تاریخچِ هَسُ ّای صلح دًیا

هَضَع تاسیس هَسُ ّای صلح ایذُ ًسبتا ًَیٌی در جْاى بِ ضوار هی آیٌذ .در حالی کِ در
عَل چٌذ قزى اخیز اس عزیق یادهاى ّا ٬ادبیاتٌّ ٬ز ٍ هَسُ ّای جٌگ بِ عزس باضکَّی
بِ هقَلِ «جٌگ» پزداختِ ضذُ است .در هقابل ایي رٍایت ّای تقزیبا یک عزفِ ٬ایي ایذُ
هغزح ضذ کِ جشئیات جٌگ  ،سبؼیتّ ٬شیٌِ ّای اًساًی گشاف هزبَط بِ جٌگ ٍ تواهیت
جٌگ کِ چیشی فزاتز اس ضکَُ ٍ ضجاػت است در فضای ساسهاى یافتِ یک هَسُ بِ عَر
کاهل ثبت ضَد .اًگیشُ چٌیي تالضی ایي اػتقاد است کِ «آگاُ کزدى هزدم اس ٍاقؼیت
جٌگ هاًٌذ آهَسش دادى صلح بِ آًْاست».ضزٍع ػصز جٌگ ّای جذیذ در پایاى قزى
ًَسدّن اًگیشُ ای بِ فؼاالى اجتواػی داد تا اٍلیي هَسُ صلح ػصز ها را بٌا ًٌْذ .در
سال  ٬ 2091هَسُ بیي الوللی جٌگ ٍصلح در لَسزى سَئیس بِ رٍی ػوَم گطَدُ ضذ.
دٍدِّ بؼذ هَسُ صلح دیگزی ریطِ گزفت .بِ دًبال آثار ٍیزاى کٌٌذُ جٌگ جْاًی اٍل بز
جاهؼِ ارٍپا بَیضُ جوَْری آلواى ٬ارًست فزد ریص اٍلیي هَسُ بیي اللولی ضذ جٌگ رادر
سال  2011تاسیس کزد کِ بؼذ ّا در سال 2011با هتَاری ضذى فزد ریص ٬تَسظ رصین
ًاسی بستِ ضذ .هَج دٍم هَسُ ّای صلح بؼذ اس سال ّای ٍیزاًگز جٌگ جْاًی دٍم بِ پا
خاست .بسیاری اس ایي هَسُ ّا در صاپي بٌا ًْادُ ضذ ;جایی کِ درک ػویقی اس ػَاقب
هزگبار کاربزد جٌگ افزاس ّای ّستِ ای بِ ٍجَد آهذُ بَد .ضْزّای ّیزٍضیوا ٍ ًاکاساکی

پیطزٍاى هبارسُ سزسختاًِ بِ سالح ّای ّستِ ای ضذًذ ٍ ایي هبارسُ در سزاسز دًیا
گستزش یافت .ػالٍُ بز آى در آلواى بؼذ اس جٌگ ًیش چٌذیي هَسُ صلح بٌا ضذ.اهزٍسُ
هَسُ ّای صلح در توام قارُ ّای سهیي گستزدُ ضذُ اًذ .گز چِ در دًیا جٌگ ّوچٌاى ٍجَد
دارد ٬با رضذ هَسُ ّای صلح هی تَاى بِ پایاى جٌگ ّا اهیذٍارضذ .تالش ّایی کِ بزای
پیطبزد صلح صَرت هی گیزد در حال گستزش ّستٌذّ .ز چِ حضَر هَسُ ّای صلح بیطتز هی
ضَد ٬پیام صلح بزای هزدم قَی تز هیطَد تا بِ آى رٍی بیاٍرًذ٬تحسیٌص کٌٌذ ٍ بِ ػٌَاى
بخطی اس ػقایذ خَد بپذیزًذّ.ز چٌذ در بزخی اس کطَرّای دارای پیطیٌِ تجاٍس بِ سایز کطَر
ّا ٍ هبتال بِ اًذیطِ ًظاهی گزی هفزط ٬هَسُ ّای صلح بِ ػٌَاى هزکشی بزای هبارسُ با
ایي اًذیطِ ضکل گزفتِ اًذ اها در ایزاى کِ دارای فزٌّگی هبتٌی بز صلح ٍ دٍستی است ٍ
ًِ تٌْا بِ کطَر ّای ّوسایِ گشًذی ًزساًذُ بلکِ گاُ ٍ بیگاُ اس سَی آًاى هَرد تْاجن ٍ
تجاٍس قزار گزفتِ  ٬هَسُ صلح هؼٌایی دٍ چٌذاى دارد ٍ هکاًی است بزای یادآٍری ارسّای
ٍاالیی ّوچَى دٍستیّ ،وشیستی هسالوت آهیش ٍ احتزام بِ خَیطتي ٍ دیگزاى.
در بسیاری اس هَسُ ّای صلح دًیا ،فجایغ سیاّی کِ در جٌگْا رخ دادُ بؼٌَاى هَضَع اصلی
هَسُ هَرد تَجِ قزار گزفت اس جولِ در هَسُ صلح ّیزٍضیوا کِ فاجؼِ بوباراى اتوی
ّیزٍضیوا در آى رٍایت هیطَد .در هَسُ صلح تْزاى ًیش فاجؼِ کاربزد سالحْای ضیویایی
ػلیِ ایزاى بؼٌَاى هحَر اصلی رٍایت هَسُ ٍ ًطاى دادى خطًَت جٌگ ٍ اّویت صلح
هَرد تَجِ قزار گزفتِ .

