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گزارش سلسله نشست های شنبه های صلح پژوهی

جمعیت ندای صلح

سید علی ساداتی نژاد

دبیر علمی نشست های جمعیت ندای صلح

مقدمه

ــج  ــا هــدف تروی ــح، تشــکل جدیــدی اســت کــه از بهمــن مــاه 1397 ب ــدای صل جمعیــت ن

ــدازی  ــگاه انقــالب اســالمی راه ان ــا ن ــگاه اســالمی و همخــوان ب ــا ن ــح ب ــح و مطالعــات صل صل

شــد. ایــن موسســه بــه عنــوان یــک ســازمان مــردم نهــاد علمــی بــا مجــوز از وزرات کشــور و 

ــا هــدف صلــح پژوهــی اســالمی و ترویــج فرهنــگ صلــح و شناســاندن  وزارت امــور خارجــه ب

صلــح از نــگاه دیــن مبیــن اســالم بــه عنــوان دیــن صلــح و دوســتی بــا رویکــرد پژوهــش محــور 

ــر  ــه ظاه ــی ب ــتی و افراط ــای تروریس ــق گروه ه ــا خل ــمن ب ــروز دش ــت. ام ــده اس ــکیل ش تش

ــوان  ــه عن ــان ب ــه جه ــی اســالم ب ــره، ســعی در شناســاندن جعل اســالمی همچــون داعــش و غی

چهــره مســلانان اســت و البتــه هــدف اصلــی از ایــن کار نیــز رضبــه زدن بــه چهــره صلح آمیــز 

اســالم و ایجــاد اسالم هراســی در جهــان اســت. از ایــرنو هــدف از تشــکیل ایــن ســازمان 

ــن مفهــوم  ــا ای ــط ب ــح و موضوعــات مرتب ــاد، تــالش علمــی در جهــت شناســاندن صل مــردم نه
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ــن راســتا،  ــح پژوهــی اســالمی اســت. در ای ــگاه صل ــا ن ــل ب ــط بین املل ــوم سیاســی و رواب در عل

ایــن جمعیــت سلســله نشســت هایی را بــا عنــوان شــنبه های صلح پژوهــی در دســتور کار 

ــار  ــزارش چه ــد. گ ــال کن ــداف را دنب ــن اه ــی ای ــورت علم ــه ص ــا ب ــت ت ــرار داده اس ــود ق خ

ــود. ــان می ش ــار بی ــه اختص ــده ب ــزار ش ــت برگ نشس
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وبینار »اسالم، صلح و روابط بین الملل«

ــل«  ــط بین املل ــح و رواب ــالم، صل ــوع »اس ــا موض ــی ب ــنبه های صلح پژوه ــت ش ــن نشس اولی

ــاعت  ــان از س ــنبه، 24 آب ــل در روز ش ــط بین املل ــالم و رواب ــوزه اس ــان ح ــور کارشناس ــا حض ب

 cfpp.ir@ 16 الــی 18 بــه صــورت مجــازی از پیــج اینســتاگرام جمعیــت نــدای صلــح بــه آدرس

برگــزار شــد. هــدف از برگــزاری ایــن وبینــار گامــی در جهــت تحقــق بیشــر صلــح و عدالــت و 

ــگاه اســالمی بــود. تبییــن مفهــوم صلــح از ن

در ایــن نشســت دکــر ســید جــالل دهقانــی فیروزآبــادی، اســتاد دانشــگاه عالمــه طباطبایــی 

ــل  ــط بین املل ــای رواب ــح در نظریه ه ــوع »صل ــا موض ــل ب ــط بین املل ــوزه رواب ــگر ح و پژوهش

ــل و  ــط بین املل ــه رواب ــژاد، پژوهشــگر فق ــر ســید محمــد ســاداتی ن موجــود و اســالمی« و دک

ــط  ــه رواب ــر فق ــر از منظ ــح و حقوق ب ــوع »صل ــا موض ــح ب ــدای صل ــت ن ــل جمعی مدیرعام

بین امللــل« ســخرنانی کردنــد. همچنیــن ســخرنانی دکــر حســین حجت پنــاه، اســتاد دانشــگاه و 

ــر در اندیشــه غــرب« از  ــح و تفک ــا موضــوع »صل پژوهشــگر حــوزه جامعه شناســی اســالمی ب

ــود. ــار ب ــن وبین دیگــر بخش هــای ای

در ابتــدا دکــر ســید محمــد ســاداتی نــژاد مدیرعامــل جمعیــت نــدای صلــح و پژوهشــگر 

ــل«  ــط بین املل ــه رواب ــر فق ــر از منظ ــح و حقوق ب ــوع »صل ــا موض ــل ب ــط بین املل ــه رواب فق

ــخرنانی کرد. س

دکــر ســاداتی نــژاد بــا بیــان اینکــه صلــح جزئــی از حقوق بــر اســت، دوازده عنــرص 

را در رابطــه بــا مفهــوم صلــح از نظــر فقــه روابــط بین امللــل و نــگاه هستی شناســانه، 

معرفت شناســانه و انسان شناســانه امــام خمینــی )ره( بــه مقولــه صلــح و حقوق بــر کــه 

برگرفتــه از نــگاه الهــی و توحیــدی اســت بیــان منــود و گفــت از دیــدگاه امــام کرامــت انســانی 

ــت. ــر اس ــی حقوق ب ــدف نهای ه

ــح و  ــه صل ــب ب ــگاه غال ــل معــارص ن ــه در نظــام بین املل ــان اینک ــا بی ــژاد ب ــر ســاداتی ن دک
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ــد و لزومــا  ــح تلقــی می کن ــوان صل ــه عن ــگاه مــادی اســت، کــه عــدم جنــگ را ب حقوق بــر ن

بــه دنبــال صلــح عادالنــه، عزت مندانــه و رشافت مندانــه نیســت، نــگاه امــام بــه صلــح و 

ــالمی دارد. ــتی و اس ــدی، خداپرس ــا توحی ــه منش ــت ک ــی دانس ــر را ارزش های حقوق ب

ــل  ــرور و اص ــی ت ــتم، نف ــم و س ــا ظل ــارزه ب ــاد، مب ــه، جه ــژاد، والیت فقی ــاداتی ن ــر س دک

مقاومــت عزت مدارانــه و ارزش مدارانــه را از دیگــر عنــارص صلــح و حقوق بــر از نــگاه 

حــرت امــام بیــان منــود.

دانشــگاه و پژوهشــگر حــوزه  اســتاد  همچنیــن ســخرنانی دکــر حســین حجت پنــاه، 

ــر بخش هــای  ــر در اندیشــه غــرب« از دیگ ــح و تفک ــا موضــوع »صل جامعه شناســی اســالمی ب

ــود. ــار ب ــن وبین ای

دکــر حجت پنــاه بــا بیــان اینکــه اندیشــه غــرب، اندیشــه صلح طلبانــه و صلح جویانــه 

نیســت کــه بتــوان بــر اســاس آن صلــح پایــداری داشــت، گفــت، اندیشــه غــرب دارای یکــرسی 

ریشــه های فکــری اســت کــه ادبیــات یونــان باســتان و کتــاب مقــدس از مهمریــن آن اســت و 

ــد. ــردازی کرده ان ــا نظریه پ ــن پایه ه ــاس همی ــر اس ــدرن ب ــوفان دوران م ــن فیلس بزرگری

دکــر حجت پنــاه بــا بیــان اینکــه برخــالف ادبیــات جامعــه ایــران کــه حاســه محور اســت، 

ادبیــات یونــان را یــک ادبیــات تراژدی محــور دانســت کــه در ایــن نــوع ادبیــات عقــل خودبنیــان 

وجــود دارد و یــک اومانیســت ذاتــی در آن حاکــم اســت و در ایــن ادبیــات خــدا زمینــی و شــبه 

انســانی می شــود و انســان می توانــد حتــی بــر خدایــان هــم غلبــه کنــد.

ــته  ــر گذاش ــم تاثی ــان ه ــفه یون ــر فلس ــات ب ــن ادبی ــه، ای ــان اینک ــا بی ــاه ب ــر حجت پن دک

ــح در  ــل صل ــن عل ــه همی ــت، ب ــتی دارد، گف ــک روح اومانیس ــم ی ــان ه ــفه یون ــت و فلس اس

ــت. ــم نیس ــر ه ــدارد و امکان پذی ــی ن ــرب معنای ــه غ اندیش

ــی و  ــه طباطبای ــگاه عالم ــتاد دانش ــادی، اس ــی فیروزآب ــالل دهقان ــید ج ــر س ــان دک در پای

پژوهشــگر حــوزه روابــط بین امللــل بــا موضــوع »صلــح در نظریه هــای روابــط بین امللــل 
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ــت. ــود پرداخ ــث خ ــه مباح ــه ارائ ــالمی« ب ــود و اس موج

دکــر دهقانــی فیروزآبــادی بــا بیــان اینکــه یکــی از مهمریــن اهــداف تاســیس رشــته روابــط 

بین امللــل تامیــن صلــح و امنیــت بین املللــی اســت، گفــت، صلــح از مهمریــن ارزش هــای 

ــراری آن در  ــه برق ــوم و چگون ــا و مفه ــی در معن ــخ اســت ول ــی در طــول تاری انســانی و جهان

ســطح بین املللــی اجــاع نظــری نبــوده اســت و نظریه هــای مختلــف، معنــا و مفهــوم و 

ــد. ــه می دهن ــی را ارائ ــای مختلف راهکاره

ــط  ــدگاه نظریه هــای رواب ــف از دی ــح صلح هــای مختل ــا ترصی ــادی ب ــی فیروزآب دکــر دهقان

ــت،  ــه عدال ــه مثاب ــح ب ــی، صل ــح حداقل ــت، صل ــح مثب ــی، صل ــح منف ــه صل ــل از جمل بین املل

نظــم، ثبــات، قانــون، آرامــش روحــی و روانــی، امنیــت بین املللــی و ســازه اجتاعــی، بــه تبیــن 

ــای  ــه نظریه ه ــه هم ــبت ب ــالم نس ــت، اس ــت و گف ــل پرداخ ــط بین املل ــالمی رواب ــه اس نظری

ــوی  ــه الگ ــت ک ــه ای اس ــی عادالن ــم جهان ــی دارد و آن نظ ــده قانون ــک ای ــل ی ــط بین املل رواب

ــدگاه اهــداف، ارزش هــا، حقــوق و هنجارهــای  ــار دی ــا چه زندگــی وکنــش اجتاعــی بــر را ب

ــح  ــن اســاس، صل ــر ای ــد. ب ــن می کن ــی بریــت تامی فطــری مشــرک در چارچــوب ســعادت کل

ــود. ــد ب ــه خواه ــح عادالن ــک صل ــل ی ــط بین املل ــالمی رواب ــه اس ــاس نظری ــر اس ب

وبینار »صلح در اندیشه سیاسی اسالم«

ــح در اندیشــه سیاســی اســالم«  ــا موضــوع »صل ــن نشســت شــنبه های صلح پژوهــی ب دومی

بــا حضــور اســاتید حــوزه و دانشــگاه در روز شــنبه، 29 آذر از ســاعت 15 الــی 17 بــه صــورت 

مجــازی از پیــج اینســتاگرام جمعیــت نــدای صلــح بــه آدرس @cfpp.ir برگــزار شــد. هــدف از 

برگــزاری ایــن وبینــار گامــی در جهــت تحقــق بیشــر صلــح و عدالــت و تبییــن مفهــوم صلــح 

از نــگاه اســالمی بــود.

ــو  ــژاد، عض ــاداتی ن ــدی س ــید مه ــر س ــلمین دک ــالم و املس ــت االس ــت حج ــن نشس در ای



فصلنامه صلح پژوهی اسالمی

164

هیــات علمــی دانشــگاه تهــران بــا موضــوع »التــزام بــه پیــان صلــح در اســالم« و دکــر 

ــا موضــوع »دیپلاســی  ــروه جامعه شناســی کشــورهای اســالمی ب ــر گ ــاه، دبی حســین حجت پن

ــز از نــگاه اســالم« ســخرنانی کردنــد. همچنیــن ســخرنانی حجــت  االســالم و املســلمین  صلح آمی

دکــر مجتبــی خنــدان، اســتاد حــوزه و دانشــگاه و پژوهشــگر حــوزه ادیــان بــا موضــوع 

ــات  ــو هی ــلیانی، عض ــد س ــر مجی ــه« و دک ــی نهج البالغ ــای سیاس ــح در آموزه ه ــیای صل »س

ــه  ــح در اندیش ــناختی صل ــدل جامعه ش ــوع »م ــا موض ــادق )ع( ب ــام ص ــگاه ام ــی پژوهش علم

ــود. ــار ب ــن وبین ــای ای ــر بخش ه ــالم« از دیگ ــی اس دین

ــح  ــیای صل ــوع »س ــا موض ــدان ب ــی خن ــر مجتب ــلمین دک ــالم و املس ــت االس ــدا حج در ابت

ــرد. ــخرنانی ک ــه« س ــی نهج البالغ ــای سیاس در آموزه ه

دکــر خنــدان بــا اشــاره بــه آیــه 61 ســوره مبارکــه انفــال کــه معــروف بــه آیــه صلــح و ســلم 

ــان و  ــات زم ــه مقتضی ــبت ب ــح را نس ــد صل ــت و بای ــی اس ــری مقتضای ــح ام ــت صل ــت گف اس

ــودن آن پذیرفــت. ــه مصلحــت ب ــه و ب مــکان و عادالن

ــح،  ــده صل ــه فای ــح س ــه و تری ــه 53 نهج البالغ ــه نام ــاره ب ــا اش ــن ب ــدان همچنی ــر خن دک

ــه  ــر و دغدغ ــش فک ــن و آرام ــت رسزمی ــت و صالب ــدگان، امنی ــایش رزمن ــش و آس ــامل آرام ش

ــودن  ــن و ب ــت و رسزمی ــک دول ــتی از ســوی ی ــح و دوس ــت در صــورت طــرح صل نداشــن گف

ــت. ــح را پذیرف ــد صل ــردم در آن، بای ــت م ــدا و مصلح ــت خ رضای

ــات علمــی پژوهشــگاه امــام صــادق  ــد ســلیانی، عضــو هی همچنیــن ســخرنانی دکــر مجی

ــا موضــوع »مــدل جامعه شــناختی صلــح در اندیشــه دینــی اســالم« از دیگــر بخش هــای  )ع( ب

ایــن وبینــار بــود.

دکــر ســلیانی بــا بیــان اینکــه یکــی از هنجارهــای سیاســی و اجتاعــی اثرگــذار در بقــاء، 

ــد  ــورد تایی ــده ای م ــح پدی ــت و صل ــح اس ــه صل ــک جامع ــتعدادهای ی ــرورش اس ــعه و پ توس

ــر،  ــی موث ــل عل ــامل عوام ــی ش ــه دین ــح در اندیش ــدل صل ــت م ــت گف ــی اس ــای دین آموزه ه
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عوامــل زمینــه ای، عوامــل واســطه ای و راهربدهــا و پیران هــای آن می باشــد.

ــه  ــد زاوی ــن و عقای ــا دی ــه ب ــی ک ــح را در صورت ــه، اســالم صل ــان اینک ــا بی ــر ســلیانی ب دک

ــرد  ــد می پذی ــزت باش ــه و از روی ع ــد و رشافتمندان ــاد نکن ــرج ایج ــرج و م ــد، ه ــته باش نداش

گفــت اســالم بــه صلــح متایــل دارد، بــه توســعه آن می اندیشــد و صلــح عادالنــه را ارج 

می نهــد.

ــا  ــالمی ب ــورهای اس ــی کش ــروه جامعه شناس ــر گ ــاه، دبی ــین حجت پن ــر حس ــه دک در ادام

ــت. ــود پرداخ ــث خ ــه مباح ــه ارائ ــالم« ب ــگاه اس ــز از ن ــی صلح آمی ــوع »دیپلاس موض

ــود،  ــه می ش ــخن گفت ــاد س ــح زی ــان از صل ــروز در جه ــه ام ــان اینک ــا بی ــاه ب ــر حجت پن دک

امــا بــه لحــاظ نظــری تبییــن درســتی از صلــح وجــود نــدارد گفــت در فلســفه غــرب صلــح بــر 

ــکان  ــان و م ــط زم ــه رشای ــه ب ــا توج ــت و ب ــم اس ــمی حاک ــن پراگاتیس ــول و قوانی ــاس اص اس

خاصــی منعقــد می شــود و صلــح رصفــا قــراردادی اســت کــه تاکیــد بــر قــدرت دارد و ضانــت 

اجرایــی نــدارد و در آن حــق و حقــوق طرفیــن رعایــت منی شــود، ولــی در اســالم صلــح تاکیــد 

بــر حــق اســت و در آن حــق و حقــوق طرفیــن رعایــت می شــود.

ــرو  ــودن و پی ــتار ب ــودن، پیوس ــور ب ــی حق مح ــه ویژگ ــه س ــاره ب ــا اش ــاه ب ــر حجت پن دک

ــگ و  ــه در صــورت جن ــه رصاحــت دســتور می دهــد ک ــح گفــت اســالم ب ــودن اســالم در صل ب

نــزاع و درگیــری میــان دو گــروه اولیــن و رضوریریــن کاری کــه بایــد صــورت گیــرد صلــح اســت.

در پایــان حجــت االســالم و املســلمین دکــر ســید مهــدی ســاداتی نــژاد عضــو هیــات 

ــه مباحــث  ــه ارائ ــح در اســالم« ب ــان صل ــه پی ــزام ب ــا موضــوع »الت ــران ب علمــی دانشــگاه ته

خــود پرداخــت.

دکــر ســاداتی نــژاد بــا اشــاره بــه 10 ســال حکومــت پیامــرب اســالم بعــد از هجــرت از مکــه 

بــه مدینــه گفــت در طــول ایــن مــدت حــدود 70 جنــگ اتفــاق افتــاد امــا بیــش از 132 پیــان 

ــح اســت. ــر صل ــت اســالم ب ــد و اهمی ــن نشــان دهنده تاکی ــه ای ــد شــد ک ــح منعق صل
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ــا اشــاره بــه صلــح  ــا تریــح صلح هــای مختلــف در زمــان پیامــرب و ب دکــر ســاداتی نــژاد ب

ــح در  ــه صل ــهورترین پیان نام ــن و مش ــوان مهمری ــه عن ــرت ب ــم هج ــال شش ــه در س حدیبی

ــه  ــه در جامع ــازی هایی ک ــا و فضاس ــام تنش ه ــه مت ــه ب ــا توج ــرب ب ــت پیام ــرب گف ــان پیام زم

ــح  ــای صل ــت پیان نامه ه ــا جدی ــان ب ــت، همچن ــود داش ــان وج ــروان ایش ــان پی ــی می و حت

ــود. ــض نش ــا نق ــن پیان نامه ه ــه ای ــود ک ــن ب ــر ای ــان ب ــام تاکیدش ــد و مت ــال می کردن را دنب

وبینار »دیپلماسی پارلمانی و فرهنگ صلح«

ســومین نشســت شــنبه های صلح پژوهــی بــا موضــوع »دیپلاســی پارملانــی و فرهنــگ 

ــت  ــتاگرام جمعی ــج اینس ــازی از پی ــورت مج ــه ص ــاعت 16 ب ــنبه، 27 دی س ــح« در روز ش صل

ــد. ــزار ش ــه آدرس @cfpp.ir برگ ــح ب ــدای صل ن

ایــن وبینــار بــا مشــارکت انجمــن ایرانــی همــکاری بــا یونســکو و بــا هــدف بررســی نقــش 

دیپلاســی پارملانــی در حــوزه صلــح در جهــان و اســتفاده از تجربیــات مجمــع مجالــس آســیایی 

و بــا ســخرنانی دکــر محمدرضــا مجیــدی، دانشــیار مطالعــات منطقــه ای و عضــو هیــات 

ــوم سیاســی دانشــگاه تهــران برگــزار شــد. علمــی دانشــکده حقــوق و عل

نقــش دیپلاســی پارملانــی بــه عنــوان دیپلاســی مکمــل در صلح ســازی و صلح بانــی، 

تــالش آســیا بــرای صلح ســازی و صلح بانــی در منطقــه و جهــان، همکاری هــای پارملانــی 

ــع  ــا مجم ــح )AAPP( ت ــرای صل ــیا ب ــای آس ــن پارملان ه ــح و از انجم ــور صل ــر مح ــیا ب در آس

ــود. ــار ب ــن وبین ــای ای ــیایی )APA( از محوره ــس آس مجال

ــل اشــکال  ــه تحــول و گســرش نظــام بین املل ــان اینکــه در رشایــط روب ــا بی ــدی ب دکــر مجی

مختلفــی از دیپلاســی را در کنــار دیپلاســی ســنتی شــاهد هســتیم گفــت می تــوان از ظرفیــت 

دیپلاســی پارملانــی بــه عنــوان دیپلاســی مکمــل بــرای اســتفاده از ظرفیــت مجالــس در روابــط 

پارملانــی و شــکل دادن بــه مجامــع گفتگــو و تبــادل آراء و اندیشــه در مســیر کاهــش تنش هــا 
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اســتفاده کــرد و همچنیــن در حــوزه فرهنــگ صلــح بایــد تــالش شــود در گفتــان مشــرکی کــه 

ــرای صلح ســازی و  ــی وجــود دارد ب ــی اســالمی و حوزه هــای فکــری جهان ــن ارزش هــای ایران بی

صلح بانــی کــه از دغدغه هــای بریــت در طــول تاریــخ بــوده اســت اســتفاده کــرد.

دکــر مجیــدی بــا بیــان اینکــه یک جانبه گرایــی یکــی از چالش هــای نظــم ملــل متحــد اســت 

ــل  ــل تحمی ــام بین املل ــه نظ ــود را ب ــی خ ــررات داخل ــد و مق ــه قواع ــتند ک ــورهایی هس و کش

ــق  ــای عمی ــا و فرهنگ ه ــیاری از متدن ه ــد بس ــه مه ــیا ک ــاور آس ــاره پهن ــت در ق ــد گف می کنن

ــاهد  ــوع، ش ــزرگ و تن ــان ب ــا و ادی ــا و فرهنگ ه ــن متدن ه ــه ای ــم هم ــه رغ ــت، ب ــی اس جهان

یــک گفتــان همزیســتی بــر محــور مــدارا و تنــوع و توســعه و پیرفــت و پرچــم داری صلــح 

و امنیــت هســتیم.

دکــر مجیــدی بــا بیــان اینکــه در ایــن راســتا مجمــع مجالــس آســیایی بــرای تبــادل نظــر و 

ــن  ــح و امنیــت در آســیا و جهــان و همچنی ــرای پیرفــت و ارتقــای صل راهربدهــای مشــرک ب

هاهنــگ کــردن حرکت هــای پارملانــی و اقدامــات قانون گذارانــه در مســیر تامیــن ایــن هــدف 

ــر  ــت اگ ــد گف ــالش می کن ــل ت ــط بین املل ــانی در رواب ــول انس ــر و اص ــه حقوق ب ــرام ب ــا اح ب

ــه  ــد س ــد بای ــاد کنن ــی ایج ــم بین امللل ــف نظ ــق مختل ــف در مناط ــع مختل ــت مجام ــا اس بن

پیــش رشط مقابلــه بــا یک جانبه گرایــی، مقابلــه بــا بی عدالتــی و همچنیــن فراهــم کــردن فرصــت 

ــد. ــام دهن ــرات را انج ــا و نظ ــان دیدگاه ه ــرای بی ــا ب ــه ملت ه ــرای هم ب

دکــر مجیــدی بــا ترصیــح دیدگاه هــا بــه صلــح در نظــام بین امللــل و اینکــه امــروزه 

ــت  ــت حرک ــح مثب ــیر صل ــد در مس ــت و بای ــونت نیس ــگ و خش ــدم جن ــای ع ــه معن ــح ب صل

کنیــم گفــت دیپلاســی پارملانــی می توانــد در ســطح ملــی بــا حرکت هــای پارملانــی فروملــی و 

ــه  ــرص صلح ســازی و ب ــه عن ــه ب ــا چندجانب ــل دو ی ــط بین املل ــی و در ســطح رواب درون رسزمین

ــد. ــه از رضورت هــای امــروز جوامــع بــری اســت کمــک کن ــی ک ــژه صلح بان وی
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وبینار »صلح عادالنه، جبهه مقاومت و شهید سلیمانی«

ــه مقاومــت  ــه، جبه ــح عادالن ــا موضــوع »صل ــن نشســت شــنبه های صلح پژوهــی ب چهارمی

و شــهید ســلیانی« در روز شــنبه، 25 بهمــن ســاعت 18 بــه صــورت مجــازی از پیــج اینســتاگرام 

جمعیــت نــدای صلــح بــه آدرس @cfpp.ir برگــزار شــد.

در حــال حــارض، حــدود یــک ســال از شــهادت قاســم ســلیانی ســپری می شــود و همــگان 

بــه نقش آفرینــی محــوری و راهــربدی او در مبــارزه بــا تروریســم اذعــان دارنــد. شــهید ســلیانی 

نقــش مهمــی در توســعه صلــح و امنیــت منطقــه ای و جهانــی داشــت. نقش آفرینی هــای 

شــهید ســلیانی در جبهه هــای مختلــف نــربد بــا تروریســم، ایشــان را بــه مرکــز جبهــه مقاومــت 

ــژه  ــلیانی بوی ــهید س ــخصیتی ش ــای ش ــاد و زوای ــت ابع ــاز اس ــرنو نی ــود. از ای ــرده ب ــل ک تبدی

محــوری بــودن نقــش ایشــان در جبهــه مقاومــت و تحقــق صلــح عادالنــه تبییــن گــردد.

ــق  ــا تروریســم و تحق ــارزه ب ــا هــدف بررســی نقــش شــهید ســلیانی در مب ــار ب ــن وبین ای

صلــح عادالنــه و بــا ســخرنانی دکــر احمــد زارعــان، اســتادیار و مدیــر مرکــز مطالعــات 

منطقــه ای و بین امللــل دانشــگاه جامــع امــام حســین )ع( برگــزار شــد.

ــاد و خاطــره شــهدای  ــالب اســالمی، ی ــروزی شــکوهمند انق ــام پی ــد ای ــان در ابت ــر زارع دک

ــی داشــت. ــلیانی را گرام ــهید قاســم س ــهدا و ش ــام ش ــالب و ام انق

ــی  ــراتژیک بررس ــطح اس ــان را در س ــج جه ــات رای ــر ادبی ــه اگ ــان اینک ــا بی ــان ب ــر زارع دک

ــربان و  ــوی ره ــرر از س ــورت مک ــه ص ــه ب ــت ک ــرار اس ــدواژه پرتک ــک کلی ــح ی ــم، واژه صل کنی

سیاســتمداران بــکار بــرده می شــود و اینکــه ســوال اصلــی اینجاســت کــه چــرا علیرغــم پرتکــرار 

ــح  ــن صل ــان تامی ــه ماموریتش ــی ک ــای بین امللل ــازمان ها و نهاده ــود س ــن واژه و وج ــودن ای ب

اســت، کــاکان جهــان و کل بریــت از فقــدان صلــح رنــج می بــرد گفــت امــروز اساســا صلــح 

در چارچــوب تامیــن منافــع قدرت هــای بــزرگ تعریــف شــده اســت و آنهــا در پــی تحقــق صلــح 

مطلــوب خودشــان از طریــق اعــال قوانیــن و ســازوکارهای ناعادالنــه هســتند، قوانیــن و 
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ســازوکارهایی کــه نــه بــا فطــرت بــر ســازگار اســت و نــه بــا روحیــه عدالت خواهــی.

دکــر زارعــان بــا بیــان اینکــه بایــد بیــن مفهــوم جهــاد و جنــگ تفکیــک قائــل شــویم گفــت 

مفهــوم جنــگ یــک مفهــوم ضدبــری و ضدانســانی و در واقــع برگرفتــه از اشــغالگری اســت، 

ــع  ــل اشــغالگری اســت و در واق ــاع در مقاب ــگ مــروع اســت و هــدف آن دف ــاد جن ــا جه ام

مبنایــی انســانی دارد، بنابرایــن مقاومــت و جهــاد در خدمــت صلــح عادالنــه قــرار دارد و صلــح 

عادالنــه بــه جــز از طریــق جهــاد در رشایــط کنونــی تحقــق منی شــود.

ــه  ــبات ناعادالن ــن مناس ــدا ای ــان ابت ــالمی از ه ــالب اس ــه انق ــان اینک ــا بی ــان ب ــر زارع دک

و ظاملانــه را بــه رســمیت نشــناخت و بــه تبــع آن طرح هــای صلــح مبتنــی بــر مناســبات 

ناعادالنــه و ظاملانــه را نیــز بــه رســمیت نشــناخت گفــت در گفتــان انقــالب اســالمی و 

گفتــان حــرت امــام و مقــام معظــم رهــربی صلــح زمانــی تحقــق پیــدا می کنــد کــه حقــوق 

ملت هــا، رصف نظــر از میــزان قــدرت و نفــوذی کــه در نظــام جهانــی دارنــد بــه صــورت 

ــود. ــن ش ــه تامی عادالن

ــت  ــور مقاوم ــالف مح ــالمی ائت ــالب اس ــروزی انق ــد از پی ــه بع ــان اینک ــا بی ــان ب ــر زارع دک

شــکل گرفــت کــه محــور صلــح عادالنــه اســت و از بازیگرانــی تشــکیل شــده اســت کــه در ایــن 

ســاختارهای ناعادالنــه حقوقشــان نادیــده و مــورد تهدیــد قــرار گرفتــه اســت، محــور مقاومــت 

را یــک محــور صلح ســاز دانســت و گفــت در ایــن میــان شــهید قاســم ســلیانی در شــکل دهی 

و ســازماندهی بــه محــور مقاومــت و تحقــق صلــح عادالنــه نقــش محــوری داشــت و یکــی از 

ــان ها  ــی انس ــوق اساس ــرت و حق ــر فط ــی ب ــی مبتن ــرح صلح ــان ط ــته ایش ــای برجس ویژگی ه

ــا  ــن طــرح حت ــود و ای ــا ب ــژادی آنه ــی و ن ــدون در نظــر گرفــن تفاوت هــای قومــی و مذهب ب

ــت. ــم هس ــالم ه ــد اس ــورد تایی م


