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عفو بینالملل خواستار توقف فوری قتل عام در غزه شد
سازمان عفو بینالملل در واکنش به کشتار مردم غزه به دست نظامیان صهیونیستی ،خواستار توقف فوری خشونتها در این منطقه شد .به گزارش ایسنا ،به نقل از العالم ،در بیانیه عفو بینالملل
آمده است :ما نقض غیرقابلقبول قوانین بینالمللی و حقوق بشری در غزه را که منجر به کشته یا زخمی شدن شماری از جمله کودکان و افراد سالخورده شده ،رصد کردیم .عفو بینالملل افزوده
ت وحشتناک باید فورا ً پایان یابد .بسیاری بر اثر اصابت گلوله جنگی به ناحیه سر و سینه زخمی شدند.
است :این وضعی 

«ابتکار» نتایج انتخابات پارلمانی عراق را در گفتوگو با پژوهشگر ارشد مسائل خاورمیانه بررسی کرد:

مقتدی صدر و تجربه سرنوشت ایاد عالوی
پشنگ :هر چند مقتدی صدر در این سالها سعی کرده که نقش اپوزیسیون شریک در قدرت را ایفا کند اما پیروزی وی به معنی تشکیل حتمی دولت نیست!
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اردشیر پشنگ پژوهشگر ارشد مسائل خاورمیانه و عضو
مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه که آثار متعددی در
رابطه با مسائل عراق از وی در قالب کتاب و مقاالت منتشر
شده است در این گفت و گو چرایی پیروزی مقتدی صدر و
شانس او برای تشکیل دولت آتی در عراق را بررسی کرده
است:
با توجه به پیشتازی لیست سائرون در انتخابات به رهبری
مقتدی صدر ،برخی از کارشناسان این پیروزی را نوعی
غافلگیری در صحنه سیاسی عراق ارزیابی کردند .شما خیز
متقدی صدر و موفقیت او را در این انتخابات چگونه میبینید
و اینکه آیا او میتواند با توجه به رایی که آورده تعیین کننده
سپهر سیاسی عراق پسا داعش باشد؟
یکی از نکات مهم انتخابات پیش رو نومیدی مردم عراق و مشارکت
پایین  44.5درصدی در انتخابات است .این موضوع مهم حاکی از آن
است که فضای سیاسی عراق متاثر از عملکرد احزاب مختلف و به
خصوص حزب حاکم ،فضایی با نشاط و امیدوار نیست! اما در رابطه
با اینکه چرا مقتدی صدر موفق شده است پیروز شود به نظر بیش از

طی هشت سال گذشته جریان
صدر همواره خود را جریان
معترض به وضع جاری در عراق
قلمداد کرده است .هر چند
خود نیز در دولت مشارکت
داشته اما سعی کرده در نقش
یک اپوزیسیون به ایفای نقش
بپردازد ،یعنی یک اوپوزیسیون
شریک در قدرت!
آنکه این پیروزی متاثر از برنامهها و شعارهای صدر باشد ،تحت الشعاع
عملکرد ضعیف رقبای وی طی سه دوره پیشین حکومتداری در
عراق است! موضوع دیگر این است طی هشت سال گذشته جریان
صدر همواره خود را جریان معترض به وضع جاری در عراق قلمداد
کرده است .هر چند خود نیز در دولت مشارکت داشته ،اما سعی
کرده در نقش یک اپوزیسیون به ایفای نقش بپردازد ،یعنی یک
اوپوزیسیون شریک در قدرت! موضوع دیگر به رویه و رفتار سیاسی
خود مقتدی صدر باز می گردد .،صدر طی سالهای اخیر مدام در
رفتار و فکر سیاسی دچار تغییر و تحول ذهنی و سیاسی بوده است و
این تغییرات هم به باور بنده بیشتر ناشی از تجربه آزمون و خطایی در
فضای سیاسی و عملیاتی عراق است .همانطور که مستحضر هستید،
صدر ابتدا به ساکن علیه نظم تازه و دولت مستقر دست به شورشی
مسلحانه زد و زد و خوردها بین هوادارانش با نیروهای آمریکایی و
دولت عراق تا سال  2009ادامه داشت! از این زمان به بعد و پس از
خلع سالح اجباری ،صدر روی به اقدامات سیاسی و اعتراضی آورد.
همچنین از نظر فکر سیاسی او در ابتدای امر خواهان برقراری نوعی
نظام سیاسی اسالمی بود اما به مرور زمان قرائتی سکوالر از دولت در
عراق را مورد حمایت قرار میدهد به نحوی که باعث میشود وی
با کمونیستها ائتالف کند و برای تشکیل دولت جدید هم خواهان
همکاری با سکوالرها باشد! در عرصه سیاست خارجی هم همینطور
است .صدر با نگاهی واقعگرایانه به دنبال بهبود روابط عراق با جهان
عرب و به خصوص عربستان سعودی است و حتی ابایی ندارد که بطور

نمادین بگوید عربستان نقش پدر اعراب را در خاورمیانه ایفا میکند!
با این اوصاف آیا صدر خواهد توانست دولت جدید را
تشکیلدهد؟
همه اینها دال بر این نیست که او بتواند دولت تازه ای تشکیل دهد.
در رویه سیاسی عراق دو حالت مختلف داشته ایم :گاه حزب و ائتالف
نخست مامور تشکیل دولت شده است و گاه فراکسیون اکثریت در
پارلمان توانسته است ائتالف پیروز را کنار گذاشته و خود تشکیل
دهنده دولت شود .امری که در سال  2010توسط شیعیان علیه ایاد
عالوی رهبر جریان العراقیه روی داد.
در حال حاضر هم وی ائتالف نخست است و تاکید کرده است
از ائتالف دولت قانون به رهبری نوری مالکی برای تشکیل دولت
استفاده نخواهد کرد و به دنبال ائتالفی با حضور لیست الوطنیه به
رهبری کسانی چون ایاد عالوی و لیست تیار الحکمه با رهبری عمار
حکیم است .در اینجا نقش ائتالف نصر به رهبری حیدر العبادی
بسیار مهم خواهد بود .اگر عبادی با جریان فتح و دولت قانون (حزب
الدعوه که خود عضو آن است) باشد در این صورت این جناح خواهند
کوشید یکبار دیگر سناریوی  2010علیه عالوی را این بار علیه صدر
ایجاد کنند .اما اگر جریان نصر به سمت صدر گرایش پیدا کند در
این صورت امکان تشکیل دولت برای مقتدی صدر بسیار محتملتر
خواهد بود.

در کل ُکردها اینبار در بغداد دیگر
آن انسجام موثر گذشته خود را
ندارند و بیشتر از آنکه به دنبال
مسائل ُکرد -عرب در سطح ملی
و عراق باشند درگیر دعواها و
رقابتهای داخلی خود هستند
اما در این بین نباید عناصر خارجی موثر در فضای سیاسی عراق
را نادیده بگیریم .بازیگران فرامنطقهای و منطقهای موثر در عراق
نیز اینک در شوک هستند و پیش بینی نمیکردند که صدر پیروز
انتخابات شود ،لذا هریک از آنان میکوشند تا دیدگاه و منافع خود را
در عراق از طرق مختلف پیگیری کنند!
پیروزی ائتالف صدر بر روی ایران چه تاثیری خواهد
داشت و اینکه آیا این گمانه زنی درست است که او در حال
حاضر از ایران فاصله گرفته و به سمت سعودی ها متمایل

شده است؟ یعنی به نوعی آیا آینده سیاسی عراق میتواند
با چنین نتیجهای از انتخابات به عرصه رقابت میان ایران و
عربستان تبدیل شود؟

اگر عبادی با جریان فتح و
دولت قانون (حزب الدعوه که
خود عضو آن است) باشد در
این صورت این جناح خواهند
کوشید یکبار دیگر سناریوی
 0102علیه عالوی را این بار علیه
صدر ایجاد کنند
طی سالیان اخیر مقتدی صدر کوشیده است فاصلهاش را با ایران
بیشتر کند .در حقیقت صدر ایران را پرنفوذترین کشور منطقه در
عراق میپندارد و با توجه به حمایتهای ایران از دولتهای پیشین
مستقر در عراق ،که همگی آنها کم و بیش با صدر دچار مشکل و
بحران بودند ،او ایران را حامی خود نمیپندارد .هرچند باید تاکید
کرد جمهوری اسالمی در هرحالتی تشکیل دولت در عراق توسط
یک جریان شیعی را در راستای منافع خود میداند ،اما در این بین
دیدگاههایی در ترتیب احزاب شیعی برای خود متصور است .به طور
مثال در انتخابات اخیر برداشت عمومی این بود حزب مورد حمایت
و عالقه ایران در وهله اول ائتالف فتح به رهبری هادی عامری و
جریانهای حشد شعبی است که موفق شد رای دوم را بدست آورد،
این مسائل در کنار عالقه مقتدی صدر برای نزدیکی به عربستان
سعودی باعث میشود که تا حدی صدر بکوشد فاصلهاش با ایران را
حفظ کند .همچنین باید تاکید کنم که صدر در کل میخواهد نوعی
باالنس را میان قدرتهای منطقهای در عراق ایجاد کند و دنبال نوعی
توازن مثبت میان تهران و ریاض در شرایط فعلی است البته ممکن
است در شرایطی دیگر او توازن منفی را دنبال کند.
با توجه به اعالم اولیه نتایج و ناکامی مالکی و عبادی ،آیا این
امر میتواند مقدمهای برای بروز یک تنش سیاسی گسترده و
بی ثابتی در عراق باشد؟
بله ما در عراق در انتخابات سال  2010شاهد بودیم که بر سر
تشکیل دولت جدید ،این کشور وارد یک بن بست سیاسی  9ماهه شد
و چنین بن بستهای سیاسی را با مدت زمان کمتر هم داشتهایم .به

نظر میرسد در دوره پیش رو هم زمینههای سیاسی تنش و بحران
سیاسی بر سرتشکیل دولت تازه بین گروههای مختلف فراهم است.
همچنین در این دوره دیگر چهرههایی نظیر جالل طالبانی که با
قدرت شخصی و کاریزمای خود توان نزدیک کردن گروههای مختلف
عراقی به هم داشت را نیز نداریم و مشکالت سنی -شیعه و نیز ُکرد
عرب بیشتر و عمیق تر از قبل شده است .در داخل هریک از اینگروهها نیز دعواها و تنشهای سیاسی بسیار شدیدی وجود دارد ،که
باعث میشود صفبندی ائتالفها و رقابتها را بسیار شکنندهتر از قبل
کند و در نتیجه احتمال بروز بحران و بن بست سیاسی را بیشتر کند.
وضعیت کردها را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا کردها
آیندهای در ساختار قدرت بغداد دارند و میتوانند از این
شکاف بوجود آمده به نفع خود استفاده کنند؟
ُکردها در این دوره از نظر کمی در استان کرکوک با تنزل رای
روبرو شده اند .در دوره پیشین آنها  8کرسی از  12کرسی رقابتی را
از آن خود کردهاند و در این دوره فقط بین  5تا  6کرسی خواهند
داشت .همچنین در داخل و در میان خود تنشهای بسیار جدیتری
از قبل دارند .این تنشها از یکسو میان احزاب اپوزیسیون در برابر دو
حزب سنتی حاکم یعنی دموکرات و اتحادیه میهنی است ،و از سوی
دیگر میان جریان طرفدار رفراندوم با جریان 16اکتبر است .همچنین

هرچند باید تاکید کرد جمهوری
اسالمی در هرحالتی تشکیل
دولت در عراق توسط یک جریان
شیعی را در راستای منافع
خود میداند ،اما در این بین
دیدگاههایی در ترتیب احزاب
شیعی برای خود متصور است
اینک چهار تا شش حزب و جریان سیاسی ُکرد مدعی بروز تخلف و
تقلب در انتخابات شدهاند و حزب اتحادیه میهنی هم هنوز از سال
 2012تاکنون نتوانسته است مساله جانشینی را حل و فصل کند.
تنها میتوان گفت حزب دموکرات به رهبری مسعود بارزانی توانسته
است موقعیت خود را در شمال عراق تثبیت کند اما در کل ُکردها
اینبار در بغداد دیگر آن انسجام موثر گذشته خود را ندارند و بیشتر از
آنکه به دنبال مسائل ُکرد -عرب در سطح ملی و عراق باشند درگیر
دعواها و رقابتهای داخلی خود هستند.

وزیر امور خارجه برای تکمیل ایزنی های برجامی به بروکسل رسید

رویترز گزارش داد

تور برجامی ظریف

طالبان در یک قدمی تصرف والیت فراه

سفرهای برجامی محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان پس از پکن و مسکو به ایستگاه آخر خود یعنی بروکسل
رسید .در همین رابطه رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان طی روز گذشته در دیدارهای جداگانه با فدریکا موگرینی
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وزرای خارجه سه کشور انگلیس ،آلمان و فرانسه نیز دیدار و گفت وگو کرد.
ظریف روز گذشته پس از دیدار با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت:دیدار خوب و
سازندهای داشتیم .ما برای گفتوگوها با وزیران خارجه سه کشور آمادهایم و در مسیر درست برای حرکت رو به جلو هستیم تا
اطمینان حاصل کنیم منافع همه اعضای باقی مانده برجام به ویژه ایران تامین و تضمین شود.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت :در این دیدار بر ضرورت اجرای کامل برجام توسط همه طرفهای باقی مانده و بهره مندی ایران
از منافع برجام و اینکه این بهره مندی ها تضمین شود تاکید شد.
وی ادامه داد :درباره نحوه اقدام و چگونگی رسیدن به آن تضمینها نیز کار را شروع کردیم .مذاکرات کارشناسی در ادامه مذاکرات
دیروز ادامه دارد.همین طور در طول یکی دو هفته آینده به صورت مشترک در سطح سیاسی و کارشناسی ادامه میدهیم.در زمینه
روشهایی که می شود منافع ایران و سایر طرف ها را تضمین کرد صحبت می کنیم .ما باید اطمینان حاصل کنیم یک طرف با
خروج غیرقانونیاش نمی تواند نفع ببرد از این مساله و سایر اعضا نیز میتوانند از حضور و باقی ماندنشان نیز منفعت ببرند.
تشکیل جلسه اروپایی برای بررسی ادامه همکاریها
گفت و گوهای دیروز وزیر خارجه کشورمان با مقامات اروپایی در حال رقم خورد که یک مقام ارشد اتحادیه اروپا اعالم کرد که
سران این اتحادیه امروز برای بررسی راه های محافظت از شرکتهای اروپایی فعال در ایران در برابر تحریم های آمریکا ،در صوفیه
پایتخت بلغارستان تشکیل جلسه می دهند .خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام اروپایی بدون ذکر نام وی اعالم کرد که فدریکا
موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا در جلسه فردا ،سران  28کشور عضو این
اتحادیه را درباره گزینه های موجود برای حفظ همکاری های تجاری با ایران ،مطلع میکنند.
حفظ برجام بدون اینکه ایران امتیازی بدهد امکانپذیر نیست
این در حالی است که روز گذشته سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه با بیان اینکه گفتوگو درباره آینده برجام حتی بدون
آمریکا هم ممکن است ،ادعا کرد :حفظ توافق هستهای بدون اینکه ایران امتیازی بدهد امکانپذیر نخواهد بود .به گزارش ایسنا به نقل
از خبرگزاری تاس ،وی همچنین با غیرمسئوالنه خواندن تصمیم آمریکا برای خروج از توافق هستهای ،تصریح کرد :خروج واشنگتن
از این توافق خطر تشدید درگیریهای نظامی در خاورمیانه را افزایش میدهد .ما نمیخواهیم شاهد این باشیم که این اقدام آمریکا
زمینهای برای افزایش درگیریهای نظامی در خاورمیانه باشد هر چند که خطر این اتفاق کامال مشهود است.
ریابکوف همچنین خاطرنشان کرد :دالیل اصلی آمریکا برای خروج از برجام هیچ ارتباطی با خود این توافق ندارد و مربوط به
رویکرد واشنگتن در سیاستهایش در قبال تهران در خاورمیانه است .ما بر این باوریم که این تصمیم به دالیلی گرفته شد که هیچ
ارتباطی با برجام ندارد و باید بگویم که نمایندگان آمریکا این مساله را کتمان نمیکنند.

شب ه نظامیان طالبان در عملیاتی مرکز والیت فراه افغانستان را تهدید کردهاند و درگیریهایی در حومه این شهر
میان نیروهای دولتی و این شبهنظامیان از جمله بر سر دو منطقه استحفاظی پلیس صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،یک مقام استانداری والیت فراه افغانستان و چند تن دیگر از ساکنان محلی تایید کردند که
نیروهای امنیتی در مناطق استحفاظی دو و سه پلیس واقع در حدود  ۴کیلومتری مرکز شهر با یکسری نیروهای مهاجم درگیر
شدهاند .یکی از ساکنان شهر به نام حمیداهلل گفت :شبهنظامیان طالبان خیلی سریع اقدام میکنند و اگر دولت دست به اقدام
فوری و جدی نزند این والیت سقوط کرده و به دست طالبان خواهد افتاد.
چند تن دیگر از ساکنان محلی که نامشان را فاش نکردند ،گفتند :نیروهای طالبان در حدود ساعت  ۲نیمه شب عملیاتشان
را شروع کرده و از چند جبهه شهر را مورد حمله قرار دادند .یک سخنگوی نظامیان ارتش افغانستان در استان فراه به نام نوراهلل
خالقی گفت :نیروهای امنیتی افغان حمله طالبان را دفع کرده اما برخی ساکنان گفتند که طالبان پیشروی داشته و حتی در
اطراف شهر ایست بازرسی ایجاد کرده و در حال اخذ کارت شناساییهایی مردم و جلوگیری از فرار آنها از شهر است.
این در حالی است که عالوه بر این درگیری چند کانون بحران دیگر نیز از زمان اعالم شروع عملیات بهاره ساالنه طالبان در
افغانستان بروز پیدا کرده است که از جمله آنها چند حمله انتحاری اخیر در شهر کابل پایتخت افغانستان بوده است .در عین
حال گزارش شده که چند منطقه در استانهای بقالن و بداخشان در شمال افغانستان از دست رفته یا تهدید شدهاند و در استان
فریاب در شمال غرب و غزنی و زابل در جنوب کابل نیز درگیریهای سنگین گزارش شده است.
استان فراه افغانستان واقع در مرز این کشور با ایران طی ماههای اخیر شاهد درگیریهای سنگین بوده و در جریان این
درگیریها صدها تن از سربازان و نیروهای امنیتی افغانستان کشته شدهاند و حتی واحدهای عملیات ویژه نیز متحمل تلفاتی
سنگین شدهاند.
ساکنان استان فراه گفتهاند که از مدتها پیش از بابت آسیب پذیریهای این شهر شکایت کرده بودند .والی استان فراه در ماه
ژانویه با اعالم استعفایش دلیل بدتر شدن وضعیت امنیتی این منطقه را مداخلههای سیاسی و فساد دانست.
یک پزشک در بیمارستانی در استان فراه که نامش را فاش نکرد گفت :تاکنون در این دور جدید درگیریها در این استان دو
عضو نیروهای امنیتی افغان کشته و  ۱۶تن دیگر از آنها زخمی شدند و همچنین پنج غیرنظامی نیز زخمی شدند.
این اقدام در حالی صورت گرفت که روز شنبه نیز نیروهای طالبان در درگیری با نیروهای امنیتی منطقه اوشان در شهرستان
شهرک استان غور تصرف کرده بودند .اقبال نظامی سخنگوی فرماندهی پلیس استان غور روز شنبه با اعالم این مطلب گفت
که در این حمله طالبان به روستای اوشان این منطقه به دست طالبان سقوط کرده است.او آمار اولیه در این حمله را یک کشته
از سوی نیروهای خیزش مردمی و یک زخمی اعالم کرد اما منابع محلی از شهرستان شهرک میگویند که تلفات نیروهای
امنیتی در این بخش زیاد بوده است .استان غور در شمال غرب افغانستان واقع است و دو استان هرات و فراه افغانستان بین
غور و ایران قرار دارد.

*
تبسمسبحانی
صلح یک آرمان جهانی و یکی از مهمترین ضرورتهای زمانه ما است و بنیاد زندگی
انسانی را تشکیل میدهد .برای پیشرفت جامعه ،آرامی و خوشبختی همه نیاز به
تحقق پیدا کردن صلح دارند .صلح فقط ارتباط نیست بلکه صلح عبارت از تبادل افکار
و ذهنیات ،محبت متقابل و پذیرفتن یک دیگر است .یکی از ملزومات بنیادین بسط و
تسری فرهنگ صلح در نظام بین الملل ،به وجود آوردن زمینههای مناسب در جهت
ّ
انجام این مهم میباشد و شکلگیری 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 مؤلفه مهم صلح است یا خیر؟ شکلگیری و به وجود آمدن این
زمینهها را پررنگتر یا کم رنگتر میکند.
وجود صلح در هر جامعه بر ابعاد سالمت تأثیرگذار است ،سالمت انسانها هدف
اصلي بسياري از کشورها و سازمانهاي بينالمللي است .نگاهي ساده بر اعضاي اصلي
سازمان ملل متحد نشان ميدهد كه تقريبا همه سازمانها ،برنامه ها ،صندوقها و
كميسيونهاي مربوطه از نوعي مسئوليت براي ارتقاي سالمت در سطوح جهاني،
منطقهاي و ملّي برخوردارند .اعضاي مختلف سازمان ملل متحد به طور مستقيم يا
غيرمستقيم در ارتقاي سالمت در سطح جهاني مشاركت دارند .بعضي از اين اعضا
ممكن است جنبههاي خاصي از بخش سالمت را مورد توجه قرار دهند .سازمان
جهانی بهداشت ( )World Health Organizationکه به اختصار WHO
نامیده میشود یکی از آژانسهای بینالمللی است که مهمترین هدف آن هماهنگی و
ارتقاء وضعیت بهداشت عمومی در سطح جهان است .بر طبق تعریف سازمان جهانی
بهداشت ،سالمتی عبارت است از یک حالت آسودگی جسمی ،روانی ،اجتماعی و تنها
به نبود بیماری یا ناتوانی اطالق نمیشود .سالمتی انسانها امری است اساسی که برای
دستیابی به صلح و امنیت به باالترین میزان همکاری بین مردم و دولتها وابسته است.
مطالعات انجام شده نشان می دهد عموماً با بهبود وضعیت اقتصادی ،وضعیت
سالمت مردم یک جامعه نیز بهبود یافته است .ولی آنچه که از اهمیت بیشتری
برخوردار است اثر سالمت بر کاهش فقر و رشد اقتصادی یک کشور است .کشورهایی
که افراد آموزش دیده و سالم دارند و دارای وضعیت سیاسی باثباتی هستند و از
رشد اقتصادی مناسبتری برخوردار بودهاند ،لذا این کشورها از شانس باالتری برای
قرار گرفتن در شرایطی آرام ،بیدغدغه و خالی از تشویش ،کشمکش و ستیز که از
آن تحت عنوان صلح در دوران معاصر یاد می شود ،دارا خواهند بود .امروزه با توجه
به سرعت تحوالت اقتصادی و بحثهایی همچون پدیده جهانی شدن نگرانیهایی
در میان کلیه دانشمندان رشتههای اقتصاد و مدیریت سالمت پدید آمده است که
اینگونه تحوالت چه اثرات مستقیم و غیر مستقیمی بر سالمتی افراد خصوصاً افراد
فقیر دارد و بالعکس .جهانی شدن منافع بسیار هنگفتی را به صورت بالقوه دارد ،زیرا
اشتراک ایده ها ،فرهنگ ها ،فناوریهای حفظ کننده حیات و فرآیندهای کارآمد
تولید را افزایش میدهد .جهانی شدن میتواند هر مخاطرهای را سریعتر به تمام جهان
منتقل کند .رهبران سیاسی جهان بارها تصمیم به کاهش و یا حذف فقر از جهان و
ارتقای سطح سالمت فقرا گرفتهاند .واضح است که این اهداف خود به خود محقق
نخواهد شد؛ ارتقای سطح سالمت فقرا و افزایش متوسط طول عمر آنان همانگونه که
بر شاخصهای توسعه اقتصادی کشورها اثرگذار است به شدت نیازمند بهبود همان
شاخصهاست .در اکثر کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته با کنترل بیماریهای
واگیردار ،ارتقای سالمت مادر و کودک ،کاهش آثار معلولیت جسمی و ذهنی جامعه
خصوصاً افراد کمدرآمد میتوان تاثیر قابل توجهی بر شاخصهای اقتصادی این گونه
کشورها گذاشت.
امکان رسیدن به این اهداف در کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته دارای
پیچیدگیهای بسیاری است که از آن جمله میتوان به نکات زیر اشاره کرد:
نخست آنکه توسعه اقتصادی به خودی خود نمیتواند شاخصهای سالمتی را بهبود
بخشد زیرا توسعه اقتصادی خود زاییده سطح سالمت جامعه است.
دوم آنکه رشد اقتصادی اگرچه مهم است ولی کافی نیست زیرا دیده می شود
کشورهای توسعه یافته نیز دارای سطح سالمتی بسیار متفاوتی هستند.
در این میان نباید مشکالتی همچون فساد ،سوء مدیریت و ضعف بخش دولتی را
در این کشورها از یاد برد.
بنابراین به نظر میرسد سازمان بهداشت جهانی باید با کمک به کشورهای فقیر
و کمتر توسعه یافته سعی نماید ،تا این کشورها بتوانند منابع مالی بیشتری را به
امر سالمت اختصاص دهند ،شفافیت بیشتری ایجاد و کمک کنند که جامعه
در این کشورها اطمینان حاصل نماید که نظام سالمت با تأمین مالی کافی و به
صورت اثربخش کار میکنند و به مسائل اصلی سالمت جامعه میپردازند .در این
راستا شناسایی صحیح فقرا در این گونه کشورها ،توزیع مناسب خدمات و شفافیت
و پاسخگویی سازمانهای ارائهدهنده خدمات میتواند کمک زیادی به بهبود وضعیت
سالمت فقرا در این کشورها نماید .مسئله دیگری که در این کشورها باید مورد تأکید
قرار گیرد همانا بسترسازی فرهنگی برای ارتقای سطح سالمتی در جامعه است که از
اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
از سوی دیگر ،پیشگیری و محدودسازی تعارضات و جنگها ،نیازمند تالش برای
برقراری تماس با طرفین درگیر و انتقال مناسب نظرات طرفین و از این طریق کاهش
خشونتها در حین جنگ و تعارض میباشد .برقراری تماس با طرفین درگیر در
سطوح عالی ،نیازمند افرادی است که رهبران طرفین بتوانند به ایشان اعتماد کنند.
جامعه پزشکی و به طور کلی متخصصین حوزه سالمت (بعنوان نمایندگان سازمان
جهانی بهداشت) از دیرباز مورد اعتماد عموم و خواص جوامع مختلف بودهاند؛ چرا که
به طور معمول برای تامین سالمت و حفظ جان انسانها تالش صادقانه داشتهاند .از
این رو ،تجربیات گذشته نشان داده است که اگر این گروه از جامعه با هدف کاهش
خشونتها و پیشگیری از جنگها وارد عمل شوند ،میتوانند تا حد زیادی به این هدف
دست پیدا کنند .در عین حال ،متاسفانه تالشها در این زمینه محدود بوده است و
بیشتر در حد تئوری پردازی و متون علمی باقی مانده است و لذا نیازمند تالش بسیار
بیشتر توسط متخصصین حوزه سالمت در جهت صلح گستری در سطح جهان و حتی
در درون جوامع هستیم .برنامه سازمان جهانی بهداشت با عنوانسالمت به مثابه پلی
برای صلح و همچنین تالشهای سازمان پزشکان بدون مرز و سازمان ملل متحد تا
حدودی توانسته است نشان دهد که این رویکردها میتوانند در صلح گستری بسیار
موفق باشند.
* کارشناس ارشد روابط بین الملل

