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 انجمن درباره 

 ينهاد رانيا صلح مطالعات يعلم انجمن
 يا رشته نيب و يرانتفاعيغ ،ياجتماع ،يعلم
 با را خود تيفعال 1394 سال در كه است
 يفناور و قاتيتحق علوم وزارت مجوز

 .است كرده آغاز رانيا ياسالم يجمهور
 :از عبارتند انجمن اهداف

 رشته يعلم يارتقا شبرديپ و گسترش 
 .صلح مطالعات

 حوزه در متخصص يروهاين يفيك توسعه 
 .صلح مطالعات

 سطح در يفرهنگ و يعلم قاتيتحق انجام 
 به كه يمحققان با يالملل نيب و يمل

 سروكار صلح مطالعات حوزه با يا گونه
 .دارند

 و يعلم ،يياجرا يها نهاد با يهمكار 
 .يپژوهش

 به يپژوهش و يآموزش خدمات ارائه 
 .صلح مطالعات حوزه مندان عالقه

 يعلم اتينشر و كتاب انتشار. 

 يها ييگردهما و ها شيهما يبرگزار 
 و يا منطقه ،يمل سطح در يعلم

 .يالملل نيب
 كه آن با مرتبط ساختار و اساسنامه يدارا انجمن

 و رهيمد ئتيه ،يعموم مجمع مشخص طور به
 از كيهر در. شود يم شامل را يتخصص يها گروه

 يا برجسته كارشناسان و استادان ها گروه نيا
 را انجمن خود ارزشمند تيفعال با كه دارند حضور

 يها گروه نيا. كنند يم ياري آن اهداف يراستا در
 گروه: از عبارتند موضوع اساس بر يتخصص

 گروه زنان، گروه آموزش، گروه ،يپژوه نيد
 سالمت، گروه هنر، گروه ات،يادب گروه كودك،
 رسانه حقوق، ست،يز طيمح المل، نيب روابط گروه

  . كتاب و

 اساس بر زين صلح و آموزش يتخصص گروه
 صلح مسائل جيترو و آموزش موضوع كه يتياهم
 در يمتنوع اقدامات. دارد يمهم فهيوظ دارد

 يمختلف يها برنامه و گرفته قرار گروه دستوركار
 كي يانداز راه انيم نيا در. است دهيرس انجام به

 پژوهشگران و استادان مباحث انيب يبرا هينشر
 با ارتباط جاديا صلح، با مرتبط مسائل درباره

 اتيادب تيتقو و كشور در خاص و عام مخاطبان
 است ديام هرحال، به. شد دانسته يضرور صلح

 امكانات و توان حد در نو تالش و اقدام نيا
 مطالعات، در يا سازنده و مبارك قدم انجمن،
 كشور به خدمت و صلح مسائل آموزش و پژوهش

  .باشد بزرگوارمان ملت و
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  صلح و آموزش گروه
  رانيا صلح مطالعات يعلم انجمن

  

  مقاله فراخوان
  

 يعلم انجمن محترم ياعضا يهمدل و ياله اتيعنا پرتو در رساند، يم انيگرام ةهم استحضار به
 گرفته قرار دستوركار در صلح آموزش و مطالعات ينترنتيا فصلنامه انتشار رانيا صلح مطالعات

 يعلم انجمن ةسازند يها تيفعال گسترش و يشياند هم يبرا يا تازه فرصت رسد يم نظر به. است
 صلح، راه در شيپ از شيب تا است آمده فراهم جامعه به شتريب خدمت يبرا رانيا صلح مطالعات

 و پژوهشگران استادان، همكاران، يتمام  از لهينوسيبد. ميكن تالش كشورمان اقتدار و يآبادان
 تيمحور با خود گرانقدر يعلم آثار و مالحظات ارائه با تا ديآ يم عمل به دعوت ارجمند انيدانشجو

  . نديافزايب مباحث يبرغنا و كرده ياري را ما ،فصلنامه نيا در درج جهت» صلح آموزش و مطالعات«
  

  :از عبارتند ها مقاله در نظر مورد يمحورها
  

 ؛يفرهنگ و ياجتماع ،يعرفان ،ينيد مباحث )١
 ؛يتيترب و يآموزش ،يروانشناخت مباحث )٢
 ؛يپلماسيد و ياسيس ،يحقوق مباحث )٣
 توسعه؛ و ياقتصاد ،يتيريمد مباحث )۴

 .يهنر و يادب ،يخيتار مباحث )۵
  

  : كيالكترون ينشان
noroozi.htehran@gmail.com 
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  نو سال كيتبر

  
  يشمس يهجر 1399

 

ونیا دی                   ا دهی و د ق ۀند  د ند  بۀر    روز و 
ولی             ا رۀند   ن حال ما ر   ول  ل                  و ا حال و ا   ن حالا

 
 

ح وزش و    صوه آ
ن  ح ایعلا عات  طا   انص 

د نان یسال  و ن و  کار مام  اد ر   ا ھا ریھ ض ک و ی    ند ی 
عال سا د  و د گاه  الیا و  از  رشار از  وزیس  ح و    ا ریص، 

ردیا  گان آرزو د ا    . ھ
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 شان آیرپ
د ش ز ه   با ر  ّش باد  ا ا ھارارد و  دبن ّ ودهی ا    ا ر 

ھد ز بات   نات  وروز  ت  تان ر   رورد،   خن  ا   یپ
م ریبا و دوم  فال شاخ ر   ه و ا ز ورق    س    عا

ھاده ر  و   شاله    .ک
د ح ا عدصخ  هع (یراز ین    )ه ا
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  :ريسردب سخن

  و ها شكوفه عطر صبح، ةعيطل

  .ميريبگ جشن را پرستوها ةنغم 

 
 

 جهان نيا در يورز صلح و صلح از سخن
 و روح. ستين گزاف و سهل يسخن زده آشوب
 يتعال و تكامل. است نيعج صلح با يانسان آرمان
 و شرافت. است يورز صلح و صلح گرو در جوامع
 و صلح به معطوف يانسان اتيح كرامت
 هر به ياجتماع يها نظام در. است يشياند صلح
 بدون چراكه است؛ صلح با اصالت يا قاعده و شكل
 ريز يزندگ ارزش و اتيح ت،يانسان اديبن صلح
 طرز خيتار طول در سفانهأمت اما. رود يم سوال

 هيحاش به و دهيگز را صلح يبشر ستيز و تفكر
 مكرر يها خشونت و منازعات ها، جنگ. است رانده
 كرامت و تيانسان روح جوامع انيم و درون در

  . است آزرده شدت به را يبشر
 نيا يريگ شكل در يمتنوع يرهايمتغ و عوامل
 معاصر جهان در خشونت و جنگ از آكنده طيشرا

 درباره يهمفكر و ياديبن يها يبررس. دارند نقش
 آموزش و جاديا يندهايفرا و ابعاد ها، نهيزم ،يمبان
 و ياقتصاد ،يفرهنگ يها چارچوب به تيعنا با صلح

 در. است يا ارزنده و بزرگ اقدام هاكشور ياسيس
 در پژوهشگران و متفكران نقش هم خودمان جامعه

 مالحظات ارائه با تا است ياتيح اريبس نهيزم نيا
 يبرا ،صلح با مرتبط موضوعات نييتب و سازنده

 يهمفكر به جامعه مشكالت و مسائل در ييگشا راه
 و بزرگ گذشتگان ثاريا و تالش وامدار ما. بپردازند
 و بوده گوناگون يها عرصه در خود نيسرزم ماندگار

 و حاضر نسل به كمك يبرا ديبا نيبنابرا م،يهست
 كه آن ديام به .ميبردار نو يقدم زين ندهيآ يها نسل

 از دور به و يگافتي توسعه ،تواضع ،يباور صلح با
 كارساز يسهم ،ياجتماع نامتعادل يها جلوه هرگونه

 داشته پركرامت و محور لتيفض امن، يجهان جاديا در
  . ميباش

 يا زهيانگ با رانيا صلح مطالعات يعلم انجمن
 دغدغه ها ده و ينوعدوست د،يام مان،يا از سرشار

 ياجتماع و يعلم ةعرص به پا خالصانه و ريخ
 در يماد يها تيظرف اگرچه. است گذاشته كشور
 و يفكر يها تيظرف اما ندارد، وجود انجمن
 با است ديام. است فراهم ييباال اريبس ييمعنا
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 ما يهمكار و كار يها عرصه شدن ريفراگ و تيجد
 را راه نيا ،زيعز مردم و مسئوالن ،متفكران آحاد با
 از يتأس به و ميكن يط خلل يب شوق و يهمدل با

  :مييگو يم فيشر يموالنا
  پاك ةمزرع نيا در خاك نيا در خاك نيا در
  مينكار تخم دگر عشق جز به مهر جز به

 يها ييراهنما و يدلگرم با صلح و آموزش گروه
 استادان و انجمن رهيمد ئتيه محترم استير

 و حركت كي شروع تين به و گروه عضو يگرام
 اسفندماه يروزها نيآخر از ،يعلم و يفكر تالش

 در را هينشر نيا انتشار كرونا بحران ةبحبوح در و
 انتشار كه ميدان يم همه. داد قرار خود كار دستور

 است، همراه يموانع و مشكالت چه با هينشر هر
 تمام يهمدل و همت با انجمن آموزش گروه اما

 خدمت كي مثابه به را سخت ريمس نيا همكاران
 تداوم، يبرا توان حد در و گرفته شيپ در يمل

 علت. كرد خواهد تالش خود كار يتعال و تكامل
 به  صلح منظر از هم فصلنامه ينترنتيا نشر ةويش

 امكانات گسترش و سرعت ها، نهيهز كاغذ، اتالف
  با كه گردد يبرم ينترنتيا يفضا در يدسترس

. ميكرد شهيپ را روش نيا ييجو صرفه تين
 از بهتر ديشا و ريمس نيا از فصلنامه ميدواريام
 برقرار ارتباط مندان عالقه با يسنت نشر باتيترت
  .شود مواجه آنها اقبال با و كند

 مسئوالن استادان، همه از شيشاپيپ و قلب ميصم از
 و مساعدت خاطر به انجمن و گروه زيعز همكاران و

 به الزم. ميكن يم تشكر و ريتقد پرمهرشان يهمراه
 استاد مهم، يول كوچك گام نيا در كه است ذكر

 يمجتب دكتر يآقا جناب وارسته، ريمد و فاضل

 فايا تگرانهيحما و سازنده ،ياصل نقش ،يمقصود
 نيا سپاسگزار و قدردان  خود سهم به كه اند كرده

 ةهم از. ميهست ريناپذ يخستگ و خاضع دانشمند
 يبزرگوار دوستان و يگرام همكاران ز،يعز استادان

 و يبزرگوار كمال در ،فصلنامه از شماره نياول در كه
 فرمودند سرافراز را ما خود ارزشمند مطالب با اقبال،

  .ميكن يم ژهيو يسپاسگزار
 پرمهر ةيهد فصلنامه، جلد يرو ةنگار طرح

 يعباس محمدرضا يآقا جناب بزرگوار هنرمندان
 بر كه است) طراح (ثابت زهرا  سركارخانم و يبن

 عاشقانه كه هم  انيگرام نيا از فهيوظ حسب
  .ميسپاسگزار مانهيصم كردند محبت بذل ما يبرا
 و فرهنگ ياعتال راه در را عهيطل نيا 

 به و قلب ميصم از يرانيا جامعه يختگيفره
  .ميدار  پاس يگرم

  ! يزندگ فروزان آتش يا 
   !آر يروشن و ايب ا،يب

 يشمع ما يخوش و اندوه در ،يشاد و غم در
  ! آر نور و روين  !برافروز

   !اريب همراه است جاودان هرآنچه و يدلدادگ و مهر
   !بگذار منت ما بر ش،يبخشا سراپا يا

   !اريب دبخشيام يداريب و نينوش خواب
  ! باش داريب مهربان يمادر چون اندوه شب در
 غيدر خود بخش جان لبخند از يشاد انجمن در

  ! مدار
  !يزندگ تابناك آتش يا
  !اوريب خود همراه يدرخشندگ و فروغ ا،يب ا،يب 
  )يهند لسوفيف و شاعر تاگور، ندراناتيراب(
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يرانيا منظر و صلح مطالعات  
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 بر يمدآدر شيپ  صلح؛ آموزش و مطالعات
  يشياند هم كي  ابعاد و ها ضرورت

  

 مقدمه   

 اتيح تداوم طيشرا از و ما ةزمان ضرورت صلح
 صلح. است پرحادثه روزگار نيا در ما ياجتماع
 صلح. است ياجتماع و يفرد اتيح ةهست

 يغوغا در بيغر و شده گم يگوهر همچون
. است فروغ يب افزا خشونت عصر نيا يها يكيتار
 و يمبان تيتقو پرتو در تكامل و رشد ت،يامن
 ةثمر صلح. شود يم سريم صلح لوازم ديتمه
 ت،يترب آموزش، از يطوالن روند كي نيريش

 توانمند و آگاه ةجامع. است يختگيفره و بيتهذ
 ماحصل يورز  صلح. است شياند صلح يا مجموعه

 كاهش و تعارضات ييعقال تيريمد
 در تعادل به لين يبرا چالشگر يروهاين شيسا
 و افراد يرفتار يالگوها و تيشخص ت،يذهن

 كي از يناش صلح، از ملهم سلوك. است جوامع
 يمبتن عمل و شهياند. است شياند مĤل تيعقالن

 .است جامعه يبالندگ و رشد قوام، ساروج صلح بر
 ضعف، تعادل، عدم از منبعث يها يينارسا هرگونه
 و تعارض تصلب، تنش، فراكشش، ،يريناپذ انعطاف
 را واحد كي انسجام و صلح يها هيپا تقابل،

 جهان در .كند يم لرزان و سست جيتدر به
 پاك جان هيتغذ و صلح به كرديرو ما ةزد آشوب
 تيتقو مثابه به و قدرت هيما صلح، رياكس با جوامع

 و يدرون يها بيآس برابر در جامعه يمنيا ستميس
  .است يطيمح

 رانيا از سخن. ستين ساده يرانيا و رانيا از سخن
 يرانيا جامعه و فرهنگ از سخن. ندارد يانيپا

 و شيزا عطر آن از دم به دم و شود ينم كهنه
 و جانكاه يها ورشي. رسد يم مشام به شيپو

 خيتار طول در يرانيا جهان و جان به سهمناك
 و رانيا جامعه نتيط و جوهره اما. است نبوده كم

 شجره دوام و اقتدار. است مدار صلح يرانيا فرهنگ
 ةيسا در يرانيا تمدن و فرهنگ يخيتار
 شده بارور يختگيفره و صلح از ملهم يها شهياند

 مصلحان، تدبر عالمان، علم عابدان، مانيا. است
 رزنان،يش يغمخوار و استقامت ورمردان،يغ همت
 يروين ن،يزم رانيا جوانان شور و كودكان شوق

 و گرم آباد، ةخط نيا ينشدن تمام و زيسحرآم
  .است يمعنو

 ،يخيتار سهمناك يها چشيپ از دوره هر همانند
 تالطمات و تهاجمات از يا انهيم در هم امروز
 ييفضا در يرانيا آوازه و نام. ميدار قرار شگريفرسا

 و بدخواهان يها ورشي و ها غرش ها، توفان از
 مشكالت. شد نخواهد سو كم و گم گران لهيح
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 خود به يديجد ابعاد و اشكال هم امروز جهان
 به خود با را رانيا به مخصوص تبعات و گرفته
 تدبر و وحدت شكوه صلح، به مانيا. دارد همراه

 نيا از گذر يبرا يرانيا جامعه ةسازند ةتوش ره
 و يمبان از يكي. است سنگالخ پر يها ه را كوره
 شكوه و شهياند ديبازتول در نياديبن يها مولفه

 تالش. است يمدار صلح بر يمبتن كرديرو رانيا
 يزندگ قواعد و اصول نيتدو د،يجد مطالعات يبرا

 يخيتار ضرورت كي مفاهمه، و صلح بر يمبتن
 كي تالش نيا. است يرانيا جامعه و رانيا يبرا

 و جزء هر. طلبد يم يجمع شيهما و همت
 دينبا و دارد را خودش كاركرد و ارزش يعنصر

  .داد هدر به را توان و توش نيا

  

 صلح مطالعات ابعاد و مفهوم 

 يبررس. است يستميس و كالن مفهوم كي صلح
 بر يمبتن ياجتماع ةساز كي مثابه به مفهوم نيا

 از زمان مرور به كه است ياجتماع يها ضرورت
 شناخت طرز. است دهييگرا يدگيچيپ به يسادگ

 موجب ها تيمحدود و ها تيظرف منابع، از مناسب
 انيب به. است باثبات و منتظم ةساز كي يابتنا

 صلح از يكاركرد و يرفتار ،يمفهوم نييتب گر،يد
 عناصر و ابعاد ،يمبان شناخت مستلزم يورز صلح و

 كي عنوان به كه است جامعه كي ييمعنا و يماد
. كنند يم كار مند نظام ةمجموع اي ستميس

 ابعاد هم صلح مطالعات يايزوا و ابعاد ن،يبنابرا
 كه است يهيبد. هستند يرواريزنج و متصل

 معنا مستمر يهمبستگ از ينديفرا در رهيزنج
 نيا قطع. دهند يم نشان را خود كاركرد و افتهي

 عناصر و ها حلقه از كيهر از غفلت و رهيزنج

 بر مند نظام ةمجموع نيا در متصور اي موجود
 يراهبرد و يكاركرد ،يوجود ،يشناخت تيتمام

 يا جامعه هر اگر وصف، نيا با. كند يم وارد خدشه
 ميريبگ نظر در مند نظام ةمجموع كي عنوان به را
 سازمان ياهداف به معطوف و ييها تيظرف بنابر كه
 يباور صلح و صلح از سخن است، افتهي قوام و
 به. است ياجتماع اتيح آن يمبان از يكي   جد  به

 ييها هيال و سطوح يا مجموعه هر در گر،يد سخن
 وجود ارتباطات و ها نقش اجزا، منابع، فضاها، از

 سامان مجموعه آن تيكل به خدمت در كه دارند
 سرعت ثبات، دوام، نظم، ضرورت پس. ابندي يم

 يكل طور به و تعلق عمق قدرت، نشاط، عمل،
 بساط گستردن به الزام جامعه، آن يبالندگ

 دياك و موجه هم را صلح رامونيپ در يورز شهياند
  .دارد يم

. است يا رشته نيب موضوع كي صلح وصف، نيا با
 ،يانسان يها رشته و علوم مختلف يها حوزه

 چارچوب كي در ديبا يم يفن و يعيطب ،ياجتماع
 تحول ةالزم ييافزا هم نيا. بخورند ونديپ يتعامل
 تياولو با تا است  جامعه يرفتار و يفكر نظام در

 و وحدت گذشته از شيب ،يورز صلح به دادن
  .گذاشت شينما به را يمل اقتدار

  

 يداخل ابعاد و تياهم 

 با يداخل بعد از يرانيا جامعه در صلح مختصات
 ا،يجغراف. دارد ونديپ يمختلف عناصر و ها مولفه

 ات،يادب هنر، آموزش، اقتصاد، است،يس فرهنگ،
 تمام ،يكل طور به و يمعمار اخالق، ورزش،

 صلح ةمنظوم با كشور تيهو و يزندگ يايزوا
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 كيهر حساس ارتباط نييتب و ميترس. دارد ارتباط
 و نظام نيا تياهم صلح، ةساز با ها مولفه نيا از

  .دهد يم نشان را نگرش

 از و غرب تا شرق از رانيا ييايجغراف تيموقع
 ن،يسرزم نيا از يرينظ كم يفضا جنوب تا شمال
 ما ارياخت در را يمياقل طيشرا و ارتباطات منابع،
 ينيسرزم قلمرو بسط و قبض. است داده قرار

 تهاجمات و يطيمح ،يخيتار كشاكش در رانيا
 ارث ما به را نيسرزم نيا تينها در ،يخارج

 و جان همچو هنيم نيا قرب و ارج. است گذاشته
 مدبرانه و عاشقانه حراست با را گهربار نيسرزم

 رانيا يمصفا و امن نيسرزم. ميكن ادا ديبا
 يالگوها از يكي عنوان به گذشته از شيب تواند يم

  .بدرخشد جهان در مدار صلح

 يا العاده فوق يانسان ةيسرما از يرانيا ةجامع
 منابع سرشار نبوغ و استعدادها. است برخوردار

 سطوح در مختلف يها رشته در رانيا يانسان
 را تيموقع نيا و است داده نشان را خود يجهان
 از يا بالنده يها نسل. گرفت كم دست دينبا

 يها پشتوانه جمله از انيدانشجو و آموزان دانش
 جهان در ما نفس به اعتماد و اقتدار هرگونه ميعظ

 يبرا ها هيسرما نيا ةتشن كام و جان. هستند
 در ديبا مختلف يها حوزه در پرورش و آموزش

. شود رابيس صلح بر يمبتن شيپو از يا انهيم
 از يخيتار و يفرهنگ ريذخا از يآگاه و علقه جاديا
 به رو ينوآور و ابتكار ريمس گشودن و طرف كي
 نبوغ و نگاه ةريدا تواند يم گريد طرف از ندهيآ

 درمجموع،. كند تر منعطف و تر گسترده را جوانان
 موتور سرشت پاك و شياند صلح يانسان ةيسرما
. است ما يفعل جامعه ةجانب همه ةتوسع و رشد

 امر نيا در يراهبرد يزير برنامه و تالش هرگونه
 توسعه و صلح راه در اريع تمام يگذار هيسرما كي

  .بود خواهد

 رانيا ةجامع در ياسيس فرهنگ و قدرت سامان
 و تياهم. ابدي ميتحك صلح نيطن با ديبا همواره
 يها تشكل و ها گروه اصناف، احزاب، ةسازند نقش

 يارزشمدار و تدبر اخالق، پرتو در ديبا ياسيس
 در مدار اخالق و عالمانه رقابت. شود داشته پاس
 با ديبا يم و تواند يم قدرت و استيس ةحوز
 ،ينوعدوست ت،يانسان صداقت، از ييها جلوه

 در شود، نيعطرآگ ييگرا كمال و يدوست هنيم
 خواهد بيتخر و تعارض يواد به صورت نيا ريغ

 ديبا يباور صلح بر يمبتن ياسيس فرهنگ. دييگرا
 اساس قدرت اصحاب و احزاب مرام و منشور در

 به يابي دست يبرا رقابت. شود پررنگ و رديگ قرار
 قدرت اعمال يها نهيزم شيافزا و حفظ و قدرت

 بر يمبتن سلوك با و يختگيفره ةيسا در اگر
 نشاط و صلح نباشد ييپاسخگو و تيمسئول

 به معطوف يسازوكارها. آورد ينم بار به ياسيس
 نيعج جامعه يجمع وجدان و روح با اگر قدرت
 نخواهد ياجتماع  هيسرما ديبازتول و ديتول نشود،
 و صلح زيانگ مخاطره يها نهيزم از برعكس و داشت

  . شود يم تيامن

 و صلح ةسامان در يمهم ةحوز هم اقتصاد
 نظام جامعه، ياقتصاد فرهنگ. است يهمبستگ
 و ها فرصت عيتوز يسازوكارها و ياسيس اقتصاد
 يمبان ميتحك با ميمستق ارتباط جامعه در ثروت
 سازنده و متعادل ارتباط. دارند يستيهمز و صلح

 و سالم يخصوص بخش پرورش بازار، و دولت انيم
 و روح تجارت و ديتول ،يگذار هيسرما يبرا مبتكر
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 تيتقو جامعه در را يبهروز و عدالت راهبرد
 بر دولت رسازندهيغ ةطريس مقابل، در. كند يم

 در ياقتصاد نظام افتادن ،ياقتصاد امور تمام
- ياقتصاد شكاف و تعادل عدم از ييها ورطه
 سالمت ،ياجتماع ةيسرما سرعت به ،يطبقات

 هم را ياخالق و يفرهنگ يهمبستگ ،ياسيس
 و شناخت ب،يترت نيا به. دهد يم قرار الشعاع تحت

 جامعه در صلح با ياقتصاد نظام ارتباط نييتب
  .باشد پژوهشگران توجه محل تواند يم يرانيا

 با مرتبط يمجار و يمبان از گريد يكي فرهنگ
 رسوم، و آداب اعتقادات، باورها، نظام. است صلح
 جامعه تيهدا در ياساس نقش هنر و اتيادب زبان،

 در. است يورز صلح و صلح سمت به افراد تيترب و
 فيتلط روند زات،يوتما توع رغميعل فرهنگ ةسامان
 صلح اديبن ييافزا هم و ييهمگرا ،يستيهمز يفضا
 اقوام، تنوع يرانيا جامعه در. كرد خواهد تيتقو را

 اتيادب و سنت يها جلوه رسوم، و آداب مذاهب،
 با يرنگارنگ نيا. دارد را خودش يها ييبايز

 تواند يم استيس ةحوز هيناح از ستهيشا تيريمد
 نقش خوش و تيتقو را صلح يها هيآرا و يمبان
 و يختگيفره با اگر هنر و اتيادب ةعرص. كند

 شكوفا محور اخالق و جامعه خدمت در انعطاف
 ةشياند ميتحك و جيترو يبرا يمهم بستر شود،
. است يهمبستگ و ييهمسرا ،يستيهمز صلح،
 يروح فيتلط در يمهم نقش هنر و فرهنگ ياهال

 يبرا يحماس ةيروح تيتقو حال نيدرع و جامعه
 يحت و دارند يمل تيهو و انيك از حفاظت

 به را جامعه زيآم صلح يها جلوه و شكوه توانند يم
   .كنند ارائه يمل يمرزها يورا

  

 يخارج ابعاد و تياهم   

 بر يمبتن يرفتار نظام نيتمر و آموزش مطالعات،
 هم يخارج ةحوز مسائل بر داخل، در صلح

 و ديجد سخت، منابع كنار در. است اثرگذار
 ،يمل انيك و تيامن از دفاع يبرا قدرت ةديچيپ

 ديجد باتيترت و اصول نرم، قدرت مباحث
 ،يالملل نيب ينهادها در موثر مشاركت ،ياسيس

 يجهان يها رهيزنج در يتجار- ياقتصاد تيموقع
 يدالوصفيزا تياهم هم يفرهنگ روابط و ديتول

  .دارند

 يتمدن-يخيتار منزلت و يشناخت منظر از رانيا
 و اثرگذار يها قطب جمله از الملل نيب روابط در

 ييايجغراف تيموقع. شود يم محسوب باال باطراز
 تنوع غرب، و شرق ممالك ارتباط در كشورمان

 و يكشاورز ،يستيز يها تيظرف جهت يمياقل
 محسوب يا العاده فوق ازاتيامت يگردشگر

 و يعموم يپلماسيد يها تيظرف جيبس. شوند يم
 يبرا ها تيظرف نيا ييايپو و پردازش ،يفرهنگ
 راهبرد كي جهان با قدرتمندانه تعامل
  .طلبد يم جانبه همه

 مثابه به خود يمرزها اطراف گانيهمسا با رانيا
 جوامع نيا از هركدام. دارد ريناگز و كينزد ارتباط

. دارند را خودشان مالحظات و منافع ط،يشرا
 گانيهمسا نيا با يخارج روابط مناسب تيريمد
 و زيآم احترام يفضا يگرم به منجر كه

 رقابت، يفضا از مراتب به شود، انهيجو يهمكار
. كند يم كم ما يالملل نيب يها نهيهز و شيسا

 يتجار و ياقتصاد يها تيظرف و منابع از استفاده
 مختلف صور به يگذار هيسرما و تجارت يبرا آنها
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 رفاه خدمات، د،يتول اشتغال، يها فرصت تواند يم
 يدورهايكر از استفاده. دهد ارتقا را يسازندگ و

 ثبات جاديا ةيسا در غرب-شرق و جنوب- شمال
 ييدرآمدزا كشور يبرا تواند يم يخارج روابط در

  . كند جاديا رانيا يبرا يمبادالت تيمرجع و كرده

 يها سازمان و نهادها در مشاركت و حضور
 از يمل مالحظات از دفاع و طرح يبرا يالملل نيب

 ها، پلماتيد كردن فعال. است ياساس اريبس نكات
 دستوركارها، ميتنظ در متخصصان و كارشناسان

 جلب و جلسات تيريمد و يراهبر قواعد، جاديا
 و يينما قدرت از ييها جلوه يالملل نيب توجهات

. است يالملل نيب زيآم مسالت مناسبات ميتحك
 يالملل نيب منابع و ازاتيامت از ياريبس كردن روانه
 ينهادها از يفرهنگ و يعلم ،يفن امور در

 را يداخل رشد يها تيظرف ،يالملل نيب و يا منطقه
 قدرت نيا با. كند يم شتريب اقتدار و ثبات يبرا

 ينهادها در يفرهنگ و يفن ،ياسيس مانور
 كنشگران يبيتخر يها تيفعال و فشارها يالملل نيب

  .شود يم يخنث تر راحت هم يمل منافع با متعارض

 كه است روشن ادشده،ي يها چارچوب يمبنا بر
 هم يآموزش و يپژوهش ،يعلم ارتباطات ريمس

 و يپژوهش مراكز ها، دانشگاه. شود يم بازتر
 شبرديپ جهت توسعه و قيتحق يها تيظرف
 يا سازنده نقش زين يپژوهش و يعلم يپلماسيد
 در ييجو مسالمت و صلح بر يمبتن نظامات در

 مبادالت گسترش. دارند يالملل نيب و يمل ةعرص
 نهيزم يقاتيتحق يها فرصت و ييدانشجو ،يعلم

 يها گردونه در كشور شتريب و موثر يجهان حضور
 ب،يترت نيا به. كند يم تيتقو را علم ديتول

 يرانيا پژوهشگران و دانشمندان يتوانمندساز

 اقتدار يها جلوه از يا ستهيشا بازتاب تواند يم
 را ما ةورزان صلح عمل و شهياند بر يمتك و يعلم
  .بگذارد شينما به جهان در

 يرفتار و يذهن يها انيب و شور تيتقو هرحال، به
 و يداخل يها عرصه در معاضدت و صلح بر يمبتن

 تيموقع كسب جهت يمناسب بستر يالملل نيب
. است يالملل نيب طيمح در مقتدرانه و محترمانه

 نيا با را يخارج و يداخل يها حوزه ارتباط ديبا
 با ديبا. داد قرار ييافزا هم و يبهساز مورد كرديرو

 شتريب هرچه يارتقا به محور صلح كالم نفوذ
 يها يدشوار و ديورز اهتمام يمل يهمبستگ

  . ساخت مرتفع عالمانه را يالملل نيب

  .تر سازنده و نو ييشكوفا كي ديام به

  

  

  

  

  

  

  

  



صلح آموزش و مطالعات ينترنتيا فصلنامه/    

 

16
 

 سال
ول

ا
 / 

اره
شم

 1 / 
هار

ب
 

13
99

 

 
  

  

  

  كرونا بحران باب در يمقاالت
  

  
  

  

  

  

  

  : دگاهيد و پژوهش
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  كرد داغدار را جهان كرونا

  

 ياله ليبد يب موهبت ها انسان يسالمت و اتيح
 و فهيوظ نيبزرگتر آن پاسداشت و حفظ كه است
 تمام با اسيق در كرونا يماريب. است ما هنر

 يبشر جوامع كه ييها يمتينامال و ها يماريب
 و العمل عيسر هولناك، اريبس اند، كرده تجربه

 آن عملكرد و روسيو نيا. شد ظاهر جهانگستر
 يزندگ شدت به و شده انيجهان رتيح و بهت ةيما
 الشعاع تحت را ها دولت و ها انسان تمام تيذهن و

 يماريب نيا به نفر ها ونيليم. است داده قرار خود
. اند رفته نيب از فيشر انسان هزاران و شده مبتال
 شرّ و بال نيچن نيا يقربان و گرفتار تاكنون بشر

 و رعب يفضا. بود  نشده يچهانگستر و يستيز
 و يا ذره دشمن كي از منبعث يجهان خفقان هيسا

 كه شگفتا. ماند يم ها افسانه و ها قصه به ناشناخته
 اصطالح به و ترس مراقبت، اط،ياحت از ييفضا در

 خبر شيفردا از هم يكس و ميبر يم بسر نهيقرنط
 درد از و ميمحبوس  خانه در ترس از. ندارد

  . خبر يب گرفتاران

 دست از غم ادشده،ي ترس و يشگفت نيا از يجدا
 ةديپد نيا از خبر يب و مظلوم يها انسان رفتن
 تا. آورد يم درد به و فشارد يم را يآدم جان شوم،

 جانباختگان اخبار اعالم منتظر روز هر ديبا يك
  . ميباش

 يجا هم شرفتهيپ انسان يريغافلگ و ضعف
  . دارد اريبس يشگفت

 كه دهد يم ندا دم هر يهمدرد و ينوعدوست روح
 در. بازند يم جان يسادگ نيا به ها انسان چرا
 پدر از يريكث جمع جهان يكشورها از ياريبس

 و خواهران مادران، پدران، ها، بزرگ مادر ها، بزرگ
 دست از عيسر و ساده يليخ ها خانواده در برادران
 و دوستان اقوام، ،زانيعز از ياديز شمار. رفتند

 و كشنده روسيو نيا ةمهلك در ما  هموطنان
 از و كردند ميتسل نيآفر جان به جان سركش

  .  رفتند ما انيم

 كرنديپ كي ياعضا آدم يبن

   گوهرند كي ز نشيآفر در كه
  روزگار آورد درد به يعضو چو
   قرار نمانَد را عضوها دگر
  يغم يب گرانيد محنت كز تو
  يآدم نهند نامت كه دينشا

  

       پاك يها جان نيا ةمظلومان درگذشت
  .كرد سوگوار را جهان ةهم

  .شاد روحشان
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  سالمت مدافعان  ينيآفر حماسه

   
  يدرمان و يپزشك ةجامع
  كشور پرافتخار 

   ديباش  رايپذ را ما ميتكر و ميتعظ 
  

 اسفندماه لياوا از كرونا روسيو وعيش و ظهور خبر
 ريتأث تحت را كشور مردم يزندگ و جان 1398

 بار وحشت ييفضا  يجنگ طيشرا همانند. داد قرار
 مردم سالمت و اتيح .شد ريفراگ پرمالل  و
 تلفات روند و گرفت قرار ديتهد مورد شدت به

 اتيادب در كرونا يانسان  خسارات. شد آغاز يانسان
 است شده لحاظ يجهان جنگ مثابه به يالملل نيب
  . دارد ادامه امان يب جنگ نيا متاسفانه و

 را يا افسانه جنگ نيا مقدم خط سربازان
 مراكز پرسنل ريسا و پرستاران پزشكان،

 تيمرجع. اند داده ليتشك يدرمان و يمارستانيب
 يماريب نيا با مقابله يبرا يدرمان و يپزشك مراكز
 سربازان تا شد باعث رمنتظرهيغ و بيعج

 بحران نيا با مقابله به يروز شبانه وطن ةختيفره
 نيا از ياريبس سهمناك ةمبارز نيا در. بپردازند

 و دهيد بيآس كشور سالمت خادمان و متخصصان
 حماسه نيا. دنديرس شهادت عيرف ةدرج به يحت
 زنان و مردان يثارگريا از يگريد ةجلو هم

  . است دهيداغد نيزمسر نيا مهرساالر و دانشمند

  

  
  

  به رانيا صلح مطالعات يعلم انجمن

  سالمت مدافع يشهدا پرفتوح روح

 يروهاين تمام يبرا  و فرستد يم درود
   يدرمان و يپزشك ةعرص دلسوز و زحمتكش

  قيتوف و يسالمت يآرزو
  .دارد 

  



  /  صلح آموزش و مطالعات اينترنتي فصلنامه

 

19
 

 سال
ول

ا
 / 

اره
شم

 1 / 
هار

ب
 

13
99

 

 

  
  

  
 فلسفه و كرونا؛

  ط پساكروناي صلح در شراةآموزش و مطالب
  يكرد فلسفي با رو

  

  
  يمدام اله روح دكتر

  دانشگاه مدرس و فلسفه يدكترا
و عضو گروه  رانيا فالسفه مجمع مقام قائم

  .آموزش و صلح انجمن
  

  دو حداقل د،يآ يم انيم به صلح از سخن يوقت
 و خود با انسان نسبت :شود يم معنادار نسبت
  .يگريد با انسان نسبت

 گرفته مسلم حق چند  خودش با انسان نسبت در
 خودش يبرا را حقوق نيا انسان يعني. است شده
 ات،يح حق آنها؛ نيمهمتر. داند يم مسلم و فرض
. دارد كه ياستحقاق تحقق و يانسان كرامت حفظ

 و است ينسب امر استحقاق تحقق مطالبه البته
 افراط دچار مطالبه نيا در يبرخ است ممكن
 است ييبجا مطالبه كي صورت هر به اما ،شوند
 به و. است منفعت كسب يپ در ذاتاً انسان چون
 ،ياعتبار ادراكات هينظر در ييطباطبا عالمه ريتعب

 اجتماع، چون يميمفاه خود، منافع يبرا انسان
 اعتبار را ....و تيحاكم ظلم دفع عدالت، قانون،

  در را خود منافع ،ميمفاه نيا تحقق با تا كند يم
 را اجتماع منافع انسان البته. دينما دنبال اجتماع

 منافع تحقق صورت در چون چرا؟. خواهد يم هم
   .شود يم مرتفع زين او منافع ،اجتماع

 نيا از قانون و حكومت و عدالت چون يميمفاه
 انسان كه است شده اعتبار انسان يسو از منظر
 خود يكل منافع كسب به قادر اجتماع بدون

 نباشد تيحاكم اگر و نباشد قانون اگر. بود نخواهد
 شتريب باشد داشته شتريب قدرت يكس هر عتاًيطب

 .آورد درخواهد خود انحصار به را ياجتماع منافع
. است الزم قانون و حكومت قدرت، مهار يبرا پس

 يساختارها به ليتبد كه يميمفاه نيا و
 انسان اتياعتبار از يجملگ است، شده يحكمران
 بلكه ،ستين اتياعتبار فلسفه  ما بحث. است

 نييتب  اجتماع با انسان نسبت تا بود يمصداق
  .شود

 حقوق در عدالت حق ،اتيح حق ،نيبنابرا
 همه نزد استعدادها، ييشكوفا حق ،يشهروند
 نسبت در انسان كه است يا مطالبه كي ها انسان

  .تاس دهيبخش معنا آن به خودش با

 حقوق ،اجتماع و انسان انيم نسبت در اما و
 تيرعا به موظف انسان و شود يم معنادار متقابل
 ،يعموم فرهنگ ،ياجتماع اخالق همچون ياصول
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 و يريپذ تيمسئول گران،يد حقوق تيرعا
  .بود خواهد ييقانونگرا

 يضرور يازهاين ديبا زين جامعه تيحاكم يسو از
 ييشكوفا طيشرا. شود مرتفع يشهروند

  .گردد فراهم يانسان ياستعدادها

 انسان (نسبت دو نيا انيم در صلح آموزش فلسفه
 مفهوم.  شود يم نييتب)  يگريد با انسان و خود با
. باشد اجتماع و گروه شخص، تواند يم "يگريد"
 آموزش در خود با انسان نسبت رسد يم نظر به

 چون. است يگريباد انسان نسبت بر مقدم صلح
 با. دارد منازعه زين خود يدرون تيخصوص با انسان

 كالمش در انسان. است مواجه ييها پارادوكس
 مقدم را خود منفعت يول ،است صلح موافق

 رشيپذ اما ،است عدالت تحقق طرفدار ! رديگ يم
 قانون اما ،دهد يم ييقانونگرا شعار. ندارد عدالت

 تحمل يول دهد يم يشيآزاداند شعار. است زيگر
 كه است يمعنادار ةمنازع كي نيا و. ندارد مخالف
 آن با خود باطن و ظاهر در انسان است ممكن
 رشيپذ يبرا را خود باطن يعني. باشد مواجه
 و هماهنگ زند يم دم آن از ظاهر در آنچه
 ميسل عقل ،نيبنابرا. است نكرده يساز تيظرف
 با انسان منازعه انيم ابتدا صلح تا كند يم حكم
  .شود برقرار  خود

 و يآگاه محور حول ابتدا ديبا صلح آموزش لذا
 يرو نيا از. شود متمركز انسان يشخص اخالق
 ريتدب يفاراب اي افالطون اي يطوس رينص خواجه
 ريتدب در. دادند قرار مدن ريتدب بر مقدم را منزل
 تحت اجتماع و خود با انسان نسبت  منزل

 افراد آموزش و تيترب. رديگ يم قرار آموزش
 كار هيروح با را آنها منزل ريتدب در خانواده

 حقوق تيرعا ،ياجتماع ستنيز فرهنگ ،يجمع
 و يشيآزاداند و يآزادمنش متقابل،
 ريتدب اساس نيا بر. كند يم آشنا يريپذ تيمسئول
 مدن ريتدب ياساس ةيپا عنوان به تواند يم منزل
  .رديبگ قرار

 فلسفه ؛يگريد با انسان نسبت در رسد يم نظر به
 منافع انسان كه شود يم درك يوقت نسبت نيا

 يگريد آن  كه بداند يمنافع همان را خود يقيحق
 نسبت آنگاه.! است منافع همان ليتحص يپ در زين

 افتهي يقيحق يمعنا اجتماع و يگريد با انسان
  .است

 با انسان خود؛ با انسان انيم مناسبات و نسبت نيا
 انسان انسان، با تيحاكم ت،يحاكم با انسان ،يگريد
 و گريد ملت با يملت  انسان، با اجتماع اجتماع، با

 و يقيحق حقوق بر يمبتن تواند يم  جهان؛ با جهان
 بداند ديبا انسان يعني. شود معنادار متقابل يانسان
 تيمسئول يگريد با خود و خود؛ با خود نسبت در

 زين ندينش يم قدرت برعرصه  كه يانسان نيا. دارد
 با تيحاكم نسبت در حقوق فلسفه از ديبا

  .باشد آشنا تيحاكم آن ليذ يها انسان

 حق ات؛يح حق ،ياجتماع عدالت چون يحقوق
 كي صلح حق و تيامن حق استعدادها، ييشكوفا
   .تاس يانسان يجهان مطالبه

 يبشر  يابعاد حقوق مراتب از يآگاه منظر نيا از
 يبرا يكاربرد آموزش تواند يم يفلسف كرديرو با
 پرسش  اكنون  مقدمه، نيا با .باشد  صلح رشيپذ
  در كرونا ةواسط هب كه يطيشرا كه است نيا

 يبرا يبستر چه است شده جاديا يجهان اسيمق
   است؟ شده فراهم صلح آموزش
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 ةواژ ديكل از يگريد يمعنا كرونا رسد يم نظر به
  يجهان استيس سطح در تيامن و جنگ قدرت،
  .است داده ارائه

 كرده مواجه تأمل و درك با را ها افتهي توسعه انيمدع
 است  به خود نگرش ديبا  ها ملت و ها دولت ايگو.

 كرونا.  ندينما يبازخوان را يزندگ و انسان فلسفه
 اما  توسعه، و شرفتيپ ةهم با جهان كه داد نشان
 سرعت و ستين  كرونا از تر شرفتهيپ ظاهراً
 يمعنا به.  ندارد را كرونا اسيمق به يافتگي توسعه

  !.كرد وادار يتحد به خود جهان با را جهان گريد

 ييكرونا  بعد مرحله در اگر كه معناست نيبد نيا
 به فراخوان را جهان يشتريب مانور وسعت با

 از را توسعه و قدرت يمعنا جهان  د؛ينما يتحد
 فلسفه تواند يم يريپذ بيآس نيا. برد خواهد ادي

  .دينما معنادار را صلح آموزش

 آحاد و ها خانواده ،ها ملت ،ها قدرت ازين ييگو
 در يزندگ يمعنا درك و اخالق ةفلسف به  يبشر
  .است گرفته يگريد يبو و رنگ  كرونا طيشرا

 غفلت در يياه انسان و ييها قدرت است ممكن
 طيشرا امروز گريد نگاه در اما ،باشند گرفتار  زمانه

  .است ايمه گريد زمان هر از  صلح آموزش يبرا

 در جهان. است افتهي يقيحق يمعنا اتيح حق
 اتيح حق ةمطالب.  است اتيح حق حفظ تدارك

 ندارد حق يانسان چيه. است صلح آموزش اصول از
 كه همچنان. كند سلب را يگريد انسان اتيح

 در يانسان اتيح حفظ يپ در يجهان بهداشت
 چه پس است نيچن اگر. است يجهان اسيمق
 يباق جنگ تدارك يبرا اراده و عزم بر يليدل
   ماند؟ يم

 ييكرونا طيشرا مطالبات از يانسان كرامت ن،يهمچن
. شود يم يتلق صلح آموزش از اصول نيدوم كه است
 طيشرا در ها انسان يزندگ طيشرا گرفتن دهيناد

 امروز. يانسان كرامت گرفتن دهيناد يعني ؛ييكرونا
 ييكرونا طيشرا در كه رديپذ يم يعاقل انسان هر
 از نظر صرف ها انسان تيشخص و اتيح به ديبا

 نيتمر يعني نيا و شود، توجه ت،يمل و تيقوم
  .جنگ اراده از زيپره و صلح ةمطالب

  

  
 به ديبا زين متحد ملل سازمان و يجهان يها قدرت

  .دنينما مضاعف توجه مهم نيا

 شرط يتكنولوژ  كه داد نشان كرونا امروز
 به ازين در يكاف شرط. يكاف نه است الزم

   .است نهفته يكاربرد و يا حرفه اخالق

 با خانواده و انسان نسبت  به يفلسف كرديرو ريتأث
 آموزش با آن ةرابط و ييكرونا طيشرا در اجتماع
 وعيش كنترول در منزل ريتدب كه است نيا  صلح
  . داشت خواهد ميمستق ريتأث كرونا
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 و شود يم يخانوادگ صلح به منجر تعادل و تعامل
  .شود يم مشاهده اجتماع در صلح نيا آثار
 نيبد يگريد با انسان نسبت در يفلسف كرديرو

 ها انسان همه يبرا اتيح حق كه بود خواهد معنا
 اخالق اصول تيرعا با پس .است مسلم حق كي

  ياجتماع وعيش  از مانع ،ييقانونگرا و يانسان
 و يگريد اتيح تداوم موجبات تا ميشو كرونا

  .ميكن فراهم را گرانيد

  

  :جهينت

 طيشرا  تواند يم  اجتماع و انسان به يفلسف كرديرو
 ليتبد صلح آموزش يبرا يفرصت به را ييكرونا
 انسان اتيح يوقت كه شوند آگاه ديبا كودكان. دينما
 او اتيح حفظ و او نجات شود، مواجه خطر با

 و زبان ت،يقوم يها تفاوت. است يانسان فهيوظ
. شود ينم انسان به خدمت از مانع نيد و فرهنگ

  .است صلح آموزش و  نيتمر  مصداق نيا

 با ديبا زين دانش اهل و قلم اهل گريد يسو از
 و يمل سازان ميتصم خود، نييتب و ليتحل

 در يوقت  كه دهند توجه نكته نيا به را يالملل نيب
  اقدامات صدر در  او اتيح و انسان ؛ كرونا طيشرا
  ديبا يجهان اراده رد،يگ يم قرار يجهان توجهات و
 را يا اراده هر و شود تيتقو تيامن و صلح يسو به
 نييتب ديبا زين. ندينما متوقف جنگ يطراح يبرا
 ازين  بر يمبتن ديبا يجهان امكانات كه ندينما

  . شود ميتقس  انسان يضرور

 امكانات نداشتن ليدل به دينبا يانسان چيه
 در ميتحر. كند نرم پنجه دست كرونا با  يبهداشت

 يزندگ و انسان فلسفه با مخالفت  كرونا طيشرا

  كرونا طيشرا در  ديبا استمدارانيس. بود خواهد
 . ندينما هيتك مختلف ملل مشترك وجه بر

 منافع. انسان فلسفه قيدق فهم يعني صلح ةفلسف
 نه شود يم معنادار انسان مقام براساس نيطرف
  مردم به خدمت در هم ها قدرت. قدرت يبرتر

 رخ به را خود ياسيس نيدكتر يادعا  توانند يم
 صلح آموزش در كرونا، طيشرا به نظر لذا. بكشند

 تا منزل تيريمد از كه شود نييتب ديبا مطلب نيا
 جهان، تا كشور از و  كشور، تا شهر از ،مدرسه
 قرار ةكرمذا مورد برتر قدرت موضع از دينبا صلح

 مقام به احترام صلح يقيحق مالك تنها. رديگ
 جامعه آن آحاد منافع يمل اسيمق در و انسان
 حفظ و منافع يبرا دينبا سازان ميتصم يعني. است
 مردم يقيحق منافع از حيصح درك بدون و قدرت

 كرونا .ندينما صلح ةكرمذا به اقدام جامعه آن
 و انسان قتيحق برابر در ها قدرت همه  داد نشان

 زين  صلح در. دارند يمساو فهيوظ او كرامت
  . است مالك يانسان مقام و حق نيهم

 انيم نسبت از يحيصح فيتعر توانست كرونا
 كه معنا نيبد. دينما ارائه ها انسان و ها قدرت
 يحت .باشند ها انسان خدمت در اتفاق به ها قدرت
 ريسا توجهات محتاج را يجهان اول يها قدرت

  .كرد كشورها

 طيشرا در صلح آموزش رسد يم نظر به
 يساختار ساحت از فراتر تواند يم پساكرونا
 را خود اهداف يابداع اتيادب با و ،ها قدرت
  .دينما دنبال
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  ت بحران كرونا يري مديمبان

   يجنوب ةدر كر

  
  دكتر بهزاد شاهنده

، دانشگاه تهران- ايه مطالعات شرق آسياستاد پا
 و عضو موسس يجنوب ةاستاد سابق دانشگاه در كر

  .ك دانشگاه تهرانيفيپاس- اي آسيبرنامه پژوهش
  

 ة مبارزةبه واسط) هكر يجمهور (يجنوب ةكشور كر
ان قرار ين جهانيروس كرونا مورد تحسيموفق با و

گر كشورها از يكا و ديكه آمر يطور ه ب؛گرفته است
  . م دارندي و تعلي درخواست همكاركره

 كره، ير امور خارجه جمهوري وز،وگ وايكانگ ك
 يها شي آزمايت كشورش را ابتدا در اجرايموفق

هزار نفر در هفته بودند  250هنگام كه بالغ بر  هب
اً در شات كه عمدتين آزمايا. داند يم

ار انجام گرفته، باعث شد كه ي سيها شگاهيآزما

 شوند و مورد ييه شناسايافراد مبتال در مراحل اول
شده و  نهين افراد قرنطيا. رندي قرار گيدرمان فور

سئول كه از لحاظ . شوند ي ميگران جداسازياز د
ك در جهان اول است و تعداد يصنعت الكترون

ت آن است از يشتر از جمعين كشور بيل در ايموبا
بهره گرفته و مردم را به طور  G 5 ي هايتكنولوژ

 .دينما ي رصد ميمئدا

 كه در كشور دو نفر به يي از همان ابتداكرهدولت 
 يها  شركتيمبتال شدند با تمامكرونا روس يو

 ارتباط برقرار نمود ي و بهداشتيزات حفاظتيتجه
د انبوه داد؛ به يت را در تولي و حمايو قول همكار

د در كشور شكل ي توليج عموميك بسي كه يشكل
ها كه در گذشته تجارب  ن شركتيا. گرفت

روس يز كشور در مبارزه با وي را در تجهيمتيق يذ
و سارس داشتند به كمك دولت آمدند كه  مرس 

 .رديگاه در كمبود قرار نگ چيد سئول هيباعث گرد

 تمام مناطق يياقدام به موقع دولت در شناسا
د آن مناطق يا در كشور باعث گردوع كرونيش

نه يگاه به قرنط چي هي جنوبةكر. نه شونديقرنط
ن ي اي و مورديطور انتخاب اورد و بهي نيكامل رو

د داشت كه يد تأكينجا بايدر ا. كار را انجام داد
م اطاعت مردم از يي بلكه بهتر بگو وتيحما
ن راستا كارساز ي گاه سخت دولت در ايها استيس

ز يت از آن نيكپارچه و تبعي متحد و اقدام. بود
روس ين وي در كنترل و مهار اينقش اساس

 يها يد بر اجماع پس از تمام بررسيتأك. داشتند
 ي جنوبةكرت يگر موفقي راز دي و تخصصيعلم

  .برد يش ميت به پياست كه اجرا را با قاطع

 به يونيلي م51ت ي با جمعة كريكشور جمهور
ت ي هستند از جمعيرمذهبيآن كه غ% 56ر از يغ

خصوص   برخودار است كه بهيحيبزرگ مس
% 27,6. باشند يار متعصب مي آن بسيها پروتستان
% 19,7 هستند كه يحين كشور مسيمردم ا
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 .ك هستنديكاتول% 7,9پروتستان و 
ها در  خصوص پروتستان  بزرگ بهيها ييگردهما

وع كرونا از يج است كه شيار راين كشور بسيا
ن شهر ي سوم"گويد" آنها در شهر ييگردهما
د قرار ينه شدي كه مورد قرنطيجنوب ةكربزرگ 

 ةكر يار مذهبين مردم بسيتمك. گرفت و مهار شد
 به يريپذ  و فرهنگ اطاعتيهن پرستيتوام با م

 دولت آمد و آن را توانمند ساخت تا با ياري
ت اجرا ي دوران بحران با موفقيها ت برنامهيقاطع
 .دينما

 يكوش ن كشور و سختي ايريپذ طاعته ايروح
خ معاصر يار دشوار تاريشه در دوران بسيمردم ر

 كشور يراني پس از وي جنوبةكر. ن كشور دارديا
ك كشور عقب افتاده با ي در عمل به ةكردر جنگ 

 ة دهي دالر در سال در ابتدا60درامد سرانه 
در (مبدل شده بود  ستمي در قرن بيالديشصت م

ن برابر يران درآمد سرانه چنديآن زمان كشور ا
 غلبه بر مشكالت يها برا يا ةكر داشت و ةكر

ران ي اي حمل ونقل و عمرانيها  در بخشياقتصاد
  . ت داشتنديفعال
ن دوره را ياضت اي و ريكوش ها با سخت يا ةكر

مد سرانه آ كه امروز با دريطور  كردند؛ بهيسپر
 جهان ي، قدرت چهاردهم اقتصاديهزار دالر  46

ست كشور بزرگ جهان يهستند و عضو گروه ب
 و فقر را ي عقب ماندگيها به سخت يا كره. هستند

 يخصوص در كشورها با كار در خارج از كشور به
ار گرم و ي بسي كردند و در هوايج فارس سپريخل

 صد ي آهنيها  منطقه و سكونت در سولهيشرج
 توسعه ي اجراي الزم را براي منابع مالينفر

  .  در كشورشان فراهم كردندياقتصاد
 ةكر مردم يها تيز از جمله فعاليانداز ن ه پسيروح

ا است كه بانكداران آن يو عمدتاً مردم شرق آس
رند و يگ يه را جمع و بكار ميزنان هستند كه سرما

ت آن ي كه مشروعيار حكومتيمنابع الزم را در اخت
.  هستندرايپرستانه پذ  خدمات وطنةواسط را به

 يالدي شصت و هفتاد ميها  در دههةكرمردم 
 ژنرال پارك چون يس جمهورييتحت زعامت ر

 تحت ياضتي دشوار و ريها استي سي با اجرايه
 ي به توسعه اقتصاد"نيمشت آهن"عنوان

ن كشور قدرتمند يپرداختند كه امروزه به چن
  . اند  مبدل شدهياقتصاد

  

  
  
  

 ين اعتقاد بودند كه توسعه اقتصاديها بر ا يا كره
جاد ي باشد كه پس از اياسيد سرامد توسعه سيبا

 يها هيتوان پا ي الزم مي و اجتماعيرفاه اقتصاد
  .  را بنا نهاديدموكراس
س جمهور پارك هم يئنجا است كه ريجالب ا

 به عنوان كره از مردم يادي زياكنون از نظر تعداد
 كه يگردد، كس ي مي تلق"كره يدر دموكراسپ"

 ي جنوبةكر.  را هموار كردةكر ي امروزيدموكراس
ك در ين انتخابات دموكراتي اولي با برگزارعمالً

 در انتخابات انگ ساميم يك يروزيكشور و پ
س ي سال از تأس45 كردن ي به سپر1993سال 

ن عرصه ظهور ي در اي، دموكراسي جنوبةكركشور 
نجانب يشتر به كتاب اي مطالعات بيبرا(د يرس
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، چاپ ةكراست و اقتصاد در يس: تحت عنوان
  .)ديدانشگاه تهران مراجعه كن

 ي جنوبةكر از نكات باعث شد كه يا لذا مجموعه
روس يز با ويآم تي مبارزه موفقيابزار الزم را برا
ار داشته باشد كه فقط به يكرونا در اخت

  . دشو ي كشور محدود نمي جاريها استيس
 استاد دانشگاه كره در 2008نگارنده كه در سال 

 يا كره زنان ي طوالنيها نه شاهد صفيبود به ع
ها كشور   جواهرات و پول به بانكي اعطايبرا
ها  يا كره.  آن زمان بودي مقابله با بحران ماليبرا
ق به خزانه دولت ين طريها دالر را از ا ونيليم

دوش دولت در  از يق كردند كه باعث شد باريتزر
د يالبته با. ن برداشته شودين مبارزه سهمگيا
شائبه  ي بيها ن كمكيرغم اي كرد كه عليادآوري

 جهان ي ماليد از نهادهايدولت سئول مجبور گرد
 را ي اقتصادياضتي ريها استيرد و سيكمك بگ

 مردم و ي و همدليدنبال كند كه مجدداً همكار
ن از يريسان كشور زودتر از ياعتماد به حكومت ا

 .دين معضل خارج گرديا

 مقابله يك حكومت اقتدارطلب براياز به يشما ن"
از ي نيشما به حكومت. ديروس كرونا نداريبه و
د كه يد كه بر اساس علم و تخصص عمل نمايدار

. ت آن را از شهروندان كشور گرفته باشديمشروع
وان و ي، سنگاپور، تاي جنوبةكرر ي نظييكشورها

ن نبرد يك دارند در اي دموكراتيها نظامآلمان كه 
 ": ديگو ي ميا كرهالمثل  ك ضربي. "اند موفق بوده

  ."ها را رها كن و به اصل موضوع بپرداز هيحاش
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  : بهداشتيپلماسيد

 در امكان ي كرونا و جستاريريگ همه
 ي براي جهانة جامعييا واگراي و ييهمگرا

  مقابله با آن
  

  
  يرعماديم طاهره دكتر

  
 و يعلم يپژوهشها سازمان يعلم ئتيه عضو
 مطالعات پژوهشكده سيرئ ران،يا يصنعت

 و علوم يا منطقه مركز سيرئ و نينو يها يورافن
 هند انوسياق ةيحاش يكشورها يفناور انتقال

  .انجمن صلح و آموزش گروه عضو و )ورايآ(
  
  
  
  

  :مقدمه
 از است عبارت بهداشت يالملل نيب يپلماسيد

 اي كجانبهي شكل به كشورها كه يكوشش
 يماريب كي گسترش از يريجلوگ يبرا چندجانبه

 يپلماسيد ،نيبنابرا. دهند يم انجام سوم كشور در
  :دارد هدف دو واقع در بهداشت

  و ،كشور كي افراد سالمت تيوضع بهبود- 1 
  . يالملل نيب يها يهمكار تيتقو - 2 
 نظر از كه ييكشورها در بهداشت، يپلماسيد

 و يريدرگ آنها در اي و هستند ضعف دچار منابع
   .دارد ياساس تياهم 1دارد وجود ينظام تنش

 يپلماسيد يها شيگرا از يكي بهداشت، يپلماسيد
 ،يانرژ يپلماسيد مانند يتخصص يها سازمان

 طيمح يپلماسيد و يفناور و علوم يپلماسيد
 حق  كه ميباش داشته خاطر به. است ستيز

 كه است يانسان ياساس حقوق از يكي  ،2بهداشت
 بشر، حقوق هيانيب همچون يالملل نيب اسناد

 و يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد حقوق توافقنامه
 يجسم يها يناتوان با اشخاص حقوق ونيكنوانس

 حقوق از يكي همچون و اند كرده حيتصر آن بر
 يها يآزاد جمله از ياجتماع و يفرهنگ ،ياقتصاد
 اهداف در 3.شود يم محسوب  يانسان افراد مثبت
 يبرا بهداشت حق"زين سوم هزاره گانه هپانزد
. است داده اختصاص خود به را سوم محور "همه
 نيتأم از است عبارت همه يبرا بهداشت حق
 در افراد هيكل يبرا  رفاه گسترش و سالم يزندگ
  . يسن هر

                                                            
1 Vincanne  Adams    (2008),  Global  Health 
Diplomacy,   Department of Anthropology, History 
and Social Medicine at the University of California , 
San  Francisco,  Medical  Anthropology ,Cross‐
Cultural Studies  in Health and  Illness, Volume 27, 
2008 ‐ Issue 4 
2  Right to health  
3https://www.ohchr.org/Documents/Publications/
Factsheet31.pdf 
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 حق حوزه در يالملل نيب يها هيرو تيتقو با
 شيپ از شيب يبهداشت تيامن مسئله بهداشت،

 گسترش ،يمفهوم نيچن نيتكو اساس. شد مطرح
 به ييقلمرو اي يكشور تيامن از ت،يامن مفهوم

 تيامن يها رشاخهيز با يانسان جامع تيامن
. است آن مشابه و ستيز طيمح تيامن ،ييغذا
 قرن در يوستفال مانيپ از بعد نكهيا حيتوض

 ها دولت ، ها ملت- دولت ةديپد ظهور و هفدهم
 مرزها  تيامن و ييقلمرو تيامن حفظ مسئول
 شد تر گسترده جيتدر به مفهوم نيا. شدند شناخته

 به ييقلمرو تيامن از ها دولت تيمسئول حوزه و
   .افتي گسترش يانسان افراد تيامن

 يريگ همه با ايآ كه است آن جستار نيا پرسش
 كي يسو به  كشورها ،19-ديوكو يماريب

 اي و روند يم شيپ به يجهان سطح در ييهمگرا
 تر ميوخ باعث 19-ديوكو اي كرونا بحران عكس بر

 و ياقتصاد يها حوزه در كشورها اوضاع شدن
 شيافزا منابع سر بر را آنها رقابت و شده منابع

 رقابت و درها شدن بسته به آخر دست و دهد يم
 سوال نيا به پاسخ از قبل اما  ؟كشاند يم يتجار

 كي هيعل ييهمگرا از منظور كه مينيبب ديبا
  .ستيچ يماريب

  
 يماريب كي هيعل كشورها ييهمگرا سابقه 

  ريگ همه
  
 در يالملل نيب كنفرانس نياول ،1851 سال در

 و يياروپا كشور 11 نيب بهداشت و سالمت مورد
 آن متعاقب و داد جلسه ليتشك سيپار در يعثمان

 و سيپار يشهرها در 1866 و 1859 يها سال در
 در زين چهارم كنفرانس. شد ارگزبر هيقسطنطن

 يها كنفرانس نيا ليتشك اساس. شد برگزار نيو
 وبا يماريب هيعل ها دولت يدستجمع مبارزه يادوار

 كشورها گريد و اروپا در ريفراگ صورت به كه بود
 در. بود شده عيشا  دوران آن در رانيا جمله از
 و پلماتيد بيترك با ييها تئيه ها كنفرانس نيا

 صورت مطالعه از. كردند يم شركت پزشك
 لزوم كه ديآ يم بر طور نيا جلسات نيا مذاكرات
 در اطالعات تبادل و كشورها نيب يعلم يهمكار
 ديكأت مورد بارها و بارها وبا يدمياپ أمنش مورد
  شهر در كه پنجم كنفراس در. است گرفته قرار
 در بحث شد، ليتشك 1881 سال در و گتننواش

 ياصل محور هنوز وبا هيعل كشورها يهمكار مورد
   1.داد يم ليتشك را

 دو از ها كنفرانس از يسر نيا ياصل وردادست
 به يكشور چيه ،كه نيا اول  :بود مهم جهت
 دوم. شود روزيپ وبا با مبارزه در تواند ينم ييتنها

 هر در نهيقرنط مختلف مقررات اعمال ،كه نيا
 شدن اثر يب باعث آنها نيب يهنگاناهم و كشور

 يكشور تالش گونه هر و شده داتيتمه گونه نيا
 و يهمفكر لزوم ،نيبنابرا. سازد يم يخنث را

 شيپ از شيب كشورها مقامات نيب يهمكار
 كردن نهينهاد ةديا تا ديدگر يعامل و شد محسوس
 ،واقع در 2.گردد زنده وبا هيعل كشورها اقدامات
 يبرا  ديگو يم) 2006  (والسكا كه طور همان

 يهمبستگ ةديا) وبا (يماريب كي ديتهد بار نياول
  . آورد شيپ را يجهان ةجامع
 داديرو با ما نوزدهم قرن دوم مهين در آن از بعد

  مواجه يالملل نيب يها كنفرانس ياديز تعداد
 يها يهمكار تيتقو منظور به كه ميهست

 يساز گانهي و يورافن و دانش ةحوز در يالملل نيب
                                                            

1 Howard-Jones, N., & World Health 
Organization. (1975). The scientific 
background of the International Sanitary 
Conferences, 1851-1938. 
2 Huber, Valeska. "The unification of the globe 
by disease? The international sanitary 
conferences on cholera, 1851–1894." The 
Historical Journal 49, no. 2 (2006): 453-476. 
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 برپا مختلف يها عرصه در يعلم ياستانداردها
 يجهان بهداشت سازمان استقرار به تينها در. شد

)WHO( ديانجام 1948 سال در.  
 ينظام يها قدرت يهمكار سرد، جنگ دوران در
 افتني يبرا ،يشورو هيروس و كايآمر ،بيرق

 1.شد يزدن مثال يهمكار كي اطفال فلج واكسن
 كه نيا سر بر  درگرفت يبحث انزم همان از

 نيب يهمكار يبرا زهيانگ كي يبهداشت يها بحران
 را كشورها برعكس اي و شود يم محسوب يكشور

 يدرها انهيگرا يمل التيتما اساس بر كه دارد يوام
 گريكدي با يبهداشت امكانات سر بر و ببندند خودرا

  . بپردازند رقابت به
 كه معتقدند نظران صاحب نيا از يمهم قسمت
 به گريكدي با كه كنند يم مجبور را كشورها ها بحران
 اقدامات نيا كردن نهينهاد يبرا  و بپردازند يهمكار

 بارز يها نمونه. اورنديب رو يسازمان يها ينوآور به
 يالملل نيب مقررات" بيتصو ،يهمكار نيچن

 بحران دوران در كه است 2005 سال در "بهداشت
 و شد بيتصو پرندگان يآنفلوآنزا و سارس
  . است الملل نيب حقوق در آور الزام يا عهدنامه

 نظران صاحب از هم يتياقل ت،ياكثر نيا مقابل در
 ديگو يم كه هستند هم كرسونين همچون نيبدب
 جلب را انيجهان توجه يماريب كي يزمان تنها
 دايپ يجهان سطح در بار فاجعه ابعاد به  كه كند
 و نيقوان نيتدو كه است موقع آن تنها . كند

 محض به سفانهأمت و رسد يم نظر به الزم مقررات
 ها دولت يانرژ فتد،يب اضطرار از موضوع كه نيا

  ،گريد طرف از. ابدي يم كاهش زين يهمكار يبرا
 گرانيباز تيماه و باشند متعدد گرانيباز كه يزمان
  باشد، متنوع يردولتيغ و يدولت گرانيباز از اعم

                                                            
1Prama  Rahman  (2016)  Global  Health  Crises  and 
International Cooperation: A Comparative Framing 
Analysis  of  Narratives  Told  During  Cholera 
Outbreaks  in 1851 and 2017, Thesis  submitted  to 
British Columbia University, Canada. 

  ها دستورالعمل نيتدو ها، استيس كردن هنگاهم
 2.بود خواهد يمشكل اريبس كار فيوظا ميتقس و

 ،يالملل نيب يها يهمكار در كه نديگو يم نانيبدب
 يها تيمورأم و يمل يفرهنگ-ياجتماع يبسترها
 شتريب كه دارد يوام را آنها ها دستگاه نيا يسازمان

 بيرق ،باشند گريكدي همكار ها دولت كه نآ از
  . شوند گريكدي

  معتقدند كه هستند زين يگريد محققان ،جواب در
 يعموم ريخ كي يجهان سطح در يعموم سالمت

 هم بيرق كه آن از شيب ها دولت جهينت در و است
 كه نيا خالصه .بود خواهند هم همكار باشند،
 يدمياپ مورد در و وزدهمن قرن در كه طور همان

 با زين كميو ستيب و ستميب قرن شد، مشاهده وبا
 مرس سارس، ،پرندگان يآنفلونزا مثل ييها تجربه

 يها يهمكار ضرورت ديجد يكرونا راًياخ و
  .كند يم محسوس شيپ از شيب را يالملل نيب

  
   آن بحث و يجهان ييواگرا اي و ييهمگرا شواهد

  
 اي و ييواگرا و 19-ديكوو يماريب يريگ همه 

  گريكدي با كشورها ييهمگرا
   

 يماريب ةعرص در كشورها ييواگرا اي ييهمگرا
 يبررس مورد سطح سه در توان يم را 19- ديوكو
  : 3داد قرار

  
 پژوهشگران و دانشمندان يهمكار سطح در اول
 ينيبال شاتيآزما و توسعه و قيتحق  عرصه در

  گريكدي به كشورها يها كمك ةعرص در  دوم
  يالملل نيب يها سازمان سطح در سوم

                                                            
2  Ibid., 
3 Tahereh Miremadi, (2017) S&T Diplomacy and 
Sustainable Development in the Developing 
Countries, New Delhi, Nam Center – January 
1, 2017 



  /  صلح آموزش و مطالعات اينترنتي فصلنامه

 

29
 

 سال
ول

ا
 / 

اره
شم

 1 / 
هار

ب
 

13
99

 

 اول سطح در يهمكار:  
  يالملل نيب سطح در پژوهشگران نيب يهمكار 

  
 كه گفت توان يم ها يهمكار نيا حيتشر در
 گوگل تيوبسا در آمده دست به آمار بر بنا

 ةمقال 20100 تعداد 2020 سال در ،1اسكالر
 جهان سطح در 19- ديكوو درباره يعلم

 در آن از يبزرگ بخش كه است شده منتشر
. اند شده نوشته كايآمر در آن از پس و نيچ

 در پژوهشگران از دسته دو نيا نيب يهمكار
 يها ميت مقاالت چاپ يعني ييابتدا سطح

 كايآمر چاپ يالملل نيب يها ژورنال در ينيچ
 نيب يهمكار بر يمبن يشاهد جيه و بوده
 مشاهده ييكايآمر و ينيچ يها گروه

 سطح در كه نماند ناگفته البته. شود ينم
 كشورها يهمكار پرچمدار ونسكوي ،يرسم
 19-ديكوو يماريب توسعه و قيتحق ةحوز در

 از را خود تيحما كشور 122 كنون تا و بوده
 ةصحن در اما 2اند، كرده اعالم يابتكار نيچن

 وقوع به يالملل نيب ةبرنام نيچن عمل
  . است وستهينپ
 انيم از) 1399 بهشتيارد سوم (كنون تا

- ديوكو روسيو مورد در يتخصص ةمقال 121000
 مرتبط رانيا به ينوع به مقاله 4660 تعداد ،19

 نوشته يرانيا دانشمندان توسط آنها اكثر كه است
 حوزه در ينيبال شاتيآزما ةعرص در. اند شده
 ينيبال شيآزما 306 اكنون هم  ،19- ديوكو

 يرسم طور هب ،3الزيتر نكاليكل تيوبسا در يرسم
                                                            

1 Scholar.google.com 
2 
https://www.researchprofessionalnews.com/r
r‐news‐world‐2020‐4‐coronavirus‐catalyses‐
global‐action‐on‐open‐research/ 
33 www. Clinicaltrials.gov 

 77 با نيچ كشور ها آن در كه است شده ثبت
 8 با آلمان و شيآزما 44 با كايآمر ش،يآزما
 شات،يآزما هيبق انيم از. هستند شتازيپ شيآزما
  . دارد تعلق رانيا به زين ينيبال شيآزما دو
 كي ةتوسع و قيتحق  CEPI نيتخم اساس، بر

 دالر ارديليم دو حدود 9-ديوكو يبرا واكسن
 16 در 4.دارد الزم زمان ماه 18 تا 12 و  نهيهز

 كه واكسن يشگاهيآزما ةنمون نياول امسال، مارس
 تيحما كايآمر تبهداش يمل موسسه توسط

 نيا ينيچ ةنمون بعد روز دو و ديرس ثمر به شد يم
 يها كوشش نآ از بعد. شد ديتول زين واكسن
 نظر به. شد انجام... و لياسرائ آلمان، در يمشابه

 زمان و بودجه صرف به الزام رغميعل رسد يم
 يهمكار سطح نيا در اد،يز اريبس يطوالن

 كشورها توسعه و قيتحق يها ميت نيب يمشخص
. ميكن ينم مشاهده دارو اي و واكسن ديتول در

 نيا سر بر يقاتيتحق يها گروه نيب رقابت ،برعكس
 كامالً كنند دايپ دست واكسن به زودتر كدام كه

 كه است شده مشخص ،عالوه به. است مشهود
 بانك كردن هك درصدد يهكر يها گروه

 دنيدزد و يجهان بهداشت سازمان اطالعات
   5.نشدند موفق البته كه اند بوده آن اطالعات

  
 دوم سطح در يهمكار:  
   يدولت نيب يپزشك يها كمك

 اساس بر ها دولت كه است ييها منظوركمك
 به داوطلبانه صورت به اي و مقابل دولت درخواست

                                                            
4 www.CEPI. Net. CEPI, the Coalition for 
Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) is a 
global alliance financing and coordinating the 
development of vaccines against emerging 
infectious diseases 
5 https://www.reuters.com/article/us‐health‐
coronavirus‐who‐hack‐exclusive/exclusive‐elite‐
hackers‐target‐who‐as‐coronavirus‐cyberattacks‐
spike‐idUSKBN21A3BN 
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 اعزام مانند .دنكن يم ارائه ريدرگ يها دولت
 يسو از ينيزم و ييهوا يمارستانيب يها آمبوالنس

 يدرمان يها ميت اعزام ا،يتاليا و فرانسه به آلمان
  . اياسپان و ايتاليا به ييكوبا پرستار و پزشك از اعم
 مارس 23 خيتار در كه ميكرد مشاهده خبرها در

 در و فرستاد ايتاليا يبرا را خود يها كمك هيروس
 ةياتحاد به نيچ كه شد اعالم سمار 18 خيتار

. كند يم كمك يبهداشت يها بسته ارسال در اروپا
 به پرستار و دكتر 52 اعزام با زين كوبا آن از قبل

 نيچن. بود هشد خبرساز يلومبارد التيا و ايتاليا
 در ،2014 سال در .شتدا سابقه هم قبالً ياقدامات
 ارزش بار نياول يبرا ابوال، يدمياپ هنگام

 ييها كمك. ديگرد مشخص بهداشت يپلماسيد
 يمارستانيب ليوسا بشردوستانه، يها كمك شامل

 و ايبريل نه،يگ به نيچ و غرب طرف از.  ..و
 كوبا كمك طيشرا آن در. شد داده رالئونيس
 وقت ةخارج ريوز و شد شناخته ارزنده اريبس
 هم كوبا و كرد يقدردان آن از ،يكر جان ا،كيآمر

 هرابط رد كشورها همه با است ليما كه كرد اعالم
 دو نيب زمان آن در. كند يهمكار ابوال روسيو با

 معمول ارتباط گونه چيه كوبا و كايآمر كشور
 از يكي اقدام نيا اما نداشت، وجود كيپلماتيد

 ةسفارتخان  باالخره كرد كمك كه بود ييها گام
  1.شود ييبازگشا هاوانا در كايآمر
 بوده، گذشته در پراكنده اقدامات نيا سفانهأمت
 در يكل روال ما  كه ستين يمعن نيا به يول

 كشورها ييهمگرا جهت در را 19-ديوكو با مبارزه
 كايآمر و نيچ نيب يلفظ جنگ ينوع. مينيبب
 نيا سر بر يررسميغ سطوح در و يضمن طور به
 انسان ةساخت دست سوريو كي كرونا، روسيو كه

                                                            
1 http://cris.unu.edu/health‐diplomacy‐

narratives 

 و ياقتصاد يها هيپا فيتضع يبرا كه است
 دهيد گهگاه آمده، وجود هب بيرق كشور يبهداشت

 آن يبرا يشاهد گونه چيه كه نيا بدون و شود يم
 نيا ياسيس يلفاظ ةيدستما ،باشد داشته وجود

 رهيت به و شده ايدن ياقتصاد-ياسيس غول دو
 در كه جانبه همه ييهمگرا كي يدورنما شدن
  .است كرده كمك ،ميديد وبا هيعل نوزدهم قرن

  

  
   

 سوم سطح در يهمكار:  
  يجهان سطح در يالملل نيب يهمكار

  
 مجمع ل،يآور 4 با برابر  نيفرورد 14 خيتار در

 ضرورت مورد در را يا قطعنامه شد موفق يعموم
 دومحد يبرا يالملل نيب يها يهمكار شيافزا

.  ديرسان بيتصو به كرونا شكست و فيتخف ،كردن
 با رابطه در عضو 193 توسط مصوبه نياول نيا
 يدرحال قطعنامه نيا بيتصو. است كرونا سوريو

 هيته هيروس توسط كه آن بيرق قطعنامه كه است
 اعمال از يريجلوگ ضرورت بر و بود شده

 يها ميتحر انيپا و گرانه تيحما يها استيس
 ديكأت تيامن يشورا بيتصو بدون كجانبهي

 يعموم مجمع يها قطعنامه. ماند ناموفق داشت،
 در ،دنشو يم بيتصو آرا تياكثر با معموالً كه
 يحضور جلسات يعموم مجمع كه ديجد طيشرا
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 كار سكوت ةيرو اساس بر و كرده قيتعل را
 خواهد رد كشور كي يحت مخالفت با كند، يم

 نشان كشورها اجماع با قطعنامه نيا بيتصو. شد
 و يعموم مجمع سطح در حداقل كه دارد آن از
 در اجماع ،آن مصوبات رتعهدآوريغ حد در اي

    1.دارد وجود يجهان سطح
 طيشرا مورد در كه ميباش داشته خاطر به ديبا اما

 ابوال، اي و دزيا مانند ، ربا فاجعه كمتر اي و مشابه
 ييها قطعنامه كه ديگرد باعث كشورها توافق
 ،نيبنابرا. دنشو بيتصو زين تيامن يشورا توسط
 درباره ملل سازمان تيامن يشورا توسط ياقدام

 متعدد يكشورها يبرا يديتهد كه ييمارهايب
 سال در شورا. دارد سابقه شوند، يم محسوب

 دزيا درباره ييها قطعنامه 2014 سال و 2000
 قطعنامه در. كرد صادر) 2177 (ابوال و) 1308(

 و صلح هيعل يديتهد عنوان به بوالا از 2177
 نيا به توجه با طبعاً. رفت سخن يالملل نيب تيامن
 را يكمتر داتيتهد كرونا با سهيمقا در ابوال كه

 يقايآفر در اًعمدت و كرد يالملل نيب ةجامع متوجه
 رود يم انتظار شورا از اكنون ماند، محدود يغرب
. دهد انجام كرونا درباره يمشابه اقدام حداقل كه
 بهداشت سازمان خالف بر شورا مواقع، گونه  نيا در

 شود يم متمركز ها يماريب يتيامن ابعاد بر يجهان
 جاديا و منازعات ياحتمال ديتشد بر را آنها اثر و

 يها بحران احتمال و آنها با مقابله راه سر بر مانع
  .دهد  يم قرار توجه مورد يماريب از يناش

  2020 ليآور اواسط از  تيامن يشورا ياعضا
 در توافق به دنيرس يبرا حاصل يب يتالش ريدرگ
 روسيو درباره يا قطعنامه اي هياعالم مفاد مورد
 و اختالفات در شهير ياصل مانع. بودند كرونا
 سه دو، در نيچ و كايآمر نيب ندهيفزا يها رقابت

                                                            
1www.nytimes.com/aponline/2020/04/02/world/e
urope/ap‐un‐virus‐outbreak‐un‐resolution‐.htm 

 مقصر يبرا آنها رياخ تالش گذشته، سال
 زين و كرونا روسيو با ارتباط در گريكدي دادن جلوه

 كرونا روسيو منشأ كشور عنوان به نيچ يرغبت يب
 و صلح هيعل يديتهد عنوان به آن ييشناسا به
 به كه بود مصر كايآمر. دارد يالملل نيب تيامن
 كرونا روسيو منشأ به يينها متن در انحا از ينحو

 ظاهرشدن قيدق زمان زين و ووهان و نيچ يعني
 نيا با شدت به نيچ ،كه يحال در. شود اشاره آن
 كه يسينو شيپ مدت نيا در. است مخالف امر

 هيته شورا، يردائميغ عضو كي ،ياستون توسط
 از متن نيا در. است بوده ةكرمذا يمبنا شده،

 ةسابق يب ةدامن مورد در هنديفزا يها ينگران«
 است ممكن كه جهان در 19-ديكوو وعيش

 ،»باشد يالملل نيب تيامن و صلح هيعل يديتهد
 تيشفاف «لزوم بر متن در. است رفته سخن
 از كايآمر انتقاد به يا اشاره را آن يبرخ كه» كامل

 زين دانند، يم يكار يمخف يادعا مورد در نيچ
 به كمك به قيتشو كشورها و است شده ديتأك
 طيشرا در ريدرگ جوامع و كشورها نيتر ريپذ بيآس

 متن در. اند شده دوستانه انسان نظر از دشوار
 يكشور چيه «كه است شده ديتأك نيهمچن

 موفق كرونا با مبارزه در تواند ينم ييتنها به
 ."»شود

 امور وزارت مقامات وزين فاكس ةگفت به
 تيامن يشورا كه اند كرده دييتأ كايآمر ةخارج

 مورد در نيچ كردن بدعمل كه كند اذعان ديبا
 يالملل نيب تيامن و صلح يبرا يديتهد كرونا
 عيسر اقدام يبرا كشورها ةهم الزام بر ديتأك. است

 از تيحما و كيپاندم ةخاتم يبرا كامل تيشفاف و
 از كه كرونا با مبارزه يبرا منازعات توقف يتقاضا
 يموضوعات گريد از شده، شنهاديپ فرانسه يسو

 ديتأك آن بر كايآمر ةخارج وزارت مقامات كه است
 افزودن خواستار نيهمچن كايآمر مقامات. اند كرده



صلح آموزش و مطالعات ينترنتيا فصلنامه/    

 

32
 

 سال
ول

ا
 / 

اره
شم

 1 / 
هار

ب
 

13
99

 

 در كه سارس از حاصل يها درس «درباره عبارت
 به ،»شد شروع نيچ دونگ گوانگ استان

 كه اند گفته مقامات نيا. هستند متن سينو شيپ
 ديتأك مواضع نيا بر زين 20 گروه در كايآمر

 اصرار ينيچ يها پلماتيد مقابل، در. كرد خواهد
 تشكر روسيو برابر در آنها عملكرد از كه دارند
 از استفاده يبرا تالش به متهم را كايآمر و شود

 از انتقاد و موضوع كردن  ياسيس جهت فرصت نيا
 يهمكار به زدن لطمه و جو كردن مسموم و نيچ

  1.كنند يم كرونا با مقابله يبرا يجهان
 قيدق گزارش لزوم «بر ديتأك مانند يگريد عبارات

 همه يدسترس «و» ها يدمياپ مورد در موقع به و
 به «و» كشور هر در مربوطه اطالعات به

 و» شده  آموخته يها درس گذاشتن مشاركت 
 شهير كه» يريشگيپ و درمان يها روش نيبهتر«
 كي عنوان به» يبهداشت يالملل نيب مقررات «در

 سخنان. است بحث مورد زين دارد آور الزام سند
 و» ينيچ روسيو «به راجع پمپئو و ترامپ مكرر

 و پرستانه نژاد ابعاد قاًيدق ووهان روسيو
 در ترامپ دولت روش نيا. دارد زانهيست گانهيب

 جمله از. دارد قرار انتقاد مورد زين كايآمر داخل
 قيطر نيا از كه كرده متهم را ترامپ دن،يبا جو
 اشتباهات و تيمسئول كردن يمخف در يسع

 .دارد را خودش

 صلح هيعل يديتهد عنوان به كرونا ياحتمال نييتع
 مانند يحقوق يامدهايپ يبرخ يالملل نيب تيامن و

 به كمك يبرا يمال منابع آزادكردن به كمك
 و سفر يها تيمحدود ليتعد و كشورها يبرخ
 از حال، هر به. دارد جهان در اشخاص و كاال تردد

                                                            
 1399 نيفرورد 14 شرق روزنامه در ياحمد كوروش 1

https://noandish.com/fa/news/106713/%D8%B4%
D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C‐

%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA‐
%D9%88‐

%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 

 صدور با نيچ كه داشت انتظار شد يم زين ابتدا
 نباشد؛ موافق چندان كرونا مورد در يا قطعنامه

 كه يماريب كي ستين ليما يكشور چيه كه چرا
 هيعل يديتهد عنوان به شده، شروع آن قلمرو از

  . شود شناخته يالملل نيب تيامن و صلح
 سيرئ مارس ماه در اتفاق حسب بر كه نيچ

 استفاده ازيامت نيا از است، تيامن يشورا يا دوره
 كيپاندم نيا مورد در يا جلسه تاكنون و كرده
 حال در شورا البته. است نكرده برگزار يجهان

 ليتشك ةنحو مورد در يبزرگ مشكالت با حاضر
 مواجه هم وركيوين بودن ليتعط به توجه با جلسه
 جلسات نيآنال يبرگزار با اعضا موافقت و است

 بوده مواجه هيروس يجد مخالفت با تاكنون زين
  2.است

  
 يريگ جهينت 

 
 از فتنگر درس با شد كوشش مقاله نيا در

 نيا ،ستميب و نوزدهم قرن در يالملل نيب ييهمگرا
 مختلف تحركات ايآ كه شود مطرح پرسش
 يسو به كرونا يماريب هيعل مبارزه در كشورها
 با مقاله. رقابت و ييواگرا اي دارد شيگرا ييهمگرا
 توسعه، و قيتحق سطح در كشورها تيفعال مطالعه

 در كشورها يريگ موضع و يدولت نيب يها كمك و
 نيا به تاًينها و افتي ادامه يالملل نيب مجامع

 و كشورها نيب رقابت سفانهأمت كه ديرس جهينت
 آن از مانع نيچ و كايآمر نيب رقابت همه از شيب
 در كشورها نيب  الزم حد در يهمكار  كه شود يم

 صلح يمبان تيتقو به و  رديگ شكل يجهان سطح
  .كند كمك يجهان

                                                            
 .همان 2
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   كرونا؛يپلماسيد

 و نقش يگر ا روند سلطهيپرچم صلح 
  ي دوستيها انجمن

  

  
  يناد يمهد دكتر 

 دانشگاه ليالتحص فارغ ه،يكل يجراح تخصص فوق
 يدوست انجمن يعلم تهيكم سيئر پكن، يپزشك

 يارولوژ انجمن يافتخار عضو و نيچ و رانيا
  .نيچ
   

  مقدمه

 معتقدند ياسيس لگرانيتحل از يبرخ كه يحال در
 باعث مشترك دشمن كي عنوان به كرونا روسيو

 اما شود، يم كشورها نيب صلح و ياسيس ييهمگرا
 نتوانسته يماريب نيا كه معتقدند گريد يا عده

 روند و رديبگ را كشورها يطلب منفعت يجلو است
  . دارد ادامه بحران نيا وجود با يگر سلطه

 شدت جهان در كرونا روسيو وعيش كه يزمان از
 كه معتقدند ياسيس لگرانيتحل از يبرخ گرفت،

 تواند يم كه زانيم همان به مرز، بدون روسيو نيا
 عنوان به است قادر كند، تيسرا كشورها قلب در
 جهان مختلف نقاط در مشترك دشمن كي

 از نديگو يم آنها. شود ياسيس ييهمگرا موجب
 و نژاد ت،يمل از فارغ كرونا روسيو كه ييآنجا
 ،جهينت در. شود يم محسوب انسان دشمن دهيعق

 را يطيشرا كشورها در آن يپاندم اي يريگ همه
 آن هيعل مشترك صورت به همه تا كند يم فراهم
 گذشته ماه چند تجربه ،حال نيا با. كنند اقدام
 چيه تنها نه و كرد ثابت را موضوع نيا خالف
 نگرفته صورت كشورها از يبعض نيب در ييهمگرا
 سلطه روند تا كرد فراهم يفرصت كرونا بلكه است،

 يكشورها يبرخ يخوشحال از. ابدي ادامه يگر
 روسيو به نيچ كشور يآلودگ خاطر به يغرب

 شكست نيچ اقتصاد كردند يم تصور كه كرونا
 نفت متيق كاهش صادرات، تيممنوع تا خورد يم
 كرد ثابت گريهمد به كمك يبرا كشورها ورود و

 تواند ينم هم يكيولوژيب يها بحران يحت كه
 هم به را ايدن ياسيس معادالت و نهيريد روابط
  . بزند

 در يردولتيغ يها تشكل ينيآفر نقش
 افتهي سازمان و يرسم حضور تبلور قتيحق

 روند و يخارج روابط در كشور كي مردم
 نيا از. شوند يم يتلق يجهان جامعه يتعامل
 گرانيباز از يكي يدوست يها انجمن  رو،

 شمار به يعموم يپلماسيد ةحوز موثر
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 عرصه در رياخ يها دهه تحوالت .روند يم
 "كرونا يجهان بحران" در خصوص هب الملل نيب

 يها انجمن نقش كه است تيواقع نيا نشانگر
 يررسميغ يها تشكل و يمردم ينهادها و يدوست

 آن، موازات به و گسترش به رو جهان معادالت در
 از. است كاهش به رو ارتباط نيا در ها دولت نقش
 يعني يديكل عرصه دو در ها انجمن كه ييآنجا

 يفايا يالملل نيب يها طيمح و ها ملت انيم روابط
 آنها يكنشگر و تيفعال حوزه ند،ينما يم نقش
  . شود يم يابيارز عيوس و گسترده اريبس

  

  
 بودن يرانتفاعيغ بودن، داوطلبانه يژگيو سه
 نيا تا شده موجب بودن ياسيرسيغ و

 ،يخودجوش با ها سازمان و ها انجمن
 و يقانونمند ،يريپذ مشاركت
 يفرهنگ روابط حوزه در يريپذ تيمسئول

 انعطاف تيقابل با و افتهي حضور يالملل نيب
 ، شيخو اهداف ساختن ياتيعمل يبرا شتريب

 جامعه در تر آسان نفوذ ،يريپذ بيآس كاهش
 را يتر ستهيشا و مطلوب ياثرگذار هدف،

  . آورند ديپد

 يابتال و نيچ ووهان در كرونا يماريب شروع با   
 شدت هب و مرموز يماريب نيا به كشور نيا مردم

 جزو كه نيچ و رانيا يدوست انجمن ردار،يواگ
 در كشورها گريد با يدوست يها انجمن نيبرتر

 شود يم محسوب رانيا خارجه امور و كشور وزارت
 مهندس جناب موفق و ساله ستيب تيريمد و

 ليتشك يط دارد، خود كارنامه در را يمحمد
 را خود يها تيفعال ره،يمد ئتيه متعدد جلسات
 با يهماهنگ با مختلف يها روش در و شروع
 داد انجام را خود اقدامات يداخل مرتبط ينهادها

  :شود يم اشاره آنها از يبعض به كه

 مردم و دولت با يهمبستگ و يهمدرد ابراز - الف
 محترم استير توسط كه يا نامه يط در نيچ

 يها انجمن به يمحمد مهندس جناب انجمن
 يشهرها در كشورها گريد با نيچ يدوست

 اثرات و شد ارسال يشانگها و گوانگجو و نگيجيب
 و نيچ و رانيا يدوست شيافزا در مثبت اريبس

 كه يكشور به نسبت نيچ مردم خوب حس
 يكشور نياول غرب، ناعادالنه يها ميتحر رغميعل
 ابراز نيچ مردم با يمل بتيمص نيا در كه بود

 دو رانيا دولت كه شد باعث نيوا كرده يهمدرد
 در .كند ارسال نيچ كشور به را ماسك ونيليم
 كه يرانيا بزرگ شاعر يسعد شعر به ها نامه نيا
 :نديفرما يم

  كرنديپ كي ياعضا آدم يبن
  گوهرند كي ز نشيآفر در كه
  روزگار آورد درد به يعضو چو

  قرار نماند را ها عضو دگر

 رمز عنوان هب شعر نيا از بعدها كه ديگرد اشاره
 گريكدي به كشورها گريد يها كمك عبور

  .ديگرد استفاده
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 ينيچ يها زبان به شكوه با ريتصاو اكران -ب
 به نيچ مردم و ووهان از تيحما در يفارس و
 ياجرا و نيچ و رانيا يدوست انجمن شنهاديپ

 يفضا كه يآزاد برج در تهران يشهردار
 نيچ مردم نيب در را يهنر و كيدرامات اريبس
 از پس و يكوتاه مدت از بعد كه كرد جاديا

 ليس در را آن آثار ران،يا به يماريب نيا ورود
 مشاهده رانيا به نيچ يمردم يها كمك
 . ميكرد

 نيچ سفارت نيمسئول به متعدد يها نامه -پ
 از يگروه يآمادگ اعالم و تهران در

 نيچ و رانيا يدوست انجمن عضو نيمتخصص
 يدانيم عرصه در كمك و نيچ به اعزام يبرا

  .كرونا روسيو با مقابله

 و رانيا در كرونا يماريب وعيش از پس بالفاصله
 يها تيفعال ،يماريب نيا به رانيا مردم يابتال

 و شده دوچندان نيچ و رانيا يدوست انجمن
 در خود قبل ماه چند يها تيفعال به توجه با

 ابراز ليس شاهد ن،يچ مردم از تيحما
 نيچ مردم ةكنند دلگرم يها اميپ و يهمبستگ

 در يمتعدد مقاالت نشر و يمجاز يفضا در
  : ليازقب يجمالت كه ميبود نيچ يها روزنامه

 خواهد روزيپ     ًحتما  كرونا با مبارزه در رانيا"
 تر قيعم رانيا و نيچ انيم يدوست و شد
  .شد يم مشاهده مكرر طور هب "شود يم

 يها تيك نيچ دولت كه بود آن از پس
 اهدا رانيا به يپزشك زاتيتجه و يصيتشخ
 تهران به يپزشك يتخصص ميت كي و كرد
 مسلمانان و ها شركت از ياريبس و كرد اعزام

 در رانيا سفارت به را خود يها كمك نيچ
 رينظ كم خود نوع در كه كردند ارسال نيچ

  .دارد ادامه همچنان ها كمك نيا و بود
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 در نبرد تا تداوم يروزيسنگاپور؛ از پ

  مبارزه با كرونا 
  

  
    سازمند بهاره دكتر

 گروه ريمد  و اريدانش الملل، نيب روابط يدكترا
 ياسيس علوم و حقوق دانشكده يا منطقه مطالعات
- ايآس يپژوهش ةبرنام ريمد و تهران دانشگاه

  .تهران دانشگاه كيفيپاس

  

 يزندگ  امكان و بهداشت ر،ياخ يها دهه در 
 از يكي  به يعموم ريخ كي مثابه به سالم،

 نظم در يجهان يحكمران نياديبن يمحورها
 طيشرا در. است شده ليتبد ييايپساوستفال

 يمخاطرات و دهايتهد يريگ شكل شاهد ،يكنون
 يچالش انگريب آنها يامدهايپ و ها نهيزم كه ميهست

 مرز كرونا روسيو كهچنان. است دينوپد كامالً
 مشهود يامر» روسيو شدن يجهان «و شناسد ينم

 بدون يعموم عارضه كي با مقابله ن،يبنابرا. است
 جاديا منظور به مرز بدون يحكمران به ازين مرز
 دز،يا تواند يم بهتر و داشته يجهان يعموم ريخ

 رداريواگ يها يماريب اي و كرونا سارس، ابوال،
  . كند كنترل را سل و آبله ا،يماالر رينظ» يميقد«

 به خيتار طول در و شهيهم رداريواگ يها يماريب
 ژهيو به هستند، و بوده يجد يديتهد عنوان
 با مقابله يبرا. باشد ناشناخته آن عامل كه يزمان

 تا دارند ليتما موجود كنشگران د،يتهد نيا
 يكنشگر و رنديگ عهده به را يديجد يها نقش
 بهداشت سازمان مثال يبرا. دهند ارتقاء را خود
 طبق اما است، يجهان كنشگر كي يجهان

 ييايپساوستفال يژگيو نكهيا يجا به اساسنامه
 بهداشت سازمان: است ييايوستفال باشد، داشته
 يحكمران اصل كننده منعكس يجهان

 يحكمران يجا به) ها دولت نيب(» يالملل نيب«
 چون يگريد كنشگران شامل كه است» يجهان«

 يتيمل چند يها شركت و نهاد مردم يها سازمان
 از يمتفاوت يها اسيمق با ها، دولت كنار در

 انيم يباز گانه سه شينما در. شود يم يحكمران
 بهداشت سازمان ،يمدن جامعه و بازار دولت،
 و بازار كه يدرحال است دولت ندهينما يجهان

 ندهينما بيترت به است ممكن يمدن جامعه
  . باشند نهاد مردم يها سازمان و ييدارو يها شركت

 و يفرامرز شاهد شدن يجهان نديفرا گسترش با
 در ها روسيو انتقال و ها يماريب شدن يجهان يحت

 يماريب نمونه عنوان به. ميهست يجهان عرصه
 رداريواگ يماريب كي يمرغ يآنفوالنزا يمسر
 وعيش پرندگان نيب در كه بود يا منطقه و يمحل

 انسان به پرنده از و افتي گسترش و كرد دايپ
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 از كه است يگريد يماريب سارس. شد منتقل
 از يكي به و افتي انتقال متفاوت يها راه
. شد ليتبد يا منطقه نسبت به يانسان يها يماريب

 گسترش روبه تبادالت و ييهوا يسفرها واسطه به
 يا منطقه چالش كي به سارس روسيو ،يالملل نيب

 سارس يماريب. شد بدل يجهان اتريتأث با همراه
 گذار از نشان و بود ييايپساوستفال يماريب نياول
 از يعفون يماريب در يعموم بهداشت يحكمران از

. بود ييايپساوستفال به يسنت ييايوستفال چارچوب
 به 19 ديكوو كرونا ديجد روسيو شدن دايپ با اما
 يحكمران از يبيترك چنان هم رسد يم نظر

 يحكمران و) ها دولت يندگينما با (ييايوستفال
) بازار و يمدن جامعه يندگينما با (ييايپساوستفال

 تيمحور با يجهان و يا منطقه ،يمل سطح سه در
  . است انيجر در ها دولت يكنشگر

 نيا انتشار سرعت اگرچه گفت توان يم درواقع،
 از ينمود توان يم را ايدن تمام در روسيو

 دهنده نشان و دانست 21 قرن در شدن يجهان
 از رفتن فراتر و ييايپساوستفال ينظم به گذار
 نيا با ها دولت مواجهه نحوه اما است مرزها

 چارچوب در كامالً آن تيريمد يبرا روسيو
 كل در روسيو نيا اكنون. گنجد يم ييايوستفال

 نيا كه ستين جهان از يا نقطه و شده منتشر ايدن
 نحوه اما باشد نشده منتشر آنجا در روسيو

 مختلف يكشورها در آن با مقابله تيريمد
 ريدرگ يكشورها از يكي. است بوده متفاوت
 منطقه در سنگاپور كشور كرونا روسيو بحران
 فاصله در سنگاپور. است ايآس يشرق جنوب

 وعيش ياصل مركز ن،يچ ووهان با يليما 2،100
 موارد كشور نيا در اما. دارد قرار كرونا روسيو

. است شده دهيد روسيو به ابتال از يكم نسبتاً
 نفر 1309) 1399 نيفرورد 18 (آمار نيآخر طبق

 از كه اند شده مبتال كرونا روسيو به كشور نيا در
 مورد 6 تنها و اند افتهيبهبود نفر 320 تعداد نيا

 .است شده گزارش كرونا به ابتال اثر در مرگ

 سنگاپور در كرونا روسيو وعيش قيدق يبررس
 گسترش موج دو با كشور نيا كه دهد يم نشان

 دو نيا به ادامه در كه است بوده مواجه روسيو
 آن با سنگاپور دولت مواجهه نحوه و وعيش موج

  .شود يم پرداخته

 وع ينحوه مواجهه با موج نخست ش
ت يرانه با محوريشگيپ اقدام(

  )يفناور
  

 مورد از 13ه، سنگاپور گزارش ي ژانو31خ يدر تار
 از مسافران ووهان يروس را كه همگيابتال به و

 بود كه ابتال ين كشوريبودند منتشر كرد و سوم
 ه،يفور ماه اواسط در. روس را اعالم كرديبه و

 تعداد نيشتريب كه داشت ماريب 80 سنگاپور
 در را نيچ ياصل نيسرزم از خارج در انيمبتال
 در روسيو وعيش از ينگران. داد يم ليتشك جهان

 ريتأث و - سنگاپور ساكنان از نفر ونيليم 5,7 انيم
 را آن رهبران - كشور نيا اقتصاد بر آن ياحتمال

 ونيليم 800  ،2020 هيفور ماه در داشت آن بر
 .دهند اختصاص روسيو نيا با مبارزه يبرا دالر

 و مقتدارنه ،يجد ،يفور ع،يسر واكنشدرواقع، 
 از موفق نمونه كي عنوان به سنگاپور هوشمندانه

 گرفته قرار شيستا مورد كرونا روسيو با مواجهه
  .است

 به مورد 13 يابتال اعالم محض به نيبنابرا
 يابيرد شد، بسته مرزها بالفاصله كرونا، روسيو

 قرار كار دستور در آنها يها تماس و شهروندان
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 مورد شهروندان مكرر يها شيآزما انجام. گرفت
 كه يكس هر شد مقرر و گرفت قرار توجه و ديتأك

 به توجه بدون -باشد داشته مثبت شيآزما جواب
 نهيقرنط مخصوص مارستانيب در - آن عالئم شدت
 در آموزش ليقب از مردم روزمره يزندگ اما. شود

  .افتي ادامه ديخر و كار مدارس،

سفر : ه را انجام داديسپس كشور اقدامات اول
ن يه به سرزمي فور1خ ي را كه در تارينيمسافر

تا اواسط ماه .  رفتند ممنوع كردين مي چياصل
ن ي همه مسافري خود را بر رويه، مرزهايفور

 يابي ردي بران منابع الزم رايهمچن.  بستيخارج
 گسترده يها تيجاد ظرفي گسترده، ايها تماس
 كه مظنون به ينه كردن هر كسيش و قرنطيآزما

  .ص داديروس است را تخصيو

  
  

 و آنفلوانزا به مبتال موارد همه ،يبهداشت مقامات
 شيآزما كرونا روسيو به ابتال نظر از را هيالر ذات

 يحت شده، دييتا موارد به مبتال مارانيب. كردند
 ها خانه نه و ها مارستانيب در ف،يخف موارد
 ، دولت كاركنان از يميت سپس. شدند نهيقرنط
 سنگاپور .كردند يابيرد دقت با را خود انيمبتال

 يكار فتيش در كار يبرا را ابيرد 140 از يميت

 همه طول در شب 10 ساعت تا صبح 8:30 از
 با آنها مصاحبه .گرفت كار به .هفته يروزها

 ساده اريبس سؤال كي 19 ديكوو به مبتال مارانيب
 فكر است، داده رخ گذشته روز 5 در آنچه به«: بود
 مالقات يكس چه با ؟يرفت كجا ؟يكرد چه: ديكن

  »؟يكرد

 روزه 14 تيفعال نقشه ها ابيرد ها، پاسخ براساس
 كه بفهمند تا كردند يسع و كردند جاديا را
 .اند بوده تماس در كينزد از يافراد چه با مارانيب
 به روز در بار نيچند كه شد خواسته آنها از
 كنند دييتأ تا دهند پاسخ دولت از يمتن يها اميپ

 يونديپ يرو ديبا چون هستند، خانه در آنها كه
 در .كند يبررس را تلفن محل كه كردند يم كيكل
 بود يرقانونيغ محققان به گفتن دروغ مرحله نيا
 .شد يم منجر مهيجر دالر هزاران اي حبس به و

 مشاغل از ينظارت يها لميف ازن يچن دولت هم
 تا كرد استفاده دستمزد تاليجيد سوابق و يمحل

. كنند يم نقض را نيقوان يكسان چه شود مشخص
 بر نظارت يبرا يتاليجيد نظارت برنامه كي آنها

 نيا. كردند جاديا هم افراد انيم تعامل و تماس
 در كاربران دادن نشان يبرا بلوتوث داده از برنامه

 داشته روسيو مثبت شيآزما كه يشخص يكينزد
 به برنامه صورت، نيا در. كند يم استفاده باشد،

 دولت كه دهد يم اطالع خطر معرض در كاربر آن
 شيآزما بالفاصله تا بگذارد موضوع انيجر در را

 سنگاپور دولت. شود گرفته يو از 19 ديكوو
 به مربوط يها يروزرسان به روز در دوبار نيهمچن
 در .كند يم ارسال اپ واتس قيطر از را 19ديكوو

 به افتهي بهبود و ديجد موارد تعداد ها اميپ نيا
 .دارد وجود مشكوك وعيش خاص يها مكان عالوه

 مورد استفاده در يها ها از آموزه وهين شي از ايبرخ
 به 2003در سال  سارس يماريوع بيهنگام ش
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 نفر در 33وع آن يدست آمده است كه در اثر ش
مز يورك تايويطبق گزارش ن .سنگاپور درگذشتند

 را ينه مشابهياست قرنطيدر آن مقطع، دولت س
 -شرفته آن زماني پيآغاز كرد و از فناور

نترنت ي متصل به ايها ني، دوربي حرارتياسكنرها
 موارد يابي رديبرا- يكي الكترونيو دستبندها

  .استفاده كرد سارس

 از (وع ينحوه مواجهه با موج دوم ش
 گسترده تا ياقدامات اجتماع

  )يتداوم استفاده از فناور

 كي در سنگاپور در كرونا روسيو به ابتال تعداد
 دهد يم نشان و است شده برابر دو گذشته هفته
 نيا با مواجهه نحوه اقدامات، نيا با يحت كه
 ليآور 3 (جمعه روز. است سخت چقدر روسيو

 لوون، نيهس يل سنگاپور، ريوز نخست ،)2020
) ليآور 7 (شنبه سه از كشور نيا كه كرد اعالم

) ليآور 8 (چهارشنبه و  يضرور ريغ مشاغل
 .كرد خواهد ليتعط را مدارس

 درصد موارد 70ش از يترز، بيبراساس گزارش رو
اند   با خارج از كشور بودهيچ ارتباطيد بدون هيجد

 يچ ارتباطي هيان قبلي از آنها با مبتالياريو بس
ن گزارش داد كه يترز همچنيرو. اند نداشته
 مارس تا 26ان در سنگاپور از ي مبتاليها پرونده

ن موج دوم ي ا.ل دو برابر شده استياول آور
روس ين ويدهد كه مقابله با ا يها نشان م عفونت

 .چقدر دشوار است

ش ي خود را افزايع اجتماعيسنگاپور اقدامات وس
در موج دوم مقامات به مردم هشدار . داده است

اند كه در خانه بمانند و از تماس با افراد  داده
به مردم گفته .  كننديخارج از خانواده خوددار

 ي انجام خدمات ضروريشده است كه فقط برا
ا ي،  ها  آماده از رستورانيا غذايد غذا يمثل خر

من، از خانه يها در مسافت ا  ورزش در پاركيبرا
ها، خدمات  مارستانيها، ب سوپرماركت. خارج شوند

 باز خواهد ينقل و خدمات مهم بانك و ، حمليشهر
 يگذار د در مورد فاصلهيعالوه بر اقدامات جد. ماند

ز موضع خود را در مورد ي، سنگاپور نياجتماع
فاده از ر داده است و استييدن ماسك تغيپوش

  . خواهد بوديماسك ضرور

 به ارزش يشتي سنگاپور دو بسته معيير دارايوز
كا به عنوان برنامه سوم يارد دالر آمريلي م38

ن يچن  هم.ها اعالم كرد كمك به مشاغل و خانواده
 مارس، وزارت بهداشت سنگاپور 27خ يدر تار
ك متر فاصله ي كه ي را صادر كرد كه افراديحكم

ا ي نفره 10 يها كنند و در گروه يرا حفظ نم
مه روبرو يا جريابند، با زندان ي يشتر حضور ميب

ن پنج يتوان گفت كه ا ي در مجموع م.خواهند شد
 به سنگاپور كمك كرده است تا در برابر ياستراتژ

 :روس كرونا مبارزه كنديوع ويش

 در ياتيعمل و قاطع ع،يسر يزير برنامه .1
 ،يريشگيپ منظور به ها بخش يتمام

 يماريب درمان و كنترل

شايد مهمترين عامل در مواجهه دولت سنگاپور 
 را به يريشگي پيك برنامه واكنشين بود مه يا

 ي برايها حت شگاهيمرحله اجرا در آورد و آزما
 يط. اند  داشتهين مورد هم آمادگيش اوليآزما

 ي براين انتشار، در فرودگاه چنگي نخستيروزها
بالفاصله . ، كنترل دما اتفاق افتاديمسافران ورود
 يها ين طرح كنترل دما در وروديپس از آن، ا

 .ها و مدارس انجام شد ساختمان



صلح آموزش و مطالعات ينترنتيا فصلنامه/    

 

40
 

 سال
ول

ا
 / 

اره
شم

 1 / 
هار

ب
 

13
99

 

  يبهداشت يها كينيكل از يا شبكه جاديا .2  از يا شبكه يساز فعال گريد هياول قدم
 يها كينيكل نام به هياول يبهداشت يها كينيكل

 يها كينيكل نهايا. بود يعموم بهداشت يآمادگ
 اواسط در .هستند يتنفس يها يماريب درمان ژهيو

 درمان ژهيو كينيكل 900 حدود ه،يفور ماه
  .ديرس يبردار بهره به يتنفس يها يماريب

 در روسيو به آلوده مارانيب يبستر .3
  يخانگ نهيقرنط نه و مارستانيب

روس مثبت باشد، ي در ابتال به ويش فردياگر آزما
ماران مبتال به ي كه مخصوص بيمارستانيبه ب

 در ي بهبودي شوند و تا زمانيكرونا است منتقل م
 مقابله يمارستان كه براين بيا. ماند ي ميآنجا باق

 330 يساخته شده است، دارا سارس يماريبا ب
 در سنگاپور .تختخواب و امكانات مدرن است

روس يان به وي مبتالي براي خانگيكرد انزوايرو
ن امر، در ياز نظر متخصص. سترفته نشده ايپذ

توان احراز كرد كه افراد  ي چگونه مينه خانگيقرنط
ت ينه را رعاين قرنطي قوانيان ويا اطرافيمبتال 

 را ي تصادفيها توان كنترل يكنند؟ چطور م يم
 كه ي افرادي براي كافيها ا مجازاتيانجام داد؟ آ

ا يكنند وجود دارد  يت نمينه را رعاين قرنطيقوان
  .ر؟يخ

 نيمخاطب قيدق يابيرد  .4 ق سنگاپور از سازوكار هوش ي دقيابي رديبرا
ن ي چنديابين رديا.  بهره گرفته استيمصنوع

 شروع يلي، موبايمرحله دارد كه از تماس تلفن
 مختلف و يها نيشيكيشده و با نصب اپل

ق و هوشمند از ي دقيابي بلوتوث، رديها گناليس
ها  ها معموالً داده هن برناميا. رديگ يافراد صورت م

كنند و در صورت  يره مي روز ذخ21را به مدت 
 يابي را رديتواند و يآلوده شدن كاربر، دولت م

  . كند

 وعيش با مرتبط ياجتماع يها اميپ نشر .5
   روسيو

 وزارتخانه نيب كارگروه كي دولت بحران، لياوا در
 وزارت ندگانينما كه داد ليتشك مختلف يها

 گريد يها وزارتخانه از ياريبس و ييدارا بهداشت،
 به فهيوظ كارگروهن ي ا.گرفت يم بر در را

 در مداوم يرسان اطالع و اطالعات يها يروزرسان
 به پاَ واتس ستميس. دارد برعهده را نهيزم نيا

 يرسم زبان چهار به را دولت يها اميپ سرعت
 ليتام و ييماال ،يسيانگل ،ينيچ يعني سنگاپور
 اليسر كي نيهمچن سنگاپور. كند يم ترجمه
 يها هيتوص از پر كه است كرده ديتول يكارتون
   .است نهيزم نيا در يعمل

 توانسته يمصنوع هوش و يتكنولوژ مدد به اگرچه
 عرصه در اما ،شود روزيپ كرونا با نبرد در است
 با. است روسيو نيا با جنگ حال در هنوز يواقع

 سنگاپور شده، انجام يها يزير برنامه نيبهتر وجود
 مهار را روسيو يجهان گسترش است نتوانسته

  .كند
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 ةنيقرنط در نشاط و يشاد يجستجو در
 ضرورت در چند ييها گزاره ؛يخانگ

 در رانيا در يشاد آموزش ياستگذاريس
  كرونا عصر

  

  
  يمقصود يمجتب دكتر 

  
 انجمن موسس عضو ،ياسيس علوم گروه اريدانش
 ئتيه سيرئ و موسس عضو ران،يا ياسيس علوم
  .رانيا صلح مطالعات يعلم انجمن رهيمد
  

 مقدمه   
 ؛يخانگ نهيقرنط به هيتوص و كرونا روسيو وعيش با

 مختلف طبقات و اقشار از يتوجه قابل كسر
 و ينينش خانه اميا. شدند نينش خانه جامعه
 و مشكالت تنگناها، رغميعل خودخواسته، ةنيقرنط

 يها تجربه افراد تك تك يبرا ها؛ تيمحدود
 ارمغان به را گرانسنگ يموارد در و ارزشمند

 در فراغت اوقات     ِكردن  پر ةنحو تجربه نياول. آورد
 اقشار و افراد از كي هر كه است بوده اميا نيا

 نيز و يقلب ،يفكر شيگرا قه،يسل ذائقه، به بسته
 با را خود ينوع به كردند يسع خود امكانات

 و فراغت اوقات نيا از و داده وفق ديجد طيشرا
  .ندينما استفاده يمعقول نحو هب ياجبار قيتوف

 در را فراغت اوقات از مناسب يبردار بهره اگر 
 يفرد يزندگ تيفيك ارتقاء و مثبت صلح يراستا

 مدت طول در م؛يينما يابيارز ياجتماع يحت و
 در ها تالش از يعيوس فيط يخانگ نهيقرنط
 فرصت از فراغت؛ اوقات پركردن يراستا
 تا گرفته يكتابخوان و عبادات انجام نشيني، خلوت
 ياجرا و دنيشن ،يپز ينيريش و يآشپز انواع
 گفتگوهاي نواها، و سازها انواع نواختن ،يقيموس

 سر لم،يف يتماشا تصويري، و صوتي و مجازي
 و ورزش انواع ،موزون حركات انجام و آواز دادن
 مسابقات و ها يسرگرم ياجرا و شنيتيمد ،نرمش

  . است رفتهيپذ صورت... و يفكر و يعلم

 

 ادداشتي مفروضات  

 لحاظ به كوتاه ادداشتي نيا ،يا مقدمه نيچن با 
 شده نهاده اديبن يمفروضات بر ينييتب و يليتحل

 نيا بر نظر اتفاق و تيموجود فرض با كه است
 به را يديجد كرديرو اتخاذ ها، گزاره و مفروضات

 ياستگذاريس و يآموزش يزير برنامه لحاظ
 و نمسئوال به محور نشاط و يشادمان
 هياول مفروضات. نمايد مي شنهاديپ اندركاران دست

  : از عبارتند ادداشتي نيا

 يقانونگذار و ياستگذاريس ،يزير برنامه )اول
 از ياجتماع نشاط و سرور ،يشاد جيترو و آموزش
 عمدي يا و سهوي ةشد فراموش يها حوزه جمله

 ياسالم يجمهور يرسم يها ياستگذاريس در
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 اقسام و انواع كه ست حالي در اين .رانيا
 ها يعزادار ،يمذهب و ينيد اميا يبرا ها يزير برنامه

 يرو ادهيپ چونهم  مناسك و مراسم ها، يسوگوار و
. شود يم انجام اتيعال عتبات ارتيز و نياربع اميا

 به كشورها يبرخ 21 قرن در كه شرايطي در
 يشاد ريوز انتصاب و وزارتي ساختار ايجاد

 و درمان بهداشت، يكنون ريوز ورزيدند؛ مبادرت
 ةجامع كه نمايد مي اذعان كشور يپزشك آموزش

 به     ًاصوال  يبرخ كه نمايد مي اضافه و ميندار يشاد
 به اي و .زنند يم دامن جامعه در يديناام و سأي

 از يتوجه قابل درصد يگريد كارشناس نظر
 يها يماريب و يافسردگ دچار رانيا ةجامع
   .اند يروح

 جمله از نشاط و يشاد ياستگذاريس ،حال نيا با
 و شود يم يتلق رانيا ةجامع در مغفول يها حوزه
 و  يشاد يبرا يزير برنامه المجموع ثيح من

 تيبرسم رانيا ياسالم يجمهور در نشاط
 يحداقل تياولو در تنها نه و ستين شده شناخته

  .برد يم بسر قيتعل در    ًعمال  بلكه ندارد؛ قرار

 جرم نشاط و يشاد يجستجو يموارد در )دوم
 انيم يمرزكش و يبند ميتقس و شده يانگار
 مستند يحت و هيتوج ناسالم؛ و سالم حاتيتفر
 ساخته فراهم را مورانأم يبرا تنبه و هيتنب يقانون
 و ياحتمال موارد ،يقيمض كرديرو نيچن با. است

 باورنكردني سرعت به نيز آمده شيپ ةناخواست
 نمسئوال و انيمجر عزل گاه و خذهآمو موجب
 آن شاخص ةنمون در. است شده اندركار دست

 و دادسرا به تهران اسبق شهردار احضار به توان يم
 رويپ تهران دادستان يسو از پرونده ليتشك

 كل دادستان يسو از ييقضا بيتعق درخواست

 مراسم در كودكان موزون حركات واسطه به كشور
 اشاره 1396 ماهاسفند در الديم برج در زن روز
  .كرد

  

  
 يها موزهآ تا است شده تالش مواردي در )سوم

 و شده داده نشان يشادكام و نشاط مخالف ينيد
 يشاد آموزش هرگونه ،يمذهب-ينيد قبح جاديا با
 و حيتقب مذهب با تيضد لباس در را نشاط و

 دار تيصالح دستگاه كه ييجا تا سازند؛ مضموم
 زين ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت يعني حوزه نيا
 افتاده محاق به و نبوده برخوردار تيمرجع از

  .است

 چندگانه و دوگانه اي، سليقه برخوردهاي )چهارم
 الزم شفافيت عدم مواردي در و موضوع به نسبت

 ناسالم، و سالم يها يشاد ميان دقيق يمرزبند يا
 هاي شادي در ويژه به ناسالم، و سالم حاتيتفر
 سيزده و نوروز عيد سوري، چهارشنبه :نظير ملي
 هاي گروه و اقشار ميان در ناخرسندي بدر،

 اين در. است زده دامن را جوانان ويژه به مختلف،
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 تالش معناداري صورت هب رسد مي نظر هب عرصه
 و بازدارنده يسازوكارها تمهيد با شود مي

 ثرأمت خودجوش سرور و هيجان شادي، ةمهاركنند
 و فوتبال مسابقات در پيروزي رينظ ييدادهايرو از

 تخفيف آن بروز و ظهور و شده كنترل انتخابات،
  .يابد

 كم و بهتر يريشگيپ كه بپذيريم اگر )پنجم
 يمنف اتريتأث و ها بيآس و است درمان از تر هزينه

 نشيني خانه از ناشي يروان و يروح يها يافسردگ
 طريق از رداريواگ يها يماريب وعيش هنگام در

 و فراغت اوقات كردن پر براي مناسب بسترسازي
 لذا است؛ ريامكانپذ نشاط و يشاد ديتمه جمله از

 و هيتوج قابل نهيهز كم يهاسازوكار نيبد توجه
 يمل يشناس تيمسئول باب از اه نآ هب هيتوص
  .است

 فطرت در نشاط و شادي جستجوي )ششم
 در يانسان فطرت نيا. است نهفته ها انسان

 در يالملل نيب نيمواز و يحقوق يبسترها چارچوب
 حق و افتهي يتجل يبشر حقوق دوم نسل قالب
 ،يشادمان از يبرخوردار و يدسترس در ها انسان

 و است كرده معنادار را نشاط و سرور جان،يه
  .است راديا محل آن انكار

 متناسب و يقانون الزم يسازوكارها فقدان )هفتم
 از يريگ بهره يبرا جوانان و جامعه نيامروز ازين با

 ينيرزميز موجب نشاط، و يشاد و فراغت اوقات
 و جانيه ،يشاد يجستجو يپنهانكار و شدن
 به و قلم كي در كه ييجا تا است؛ شده سرور
 تا 1398 اسفند از دست، نيا از يا نمونه عنوان
 مصرف واسطه به نفر صد چند 1399 نيفرورد

 خود جان يتقلب و استاندارد ريغ يالكل مشروبات

 مارستانيب يراه زين نفر هزاران و داده دست از را
 كرونا وعيش اخبار يفضا در كه يموضوع شدند؛
  .افتي شناسانه بيآس و ياجتماع بازتاب كمتر

  

 كارها راه:  

 ياسيس ،ياجتماع ،يفرد مشكالت ةگسترد انبوه
 و اقشار نيب و رانيا ةجامع سطح در ياقتصاد و

 ياسيس انقباض ،يگران ،يكاريب از ،مختلف طبقات
 تنها نديناخوشا يخبرها ةريزنج مشخص طور هب و

 زلزله، ن،يزم رانش ل،يس از رياخ سال كي در
 يسرنگون و ترورها موضوع ،ياسيس يها يناآرام

 گسترش و وعيش يعني يآخر نيا و رباسيا
 رانيا جامعه از را نشاط و آرامش كرونا يماريب

 مستهلك را جامعه ذهن و روح يموارد در و ربوده
  .است ساخته

 شيب و كم را فوق يادعا و هفتگانه مفروضات اگر
 قبال در ياسيس نظام و دولت تيمسئول ،ميريبپذ
 ديبا يداتيتمه چه و ستيچ يتيوضع نيچن
 يديكل پرسش نيا به ساده يپاسخ در شد؟ينديب

 يسو از يفعل طيشرا در كرديرو چهار حداقل
  .است ييشناسا قابل اندركاران دست و نمسئوال

 موضوع، اصل نشناختن تيرسم هب) اول
  سكوت؛ استيس اتخاذ و يانگار دهيناد

 به جامعه ازين ينف و انكار استيس كاربست) دوم
 قيطر از يفرافكن عوض در و يشاد و سرور

 ،يداخل يالابال عناصر به ها درخواست نيا انتساب
 و ينيضدد عناصر و دشمنان ،يخارج گران توطئه
 مباحث نيا طرح با كه يا ماهواره يها شبكه
 هم هب را نانيمتد و ينيد ةجامع آرامش يانحراف
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 ديع شعبان، ةمين ادياع     ًصرفا  عوض در و ختهير
 و يشاد ياستگذاريس سمبل را خم ريغد مبعث،
 اعالم كشور سطح در نظام ياسالم نشاط

  .ندينما يم

 ريزناپذيگر و يمقطع ،يحداقل ييپاسخگو )سوم
 اجازه جمله از جامعه يعموم افكار فشار تحت
 به زنان ورود اجازه ها، كنسرت يبرگزار

  نگ؛يمدل يبرگزار ها، ورزشگاه

 دعوت نگارانه؛ ندهيآ و موسع كرديرو اتخاذ )چهارم
 ياجتماع يها بيآس كارشناسان و صاحبنظران از
 و يقيتطب مطالعات انجام ،يشناس لهئمس يبرا

 طرح ،ياسالم يكشورها اتيتجرب از يريگ بهره
 ،يانتقاد يگوو گفت ،يكاربرد يها بحث
 چارچوب در ياستگذاريس به كمك و يابي حل راه

  .نظام موجود يها شالوده و نيمواز

  

 آخر كالم  

 باب از و كمي و ستيب قرن ةده نيسوم ةآستان در
 و هدف نيمهتر مثابه به يزندگ تيفيك يارتقا

 اقناع و هيتوج يبرا تالش مثبت، صلح سرشت
 تمهيد لزوم به كشور كي نمسئوال و زمامداران

 يموضوع مثابه به نشاط و يشاد ياستگذاريس
 و دار خنده يكم ساده؛ اريبس و يهيبد ،يعيطب
 تيوضع نيا استمرار. است زيانگ غم حال نيدرع
 يحت و انتظار مورد يها شيگشا فقدان و

 يحت و مملكت و ملك دلسوزان از يبرخ ،يحداقل
 است رسانده يبند جمع نيا به را طرف يب ناظران

 ييجا هب راه رخواهانهيخ شنهاداتيپ نيا كه
  ! است  دنيكوب سندان بر مشت بلكه برد؛ نخواهد

 عجز سر از ، ambivalence اي ياحساس دو نيا
 يحت كه است يا ساده موضوع هيتوج و حيتوض در
 ،يشياند مصلحت ،يرخواهيخ منظر از اگر
 ييگشا افق و ياجتماع تنفس جاديا ،ينگر ندهيآ

 را جامعه تواند يم شود؛ بسته بكار و ستهينگر بدان
 يها بيآس يبرخ يمنف يامدهايپ و عواقب از

 نيا در برداشتن گام. بدارد نگاه امان در ياجتماع
 سياستگذاري براي نظام كارگزاران يسو از عرصه

 الزام كي بلكه ه،يتوج قابل تنها نه شادي آموزش
  . شود يم يتلق
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  نيچ توسط كرونا روسيو تيريمد يابيارز

  

  
  

  يقهرمان جواد محمد دكتر
 ريدب و تهران دانشگاه الملل، نيب روابط يدكتر
  .تهران دانشگاه كيفيپاس- ايآس يپژوهش ةبرنام

  

  مقدمه 
 شهر از ابتدا كه جهان در كرونا روسيو وعيش 

 يسرعت با و آغاز نيچ يهوب استان در ووهان
 را بزرگ يآزمون د،ينورد در را جهان زيانگ شگفت

 كه يآزمون. كرد جاديا آن ريدرگ يكشورها يبرا
 اعتماد و مردم وحدت سالمت، ،ياقتصاد نظام

 با مختلف يكشورها در را ملت و دولت انيم
 اتريتأث البته. است ساخته مواجه يبزرگ چالش

 كشورها يداخل طيمح به محدود كرونا روسيو
 صحنه تواند يم نينو رخداد نيا بلكه،. بود نخواهد

 يبرخ اي و كند ينينو  مرحله وارد زين را يالملل نيب

ن،يبنابرا. بخشد عيتسر را انيجر در تحوالت 
 و اقتصاد در آن ياحتمال يامدهايپ توان ينم
  .  گرفت دهيناد زين را يالملل نيب استيس

 نظام در نوظهور قدرت كي عنوان به نيچ   
. بود نخواهد تحوالت نيا از يمستثن زين الملل نيب
 نيا رشد از مرحله نيا در كرونا روسيو وعيش

 آن، استيس و اقتصاد بر تنها نه كشور
 قوت اي ضعف شينما يبرا بلكه گذاربوده،ريتأث
 تياهم حائز زين كشور نيا يتيريمد يها تيقابل

 بر يخوب به نيچ رهبران گر،يد يعبارت به. است
 در يروزيپ اي شكست كه واقفند موضوع نيا

 ينينو تيوضع با را آنها ،يماريب نيا با مقابله
 نيا از كرونا روسيو آغاز. ساخت خواهد روبرو
 يبهداشت ،ياسيس مقامات توجه شد سبب كشور

 ريتداب و ها كنش بر همه از شيب جهان سطح در
 يها تالش مبنا، نيهم بر. باشد معطوف كشور نيا
 انيشا بحران نيا از تر نهيهز كم عبور يبرا نيچ

  . است توجه

 كرونا روسيو تيريمد خصوص در كه يتيروا   
 غالب عموم انيم در حاضر حال در نيچ توسط
 يماريب نيا با مقابله در نگيجيب تيموفق است،
 از يمختلف ياظهارنظرها خصوص نيا در. است
 يجهان بهداشت سازمان مقامات توسط آغاز همان

 بر يگواه شد مطرح يماريب كنترل با ارتباط در
 بروس دكتر مثال، عنوان به. بودند موضوع نيا
 به سفر در نفره 25 ئتيه رأس در كه 1لوارد،يآ
 كه كند يم ادعا ارتباط نيا در داشت، قرار نيچ
 سرعت به كرونا روسيو با مقابله آماده جهان هيبق
 داشت اظهار نيهمچن يو. ستندين نيچ تيجد و

 نفر هزار صدها سرسختانه، واكنش ليدل به «كه
 برده بكار فنون. نشدند مبتال 19 ديكو به نيچ در

                                                            
1 Bruce Aylward 
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 اما بودند، يميقد يعموم سالمت يابزارها شده،
 تاكنون كه ياسيمق در يابداع و سخت يروش با

 ياظهارنظر در .»شدند گرفته بكار نشده، مشاهده
 سالمت ارشد محقق هوآنگ، ژونگ اني گر،يد

 كه داشت اظهار ،يخارج روابط يشورا در يجهان
 در نگيجيب 1گونهها اژده ريتداب رسد يم نظر به«

 مؤثر كوتاه يزمان دوره در ييمبتال موارد كاهش
 يها رسانه يبرخ ان،يم نيا در2».است شده واقع

 اطالع عدم بر يمبن يانتقادات طرح وجود با منتقد،
 بحران، آغاز خصوص در نگيجيب موقع به يرسان
 نيا تيموفق بر ،يضمن چه و حيصر  طور به چه

 در. اند داشته اذعان كرونا روسيو مهار در كشور
 پرداخته موضوع نيا به مزيتا وركيوين در يگزارش
 يسو از ووهان در نيچ اقدامات اگرچه كه شده
 و يخارج يبهداشت كارشناسان يبرخ
 اند، شده قلمداد شكست به محكوم مداران استيس
 ابيغ در كه بودند باور نيا بر ياريبس اما

 واكسن، با درمان گسترده، يها شيآزما
 منظور به مردم حركت يبرا يجد يها تيمحدود
  3.دارد ياتيح نقش يماريب انتقال كاهش

 نيچ تيريمد نوع كنكاش هدف مجال، نيا در   
 تيموفق يمعنا انيب و ،كرونا روسيو با مواجهه در
 نيا بر. است يماريب نيا با مواجهه در كشور نيا

                                                            
1 Draconian  
2 Hilary Brueck, Anna Medaris Miller and Shira Feder. 
“China took at Least 12 Strict Measures to Control the 
Coronavirus. They Could Work for the US, but Would 
Likely be impossible to implement. 
Businessinsider.Mar24,2020, available at: 
https://www.businessinsider.com/chinas-
coronavirus-quarantines-other-countries-arent-
ready-2020-3#while-staying-home-its-been-
relatively-easy-for-chinese-people-to-get-extra-
food-and-supplies-9  
3. Vivian Wang. China’s Coronavirus Battle IS 
Waning. Its Propaganda Fight Is Not. NY 
Times,April8,2020, available at: 
https://www.nytimes.com/2020/04/08/world/asia/c
oronavirus-china-narrative.html  

 با مواجهه در نگيجيب كه ياقدامات ابتدا اساس،
 دوم، گام در. شود يم مطرح داده صورت يماريب

 يابيارز به سرانجام و كشور نيا تيموفق يابيارز به
 بحران نيا يالملل نيب ياقتصاد ياسيس يامدهايپ
 خواهد پرداخته كايآمر و نيچ روابط در ژهيو به

  .شد

   
  كرونا روسيو با مواجهه در نيچ ريتداب .1

 را كرونا روسيو با نيچ مواجهه نوع ميبخواه اگر
 در را آن توان يم ميكن فيتوص خالصه طور به
 انيجر قطع منظور به» سخت و سفت ريتداب«

 به اگرچه» نهيقرنط«. كرد فيتوص يمردم حركت
 محسوب يميقد يروش نيمحقق يبرخ باور
 توانست يخوب به رسد يم نظر به اما شود، يم

 وجود با. رديبگ را 19 ديكو يشرويپ يجلو
 مدنظر را نكته نيا ديبا ووهان، شهر بر تمركزها

 يعني ينيچ ونيليم 760 به بيقر كه داد قرار
. ماندند خانه در كشور نيا تيجمع از يمين باًيتقر
 يها روش ابيغ در كارشناسان، يبرخ دهيعق به

 هيفور انيپا تا زوله،يا و عيسر كشف به مربوط
 زين برابر پنج تا 19 ديكو به انيمبتال زانيم

   4.كرد يم دايپ شيافزا

 كنار در كه است نيا توجه انيشا نكته اما    
 زين مدرن يها روش از نيچ ،يميقد يها روش
 مشخصه نيترمهم به را آن و است برده بهره

 طور به. است كرده بدل كرونا روسيو با مقابله
 ديكو با نيچ مقابله برجسته يژگيو سه مجمل،

  :كرد خالصه ريز موارد در توان يم را 19

  
                                                            

4.ِ David Cyranoski. “What China’s Coronavirus 
Response Can Teach Rest of the World”, Nature, 
Vol 579, March 2020.  
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 سرسختانه و يجد ةنيقرنط :  

 و حمل نه،يقرنط اعالم از پس ساعت چند يط
 در جز به ووهان شهر از خارج و درون در نقل

 اعالم ممنوع ،يشخص و يدرمان ياضطرارها موارد
 در آن از شيپ اگرچه ها دانشگاه و مدارس. شد
. شدند بسته نامعلوم مدت به اما بودند، التيتعط
 دارو اي غذا كه ييآنها جز به ها مغازه تمام

 نيا جيتدر به. شدند بسته فروختند، يم
 مأموران كه يا گونه به. شد زين شتريب ها تيمحدود
 اقدام يسالمت كنترل و چك يبرا خانه به خانه

 ييجدا به مجبور را ماريب فرد هر و كردند يم
 نيچ نقاط گريد در ها كنترل. كردند يم) زولهيا(
 يگاردها ها، ساختمان از ياريبس. شد شتريب زين

 وارد كه يافراد بدن يدما كه داشتند يتيامن
 حال، نيع در. كردند يم كنترل را شدند يم

 از روسيو برابر در محافظت يبرا الزم پوشش
 اعتقاد به1.شد ياجبار زين صورت ماسك جمله

 در ييبسزا نقش نهيقرنط كارشناسان، از ياريبس
 نسبت ياريبس اگرچه،. است داشته روسيو مهار
 از يكي در 2.دادنديم هشدار هيتنب سميمكان به

 در گرفته صورت ييابتدا يآمار يها ليتحل
 50 طول در مرور و عبور كنترل ريتداب خصوص

 دهد يم نشان ن،يچ در 19 ديوكو يدمياپ اول روز
 از ن،يچ بهار جشن التيتعط در كه كنترل نيا

 آغاز ووهان، در سابقهيب سفر تيممنوع جمله

                                                            
1  Emam Graham-Harrison and Lily Kuo. China’s 
Coronavirus Lockdown Strategy: Brutal but 
effective”, The Guardian. March19, 2020, available 
at: 
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/19/c
hinas-coronavirus-lockdown-strategy-brutal-but-
effective  
2 Lily Kou(2020) “How Did China Get to Grips 
with Its Coronavirus Outbreak”, The Guardian. 
Available at: 
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/09/h
ow-did-china-get-grips-with-coronavirus-outbreak 

 نيا ةانداز و انداخت ريتأخ به را روسيو رشد شد،
   3.كرد محدود را يدمياپ

  
 عيسر و يفور يپزشك ريتداب :  

 با نيچ مقابله برجسته يها مشخصه از يكي
 نيا تام يها تيظرف از استفاده 19-ديوكو روسيو

 و 1000 مارستانيب دو كشور نيا. بود كشور
 روسيو كرونا با مقابله يبرا را يخواب تخت 1300

 نيا البته. كرد احداث ياندك اريبس زمان مدت در
 دست سرعت نيا به نيچ كه ستين يبار نياول
 يها سال يط در. زند يم مارستانيب ساخت به

 دايپ وعيش سارس روسيو كه 2003 تا 2002
 احداث روز هفت يط را يمارستانيب نگيجيب كرد،
 مشغول روز و شب نفر 7000 پروژه آن در. كرد
 مركز كي ها ينيچ ن،يا بر عالوه. بودند تيفعال

 ساعت 72 تا 24 نيب را ومياستاد كي اي يآموزش
 از ياريبس اختصاص. دادند يكاربر رييتغ

 زين كرونا روسيو مهار يبرا يمارستانيب يها بخش
 بر عاله. داشت كننده نييتع ينقش امر نيا در
 وعيش زمان از كه تب يها كينيكل وجود ن،يا

 سيتأس كشور نيا در 2002 سال در سارس
 عنوان به. كردند فاءيا يمهم نقش زين اند شده
 ساعت 10 از شيب كه گواندونگ استان در مثال،

 19 ديكو شيآزما هزار 320 دارد، فاصله ووهان با
 نيا وعيش اوج در. گرفت صورت ها كينيكل نيا در
 مثبت ها شيآزما نيا درصد 47/0 فقط روس،يو

   4.بودند
                                                            

3 Huaiyu Tian et al. The Impact of Transmission 
Control Measures During the First 50 Days of the 
Covid-19 Epidemic in China’, Science, March 31. 
4  Hilary Brueck, Anna Medaris Miller and Shira 
Feder. “China took at Least 12 Strict Measures to 
Control the Coronavirus. They Could Work for the 
US, but Would Likely be impossible to implement. 
Businessinsider.Mar24,2020, available at: 
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 مدرن و كيتكنولوژ يابزارها از استفاده:  

 در نيچ ريتداب يها مشخصه نيترمهم از يكي 
 و يسنت يها روش بيترك روس،يو كرونا مهار

 احتماالً كه يافراد يابيرد يبرا مقامات. بود مدرن
 يميعظ يانسان يروين هستند، روسيو معرض در
. كنند يم بيترك همراه تلفن يفناور با را

 به نيچ در يدولت همراه تلفن دهندگان ارائه
 به را يمتن يها اميپ تا دهند يم اجازه مشتركان

 از يستيل كه كنند ارسال تلفن خط كي
 اند، كرده ديبازد آنها از راًياخ كه را ييها استان

 كي توسط يافزار نرم ن،يا بر عالوه. كند جاديا
 به و شده ساخته ينظام كيالكترون يدولت سازنده

 شماره و نام تا دهد يم اجازه ينيچ شهروندان
 شود گفته آنها به و كنند وارد را خود يمل كارت

 اتوبوس اي قطار روس،يو كي با است ممكن ايآ كه
 در يحت1.باشند تماس در روسيو حامل كي با

 از زين ووهان از دورتر اريبس يشهرها
 مقابله يبرا پهپادها همچون نينو يها يتكنولوژ

  2.است شده استفاده روسيو نيا با
  نيچ تيموفق يابيارز .2

 و آمارها شد گفته مقاله يابتدا در كه همانطور
 يعموم بهداشت مقامات ياظهارنظرها نيهمچن

                                                                                      
https://www.businessinsider.com/chinas-
coronavirus-quarantines-other-countries-arent-
ready-2020-3#while-staying-home-its-been-
relatively-easy-for-chinese-people-to-get-extra-
food-and-supplies-9 .  
 
1 Raymond Zhong and Paul Mozur. “To Tame 
Coronavirus, Mao-Style Social Control Blankets 
China”, NY Times. Feb 15,2020. Available at: 
https://www.nytimes.com/2020/02/15/business/chi
na-coronavirus-lockdown.html  
 
2Vivian Wang. China’s Coronavirus Battle IS 
Waning. Its Propaganda Fight Is Not. NY 
Times,April8,2020, available at: 
https://www.nytimes.com/2020/04/08/world/asia/c
oronavirus-china-narrative.html  

 و قيتشو يحاو يهمگ جهان تجارت سازمان در
. اند بوده كرونا روسيو مهار در نيچ نيتحس

 كرونا روسيو با مواجهه در تيموفق يها شاخصه
  :دانست ريز موارد در توان يم را نيچ يسو از

  
 و هااستان ريسا به يماريب محدود يتسر 

  : شهرها

 در كرونا روسيو توجه قابل يهايژگيو از يكي
 در روسيو نيا محدودتر وعيش و يتسر ن،يچ

  .است بوده يهوب از ريغ ييها استان

 شده ميترس موضوع نيا يخوب به ريز نمودار در 
  :است

  

 

  3ها استان ريسا و يهوب استان در كرونا روسيو وعيش زانيم

 به نيچ يها استان ريسا در محدود وعيش نيا 
 كرونا روسيو مهار در نيچ تيموفق نشانگر يخوب
 كرونا وعيش معدود موارد  مثال، عنوان به. دارد

. كند يم دييتأ را موضوع نيا زين يشانگها در روسيو
 بحران، يابتدا در ها ستيولوژيب از ياريبس باور به

 شمار به نيچ يداخل مناطق جمله از يشانگها
 وجود آن در گسترده يابتال احتمال كه رفت يم

                                                            
3  Emam Graham-Harrison and Lily Kuo. China’s 
Coronavirus Lockdown Strategy: Brutal but 
effective”, The Guardian. March19, 2020, available 
at: 
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/19/c
hinas-coronavirus-lockdown-strategy-brutal-but-
effective  
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 ريتداب ن،يشيپ تجارب ه،ياول يهشدارها. داشت
 مؤثر درمان و زودهنگام ييشناسا رانه،يگ سخت
 550 يشانگها. كرد فاءيا يريشگيپ در يمهم نقش
 يها تماس كردن دنبال يبرا را يعموم سالمت مقام
  1.گرفت بكار مشكوك ماريب 1071 كينزد

 آمارها تنزل :  

 دولت يرسم يآمارها به نسبت آنكه وجود با
 رهايم و مرگ و انيمبتال تعداد خصوص در نيچ

 موجود شواهد از اما دارد، وجود ييدهايترد
 و كارها و كسب يجيتدر ييبازگشا همچون
 يماريب نيا رسد يم نظر به ووهان ييبازگشا

 موجود، يآمارها طبق. است گرفته قرار دركنترل
 اواسط در نيچ در كرونا روسيو وعيش زانيم

 كشور نيا سرانجام و كرد دايپ ينزول روند هيفور
  . ديرس صفر به نيچ موارد مارس 19 در

  
 و ساخت و يپزشك يها تيقابل شينما 

  :نيچ توسط يساز

 تالش كشور آن د،يجد قدرت كي ظهور با همواره 
 به گذشته در كه يينمادها يبرخ تا كند يم

. سازد متعلق خود به را داشته تعلق گريد يكشورها
 يبرخ  خود ييكايپساآمر جهان كتاب در ايزكر ديفر
 در اگرچه كه كشد يم ريتصو به را نمادها نيا از

 امروزه مرور به اما داشته، قرار غرب تمدن در گذشته
 از يبخش ن،يبنابرا2.اند رفته جهان نقاط ريسا به

                                                            
1 Ma Danmeng, Di Ning and Sun Huixia.“In Depth: 

How  Shanghai  showed  China  how  to  deal  with 

coronavirus”, Nikkei Asian Review. March 21,2020, 

available  at:  

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Caixin/In‐Depth‐

How‐Shanghai‐showed‐China‐how‐to‐deal‐with‐

coronavirus. 
2 Fareed Zakaria. The Post-American World. W. 
W. Norton & Company Ltd.2008. Pp.1-6. 

. باشد نينماد تواند يم ديجد يها يينما قدرت
 با ميعظ يها ساختمان و ديجد يها پل ساخت

 جمله از محدود يزمان مدت و اديز يها نهيهز
 همواره نيچ در رياخ انيسال يط كه است يتحوالت
 را آنها ساخت ،يازمندين اگرچه كه شده دنبال
 آنها پس در زين قدرت شينما اما ، كرده هيتوج

 به زين ديجد كرونا روسيباو ارتباط در. دارد وجود
 نيچن توانست يحد تا نيچ رسد يم نظر

 1000 مارستانيب ساخت. كند كسب زين يدستاورد
 ياديز توجه كه اندك زمان مدت يط يخواب تخت

 خود به يالملل نيب يها رسانه و مقامات نيب در را
 اقدام نيچن. رود يم شمار به نمونه نيا از كرده جلب
 مردم يسالمت به دولت تعهد نشانگر تواند يم يفور

  . باشد زين كشور نيا

 

   يالملل نيب ياقتصاد و ياسيس يامدهايپ .3

 و ياسيس يامدهايپ به نسبت است زود اگرچه
 روسيو يپاندم از يناش بحران يالملل نيب ياقتصاد
 هم از توان يم ن،يا وجود با كرد، قضاوت كرونا
 يكشورها مقامات اظهارات به توجه با اكنون

 را آن يامدهايپ ،يعمل يها هيرو و مختلف
 توجه با رسد يم نظر به حال، نيا با. كرد ينيب شيپ
 كه يتيوضع يعني الملل، نيب نظام يكنون تيوضع به
 نوظهور قدرت كي و) كايآمر (برتر قدرت كي آن در
 آستانه در الملل نيب نظام و دارد وجود) نيچ(

 نظام در تحول هرگونه گرفته، قرار ينينو تيوضع
 نوع و يمسر يها يماريب وعيش جمله از الملل نيب

 دو نيا روابط بر تواند يم آنها، يسو از آن با مواجهه
 ابعاد نيا به بخش نيا در. باشد رگذاريتأث كشور

  . شد خواهد پرداخته
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 يجهان يرهبر موضوع ديتشد :  

 نيچ آن در كه الملل نيب نظام يكنون طيشرا در
 يبرا يجد بيرق به نوظهور قدرت كي عنوان به
 روند كشور دو نيا انيم رقابت شده ليتبد كايآمر
 آمدن كار يرو از پس. است داشته يفزون به رو

 يتجار جنگ يانداز راه كا،يآمر در ترامپ دونالد
 يها رقابت شيافزا يها نمونه نيآخر از نيچ با
 ها رقابت شيافزا روند نيا. است كشور دو انيم

 ها حوزه ريسا و شود ينم ياقتصاد حوزه به محدود
 ها، حوزه نيتر مهم از يكي. شود يم شامل زين را

 موضوعات در يرهبر نقش يفايا يبرا تالش
 رد مثال، عنوان به. است يالملل نيب مختلف
 استقبال با ترامپ، توسط سيپار يمياقل نامه توافق

 ديجد ياقتصاد ينهادها ساخت. شد مواجه نيچ
 يها رساختيز يگذار هيسرما بانك همچون

 ن،يچ يبرا ياقتصاد يايمزا بر عالوه زين ييايآس
 امر نيا كه باشد، ينينو يهنجارها موجد تواند يم
 تيموفق با. كند فراهم نيچ يرهبر يبرا را نهيزم
 به رسد يم نظر به زين كرونا روسيو با مبارزه در
 يرهبر يها يتوانمند شينما يپ در نيچ ينوع

 نيچن كشور نيا رهبران اگرچه باشد، خود
 يطيشرا در امر نيا. اورندين زبان به را يموضوع

 انهيگرا كجانبهي يها استيس ترامپ يكايآمر كه
 نيا. شود يم ديتشد كرده، اتخاذ يشتريبب

 به نيمحقق يبرخ شده سبب ترامپ يرفتارها
 بحبوحه در1.كنند اشاره كايآمر نرم قدرت كاهش

                                                            
 به ديبا كايآمر است معتقد كه يا مقاله در هانتر نيريش مثال، عنوان به1

 نيا به كند، اقدام روسيكروناو بحبوحه در رانيا هيعل ها ميتحر كاهش
 يبرا آن ييتوانا واشنگتن، ياخالق اقتدار ليتحل كه پرداخته موضوع

 ينظام زور به توسل بدون اهداف به يابيدست و حوادث بر يرگذاريتأث
  .دهد يم كاهش را

Shireen T. Hunter. “Coronavirus: It’s in America’s 
Interest to Ease Sanctions on Iran”, Middle East 
Eye. March 30, 2020. Available at: 

 نيچ كا،يآمر و ،يياروپا يشورهاك از شيپ بحران،
 به را ييدارو يها كمك محموله نياول كه بود

 است نيا توجه قابل نكته البته. كرد ارسال ايتاليا
 نقش رفتن نيب از يمعنا به تحوالت نيا لزوماً كه

 ست،ين نيچ يرهبر نقش جاديا و كايآمر يرهبر
 نقش كايآمر يكنون دولت يها استيس بلكه

 كرده فاءيا نيچ يبرا فضا جاديا در يا برجسته
  . است

  
 يهنجار-يارزش منازعات ديتشد :  

 نظام يالگو و يهنجار نظام انيم رقابت موضوع
 يط كه روديم شمار به يموضوعات جمله از غالب
 عنوان به كايآمر و نيچ انيم روابط در رياخ انيسال
. است شده آغاز مختلف يتمدن حوزه دو ندگانينما
 عدم بر كشور نيا رهبران ديتأك وجود با نيچ در

 نظر به كشورها، ريسا بر خود مطلوب نظم ليتحم
 امر نيا خود يها يريگ ميتصم در يحد تا رسد يم
 نظم موضوع زين كايآمر در. باشند داشته مدنظر را

 بر رگذاريتأث مهم موارد جمله از همواره ييكايآمر
 نيا در. است بوده كشور نيا يخارج استيس

 معاون پنس، كيما يسخنران به توان يم خصوص
 سال در اَپك اجالس در كا،يآمر جمهور سيرئ

 نظم ديتهد يجد طور به كه كرد اشاره 2019
 نيا در يو. است داده قرار اشاره مورد را اقتدارگرا
 يياقتدارگرا گسترش يبرا نگيجيب تالش به ارتباط

 موفق عبور در كشورها 2.كرد اشاره جهان سطج در
 انگرينما را آن كنند يم تالش زين يبحران هر از

  . كنند قلمداد خود يهنجار و يارزش نظام تيموفق
                                                                                      
https://www.middleeasteye.net/opinion/coronavirus
-its-washingtons-interests-ease-sanctions-tehran  
2  Mike Pence. “Remarks on the Administration’s 
Policy Toward China”, Whitehouse.gov.2019, 
available at: https://www.whitehouse.gov/briefings-
statements/remarks-vice-president-pence-
administrations-policy-toward-china/  
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 نينو يها يساز اتيادب:  
 ريتصو ارائه و جاديا كشورها، اقدامات از يكي 

 به يواژگان طرح قيطر از يگريد از خود مطلوب
 يداخل يعموم افكار در آنها كردن ماندگار منظور

 كايآمر اگرچه اوباما، دوره در. هستند يالملل نيب و
 با و بود ايآس در شتريب هرچه تمركز دنبال به

 خواهان ينوع به 1»ييايآس محور «ياستراتژ طرح
 نيا اما. بود2تعامل قيطر از نيچ ظهور تيريمد
 نيا در3.كرد رييتغ ترامپ آمدن كار يرو با كرديرو

 از گسست با كايآمر يخارج استيس دوره،
 يها يريگ سخت خواهان نيشيپ يها استيس
 از يمتعدد ميمفاه. است بوده نيچ هيعل شتريب

 نشانگر يهمگ كه شده مطرح ترامپ دولت يسو
 غالب منظور به كشور دو انيم ها تيروا جنگ
 مثال، عوان به. است خود مدنظر تيروا كردن
 در مكرر طور به 4»ياستقراض يپلماسيد «مفهوم
 نيچ 5»راه كي كمربند كي «ابتكار با ارتباط
 مفهوم، نيا طرح از هدف. است شده مطرح
 يگذار هيسرما هدف يكشورها رهبران به هشدار

 بدهكار نگيجيب هدف كه است امر نيا به نيچ
 ازاتيامت اخذ سپس و كشورها نيا كردن

                                                            
1 Asia Pivot  
2 Engagement  

 يانتقادات با زين دوره همان در نيچ برابر در اوباما يخارج استيس 3
 ييكايآمر شناس نيچ محقق ،يلسبريپ كليما مثال، عنوان به. بود مواجه

 ماراتون عنوان با يكتاب انتشار با 2015 سال در هادسون، مؤسسه در
 چالش با را نيچ با ارتباط در غالب مفروضات از ياريبس صدساله،

 دايپ را برتر دست ترامپ دوره در اما كرديرو نيا انيحام. ساخت مواجه
 نيچ هيعل ياتهامات طرح با يانتخابات يها نيكمپ در ترامپ . كردند
 يها دولت ره،يغ و ارز نرخ در نيچ يدستكار مشاغل، يدزد همچون

 آمدن كار يرو زمان از عمل، در. داد قرار انتقاد مورد را كايآمر نيشيپ
  .كرد دايپ تر يتهاجم تيوضع نيچ برابر در كايآمر يها استيس ،يو

Michael Pillsbury. The Hundred-Year Marathon. 
Chia’s Secret Strategy to Replace America as 
the Global Superpower. 2015. Ney York: Henry 
Holt and Company 
4 Debt strategy  
5 One Belt One Road Initiative  

 واژه زين حاضر حال در6.است آنها از يراهبرد
 كايآمر يواژگان رهيدا به زين» ينيچ روسيو«

 زين نيچ رهبران گر،يد يسو از. است شده افزوده
 وعيش بر يمبن خود تيروا تا كنند يم تالش

  .كنند غالب را كايآمر از يماريب
 

 جهان در يستيوناليناس يروندها ديتشد :  

 يط ظهور حال در يروندها از يكي گفت توان يم
 در يستيوناليناس يها انيجر ظهور ر،ياخ انيسال

 درون در يمردم يها حركت يبرخ. است جهان
 يافراط راست يها انيجر ظهور جمله از كشورها

 سيبور چون يرهبران ظهور نيهمچن و اروپا در
 كا،يآمر در ترامپ دونالد ا،يتانيبر در جانسون

 نيپيليف در دوترته گويرودر اي و هند در يمود
 يستيوناليناس يروندها ديتشد دهنده نشان يهمگ
 كه ،كرونا روسيو ظهور. هستند جهان سطح در
 است، كرده ريدرگ را جهان يكشورها عمده باًيتقر

 نيتر مهم ربازيد از كه7ييخوداتكا شده سبب
 الملل نيب روابط يگرا واقع شمندانياند دغدغه
 مثال، عنوان به. شود ليتبد غالب يروند به بوده،
 وعيش زمان از گرفته، صورت قاتيتحق طبق

 در ينيضدچ نژادپرستانه يها تيتوئ ،كرونا روسيو
 با نيهمچن. است افتهي شيافزا درصد 900 كايآمر

 نسبت يآ.يب.اف ترامپ، نژادپرستانه هيرو به توجه
 تبار ييايآس يها ييكايآمر هيعل جرائم شيافزا به

                                                            
 يسخنران در زين ترامپ، دونالد سابق يمل تيامن مشاور بولتون جان 6

 قايآفر در كايآمر ياستراتژ طرح به كه واشنگتن موسسه در خود
 سلطه يبرا نيچ تالش را جاده كي كمربند كي ابتكار است پرداخته

  . است دهينام يجهان
John Bolton. Remarks on the Trump 
Administration’s New Africa Strategy”, White 
House.gov. Dec 13,2018.available at: 
https://www.whitehouse.gov/briefings-
statements/remarks-national-security-advisor-
ambassador-john-r-bolton-trump-administrations-
new-africa-strategy/  
7 Self- help  
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 در سميوناليناس تيتقو نيا1.است داده هشدار
 وقوع به تواند يم زين تجارت و اقتصاد حوزه

 تداوم انتظار منظر، نيا از نگاه با 2.وندديبپ
 يامر يتجار حوزه در نيچ و كايآمر يها شكاف

  . بود نخواهد يعيطب ريغ
 يبند جمع .4

 اطالع رامونيپ كه ييدهايترد و سؤاالت وجود با
 كرونا وعيش آغاز زمان در نيچ موقع به يرسان

 انيع از پس ديترد بدون اما 3دارد، وجود روسيو

                                                            
1 Joseph Massad. “How Coronavirus is Fueling 
American Hate”, Middle East Eye. April 2,2020. 
Available at: 
https://www.middleeasteye.net/opinion/coronavirus
-hate-time-trump-racism  
Russell Jeung, Manjusha P. Kulkarni and Cynthia 
Choi. “Trump’s Racist Comments are Fueling Hate 
Crimes against Asian Americans. Time for State 
Leaders to Step in”, Los Angeles Times, April 1, 
2020, available at: 
https://www.latimes.com/opinion/story/2020-04-
01/coronavirus-anti-asian-discrimination-threats   

 ا،يدن برنج بزرگ كننده ديتول نيسوم عنوان به تنام،يو مثال، عنوان به 2
 مصرف يبرا برنج تن هزار 190 ريذخ منظور به را برنج صادرات
 نسبت ييها ينگران دست نيا از يتحوالت. كرد متوقف خود شهروندان

 عالوه. است آورده بوجود هيهمسا يكشورها در را ييغذا تيامن به
 تحت را عرضه رهيزنج ندهيآ در است ممكن روسيكروناو وعيش ن،يبرا
 يها تنش شيافزا انهيم در گذشته در اگرچه. دهد قرار يجد ريتأث

 حد از شيب يواتكا رهيزنج نيا يشكنندگ ن،يچ و كايآمر يتجار
 نيا روسيكروناو بود، شده انينما نيچ ديتول خطوط به كايآمر

 بر كه مدرن ديتول نظام ضعف و روشن شيپ از شيب را ها يشكنندگ
  .ساخت انيع را است ديتول حد از شيب شدن يتخصص يمبنا

Shihoko Goto. “The Coronavirus Has Created a 
New Trade Battle”, National Interest. April 3,2020, 
available at: 
https://nationalinterest.org/feature/coronavirus-has-
created-new-trade-battle-140612  

 با روسيكروناو وعيش آغاز احتماالً كه هيفرض نيا مثال، عنوان به 3
 ياديز افراد يسو از است، ارتباط در ووهان 4ال.اس.يب شگاهيآزما

 يبرخ.  شود يم مطرح يشواهد ارتباط نيا در. است شده مطرح
 ويسنار نيا شبرديپ يبرا نيچ در حوادث يبرخ ريس به زين لگرانيتحل

 ن،يچ معروف ستيولوژيب كي ،يي رائو مثال، عنوان به .كنند يم اشاره
 سابقه ووهان، شگاهيآزما ركليمد ،يي اني وانگ كه داشته اظهار

 ياقدامات نگيجيب ،كرونا روسيو وعيش شدن
 نهيقرنط. كرد آغاز آن با مقابله يبرا يفور

 ياديز حد تا شواهد و آمار گواه به سرسختانه
 نيمحقق از ياريبس اگرچه،. است شده واقع مؤثر

 را راديا نيا نيچ يرسان اطالع نوع بر لگرانيتحل و
 به يرسان اطالع صورت در كه كنند يم مطرح
 حد نيا تا يماريب وعيش احتمال كشور، نيا موقع

                                                                                      
. است دهيرس پست نيا به ارتباطات قيطر از و داشته يفيضع يدانشگاه

 يستيز تيامن نيقوان انتشار به متهم وانگ ،يگزارش در زين هيفور 17 در
 يگزارش. است كرده سود كسب يبرا يشگاهيآزما واناتيح فروش و
 كند يم يريگ جهينت نگونهيا نيچ جنوب يتكنولوژ دانشگاه توسط گريد
 شهير ها يماريب يريشگيپ و كنترل مركز در احتماال روسيكروناو كه

 در. دارد قرار هونان ييايدر يغذا بازار از دورتر متر 280 فقط كه گرفته
 كي به روسيو كرونا با مرتبط يها خفاش كه شده ذكر گزارش نيا

 بود، شده ينگيخودقرنط به مجبور آن جهينت در كه كردند حمله محقق
 از     ًبعدا  مقاله نيا. بود كرده اصابت او پوست به خفاش خون چراكه

 يمنيا نقض كي كه دارد وجود زين اعتقاد نيا. شد حذف تيگ سرچير
 مورد چهار باعث نيچ يماريب يريشگيپ و كنترل يشگاهيآزما مركز در

 كي 2020 هيژانو در .شد 2004 سال در نگيجيب در سارس به مشكوك
 شيآزما واناتيح فروش ليدل به زين نگ،ين يل ،ينيچ مشهور دانشمندان

 زين نيچ دولت اقدامات. شد محكوم زندان سال 12 به يمحل يبازارها به
 به ،ي ِو  چن ژنرال ن،يچ 2018 هيفور در. دهد يم نشان را موضوع نيا

. يب شگاهيآزما استير به را ك،يولوژيب جنگ ارشد متخصص عنوان
 به توجه با. كرد منصوب ووهان يشناس روسيو موسسه در 4. ال. اس

 روسيو ياحتمال ارتباط مورد در را گمان نيا انتصاب نيا چن، سابقه
 نگ،يپ نيج يش هيفور 14 در نيهمچن. كرد تيتقو را شگاهيآزما نيا به
 يمعنا هم ينيچ زبان به كه (shengwu anquan ادغام به ازين بر

biosecurity يمعنا هم و biosafety يمل تيامن ميرژ در) دارد 
 به يدوم و يعمد انتشار برابر در حفاظت يمعنا به ياول. كرد ديتأك
 نيج يش اظهارات. است يرعمديغ انتشار برابر در محافظت يمعنا
 تيتقو بر كه شده همراه نيچ يتكنولوژ و علوم ريوز اظهارات با نگيپ

 ديجد روسيو كرونا كنترل يها شگاهيدرآزما  biosafety تيريمد
  :است داشته نظر مد را  biosafety يش دهد يم نشان كه كرد ديتأك

Yanzhong Huang. “U.S.-Chinese Distrust Is 
Inviting Dangerous Coronavirus Conspiracy 
Theories”, Foreign Affairs. March 5,2020. 
Available at: 
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-
states/2020-03-05/us-chinese-distrust-inviting-
dangerous-coronavirus-conspiracy 
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 ريمد گالسر، يبون مثال، عنوان به. نداشت وجود
 و كياستراتژ مطالعات مركز در نيچ پروژه بخش

 كنم يم فكر من «كه دارد يم اظهار يالملل نيب
 روسيو نيا خاتمه بعد اتفاقات به نسبت ها ينيچ
 نگران آن شيدايپ نحوه رامونيپ قاتيتحق آغاز و

   1».هستند

 يبرخ به نسبت دينبا ، نيا وجود با   
 صورت حاضر حال در كه ييها يريگ جهينت
 بحران نيا اگرچه. داد خرج به سرعت رديگ يم
 نظام در شده آغاز يروندها يبرخ دتوان يم
 را آن ادامه اي و بخشد عيتسر را الملل نيب

 عنوان به. ندارد وجود يديترد سازد ريامكانپذ
 در اقتدارگرا مدل كي لزوماً گفت توان ينم مثال،

 و كند يم عمل موفق ييها بحران نيچن با مواجهه
 مواجه يجد چالش با ياسيس يها نظام ريسا

 مردمان يفرهنگ يها مشخصه قطعاً. شد خواهند
 مؤثر ييها بحران نيچن مهار در زين ايآس شرق
 سلسله شريپذ و2ييگرا يجمع. شود يم واقع

 توانند يم زين يفرهنگ يها چارچوب نيا در مراتب
  . باشند داشته ييبسزا نقش

                                                            
1  Vivian Wang. China’s Coronavirus Battle is 
Waning. Its Propaganda Fight Is Not. NY 
Times,April8,2020, available at: 
https://www.nytimes.com/2020/04/08/world/asia/c
oronavirus-china-narrative.html 
2 Collectivism  

 را آن و اشاره مشخصه نيا به 2020 هيفور در مزيتا گلوبال روزنامه
  :كند يم قلمداد روسيو كرونا با مواجهه در نيچ تيموفق يبرا يعامل

Wang Wenwen. “Now is the Time for Western 
Media to Learn about Collectivism”, Global Times. 
Feb 17,2020, available at: 
https://www.globaltimes.cn/content/1179823.shtml  
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   يجهان اقتصاد مخاطرات كرونا، بحران
    صلح يبرا يالزامات و
  

  
   ينوروز نيحس دكتر
 دانشكده الملل نيب روابط گروه يعلم ئتيه عضو

 برنامه عضو تهران، دانشگاه ياسيس علوم و حقوق
 ريدب و تهران دانشگاه كيفيپاس-ايآس يپژوهش

  .انجمن صلح و آموزش گروه يعلم

  
  مقدمه )١

 عطف ةنقط آن، شدن يجهان و كرونا روسيو وعيش
 چراكه زد؛ رقم يالملل نيب عرصه در را يبار سفأت

 مظلومانه قيطر نيا از ياديز گناه يب يها انسان
 ياقتصاد ،ياجتماع ،يانسان خسارات. باختند جان

 الزاماً و ريچشمگ اريبس هولناك فاجعه نيا يروان و
 جلوه نيا. است تأمل قابل يالملل نيب جامعه يبرا
 يبشر ابناء نفس رحم، يب و گستر جهان ديتهد از

 كلمه يواقع يمعنا به و كرده حبس نهيس در را
 فرو اختناق در و كرده يتيامن را يجهان يفضا
  . است برده

 و يخدمات ،يديتول ،يتجار يواحدها يليتعط
 دادن دست از و يكاريب و طرف كي از يصنعت

 اقتصاد بر يمهلك اريبس ضربه روزمره يدرامدها
 يبورسها سقوط. است زده ها ملت و كشورها
 مواد متيق شيافزا و نفت متيق كاهش جهان،

 بوده كرونا شدن يجهان يامدهايپ گريد از ييغذا
  . است

 جنگ كي مثابه به بحران نيا د،يترد بدون
 و جوامع ةهم خاطر در اهيس و سرد يجهان
  . ماند خواهد يباق ها ملت

 يگريد نمونه هر مثل هم بحران نيا ب،يهرترت به
 و كرد خواهد فروكش يخيتار ماتينامال از

 با مناسباتش و خود يبرا ينحو به هركس
 ياصل سوال. آموخت خواهد آن از يدرس نيريسا

 منظر از كرونا بحران«: كه است نيچن مقاله
 و هيتجز قابل چگونه يالملل نيب ياسيس اقتصاد

 و صلح تيتقو يبرا ييها آموزه چه و است ليتحل
 به. »بدهد؟ ارائه تواند يم ما به يالملل نيب تيامن
 ديد ديبا يكنون يبحران طيشرا در ب،يترت نيا

 نيتأم سالمت، نظام يارتقا يبرا توان يم چگونه
  .كرد ييجو چاره و تأمل يجهان تيامن و صلح

  

  جهان ياقتصاد رياخ تحوالت )٢
 ملموس يا عرصه يالملل نيب ياسيس اقتصاد عرصه

 ها، دولت) يهمكار به ملزم ( كشمكش و رقابت از
 ياقتصاد-ياسيس ينهادها و افراد موسسات،
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 الملل نيب روابط كه گفت توان يم. است يالملل نيب
 معروف گذار ةدور به كه رياخ يها سال طيشرا در

 شيپ از شيب عمل و  دهيا نظر از است شده
 يسپر را سردرگم و بار بحران نامتعادل، ياوضاع

 كنشگران و ها دولت عملكرد و  استيس. كند يم
 از ينامتوازن و دهيچيپ ساختار ،ياقتصاد توانمند
 از يا عده. است آورده ديپد را ها فرصت و امكانات
 يها بودجه يراحت به يصنعت و ثروتمند يها دولت
 و اند داده اختصاص بحران نيا با مقابله يبرا كالن
 ةكر ژاپن، ن،يچ. گريد مشكالت با و كمتر يبرخ
 در را خود اقتصاد يتوجه قابل مبالغ با  يجنوب

 ماه آخر يروزها در. ند هكرد  جيبس كرونا با مبارزه
 ونيليتر دو بودجه كايآمر مجلس و دولت مارس
 1.كردند بيتصو كرونا بحران تيريمد يبرا يدالر

 در يجهان مشكل از يبخش نامتوازن ساختار نيا
 يجهان ةگستر در تيامن و صلح جاديا با ارتباط
  .است

 يتجار و ياقتصاد يها تيفعال كرونا بحران بروز با
 نيا. است گرفته قرار ريتأث تحت شدت به جهان

 كه يطيشرا با يجهان اقتصاد خيتار در دهيپد
 شده جاديا كشنده روسيو و يماريب كي توسط

 مناسبات ،يجهان اقتصاد و 2است رينظ يب

                                                            
1 ‐ World  Economic  Forum  (March  2020) 
"9  things  to  know  about  the  historic  US 
coronavirus bail‐out package" available at: 
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/factb
ox‐whats‐the‐in‐us‐coronavirus‐rescue‐package/ 
2 ‐  Tooze,  Adam    (March  2020)  The 
Coronavirus  Is  the  Biggest  Emerging 
Markets  Crisis  Ever;  The  pandemic  is 
starting to topple one of the pillars of the 
globalization  era,  available  at: 
https://foreignpolicy.com/2020/03/28/coronaviru
s‐biggest‐emerging‐markets‐crisis‐ever/ 

 رين را يالملل نيب تيامن و صلح يحت و يالملل نيب
 بحث نيا در. است داده قرار خود الشعاع تحت
 مرور را كرونا بحران ياقتصاد ابعاد نيمهمتر ابتدا
 را يالملل نيب ياسيس اقتصاد بر آن آثار و كرده

 و صلح تيتقو يبرا الزم يها آموزه و و كرده انيب
  .ميكن يم مطرح را يالملل نيب تيامن

  
 يصنعت و يديتول يواحدها يليتعط 
 كاهش يبرا تا شد باعث كرونا يماريب بروز

 روسيو انتقال روند با مقابله و ياجتماع ارتباطات
 و يديتول يواحدها ،يانسان اجتماعات در كرونا
 يليتعط حركت نياول. شوند ليتعط يصنعت

 مركز نيچ. شد شروع نيچ از يصنعت يواحدها
 يها مجتمع و عيصنا شركتها، از ياريبس تيفعال
 اجبار، نيا هيسا در. است معروف و  يتيفرامل برتر
 ييكايآمر و يياروپا ،يا كره ،يژاپن عيصنا

 از را خود يروهاين و بستند را خود يواحدها
 اقتصاد بر يمهلك ضربه نيا 3.كردند خارج نيچ
 در .شود يم محسوب يجهان عيصنا و نيچ

 به ياقتصاد يها تيفعال هم گريد يكشورها
  .برد يم زمان دوباره كار به آغاز و دهيكش يليتعط

  
 در افراد از يريكث تعداد يكاريب شيافزا 

 كشورها

 قدم نياول در يصنعت يواحدها شدن بسته با
 كاريب يصنعت فعاالن و كارگران از ياديز تعداد

                                                            
3 ‐  Lee,  Yen  Nee  (March  2020)  6  charts 
show the coronavirus impact on the global 
economy  and  markets  so  far,  
https://www.cnbc.com/2020/03/12/coronavirus‐
impact‐on‐global‐economy‐financial‐markets‐in‐6‐

harts.html. 
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 درآمد كاركنان، و كارگران شدن كاريب با. شوند يم
 و رديگ يم قرار ريتأث تحت هم ميعظ تيجمع نيا

 خواهد شتريب را افراد يزندگ در يمال يفشارها
 ديتول يبرا آن تحرك شدن كم و كار يروين. كرد

 دهيپد نفس. است آورده ديپد يمشكالت صناعت و
 كي مثابه به يجهان اقتصاد نظام يبرا يكاريب

 و كارگران نييپا يآور تاب هرحال، به. است ديتهد
 پشتوانه و يمال نظر از دست نييپا ياجتماع اقشار

 و اقتصاد بر را خودش خاص يفشارها ياقتصاد
  .دارد بر در كشورها تيامن
  

 

 يكاالها (يصنعت مبادالت در انقطاع 
 يجهان يها رهيزنج در اختالل و) يا واسطه
 ارزش و عرضه

 از متشكل يجهان صنعت و اقتصاد امروزه
 العاده فوق و متنوع ،يتخصص ،يفن يها رهيزنج

 و عرضه يها شبكه صورت  به كه است دهيچيپ
 كشورها و ها شركت ع،يصنا يبرا ارزش جاديا

 ديتول موتور و برق كردن خاموش. كنند يم عمل
 در اختالل و انقطاع به كارخانجات و عيصنا در
 در. است شده منجر ارزش و عرضه يها رهيزنج

 يا واسطه يكاالها به يدسترس روند ها رهيزنج نيا
 حوزه يكشورها يبرخ و نيچ. شود يم مختل

 يها رهيزنج مهم يمحورها از كيفيپاس-ايآس
 نيا. هستند يجهان اقتصاد در ارزش و عرضه
 مهم يا واسطه و يصنعت يكاالها مبادالت انقطاع
 ها رهيزنج ساختار ديشا مدت انيم يبرا و است

  .كند رييتغ
  

 ازين مورد محصوالت يموجود كاهش 
  روزمره

 روند يصنعت و يديتول يواحدها شدن ليتعط با
 نيا. ابدي يم كاهش جوامع در محصوالت عرضه
 يبرا يضرور و يعاد محصوالت يبرا كاهش
 تر حساس و تر محسوس كشورها مردم يزندگ
 متيق شيافزا به عرضه كمبود نيا. است

 ژهيو به است، دهيانجام ازين مورد محصوالت
 و يدرمان زاتيتجه و داروها ،يبهداشت يكاالها
 و يماريب نيا با مقابله سرعت بالطبع كه ،يپزشك
 كمبود نيا. كند يم مختل و كاهش را بحران
 هم ييغذا مواد و محصوالت بخش در عرضه

  . است محسوس
 

 به يدسترس كمبود و يانسان يروين تلفات 
 كارگران

 يسالمت رفتن دست از به منجر كرونا بحران بروز
 و عيصنا كاركنان و كارگزان از ياريبس جان و

 ها شركت و عيصنا يليتعط. است شده ها  شركت
 كرده سخت هم را ياساس يروين نيا به يدسترس
 عيصنا كاركنان و كارگران از يمهم يبخش. است

 كه هستند مهاجر صورت به و گريد يكشورها از
 ن،يبنابرا. برگردند خود موطن به اند شده مجبور

 و نيتأم كشورها اقتصاد به تعادل بازگشت
 خواهد مواجه مشكل با را كار يروين به يدسترس

 ركارگ نفر ونيليم 300 حدود نيچ در. كرد
 خواهد زمان آنها بازگشت كه دارند وجود مهاجر

  .برد
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 مدت كوتاه توان  فيتضع و درآمد كاهش 
 ها شركت و عيصنا

 يجهان اقتصاد در بازار به يدسترس زمان و سرعت
 كرونا بحران اثر در. است كرده دايپ ياديز تياهم
 و درآمد كسب روند ها شركت و عيصنا يليتعط و
. است گذاشته كاهش به رو واحدها نيا داتيعا

 ضرر دالر اردهايليم جهان در ياقتصاد يواحدها
 عيصنا مثال، عنوان به. اند شده قفل و كرده
 يها رهيزنج كيالكترون عيصنا و يساز لياتومب

 موقع به نيتأم عدم صورت در و دارند يا گسترده
 ن،يبنابرا. ماند يم معطل مبادالت و كار قطعات،

 دست از را يتوجه قابل درآمد مدت كوتاه يبرا
  . دهند يم

  
 مواد و يعيطب منابع يبرا  تقاضا كاهش 

  ها متيق كاهش و هياول
 يها تيفعا و كار در اختالل جاديا با كرونا بحران
 ه،ياول مواد يبرا تقاضا كاهش موجب ياقتصاد

 يبازارها  هيرو مطابق. است شده يعيطب و يكان
 و مواد متيق كاهش باعث تقاضا كاهش يجهان
 بر يمهم ضربه روند نيا. شود يم هم هياول منابع

 هياول منابع و مواد عرضه به وابسته ياقتصادها
   1.كرد خواهد وارد

 فاجعه كي دالر 20 مرز به نفت متيق كاهش
 البته. شد نفت به وابسته و ينفت يكشورها يبرا

 2عربستان، ه،يروس مثل ييرقبا يبيتخر رقابت

                                                            
1 ‐ see: 

https://news.un.org/en/story/2020/03/10
59011. 
2 ‐  Johnson,  Keith  (March  9,  2020)  "An 
Economic Pandemic", Foreign Policy,  
https://foreignpolicy.com/2020/03/09/coronaviru
s‐economic‐pandemic‐impact‐recession/ 

 نيا اما است، نبوده اثر يب كشورها يبرخ و هيجرين
 نگران اريبس نفت و يانرژ اقتصاد يبرا تيوضع

 در پالس اوپك و اوپك ناكام نشست. است كننده
 از استفاده. كرد بدتر را روند نيا 2020 مارس

 خام نفت ديتول و نفت صنعت در» يمنف متيق«
 متيق متزلزل تيوضع و بازار اوضاع وخامت از

 راه به ها متيق جنگ و كرده فراهم را خام نفت
  .است افتاده

 يها قطب روز چند عرض در تيوضع نيا دنبال به
 از خارج كشور 9 و اوپك ياعضا يعني جهان ينفت

 با نيفرورد 25 روز) پالس اوپك (اوپك
 به دست كايامر و عربستان ه،يروس ينيآفر نقش

 يبرا يخيتار ميتصم كي. زدند عيسر واكنش
 برنامه و گرفتند نفت يا بشكه ونيليم 10 كاهش

 سال دو يبرا را نفت يجهان عرضه و ديتول
 نفت متيق تيوضع ميتصم نيا با. كردند مشخص

 د،يرس ديجد تعادل نقطه كي به و شد بهتر يكم
 از و  شده رمق كم شدت به نفت بازار اما

  .دارد وحشت كيتيژئوپول يها رقابت
  

 يجهان سطح در يتجار مبادالت كاهش 
 يباز علت به رياخ يسالها در يجهان تجارت

 اروپا، ن،يچ با يتجار امور در ترامپ يها درآوردن
 يكاف اندازه به گريد مناطق و يشمال يكايآمر

 هم بدتر كرونا شوك با حال بود؛ رمق كم و ملول
 ورود از ها دولت هراس بحران، نيا اثر بر. شود يم

 شده شتريب كرونا روسيو به آلوده محصوالت
 يمباد و مرزها بستن به محبور ها دولت. است
 يها استيس اعمال با. اند شده كشور به يورود

 و تجارت روند ،يورود يمباد بستن و يحفاظت
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 مشكالت و افتهي كاهش هم يالملل نيب مبادالت
  . داشت خواهد همراه به يبعد
  

 يجهان اقتصاد در خدمات بخش ركود  
 و رشد به رو يمحورها جمله از خدمات بخش

 يها حوزه. است يجهان اقتصاد در پردرآمد
 و حمل مه،يب ،يبازرگان ،يبانكدار ،يمال خدمات

 نيا از درمان و يپزشك ،يهتلدار ،يگردشگر نقل،
 عنوان به. ننديب يم ياساس بيآس يبحران طيشرا

 در زمستان فصل انيپا با يگردشگر بخش مثال،
 بحران نيا در اما بود، يهنگفت يدرآمدها استقبال

 شوق و شور پردرآمد و ياصل مناطق در ژهيو به
 مبدأ يكشورها از يكي. داد دست از را خود

 يتوجه قابل پول رياخ يسالها در كه يگردشگر
 تا كه هستند ها ينيچ كنند يم خرج جهان در

  .مانند يم خانه در يثانو اطالع
  

 و يمل يها بورس در سهام ارزش سقوط 
 يجهان

 در ها بورس و سهام ارزش سقوط به كرونا بحران
 نيا. است شده منجر يجهان و يمل ياقتصادها

 قرن ياقتصاد و يمال يها بحران همانند شوك
 و است 2008 و 2007 يها سال بحران و ستميب

 قرار يابيارز و ليتحل مورد آنها از بدتر يموارد در
 بورس بازار در ها متيق زشير. است گرفته
 يقبل يها بحران از بدتر كايآمر تياستر وال

 هم مختلف مناطق بورس بازار. شود يم احساس
  .است كننده نگران ايآس شرق و اروپا مثل

  
 بر فشار و ييغذا مواد يبرا تقاضا شيافزا 

 يكشاورز بخش

 اقتصاد در است ممكن كه يمشكالت از گريد يكي
 ييغذا مواد و محصوالت كمبود كند بروز يجهان
 رشد به رو مصرف خانه، در مردم ماندن. است
 و كارخانجات از ياريبس شدن بسته ،يخوراك مواد

 انهيتگرايحما يها استيس با همراه ها فروشگاه
 وجود به را ييغذا مواد كمبود از ترس ها، دولت
 ينهادها و كارشناسان يبرخ. است آورده

 در  يكشاورز بخش يتوانمند باب در يالملل نيب
 پسابحران و بحران اميا در ندهيفزا يتقاضا برابر

 با مقابله و ييغذا تيامن. دهند يم هشدار
 مشكالت نيا از يبخش هم ياحتمال يكمبودها
  1.است يجد حال نيع در و ياحتمال

  
 از يديجد چرخه به يجهان اقتصاد ورود 

  تورم و ركود
 همزمان و دوباره را تورم و ركود يجهان اقتصاد
 يجيتدر شدن آرام به توجه با. كند يم تجربه

 ،يجهان اقتصاد بر وارد ياقتصاد-ياسيس التهابات
 يفضا جيتدر به رو شِيپ افق در  در رفت يم ديام

 اقتصاد كرونا فاجعه اما د،يآ ديپد نانياطم و ثبات
 رخوت و ركود از يديجد ورطه به را يجهان
 در الزمه مبادالت و تحرك عدم 2.است دهيكشان

                                                            
1 ‐ The Gaurdian (March 2020) Coronavirus 
measures  could  cause  global  food 
shortage,  UN  warns,  available  at: 
https://www.theguardian.com/global‐
development/2020/mar/26/coronavirus‐
measures‐could‐cause‐global‐food‐shortage‐un‐

warns. 
2 ‐ REUTERS, (24 March 2020) "Coronavirus 
Pandemic Battering Global Economy: 
Surveys", available at: 
https://www.nytimes.com/reuters/2020/03/24/w
orld/asia/24reuters‐health‐coronavirus‐global‐

economy.html. 
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 است ريچشمگ يا رهيزنج يها شبكه و يجهان اقتصاد
 به را يرصنعتيغ و يصنعت يكشورها اقتصاد و

 اقتصاد رشد افق. ننديب يم بيآس مختلف يها گونه
 نايستاليكر. است نامشخص و ينزول يجهان

: است گفته پول، يالملل نيب صندوق سيرئ وا،يجورج
 مراتب به كه ميبر يم بسر يركود در حاضر حال در

. است 2008 – 2009 يجهان يمال بحران از بدتر
 يبازارها از يگذار هيسرما دالر ارديليم 90 به كينزد

 يمال بحران از شتريب اريبس كه شده خارج نوظهور
 كاهش از هم كشورها از يبرخ. است شيپ دهه
 ياقتصادها از .اند شده متضرر كاالها متيق ديشد
 به شانيها تالش شيافزا با خواست شرفتهيپ

 توسعه حال در يكشورها و نوظهور ياقتصادها
 يبهداشت و ياقتصاد يامدهايپ از تا كنند كمك
  .برند در به جان كرونا

 2019 2020 2021 كشورها 

 9/2 4/2 3/3 جهان 1
 20 1/3 7/2 5/3 گروه 2
 3/2 9/1 1/2 كايآمر 3
 6/1 3/1 9/1 كانادا 4
 7/1 8/1 6/2 اياسترال 5
 2/1 8/0 2/1 وروي حوزه 6
 6/0 3/0 9/0 آلمان 7
 3/1 9/0 4/1 فرانسه 8
 2/0 0,0 5/0 ايتاليا 9

 4/1 8/0 8/0 انگلستان10
 1/6 9/4 4/6 نيچ11
 7/0 2/0 7/0 ژاپن12
 2 2 3/2 يجنوب ةكر13
 1 2/1 3/1 هيروس14
 1/1 7/1 8/1 ليبرز15
 9,4 1/5 6/5 هند17
 9/0 7/2 3/3 هيترك18
 3/0 6/0 1 عربستان19

  

 مين تا 2020 اول فصل يبرا يجهان رشد نرخ
 نوامبر در شده ينيب شيپ نرخ از تر نييپا درصد
 ساالنه رشد نرخ. شود يم برآورد 2019  سال
 يبرا درصد 2,4 حدود كه يجهان ناخالص ديتول

 اثر بر يحت است ممكن شد، يم ينيب شيپ 2020
 در گريد رمترقبهيغ اقدامات و كرونا بحران ليتطو

 طبق ريز جدول در 1.شود تر يمنف مدت كوتاه
 ياقتصاد توسعه و يهمكار سازمان محاسبات

)OECD (ينيب شيپ روند 2020 مارس 2 در 
 يبرخ تيوضع و يجهان دناخالصيتول رشد درصد

 برحسب (يا سهيمقا و موقت صورت به را كشورها
  .ميكن يم مالحظه مقطع سه در) درصد

  
 اقتصاد يفضا بر كرونا بحران تبعات )٣

  يالملل نيب ياسيس
 و ملتهب يفضا كرونا بحران اوصاف، نيا با

 و است آورده همراه به خود با يا كننده نگران
 عوامل. ستين روشن چندان هم رو شيپ ريمس

 جهان در يتيامن و ياقتصاد ،ياسيس مختلف
 موضوعات حول و مختلف كنشگران توسط
 خواهد تر شكننده را يبحران تيوضع نيا مختلف
 بيترت به موضوعات نيمهمتر از يبرخ. ساخت

  .شوند گرفته نظر در توانند يم ريز

 

 يجهان اقتصاد برتر قطب دو رقابت ديتشد 

                                                            
1 ‐ OECD  (March  2020)  "  CORONAVIRUS: 
THE WORLD ECONOMY AT RISK", available 
at:  
https://www.oecd.org/berlin/publikation
en/Interim‐Economic‐Assessment‐2‐
March‐2020 .pdf. 
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 و ياقتصاد يها تيظرف و قدرت ندهيفزا رشد
 و نگران را كايآمر متحده االتيا نيچ ياسيس

 كه است يسال چند. است كرده زده وحشت
 نيچ زيآم مسالمت زيخ به كايآمر دولتمردان

 اتيادب در نيچ ديتهد اصطالح از و شده نيبدب
 كار يرو با. كنند يم استفاده يالملل نيب روابط
. شد ديتشد كايآمر يتهاجم استيس ترامپ آمدن

 نيچ مهار استيس و يتجار جنگ انداختن راه به
 اقتصاد يروان يفضا بر شدت به كايآمر توسط
 نيا. است گذاشته اثر ها يهمكار و يجهان

 و مناطق ريسا اقتصاد بر يشيفرسا يها رقابت
 به. گذاشت خواهد و است گذاشته اثر هم كشورها

 مرحله وارد كرونا بحران تيريمد با نيچ يعبارت
 دنيكش رخ به و يحكمران صالبت از يگريد

 شده يجهان يبرتر و رقابت عرصه در خود قدرت
 و تر شفتهآ را كايآمر تيوضع نيا و 1است

 يوهايسنار البته. كرد خواهد تر طلب آشوب
  .است تصور قابل موضوع نيا در يمختلف

 يها استيس در ييگرا تيحما امواج شيافزا 
 دولتها يتجار و ياقتصاد

 از يكمك و تيحما چيه آشوبناك جهان نيا در
 قول به. ديباش داشته انتظار ديتوان ينم يكس

 يفضا الملل نيب روابط واقعگرا دانشمندان

                                                            
1 ‐  Campbell,  Kurt  M.    and  Doshi,  Rush 
(March  2020)    "The  Coronavirus  Could 
Reshape  Global  Order;  China  Is 
Maneuvering  for  International Leadership 
as  the  United  States  Falters",  Foreign 
Affairs,  available  at:  
https://www.foreignaffairs.com/articles/c
hina/2020‐03‐18/coronavirus‐could‐
reshape‐global‐order. 
 

. ندارد شما به يتعهد كس چيه و است ياريخود
 در متزلزل و متالطم تيوضع مشاهده با ها دولت

 الك به انهيجو يهمكار اقدامات و ها استيس
 شيافزا ،يمل مقررات ديتشد. اند آورده يرو يدفاع

 مانع ها دولت توسط يحفاظت و ينيتأم مالحظات
 سرعت. شد خواهد ييهمگرا و يهمكار رونق از

 ياقتصاد راهبرد در ييگرا تيحما استيس گرفتن
 ييخوداتكا و ييگرا يمل طعم با ها دولت يتجار و
 مالحظات و ييگرا دوجانبه رونق به تواند يم
 از ايتانيبر خروج. شود منجر بازدارنده ياسيس

 كرونا بحران در ايتاليا ماندن تنها و اروپا هياتحاد
 متزلزل گذشته از شيب را اروپا هياتحاد ييهمگرا
 توجهات همه يكنون طيشرا در. است داده نشان

  . است شده معطوف ها دولت يسو به

 مناطق در كيتيژئوپل يها رقابت شيافزا  
 نظام در موجود آشوب و يناامن يفضا كرونا بحران

 اقتصاد ختنير هم به با. كرد بدتر را الملل نيب
 يها رقابت ،ييگرا چندجانبه نسق و نظم ،يجهان
 اقتصاد يآشفتگ. است شده شتريب هم كيتيژئوپل
 كرده شتريب را مناطق در كيتيژئوپل رقابت يجهان

 شيافزا هم را يا منطقه يها قدرت تقابل و
 شمال مثل زيخ بحران و ملتهب مناطق. دهد يم

 ييها بخش و يجنوب يايآس ،يغرب يايآس قا،يآفر
 يريدرگ و تعارض مستعد كيفيپاس- ايآس از

 و رقابت حال در يا منطقه يها قدرت 2.هستند
. هستند خود رامونيپ نظم و قدرت يسامانده

 اثرگذار و مهم مناطق از ياريبس در كايآمر نقش
                                                            

2 ‐  Bremmer,  Ian  (March  2020)  Top 
Geopolitical  Risks  in  2020:  Coronavirus 
Update, Time,  
https://time.com/5807597/top‐geopolitical‐risks‐
in‐2020‐coronavirus‐update/ 
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 يها فرصت توانند يم يا منطقه يروهاين اما است،
 اوضاع هرحال، به. كنند فراهم خود يبرا يديجد

  .رود يم شيپ قبل از تر نامطمئن و تر دهيچيپ

  

  
  

 تحول و فناورانه يها رقابت ديتشد 
 تجارت و ديتول يها رهيزنج

 

 سر بر جهان در رقابت و تنش يمحورها از يكي
 مادر عيصنا كنار در. است ديجد عيصنا و يفناور
 ر،يدپذيتجد يها يانرژ مثل هم يگريد يها بخش
 يمصنوع هوش ،ينظام عيصنا ك،يالكترون عيصنا
 جاديا. هستند توانمند يها دولت يجد توجه محل

 تر يقو عيصنا در يفن دانش و يعلم انحصارات
 يتخصص زين تجارت و ديتول يروندها. است شده

 يها قدرت. شوند يم تيريمد تر افتهي سازمان و
 اريبس رقابت نيا در جهان در مطرح و بزرگ
 يتيفرامل يها شركت قيطر از و هستند يجد

. كنند يم تيتقو را خود نفوذ و حضور
 به و حوزه نيا در نيچ و كايآمر يها كشمكش

 ن،يبنابرا 1.است توجه جالب جانبه همه صورت
 و عرضه يها رهيزنج از يديجد يها دلم يطراح
  .رسد ينم نظر به ديبع جهان در ارزش

  

 يالملل نيب تيامن و صلح يبرا ييدرسها )۴
 

 مشكالت بر كرونا شوك شدن اضافه به تيعنا با
 نظر به، يالملل نيب استيس و اقتصاد نيشيپ
. خورد يم رقم يسخت و دهيچيپ اوضاع كه رسد يم

 مبهم يفضا .ستين ليدل يب ها دولت يزدگ وحشت
. است افكنده هيسا يجهان اقتصاد نظام بر يا رهيت و

 رو شيپ مشكالت تيريمد در يمختلف يوهايسنار
 مدت بلند و مدت انيم مدت، كوتاه مقاطع يبرا و
 ياساس تلنگر كي صورت، هر در اما. شوند يم انيب

  . بود خواهد يجهان اقتصاد به
 درس تيوضع نيا از ديبا يم دياك طور به

 در سالمت نظام تيتقو جهت در و گرفت
 و صلح تيتقو ،يهمكار هيروح ها، دولت
 نظر مد را يمختلف مسائل يالملل نيب تيامن
 اقدام و موضوع كي سالمت نظام. داد قرار

 يها رساختيز يبرا ديبا. است ييربنايز
 يها  پژوهش و آموزش وقت، پول، سالمت

 و افتهي توسعه يكشورها. داد اختصاص ديجد
 درمانده و ريغافلگ شدت به هم يصنعت

                                                            
1 ‐ Schneider‐Petsinger, Wang, Marianne 
Jue, Jie, Yu and Crabtree, James (2019) 
US–China Strategic Competition; The 
Quest for Global Technological 
Leadership, available at: 
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files
/publications/research/CHHJ7480‐US‐China‐
Competition‐RP‐WEB.pdf 
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 و يرصنعتيغ يكشورها به برسد چه شدند،
  . فراوان مشكالت با

 و كنشگران همه ،جامع منظر كي از ن،يبنابرا
 ديبا يجمع صورت به و يالملل نيب جامعه ينهادها

 اقدام گريهمد به نسبت تيمسئول احساس با
  . كنند

  
  
 آمده شيپ كه يطيشرا و اريع تمام بحران نيا با

 يها استيس ديبا. درانداخت نو يطرح ديبا است
 و رنديگ قرار ينيبازب مورد يالملل نيب- يمل ناكارامد

 و آرام يا ندهيآ گذشته اشتباهات تكرار بدون
 تا زد رقم يجهان اقتصاد تيتمام يبرا متعادل

 و يكل يكارها راه از يبرخ. ابدي قوام ثبات و صلح
 در تواند يم كه ميريبگ نظر در ميتوان يم را ياصل

 وار فهرست كه رديگ قرار يمل و يجهان دستوركار
 : از عبارتند

 و يهمكار نظام به بازگشت تياولو 
 و دولتها يمساع كيتشر شيافزا

 مهار و مقابله در يالملل نيب يها سازمان
 كرونا؛ بحران

 به ياضطرار يهاكمك ةروان ليتسه 
 كرونا؛ بحران در ازمندين يكشورها

 به يالملل نيب تجارت ريمس بازگرداندن 
 سازنده؛ مذاكرات و نهيشيب تعادل

 ينهادها  يتيحما يها استيس در ينيبازب 
 يبازساز بخش در يالملل نيب يمال و يپول
 و يپزشك نظام يها رساختيز تيتقو و

 و توسعه درحال يكشورها در يدرمان
 ؛افتهي توسعه كمتر

 و يخارج يگذار هيسرما ارائه ليتسه 
 توسعه حال در جهان به يفناور انتقال

 و ياقتصاد يها رساختيز يبازساز يبرا
 ؛يدرمان- يبهداشت

 به يجهان توجهات در تيجد شيافزا 
 آن؛ نامطلوب آثار و يمياقل راتييتغ

 و حاتيتسل تجارت روند در ينيبازب 
 كشورها؛ ينظام يها رقابت

 يها قدرت يتهاجم يها استيس كنترل 
  بزرگ؛

 يالملل نيب يسازمانها تيظرف از استفاده 
 و ثبات ،يهمكار گسترش يبرا يا منطقه
 شهروندان؛ سالمت

 يبرا شتريب يمند م نظا به توجه شيافزا 
 ياسيس اقتصاد فرهنگ يبهساز و اصالح
 و درمان بهداشت، يها استيس ،ها دولت

  .سالمت
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  :حـلـص هـامـنـدرس
  مباحث و ميمفاه
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  : درسنامه صلح

   وفصل منازعه دانشنامه حل

  
  

  ارجمند يجواد محمدجعفر دكتر

 از دانشگاه برادفورد ي صلح شناسيدكتر
 دانشكده حقوق و يئت علميانگلستان، عضو ه

روه آموزش و  و عضو گ دانشگاه تهرانياسيعلوم س
  .صلح انجمن

 يها همطالعات صلح با توجه به حوز انجمن
 يها گروه ي داراياجتماع  ويگوناگون علوم انسان

 آموزش و گروه .است يمختلف ي علم ويتخصص
 عمده آن، ةفيهاست كه وظآناز جمله هم صلح 

ن آموزش صلح به ي نويها وهي شةئ ارايتالش برا
   .ستا يا ك موضوع فرارشتهيعنوان 

ر ي اخي در سالهانجانبي اي علمي از كارهايكي
نه يسكدكتر خانم  يكه به طور مشترك با همكار

 منتشر شد، 1390در سال گنبد انجام و  يببر
هدف . است حل وفصل منازعه ةترجمه دانشنام

 يارهاكسازو شناخت  وي، آگاهين اثر علميا
 يها چالش  منازعه در جوامع وةدي پديعلم

، ي، حقوقياسي سيها  از جنبهمربوط به آن
تالش . است ي و اجتماعيالملل ني، بيخيتار
 گروه آموزش ي آموزشةفي وظيم در راستايكن يم

ن اثر را در هر يم و مباحث متنوع اي از مفاهيبخش
ق ي و تعمييشماره از فصلنامه به منظور آشنا

  . ميمندان و پژوهشگران ارائه كن  عالقهيفكر

 يگا ،  برگس و يدي ها، برگس: عنوان كتاب
 ةترجم .)1997 (وفصل منازعه دانشنامه حل
 گنبد، ينه ببري ارجمند و سكيمحمدجعفرجواد

  . 1390انتشارات دانشگاه تهران، : تهران

  

  سندگانيمقدمه نو ) 1

 همواره به حل و فصل ياديدر طول زمان، افراد ز 
ك ين موضوع به عنوان ياند، اما ا منازعات پرداخته

 .د استيرشته منحصر به فرد، به نسبت جد

 توان در تالش ي مين رشته را به نوعي اةنيشيپ
افت كه ي يي آن دسته از محققان و وكاليها

 يري اول  درصدد جلوگيدرواكنش به جنگ جهان
محققان .  بودنديد جهاني شدةاز تكرار منازع

شته ها گر رين الملل و دي رشته روابط بةبرجست
 علل و روند ةق درباري را در تحقي علميروش ها

 ييمنازعات به كار بستند و در گسترش راه ها
انبار يد منازعات و آثار زي از تشديري جلوگيبرا

 يق در طول جنگ جهانين تحقيا. دنديآن كوش
دوم متوقف شد، اما دوباره بعد از جنگ با قوت 

   .افتي ادامه يشتريب
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 همچون هربرت يهشگران پژو1950 ةل دهياوا
نگ ي كنث بولد، (Herbert Kelman)كلمن

(Kenneth Boulding  (وآناتول راپاپورت 
)Anatol Rapoport (را يقاتيمركز تبادل تحق 

از جمله . س كردندي از جنگ تاسيري جلوگيبرا
، ي آموزشي كارگاه هاي آنان، برگزاريكارها

  با نام حل وفصليكنفرانس ها و انتشار مجله ا
 از يكي بود كه همچنان 1975منازعه در سال 

  .نه استين زميمجالت برجسته در ا

و فصل   كه امروزه رشته حليگريان ديجر
و 1920 يها شود، در دهه يده ميمناقشات نام

 ةني در زمي جمعيزن چانه  كهي و زمان1930
 كنترل ي و تالش برايت منازعات كارگريريمد

ستم، يل قرن بين قشر در اوايد اياختالفات شد
 ي همچون راهين، داوريعالوه برا. شكل گرفت

 قراردادها ير و اجراي حل مناقشات در تفسيبرا
   . بكار برده شديعيبه طور وس

 و يان سوم حل و فصل منازعات از حقوق مدنيجر
  مشهور در دهه ي توانمندسازيها گر جنبشيد

 و 1950 يها در دهه. ، سرچشمه گرفت1960
 را ي عدالتي تالش كردند كه بيادي افراد ز1960

 كامل روند ي واگذاريبرطرف كنند و به جا
، آن را ي به ماموران دولتي عموميريگ ميتصم

 انين ميدر ا. تحت كنترل خود درآورند
، جنبش ي چون جنبش حقوق مدنييها جنبش

ش يست سبب افزايط زيزنان و جنبش مح
ها  ن حركتي در كشور شد اما هميمنازعات عموم

د در حل و فصل ي جديكردهاي روةز توسعين
   .ختيمنازعات را برانگ

ش يها، سبب افزا يريسرانجام گسترش درگ
 يها تي مربوط به شكايها ر تعداد پروندهيچشمگ

ش از ين امردادگاه ها را با حجم بيا.   شديمدن
 كه آنها در صدد يحد كار مواجه كرد، به طور

ه تر نيع تر و كم هزي سري راه هايجست وجو
 يدر دهه ها.  حل و فصل منازعات برآمدنديبرا

ن حل  يگزي جاي روش ها1980 و 1970، 1960
 Alternative Dispute)منازعه 

Resolution)يافتند و بخشي يادي گسترش ز  
ل ي را تشكADRاز حركت  موسوم به جنبش 

 و ين روش ها مانند داوري از ايبرخ. دادند
ش از گذشته يما ب، نوظهور نبودند، اي گريانجيم

گر روش ها همانند يد .به كار گرفته شدند
  كوچك و مذاكرات نظم دهنده،يمحاكمه ها

ژه در پاسخ به  ي بودند كه به ويديم جديمفاه
گسترش 1980 و 1970 يحل منازعات دهه ها

   .افتندي

  

    حل وفصل  منازعهي علميمبنا ) 2

 حل و فصل ي علمي مبناة درباريافتن اطالعاتي
د ي جدةن رشتي عالقه مندان به ايمنازعه برا

ار متنوع و ين رشته بسي ايرا مبانيدشوار است، ز
ن ي در ايمنابع درس. گسترده است  آن،يكاربردها

ك ي ينه موجود است، اما هر كدام به بررسيزم
دگاه يپردازد و بر اساس د ين رشته ميجنبه از ا

 يال ازكتابها مثيبرا. شود ي نوشته مي خاصينظر
: حل و فصل منازعات"ن رشته، كتاب يبرجسته ا

.  است"ها گر روشي و ديگريانجي، مةكرمذا
 فن گلدبرگين كتاب استيسندگان اينو
)Stephen Goldberg(فرانك ساندر ، )Frank 

Sander (راجرزيو نانس  )Nancy Rogers (
 باًي حقوق تقرةاستاد رشت ن سه نفريا. هستند

ن حل يگزي جايها حل  بر راهيطور انحصار به
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گر يد. اند  آن تمركز كردهيمنازعات و مراحل قانون
 منازعات شامل ةن رشته، مجموعي اةمنبع برجست

 John) چهار كتاب است كه توسط جان برتن

Burton)وكسي  و فرانك د )Frank Dukes (
 بر وكس اصوالًيبرتن و د. نوشته شده است

كنند و استفاده  يمتمركز ) قيعم(نه يريمنازعات د
 منازعات ي بررسي را براي انسانيازهايكرد نياز رو

 ياندك آثار. دهند يو حل آنها مورد توجه قرار م
 ؛رديبگ بر ن رشته را دري اةوجود دارد كه گستر

ن حوزه، موضوعات به يچرا كه عالوه بر وسعت ا
  .سرعت در حال رشد است

 يگـاه علمـ   يم كـه پا   ين كتاب تـالش كـرد     يدر ا 
 ي بهـره بـردار  يحـل منازعـات را بـرا    ) ياطالعات(

 كـه   يهنگـام . ميگران ملمـوس تـر كنـ      يخود و د  
راســـتار ي، و)Henry Rasof(  راســـفيهنـــر

ABC-CLIO  حل منازعـه را     ة، نگارش دانشنام 
منـد   ن كـار عالقـه    يـ شنهاد داد، به انجام ا    يبه ما پ  

م ،  يده بـود  يشيـ ندين موضوع ن  يشتر به ا  يپ. ميشد
گـاه  ي آسـان پا   نيتـأم  مـا در     ةعالقـ ده با   ين ا ياما ا 
ن كـار   يـ ا.ك بود يتر حل منازعات، نزد    عي وس يعلم

. ار سخت بود، اما ارزشـش را داشـت       ي شك، بس  يب
  .ن كتاب شكل گرفتيه ايب طرح اولين ترتيبه ا
  

  قلمرو كتاب )3
ن مجموعه، حل وفصل منازعه را بـه طـور          يدر ا 
 از محققــان ياريبــس. مي كنــيف مــيــع تعريوســ

ــاه ــه و اخــتالف را از يمف گر مجــزا يكــديم منازع
. رديـ گ ين كتاب هر دو را در بـر مـ         يدانند، اما ا   يم

 مـدت و    يشه دار طـوالن   ين كتاب منازعات ر   يدر ا 
ــذا   ــل م ــدت قاب ــاه م ــات كوت ــتةكراختالف .   اس

 كــه موجــب ييهــا نــهيش زمين تمــام پــيهمچنــ
شـود، ماننـد اختالفـات       يمنازعات و اختالفات مـ    

 ةن و فرزندان تا مقابل   يا والد ي دوطرفه زن و شوهرو   
در .  دهد ي بزرگ را پوشش م    ي قدرت ها  يا هسته

ت كــار، اختالفــات در يرين كتــاب مــسائل مــديــا
، ي، مذاكرات تجـار   يطي و مح  ي عموم يها استيس

ـ         ين قربان يمصالحه ب  ن ي و متجـاوز و كـشمكش  ب
، ي، قـوم  ي بر سر مـسائل نـژاد      ي اجتماع يها گروه
 را مورد توجـه     يزندگ ةويا ش ي ي، فرهنگ يتيجنس

ن مباحـث   يـ ت  ا  ي و جامع  يگستردگ. ميا قرار داده 
 آشكار نقاط   يها وجود تفاوت   دهد كه با   ينشان م 

  .ن افراد دارندي در اختالفات بياديمشترك ز
نكه كدام دانش در مركـز      ي ا ة دربار يريگ ميتصم

ن كتاب بـه آن     يد در ا  يگرفته كه با   ن رشته قرار  يا
 مانند  منازعـه و      يميفاهم. پرداخت، دشوار است    

ن كتـاب   يها در ا   تياختالف، صعود، منافع و موقع    
 ين كتاب به روش هايدرا .پوشش داده شده است

 حــل و فــصل منازعــات ماننــد ي و مــشورتياصــل
ز اشاره شده اسـت     ي ن ي و داور  يگريانجي، م ةكرمذا

ا يـ  گوش كردن فعـال      ي اصل يها ن روش يتر جيرا. 
 از  ينـوان بخـش    مـن هـستند كـه بـه ع         يام ها يپ

ن بـه   يـ عـالوه بـر ا    .  رونـد  ي به كار م   يند اصل يفرا
ــا روش ــد مييه ــ  مانن ــه تركيداور-اني ــ، ك ب ي

 كوتـاه   يهـا   است، و محاكمه   ي و داور  يگريانجيم
 يهـا  وه، روش ين دو شـ   يـ ا. شـود  يمدت اشاره مـ   

ه يـ  اول يهـا  وهي شـ  ة امـا بـه انـداز      ، هستند ييمجزا
  . كاربرد ندارند

 مــسائل ي بررســن كتــاب بــهيــگــر مــداخل ايد
 ي طرفـ ي بيگران و معنايانجي مانند نظر م ياخالق

 حــل و فــصل يآنهــا ، ســازمانها و مجــالت اصــل 
ــم از    ــم اع ــخاص مه ــات و اش ــات ، اختالف منازع

ــأث حــل اخــتالف كــه يپژوهــشگران و وكــال  ريت
. پـردازد  ياند، م  ن رشته داشته  ي در توسعه ا   ييبسزا

 ةدهد بـه نـام همـ       ي متن اجازه نم   يها تيمحدود
  . ميم اشاره كنيخواه ي كه ميافراد
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ز در بـر    ي را ن  ييها ن دانشنامه، حوادث و نمونه    يا
مـان  يتوان به پ   يدادها م ين رو ياز جمله ا  . رديگ يم

و مصر و جنگ    ] غاصب[ل  ين اسرائ يد ب يويكمپ د 
ت توسـط عـراق     يـ ج فارس بعـد از اشـغال كو       يخل

ن دو مثـال نـشان      يـ همان طـور كـه ا     . اشاره كرد 
 حـل   ةوي شـ  يهـا  ها و شكست   تيدهد، ما موفق   يم

ر حـل   يم در مـس   يم تا نشان ده   يديمنازعه را برگز  
ــات چــه اشــتباهات  ــيمنازع ــد و چــه  ي  رخ م ده

 يهـا  نمونـه .  صورت گرفتـه اسـت     ياقدامات مثبت 
د عموم چنـدان    ين كتاب از د   يگر در ا  ي د ةذكر شد 

 حـل منازعـه حـايز       ة رشـت  يت ندارد، اما برا   ياهم
توان بـه مـتن قـانون        ي مثال م  يبرا. ت است ياهم

ــات ادار ــل اختالف ــرانس1990  يح ــا  و كنف  يه
ن يــا.  اشــاره كــرد (Dartmouth)دارتمــوس 

كا يطول جنگ سرد شهروندان آمر     ها در  كنفرانس
ها در هم    شهيك كرد تا كل   ي را به هم نزد    يو شورو 

د و  يـ د آ يـ شكسته شود، اعتماد و درك متقابل پد      
 رفع بن بـست   يبران  يگزي جا يكردهايسرانجام رو 
 يهـا  مثال. ابديها توسعه    ان ابر قدرت  يدر روابط م  

 امـا   ، ندارنـد  يتـ ي چندان اهم  يخيگر از نظر تار   يد
 كه در   يمي و مفاه  ي نظر يها دگاهي از د  ييها نمونه
ـ  كتاب آمده، ارا   ي بعد يها بخش در . كننـد  يه مـ  ئ

 يتوان به مثال نظام مدرسه كـه بـرا         ين مورد م  يا
 از طـرح    ي و قـوم   ي نـژاد  ياهـ  مقابله با كشمكش  

–كند، مذاكرات كارگر   يستم تعارض استفاده م   يس

 يا بررســـيـــ ييمـــايكارفرمـــا  در شـــركت هواپ
  . در طالق اشاره كرديگريانجيم

  
  مخاطبان و خوانندگان مورد نظر )4

 از مخاطبان   يا  گسترده ة دامن يكتاب حاضر برا  
 است كه بـه     يدر نظر گرفته شده و شامل اطالعات      

 موجــود حــل يهــا نــهيكنــد گز يافــراد كمــك مــ
 يشتريـ   ب  ي كنند و آگـاه    يبند اختالفات را طبقه  

 كـاركرد   ين، چگونگ يگزي جا يكردهاينسبت به رو  
ح ين كتاب بـه توضـ     يا. ابنديب آنها ب  يا و معا  يو مزا 

 يهـا   كـه كـاربران روش     يجـ يم را يكلمات و مفاه  
از . پـردازد  يز مـ  يشنوند، ن  ي م حل اختالف معموالً  

توان به انجمن ها، مـذاكرات       ين كلمات م  ي ا ةجمل
 صـفر   ي و منازعات  حاصل از جمـع  جبـر          ياصول

ن اثر، همه فهـم     يزبان به كاررفته در ا    . ،اشاره كرد 
  ياريات بـس  يـ ي  جز  ياست،  اما مطالب كتاب حاو     

ن يـ ن ا يبنـابرا . ز اسـت  ي متخصصان تازه كار ن    يبرا
ن يـ ك جنبـه از ا    ي كه  تنها در      ي كسان يكتاب برا 

 دربـارة   يه تخـصص داشـته و اطالعـات كمـ         رشت
ن كتـاب   يا. د است يز مف يگر آن دارند، ن   يجوانب د 

ن موارد اسـت كـه       ي در ا  ين شامل اطالعات  يهمچن
از چـه    ، مي كـسب كنـ    ي تخصـص  ييچگونه راهنما 

ن يـ م و چگونه در ا    يم و مراقب چه باش    يز بپرس يچ
ن اطالعات  ي از ا  ياگر چه برخ  . مينيم بب يرشته تعل 

د يـ يهـا و تا    يژگي مانند مدخل و   ي اصل در مداخل   
گران ذكــر شــده، امــا يانجيــ و آمــوزش ميانجيــم

ن يـ ا. هـا آمـده اسـت      مهيشتر در ضـم   ياطالعات ب 
 حل اخـتالف    يها اطالعات شامل فهرست سازمان   

گران يانجيــ كــه مي تمــاس آنهــا، منــابعةو شــمار
ن يـ  كـه در ا    يتوانند به آنها رجوع كنند، كسان      يم
 ي دانـشگاه  يهـا  د و برنامه   دهن ينه آموزش م  يزم

  .نه استين زميدر ا
ع و در   ي وس ين منبع ين كتاب تدو  يهدف ما در ا   

ــه پرســش   ــه ب ــترس اســت ك ــا دس ــيه  ي اساس
 از  ي حجم انبـوه   ةخوانندگان بدون الزام به مطالع    
نكه يبا توجه به  ا    . اطالعات ، به سرعت پاسخ دهد     

 با  يممكن است خوانندگان كتاب به اطالعات بعد      
گـر را  ياز داشته باشـند، منـابع د  يشتر نيات ب ييجز
ن يـ م كه آنها را به سـمت آثـار مهـم ا           يز آورده ا  ين

 مــداخل  ياري كنــد و در بــسيت مــيرشــته هــدا
م  تـا خواننـدگان بتواننـد        يـ ا ارجاع مـشترك داده   
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ر ي را مــرور كننــد و تــصو  يا وســتهيمــداخل پ
 از  يكـ ي.  از آن  بخش بـه دسـت آورنـد          يتر كامل
ت يمحدود گارش كتاب حاضر  ن مراحل ن  يتر سخت

ك يـ  ةم دربـار  يمـا همـواره قـصد داشـت       . فضا بود 
 ،آوردن ارجـاع مـشترك    . ميسيـ شتر بنو يموضوع ب 

 ين مشكل بود و به جـا ي مقابله با ايها  از راه  يكي
 كه مربوط به دو مدخل بود،       ي كردن اطالعات  يكپ

 بـه  دو  يكـسان يم و ارجـاع  يـ ك جـا آورد   يآنها را   
  .ميمدخل داد
مندند از كتـاب حاضـر        كه عالقه  يدگانبه خوانن 

 حـل منازعـه اسـتفاده       ة رشت ةيبه عنوان منبع اول   
ن حـل   يگزيشـود از مـداخل جـا       يه م يكنند، توص 

 شــروع ةكر و مــذاي، داوريگريانجيــاختالفــات، م
ابنـد و  يگر مـداخل را ب  يكنند و سپس ارتباط با  د      

ان يـ  پا ةك نقطـ  يـ وه را تكرار كنند تـا بـه         ين ش يا
ق  بخواهند   ي دق يها د خواننده يشا.  برسند يعيطب

ن مجلـد   يـ در نگارش ا  . كل كتاب را مطالعه كنند    
م خواننـدگان   يدواريم و ام  ي آموخت ياريمطالب بس 

  .رنديز از مطالب آن درس بگين
ا دو مدخل   يك  ي كه قصد دارند     يدر آخر، كسان  

ن كتـاب   يـ توانند از ا   يرا مطالعه كنند و بگذرند، م     
جاعـات مـشترك عمـق      اگرچـه ار  . استفاده كننـد  

ده است، هـر مـدخل مجـزا        ي به كار بخش   يشتريب
  .گر، قابل فهم استياز به مداخل ديبوده و بدون ن

  
  ن يگزيانداز جا چشم ) 5

 ياري حل منازعه، بـس    ةشرفت رشت يبه موازات پ  
تنـوع شـركت    . مانـد  ي مـ  يپاسخ باق  ياز سواالت ب  

 ةجــاد دامنــيهــا ســبب ا ن بحــثيــكننــدگان در ا
.  اسـت  ي هر موضوع  ةها دربار  دگاهي از د  يا گسترده

كارهـا اخـتالف      راه يا بد ي يافراد اغلب بر سر خوب    
 به توافـق    يم اصل ي مفاه ي بر سر معان   يدارند و حت  

ـ  ي كه اختالفـات مهمـ     يدر موارد . رسند ينم ن ي ب

ان يـ ب را ب  ي رق يها دگاهيها وجود داشت، د    دگاهيد
ت حـل اختالفـات و      يري  مـد   ة امـا از حـوز     ،ميكرد

ــرفتمنازعــات  ــر ن هــا ماننــد  ر رشــتهيســا. ميفرات
 و حقـوق    ياسـ ي، علـوم س   يپلماسـ ي، د يروانشناس

 منازعه دارند كه به     ةني در زم  ي متفاوت يها دگاهيد
م بـه آنهـا     يت جـا و زمـان نتوانـست       يل محدود يدل

د توجه داشته باشـند كـه       يخوانندگان با . ميبپرداز
 كـه بـه    يست و كـسان   ي ن ي حقوق ين كتاب، متن  يا

ا مرجـع   يـ ل  يد با وك  ياز دارند با  ي ن يمشاوره حقوق 
ن كتـاب اكتفـا     ي مشورت كنند و فقط  به ا       يقانون

  .نكنند
  

 م و مباحثيمفاه )6

  
 يران خانوادگگيانجيآموزشگاه م

Academy of Family 
Mediator 

  
ــگاه م ــآموزش ــانوادگيانجي ، )AFM (يگران خ
 اسـت كـه در سـال        يرانتفـاع ي غ يسازمان آموزش 

 يگران برجسته برا  يانجي از م  ي توسط گروه  1981
 ي و عمـوم   يا  حرفه يگريانجيت از آموزش م   يحما

 گـر ي بـا د   ين مركـز در همكـار     يـ ا. به وجود آمـد   
 حـل  ي بـرا  ي و ملـ   يا ، منطقـه  ي دولت يها سازمان

 ةيـ  و رو  يتـ ي، ترب  ي آموزشـ  يارهـا يمنازعات به مع  
ـ ين مسي شكل داد و همچنان ا     ياخالق ش از ير را ب

ش ين نهـاد، افـزا    يـ هـدف ا  . كنـد  يق م يش تدق يپ
 يهـا   و بسط فرصت   يگريانجي م يها تيسطح فعال 

 يگريانجيآموزشگاه م . ن حوزه است  يش رو در ا   يپ
 يز بـرا ي ني مليگريانجيك مرجع م ي از   يخانوادگ

گران در  يانجي م ييكمك به مردم به منظور شناسا     
 يهـا   برنامه ة دربار يت و اطالعات  يخود حما   ةمنطق
ـ  آنهـا ارا   يشآموز  بـا   ن آموزشـگاه  يـ ا. كنـد  يه مـ  ئ
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 يعي وسـ  يانه محصوالت آموزش  ي سال يها كنفرانس
ات ي و نـشر   ي، صـوت  ييويدي و يمانند كتاب، نوارها  

ن سـازمان   يا. كند ي فروش عرضه م   ي برا يتخصص
 و  ي، خبرنامـه فـصل    يگريانجي م ةن فصلنام يهمچن

 خـود منتـشر   ياعـضا  ي را بـرا يگريانجيـ اخبار م
  .سازد يم

   
   فعالييواشن

Active Listening 

 ازگوش دادن و تعامل بـا       يا وهي فعال ش  ييشنوا
 است كه درك و فهم متقابل را بهبـود       يگريفرد د 

 فعـال مـستلزم آن اسـت كـه          ييشـنوا . بخشد يم
نكه ينده داشته باشد تا ا    يكامل به گو   شنونده توجه 

 يك گوش بشنود و درهمان حـال بـه تماشـا          يبا  
ــند ي بنــشيگــريز ديــچ ــه موضــوع دي  يگــريا ب
 آنچــه را يســپس شــنونده بــه درســت. شديــنديب

ن يـ ا. كنـد  يد، با زبان خود تكرار م     يگو ينده م يگو
  يند گوينده را نسبت بـه توجـه و فهـم واقعـ            يفرا

ست  يـ شنونده مجبـور ن .  سازد يشنونده مطمئن م  
نده موافق باشد، او فقط به دنبـال آن اسـت           يبا گو 
شـنونده  .  دارد يت چه باورها و احـساسا     يگريكه د 

ح دهد چه فكر و     يد توض ين مرحله با  يتنها بعد از ا   
 . داردياحساس

 مختلـف   ي فعال ارتباطـات را بـه انحـا        يي شنوا
ها را بالفاصله    بخشد؛ نخست ، سوءتفاهم    يبهبود م 

وه افـراد را بـه گفـت       ين شـ  يـ كنـد، دوم، ا    يرفع م 
چنانچـه دو نفـر در      . كند يق م يشتر تشو ي ب يوگو

ب يل به تكذ  يك تما يگر باشند، هر    يدكيتعارض با   
)contradict( دارد يگـر ي د يهـا  ا انكار گفتـه   ي  .
 قـرار   يهـا افـراد را در موضـع تـدافع          شين گـرا  يا
 )withdraw( يا منـزو  يدهد و آنها پرخاشگر      يم
 مورد حمله قـرار     يليچنانچه افراد به دال   . شوند يم
امـا  . كننـد  يگر گفت وگو نم   يكديرند، آزادانه با    يگ

مند است، با فكر باز       عالقه ير احساس كنند كس   اگ
دهند  و درباره     يگر گوش م  يكدي شنوا به    يو گوش 

ت ين وضـع  يا. كنند يشتر صحبت م  ياحساسشان ب 
ــات ــارياطالع ــافع و نة را درب ــا ي من  ي اساســيازه
كنـد كـه موجـب حـل وفـصل تعـارض             يآشكار م 

  . شود يم
  :دير را مالحظه كني زيويسنار
فم را انجام دهم، آنها     ياهم تكل خو يمن نم : فرزند

  ).dumb(مسخره است 
 را خوب ياضيد ريبا. ستين طور نينه ا: نيوالد
 انجام ين ها را به خوبي تمري تا بتوانيريفراگ
  .ي بشوي وارد كالج مناسبي و بعد از قبوليده

ن كه وضعم در مدرسه چطور است، يبه ا: فرزند
مرا تنها ! از مدرسه متنفرم. دهم ي نميتياهم

  .ديبگذار
چ كجا يج است، اما به هين نوع تبادل افكار رايا
 شود و يف انجام نمياحتماالً تكال. رسد ينم

. رديگ ين و فرزند صورت نميان والدي ميتفاهم
 فعال استفاده كنند، ييوه شنواين از شياگر والد

  : خواهد بوديگريتبادل اطالعات به گونه د
م را انجـام بـدهم،       فيخواهم تكل  يمن نم : دفرزن

  .  مسخره اند يمطالب درس
 نـدارد،   يتـ يت اهم يـ  برا يريادگيـ چون  : نيوالد

  .يفت را انجام دهي تكليخواه ينم
ت آن را درك    يـ ست، من اهم  ين طور ن  يا: فرزند

كنم امـا    يفهم، تالش م   ي را نم  ياضيكنم، اما ر   يم
  .فهمم يباز نم
  .يرس يه به نظر متو خسته و آشفت: نيوالد

م ساعت استراحت كـنم و      يممكن است ن  : فرزند
 ي غـذا بخـورم تـا انـرژ        يدوباره شروع كـنم وكمـ     

  رم؟ يبگ
 كـار   ياضـ يحتما ، بعـد از آن بـا هـم ر          : نيوالد

  .ميكن يم
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ك روش آغـاز    يـ ن گفت وگوها بـا      يهر كدام از ا   
ت اول،  يـ در موقع .  دارد يان متفاوت يشود، اما پا   يم

ــد بــل دايــن تمايوالــد ــد و فرزن ل اســت، يــم يرن
ن در وادار ي ارتبـاط متوقـف شـده و والـد      ،نيبنابرا

ف ســخت، موفــق يكــردن فرزنــد بــه انجــام تكــال
ـ  ي ب يت دوم برا  يآنها در موقع  . شوند ينم  ةان آزادان

وه ين ش يا. كنند ي فعال استفاده م   ييفرزند از شنوا  
ــد ــ يــن را از موقعي،درك وال ــود م ــد بهب  يت فرزن

 توانمنـد  ي بعـد ي كمـك هـا  يرابخشد و آنها را ب   
  .سازد يم

  :د به يبنگر
Communication: Interpersonal Conflict: 

Misunderstandings Parent-Child Conflict. 
  :شتري مطالعه بيبرا

Moore, Christopher W.,1986, The 
Mediation Process: Tillet, Georgory,1991, 
Reolving Conflict: A Practical Approach: 
Ury, William ,1991, Getting Past No: 
Negotiating with Difficult People,37-39. 

 
 

  كرد خصمانه يرو

Adversarial Approach 

 اسـت كـه     يكـرد يكرد خصمانه در منازعـه رو     يرو
ا گـروه مخـالفي     يـ ك شـخص    ي يدگاه ها يوقتي د 

كـرد  ين رو يـ ا. شـود   يخورد، اتخـاذ مـ     شكست مي 
  . ورود به منازعه استي و براياي رقابت وهشي

ن مفـاهيم   ييـ  تب يكرد خـصمانه بـرا    يافراد از رو  
كـرد در   ين رو ين، ا يبنابرا. كنند ي استفاده م  ييقضا

ل عمـل   يـ  مقصر دانستن مخالف به دل     يتالش برا 
 به اصالحات مورد نظـر      ينادرست و وادار كردن و    

كـرد خـصمانه در     ي كـه وكـال از رو      يهنگـام . است
ند يهمان گونه كه به فرا    (كنند   يدادگاه استفاده م  

، به چارچوب منازعـه     ) نياز دارند  يقضاوت دادگاه 
كنند كـه    يچ توجه م  يا ه يت همه   يبه عنوان موقع  

 مخـالف در  يها ن آنها بر حق و طرف     يدر آن موكل  
كـرد  يگر حقوقدانان نيـز از رو     يوكال و د  . اشتباهند

كننـد   يله جويانه اسـتفاده مـ     خصمانه با زبان مقاب   
ن منازعـه   ين طـرف  يد و روابط ب   يكه منازعه را تشد   

 هنگـامي كـه تعـارض در حـال فـروكش            يرا حت 
  . كند يكردن است، بدتر م

اب باشد، يع منابع كميچنانچه منازعه بر سر توز
 باخت را در نظر -ت برديكرد خصمانه وضعيرو
 گريبرد و طرف د يك طرف ميرد كه يگ يم

حاصل جمع   يت به موضوع بازين وضعيا(د باز مي
ك يش از يرا هر ميزان افزايصفر اشاره دارد، ز

  ).گري كاهش از طرف ديعنيطرف 
 از موارد ياريكرد خصمانه در بسيهرچند رو

 مناسب و منصفانه است، اما با ةجي از نتيناش
 دي ازآنها تشديكي.  روبه روستيا عمده موانع

ن منازعه يب رساندن به روابط طرفيتعارض و آس
 يكيت نزدي از دست دادن ظرفيگريد. است
 بردـبرد است كه در يها حل ا راهين منازعه يطرف

 ين اختالف همچون شركا برايآن صورت طرف
 يگر همكاريكديحل و فصل مشكل مشترك با 

ن دعوا را به كشف يت طرفين وضعيا. كنند يم
ن ه آاز بيه نل بيآنچه تما(ن مواضع ياختالف ب

دارد،  يوا م )از دارندي نآنچه واقعاً(و منافع ) دارند
 دارند،  ي مواضع متضادي كه وقتيبه طور

ن مواقع، يدرا. گر استيكديمنافعشان  مكمل 
انه نسبت به حل تعارض در يكرد همگرايرو
جة يكرد خصمانه اغلب منتج به نتيسه با رويمقا
 است يتانت، داسين وضعيمشابه ا .شود ي ميبهتر

دو . ت منازعه گفته شديريمقدمه در مد كه در
آنها . كنند ي با هم دعوا ميكودك بر سر پرتقال

شوند، هر دو به مادر  يوارد منازعه خصمانه م
 اليق داشتن پرتقال يكيدهند كه چرا  يح ميتوض

د درگيري، مادر يبا تشد. ستي نيگرياست و د
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ك يمه را به ي كند و هر نيپرتقال را نصف م
 كه هر دو آنها بخواهند يدهد، درصورت يكودك م

ن رفتار منصفانه و مقبول به يپرتقال را بخورند، ا
 از فرزندان يكيت، ين روايرسد، اما در ا ينظر م

 قصد دارد از يگريخواهد پرتقال را بخورد و د  يم
اگر آن .  استفاده كندي هنريپوست آن در طرح

دست آوردن  به يگر برايل همدي دالةدو دربار
 ةتوانستند دربار يق كرده بودند، ميپرتقال تحق

رند  نه نصف يم بگيكسب تمام منافع خود تصم
كرد خصمانه به يق رويآن، همان گونه كه از طر

گر هماهنگ يكديهرگاه منافع با . دنبال آن بودند
 نسبت به يقي تلفيا متناسب باشند، روندهاي

با . داشت خواهد يجه بهتري خصمانه نتيندهايفرا
 كه منافع در تعارض با يطين، در شرايوجود ا

 خصمانه ضرورت ةكارگيري شيو گر است، بهيكدي
ن در يهاي مذكور همچن روش. خواهد داشت

 به طرف ةكرل مذاي تحمياستفاده از ابزار الزم برا
  . د خواهد بودي، مفيناراض
  
  :د بهينكگاه ن

Adjudication: Bargaining, Integrative 
and Distributive: Win-Win- Lose, and All- 
Lose Outcomes: Zero-Sum Positive –Sum 
,and Negative – Sum Games. 

:شتري بة مطالعيبرا  
Rothman, Jay, 1992, Confrontation to 

Cooperation: Resolving Ethnic and Reonal 
Conflict: Susskind, Lawrence, and Jeffrey 
Cruikshank, 1987, Breaking the Impasse. 
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 و مدارا صلح، آموزش يسنج امكان
   الملل نيب روابط در يستيهمز

  

   
 روابط يدكترا پژوهشگر (يصادق نياميبن
 و) انجمن صلح و اموزش گروه عضو و الملل نيب

 و زنان مطالعات ارشد كارشناس (يدستور مژگان
 مطالعات يعلم انجمن صلح كتاب تهيكم ريدب

  ).رانيا صلح

  

 روابط در صلح آموزش و يساز صلح به توجه لزوم
 يرفتار تيواقع از يبخش تواند يم الملل نيب

 واقع در و باشد يردولتيغ گرانيباز و ها دولت
 يجار يها ستميس در كه است يواكنش و كنش
 نظر به و دارد وجود يجهان ةجامع يرفتار ةروزان
 نيب زيآم مناقشه يفضا و جنگ بر تمركز يجا به

 ديبا الملل نيب روابط يمبان آموزش در كشورها
 يها منازعه و تعارض كنترل و تيريمد بر تمركز

 و گريكدي قبال در مرتبط گرانيباز ريسا و ها دولت
 يجهان ريفراگ يها بحران هنگام در خاص طور به
 و يداخل عوامل مساله و باشد كرونا روسيو هيشب
 يجهان نگاه نيع در يساز يبوم و يفرهنگ ستيز
 زانيم و يفرهنگ يها تفاوت رشيپذ آموزش و

 به آن جاديا مهم يفاكتورها از يكي تحمل آستانه
 جنگ تيريمد و بروز در كشورها. ديآ يم حساب

 گريكدي با منازعات و اختالفات بروز هنگام به
 كشور دو است ممكن و دارند يفاحش يها تفاوت

 باشند، داشته را يكساني طيشرا وگو گفت كي در
 اختالف ديتشد هنگام در جنگ بروز زمان در يول

 لذا و دهند بروز خود از را يمتفاوت يها واكنش
 يها تضاد و منازعات حل يها كيتكن با ييآشنا
 تيريمد به توانند يم يآموزش منابع در ينديفرا

 و تيامن و ثبات استمرار و دوام تيقابل و تعارضات
 پرسش. ندينما كمك رو شيپ در اي و مستقر صلح
 آموزش از توان يم چگونه كه است آن ياساس
 افراد نيب را تعامل فرصت الملل نيب روابط در صلح

 و مختلف يفرهنگ يها نهيشيپ يدارا يها دولت و
 بهره ريفراگ يها بحران موارد در خاص طور به

 نظر در با كه است آن موجود هيفرض و جست
 يها نهيزم در ندهيفزا يها تعامل و تبادل گرفتن
 آموزش بر ديتأك و يآموزش و يفرهنگ

 يآموزش منابع در تعارضات حل يسازوكارها
 از يناش تعارضات حل يبرا را يشتريب فرصت
. آورد يم وجود به را يفرهنگ و ياسيس يها تفاوت

 -يليتحل روش از استفاده با كه قيتحق نيا در
 با توانيم كه شد انيب رفتيپذ صورت يفيتوص

 و ريناگز يها تعارض كنترل و تيريمد آموزش
 از تيحما و گسترش و يالملل نيب يرضروريغ زين

 تيريمد و آموزش يها شبكه يها تيفعال
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 و تنش تيريمد جمله از ينظام ريغ يها تعارض
 نيب روابط وكارشناسان انيدانشجو به تعارض
 ينيگزيجا توانند يم ها سازمان و ها دولت الملل،

 ينظام متقابل اقدامات و ديتهد يها استيس يبرا
 در كنشگرانه و فعاالنه حضور با توان يم و ابنديب
 به ها تعارض در تحول و خشونت از يريشگيپ

 يجستجو در آنها زيآم مسالمت حل سمت
 تحوالت و جنگ از يريشگيپ مناسب يابزارها
 دست و بود صلح اتيادب جيترو منظور به يجنگ

 رفع و كشورها تيامن حفظ و اهداف به يابي
 را يريدگرپذ و ييبايشك نيتمر و مخاطرات

 يانسان كشتار ميجرا از ياريبس مانع و نمود تجربه
  .ديگرد رمتعارفيغ و زيآم خشونت يرفتار بد و

  

 مقدمه  

 ديبا را الملل نيب روابط علم در صلح آموزش بحث
 به يعلم حوزه نيا در گسترده يها نهيزم از يكي

 ياريبس توجه از يعلم محافل در كه آورد شمار
 نيب روابط رشته متخصصان و گردد يم برخوردار

 يبازساز منظور به را ييها كمك توانند يم الملل
 رشته نيا نمودن محور صلح جهت در رشته نيا

 صلح حفظ و توسعه در داريپا تحقق يبرا و ندينما
 و ميازمندين زيآم صلح اتيادب به ما ،يالملل نيب

 در يبارز نقش الملل نيب روابط در صلح آموزش
 دارد يالملل نيب عرصه در شهروندان تيامن نيتأم
 انتشار كاركرد قيطر از صلح آموزش واقع در و

 نظام افراد نيب در آموزش و يساز آگاه اطالعات،
 و موثر ياجتماع عوامل از يكي تواند يم ،ياجتماع

 جمله از ،ياجتماع يهنجارها و رفتار بر قدرتمند
 و يداخل ي عرصه در تيامن و صلح يبرقرار

 سطح بر كه ييها انگاره و باشد داشته يخارج
 كي تواند يم افكند، يم هيسا شهروندان صلح سواد
 روش جمله از صلح آموزش و رديگ قرار مهم هدف

 قيتشو و بيترغ و قيعم يساز آگاه بر موثر يها
 تيامن و صلح نيتأم در مشاركت يبرا شهروندان

  . بود خواهد يجهان و ياجتماع

 خواهد ياصول بر ديتأك صلح يمبان موثر آموزش
 انفعال حالت از را يعموم افكار و مخاطب كه كرد

 كنشگر، فعال، مخاطب صورت به و سازد يم خارج
 يالملل نيب و يمل صلح يراستا در گر مطالبه و ايپو

 قدرت و يتوانمند به تينها در كه رد،يگ يم قرار
 صلح نيتأم و حفظ يراستا در شهروندان انتخاب

  .شود منجر يالملل نيب و يمل تيامن و

 داتيتهد كه است آن طرح قابل ليمسا از يكي
 قيطر از توان يم را يالملل نيب و يمل صلح

 مطالب انتشار و يدانشگاه و يعموم يها آموزش
 و حفظ يراستا در مخاطبان يساز آگاه و

 يالملل نيب و يداخل جامعه در صلح گسترش
 يبرا موثر يراه آموزش چراكه كرد، برطرف

 جامعه در كودك و بزرگسال يها گروه تيترب
 يحت جامعه، افراد يتمام تواند يم آموزش و است

 آموزش يطرف از و دهد پوشش را پنهان يها هيال
 و ياجتماع يها فرهنگ و هنجارها بر تواند يم

 و ها مشكل از ياريبس و گذاشته اثر يفرهنگ
 زين و كنند يم انيب جامعه در را ياجتماع ليمسا

 با كه دينما يم كمك جامعه افراد به آموزش
 يرفتارها ،يساز صلح مثبت يالگوها از ديتقل
 نيب و يداخل سطح در را خود انهيجو زهيست

 و ندينما احسن به ليتبد اي و داده رييتغ يالملل
 رييتغ از يناش منافع مخاطب، جامعه به آموزش
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 رييتغ ،يآگاه شيافزا در و آموزد يم را رفتار
 و هستند موثر ياجتماع و يفرد عملكرد و نگرش

 در يزندگ يبرا سازنده ييها هيتوص و اطالعات
 مهارت آموزش، در و دهند يم هيارا را صلح هيسا
 يجمع و يفرد يها كنش و ها ييتوانا و ها

 يريتصو توانند يم و دارند يموثر نقش زيآم صلح
 زيآم صلح يجمع و يفرد كنش مشترك تيهو از
 آموزش مهم يكاركردها از يكي. دهند هئارا را
 يمبان و ميمفاه از يساز آگاه و آموزش  ،يعال

 تواند يم يعال آموزش كاركرد نيا و است صلح
 اهداف يراستا در يا كننده ليتكم و مكمل نقش
 شكل به يبشر جامعه يالملل نيب و يمل كالن
 زيآم صلح اهداف جهت در ميرمستقيغ و ميمستق
 يساز نهيزم صلح، يآموزش كاركرد. باشد داشته

 يراستا در رفتار ليتعد اي قيتعم ر،ييتغ يبرا
  .باشد صلح حفظ و نيتأم

 يآموزش يازسنجين  

 طيمح يفضا به توجه با ديبا يآموزش ستميس
 يها آموزش از يسر كي جامعه، بر حاكم يفرهنگ
 يها پژوهش به توجه با را محور صلح الزم

 تيامن و صلح نهيزم در قبال كه شده يازسنجين
. رديپذ صورت شده، انجام يالملل نيب و يداخل
 تعصبات، ها، شيگرا باورها، كه است الزم نيبنابرا
 و يداخل جامعه طلبانه جنگ و زيآم صلح منافع

 شناخت نيا و شناخت يمناسب نحو به را يالملل نيب
 با و داد قيتطب يواقع يها خواسته و ازهاين با را

 ت،يواقع عالم در است ممكن ها تيواقع نيا به توجه
 جامعه با يمل جامعه كي زيآم صلح يازهاين
 يآموزش يها برنامه لذا و باشد متفاوت يالملل نيب

 با را يمتنوع و متفاوت داتيتول ديبا محور صلح

 جامعه بر حاكم متعدد يفرهنگ يها نگرش به توجه
  .ننديبب تدارك يمل جامعه و يالملل نيب

 روابط حوزه در صلح آموزش داتيتول نيهمچن
 يها آموزش كه باشد يصورت به ديبا الملل، نيب

 ديبا كه نيا و دهد هيارا مخاطبان يبرا را يمختلف
 را مخاطب بتوان كه كرد يساز برنامه ينوع به

 ييباال مشاركت و زهيانگ تا نمود توانمند و فعال
 جامعه در صلح نيتأم و اهداف يبسترساز در
 ديبا يتوانمندساز نيا و باشند داشته يالملل نيب

 ببرد فرو استدالل به را مخاطب كه باشد يطور به
 صلح مقابل داتيتهد برابر در خود از بتواند و

 و داتيتول از دسته نيا ديبا و كند محافظت
 و يدار انسان يها هيرو بر منطبق ها اميپ

 اساس نيا بر و باشد صلح يجهان ياستانداردها
 و نقاط نييتع دها،يتهد دفع و رفع يبرا توان يم

 مناسب يها حل راه افتني و مثبت و يمنف نكات
 پرداخت آزادانه يوگو گفت و بحث به محور، صلح

 در باشد قادر فرد و ابدي تحقق ها يتوانمندساز تا
 اي و جاديا به و بپردازد استدالل به الزم موارد

 به نسبت را مخاطبان و بپردازد صلح از مراقبت
 صلح نيتأم بحث در فعال مشاركت بيترغ و ارتقا

  .نمود فعال تيامن و

  

 رهبران يالگو از يبردار  بهره  

 جهت در توان يم كه ييها روش نيتر مهم از
 بهره صلح تيتقو يراستا در صلح آموزش كاركرد

 در نفوذ كه است رهبران يالگو از استفاده برد،
 مرجع يالگوها ينوع به اي و دارند مخاطبان نيب
 نيب در كه يقهرمانان يرفتار يالگوها و باشند يم
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 و زيآم صلح يرفتارها و مواضع يعموم افكار
 ريمس نيا در تواند يم و اند داشته زيپره خشونت

  .رديبگ قرار استفاده مورد

 عالقه و زهيانگ جاديا از استفاده  

 موضوع به نسبت عالقه و زهيانگ تيتقو و گسترش
 مخاطب يها گروه در تواند يم صلح آموزش ديتول

 و فعال مشاركت و كرده دايپ كاربرد هدف مورد
 نيا بر. زديبرانگ را ها آن استدالل تيتقو و ايپو

 گروه در عالقه و زهيانگ آوردن فراهم با اساس
 كسب يبرا را الزم يآمادگ توان يم مخاطب،

 زهيانگ جاديا. كرد جاديا او در نگرش رييتغ و دانش
 استمرار و تيتثب در ،يريادگي به كمك بر عالوه
  .است موثر يعامل زين زيآم صلح رفتار

  

 ياجتماع يها تيحما از استفاده   

 و تيتقو بحث در بتوان كه نيا يبرا واقع در
 يبردار بهره ميدا و مستمر صورت به صلح نيتأم
 مشاركت يبرا را مخاطب و هدف يها گروه و كرد
 در و نمود ميدا يهمراه امر نيا در الزم و فعال
 موضوع، به نسبت مثبت نگرش جاديا جهت

 گروه ريتأث زين و همساالن يها ازگروه استفاده
 تواند يم نيهمچن. است بوده زيآم تيموفق همواره
 حوزه در يا رسانه متنوع داتيتول و صلح آموزش

 و ها نگرش كه عواطف از يريگ بهره قالب در صلح
 مورد كند، يم متاثر را يعمل و يرفتار يها نشيب

  .رديگ قرار استفاده

 را ها نگرش توان يم عواطف از استفاده با كه چرا
 يها اميپ نيتر مناسب و نيبهتر گاه و كرد متاثر

 تيموقع عواطف، و جانيه از استفاده بدون يا رسانه
 نيح در نيهمچن و. آورد نخواهد دست به يمناسب

 و ها ارزش بر دينأك ديبا محور، صلح آموزش
 و يا منطقه يها فرهنگ خرده بر حاكم يهنجارها

 فرهنگ خرده به توجه و شود گرفته نظر در يجهان
 نيتأم در يموثر نقش ،يجهان و يا منطقه يها

 از ديبا صلح آموزش نيح در نيهمچن و دارد صلح
 نيا به و كرد استفاده يمفهوم و يادراك يها روش
 نيا بلكه نباشد، دانستن شامل تنها كه يمعن

 كردن، ليتحل و هيتجز دن،يفهم جهت در ها آموزش
 نيتأم حوزه در ادراك و يگذار ارزش در بيترك

 را مخاطب و هدف يها گروه شتريب و باشد صلح
 ييها اميپ هيارا در نيهمچن و دهد قرار ريتأث تحت
 يسع حال نيع در و شوند يم ديتول صلح يبرا كه

 بهره زين نفوذ با و مسلط و نظر صاحب افراد از گردد
 به اميپ هيارا در شود تالش حال نيع در و. برد

 اميپ منبع و گردد نيتأم يعلم يطرف يب مخاطب
 آشكار و ميمستق طور به باشد نداشته يسع

  . دهد قرار ريتأث تحت را مخاطبان

  

 شنهاداتيپ و كارها راه   

 يا عمده سهم تواند يم الملل نيب روابط رشته
 و ها ارزش به توجه با يجهان صلح استقرار به نسبت

 و باشد داشته يالملل نيب و يمل و يمحل يهنجارها
 راهكارها و شنهادهايپ از يكسري راستا نيا در لذا
 چه هر نيتأم جهت در صلح آموزش يارتقا يبرا
  :گردد يم انيب ليذ سطور در صلح شتريب

 يآموزش يمحتوا انتشار و ديتول تيريمد )1
 يمل صلح نيتأم يراستا در مناسب صلح
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 يها شاخص بر دينأك با و يجهان و
 . يجهان و يمل ،يبوم مختلف

 ،يريتصو يها رسانه يانداز راه و سيسأت )2
 و يرسان اطالع ،يچاپ ،يداريشن

 و لحص آموزش منظور به يخبرگزار
 .صلح نيتأم

 در صلح متون از قيتشو و تيحما )3
 يراستا در كه يا شبكه و ها رسانه

  كنند يم تيفعال صلح آموزش

 از مداوم و مستمر تيحما و قيتشو )4
 سازان برنامه كارگردانان، لمسازان،يف

 در سندگانينو و يالملل نيب و يداخل
 با يداتيتول ساخت منظور به صلح حوزه
  .صلح آموزش يمحتوا

 و تيسا يطراح حوزه در يبسترساز )5
 و ياجتماع يها شبكه و يسينو وبالگ

 ليتحل و ريتفس و يجهان صلح اخبار شيپا
 در صلح يسينو مقاله و يسيخبرنو و

 و يچاپ صورت به و ها رسانه و مطبوعات
 . صلح آموزش استمرار جهت در كيالكترون

 ،يخبر يها كنفرانس يبرگزار و ييبرپا )6
 يها شيهما يبرگزار و يمطبوعات
 و يجهان صلح مساله يراستا در يتخصص

 بر موجود يخارج و يداخل داتيتهد رفع
 .صلح راه سر

 نامه، هفته فصلنامه، گاهنامه، انتشار  )7
 يتخصص يعلم يها نامه ژهيو و روزنامه

 در يكاربرد زين و يپژوهش يعلم و
 و ها دانشگاه يهمكار با و صلح خصوص

 در موجود يفكرها اتاق و يپژوهش مراكز
 .منطقه هر

 و يساختار يها استيس بر يگذارريتأث  )8
  .صلح اهداف يراستا در ييمحتوا

 آموزش و تيترب ق،يتشو ب،يترغ ت،يحما )9
 نگاران روزنامه و سندگانينو خبرنگاران،

 .صلح حوزه در

 جشنواره ها، شيهما ها، مسابقه يبرگزار )10
 يخبرگزار ،ينترنتيا يها تيسا كتاب، يها
 و رهيغ و عكس و ها افزار نرم ها، لميف ها،
 .صلح نيتأم و حفظ نهيزم در

 بودن آگاه و بودن حساس كردن، رصد )11
 در و صلح روزانه تيوضع به نسبت
 يها شبكه و مطبوعات ،يجمع يها رسانه
  ياجتماع

 هنرمندان، از تيحما و بيترغ ق،يتشو )12
 شاخص يها چهره و دانان يقيموس

 نهيزم در كشور در منطقه هر يفرهنگ
 .محور صلح يآموزش يمحتواها

 يزگردهايم يبرگزار و شنود و گفت )13
 و يونيزيتلو ويراد يها شبكه با يتخصص
 آموزش يگذارريتأث حوزه در يا ماهواره
 جامع نيتأم لزوم و صلح سواد سطح
 .يالملل نيب و يمل صلح

 اخبار انتشار از تيحما و بيترغ ق،يتشو  )14
 به يقاتيتحق يها پژوهش و اطالعات و

 مورد در يا سهيمقا و يقيتطب صورت
  .يجهان جامعه و رانيا در صلح تيوضع
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 دياسات يساز آگاه شيافزا به اهتمام )15
 س،يپل كارشناسان ران،يمد و يدانشگاه

 سازان، برنامه زين و ونيزيتلو ويراد
 و سندگانينو سازان، لميف نگاران، روزنامه

 و صلح نيتأم حفظ يراستا در رهيغ
 .صلح آموزش

 شهروندان يهمكار انواع آموزش  )16
 ،يپژوهش و يدانشگاه مراكز با گر مطالبه

 ها، انجمن ها، سمن ها، شكدهياند
 .رهيغ و سيپل و دولت ،ها يشهردار

 

 يريگ جهينت   

 و يآموزش مطالب شده، انيب مباحث به توجه با
 علم مخاطبان توانند يم محور، صلح يپژوهش
 و جنگ داتيتهد انواع با را الملل نيب روابط

 يساز يآگاه نيا و كنند آگاه و آشنا صلح يايمزا
 نگرش كه باشد جهت نيا در ديبا يرسان اطالع و

 و يمل تيامن و صلح مساله به نسبت را مخاطبان
 ينوع بتواند تا و دارد نگه ايپو و فعال يالملل نيب

 مخاطبان در را يانتقاد و استدالل بر يمبتن تفكر
 نيا در يياجرا يها دستگاه و مساله به نسبت

 صلح يآموزش مطالب و كند تيتقو ميدا نهيزم
 و يا رسانه سواد بر ديتأك با حاضر عصر در محور

 توانند يم ك،يآكادم و يكاربرد و يعلم آموزش
 به ياعتمادساز و صلح ميتحك در يموثر نقش
 يپارامترها شيافزا و زيآم صلح يندهايفرا

 افراد به نسبت يذهن و ينيع صورت به زيآم صلح
  .كنند جاديا جامعه

 و الزم يها مراقبت يراستا در ديبا صلح آموزش
 يرفتارها يالملل نيب و ياجتماع يها كنترل
 و جنگ كننده قيتشو و زيآم خشونت و پرخطر

 ديبا و باشد ها بيآس ليقب نيا كاهش و ديتهد
 و كننده ييراهنما كاركرد ها آموزش نيا

 تيامن و صلح حفظ يراستا در كننده بيترغ
 موثر فنون و ها كيتاكت واقع در و باشد داشته
 بتواند كه گردد يطراح يا گونه به ديبا يآموزش

 صلح موضوع به نسبت يانفعال حالت از را مخاطب
 را مخاطب نگرش ينوع به. سازد خارج يجهان
 او در را تيذهن نيا كه نيا و سازد ايپو و فعال

 كنشگرانه مشاركت و شركت بدون كه دينما جاديا
  .گردد ينم حاصل يا جنبه چيه در صلح شخص،

 مخاطبان نيب در يا رسانه آموزش فنون وجود  
 متقاعد يراستا در بتوانند ديبا هدف، جامعه
 و نظم حفظ يبرا آنان قيتشو و بيترغ كردن،
 و يزير برنامه يطور ديبا فنون نيا و باشد صلح
 سهم بتوانند هدف يها گروه كه شوند هيارا

 خشونت كاهش و جنگ كردن متوقف در يا عمده
 شدن مانع و زيآم خشونت اقدامات از يريجلوگ و
 جامعه محور صلح و ياجتماع يها هيسرما افول از

 يارتقا اي و صلح آموزش واقع در و باشند داشته
 و كيآكادم متون يسو از صلح يآموزش سواد
 و يعلم ييكارا اي و شيافزا تواند يم يزمان ،يعلم
 چون ييها شاخص بتواند كه باشد داشته يعمل
 ،يزندگ سبك رييتغ و يجمع و يفرد رفتار رييتغ
 فعال تفكر و يتوانمندساز ،ياجتماع طيشرا رييتغ
 در. باشند داشته محور صلح ليمسا نهيزم در
 گسترش و شيافزا با ديبا صلح، آموزش تينها

 ديتهد ساز، خطر عوامل مورد در اطالعات مداوم
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 كه نيا ضمن باشد، يجهان صلح خصوص در زا
 و ها برنامه شكست و تيموفق ليدال است الزم
 ،يابيارزش مورد همواره زيآم صلح يها تيفعال

  .رنديبگ قرار يبازنگر و سنجش

 پور جانعلي علي، خلخالي, اسماعيل پور كاظم .١
 تربيت در صلح آموزش برنامه تاثير " رضا،

 مديريت در نو رهيافتي ، "جهاني شهروند
 3  شماره , 3  دوره, 1391 پاييز: آموزشي

   .62 صفحه تا 49 صفحه از ;) 11 پياپي(

  ،يمهد يمحمد  ،اهللا رحمت يمرزوق .٢
 تدوين" ،ونيهما دادگر  ،بابك يريشمش
 يك: عالي آموزش در صلح درسي برنامه
 آموزش راهبردهاي  ، "كيفي مطالعه

 و آذر) : پزشكي علوم در آموزش راهبردهاي(
 صفحه از ; 5  شماره , 10  دوره , 1396 دي

 .396 صفحه تا 384
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  كتابخانه؛
  و نهادها متفكران، 

  صلح اتيادب با مرتبط آثار
  

  
 شمردن مغتنم با تا دارد نظر در آموزش گروه

 و آثار جيتدر به فصلنامه، نيا چارچوب در و فرصت
 صلح مطالعات حوزه در كه را يارزشمند مباحث

 مختصر طور به  را شود يم ديتول جهان و رانيا در
 پژوهشگران و متفكران پردازان، هينظر. كند يمعرف

 ابعاد و مسائل به راجع مختلف يها دگاهيد با
 به ورود و ييآشنا. كنند يم نظر ةارائ صلح متنوع

 در آثار و ها دگاهيد از كي هر منظر و يمبان
 اريبس ها نگرش يابيارز و آموزش ييگرا جانبه همه

 از يا انهيم در كه هدف نيا با بود، خواهد سازنده
 متناسب كه يمالحظات ةدربار مختلف، يها دگاهيد
 نظام گسترش جهت در و ما جهان ما، طيشرا با

 هستند ديمف يهمكار و يدوست صلح، نيراست
  .ميكن تدبر شتريب

 در آثار و مطالب از يتنوع كه است نيا بر ما يسع
 و شيهما ،يآموزش كارگاه مقاله، كتاب، قالب
 و استادان از يبرخ يكالس مباحث يحت

 ديترد بدون. ميكن يمعرف را برجسته پژوهشگران
 ديتول و نييتب از يديجد مرحله يابتدا در ما
 يسالها و ها دهه از اما م،يدار قرار صلح اتيادب

 ريتحر رشته به يارزشمند مطالب گذشته
 يخال آنها در دوباره تأمل و مطالعه كه اند درآمده

 يبررس نقد، ما هدف نجايا در. بود نخواهد لطف از
 و طرح تنها بلكه ست،ين يارزشگذار و

  .است ختهيفره مخاطبان به يرسان اطالع

 ريمس نيا شروع در ما توان كه ميدان يم كين 
 استادان همه تالش و توجه حسن اما است، محدود

 و تيعنا چشم به تا مينه يم ارج را پژوهشگران و
 را ما كار، اشكاالت از كاستن و يهمكار ق،يتشو با
 و ييراهنما از دوارانهيام و مانهيصم. كنند ياري

 در مند عالقه مخاطبان و يعلم جامعه يهمكار
  . ميكن يم استقبال نهيزم نيا
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 يرانيا ادب و عرفان در وداد و صلح  

 صفا اهللا حيذب

  1346 مهرماه

  

 بزرگان واالمقام، امبرانيپ از زرتشت حضرت
 صدها كه است رانيا مهربار فالت يمعنو و يفكر
. كرد ظهور نيسرزم نيا در الديم از قبل سال

 و افراد يبرا يآسمان و يمعنو تيشخص نيا نيآئ
  صلح  و يزكاريپره از سراسر ريمس ،يبشر جامعه

 هم اسالم نگرش در. كند يم نييتب و ميترس را
 و توجه مورد ياله اءيانب گريد بسان امبريپ نيا

 جمله از زيعز  امبريپ نيا روانيپ. است احترام
  .  هستند نيسرزم نيا ةستيشا و وارسته ساكنان

  درباره يمختلف يها رساله و ها كتاب ها، مقاله
 از يكي شروع يبرا كه دارد وجود زرتشت حضرت
  .ميا كرده انتخاب را شانيا با مرتبط يها مقاله

 برجسته و آور نام استاد صفا اهللا حيذب دكتر مرحوم
 با يا مقاله در كشورمان يفارس اتيادب و زبان

 به "يرانيا ادب و عرفان در وداد و صلح": عنوان

 زرتشت حضرت ميتعال و دگاهيد ت،يشخص يبررس
  .پردازد يم صلح با ارتباط در

 مطلع كه شود يم شروع يمعروف شعر با مقاله نيا
  :ديگو يم آن

   ميبدان گريكدي قدر تا ايب

   ...مينمان گريكدي ز ناگه تا كه

 و رانيا در ريبا يها نيزم كردن آباد يبرا صلح
 يبرا صلح و يپاك و يكين گسترش يبرا صلح
  ...اهورا يخشنود و ينويم ثواب

 نينخست زردشت«: كه است نوشته صفا مرحوم
 بر را خود ماتيتعل اساس كه يرانيا بزرگ متفكر
 با نهاد، كين كنش و كين كوش و كين منش

 او يوجود مظاهر ةهم و منياهر يعني بد، ةشياند
  .»...برخاست مبارزه به

    
 يفاراب نظر از صلح ةشياند  

  يچهارده يمدرس يمرتض
  1353 آذرماه

 دانشمندان و متفكران از يكي يفاراب ابونصر
 در يو مالحظات و آثار كه است رانيا ةپرآواز

 تياهم صلح اتيادب و ياجتماع ،ياسيس مباحث
  .دارد يا ژهيو

 فلسفه موسس و يثان معلم همان اي يفاراب
 و حكمت از يگرانسنگ ةتوش ره رانيا در ياسالم
 در او گاهيجا. است داشته يارزان ما به را فلسفه

  .است رينظ كم ياجتماع و يفلسف اتيادب
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 مدرسه استاد ،يچهارده يمدرس يمرتض مرحوم
 درباره ييبايز و كوتاه مقاله اراك، علوم يعال
 نيا. است نگاشته يفاراب منظر از صلح ةشياند

 ژان ،يفاراب دگاهيد يقيتطب يبررس يحاو مقاله
  .است كانت امانوئل و روسو ژاك

 صلح فكر«: است آمده مقاله نيا از يبخش در
 ديپد ياسيس فلسفه كه يهنگام از است، يميقد

 از گريكدي با ها دولت كه امد انيبم سخن نيا آمد،
 بندند، يدوست قرارداد و نديدرآ آرامش و صلح در
 چه بردارند، انيم از را اختالفات يدوست راه از

 نه است، زيآم مسالمت يزندگ دوستار انسان
 صلح اصول در هرگاه. يخونخوار و يدرندگ

  .» ....كه شود يم دانسته شود شهياند

  
 ؛يطوس نيرالدينص  

  گفتگو لسوفيف

  ينانيد يميابراه نيغالمحس دكتر

  
 دكتر يآقا جناب گرانقدر لسوفيف و استاد

 و دانش بزرگان از ينانيد يميابراه نيغالمحس
 چارچوب در شانيا. هستند ما روزگار هم معرفت

 نييتب و يمعرف به سرشار شئق با ارزشمند يكتاب
 ةنابغ و بزرگ دانشمند مالحظات و ها شهياند

 يطوس نيرالدينص خواجه يعني يرانيا يرانيا
  . اند پرداخته

 نيرالدينص خواجه ن،يزم رانيا دانشمند و ميحك
 يگفتمان حوزه در فاضل فيمعار و نوابغ از ،يطوس
 طراز و پربار سلوك سرشار، دانش. است هم

 گاهيجا رت،يبص و ييخردگرا در يو يزدن مثال
 دهيبخش رانيا دانش و حكمت در يو به يعيرف

 مباحث و مسائل در او ةسازند نقش و تالش. است
 ،يفرهنگ ،يعلم ريذخا تا شده باعث خودش ةزمان
. شود ملك نيا ميتقد يرينظ كم ياجتماع و ياسيس
 و نگرش از ديبا ديترد يب ما هم صلح اتيادب در
  .ميببر ها بهره يورز شياند گوهر نيا ميتعال

 نيغالمحس دكتر گرانقدر لسوفيف و استاد
 خاص و عام حضور معرف كه ينانيد يميابراه
 خواجه به راجع را يارزشمند كتاب است
. است درآورده ريتحر رشته به يطوس نيرالدينص

 چنان ينانيد استاد يها يبررس ابعاد و عمق
 ضرورت كه است شده انيب جذاب و عالمانه
  را وارسته لسوفيف نيا كرديرو و ها شهياند مطالعه

  .دهند يم تذكر ما يبرا گريد زمان هر از شيب

: است مدهآ نيوز كتاب نيا نيا از يا گوشه در
 فراخ مانع، بلند واريد درون از بتواند كه يكس«

. است برخوردار اريبس ييتوانا از دراورد يمقتض
 برخوردار ييتوانا نيا از يطوس نيرالدينص خواجه

 گفتگو يچگونگ در زين ييتوانا نيا يها شهير و بود
 اشخاص با او آشكار و روشن سخن تيفيك و

 عق يمقتضا به دشمن و دوست با او. است نهفته
 كه دانست يم يخوب به و گفت يم سخن حكمت و

 آن از ريغ ديگو يم ياشعر متكلم كي با انچه
  .» ....با  كه است يزيچ
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 فرهنگ لسوفيف ؛يفاراب  

  ياردكان يداور رضا دكتر
  

  
  

 جناب كشورمان فيشر لسوفيف و فرزانه استاد
 ارجمند يتالش در ياردكان يداور رضا دكتر يآقا
 و ها دهيا شرح و يمعرف به تواضع كمال در و

  .اند دهيورز اهتمام يفاراب ابونصر مباحث
 يدانش هر درباره. بود سرامد علوم انواع در يفاراب
 از .گذاشت ادگاري به يمبحث دخو زمان علوم از

 ،اتياضير ،زبان علوم در كه نديگو يم او آثار
 فقه، ،يقيموس  ،اتيعيطب  ،اتياله نجوم، و يميش

 به را يو كه داشت اديز يا بهره منطق و فلسفه
  .كرد ليتبد يجهان يصاحبنظر

: است آورده كتاب مقدمه در ياردكان يداور استاد
 به شروع كه شيپ سال چهل حدود از من«

 ام خوانده شتريب هرچه ام، كرده يفاراب آثار ةمطالع
 ازين ما... است شده شتريب نظرم در او مقام عظمت

 مخصوصاً و ياسالم ةدور ةفلسف بزرگان آثار ميدار
 عنوان به فقط نه دارد، موسس مقام كه را يقاراب

... ميبخوان او با يهمزبان قصد به بلكه پژوهشگر،
 را يعيطب رشد راه يفاراب از بعد ياسالم ةفلسف

 جا يحد تا د،يرس نايس ابن به يوقت و موديپ
 نبوغ و عظمت البته و بود شده يآموختن و افتاده

... كرد انتقال و ميتعل مستعد شتريب را آن نايس ابن
 ديبا و ميا گرفته قرار انتقال عصر در دوباره ما امروز

 يهمسخن طيشرا و تفكر و علم انتقال امر به
 تواند يم يفاراب تأمل، نيا در. ميشينديب ها فرهنگ

 .»باشد آموزگار و شرويپ

 كه است بيترت نيا به كتاب نيا ياصل يمحورها
 يفاراب ةعيمابعدالطب و آثار ،يزندگ به ينظر ابتدا
 ياسالم عالم در يفلسف تفكر آغاز به سپس. دارد

 نظر قيتوف و جمع ،يفاراب ياسيس آثار. پردازد يم
 نظر در استيس مقام ن،يد و فلسفه و عمل و

  . هستند ارزش با اثر نيا مطالب... و يفاراب
  
  

 يرانيا تيروا به كانت  

  يمحمود يدعليس دكتر

 دكتر يآقا جناب ارجمند و فاضل استاد      
 و متفكران از يمحمود يعل ديس

 ت،يشخص  ةدربار نظر صاحب پژهشگران
 كشورمان در كانت امانوئل آثار و دگاهيد

  . هستند
 گاهيجا كانت امانوئل صلح اتيادب در
 داريپا صلح ةديا. دارد جهان در يا ژهيو

 و ياسيس ،يفرهنگ مطالعات در
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 هم انيرانيا ما مالحظات در يالملل نيب
  . است گرفته قرار ارج و توجه مورد
 اثر ،يرانيا تيروا به كانت: كتاب

 يمحمود دكتر يآقا جناب ارزشمند
 طبع وريز به رياخ يها سال در كه است

 يعلم جامعه استقبال مورد و شده آراسته
  .است گرفته قرار يفرهنگ و
 كي و   بخش چهار شامل كتاب نيا
 با نخست بخش. است وستيپ

 ةفلسف و ياسيس ةفلسف كانت،«عنوان
 محور در. است متن دو شامل ،»خيتار
 ياسيس ةفلسف يها آموزه و ها شالوده ،اول

. رنديگ يم قرار نقد مورد و حيشرت كانت،
 ةفلسف ةرسال از خالصه يگزارش متن، نيا
 ةفلسف به دوم محور. است كانت ياسيس
 آن، گاهيگران كه پردازد يم كانت خيتار
 ييگرا تيغا ةيبرپا انسان نوع شرفتيپ

  . است
 و اخالق كانت،«عنوان با دوم، بخش

: است متن سه ةرنديدربرگ ،»استيس
 ةرابط« دوم، و اول يها متن ياصل عنوان
 يانتقاد ةفلسف در استيس و اخالق
 و ها تيقابل «به كه است» كانت
 و» يكانت اخالق يكاربرد يها تيظرف
 يجهان ةجامع كرديرو «موضوع به يگريد
. است افتهي اختصاص» يكانت اخالق به

 غنودن و كانت  «عنوان با دوم، متن
 كدام اخالق، ةفلسف ةيسا در استيس

 ةمسئل به ،»است؟يس كدام اخالق؟
 استيس و اخالق انيم يهمساز

 يگرا فهيوظ اخالق كه نيا و پردازد يم
 در ايآ ،يشخص كاربرد بر افزون كانت،
  . نه اي دارد ييكارآ زين استيس نهاد

 صلح و كانت«: موضوع به  سوم، بخش
 ،اول مطلب در ،.است انداخته نظر »داريپا
 داريپا صلح ةرسال فهم يها نهيزم شيپ

 -يفكر ةنيزم مباحث اساس بر را كانت
 ةفلسف (يفلسف يها نهيزم «،يخيتار
 و ،)خيتار ةفلسف و اخالق، ةفلسف ،ينظر

 يم قرار بحث مورد» ياسيس ةنيزم«
 و داريپا صلح ةدربار دوم، مطلب. دهد

 بخش. است امروز جهان در آن بازتاب
 ،»يرانيا تيروا به كانت« عنوان با چهارم

   ...و  است مبحث دو بر مشتمل
      

 ها نامه انيپا و ها رساله 

  :عنوان با يدكتر رساله

 يها آموزه در ينيد يريگرپذيد
 مسئله بر ديتأك با كيكاتول و اسالم

  يعموم مناصب
  

 اهللا حب دريح: دانشجو

 مذاهب و انياد دانشگاه

  :دهيچك
 ـ انياد گريد روانيپ با ارتباط مسئله

 ،ينيد نظر از كه يجوامع در ژهيو به
 معاصر، ينيد شهياند در ـ هستند متنوع

 سعى پژوهش نيا در. دارد ياديز تياهم
 مطالعه به يا سهيمقا كرد يرو با شده
 نيا به تيحيمس و اسالم در ينيد متون

 يمند بهره مسئله تا شود پرداخته موضوع
 ياجتماع حقوق يبرخ از ينيد يها تياقل
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/ يعموم مناصب يتصد ژهيو به ياسيس
 .آيد دست به يتيحاكم

 به مربوط عام قواعد ابتدا پژوهش، اين در
 قاعده چون هم گر،يكدي با ها انسان تعامل
 و عدالت قاعده كنار در يانسان كرامت
 و ياخالق زرين قاعده يعني آن، توابع
. شد خواهد بررسى احسان و يكين قاعده

 به دنيرس يبرا توانند ينم قواعد نيا اما
 ما به موضوع، نيا در يقطع جهينت كي

 قواعد نيا كه يكار تنها. كنند كمك
 شاخص كي ارائه دهند، يم انجام ما يبرا
 و ياسيس عام حقوق دادن درباره يكل

  .است گريد انياد روانيپ به ياجتماع
 شهياند در يكل قاعده چهار رو، اين از
 كه ـ اسالم نيد در مخصوصاً ـ ينيد
 مورد دارند، مسئله اين در ياديز ريتأث

 چهار نيا. گيرند مي قرار بررسى و بحث
  :از عبارتند قاعده
 و علو قاعده و زيستى هم و صلح قاعده

 رفاقت و يدوست نوع قاعده و ليسب ينف
 و يستيز هم قاعده و تنفر و كراهت بدون

  .يشهروند
 و ارتباطات به مربوط عام قواعد تمام از

 روابط به مربوط قواعد و يانسان تعامالت
 آيد مي دست به جهينت نيا ان،ياد انيم

 يتصد حق زين گريد انياد روانيپ كه
 نيا ثبوت البته و دارند را عمومى مناصب

 يكل حدود ضمن در ها آن يبرا حق
  .است شريعت مقاصد
 يحيمس متون ميكن يم مشاهده نيهمچن

 به را ما يشتريب سرعت با تواند يم زين
 تنها نه نصوص نيا. برساند جهينت نيهم
 را آن و ستنديا ينم جه،ينت نيا برابر در

 نيد عام قواعد بلكه كنند، ينم ينف
 هم ميتحك و دييتا را آن ت،يحيمس
 اسالم در ينيد متون از بنابراين. كند يم
 به مشترك ي جهينت كي ت،يحيمس و

: از است عبارت آن و آيد، مي دست
 حقوق ياعطا و ينيد اتياقل احترام«

 يتولّ و يتصد مخصوصاً آنها به يعموم
  .»عمومى مناصب

  

  :عنوان با ارشد يكارشناس نامه انيپا

 يوگوها گفت يعلم نقد و يبررس 
 رياخ سال پنجاه در تيحيمس و اسالم

 رانيا

 يصالح يمهد: دانشجو
 مذاهب و انياد دانشگاه

  :دهيچك
 ريسا با سهيمقا در تيحيمس و اسالم

 به و دارند يشتريب روانيپ جهان، انياد
 نيا انيم يتفاهم هرگونه سبب، نيهم
 در يمؤثر نقش بزرگ، نيد دو

 جهان مختلف ملل و انياد يوگو گفت
 روانيپ تر قيعم فهم به تواند يم داشته،

 ها ملّت زيآم مسالمت يزندگ و انياد
 وگو گفت ر،ياخ قرن مين در. رساند ياري
 كوچك ينهر از تيحيمس و اسالم انيم
 از و شده ليتبد خروشان يا رودخانه به
 يها نشست به ياتفاق كنفرانس كي

 يوگوها گفت و يكتب مراسالت متعدد،
 سال طول در كه ييزگردهايم و يشفاه
 برگزار نيزم كره گوشه هر در بايتقر
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 نيا در. است داده شكل رييتغ شوند، يم
 كه ياسالم يكشور عنوان به رانيا ان،يم
 تيحيمس با روابط در يطوالن يا هينيشيپ

 يوگوها گفت در رنگ پر ينقش دارد
 است كرده فايا تيحيمس و اسالم معاصر

 ،ياسالم انقالب از پس ژهيو به و
 يدولت ريغ و يدولت مراكز و موسسات

 بر را وگوها گفت نيا يتصد يمتعدد
  . اند گرفته عهده

 يبررس و نقد صدد در نامه انيپا نيا
 در تيحيمس و اسالم يوگوها گفت يعلم

 رياخ سال پنجاه يزمان بازه در و رانيا
 نيا در شده گرفته كار به روش. است

 بهره با و يفيك قيتحق روش پژوهش،
 جينتا. است يفيتوص وهيش از يريگ

 كه است آن از يحاك حاضر پژوهش
 رانيا در يحيمس ياسالم يوگوها گفت

 با آن، ينسب يدستاوردها رغم به
 ينظر يها انيبن در ابهام «رينظ يينقدها

 تيرسم به در يكاست« ،»يمعرفت و
 امكان در ديترد «،»يگريد شناختن

 به اكتفا «،»يحيمس ياسالم يوگو گفت
 برنامه فقدان «،»وگو گفت نازل سطوح

 به وگو گفت يتسر عدم «،»كالن يزير
 يوگو گفت گسست «و» ندارانيد جامعه

  .است مواجه »يتمدن يوگو گفت از ينيد

  :عنوان با ارشد يكارشناس نامه انيپا
 مناسبات توسعه هاي زمينه تبيين 

 رويكرد اساس بر ايران اي منطقه
 صلح ژئوپليتيك

  ديب مشك الهه: دانشجو
  )شيك سيپرد (تهران دانشگاه

  :دهيچك
 از كه است كشورهايي جمله از ايران

 برخوردار ژئواستراتژيكي و كليدي جايگاه
 موقعيت مرهون وضعيت نيا  .است

 و نخست درجه در كشور اين جغرافيايي
 طبيعي متنوع ظرفيتهاي از ناشي سپس

 ترديدي. باشد¬مي كشور اين انساني و
 و منابع از ايران برخورداري كه نيست

 يك به را كشور اين خود، قابليتهاي
 غرب جنوب در اي¬منطقه مسلم قدرت
 كشورهاي رديف در و ساخته مبدل آسيا

 قرارداده الملل بين مناسبات در تاثيرگذار
 برخورداري عليرغم كشور اين ليكن. است

 از پس خود، ظرفيتهاي و قابليتها از
 اخير، دهه چهار طي و اسالمي انقالب
 ژئوپليتيكي انزواي و محدوديت دچار

 غرب جنوب حساس منطقه در گسترده
 كارگيري هب امكان از و گرديده واقع آسيا

 توسعه مسير در موجود ظرفيتهاي
 مانده محروم خود اي منطقه مناسبات

 اساسي پرسش دو رابطه، اين در. است
 دغدغه عنوان به كه باشد مي مطرح
 رساله تدوين انگيزه سپس و نگارنده
 پرسشها اين .روند مي شمار هب حاضر

 عدم در مؤثّر وعوامل علل -1: از عبارتند
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 جمهوري اي منطقه مناسبات توسعه
 به عنايت با - 2 كدامند؟ ايران اسالمي

 در موجود بالقوه و بالفعل ظرفيتهاي
 توان مي چگونه ايران، اسالمي جمهوري

 مناسبات تقويت و توسعه هاي زمينه
 را كشور اين المللي بين و اي منطقه
 هاي يافته و بررسي مطابق نمود؟ فراهم
 به پاسخ راستاي در و پژوهش اين

 مقابله از ناشي چالشهاي نخست، پرسش
 متحده اياالت بويژه غربي قدرتهاي با ا.ا.ج

 بر حاكم پرتنش و بحراني شرايط آمريكا،
 اتخاذ سرانجام و آسيا غرب جنوب منطقه
 از غيرضرور رفتارهاي و مواضع برخي
 خود خارجي ديپلماسي در ا.ا.ج سوي
 و علل مهمترين از گذشته دهه چهار طي

 مناسبات توسعه مسير در موجود موانع
 خصوص در. اند بوده كشور اين اي منطقه
 اين تحليلهاي و بررسي دوم، پرسش
 به ا.ا.ج چنانچه دهند مي نشان پژوهش
 مناسبات و ديپلماسي رويكرد تغيير

 رقابت ژئوپليتيك رويكرد از خود خارجي
 و صلح ژئوپليتيك رويكرد به تقابل و

 تكميلي هم رهيافت بكارگيري و تعامل
 به و نموده مبادرت چارچوب، اين در

 از خود گسترده هاي قابليت و ظرفيت
 عمومي و رسمي ديپلماسي يك طريق
 اصول حفظ ضمن نمايد تكيه كارآمد
 توسعه شاهد تواند مي خود، اساسي

 اين المللي بين و اي منطقه مناسبات
 ماهيت با پژوهش اين. باشد كشور

- فرضي روش به و مسأله حل و كاربردي
 تحليلي- توصيفي قالب در استنتاجي

  .است گرديده تدوين
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 معاصر متفكران و ها چهره با ييآشنا  
  صلح مسائل

  گالتونگ وهاني  

  
 شناس، جامعه گالتونگ، نسنتيو وهاني پروفسور

 در كه است نروژ اهل معاصر لسوفيف و دانياضير
 از متأثر او يبالندگ و رشد. شد متولد 1930 سال

 يروح جوشش و يطيمح تحوالت خانواده، كانون
  . است بوده او يدرون و

 ژهيو به و دوم يجهان جنگ مصائب و تحوالت
 كار يها اردوگاه در گالتونگ پدر كه ييها رنج

 و شيپو يبرا را پسر راه شد، متحمل ياجبار
 راسخ يعزم با كه كرد باز صلح ةنيزم در پژوهش

  .است شده جهان در صلح مطالعات سرآمدان از

 در صلح ديجد مطالعات انگذارانيبن از گالتونگ
 صلح يها پژوهش يالملل نيب موسسه. است جهان

 اقدامات از اسلو در صلح پژوهش مجله انتشار و
  .است برجسته متفكر نيا ياساس و هياول

  
 و سميماركس مباحث از رفتنيپذ ريتأث با گالتونگ

 استيس از يساختار نگرش طرح به سمياليامپر
 در مهم ميمفاه از يكي. است پرداخته جهان

 خشونت «مفهوم از عبارت يو آثار و كرديرو
  . است» يساختار

 ساختاري ةرابط نوعي امپرياليسم گالتونگ زعم به
 سياسي، مختلف جوانب داراي كه است سلطه

. است ارتباطاتي و فرهنگي نظامي، اقتصادي،
 به محدود كه خشونت ماننده سمياليامپر

 فقط ؛نيست تجاوز مستقيم و يكيزيف هاي شكل
 نو استعمار با سياسي استعمار چارچوب در

  . شود نمي محدود اقتصادي

 و اخبار انتشار موسسات و توليد نظام كنترل
 ،ينظام ةپيشرفت هاي فناوري در انحصار ،اطالعات
 در مشاركت ،يقاتيتحق و يعلم خاص امكانات
 نظام يها يدگيچيپ و ابعاد از ها گيري تصميم

  .است جهان در يستياليامپر
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 و آثار خود سهم به صلح مسائل استاد نيا

 ها، كتاب. است آورده ديپد ياريبس يها پژوهش
 يبخش يو مالحظات ريسا و ها يسخنران ها، مقاله

 اختصاص خود به را صلح ديجد اتيادب از
  .دهند يم

  

  
  

 مطالعات در يروشنگر و ياثرگذار يبرا گالتونگ
 ،ياسيس اقتصاد ،ياسيس علوم ،يشناس جامعه
 كالنشهرها، مطالعات خ،يتار و الملل نيب روابط
 داشته يرينظ كم نقش اتياله و يشناس انسان
 نيب زيتما مانند گذارريتأث هينظر چند او. است
 ،يساختار خشونت ،يمنف و مثبت صلح

 مفهوم منازعات، حل و يريدرگ يها هينظر
 ةينظر و سمياليامپر يساختار هينظر صلح، ساختن

 كي و يجمهور كي عنوان به متحده االتيا
 روند از رياخ يها سال در يو. دارد يامپراطور

 كايآمر متحده االتيا يهژمون و قدرت افول
   .... و كند يم صحبت
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  لحـص ةانـگارخـن
 قدرت. است شكوه و ييبايز سراسر جهان، و جان

 لحظه هر. ماست تگريهدا و ما همراه ياله زاليال
 ياله محبت و عشق زالل و پاك انوار نهيآ هر و

 يهست. كند يم وصل نور از مملو را ما وجود جام
 ةنگارخان زين ياله پرنقش و كرانيب ناشناخته،

 در ها انسان يها قلب. است يجاودان و ليبد يب
 متصل و ياله ةنگارخان از يا جلوه تينوران و يپاك
 ما دمادم شيستا و سپاس. ندياو اضيف رحمت به

 و دوست را ما كه راست بزرگ و ميكر خداوند
 شگرانيستا از هم ما. است فرموده خطاب انسان

  .ميهست يدوست و محبت رحمت،

 فرصت، شمردن متيغن با هينشر از بخش نيا در
 رسم به كه صلح ةنگارخان عنوان تحت ميدار بنا

 باشد، كه هم محبت و سپاس احترام، يادا صلح،
 فروغ پر آثار و ها شهياند ها، طرح ها، دهيا از

 نظران صاحب و پژوهشگران هنرمندان، استادان،
 ليتجل شمارند،يب العاده فوق كه كشورمان خالق

  .ميكن

 يدرون عشق و شور لت،يفض اوج در بزرگان نيا
 و صلح يبرا خود تخصص و شهيپ با و خود
 و يعلم يها هيسرما نيا. كشند يم زحمت يدوست
 مناسبت  هر به محبت و صلح راه در ما يفرهنگ
 را خود مهر از سرشار و پربار ن،يزر يبرگ مقدور،

  . كنند يم ميتقد تيبشر يحت و يرانيا ةجامع به

 سهم به و صلح ةنگارخان نيا ةپنجر از هم ما ديشا
 فرزانگان نيا يبايز نگاه سرور و نور قدردان خود

 ةسراچ نيا در و ميباش يهست و رانيا فرزندان و
 شكوه ،ييشكوفا راه در روز به روز يپاك و  محبت

  .ميابي قيتوف ياله مرغزار نيا يسرسبز و

  

 شده گم گوهر ؛صلح 

 انيزرگر آرزو

 آرزو خانم سركار ارجمند نگارگر و هنرمند استاد
 صلح؛: نام با را ارزشمند و يمعنو ياثر ،انيزرگر
 بايز ةشياند نيا. اند كرده خلق شده گم گوهر

 به و زده گره صلح مرغزار از يگل به را هنر از يزلف
  .است نشسته بسته مرغ نيا پرواز ديام
  

 
  
  
 بايز اثر نيا با ياتفاق صورت به و  اواخر نيهم در
 اثر نيا كنار از كه بود فيح. شدم آشنا زالل و

 يهمدرد و يدواريام نور، با،يز اوندوه از مملو
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 ما دعوت انيزرگر سركارخانم زيعز استاد. گذشت
 در يمعنو و بايز اثر نيا شينما و يمعرف يبرا را

 نيا از مانهيصم. رفتنديپذ مهر و يگرم به فصلنامه
 و يسالمت يآرزو. ميسپاسگزار بزرگوار هنرمند

  .ميدار شانيبرا روزافزون قيتوف
  

 كرده ريتقر مناسبت نيهم به هم ييبايز ةدلنوشت
  :است نيچن آن از يبخش كه بودند

 رهيخ حسرت با او به همه كه يكبوتر صلح«
  . اند شده
 يپاسخگو نشيغمگ و خسته يها بال با صلح

  . ستين زدگان جنگ و كودكان ان،ينوايب
  ...اند بسته را شيها بال
   و اند انداخته زندان به را عشق او جهان در

  .اند شده كر اديفر نيطن دنيشن از ها گوش
  و هاست ينابرابر از ييزخمها دشيسپ تن بر

   .....تنها كه است يريتصو به رو نگاهش
   

 انتظار و صلح 

 و فصلنامه كه )شعبان ماه (يآخر يروزها در
 دوست با شد يم ليتكم صلح نگارخانه مطالب

 ينگارگر در سبك صاحب و فاضل استاد ،گرانقدرم
. گرفتم تماس يريآقام نيرحسيام يآقا جناب
 از يكي شد باعث ريحق به شانيا مرحمت و لطف
 شعبان مبارك ماه مناسبت به كه را شانيكارها

 در.  نديفرما يمعرف بنده به را اند دهيكش زحمت
 متواضع و فاضل استاد نيا از مختصر مجال نيا
  .ميسپاسگزار تينها يب

  
  

 دادند حيتوض نيچن اثر نيا درباره يريآقام جناب
 شعبه كه هرآنچه معناست؟ چه به شعبان« : كه
 دو انيم. نديگو شعبان دارد يا انهيم و شود يم

. رمضان و رجب ماه دو انيم شاخ، دو انيم كوه
  .ترازو ةكف دو انيم

 حضرت ظهور يوجود ةفلسف كه ييآنجا از
 باشد، يم يرو انهيم و يگستر عدالت) عج (عصر يول
 انيم در قاًيدق حضرت آن ليدل نيهم به ديشا
 در. شدند متولد شعبان پانزدهم يعني انهيم نيا
 و ترازو كفه دو انيم در حضرت ريتصو نيا

 شيوفا با اراني 3- 1- 3 همراه به  دست به ريشمش
 تمام و آغاز) امن حرم (كعبه از را خود ظهور

 اژدها بر) حق نماد (مرغيس. كنند يم امن را نيزم
 در كه آنجاست و گردد يم روزيپ) يديپل سمبل(

 و صلح در) پوست (اهيس و ديسف ترازو، ةكف دو
  . رنديگ يم قرار هم كنار در آرامش
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 ميبكار گل سرنوشت؛ 
  انيشجر ونيهما و يروحان روانيانوش

 ةعرص بزرگ استاد دو به مربوط ارزشمند اثر نيا
 يروحان روانيانوش يعني است كشورمان يقيموس

 اندوهبار و سخت اميا در. انيشجر ونيهما و
 عنوان با را ينيدلنش كار زانيعز نيا ييكرونا

 نيا انيشجر ونيهما. كردند ديتول سرنوشت
 ليدل به روزها نيا كه رانيا مردم به را فيتصن
 برند، يم سر به نهيقرنط در كرونا روسيو وعيش

  . است كرده ميتقد

  
  
  

  نوشت؛ سر از ديبا را سرنوشت
  ؛نوشت بهتر يكم نباريا ديشا 

   نوشت؛ باور در غرق را يعاشق
  ؛نوشت گريد يا قصه هارا غصه

   گفت؛ كه آمد باور نيا كجا از
  ؛سرنوشت؟ نگردد بر سر رود گر

  م؛يبرآر گل دل از م،يبكار گل
  ....باران رِيز ،بهاران در ،زمستان در
  
 و شياند صلح استادان نيا از خود سهم به زين ما

 مانهيصم يقيموس ةعرص در كشورمان ةفرزان
 مستدام قيتوف و يسالمت يآرزو و ميسپاسگزار

  .ميدار
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  صلح با مرتبط تحوالت و اخبار
  

 رانيا ينيد يوگو گفت دور نيازدهمي 
  واتيكان يكليسا  و

  

  
  

 سازمان يها فرهنگ و انياد يوگو گفت مركز
 يپاپ يشورا با ياسالم ارتباطات و فرهنگ
 دور ازدهميني كان،يوات انياد يوگو گفت
 ماه آبان 21 و 20 يروزها را ينيد يوگوها گفت
 ابوذر مشترك رياست به گذشته سال

 و فرهنگ سازمان يسير تركمان، يابراهيم
 وسويآ آنجل گليم كاردينال و اسالمي ارتباطات

 اديان يوگو گفت يبرا يپاپ يشورا يسير سو،يگ
 .كردند برگزار تهران شهر در و واتيكان

 و فرهنگ سازمان يعموم روابط گزارش هب
 يوگو گفت يپاپ يشورا هيأت ،ياسالم ارتباطات

 اسقف عكاشه، خالد مونسينيور از متشكل اديان
 ان،يديداو سيسرك ورينيمونس ،يبوكارد لئو اعظم
 پدر ر،يشب گادا ،ينيوالدر كيپاتر ورينيمونس
 الرنت يروحان پدر كوكارال، ئويسار ئگويد يروحان

 نورا يروحان خواهر مارشال، نيلياو ديويد باسنس،
 .بود وكهانهي راشل يروحان خواهر و يشوئيا

 ،يرمضان رضا اهللا تيآ ،يريتسخ يمحمدعل اهللا تيآ
 احمد اهللا تيآ دوست،يعل ابوالقاسم اهللا تيآ

 اسالم حجج ا،ين حكمت محمود ،يبهشت
 يريتسخ يمحمدمهد پور، يمانيا يمحمدمهد

 را ياسالم ارتباطات و فرهنگ سازمان هيأت... و،
 .دادند ليتشك

 با :انيحيمس و مسلمانان «موضوع كنندگان شركت
 ديدگاه دو از» تيانسان خدمت در گريكدي

 و بحث مورد را شيعي اسالم و كاتوليك مسيحيت
 سرفصل چهار در مقاالتي و دادند قرار نظر تبادل

 آموزش و خانواده «،»فرد تكاليف و حقوق«
 و مسلمانان ديدگاه از جامعه به خدمت «،»جوانان

 از يالملل بين جامعه به خدمت «و» مسيحيان
 .شد ارائه» مسيحيان و مسلمانان ديدگاه

 كنندگان شركت وگوها، گفت از دور اين پايان در
 :كردند توافق ذيل موضوعات مورد در

 و فقير بيمار افراد خصوصاً ديگران به خدمت. اول
 و مسلمانان براي زيادي اهميت از نيازمند

 به خدمت اين بر عالوه. است برخوردار مسيحيان
 خود شمول جهان عشق بر شاهدي خود ديگران

 كس همه خالق او زيرا است، بشر افراد همه براي
 تمام به محبت همان با و است چيز همه و

 .دهد مي اهميت مخلوقات

 غير رفتار نيازمند انسانيت به خدمت. دوم
 جهان سراسر در ها انسان همه به ميزآ تبعيض
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 همه و جوامع همه افراد، همه با ستييبا  .است
 در جمله از شود رفتار انساني حس با ها ملت
 هاي تحريم تحت آنها كه زماني و جنگ مواقع
 .هستند المللي بين

 داراي افراد همه و مسيحيان و مسلمانان از. سوم
 ستند،ين يخاص دين منادي كه نيت حسن

 ها ن مكا و ها زمان همه در تا شود مي خواسته
 وجدان آزادي. بخشند ارتقاء را بشر اساسي حقوق

 بنابراين و بوده بشر حقوق ساختار و شالوده دين و
 .يابد ارتقاء و يافته استمرار بايست مي

 است، ناپذير جدايي حقوق از تكاليف. چهارم
 از دفاع عين در گروهي و شخص هر بنابراين

 جهت را خود تالش تمام بايست مي حقوقشان
 كار به جوامع و ها خانواده قبال در تكاليف انجام
 .گيرند

 ايمان با افراد عنوان به جوانان گيري شكل. پنجم
 و ها دولت هم براي مسئول شهروندان و مخلص

. است برخوردار اساسي اهميت از اديان هم
 ها خانواده عهده بر گيري شكل اين اصلي مسئوليت

 انجام براي تا دارند را حق اين آنها بنابراين است،
 حمايت مورد جامعه كل سوي از مسئوليت اين
 .گيرند قرار

 حال در بشريت به فوري و خاص خدمت. ششم
 و اقليم تغيير بخصوص گرفتن نظر در با حاضر
 همكاري نيازمند تالش اين. محيطي زيست بحران
 نيت حسن داراي اشخاص و ايماني افراد تمام
  .است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 اريدكوئ پرز ريخاو درگذشت  
 متحد ملل سازمان اسبق ركليدب

  
ك نام آشنا و ماندگار در يار، ير پرز دكوئيخاو 

الملل  نيات روابط بيخ سازمان ملل متحد و ادبيتار
 هم يي پروپلماتي د وليوك كه در قامت يو. است

ركل يدبز به عنوان ين ك دههيخدمت كرده بود، 
ن يبار يدكوئ. ت كردي فعال متحدسازمان ملل

 سازمان يركليدب يتصد 1991 تا 1982 يسالها
 ي برا2000 در سال او. بوددار  متحد را عهدهملل 

 .پرو شدكشور ر ينخست وزهم  يمدت كوتاه

   را يار مواجهه با مسائل و معضالت مختلفيدكوئ
 يركليپس از آغاز دوره دب. در كارنامه خود دارد

س و ي انگليريدر سازمان ملل با پرونده درگ
معروف به (ناس ير مالوين بر سر جزايآرژانت
 يها جنگن در خالل ي همچن.مواجه شد) فالكند

ها  ها و كروات ان صربي در مذاكرات ميوگسالوي
 مربوط بهدر مذاكرات  نقش داشت و يفاياز ين

  .تالش كرد هم ي غربيصحرا

 با ارائه 1991ر  در دسامبارير پرز دكوئيخاو
 ت سازمان مللي امنيبه شورا يخيتار يگزارش
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م بعث عراق به عنوان ي به صراحت از رژمتحد
 .ران نام برديه اي عليلي جنگ تحمةآغازكنند

ار ير پرز دكوئي درگذشت خاوبه دنبال انتشار خبر
ران و ي ار امور خارجهيف، وزيحمد جواد ظردكتر م

در  ملل متحد، ران در سازمانين ايشيپلمات پيد
  : نوشتن يچن  كوتاهاميپك ي

ار، ير پرز دكوئياز خبر درگذشت خاو«
تا  1982 يها ركل سازمان ملل از ساليدب

ك ي به عنوان .ن شدمي اندوهگ1991
ن يپلمات جوان مهارت او را تحسيد
ها را  يري از درگياريان بسيكردم؛ او پا يم

 كه يبس جنگ  كرد، از جمله آتشيسرپرست
 به .ل كرديران تحمين بر ايصدام حس

  .»ميگو يت ميخانواده او تسل

 

 ؛طالبان با كايآمر موافقتنامه   
 در صلح يدورنما و نو يريمس آغاز

  افغانستان؟

  
 االتيا 2001 سال سپتامبر 11 حوادث از پس

 شينما افغانستان به يلشكركش با كايآمر متحده
 حكومت. گذاشت شينما به را سميترور با مبارزه

 و انتخابات بر يمبتن نظام و شد دهيبرچ طالبان
 طالبان و كايآمر .گرفت سامان يمردم حكومت

 امضا را يتوافق تاًينها يريدرگ سال 18 از پس
 نيتر يطوالن انيپا يمعنا به آن ياجرا كه كردند
 تيامن و صلح به ايآ ،است خيتار در كايآمر جنگ

  .شد خواهد منجر افغانستان در داريپا

 كيپلماتيد و ياسيس فراوان يها كشمكش از پس
 االتيا با طالبان يروهاين انيم صلح توافق تاًينها

 نيطرف يامضا به قطر ةدوح در كايآمر متحده
 انينظام شمار توافق، نيا ياجرا و امضاء با. ديرس
 افغانستان خاك در ناتو يروهاين و ييكايآمر

 حمالت طالبان مقابل، در و افتي خواهد كاهش
 ييكايآمر قاماتم .كرد خواهد متوقف را خود
 دفاع ريوز اسپر، و كايآمر خارجه ريوز پمپئو، مانند

 نيا نيطرف اگر كه اند داده را هشدار ،كشور نيا
 آن درچهارچوب كه را يمشخص اقدامات توافقنامه

 عمل خود تعهدات به و ندهند انجام شده نييتع
  .داشت نخواهد يتياهم چيه قنامهفتوا نيا نكنند،

 استير انتخابات از پس ابهام تيوضع با
 عبداهللا، و يغن تقابل افغانستان، در يجمهمور

 مصالحه يبرا پمپئو بخش جهينت چندان نه سفر
 طيشرا طالبان، خاص مالحظات و روهاين نيا

 ي ا دهيچيپ ريمس نيا. است گرفته شكل يسخت
 كنشگران منافع و مالحظات واسطه به كه است
 در يداخل متعدد كنشگران حضور و يخارج

 كامل درك و يجد راهبرد كي به ازين افغانستان
 در دهيزجركش ملت و كشور نيا طيشرا از

  .دارد رياخ يها دهه
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  .است كرده دايپ شيافزا آب مصرف ييكرونا يها مراقبت اميا در

  

  ميكن مصرف نهيبه را آب

  
  صلح و آموزش گروه

 رانيا صلح مطالعات يعلم انجمن
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   آن از يناش يها بيآس و كرونا بحران
   در باشد تازه يشروع

   يمهربان و يساز تيظرف ،يآگاه تحول

  

  
  صلح و آموزش گروه

  رانيا صلح مطالعات يعلم انجمن
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  يبه نام خداوند صلح و دوست
 

 بان هيسا

   صلحيبان هيزنان و سا
  در عصر پساكرونا

  ادداشت كوتاهيفراخوان 
 و 1398روس كرونا از زمستان يوع گسترده ويبه دنبال ش

 آن بر همه جوامع و از ي  سابقهيق و بي عميامدهايپ
 يته زنان انجمن علميران و افغانستان؛ كميجمله ا

، ي علمي از نهادهاي تعداديران با همكاريمطالعات صلح ا
 فعال دو كشور با اعالم يها  و تشكلي و پژوهشيآموزش

 صلح در عصر يه بانيه بان؛ زنان و سايسا«فراخوان 
 كوتاه عالمانه و هدفمند كه به يادداشت هاياز » پساكرونا
ت زنان در يبر عملكرد و مسئول يدمين اپي اريتأثنقش و 

ژه از منظر ي به وي و اجتماعي فردي زندگيهمه عرصه ها
ران و ي مثبت در جامعه ايساز  و صلحيخواه صلح

ن لحاظ، ضمن يد؛ بدينما يقبال مافغانستان بپردازد است
عصر پسا “و ” صلح مثبت“، ”زنان“د بر سه عنصر؛ يتاك

 يها دهيكند، ا يشه دعوت مياز صاحبان قلم و اند” كرونا
م و جهت يه و تنظي منسجم تهيادداشتيخود را بصورت 

 يته زنان انجمن علميرخانه كميشركت در فراخوان به دب
 .دنيران ارسال نمايمطالعات صلح ا

  م فراخوانيتقو
  1399ر ياول ت: مهلت ارسال آثار-

 يور به مناسبت روز جهاني شهر22:  آثارياعالم داور -
 صلح

 محورها �

 زنان در حوزه يت هايفرصت ها و محدود 
  تيرياشتغال، كسب و كار و مد

 ستن و نشاط ي، شاد زينقش زنان در سرزندگ
  ياجتماع

 د و آرامش در كانون يجاد امينقش زنان در ا
  ها خانواده

 بهداشت و درمانيحضور زنان در عرصه ها   
 ي و نوع دوستيات كرونا بر همدلريتأث  
 زنانيت اجتماعي مسئول فراز و فرود   
 ت نهاد خانوادهيريزنان و نحوه مد  
 يزنان و تحول در سبك زندگ  
 زنان و سالمت روح و روان  
 زنان و آموزش و پرورش  
 ت فراغتيريزنان و مد  
 ي مجازيزنان و فضا 

  
  ط شركت در فراخوانيشرا

   كلمه1200 تا 500ن يادداشت ها بي يحجم كم
   PDF و Wordارسال حداكثر دو اثر در دو فرمت 

، يخانوادگ كننده شامل؛ نام و نام درج مشخصات شركت
   ل يميالت و ايتلفن تماس، تحص
ا ي  انتشار ويگر موسسات و نهادها برايعدم ارسال به د
  شركت در مسابقه

سنده در ي كوتاه با نام نويادداشت هايرش؛ يدر صورت پذ
ا ي و يكيزي انجمن بصورت في كه از سويمجموعه ا

د و حق يك منتشر خواهد شد؛ درج خواهد گرديالكترون
  .شود يرخانه انجمن واگذار مياستفاده از آنها به دب

  .ر به عمل خواهد آمدي برتر تقديها ادداشتياز 
  
 : ل مسابقهيمي آدرس ا�

ipsan.covid19@gmail.com  
 ي ال10، از ساعت ي اداريروزها( رخانه ي تلفن دب�☎
12:( 09120233394  
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