نامه به سردبیر

نشریه پژوهش پرستاری ایران
خرداد و تیر  ،6931دوره  ،61شماره 1

DOI: 10.21859/ijnr-12029

صلح و سالمت عمومی در مناقشات هزاره سوم
مریم شجاعی

*،1

 1دانشجوی رشته کارشناسی ارشد روابط بین الملل ،دانشگاه آزاد الکترونیکی تهران ،ایران
* نویسنده مسئول :مریم شجاعی ،دانشجوی رشته کارشناسی ارشد روابط بین الملل ،دانشگاه آزاد الکترونیکی تهران ،ایران .ایمیل:
pparsashojaie@yahoo.com
تاریخ پذیرش مقاله1395/02/22 :
تاریخ دریافت مقاله1395/01/29 :
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
قبولی باشد ،افراد جامعه قادر خواهند بود از دیگر منابع زندگی بهره
بگیرند .در صورتی که بهداشت و سالمت عمومی جامعه مورد تهدید قرا
گیرد صلح در در آن منطقه هم از وضعیت مناسبی برخوردار است.
مطالعات انجام شده نشان میدهد عموماً با بهبود وضعیت بهداشت و
سالمت عمومی و وضعیت صلح جهانی رابطه مستقیمی با هم دارند.
همانگونه که سازمان جهانی بهداشت در گزارش کاری گروه پنجم
کمیسیون «اقتصاد کالن و سالمت» منتشر کرده است ،رتبه کشورها از
نظر کارآمدی نظام بهداشت و سالمت رابطه مستقیمی با صلح جهانی
دارد ( .)3در مقاله حاضر به بررسی بررسی رابطه صلح جهانی با بهداشت
و سالمت عمومی پرداخته میشود.

جستجوی صلح از مهمترین کششها و انگیزههای انسانی است .این
کشش با جوهر هستی انسان پیوندی ناگسستنی دارد .در نگاهی عام،
صلح یکی از مهمترین امور عمومی در زندگی بشر امروز میباشد؛ چرا
که وظیفه خطیر تولید امنیت را به عهده دارد .تولید امنیت ،گستره
پهناوری از حفظ بقای سرزمین تا توسعه امکانات اقتصادی و فرهنگی
را در بر میگیرد ( .)1اهمیت صلح ،بازتاب مفاهیم تئوریک حاکم بر
فضای سیاسی بین الملل ،کنش ،واکنش و اندرکنش دولت مطبوع با
دولتها و نهادهای غیر دولتی در عرصه جهانی ،ارزیابیها و نگرشهای
رهبران سیاسی و در نهایت رابطه بازیگران در صحنه بین المللی
میباشد .از این منظر ،صلح جهانی با محیط داخلی و خارجی کشورها
در تعامل است و اهداف ،تواناییها ،استراتژیها ،ابزار ،تاکتیکها ،ساختار
و سازمان سیاست خارجی ،همچنین تصمیمات ،اقدامات ،و پیامدهای
سیاست خارجی همگی در این فرایند نقش دارند (.)2
کشورها از جهات مختلف از جمله امکانات مادی و معنوی همچون
موقعیت سوق الجیشی ،منابع طبیعی ،جمعیت ،سطح رشد اقتصادی،
انسجام داخلی و ثبات سیاسی در یک سطح نیستند .به همین دلیل
تصورات و توقعات آنها از حدود منافعشان در جامعه بین المللی یکسان
نیست و ابزارها و امکانات آنها از حیث پیشبرد آن منافع متفاوت است.
منافع دولتها با یکدیگر ،گاهی متفاوت و متباین است و موجب بروز
اختالف و کشمکش بین آنها میشود ،که منجر به تنش و نزاع در منطقه
میشود .یکی از عوامل که بر صلح جهانی مؤثر است بهداشت و سالمت
عمومی است .بر طبق اساسنامه سازمان جهانی بهداشت ،بهره مندی از
باالترین استانداردهای قابل دسترسی سالمت یکی از اساسیترین حقوق
هر انسان بدون در نظر گرفتن نژاد ،مذهب ،اعتقادات سیاسی ،شرایط
اقتصادی یا موقعیت اجتماعی او است .استقرار صلح جهانی چالشی برای
سازمان بهداشت جهانی است از جمله نیازی مبرم برای حکومتها است
که بتوانند با تهدیدات جهانی علیه بهداشت جامعه مقابله کنند .این
فرایند فی مابین جوامع همچون اتفاقاتی است که در هر قسمت از جهان
به وقوع میپیوندد ولی اثرات آن بر مردم دور دست باقی میماند .در
سالهای اخیر به دلیل زندگی ماشینی و دور شدن افراد از یکدیگر و
افزایش عوامل استرس زا ،اضطراب و افسردگی ،سالمت و بهداشت
عمومی تحــت تأثیر قرار گرفتـه اسـت .اگر سالمت در سطح قابل

وضعیت صلح در خاورمیانه و اثرات آن بر سالمت جامعه
خاورمیانه مهد ادیان بـزرگ الهـی وحـوزه تمـدن اسـالمی از مـراکش
تـابنگالدش وآسـیای جنـوب شـرقی راتـداعی میکند .استراتژیست
های آمریکایی خاورمیانه را محـل تالقـی سـه قـاره آسیا و اروپا و آفریقا
مشـتمل بر قلـب خاورمیانـه  -شـمال آفریقا-قفقـاز -آسـیای مرکـزی
وجنـوب غربـی ترسـیم میکنند .منطقهای پـرتنش ومملو از حـوادث
تـاریخی وسیاسـی (مناقشـات بـین اعـراب واسـرائیل ،هندوپاکسـتان
و بطو ربـالقوه ایـران وعـراق) اسـت و از جملـه منـاطقی اسـت کـه
بـدلیل استراتژیکی و ژئواستراتژیکی و منابع عظیم انرژی و بازار
ثروتمندآن جایگاه ویژهای دارد .ترتیبـات امنیتـی درخاورمیانـه از
دیرباز مورد توجه بازیگران بین المللـی ومنطقـه ای قرارداشـته و در
پـی تحـوالت سـالهای اخیـردر این منطقـه ،ظهـور عراق جدید ،حضور
نیروهای نظامی خارجی درآن براهمیت این ترتیبات افزوده است.
بعد از حوادث  11سپتامبر نقش آفرینی قدرتهای بزرگ درنظام بین
الملل درمنطقه خاورمیانـه از جملـه هـدایت جنـگ علیـه تروریسم
جهانی درافغانستان و عراق بدلیل دخالت مستقیم و سـازنده ایـران
موفـق نبـوده اسـت و علـی رغـم سـازنده بـودن سیاست منطقهای
ایران نه تنها نقش مناسب و الزم از سوی نظام بین الملل برای فرصت
سازی درصحنه منطقهای داده نشـده بلکه آمریکا با حضور مستقیم در
منطقه و اعمال سیاست خصمانه امنیت ملی ایران را به خطرانداخته
است .با توجه به خدشه دار شدن وضعیت صلح در خاورمیانه و منازعاتی
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یکی از مواردی که مستقیماً از صلح تأثیر میگیرد ارتقای نظام سالمت
و سالمت جامعه است .برخی از چالشهای اجتماعی ابعاد مختلف
سالمت جامعه را تشکیل میدهند که عبارتند از:
الف) یکپارچگی اجتماعی
ب) شکوفایی اجتماعی
ج) رفاه اجتماعی
د) دسترسی به خدمات پزشکی (.)5

که در این منطقه ژئوپلتیکی وجود دارد ،امنیت جوامع نیز در خطر قرار
گرفتهاند.
یکی از عواملی که از وضعیت موجود خاورمیانه و عدم صلح در آن تأثیر
میپذیرد ،سالمت در جامعه است .صلح یک آرمان جهانی و یکی از
مهمترین ضرورتهای زمانـه مـا اسـت و بنیـاد زنـدگی انسانی را
تشکیل میدهد .پیشرفت جامعه ،آرامی و خوشبختی همه برای تحقق
پیدا کـردن نیاز به صلح دارند .صلح فقط ارتباط نیست بلکه صلح عبارت
از تبـادل افکـار و ذهنیـات ،محبت متقابل و پذیرفتن یک دیگر است.
یکی از ملزومات بنیادین بسط و تسرّی فرهنگ صلح در نظام بین الملل،
به وجود آوردن زمینههای مناسب در جهت انجام این مهم میباشد و
شکل گیری این زمینهها ناشی از نوع تفکر اندیشمندان پارادایم غالب
هر دورة تاریخی است .اینکه آیا ارزشها و محورهای اصلی این
پارادایمها در جهت و همسویی با مؤلفهٔ مهم صلح است یا خیر ،شکل
گیری و به وجود آمدن این زمینهها را پررنگتر یا کم رنگتر میکند
(.)4
صلح ،حالتی است که در آن ،جنگ حکمفرما نباشد .صلح تا قبل از
تأسیس ملل متحـد در روابط بینالمللی نیز همین مفهوم را داشت .لکن
ملـل متحـد ،مفهـوم آن را وسـعت داده و به عنوان «نهاد یک نظم بین
المللی مبتنی بر عـدالت» تلقـی کـرده اسـت .بنـابراین از ایـن دیـدگاه
دیگر ،صرفاً فقدان جنگ به معنای برقرای و تداوم صـلح نیسـت بلکـه
انجـام هـر عملـی کـه در تعارض با عدالت باشد ممکن است سبب
تهدید صلح و نقض آن شود ( .)6وجود صلح در جهان بر ابعاد سالمت
تأثیر گذار است .سالمت از حقوق اصلی و تبعیض ناپذیر هر انسانی به
حساب میآید .طبق قانون اساسی سازمان جهانی بهداشت ،سالمت
فقط به معنی بیمار نبودن نیست ،بلکه شامل برخورداری کامل از
سالمت جسم ،روان و رفاه اجتماعی است .در ظرف سالهای اخیر ،بعد
روحانی (معنوی) سالمت هم به تعریف مزبور اضافه شده است .درک
دنیا از سالمت و نیز تالش جهانی برای تأمین ،حفظ و ارتقاء سالمت،
سیر تکامل خود را ادامه میدهد (.)5
وجود صلح در منطقه بر ابعاد سالمت تأثیر گذار است .ارتقای سالمت
هدف اصلی هر کشوری است .اما تنها هدف آن نیست .قابلیت دستیابی
و ایجاد کمترین تفاوت بین افراد به این دستیابی یا دقیقاً عادالنه بودن
این نظام بسیار مهم است و آن به این معنی است که یک نظام سالمت
به درستی به آنچه مردم از آن انتظار دارند پاسخ دهد و این نظام به
گونهای برای هر فرد و بدون قائل شدن تمایز به این نیازها پاسخ دهد.

بحث و نتیجه گیری
خاورمیانـه از دیربـاز ،بـدلیل اهمیـت ژئوپولتیکی و ژئواستراتژیکی
خاص خود ،مورد مناقشه بـازیگران منطقهای و فـرا منطقهای بـوده
اسـت .پـس از جنـگ جهانی دوم و ظهور رژیم اسرائیل در این منطقه
و اهمیت یافتن بیش از پیش نفت برای کشورهای توسعه یافته ،اهمیت
ایـن منطقه دو چندان شد ،از آن زمان تا کنون این منطقه چندین
جنگ را پشت سر گذاشته است و تحلیگران بـر ایـن اعتقادنـد که
امروزه بزرگترین مسئله بین الملل استقرار صلح در منطقه خاورمیانه
است .از سوی دیگر بدلیل مسائل ،قـومی ،مـذهبی ،وجود جریانات
سیاسی رادیکال و از همه مهمتر حضور آمریکا در منطقه و حمایت بی
چون و چرای ایـن کشـور از رژیـم اسرائیل ،تا کنون هیچگونه قرار داد
صلحی در این منطقه به صورت پایدار برقـرار نشـده اسـت .همین امر
باعث شده است بر سالمت جامعه در این منطقه تأثیر بگذارد.
منازعاتی که در منطقه خاورمیانه وجود دارد کشور ایران را نیز خواسته
یا ناخواسته درگیر میکند .این امر خود سالمت جامعه را تحت تأثیر
قرار میدهد .سالمت مقولهای است که نقش آن در ارتقای شاخصهای
توسعه انسانی نیز انکار ناپذیر است ،لذا مبارزه با عواملی که سالمت را
تحت تأثیر قرار داده و نیز سبب وجود نابرابریهایی در سالمت
میگردند در حقیقت از اولویتهای همه آحاد جامعه و نیز از مهمترین
وظایف دولت محسوب میشود.
با توجه اینکه در منطقه و اطراف کشور همیشه منازعاتی وجود داشته
است در نتیجه اثرات آن بر سالمت جامعه انکار ناپذیر است .عدم وجود
صلح در منطقه سالمت اجتماعی ،سالمت زیستی ،سالمت روانی و هم
دسترسی افراد جامعه امکانات پزشکی تحت تأثیر قرار میدهد .احساس
امنیت در جامعه ،یکپارچگی جامعه ،رفاه اجتماعی و دسترسی به
خدمات پزشکی مواردی هستند که از صلح در منطقه تأثیر میپذیرند.
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