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 منطق مفهوم صلح به یمعرف
 

 است، "  نظامی غیر تعارض مدیرریت فرم پلت"  پروژه یک" سیاست و صلح کار در گفتگوها - صلح منطق به فکر ادامه "  پروژه

 جایگزینی پروژه، این جریان در. نظامی غیر تعارض مدیرریت از حمایت و شبکه های فعالیت زمینه در آلمان در باز شبکه یک

 به امنیتی منطق از تغییر پارادایم یک مورد در این. است گرفته قرار توسعه و بحث مورد بازدارندگی و تهدید سیاست یک برای

 . کنند می شرکت گفتگو در شهروندان و سیاستمداران دولتی، غیر های سازمان. صلح منطق

 : کرد خواهید پیدا را( مرکزی سؤاالت و عملیات اصول) صلح منطق اصلی عناصر شما اینجا در

 

  :شود یم ریصلح شامل ابعاد ز یاقدامات منسجم برا یبرا یریچارچوب جهت گ کیبه عنوان " منطق صلح" مفهوم

 

  

  

      

 

 

 

 

 

  :مفهوم بر اساس پنج اصل است نیا

 از خشونت یریشگیپ
 .کند و به صورت فعال عمل کند یریو اقدامات صلح قصد دارد از هر گونه خشونت جلوگ استیمنطق س

 .یاساس یازهایانکار ن ایاختالفات قرار ندارند، به خصوص در مورد تهاجم و نقض حقوق بشر و  دیدر معرض تشد آنها

 

 تعارض تحول در
 .کند یدنبال م زیحل مسالمت آم یرا به سو رانهیمنازعه سختگ طیشرا تیو اقدامات صلح، هدف هدا استیمنطق س

از شرکت کنندگان در انجام  کیهر  ییمشترک درمورد اختالف است و منعکس کننده توانا تیآشکارا مسئول ندیفرآ نیاز ا یبخش

با هم عوض  میتوان یدهم، چه م رییتغ یریدرگ نیبردن ا نیاز ب یتوانم خودم را برا یچطور م :در مورد خود است ژهیکارها، به و

 . شود یمنازعات م تیریو مد ندهیمذاکرات آ یبرا نهیزم جادیو ا یمراحل انحراف تیمفهوم باعث تقو نیا م؟یکن

 

 روند یریگفتگو و جهت گ

در . صلح است جیبه منظور ترو یاز جنگ و تحوالت جنگ یریشگیابزار مناسب پ یو اقدامات صلح در جستجو استیمنطق س

به عنوان . روند شرکت خواهند کرد نیسهامداران مربوطه در ا . کند یگفتگو را دنبال م یمفهوم، اصل سازگار نیراستا، ا نیا

 .کنند یم هیو استقامت تک یریبر انعطاف پذ زیگرا، آن را ن ندیمفهوم فرا کی

 

 سازگار است یمنافع در سطح جهان جادیا یبرا یدادن به منافع شخص تیاز اولو
 داریبه عنوان مثال اهداف توسعه پا ،یجهان یموافقتنامه ها نیو همچن یجهان یبر هنجارها یو اقدامات صلح مبتن استیمنطق س

  .سازگار خواهد شد یسازگار با جهان یا وهیدر صورت لزوم، منافع در ش. سازمان ملل متحد

 

 اشتباهات رشیبازتاب و پذ

تواند در صورت لزوم  یها در مراحل قابل کنترل است که م تیفعال. است سمیو اقدامات صلح به دنبال اصل رفلس استیمنطق س

 ییباز و مستقل به منظور شناسا یمشاوره ها ن،یعالوه بر ا. آنها به طور مداوم نظارت خواهند شد ن،یبنابرا. نظر شود دیتجد

  .خواهد شد جاماشتباهات و قادر به اصالح آنها ان

  
  

  Plattform                 Zivile Konfliktbearbeitung e.V.   

  

  

  

سیاسی که موجب -ساختارهای اجتماعی

شوندمدیریت تعارض سازنده می   

 روابط بین افراد، گروه ها و ایالت ها

 روش های سازنده مدیریت منازعه



 

 

 است تیمنطق امن نیگزیمنطق صلح جا: میپارادا رییتغ

 

 

 در مواجهه یدیتواند با پاسخ دادن به پنج پرسش کل یاست، م تیبر منطق امن یکه مبتن گرانیمنطق منطق صلح و د کی نیتفاوت ب

تواند به  یم نیمنعکس کننده اصول فوق العاده منطق مفهوم صلح است و همچن یدیسواالت کل. نشان داده شود یبحران تیبا وضع

 .خاص کار کند اطقمن یبرا یابیابزار ارز کیعنوان 

 

 

 منطق صلح تیمنطق امن سواالت مهم

 ه؟یمشکل چ •

  

 کردیرو: 

 یثبات یخطر، ب د،یتهد

  

 از خطر و دفاع از خود یریجلوگ 

 یا تهدید آمیزی  خشونت
 خشونت وعیش

 و مهار خشونت یریشگیپ 

 ست؟یمشکل چ •

  

 کردیرو : 

  گرید/  یخارج لیدال

 

 کردن  میتنظ / سرزنش  صیتخص

 از خودتان، اعتماد به نفس

 دهیچیپ یها یریدرگ

 

 

 پذیرفتناختالف از جمله  لیو تحل هیتجز 

 تیمسئول

با کدام  و چطوربه عنوان مثال  •

اهداف و اقدامات، مشکل حل شده 

 است؟
  

 کردیرو : 

 حفاظت از خود، دور زدن

  

  

 و تحرک دیتهد ،یبازدارندگ 
 یاقدام نظام 

 گرانیبا استفاده از باز یحل مسئله تعاون

 مرتبط
  
 منازعات تیریو مد فیتضع 
 روند یریاز گفتگو و جهت گ نانیاطم

خود چگونه اقدامات  شرکت کننده •

 کنند؟ یم هیرا توج
 

 

  منجر به یشنهادیپ :   

 شود یغالب م( یمل)منافع خود 

  

 

 مقررات تحت تسلط و منافع است 

 الملل نیکاربرد حقوق بشر و حقوق ب

 

 

 ارزش محور از منافع خود و  یبررس

 اصالح در صورت لزوم

 ست؟یواکنش به شکست چ• 
  

 
 
 عمل یدنباله ها : 

 / بدون انتقاد از خود 
 ای یاستراتژ کردیسوال از رو چیه

 اقدامات وجود ندارد لیتعد
  
 دیتشد / تالش  شیافزا 
 خروج و انفجار ای 

 یقبل یها تیفعال یابیارز / بازتاب 

  

 

   مشکالت و اشتباهات صیتشخ 

 زیخشونت آم یها نهیگز یبرا جستجو

 

 خارجه وزارت و خارجی روابط موسسه  نظامی غیر تعارض مدیرریت – سیویک  برنامه فدرال های صندوق توسط پروژه این

 . شود می تامین آلمان

 
و تماس با ما شتریاطالعات ب  

 
AG Friedenslogik weiterdenken  c/o 
Plattform Zivile Konfliktbearbeitung 
Landgrafenstraße 15 
10787 Berlin  
Telefon:+ 49 30 / 4000 65 118 
Mail: friedenslogik@konfliktbearbeitung.net  
Homepage: www.konfliktbearbeitung.net  
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