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1 https://www.nytimes.com/2020/09/12/world/asia/afghanistan-
taliban.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article 
1 https://www.youtube.com/watch?v=9qUcHWX_B0k&t=454s 
1https://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2020/Displacement_Vine%20et%20al_Costs%20of
%20War%202020%2009%2008.pdf 
1 https://unama.unmissions.org/afghanistan-10000-civilian-casualties-sixth-straight-year 
1 https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-54209997   
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 تجلیل از روز جهانی صلح؛ در عالم پر از جنگ

 
 

نام روز ب متحدعمومی سازمان ملل  از سوی مجمع ش هـ۱۳۶۰سنبله سال  ۳۰مطابق م ۱۹۸۱سپتامبر سال  ۲۱

 در صلح فرهنگ ترویجعبارت از « صلح جهانی روز»بنام  روز این گذاری نام انگیزهجهانی صلح نامیده شده است. 

از این  ...» :است آمده چنین مجمع عمومی اعالمیه بخش از در. خوانده شده است جهان مختلف ملت های میان

روز برای مراقبت از ایده های صلح خواهی و تقویت آن چه در درون کشورها و اقوام مختلف و چه در میان آنها 

 .«1باید بهره گرفت

 مفهوم صلح 

 منشور ۲۴ ماده طبق مهم اینو  است المللى بین امنیت و صلح حفظ الملل بین روابط در هدف ترین مهم و اولین

 معناى به از لحاظ زبانی صلح واژه. است گرفته قرار سازمان ملل متحد امنیت شوراى برعهده متحد ملل سازمان

 کشورهاى با عادى روابطو  آرامش حالت معناى به صلح سیاسى فرهنگ در. رود یم کار به  سازش و دوستى آشتى،

 ،مختلف هاى نظام با یکشورها میان روابط در آمیز مسالمت زیستى هم. است تهدید نظام و جنگ فقدان و دیگر

 عدم بزرگ، یا کوچك کشور هر ارضى تمامیت مصئونیت، حقوق، برابرى حاکمیت، حق :اصول رعایت معناى به

                                                           
1 https://amp.dw.com/fa-ir 
 

https://amp.dw.com/fa-ir
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 .2است المللى بین مسائل به دادن فیصله و سایرکشورها امورداخلى در مداخله

 روابطاسالم  به همین خاطر نیز می باشد. حفظ  نسل انسانی و تأمین سالمت برای بشر، از اهداف بنیادی اسالم

 دلیل به تنها هک دهد نمى اجازه مسلمانان به اسالم. است ریخته پى صفا و صلح براساس را ملل دیگر با مسلمانان

 متقابل احترام و عدالت براساس دیگران با روابطش باید اسالمى جامعه. سانندبر قتل به را کسى اعتقادى، اختالف

سوره  8یم در آیه ا شود. قرآن کراجر باید نیز اسالمى حكومت مخالفان و دشمنان باره در حتى عدالت باشد؛ استوار

سبت به کسانی ناهلل شما را از نیكی کردن و رعایت عدالت » ممتحنة دستور زیبایی دارد که ترجمه آن چنین است:

گمان، اهلل عدالت  بیرون نكرده اند، نهی نمی کند، بیتان  که در امر دین با شما نجنگیده اند، و شما را از دیار

 «پیشه گان را دوست دارد.

 ناتوانى احساس . حتی در حالت جنگ وقتی دشمنبرند سر به آرامش در جهان مردم تا دارد را تأکید نهایتِ اسالم،

و اگر به صلح » :دا بپذیرنبه مسلمانان امر شده که توکل بر اهلل نموده و پیشنهاد صلح ر دهد، صلح پیشنهاد و کند

سورهء  61آیه  )ترجمه «مایل شدند، پس تو نیز از در صلح در آی، و بر خدا توکل کن، بی گمان او شنوای داناست.

 انفال(

مر( یعنی رضایت دادن و تسلیم شدن دو طرف بر سر أ)التراضی و التسالم علی در متون فقهی از صلح به عبارت 

ی از قبایل پیامبر صلی اهلل علیه وسلم نیز وقتی که دین خود را اعالم کرد، افراد بسیار ، تعبیر شده است.مسئله یك

به مدینه جنگ  )صلی اهلل علیه وسلم( مخالفت کردند، و در این راستا پس از هجرت پیامبر مختلف با دین اسالم

کشید، استراتیژی صلح را  هایی رخ داد. پیامبر صل اهلل علیه وسلم پس از این جنگ ها که حدود شش سال طول

. رفتار پیامبر اسالم در حوزه سیاست خارجی اصالتا 3دنبال کرد که بارزترین و مملوس ترین آن صلح حدیبیه است

اشت، پیامبر بعد از تشكیل حكومت اسالمی در مدینه و بعد از فتح مكه نیز ادامه دکه مبتنی بر دعوت بوده است، 

 اسالم 

مان نامه می فرستد و ایشان را دعوت به اسالم می نماید. و این موقف گیری بیان می برای تمام سران غیر مسل

                                                           
 شیر، خانی. )۱۳۹۰(. علوم سیاسی دعوت، جنگ، صلح. تهران: موسسه نی2
3 https://www.islamquest.net/fa/ 
 

https://www.islamquest.net/fa/
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 نماید که نظر به شرایط دین اسالم می کوشید رفتار باید مبتنی بر صلح باشد.

 جنگ های جاری در جهان 

 اعمال گرید دولت به نسبت یدولت که گردد یم اطالق یا هیجبر و هیقهر اعمال انواع به که است یاصطالح جنگ

 استیس دامها جنگ» مشهور سنیتئور تز،یکالوزو اعتقاد به. سازد مجبور خود اراده نیتمك به را آن تا دارد یم

 «.گرید لیوسا با است

 زاریب جنگ از مجموع در تیانسان كهیدرحال برند، یم سود ها یک یجار یها جنگ از که شودیم مطرح یسوال

 شرکت. شوند ینم بزرگ یها قدرت از سالح یداریخر به مجبور کشورها باشد نداشته وجود یجنگ اگر است؟

 وجودب را یا بهانه دیبا خود داتیتول فروش یبرا ییایمیک مواد و حاتیتسل دیتول یها کارخانه و یتیامن یها

 نیا از که .ندینما یم یزیر برنامه ایدن سراسر در را ها جنگ نیهم یبرا برسد بفروش شان داتیتول تا اورندیب

 یم کسب دالر اردهایمل خود هم و کند یم دایپ شیافزا ها دولت بودجه و داده شتریب اتیمال دولت به هم قیطر

 نیتر شیب که حاتیتسل دیتول شرکت 6 فقط و دارد وجود جهان یکشورها شتریب در ها شرکت نیچن نیا. کنند

 .4ورندآ یم بدست نهایا جهان در ها جنگ از را سود نیتر شیب که است ییكایمرا رسانند، یم فروشه ب را ها سالح

که یكی از آنها منافع کارخانه های بزرگ  است یتر دهیچیپ یعمل و ینظر عوامل معلول جنگ یامروز جوامع در 

دیده  ،کشورهای جهان سوم، چهره های تاجران سالحریباً در عقب تمام جنگ های جاری در سالح سازی است. تق

 از بعد تر اوقات در عالی ترین مناسب حكومتی کشور های سازندهء سالح نیز رخنه کرده اند. می شود که بیش

 هر که است درگرفته ها دولت و ها گروه انیم مسلحانه یها یریدرگ نیزم کره مختلف نقاط در سپتامبر ازدهمی

 صلح و اقتصاد توتیانست یها یبررس اساس بر. شوند یم آن طعمه کشورها شتریب و شده افزوده آن شدت به روز

 ران،یا ن،یفلسط ،یجنوب سودان سودان، مصر، ا،یبیل من،ی ه،یسور عراق،) قایآفر شمال و انهیخاورمم  ۲۰۱۹ سال در

 نیتر کم از و کند یم داد یب مناطق، ریسا به نسبت آنها در یناامن که اند یمناطق( ایریجیناو  ایسومال ه،یترک

 یزمان از بلكه ستین یدیجد دهیپد قا،یآفر شمال و انهیخاورم در جنگالبته . اند برخوردار زیآم صلح یفضا درجه

                                                           
4 https://www.nunn.asia/150982/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-
%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%84%D8%AD- / 
 

https://www.nunn.asia/150982/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%DA%AF%D9%85%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1/
https://www.nunn.asia/150982/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%DA%AF%D9%85%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1/
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به این ترتیب، منابع نفتی و دسترسی ارزان کشور . شده دهیکشان آنجا به زین جنگ یپا ده،یگرد کشف نفت که

 ین مناطق است.ا های صنعتی کالن به آن، یكی دیگر از عوامل دوام جنگ در

 حكومت هیعل بر ملت ها وقتاً  فوقتاً تا شده سبب غرب نشانده دست و كتاتورید یها حكومت وجود گر،ید ییسو از 

نقالبات اجتماعی باشند که این امر به نوبهء خود باعث ا ها حكومت نیا یبرانداز صدد در و ندینما شورش خود یها

هء در چندین کشور عربی حوزم  2011خیزش هایی که در مطلع سال  و بروز جنگ های داخلی گردیده است.

 فساد هیبرعل یممرد یها شورش از عبارت اصل در افت،ی «بهارعرب» عنوان شام و شمال افریقا براه افتید و بعد ها

مات، هایی بود که بعضی شان در نتیجه خیزش ها به سرعت سقوط کردند و بعضی این حكو حكومت استبداد و

 خلهء بیرونی سقوط دادند.کشور را عمدا در دامن جنگ داخلی و مدا

 غانستان،اف یداخل جنگ شورش جمله از آمده، انیم به جهان مختلف یکشورها در که یها یثبات یب هم ییسو از

 نهفته آن در بزرگ یها قدرت پنهان یها دست اکثراً، رهیغ و کانگو انمار،یم پاکستان، ن،یاوکرا ونزوئال، در بحران

 رییتغ ای و یاراد ای یاجبار مختلف طرق از دیجد نیمتحد کسب و مانانیپ هم انیم اتحاد جادیا قتیحق در. است

 یم شورهاک نیا در یناآرام به دست دارند، گریهمد انیم که یها رقابت در تیموفق یبرا شان یخارج استیس در

 استند شرب حقوق کننده نیتدو و یالملل نیب تیامن و صلح نیمدافع ظاهر، در بزرگ یکشورها كهیحال در. زنند

 هیتوج را شان هءکاران تجاوز اعمال و دهینگرد واقع آنها منافع راه سد که ستندا میمفاه نیا پابند ییجا تا یول

 . دینما

 افغانستان در جستجوی صلح

 حكومت انیم م۲۰۰۱ سال از که یجار جنگ اما رسد، یم سال ۴۰از شیب به افغانستان در جنگ سابقهء هرچند،

 دوطرف هر از یقربان جنگ نیا در. است آورده بار به افغانستان مردم برای را ینیسنگ خسارات دارد، دوام طالبان و

 ۲۰۱۵ یال ۲۰۰۱ سال از واتسون، توتیانست یابیارز طبق. اند شده آن یقربان شتریب یملك مردم یول شده گرفته

 یغن اشرف رئیس جمهور محمد یها گفته مطابق و. اند شده کشته افغانستان جنگ در تن ۱۱۱۰۰۰ تعداد به ، م

 یاقتصاد یمجموع هزینه. شده اند کشته م ۲۰۱۳ یال ۲۰۱۵ یسالها نیب تنها سیپول و ینظام سرباز ۲۸۵۹۲
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 توسعه بودجه آنكه حال ،رسد می درسال دالر اردیلیم ۲۰،۸۱۵ به کسفوردطبق تخمین پوهنتون آ افغانستان جنگ

 .5تجاوز نمی کند دالر اردیلیم ۱،۶طی سالهای اخیر از  کشور یی

 درصد ۸۹ که دهدیم نشان این سروی. در رابطه صلح صورت گرفت از سوی بنیاد آسیاای سروی  ۲۰۱۹در سال 

 در یسرو نیا. دانندیم ممكن را آنها با یآشت درصد ۶۴ و کنند؛یم تیحما طالبان با صلح مذاکرات از ها افغان

از توافق میان  مردم به همین اساس. بود ترتیب یافته افغانستان تیوال ۳۴ در مرد و زن ۱۷،۸۱۲ با مصاحبه جهینت

امه، مراسم م استقبال نمودند. به تعقیب این توافق ن 2020فبروری  در ایاالت متحده امریكا و حرکت طالبان

اریخ تز به افغانستان نی گشایش مذاکرات مستقیم میان هیئت حرکت طالبان و وفد مشترک حكومت و سیاسیون

گزار گردید. در حضور نمایندگان جامعهء بین المللی در دوحه پایتخت قطر برسال جاری سنبله(  15تامبر )سپ 5

ده و مردم در دوحه بوراه مذاکرات بین األفغانی صلح تا تحریر این سطور؛ تیم مشترک مصروف بحث روی نقشهء 

 باشند. افغانستان با بی صبری منتظر شنیدن نتائج نیك آن می

هء واقعی در ی و تحقق مصالحآتش بس دائم مذاکرات بین االفغانی ایكهامیدواریم نشست دوحه آغازی باشد برای 

 کشور را به دنبال داشته باشد.

 

 

. 

www.csrskabul.com 

                                                           
5 https://www.nunn.asia/150982/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-
%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%84%D8%AD-
%DA%AF%D9%85%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-
%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1/ 
 

https://www.nunn.asia/150982/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%DA%AF%D9%85%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1/
https://www.nunn.asia/150982/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%DA%AF%D9%85%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1/
https://www.nunn.asia/150982/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%DA%AF%D9%85%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1/
https://www.nunn.asia/150982/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%DA%AF%D9%85%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1/

