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معرفی به منطق مفهوم صلح
پروژه " ادامه فکر به منطق صلح  -گفتگوها در کار صلح و سیاست" یک پروژه " پلت فرم مدیرریت تعارض غیر نظامی " است،
یک شبکه باز در آلمان در زمینه فعالیت های شبکه و حمایت از مدیرریت تعارض غیر نظامی .در جریان این پروژه ،جایگزینی
برای یک سیاست تهدید و بازدارندگی مورد بحث و توسعه قرار گرفته است .این در مورد یک پارادایم تغییر از منطق امنیتی به
منطق صلح .سازمان های غیر دولتی ،سیاستمداران و شهروندان در گفتگو شرکت می کنند.
در اینجا شما عناصر اصلی منطق صلح (اصول عملیات و سؤاالت مرکزی) را پیدا خواهید کرد:
مفهوم "منطق صلح" به عنوان یک چارچوب جهت گیری برای اقدامات منسجم برای صلح شامل ابعاد زیر می شود :
روابط بین افراد ،گروه ها و ایالت ها

روش های سازنده مدیریت منازعه

ساختارهای اجتماعی-سیاسی که موجب
مدیریت تعارض سازنده می شوند
این مفهوم بر اساس پنج اصل است :
پیشگیری از خشونت
منطق سیاست و اقدامات صلح قصد دارد از هر گونه خشونت جلوگیری کند و به صورت فعال عمل کند.
آنها در معرض تشدید اختالفات قرار ندارند ،به خصوص در مورد تهاجم و نقض حقوق بشر و یا انکار نیازهای اساسی.
تحول در تعارض
منطق سیاست و اقدامات صلح ،هدف هدایت شرایط منازعه سختگیرانه را به سوی حل مسالمت آمیز دنبال می کند.
بخشی از این فرآیند آشکارا مسئولیت مشترک درمورد اختالف است و منعکس کننده توانایی هر یک از شرکت کنندگان در انجام
کارها ،به ویژه در مورد خود است :چطور می توانم خودم را برای از بین بردن این درگیری تغییر دهم ،چه می توانیم با هم عوض
کنیم؟ این مفهوم باعث تقویت مراحل انحرافی و ایجاد زمینه برای مذاکرات آینده و مدیریت منازعات می شود.
گفتگو و جهت گیری روند
منطق سیاست و اقدامات صلح در جستجوی ابزار مناسب پیشگیری از جنگ و تحوالت جنگی به منظور ترویج صلح است .در
این راستا ،این مفهوم ،اصل سازگاری گفتگو را دنبال می کند .سهامداران مربوطه در این روند شرکت خواهند کرد .به عنوان
یک مفهوم فرایند گرا ،آن را نیز بر انعطاف پذیری و استقامت تکیه می کنند.

از اولویت دادن به منافع شخصی برای ایجاد منافع در سطح جهانی سازگار است
منطق سیاست و اقدامات صلح مبتنی بر هنجارهای جهانی و همچنین موافقتنامه های جهانی ،به عنوان مثال اهداف توسعه پایدار
سازمان ملل متحد .در صورت لزوم ،منافع در شیوه ای سازگار با جهانی سازگار خواهد شد .
بازتاب و پذیرش اشتباهات
منطق سیاست و اقدامات صلح به دنبال اصل رفلسیسم است .فعالیت ها در مراحل قابل کنترل است که می تواند در صورت لزوم
تجدید نظر شود .بنابراین ،آنها به طور مداوم نظارت خواهند شد .عالوه بر این ،مشاوره های باز و مستقل به منظور شناسایی
اشتباهات و قادر به اصالح آنها انجام خواهد شد .

تغییر پارادایم :منطق صلح جایگزین منطق امنیت است

تفاوت بین یک منطق منطق صلح و دیگران که مبتنی بر منطق امنیت است ،می تواند با پاسخ دادن به پنج پرسش کلیدی در مواجهه
با وضعیت بحرانی نشان داده شود .سواالت کلیدی منعکس کننده اصول فوق العاده منطق مفهوم صلح است و همچنین می تواند به
عنوان یک ابزار ارزیابی برای مناطق خاص کار کند.

منطق صلح
خشونت تهدید آمیزی یا

شیوع خشونت
پیشگیری و مهار خشونت
درگیری های پیچیده

 تجزیه و تحلیل اختالف از جمله پذیرفتن
مسئولیت

سواالت مهم

منطق امنیت
تهدید ،خطر ،بی ثباتی

•مشکل چیه؟

جلوگیری از خطر و دفاع از خود

رویکرد:

دالیل خارجی  /دیگر

• مشکل چیست؟

تخصیص سرزنش  /تنظیم کردن
از خودتان ،اعتماد به نفس

 رویکرد:

حل مسئله تعاونی با استفاده از بازیگران
مرتبط

حفاظت از خود ،دور زدن

 تضعیف و مدیریت منازعات
اطمینان از گفتگو و جهت گیری روند

 بازدارندگی ،تهدید و تحرک
 اقدام نظامی

کاربرد حقوق بشر و حقوق بین الملل

منافع خود (ملی) غالب می شود

 بررسی ارزش محور از منافع خود و
اصالح در صورت لزوم

 مقررات تحت تسلط و منافع است

بازتاب  /ارزیابی فعالیت های قبلی

بدون انتقاد از خود /
هیچ سوال از رویکرد استراتژی یا
تعدیل اقدامات وجود ندارد

• واکنش به شکست چیست؟

 افزایش تالش  /تشدید
 یا خروج و انفجار

 دنباله های عمل:

 تشخیص مشکالت و اشتباهات
جستجو برای گزینه های خشونت آمیز

• به عنوان مثال چطور و با کدام
اهداف و اقدامات ،مشکل حل شده
است؟
 رویکرد:

• شرکت کننده چگونه اقدامات خود
را توجیه می کنند؟

پیشنهادی منجر به:

این پروژه توسط صندوق های فدرال برنامه سیویک – مدیرریت تعارض غیر نظامی موسسه روابط خارجی و وزارت خارجه
آلمان تامین می شود.
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