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مقدمه

 نیاست. ا یانسان یهازهیها و انگکشش نیصلح از مهمتر یجستجو

ام، ع یدارد. در نگاه یناگسستن یوندیانسان پ یکشش با جوهر هست

ا چر ؛باشدیمبشر امروز  یدر زندگ یامور عموم نیاز مهمتر یکیصلح 

ره گست ت،یامن دیرا به عهده دارد. تول تیامن دیتول ریخط فهیکه وظ

 یو فرهنگ یتا توسعه امکانات اقتصاد نیسرزم یبقااز حفظ  یپهناور

حاکم بر  کیتئور میصلح، بازتاب مفاه تی. اهم(1) ردیگیمرا در بر 

الملل، کنش، واکنش و اندرکنش دولت مطبوع با  نیب یاسیس یفضا

 یهانگرشو  هایابیارز ،یدر عرصه جهان یدولت ریغ یو نهادها هادولت

 یالملل نیدر صحنه ب گرانیرابطه باز تیو در نها یاسیرهبران س

کشورها  یو خارج یداخل طیبا مح یمنظر، صلح جهان نی. از اباشدیم

تار ، ساخهاکیتاکت، ابزار، هایاستراتژ، هاییتوانادر تعامل است و اهداف، 

 یامدهایپاقدامات، و  مات،یتصم نیهمچن ،یخارج استیسازمان سو 

 .(2)دارند نقش  ندیفرا نیادر  یهمگ یخارج استیس

همچون  یو معنو یداز جهات مختلف از جمله امکانات ما کشورها

 ،یسطح رشد اقتصاد ت،یجمع ،یعیمنابع طب ،یشیسوق الج تیموقع

 لیدل نی. به همستندیسطح ن کیدر  یاسیو ثبات س یانسجام داخل

 انکسی یالملل نیتصورات و توقعات آنها از حدود منافعشان در جامعه ب

آن منافع متفاوت است.  شبردیپ ثیآنها از ح تو ابزارها و امکانا ستین

است و موجب بروز  نیمتفاوت و متبا یگاه گر،یکدیمنافع دولتها با 

که منجر به تنش و نزاع در منطقه  شود،یآنها م نیاختالف و کشمکش ب

است بهداشت و سالمت  مؤثر یاز عوامل که بر صلح جهان یکی. شودیم

 از یبهداشت، بهره مند یجهان زماناست. بر طبق اساسنامه سا یعموم

حقوق  نیتریاساساز  یکیسالمت  یقابل دسترس ین استانداردهایباالتر

 طی، شرایاسیهر انسان بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب، اعتقادات س

 یبرا یچالش یاو است. استقرار صلح جهان یت اجتماعیا موقعی یاقتصاد

حکومتها است  یمبرم برا یازیاست از جمله ن یسازمان بهداشت جهان

ن یه بهداشت جامعه مقابله کنند. ایعل یدات جهانیکه بتوانند با تهد

است که در هر قسمت از جهان  ین جوامع همچون اتفاقاتیماب یند فیفرا

. در ماندیم یاثرات آن بر مردم دور دست باق یول ونددیپیمبه وقوع 

و  گریکدیاز  افرادو دور شدن  ینیماش یزندگ لیبه دل ریاخ یسالها

سالمت و بهداشت  ،یعوامل استرس زا، اضطراب و افسردگ شیافزا

قرار گرفتـه اسـت. اگر سالمت در سطح قابل  ریتحــت تأث یعموم

ه بهر یمنابع زندگ گریباشد، افراد جامعه قادر خواهند بود از د یقبول

 راق دیجامعه مورد تهد یکه بهداشت و سالمت عموم ی. در صورترندیبگ

برخوردار است.  یمناسب تیح در در آن منطقه هم از وضعصل ردیگ

بهداشت و  تیبا بهبود وضع عموماً دهدیممطالعات انجام شده نشان 

با هم دارند.  یمیرابطه مستق یصلح جهان تیو وضع یسالمت عموم

گروه پنجم  یبهداشت در گزارش کار یهمانگونه که سازمان جهان

منتشر کرده است، رتبه کشورها از  «سالمتاقتصاد کالن و » ونیسیکم

 یبا صلح جهان یمینظام بهداشت و سالمت رابطه مستق ینظر کارآمد

اشت با بهد یرابطه صلح جهان یبررس ی. در مقاله حاضر به بررس(3)دارد 

 .شودیمپرداخته  یو سالمت عموم

 و اثرات آن بر سالمت جامعه انهیصلح در خاورم تیوضع

از مـراکش  یوحـوزه تمـدن اسـالم یبـزرگ الهـ انیمهد اد انهیخاورم

 تسی. استراتژکندیم یراتـداع یجنـوب شـرق یایتـابنگالدش وآسـ

 قایو اروپا و آفر ایسـه قـاره آس یرا محـل تالقـ انهیخاورم ییکایآمر یها

 یزمرکـ یایآسـ-قفقـاز -قایشـمال آفر - انـهیمشـتمل بر قلـب خاورم

پـرتنش ومملو از حـوادث  یامنطقه. کنندیم میترسـ یغربـ وجنـوب

 انهندوپاکسـت ،لیاعـراب واسـرائ نی)مناقشـات بـ یاسـیوس یخیتـار

اسـت کـه  یوعـراق( اسـت و از جملـه منـاطق ـرانیو بطو ربـالقوه ا

ازار و ب یانرژ میو منابع عظ یکیو ژئواستراتژ یکیاستراتژ لیبـدل

از  انـهیدرخاورم یتـیامن بـاتیدارد. ترت یاژهیو گاهیجا دآنثروتمن

قرارداشـته و در  یومنطقـه ا یالمللـ نیب گرانیمورد توجه باز ربازید

حضور  د،یمنطقـه، ظهـور عراق جد نیا ـردریاخ یتحـوالت سـالها یپـ

 افزوده است. باتیترت نیا تیدرآن براهم یخارج ینظام یروهاین

 نیبزرگ درنظام ب یقدرتها ینینقش آفر سپتامبر 11از حوادث  بعد

 سمیترور ـهیجنـگ عل تیاز جملـه هـدا انـهیالملل درمنطقه خاورم

 ـرانیو سـازنده ا میدخالت مستق لیدرافغانستان و عراق بدل یجهان

 یامنطقه استیرغـم سـازنده بـودن س یموفـق نبـوده اسـت و علـ

ت فرص یالملل برا نینظام ب یو الزم از سو مناسبنه تنها نقش  نرایا

در  میبا حضور مستق کایداده نشـده بلکه آمر یامنطقهدرصحنه  یساز

را به خطرانداخته  رانیا یمل تیخصمانه امن استیمنطقه و اعمال س

 یو منازعات انهیصلح در خاورم تیاست. با توجه به خدشه دار شدن وضع
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رار در خطر ق زیجوامع ن تیدارد، امن وجود یکیمنطقه ژئوپلت نیکه در ا

 .اندگرفته

 ریتأثو عدم صلح در آن  انهیموجود خاورم تیکه از وضع یاز عوامل یکی

از  یکیو  یآرمان جهان یکسالمت در جامعه است. صلح  ،ردیپذیم

را  یانسان یـاد زنـدگیزمانـه مـا اسـت و بن یهاضرورت نیترمهم

 تحقق یهمه برا یو خوشبخت یشرفت جامعه، آرامی. پدهدیمل کیتش

صلح عبارت  هکست بلیصلح دارند. صلح فقط ارتباط ن هاز بیـردن نکدا یپ

ست. گر اید یکرفتن یـات، محبت متقابل و پذیـار و ذهنکاز تبـادل اف

الملل،  نیفرهنگ صلح در نظام ب یبسط و تسرّ نیادیاز ملزومات بن یکی

و  باشدیممهم  نیمناسب در جهت انجام ا یهانهیزمبه وجود آوردن 

غالب  میپارادا شمندانیاز نوع تفکر اند یناش هانهیزم نیا یریشکل گ

 نیا یاصل یو محورها هاارزش ایآ نکهیاست. ا یخیهر دورة تار

شکل  ر،یخ ایمهم صلح است  ٔ  مؤلفهبا  ییدر جهت و همسو هامیپارادا

 دکنیم تررنگکم  ای ترپررنگرا  هانهیزم نیو به وجود آمدن ا یریگ

(4). 

است که در آن، جنگ حکمفرما نباشد. صلح تا قبل از  یحالت صلح،

ن مفهوم را داشت. لک نیهم زین ینالمللیملل متحـد در روابط ب سیتأس

 نینظم ب کینهاد »ملـل متحـد، مفهـوم آن را وسـعت داده و به عنوان 

 ـدگاهید ـنیاز ا نیکـرده اسـت. بنـابرا یتلقـ« بر عـدالت یمبتن یالملل

لکـه ب سـتیو تداوم صـلح ن یبرقرا یصرفاً فقدان جنگ به معنا گر،ید

شد ممکن است سبب کـه در تعارض با عدالت با یانجـام هـر عملـ

 . وجود صلح در جهان بر ابعاد سالمت(6)صلح و نقض آن شود  دیتهد

به  ینسانر هر ایض ناپذیو تبع یگذار است. سالمت از حقوق اصل ریتأث

بهداشت، سالمت  یسازمان جهان ی. طبق قانون اساسدیآیمحساب 

ز امل اک یه شامل برخوردارکست، بلیمار نبودن نیب یفقط به معن

ر، بعد یاخ یهاسالاست. در ظرف  یسالمت جسم، روان و رفاه اجتماع

 کف مزبور اضافه شده است. دریسالمت هم به تعر( ی)معنو یروحان

، حفظ و ارتقاء سالمت، نیتأم یبرا یز تالش جهانیا از سالمت و نیدن

 .(5) دهدیمامل خود را ادامه کر تیس

ت سالم یگذار است. ارتقا ریتأثسالمت  صلح در منطقه بر ابعاد وجود

 یابیت دستیست. قابلیاست. اما تنها هدف آن ن یهر کشور یهدف اصل

نه بودن قاً عادالیا دقی یابین دستین افراد به این تفاوت بیمترکجاد یو ا

 نظام سالمت یکه کاست  ین معنیار مهم است و آن به این نظام بسیا

ن نظام به یبه آنچه مردم از آن انتظار دارند پاسخ دهد و ا یرستبه د

 ازها پاسخ دهد.ین نیز به ایشدن تما قائلهر فرد و بدون  یبرا یاگونه

المت نظام س یارتقا ردیگیم ریتأثاز صلح  ماًیمستقکه  یاز موارد یکی

ابعاد مختلف  یاجتماع یهاچالشاز  یو سالمت جامعه است. برخ

 که عبارتند از: دهندیم لیرا تشک هسالمت جامع

 یاجتماع یکپارچگی( الف

 یاجتماع یی( شکوفاب

 ی( رفاه اجتماعج

 .(5) یبه خدمات پزشک ی( دسترسد

 یریگ جهیو نت بحث

 یکیو ژئواستراتژ یکیژئوپولت ـتیاهم لیبـدل ربـاز،یاز د انـهیخاورم

بـوده  یامنطقهو فـرا  یامنطقه گرانیخاص خود، مورد مناقشه بـاز

منطقه  نیدر ا لیاسرائ میدوم و ظهور رژ یاسـت. پـس از جنـگ جهان

 تیهما افته،یتوسعه  یکشورها ینفت برا شیاز پ شیب افتنی تیو اهم

 نیمنطقه چند نیدو چندان شد، از آن زمان تا کنون ا نطقهم ـنیا

اعتقادنـد که  ـنیبـر ا گرانیجنگ را پشت سر گذاشته است و تحل

 انهیالملل استقرار صلح در منطقه خاورم نیمسئله ب نیامروزه بزرگتر

 اناتیوجود جر ،یمـذهب ،یمسائل، قـوم لیبدل گرید یاست. از سو

 یب تیدر منطقه و حما کایحضور آمر همترو از همه م کالیراد یاسیس

 قرار داد چگونهیتا کنون ه ل،یاسرائ ـمیکشـور از رژ ـنیا یچون و چرا

مر ا نیبرقـرار نشـده اسـت. هم داریمنطقه به صورت پا نیدر ا یصلح

 بگذارد. ریتأثمنطقه  نیباعث شده است بر سالمت جامعه در ا

 خواسته زیرا ن رانیوجود دارد کشور ا انهیکه در منطقه خاورم یمنازعات

 ریتأثامر خود سالمت جامعه را تحت  نی. اکندیم ریناخواسته درگ ای

 یهاشاخص یاست که نقش آن در ارتقا یامقوله. سالمت دهدیمقرار 

 امت رکه سال یاست، لذا مبارزه با عوامل ریانکار ناپذ زین یتوسعه انسان

در سالمت  ییهاینابرابرسبب وجود  زیقرار داده و ن ریتأثتحت 

 نیاز مهمتر زیهمه آحاد جامعه و ن یتهایاز اولو قتیدر حق گردندیم

 .شودیمدولت محسوب  فیوظا

وجود داشته  یمنازعات شهیدر منطقه و اطراف کشور هم نکهیتوجه ا با

است. عدم وجود  ریاثرات آن بر سالمت جامعه انکار ناپذ جهیاست در نت

 و هم یسالمت روان ،یستیسالمت ز ،یصلح در منطقه سالمت اجتماع

اس . احسدهدیمقرار  ریتأثتحت  یافراد جامعه امکانات پزشک یدسترس

به  یو دسترس یجامعه، رفاه اجتماع یکپارچگی امعه،در ج تیامن

.رندیپذیم ریتأثهستند که از صلح در منطقه  یموارد یخدمات پزشک
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