزارش اولیه را تهیه کرد و با تشکیل چند جلسه نخبگی 

 د تا مقدمات کار براي رونمایی از آن در همایش پیش گفته فراهم شود. اي را نیز انجام دهتالش نمود اعتبارسنجی اولیه

 همایش روزجهانی صلح با تأکید بر گفتمان صلح عادالنه و کرامت انسانی

 اهداف:

 تولید دانش و ادبیات مفهومی و مبانی نظري گفتمان صلح عادالنه  .1

 آسیب شناسی روندهاي صلح سازي در جهان .2

 مباحث بنیادي و تاریخی صلح و صلح عادالنهگفتمان سازي در خصوص  .3

تشریح ضرورت ها و الزامات صلح عادالنه و توجه به حفظ کرامت انسانی و نقش بازیگران منطقه اي و جهانی در  .4

 نقض آن به ویژه نقش رژیم صهیونیستی 
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 بررسی نقش نخبگان و دستگاه هاي فرهنگی و رسانه اي در ترویج صلح عادالنه .5

 اسالمی به این مفهوم جهانی -جهانی صلح و اعالم دیدگاه هاي ایرانی گرامیداشت روز .6

 محورهاي همایش:

  در ابعاد مختلف ملی و بین المللی» صلح عادالنه«تولید ادبیات جدید در زمینه صلح و عدالت بر مبناي گفتمان 

 رصد و آسیب شناسی صلح و عدالت در جهان 

 المللیو اسناد مرتبط با صلح و عدالت در کشورها، جوامع و سازمان هاي بینها ها، مکاتب، رویهبررسی و تحلیل نظریه 

  همفکري و تعامل با سازمان هاي مردم نهاد و اندیشمندان و نخبگان براي دستیابی به الگوئی اندیشمندانه، جامع و

 همه سونگر در مورد صلح جهانی

 نه و پایدارجایگاه ادبیات، فرهنگ، هنر و رسانه در برقراري صلح عادال 

 المللی از جمله سازمان ملل براي به سازي قواعد، رویه ها، روندها و  ارائه مشورت و نظر به سازمان هاي بین

 فرآیندهاي مرتبط با صلح و عدالت

 "روز جهانی صلح، با تأکید بر گفتمان صلح عادالنه و کرامت انسانی"هاي روز برگزاري همایش سین برنامه

 توضیحات زمان عنوان ردیف

 قاري ممتاز بین المللی -آقاي علی قاسم آبادي 5 قرائت قرآن 1

 سرود ملی + وعده الهی 5 سرود جمهوري سالمی ایران و کلیپ 2

 نژاد، استاد دانشگاه یآقاي دکتر سیدمحمد سادات 5 اجرا و خیرمقدم 3

 آقاي  دکتر قشقاوي معاون کنسولی وزارت امور خارجه 20 سخنران اول 4

 برخورد از نوع نزدیک + مرگ یک مادر 3 کلیپ 5

 20 سخنران دوم 6
استاد دانشگاه و عضو حقوقدان  -آقاي دکتر عباسعلی کدخدایی

 شوراي نگهبان

 با همراهی چند نفر از میهمانان 5 رونمایی از سند 7

 دبیرکل مجمع جهانی صلح اسالمی -آقاي دکتر داود عامري 20 سخنران سوم 8

 معرفی کارهاي مجمع 5 کلیپ 9

 سفیر سابق ایران در آذربایجان -آقاي محسن پاك آئین 20 سخنران چهارم 10

 1سرود پیامبر 5 کلیپ 11

 آقاي دکتر دهشیري، استاد دانشگاه   20 سخنران پنجم 12

  5 قرائت بیانیه 13

  15 پذیرایی 14
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 گزارش محتواي علمی و برنامه اي همایش

 

هاي وزارت امور شهریور ماه، همایش روز جهانی صلح با مشارکت مجمع جهانی صلح اسالمی و مرکز پژوهش  28روز 

هاي وزارت در مرکز پژوهش 30/18تا  15خارجه و با حضور اساتید و نخبگان دانشگاهی و مسئولین کشوري، ساعت 

 امور خارجه برگزار شد. 

و پارلمانی وزیر خارجه، دکتر عباسعلی کدخدایی استاد دانشگاه و  در این همایش دکتر حسن قشقاوي معاون کنسولی

آیین سفیر سابق ایران عضو حقوقدان شوراي نگهبان، دکتر داود عامري دبیرکل مجمع جهانی صلح اسالمی، محسن پاك

نژاد د ساداتیدر آذربایجان و دکتر محمدرضا دهشیري استاد دانشگاه و نماینده سابق ایران در یونسکو و دکتر سیدمحم

 الملل، در محورهاي زیر به ایراد سخن پرداختند:استاد دانشگاه و مسئول کارگروه مطالعاتی اسالم و روابط بین

 رصد و آسیب هاي صلح در جهان معاصر .1

 مبانی و نظریه هاي مرتبط با صلح و امنیت و نقش سازمان هاي بین المللی در تحقق آن .2

 و نخبگانصلح عادالنه و نقش اندیشمندان  .3

 ضرورت هاي مقابله با کشورهاي ناقض صلح و عدالت در جهان .4

 هاي اجتماعی و سیاسیصلح در نظریه .5

 حسن قشقاوي معاون کنسولی وزارت امور خارجه و نماینده وزیر: 

 (تا فروش سالح عامل معاش باشد، صلح معنا ندارد) رصد و آسیب هاي صلح در جهان معاصر؛موضوع: 

میلیارد دالر به تصویب رسید که بزرگترین  700بزرگترین بودجه نظامی آمریکا در تاریخ این کشور یعنی روز گذشته 

میلیارد دالر در اختیار پنتاگون قرار می گیرد و بقیه براي عملیات نظامی در  640بودجه نظامی جهان است؛ از این میزان 

 ده است.مناطقی از خاورمیانه که آمریکا بخواهد در نظر گرفته ش
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از آنجایی که هیچ کشوري در دنیا نمی تواند بگوید که بهترین آمار را در حقوق بشر دارد و همه باید براي ارتقاي حقوق بشر 

سپتامبر تاکنون در این  11از تالش کنند، افزود: مجموعه کشته شده هاي ناشی از نقض حقوق بشر به سه هزار نفر نمی رسد اما 

هزار نفر است. این تعداد کشته ناشی از جنگ،  100ناشی از جنگ حداقل ساالنه به طور متوسط سال کشته شده هاي  16

 نقض حقوق اولیه انسان است.

برابر کشورهاي  20وي افزود: نشاط حقوق بشري در کشورهاي جهان سوم و سازمان هاي مردم نهاد خواهان صلح،  

ست و دالیل آن این است که کشورهاي طرفدار حقوق بشر توسعه یافته است؛ این یک پدیده شگفت انگیز جهانی ا

نسبت به جنگ بی تفاوت هستند. اصل اسالم که از ماده سلم و سالم به معنی صلح و آرامش است، این را در دین 

یانه اسالمی در تسلیم اوامر الهی می بینیم. فلسفه اصلی خلقت انسان ها و بعثت انبیا را این می بینیم که در فضاي صلح جو

 اوامر الهی را پیاده کنیم و همه انبیاي الهی در این چارچوب آمدند.

اگر چنانچه در مقابل اصالت دعوت که توسط انبیاي الهی صورت می گرفت بقیه تمکین می کردند و راه تعالی بخش را 

اهی ندارد مگر در انتخاب می کردند، هیچ ضرورتی به وجود جنگی نبود. جنگ، منازعات مسلحانه و اعمال زور جایگ

 جایی که تهدید صورت می گرفت.

همه باید تالش کنند وضعیت حقوق بشر ارتقا یابد و آزادي ها حفظ شود. وقتی جنگ باشد ایشان در ادامه تأکید کردند؛ 

 آزادي چه معنایی دارد؟ 

بشر قرار دارد. با در کشور سالح می فروشند که اسم این کشورها در لیست ناقضان حقوق  59کشور بزرگ جهان به  5

نظر گرفتن این مسئله که بخشی از این سالح ها صرف تجهیز گروه هاي تروریستی و معاندین در منطقه می شود، افزود: 

درصد خرید سالح خود را افزایش  214درصد افزایش داشته و در چهارسال اخیر عربستان  86ارسال سالح در خاورمیانه 

یم پول سالح را پرداخت می کند یا مثال به اسراییل وام می دهد از آمریکا سالح بخرد، داده است. این کشور یا مستق

کشور ناقض حقوق بشر سالح فروخته است. تا زمانی که بودجه عمومی کشورها به سمت تولید و  39انگلیس به 

خاطر، صلح (در چنین صادرات سالح برود صلح جهانی معنا ندارد. فروش سالح در جهان عامل معاش است و به همین 

 وضعیتی) معنا ندارد.

 بخشی از ارایه دکتر کدخدایی:

  هاي مرتبط با صلح و امنیت و نقش سازمان هاي بین المللی و ابزار جمعی در تحقق آنمبانی و نظریهموضوع: 

است که از آغاز این که صلح را با چه مفهوم و تعبیري در نظر بگیریم و بخواهیم لوازم آن را برشمریم نکته اساسی 

خلقت که بحث صلح مطرح بوده تاکنون هنوز این اختالف نظرها هست. تعابیري که اندیشمندان معموال به کار برده و 

 تعابیري که از صلح می کنند بارها مرور و از این تعابیر زیاد استفاده شده است.
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که بر یک مبناي صحیح حاصل شده باشد و آنچه می تواند به جوامع مختلف آرامش و امنیت واقعی بدهد صلحی است 

محصول یک مبانی دقیق و هدفمند باشد؛ آنچه که در اسالم و آموزه هاي اسالمی با عنوان صلح عادالنه یاد می کنیم در 

مکاتب گذشته هم از آن یاد شده است. با این ویژگی اندیشمندان، صلح را به عنوان آرمان بشریت یاد و عنوان می کردند 

ن صلح می تواند پاسخگوي نیازهاي جوامع مختلف باشد. به همین خاطر هم در اندیشه ها و مکاتب مختلف از که ای

 صلح تکریم و از آن به نیکی یاد شده است.

همکاري هاي بین المللی به شیوه هاي مختلف شکل گرفته است. تالش هایی که براي شکل گیري جامعه ملل صورت 

 ازمان ملل متحد براي تامین صلح و امنیت بین المللی، منجر شد.گرفت، بعدها به شکل گیري س

عده اي معتقد هستند براي تحقق اهداف جامعه بین المللی و صلح و امنیت بین المللی نیازمند ابزارهاي جمعی هستیم که 

در حال فعالیت  تعداد زیادي از آنها هم اینک در حوزه هاي مختلف همان نهادها و سازمان هاي بین المللی هستند و

 هستند.

اگر ارزش و اهمیت را به ابزار و ساختار بدهیم ناچار می شویم که هر از گاهی سازمان و نهاد جدیدي را ایجاد کنیم. کما 

به بعد درگیر این موضوع هستیم که نهادهاي جدید جایگزین  19گیري نهادهاي اولیه از اواخر قرن اینکه از زمان شکل

 عده اي هم این نظر را رد کردند.شدند و در مقابل 

با بیان اینکه تعریف منافع ملی به کشورها واگذار شده و این سبب هرج و مرج در نظام جهانی می شود، افزود: در این 

روش فکري (واقع گرایی) تصمیم نهادهاي بین المللی تا زمانی قابل قبول هستند که منافع برخی از کشورها لحاظ شود. 

ریخی زیادي از این موضوع وجود دارد که کشورها از نهادهاي بین المللی به دلیل تامین نشدن منافع شان نمونه هاي تا

 خارج شدند.

با این وضعیت نظام بین المللی مشخص نیست صلح واقعی، عادالنه و منصفانه چه زمانی قابل دسترسی خواهد بود ولی  

آمدن صلح ناامید کند. وضعیت جامعه جهانی نسبت به صلح منصفانه  تاثیرگذاري کشورهاي قدرتمند نباید ما را از پدید

 و صلح عادالنه نابهنگام است.

با یکدیگر در این جهت می تواند تاثیرگذار باشد و باید در این جهت معیارهاي همکاري کشورهاي در حال توسعه 

تاکید بر اینکه دستیابی به صلح پایدار و  مشترکی تعریف شود و سعی کنیم به این معیارهاي مشترك دست پیدا کنیم. با

 دایمی از خواسته هاي جامعه بشري است، افزود: ولی در ابتدا باید با معیارهایی به آرامش منصفانه دست یابیم.

تا زمانی که سهم هر کشور در نهادهاي بین المللی تعریف و توزیع نشود به صلح پایدار، منصفانه و همچنین عدالت 

د. تا زمانی که تنها به حفظ وضع موجود و جلوگیري از بروز جنگ بسنده کنیم به صلح دست پیدا نخواهیم نخواهیم رسی

کرد و باید مبناي صلح عادالنه و منصفانه تبیین شود که در این جهت وحدت نظر بین کشورهاي در حال توسعه نیاز 

 است.
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هان با تاکید بر وضعیت مسلمانان در رو نمایی از گزارش توصیفی وضعیت صلح، عدالت و امنیت در ج

 جهان در همایش روز جهانی صلح

امروزه شاهد آن هستیم که تروریسم، ناامنی و بی عدالتی باعث ترس، وحشت و 

تنفر در گوشه و کنار جهان شده و چرخه اي از بی اعتمادي، تبعیض و نابودي 

 را در جهان به وجود آورده است.

طی سالیان گذشته وضعیت صلح و امنیت در  مجمع جهانی صلح اسالمی که

جهان را رصد و بررسی کرده و دیدگاه نخبگان خود را در قالب آثار و 

مندان مرتبط ارایه المللی و کارشناسان و عالقههاي مختلفی به جامعۀ بینفعالیت

در خصوص وضعیت صلح جهانی با تأکید بر صلح کرده است؛ امسال نیز 

گزارشی توصیفی از صلح، عدالت و کرامت انسانی  نی،عادالنه و کرامت انسا

در جهان با تمرکز بر وضعیت مسلمانان را تهیه و در این همایش براي اولین بار رونمایی کرد. این گزارش توصیفی سندي 

ی ها و تهدیدات پیش روي صلح، عدالت و امنیت به خصوص مسلمان در جهان؛ این سند بعد از اعتبار سنجاست بر چالش

سازمان و نهاد فعال در زمینه صلح و عدالت ارسال خواهد شد تا با همگامی و همراهی این سازمانها و  100خبرگی  به بیش از 

  اي از صلح، عدالت و امنیت در جهان ارایه گردد.نهادها در آینده نزدیک، نقشۀ جامع و واقع بینانه

 دکتر داود عامري:

 نقش اندیشمندان و نخبگانصلح عادالنه با تأکید بر موضوع: 

در ادامه همایش، دبیرکل مجمع جهانی صلح اسالمی، سخنرانی خود را با صلوات به ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص) و 

 اولیاي الهی، آرزوي سالمتی و طول عمر رهبر معظم انقالب و خیر مقدم به حاضرین در همایش آغاز کرد.

همایش براي بزرگداشت و ترویج صلح عادالنه و به بهانه روز جهانی صلح به وي افزود: همگان استحضار دارند که این 

 هاي وزارت محترم امور خارجه برگزار شده است.همت و تالش مجمع جهانی صلح اسالمی و دفتر مطالعات و پژوهش

هد شرایط متاسفانه بررسی وضعیت صلح در جهان به خصوص در جهان اسالم و منطقه غرب آسیا نشان می دهد که شا

مطلوبی نیستیم. مجمع جهانی صلح اسالمی طی سال گذشته اقدام به تهیه گزارش از وضعیت صلح در جهان کرده است 

دهد انسان هاي بی گناه زیادي در معرض ناامنی و خطر جنگ و ترور هستند و شمار بسیاري از غیر نظامیان که نشان می

من، عراق، فلسطین، میانمار و حتی قلب اروپا قربانی جنگ و ترور در کشورهاي مختلف جهان به خصوص در سوریه، ی

شده اند و زندگی آرام آنها قربانی جنایت جنگ افروزان و تروریست هاي سازمان یافته شده است و این در حالی است 

مت و مهربانی حضرت دهد که همه انبیا عظام و در سر سلسله آنها، پیامبر رحکه نگاهی به آموزه هاي ادیان الهی نشان می

 محمد (ص) پیروان خود و همه بشریت را دعوت به صلح و عدالت کرده است.



۹ 
 

مجمع جهانی صلح اسالمی به عنوان یک گروه مردم نهاد با همکاري نخبگان و اساتید بزرگوار تالش دارد به تأسی از 

زمان هاي مردم نهاد رساتر از هر پیام آموزه هاي اصیل اسالمی نداي صلح و عدالت را در جهان از طریق نخبگان و سا

دیگري به انسانها برساند و مطالبه صلح بر مبناي عدالت را با بهره گیري از شبکه نخبگان به یک خواسته جهانی تبدیل 

 روزي تمامی انسانهاي دلسوز و عدالت خواه است.نماید و این کار نیازمند تالش و همت شبانه 

لمللی وزارت خارجه به گفتمان صلح عادالنه ابراز تمایل کرده و زمینه را براي یک سازمان دفتر مطالعات سیاسی و بین ا

مردم نهاد جهت ارایه دیدگاه هاي خود فراهم ساخته که از این حیث شایسته قدردانی و سپاس است و امیدواریم جهانیان 

شنوند و باور داشته باشند که صلح عادالنه تنها صداي بلند عدالت خواهی و صلح طلبی ایران اسالمی را با نگاه منصفانه ب

 راه نجات بشر از رنج و عذاب جنگ و ترور است.

مجمع جهانی صلح اسالمی اعتقاد دارد که عدالت مبنا و زیربناي اصلی صلح در جهان است و براي نهادینه سازي صلح 

توانند در باالترین کارکرد خود تنها میدر جهان و ساختن دنیایی فارغ از خشونت و وحشت، آرام سازي هاي موقتی 

 نقش تسکینی را داشته باشد و هرگز بدون نگاه عادالنه به جوامع، صلح واقعی و نهادینه شده محقق نخواهد شد.

امید است روز جهانی صلح بهانه و تلنگري باشد به همه انسانهاي نوع دوست و دلسوز که با همکاري و همراهی هم 

عَب قربانیان ترور و جنگ را التیام بخشند و این زخم پیکره انسانی جزء داروي شفابخش گفتمان تالش کنند رنج و تَ

 صلح عادالنه راه بهبودي نخواهد پیمود.

مجمع جهانی صلح اسالمی در این راستا و براي راه یابی جهت پیگیري صلح عادالنه ساالنه، وضعیت صلح و عدالت را 

و را به جامعه بین الملل ارایه می دهد و امسال گزارش خود را به بررسی صلح، عدالت  رصد کرده و دیدگاه نخبگان خود

کرامت انسانی در جهان با تاکید بر وضعیت مسلمانان قرار داده و امید دارد بعد از اعتبار سنجی نزد نخبگان براي بهره برداري و 

 ان هاي مردم نهاد فعال در این زمینه ارسال نماید.مراکز بین المللی، نخبگان و سازم -پیگیري به سازمان ملل متحد

الملل المللی و روابط بینهاي بینهاي مردم نهاد در تصمیم سازيایشان در پایان ضمن بررسی نقش نخبگان و سازمان

ن ها به عنواافزودند؛ آرزو دارم شاهد روزي باشیم که عدالت منشأ تصمیمات نهایی شود و حرمت و کرامت همه انسان

 یک امر پذیرفته شده در تمامی جوامع مورد احترام قرار گیرد.

 محسن پاك آیین:

 ضرورت هاي مقابله با کشورهاي ناقض صلح و عدالت در جهانموضوع: 

سفیر سابق ایران در جمهوري آذربایجان گفت: باید بر این نکته تاکید داشت که جامعه جهانی در شرایطی نیمه اول قرن بیست و 

یکم را پشت سر میگذارد که با چالش هاي جدي در زمینه دستیابی به صلح پایدار، عدالت، امنیت و حفظ کرامت انسانی رو به 

وههاي تروریستی، حمالت یکجانبه به برخی دولت ها و افراد و حمایت هاي استثناگرایانه روست. حمالت نظامی و شکل گیري گر

 از برخی افراد، گروه ها و دولت ها از جمله موارد مهمی هستند که باعث برهم خوردن نظم و ثبات بین المللی شده اند. 
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تروریسم عنوان و بر این نکته تاکید کرد که باید تعریف وي عدم موفقیت در مقابله با جنگ و ترور را مبهم بودن تعاریف از پدیده 

روشن و شفافی از پدیده ترور و مصادیق آن داشته باشیم. مدیریت سازمان هاي بین المللی بسیار ناکارآمد بوده و واقعیت این است 

   .که امروز تفکر تک قطبی گرایانه آمریکا در مقابل تفکر کشورهاي دیگر قرار گرفته است

بر تقویت تفکر چند جانبه گرایانه در جهان پرداخت. کشورهاي جهان اسالم باید با کشورهایی که ناقض صلح در جهان هستند  باید

 مقابله کنند. ایشان در ادامه به نقش استثناگرایانه آمریکا در حوزه جهانی و ضرورت ترویج چند جانبه گرایی مطالبی ارایه کردند.

 دکتر دهشیري: 

 (بررسی صلح از چهار منظر)هاي اجتماعی و سیاسی در نظریهصلح موضوع: 

 دکتر دهشیري استاد دانشگاه، صلح را به چهار منظر دسته بندي کرد و به بررسی آنها پرداخت. 

 این چهار دسته عبارتند از: 

  .منظر روانشناختی؛ بدون دستیابی بر صلح درون نمی توان به صلح پایدار و عادالنه رسید 

  روابط بین الملل؛ از دو رویکرد آرمان گرایانه و واقع گرایانه براي تبیین مفاهیم صلح می توان استفاده نمود در منظر

 رویکرد واقع گرایانه صلح از طریق مذاکره و چانه زنی و در رویکرد آرمان گرایانه به هستی شناسی صلح توجه می شود.

 دنبال صلح و عدالت بوده و این امر در آیات و روایات قرآن  منظر دینی و اخالقی؛ دین مبین اسالم همواره به

 کریم مورد توجه قرار گرفته است. 

 .منظر اجتماعی؛ با تاکید بر این نکته که از طریق همزیستی مسالمت آمیز در جامعه می توان به صلح و عدالت دست یافت 

صلحی سعادتمند باشد، این صلح داراي چند ویژگی در نهایت باید بر این نکته تاکید داشت که  صلحی پایدار است که 

 باشد؛ عادالنه، مبتنی برکرامت انسانی، پایدار، گذشت و ایثار.می

بندي مطالب هاي وزرات امور خارجه، به جمعنژاد از استادان مرکز پژوهشدر پایان این همایش دکتر سیدمحمد ساداتی

ها و نهادهاي بین المللی داخل وخارج ائتالف و همراهی سایر سازماناساتید پرداخت و این همایش را نقطۀ عطفی براي 

 ها و آسیب هاي پیش روي صلح، عدالت و امنیت درجهان دانست. جهت شناسایی چالش

 برپایی نمایشگاه کتاب از انتشارات مجمع جهانی صلح اسالمی 

جهانی صلح اسالمی در معرض دید عالقه مندان در حاشیۀ همایش روز جهانی صلح، نمایشگاه کتاب از انتشارات مجمع 

 قرار گرفت و با استقبال بسیار چشمگیري همراه بود.
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 کتاب هايقشقاوي از نمایشگاه  آقايبازدید  همایش استقرار هیئت رئیسه

 استقبال از میهمانان ویژه جهانی صلح اسالمیمجمع 

  
 قشقاوي معاون وزیر امور خارجه آقايسخنرانی  سالن همایش روز جهانی صلح

   
 استماع شرکت کنندگان سخنرانی دکتر کدخدایی سخنرانی دکتر عامري دبیرکل مجمع

   
 پاك آئین آقايسخنرانی  مهمانان شرکت کننده در همایش در اواسط برنامه نمایی از سالن همایش
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 حضور عکاسان و خبرنگاران در همایش سخنرانی دکتر دهشیري استماع شرکت کنندگان

   
 استماع شرکت کنندگان شرکت کننده در همایشمهمانان  پخش کلیپ محمد رسول اهللا

  
 نمایی از سالن برگزاري همایش مصاحبه دبیرکل مجمع جهانی صلح اسالمی 

   
 ثبت اسامی شرکت کنندگان بازدید مهمانان از نمایشگاه محصوالت مجمع استقبال از نمایشگاه محصوالت مجمع

   
 پرسش و پاسخ مهمانان در حاشیه همایش مهمانانپذیرایی از  پذیرایی از مهمانان


