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تبریک هیئت مدیره انجمن علمی 
مطالعات صلح ایران به مناسبت سال نو

هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران، 
بهار  آغاز  و  نو  سال  حلول  باستانی،  سعید  عید 
نموده؛  عرض  تبریک  عزیزان  همه  به  را  طبیعت 
اطمینان دارد ملت ایران از این شرایط سخت و 
کنده  بحرانی نیز با روحیه ای امیدوارانه و قلبی آ
و  صلح  و  آمد  خواهد  بیرون  سرافرازانه  مهر؛  از 
آرامش واقعی را در همه ی ابعاد تجربه خواهد 

کرد.

با امید به بهروزی و سرافرازی ملت ایران
هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران
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ام شمادیی نوروز بمانید هک ایّ
آغاز شمادیی و سرانجام شمادیی

آن صبح نخستین بهاری هک هب شادی،
می آورد از چلچله پیغام، شمادیی

آن دشت طراوت زده آن جنگل هشیار
آن گنبد گردننده ی آرام شمادیی

خورشید گر از بام فلک عشق فشاند،
خورشید شما ، عشق شما ، بام شمادیی

نوروز کهنسال کجا غیر شما بود ؟
اسطوره ی جمشید و جم و جام شمادیی

عشق از نفس گرم شما اتزه کند جان
م شمادیی افساهن ی بهرام و گل اندا

هم آینه ی مهر و هم آتشکده ی عشق،
گام شمادیی هم صاعقه ی خشم ِ بهن

امروز اگر می چمد ابلیس، غمی نیست
رد فّن کمین حوصله ی دام شمادیی

گیرم هک سحر رفته و شب دور و رداز است ،
رد کوهچ ی خاموش زمان، گام شمادیی

ر شمایند مبارک ام هب دیدا ایّ
ام شمادیی نوروز بمانید هک ایّ

پیراهی یغمایی

کاهم ای بهاری تقدیم هب ملت اریان چ
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دکتر  نرگس رستمی گوران
پزشک عمومی

کووید  یا  جدید  کرونا  ویروس 
و  ها  رسانه  اصلی  قهرمان   ۱۹
که  است  کشورها  و  جوامع  فاتح 
تسخیر  به  دیگری   از  پس  یکی 
بنا  ها  دولت   . اند  آمده  در  وی 
شرکت  و  خود  قانونی  وظیفه  به 
قالب  در  اجتماعی  نهادهای  و  ها 
مسئوولیت پذیری اجتماعی به مقابله با این بیماری پرداخته 
و تالش می کنند آسیب های ناشی از این بیماری به حداقل 
برسد. آنچه در این میان مهم  انگاشته می شود و قطعا مهم 
نیز هست نجات جان انسان ها ست. اما شاید در این بحبوحه 
زنده  موجودات  تنها  دنیا  این  در  ما  کنیم  می  فراموش  گاه 
نیستیم و در تعادلی ظریف با همه انواع موجودات زنده به سر 
می بریم. اگر اقدامات پیشگیرانه ما در مقابله با ویروس کرونا  
تهدید کننده حیات سایر انواع موجودات باشد و یا حتی به 
شکل دیگر تهدیدی برای سالمت انسان ها ایجاد کند باید 
سود و زیان این اقدامات مد نظر قرار گیرد و به شیوه ای از 
آسیب های جانبی این  اقدامات اجتناب ناپذیر کاسته شود .

برخی از اقدامات  که می تواند محیط زیست را با خطر مواجه 
کند عبارت است از :

۱- افزایش مصرف مواد شوینده شامل  
اثرات منفی شوینده ها بر محیط زیست بسیار مطالعه شده 

آثار  از مهمترین  راهکارهای مختلفی پیشنهاد شده است  و 
اشکال  زنده،  موجودات  روی  بر  سمی  اثرات  به  میتوان  آن 
آب   در  لجن  و  جلبک  افزایش  نیز  و  آب  تصفیه  فرایند  در 
اکسیژن گیری  مانع  ها  از شوینده  ناشی   اشاره کرد. کف  
گیاهان  رشد  در  اختالل  و  فتوسنتز  کاهش  با  و  شده  آب 
رشد سایر آبزیان نیز مختل می شود. همچنین شوینده ها با 
ایجاد اختالل در فرآیندهای سوخت و ساز موجودات آبزی 

مانع رشد آنها می شوند. کاهش میزان فسفات در ترکیبات 
شوینده و نیز استفاده از ترکیبات تجزیه پذیر در ساخت مواد 
شوینده از راهکارهای در حال انجام است. مطالعه در زمینه 
تولید شوینده های  بهتر و حمایت از تولید و ترویج استفاده 
درست  استفاده  ضمن  تا  کند  می  کمک  ها   شوینده  این 
کاهش  زیست  بر محیط  آنها  نامطلوب  اثرات  ها  از شوینده 
یابد. استفاده از لوگوهای ویژه که نشان دهنده سالم تر بودن 

جنگ با کرونا، صلح با محیط زیست
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شوینده و اثرات کمتر آن بر محیط زیست است یکی از راه 
کارخانه  فاضالب  ویژه  به  فاضالب   تصفیه  باشد.  می  کارها 
از ورود فاضالب  های مواد آرایشی و بهداشتی و جلوگیری 

خام به آب های جاری از راهکارهای دیگر است(۱-3(
 2-  افزایش مصرف آب و تولید فاضالب

در شرایط بروز همه گیری کرونای جدید توصیه به شستشو 
. افزایش شستشو به معنای  محور اقدامات پیشگیرانه است 
همراه  فاضالب  تولید  افزایش  با  و  بوده  آب  مصرف  افزایش 
است. این فاضالب عالوه بر مواد عفونی حاوی مواد شوینده 
و دارو بوده که به شیوه ای خطرناک سالمت موجودات زنده 
مواد  و  ها  شوینده  از  استفاده  دهد.  می  قرار  تاثیر  تحت  را 

که  کننده  ضدعفونی 
احتیاج  کمتری  آب  به 
دارند می تواند به کاهش 
مصرف آب کمک کند . 
همچنین تصفیه هر چه 
فاضالب  بیشتر  و  بهتر 
خام و استفاده از آن در 
مصارف مجاز به استفاده 
کمک  آب  از  بهینه 
اکنون  هم  کرد.  خواهد 
از  نیرو  وزارت  معاون 
درصدی   30 افزایش 

مصرف آب در کشور خبر داده است  و از مردم تقاضا کرده  
در هنگام خانه تکانی در مصرف آب صرفه جویی کنند. در 
برخی استان ها کمبود آب می تواند نگران کننده باشد و الزم 

است تدابیی در این زمینه اندیشیده شود.)4( )5( 

3- تولید و تجمیع زباله های حاوی مواد عفونی 
از  استفاده  افزایش  کرونای جدید،  پیامدهای شیوع  از  یکی 
ماسک و دستکش در محیط های مختلف و در بیمارستان 
موارد  این  متخصصین  نظر  به  بنا  است.  درمانی  مراکز  ها  
پس از مصرف آلوده محسوب شده و مانند زباله عفونی باید 
دفن شوند. اما متاسفانه در سطح معابر شهری تعداد زیادی 
ماسک و دستکش استفاده شده مشاهده می شود که آلودگی 
محیط و خطر انتقال را افزایش می دهد. آموزش صحیح به 
عموم مردم در خصوص معدوم سازی این نوع زباله ها اهمیت 
از مصرف بی رویه  باید سعی کرد  فراوانی دارد. ضمن آنکه 
و نابه جای این اقالم نیز خودداری شود . برنامه ریزی برای 
توزیع اقالم  و نیز جمع آوری زباله های شهری و خانگی و به 

ویژه زباله های بیمارستانی و نیز تقویت نظارت بر بی خطر 
سازی پسماندهای عفونی از اقدامات مهم در این زمینه است 
بهداشت   وزارت  و  زیست  محیط  سازمان  همکاری  تقویت   .
در این خصوص ضروری است. همچنین نقش شهرداری های 
در تعبیه سطل های ویژه برای قرار دادن ماسک و دستکش 
مصرف شده اهمیت دارد. )6( در این بین تعطلی تفکیک زباله 
با هدف مراقبت از کارگران به معنی دفن بیشتر زباله های 
تجزیه ناپذیر بوده و با توجه به تقارن شیوع کرونا با موسم 
خانه تکانی این زباله ها ممکن است بیش از سایر زمان ها 
گرد آوری شود. درخواست از خانواده ها برای تعویق مراسم 
خانه تکانی می تواند کمک کند تا زباله های کمتری تولید 
شده و آسیب به محیط 

زیست کمتر شود.)7(
با  جانوران  آلودگی   -4

ویروس کرونا
آلودگی  از  شواهدی 
حیوانات با ویروس کرونا 
تازگی  به   . دارد  وجود 
سگ  یک  از  ویروس 
شده   جدا  کنگی  هنگ 
متعددی  مقاالت  است. 
به بررسی احتمال انتقال 
ویروس کرونای جدید از 
خفاش یا جانوران دیگر به انسان و نقش آنها به عنوان مخزن 
اند.  پرداخته  جانوری  های  گونه  سایر  به  انتقال  و  ویروس 
باعث  توانند  می  ویروس  کرونا  از  انواعی  اینکه  به  توجه  با 
مرگ و میر در جانوران اهلی شود، الزم  است مطالعات این 
حوزه تکمیل شود تا نقش ویروس جدید در آلودگی حیوانات 

مشخص شود. )8-۹( 
محیط  بر  کرونا  گیری  همه  تاثیر  از  ای  خالصه  موارد  این 
زیست بود. مطالعات علمی از سوی محققین  حوزه محیط 
زیست مورد نیاز است تا ابعاد این تاثیر بهتر شناخته شود.

کره  مسافران  همگی  ها  انسان  ما  و  جدید  ویروس  کرونا 
برهم  عنوان  به  ها  انسان  ما  بی شک  زمین هستیم.  زیبای 
زنندگان تعادل طبیعت نقش اصلی در برافروختن آتش این 
بحران داشته ایم. بهتر است تا دیر نشده به صلح با طبیعت 
زندگی  محیط  این  از  بیش  و  بیندیشیم  جانداران  سایر  و 
خود و سایر موجودات را با خود خواهی و جداانگاشتن خود 
به خطر  مخلوقات  اشرف  عنوان  به  زنده  موجودات  دیگر  از 
نیندازیم. شاید به گفته یکی از فرهنگ پژوهان کرونا دست 
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قهر طبیعت است تا به ما نشان دهد تنها موجودات این کره 
خاکی نیستیم. نشان پیروزی او  بهبود وضعیت آلودگی هوا 
فروش  و  میزان خرید  کاهش  و  بزرگ جهان  های  در شهر 
حیوانات بوده است. بی شک، صلح با طبیعت یکی از رموز 

مهار همه گیری کرونا خواهد بود.)۱0(

منابع :
اصغر- میرعلي  دانالو  ناهید*,زینالي  محمدحسیني   .۱

شوینده ها و محیط زیست- همایش روشهاي پیشگیري از 
اتالف منابع ملي- فرهنگستان علوم مهندسی۱383-

امیرحسین*,مصداقي  سیدعلیرضا,محوي  موسوي   .2
فنتون در حذف  فرآیند  .کارآیی  علیرضا,ناصري سیمین  نیا 
صنایع  پساب  بیولوژیکی  پذیری  تصفیه  بهبود  و  دترجنت 
انستیتو  و  بهداشت  دانشکده  -مجله  کننده  پاک  و  شوینده 
تحقیقات بهداشتی- بهار ۱387 , دوره  6 , شماره  ۱ ; صفحه 

63 تا صفحه 73.
ناصرآباد, سعید,  اکبر, شهبازی  علی  هدایتی, سید   .3
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نامه شماره 4((:607-۱6. -
4-https://www.isna.ir/news
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 پسماند پزشکی، گامی مهم در کاهش انتشار ویروس کرونا
7-  parsine.com/002Wwk
8-Viruses from animals Le Page, Michael )2020( 
New Scientist 245 326
۹-Coronaviruses in animals and humans Ng, Lisa F. 
P.; Hiscox, Julian A. )2020( BMJ 368  m634
۱0-https://www.magiran.com/article/40۱756۱
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دکتر رکسانا میرکاظمی
دکتری تخصصی علوم سالمت 

و دبیر علمی کمیته صلح و 
سالمت

و  صلح  تاریخ،  طول  در  همواره 
بشر  نوع  دیرینه  آرزوی  سالمت 
بوده است. صلح و سالمت رابطه 
و جهات  ابعاد  توان  نوعی که می  به  دارند  با هم  تنگاتنگی 
بسیار مشترکی بین آنها مشاهده کرد. عدم صلح در مفهوم 
سلبی خود عامل مستقیم مرگ و میر، معلولیت، آسیب های 
جسمی و روانی متعدد به انسان ها و عامل غیر مستقیم  فقر، 
قحطی، شیوع بیماری ها و کاهش توجه، بودجه و امکانات 
عدم  همچنین  است.  مردم  عموم  برای  درمانی  و  بهداشتی 
تبعیض  خشونت،  اصلی  عامل  خود  ایجابی  مفهوم  در  صلح 
های  مولفه  بر  مستقیما  که  است  یافتگی  توسعه  عدم  و 
اجتماعی- اقتصادی سالمت تاثیر گذار است. بنابر این ارتباط 
صلح و سالمت چنان به هم آمیخته است که حقیقتا می توان 

آن را را دو روی یک سکه در نظر گرفت. 
برای  ضروری  شرط  اجتماعی  همبستگی  دیگر  سوی  از 
پیشبرد سالمت و صلح در جامعه است. همبستگی اجتماعی 
از یک  افراد یک جامعه خود را عضوی  بدان معنا است که 

کل بزرگ بنام اجتماع و یا حتی نوع بشر تصور نمایند که 
مانند سلول های یک  دارند  با هم  ارگانیکی  پیچیده  روابط 
بدن که سعادت فرد در گرو سعادت کل و سعادت کل در 
گروه سعادت اجزاء آن است. در این نوع از همبستگی روابطی 
ناشی از تعاون، تعاضد و همکاری و نه رقابت و ستیزه جویی 
بر روابط انسانی حاکم است که متضمن پیشبرد صلح و ارتقاء 

سالمت فردی و اجتماعی است. 
امر  به  توجه  لزوم  پیش  از  بیش  ما  کشور  در  اخیر  حوادث 
و سالمت  صلح  اهداف  تحقق  برای  را  اجتماعی  همبستگی 
مشخص می نماید. به عنوان مثال در شیوع گسترده ویروس 
کرونا که از کشور چین آغاز و شهر به شهر، ایالت به ایالت، 
کشور به کشور را در نوردید، تا اینکه از ماه گذشته متاسفانه 
در  ویروس  این  شیوع  با  مرتبط  اخبار  عمومی  اعالم  شاهد 
کشور عزیزمان ایران هم بودیم، خود مثال بارزی است از در 
هم تنیدگی روابط انسانی در عصر حاضر. دیگر نمی توان به 
شیوع و یا بروز هر بیماری در هر گوشه جهان بی تفاوت بود 
و ان را مساله ای مربوط به دیگران دانست. همچنین تغییرات 
بروز آتش سوزی، سیل و سرما و گرما و  اقلیمی که سبب 
قحطی در سراسر دنیا و کشور عزیزمان ایران نیز شده است، 
مساله مصرف گرایی و تخریب محیط زیست را نه یک مساله 
فردی و اجتماعی بلکه امری بین المللی و مربوط به سالمت 
و صلح در کلیه جوامع مطرح می نماید و مسئولیت اجتماعی 
و همبستگی افراد را برای محدود کردن داوطلبانه و اختیاری 

همبستگی اجتماعی، صلح و سالمت در 
شرایط تهدید و مخاطره
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خود از منابع کره ارض و حفظ آن برای نسل آینده و جهت 
حفظ صلح و سالمت نسل حاضر را به شدن می طلبد که 
هر فرد به صرف داشتن امکانات مالی خود مختار در اختیار 
گرفتن زندگی مصرف گرایانه نیست که عواقب آن بر همه در 

جای جای کره ارض بر خواهد گشت. 
نتیجه  حاضر  عصر  در  و سالمت  صلح  تهدیدات  از  بسیاری 
و  روابط  و  اجتماعی  همبستگی  به  توجه  عدم  مستقیم 
اقتضائات عصر حاضر است که بر روابط انسانی حاکم است 
و شاید اگر به دقت اکثر مشکالت و مصائب امروز را بررسی 
کنیم نقش عدم همبستگی اجتماعی را  در تک تک آنها پر 

رنگ می یابیم. 
هر چند بالیا و مصائبی که هر روز با آنها مواجه می شویم 
حقیقتا زندگی را سخت و دشوار نموده است اما در دل خود 
یادگیری عظیمی نیز به همراه دارد. هر کدام از این مصائب 
اقتضائات  صحیح  درک  از  ما  غفلت  از  ناشی  که  اجتماعی 
کلیتی  انسانی  روابط  آن  در  که  است  و شرایط عصر حاضر 
پیچیده و ابعادی جهانی دارد، خودآگاهی و بیداری جمعی به 
همراه دارد که در آن حقیقت روابط پیچیده و به هم پیوسته 
انسان ها و جوامع را نشان می دهد.گویی کم کم دارد باورمان 
می شود که ما یک کل به هم پیوسته ایم. اقتضائات و شرایط 
ارتباطی  و  اجتماعی  روابط  چنان  حاضر  عصر  در  زندگی 
پیچیده ای را رقم زده است که آهسته آهسته باورمان می 
شودکه با اقتضائات و شرایط زمان قبل باید وداع کنیم. دیگر 
به  ناظر  فقط  گروهی  و  فرد  هر  که  است  گذشته  آن  زمان 

منافع فردی و گروهی خود باشد. 
وضعیت کشور عزیزمان را در چند ماهه اخیر در نظر بگیریم. 
مهمترین مساله حاضر مواجهه با اپیدمی کرونا در کشور است. 
جامعه ایران در حالی به مواجهه با این اپیدمی ویروسی به 
غایت تهاجمی و بدون درمان یا واکسن مشخص می رود که 
در ماه های اخیر متاسفانه مردم ایران مخاطرات و تهدیدات 
اقتصادی  شرایط  و  ها  تحریم  سایه  در  را  سنگینی  و  منابع 
بیماری  این  بر  غلبه  کنند.  می  و  کرده  تحمل  را  نامطلوب 
بهداشتی  اصول  رعایت  برای  ملی  عزم  و  همبستگی  به  جز 
برای  محافظتی  خود  فردی  اجتماعی  مسئولیت  احساس  و 
حفظ دیگران ممکن نیست. لذا هر روز احساس همبستگی 
اجتماعی در جامعه برای مقابله با این بحران بیشتر مشاهده 
می شود. ابراز قدردانی و تحسین های مکرر مردم در مقابل 
را  خودگذشتگی  از  و  ایثار  زیبایی  درمان،  و  بهداشت  کادر 
شرم  رفتارهای  دیدن  سازد.  می  عیان  همه  چشم  برابر  در 
آور معدودی از افراد مانند احتکار ماسک و مواد ضد عفونی 

کننده و یا گرانفروشی این موارد که مورد نیاز جامعه و تامین 
انزجاری در مردم  کننده سالمت آن ها است، چنان حالت 
ایجاد نموده است که روح صداقت و پاکی و از خود گذشتگی 

را بیدار نموده است. 
ایران  مردم  برای  رنج  و  درد  از  پر  گذشته  ماه  چند  به  اگر 
بازگردیم و به سایر وقایع پیش آمده در آن توجه کنیم دوباره 
بر آمدن روح بیداری و تالش برای ایجاد همبستگی جمعی 
و  همدلی  احساس  هستیم.  ناظر  بالیا  و  مصائب  اوج  در  را 
همدردی ملی در شدائدی مانند کشته شدن هم وطنان عزیز 
در وقایع آبان ماه و سقوط هواپیمای اوکراینی از نمود ها و 

جلوه های این همبستگی و همدلی اجتماعی است.
برای  تهدیدات حقیقتا  و  این مخاطرات  با  مواجهه  هر چند 
اما  زد؛  رقم  را  فرسایی  طاقت  و  بسیار سخت  شرایط  مردم 
همانند همه ی سختی ها و ابتالئات بشر، یادگیری و رشد و 

بلوغی برای افراد و جامعه را با خود به همراه دارد.
اوج  امید آن که  است،  لحظات شب،آغاز سپیده  سیاهترین 
مسئولیت  و  ملی  بیداری  آغاز  حوادث،  وقوع  و  بالیا  نزول 
در  جدیدی  فصل  و  باشد  مسئوالن  پاسخگویی  و  پذیری 
تاریخ توسعه و تحول ایران آغاز گردد که در آن همبستگی 
اجتماعی ضمانتی برای تحقیق اهداف صلح و سالمت برای 

مردم باشد. 
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غزاله رئوفی

دانشجوی ارشد بهداشت عمومی

همه  و   )epidemy( گیری  همه 

یا   ،  )pandemy( جهانی  گیری 

شیوع بیماری های عفونی و واگیردار 

در سطح بسیار وسیع می تواند منجر 

به بروز بیماری و مرگ و میر با وسعت جغرافیایی باال شود. نوع بشر 

در طول تاریخ تجربیات بسیاری از این دست داشته و با چالش های 

تا  دور،  سالیان  در  وبا  و  گیری جهانی طاعون  از همه  نظیر  بزرگی 

آنفوالنزای اسپانیایی )Spanish Flu( در ۱۹۱۸، همه گیری جهانی 

آنفوالنزا  گیری  همه   ،۲۰۰۳ در   )SARS( حاد  تنفسی  سندروم 

در   COVID-19 گیری  همه  نهایتا  و  ابوال  گیری  همه   ،H1N1

بسیار  نرم کرده است. عواملی همچون رشد  پنجه  و  ۲۰۱۹ دست 

بین  سفرهای  و  نقل  و  حمل  سهولت  و  تسریع  شهرنشینی،  سریع 

را   گیری  همه  بروز  اخیر  سالهای  در  اقلیمی،  تغییرات  و  المللی 

بسیار شایع تر از گذشته و مهار آن را پیچیده تر کرده است. از این 

کمک  تواند  می  جامعه   بر  چنینی  این  وقایع  تاثیرات  بررسی  رو 

بسزایی در شکل دادن عکس العمل ها و راه حل های مناسب برای 

جلوگیری، مهار و یا کاهش تاثیرات همه گیری بیماری ها و حفظ 

صلح و آرامش در سطوح مختلف نماید.

همه گیری بیماری ها عالوه بر تحمیل درد و رنج و از بین رفتن جان 

انسان ها، می تواند تاثیرات مهمی بر وضعیت اجتماعی، اقتصادی 

سرویس  توسط  شده  منتشر  گزارش  بگذارد.  جوامع  سیاسی  و 

نشان می دهد خسارت  فوریه ۲۰۲۰  در  اروپا  پارلمان  تحقیقات 

بخش  قراردادن  تاثیر  تحت  با  گیر  همه  های  بیماری  از  ناشی 

سالمت، حمل و نقل، کشاورزی و توریسم و مبادالت تجاری ما 

بر ۵۰۰  بالغ  تواند ساالنه  می  کاال(  تامین  )زنجیره  ها  بین کشور 

بیلیون دالر شود. )1(

تاثیرات کوتاه مدت  تواند  بیماری همچنین می  شیوع گسترده یک 

و بلند مدت بر وضعیت سیاسی و ارتباط میان مردم و حکومت ها 

داشته باشد. اضطراب جمعی و شوک و نگرانی ناشی از مرگ و میر 

و فشار های وارد شده به مردم از یک سو و ناتوانی ها و نیروهای 

تاثیر همه گیری بیماری بر جوامع
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از دست رفته ناشی از اثرات بیماری از سوی دیگر، در صورتی که 

حکومت ها نتوانند نسبت به مدیریت صحیح و کنترل اوضاع اقدام 

نمایند، منجر به ناآرامی و عدم ثبات شده و حتی می تواند زمینه را 

مثال  به عنوان  ناامنی و خشونت های گسترده مهیا کند. )2(  برای 

لئون در  لیبریا و سیرا  به شدت گرفتن تنش ها میان گینه،  توان  می 

و  دشواری  به  منجر  که  کرد  اشاره  در سال ۲۰۱۴  ابوال  گیری  همه 

بیماری  مهار  برای  درمانی الزم  و  بهداشتی  اقدامات  پیچیده شدن 

گردید )3(.

جمعیتی،  تغییرات  به  منجر  تاریخ  طول  در  گیر  همه  های  بیماری 

مهاجرت و در برخی موارد از بین رفتن جوامع شده است از جمله 

مهاجرت بیش از ۵۰۰۰۰۰ نفر از سورات هند در ۱۹۹۴ به دلیل 

در  آمریکا  بومیان  جوامع  از  تعدادی  رفتن  بین  از  و  طاعون  شیوع 

مواجهه با همه گیری بیماری آبله )3(.

اخالقی  نظام  همچنین  وسیع  بسیار  سطح  در  بیماری  یک  شیوع 

موجود و چهارچوب روابط در جوامع را به چالش کشیده و واقعیت 

بی  و  تبعیض  انگ زدن،  نمایش می گذارد.  به  را  تلخ موجود  های 

از  سیاسی  و  اقتصادی  های  سواستفاده  و  جویی  سود  عدالتی، 

آسیب  اقشار  بخصوص  و  جامعه  برای  را  شرایط  موجود،  وضعیت 

پذیرتر به مراتب دشوارتر می کند. در همه گیری COVID-19 که 

در حال حاضر جهان را تحت تاثیر قرار داده است، متاسفانه اخباری 

چون احتکار و افزایش قیمت اقالم بهداشتی اساسی از جمله مواد 

پاک کننده و همچنین خبر بسیار تکان دهنده ضرب و شتم یک فرد 

اهل سنگاپور در لندن توسط نژادپرستان به گوش می رسد. اقداماتی 

از این دست می توانند تهدیدات مهمی برای صلح و سالمت جوامع 

در سطح ملی و بین المللی باشند.

در کنار تاثیرات منفی و تهدیدات و خسارات ذکر شده، در پارادوکسی 

امید بخش همه گیری یک بیماری بعضا سرآغاز بروز عواطف انسان 

دوستانه، و فرهنگ همکاری و وحدت در سطوح مختلف نیز بوده 

مزرهای  از  فارغ  درمان  و  بهداشت  کادر  رسانی  خدمت  از  است، 

جغرافیایی، قومی و نژادی تا همکاری دولت هایی که حتی ممکن 

توان  به عنوان مثال می  باشند.  نداشته  نیز  است روابط دوستانه ای 

کمک های مالی کشور های مختلف به صندوق سازمان بهداشت 

جهانی برای مهار OCVID-19، همکاری سازمان های غیردولتی 

کره شمالی و آمریکا برای درمان سل مقاوم شده در برابر دارو )2( و 

حتی نامه تسلی دهنده رهبر کره شمالی به رئیس جمهور کره جنوبی 

در خصوص شرایط اضطراری شیوع COVID-19 و قربانیان آن در 

کره جنوبی اشاره نمود.

در انتها به نظر می رسد از جمله مواردی که می توانند به مهار شرایط 

مجدد  بروز  از  جلوگیری  برای  تالش  و  منفی  اثرات  کاهش  فعلی، 

تجربیات  از  گیری  بهره  برای  تالش  نمایند،  کمک  وضعیتی  چنین 

و  ها  همکاری  حفظ  همچنین  و  جمعی  گاهی  آ افزایش  پیشین، 

احساس نوع دوستی به وجود آمده در کلیه سطوح خواهند بود.
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بهنام باقری
و  روانشناسی  پژوهشگر 
بازاریابی  و  فروش  کارشناس 
کمیته  اجرایی  دبیر  دارویی، 
علمی  انجمن  سالمت  و  صلح 

مطالعات صلح ایران

دهد  می  نشان  ارقام  و  آمار 
کرونا  ویروس  که  کشورهایی 
اساس  بر  و  افزایش  است در حال  پیدا کرده  آنها شیوع  در 
آخرین اطالعات دریافتی تا زمان نگارش این مقاله در حدود 
به همه  یافته و ظاهرا در حال گسترش  ۱40 کشور شیوع 

کشورهای جهان  است.
طبق گزارش مرکز کنترل و پیشگیری بیماریها در امریکا و 
سازمان بهداشت جهانی، حدود 3ماه است که ویروس کرونا 
در دنیا ظهور پیدا کرده است و با توجه به آمار و ارقام تقریبا 
و  نفر  ها 8000  فوتی  کل  و  اند  مبتال شده  نفر  هزار   ۱۹4

همینطور افرادی که بهبود یافته اند 82 هزار نفر می باشد.
اخیر  ماه  در چند  آنفلوانزا  از  ناشی  های  فوتی  ببینیم  حاال 
نفر  آمریکا چندین هزار  در  مثال  به طور  است.  بوده  چقدر 
و در ایران ۱00 نفر فوتی داشته است.الزم به یادآوری می 
باشد که آنفلوانزا از هر طیف سنی کشته می دهد ولی کشته 

های کرونا از افراد مسن و آن هم دارای بیماری زمینه ای 
می باشد.

علت فوتی های کرونا فقط به خاطر ضعف ایمنی بدن نبوده 
و  عصبی  فشار  و  استرس  علت  به  رسد  می  نظر  به  است، 
شدن  ضعیف  با  و  شده  ضعیف  ایمنی  سیستم  باال  وحشت 
سیستم ایمنی ویروس به نقاط حساس و ضعیف بدن حمله 
می کند، شاید اگر این ویروس مانند آنفلوانزا شناخته شده 
برای  تمهیداتی  نمی شد  وارد  ناخوانده  مهمان  مانند  و  بود 
نداشت.  هم  کشته  تعداد  این  و  گرفت  می  انجام  آن  مهار 
بنابراین کرونا کشنده تر از آنفلوانزا نیست ولی چرا این همه 
در  را  بیشتری  حساسیت  و  توجه  و  است  کرده  صدا  و  سر 

سطح جهان برانگیخته است؟
در کشورمان هم نقطه حساس انسانها را هدف قرار داده است 
که آن باور منفی در ذهن افراد می باشد. طبق آماری که از 
که  4نفر  هر  از  است  آمده  بدست  پزشکی  علم  دانشمندان 
بیمار می شوند 3نفر آنها به بیماری خود اندیشیده اند. از این 
منظر برخی از پژوهشگران بر این نظر هستند که همه چیز 
به اندیشه انسانها بستگی دارد یعنی باور، ترس و اندیشه به 
کرونا از خود آن می تواند مهلک تر باشد. ضمیر ناخودآگاه 
به آن  باشد یعنی هر ورودی  ما مانند حافظه کامپیوتر می 
بدهیم خروجی نیز همان می باشد پس اگر به ورودی اندیشه 
کنیم  وارد  منفی  نگرش  و  اضطراب  وحشت،  ترس،  تفکر  و 

کرونا، آنفلوانزا و ارتباط آن با مثبت اندیشی ذهنی
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نتیجه آن خروجی، بیماری می باشد بنابراین چنین می توان 
گفت: که ارتباط عمیقی بین ذهن و بدن ما وجود دارد. کسی 
که از بیماری با وسواس یبش از حد صحبت می کند بیمار 
 ۹0 از  بیش  امروزه  نگرشی؛  چنین  چارچوب  در  شود،  می 
درصد بیماریها سایکوسوماتیک )روان تنی( می باشد، روان و 

اندیشه منفی، انسانها را بیمار می کند.
چنین به نظر می رسد که آلودگی اطالعاتی-خبری می توانند 
از آلودگی هوا و ویروسها مخرب تر باشد .االن ما حواسمان  
متمرکز بر دستهای آلوده است؛ ولی آیا با ذهن آلوده منفی و 

تخریب های آن هم با حواس جمع برخورد می کنیم. 
            مشخصا؛ در این هیاهو توصیه این است؛ “مثبت 
اندیش باشیم”. منظور از مثبت اندیش بودن این نیست که 
بینگاریم،  نادیده  و  انکار  را  ها  سختی  و  تنگناها  مشکالت، 
بلکه بیاییم بر آنها متمرکز نشویم وکانون توجه خود را عوض 
نماییم و با توجه به ضعف در بهداشت فردی و به طبع آن عدم 
با پندآموزی،  بتوانیم  رعایت مناسب بهداشت عمومی شاید 
وقوع  این  با  چنانچه  کنیم؛  تبدیل  فرصت  به  را  تهدید  این 
این اتفاق ممکن است مردم زنگ خطری احساس کنند و به 
سمت جدی تر گرفتن بهداشت عمومی پیش بروند؛ تا جایی 
که بخشی از فرهنگ عمومی جامعه گردد و در آن از فرد تا 
خانواده خود را مکلف به اجرای دستورالعمل های بهداشتی 
ایمنی  کمربند  بستن  در  آن  از  پیش  که  ای  تجربه  بدانند. 
می  گردید،  عمومی  فرهنگ  به  تبدیل  رانندگی  هنگام  به 
تواند حتی درآینده با توجه به اینکه مردم در ناخودآگاهشان 
می  پیدا  گرایش  وعمومی  فردی  بهداشت  بیشتر  رعایت  به 
به  زنجیره  در  واره می شود؛  عادت  به  تبدیل  و عمال  کنند 
به  عمومی  فرهنگ  و  اندیشی  مثبت  پیوسته مالحظات  هم 
حفاظت از محیط زیست هم گرایش پیدا کند. پس بیاییم با 
دیدی مثبت به موضوع نگاه کنیم، چرا که منفی پنداری و 
منفی انگاری می تواند جامعه را به سمت انحطاط و نابودی 

سوق دهد. 
             بدین لحاظ باید تاکید کرد؛ مراقبت های الزم را 
انجام دهیم، شایعه پراکنی نکنیم و خودمان هم اسیر شایعه 
منفی ذهنی  نشخوار  توانند  ها  می  شایعه  نشویم چون  ها 
ایجاد کنند و کل ساختار ذهنی انسان ها را به هم بریزند. 
یعنی با توجه الزم به کرونا برای شناخت آن و نگاهی واقع 

بینانه به سمت مهار آن پیش برویم.
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دکتر مجتبی مقصودی
رئیس هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران

طرح مساله
     در شرایط کنونی، اکثر کشورها سطح جهان درگیر شیوع بیماری 
بی، فرانسه تا ایران هر یک  کرونا هستند. از چین تا ایتالیا، کره جنو
به انحاء مختلف با این بحران دست و پنجه نرم می کنند و سیستم 
و سیاسی  فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی،  بهداشتی،  درمانی،  های 
انواع بحران  مشکالت عجیب و غریبی را تجربه می نمایند که از 

های گذشته در نیم قرن اخیر متفاوت بنظر می رسد.
دیگری  تنگناهای  و  موانع  مشکالت،  با  بحران  این  ایران  در       
فرسایش  تا  اجتماعی  سرمایه  تنزل  از  است؛  خورده  پیوند  هم 
اعتماد عمومی  به همراه طیف وسیعی از معضالت قدیم و جدید 
ها  تنش  محیطی،  زیست  مشکالت  شهری،  های  ناآرامی  چون؛ 
ناسالم  ارزی، رقابت های  آبی و حقابه ها، نوسانات  و مشکالت 
نخبگان، بحران ناکارآمدی و مشروعیت و این آخری یعنی بحران 
کرونا و... همه بر رو ی هم انباشته شده و بر روح و جان جامعه 
موید  قرائن  و  شواهد  این  است.  گذارده  برجای  منفی  اثرات 

و  آرامش  استقرار  سمت  به  و  ضرورت  علیرغم  که  ادعاست  این 
بخش  نوید  ها،  عرصه  اکثر  در  جامعه  عمومی  فضای  طمانینه؛ 

چشم انداز مساعدی نیست.
فهم تقلیل گرایانه از صلح و سالمت: 

تنها  نخبگان،  از  هایی  بخش  درک  حتی  و  عمومی  فهم  در  صلح 
تلقی می شود؛ حال  منازعه”  و  فقدان جنگ و خشونت  مثابه”  به 
تقلیل  فهمی  بر  ناظر  صلح،  از  قرائت  این  به  توسل  و  تمرکز  آنکه 
آنکه،  است؛ حال  نگر  و گذشته  گرایانه، سنتی، سطحی، محدود 
در “قرائت جدید از صلح” با آموزه هایی نظیر عدالت، حکمرانی 
کار  و  کسب  محیط  دمکراسی،  و  بشر  حقوق  رعایت  خوب، 
سالم، امید و امیدواری نسبت به آینده، سرزندگی و نشاط  عجین 
متولی  هایی  نگرش  و  ساختارهایی  نهادها،  و  است  همبسته  و 
ادبیات  و  مفاهیم  گسترش  و  بسط  و  بازتولید  و  تولید  فضاسازی، 
انسان ها، جامعه و  ایجاد  نمایند. “هدف صلح مثبت”  صلح می 
نهادهای سرزنده و امیدوار است؛ بدین لحاظ مفهوم صلح مثبت؛ 
“آینده نگر”،” استراتژیک” و “توسعه گرا” است، که در بطن خود 
با تولید انرژی مثبت، محدودیت ناپذیر، بل بسط یابنده و گسترش 

پذیر در تمامی سطوح و جوانب زندگی بشری است. 

مساله شناسی سیاستگذاری صلح و سالمت
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در ارتباط با سالمت نیز فهم عمومی و رایج از سالمت، وضعیتی 
رویکردی  با  نیز  عمومی  فهم  این  دارد.  اذهان  در  را  صلح  مشابه 
محدود و سنتی؛ سالمت را تنها در “فقدان بیماری” درک و ارزیابی 
و تجربه می نماید و در بهترین حالت در سیاستگذاری سالمت به 
توزیع گسترده تر خدمات درمانی، فوریت های پزشکی، دسترسی 
بیمارستانی، دارو و کاهش هزینه های درمانی  به پزشک و تخت 
توجه دارد. نسخه نهایی این نگرش “طرح تحول سالمت”  است 
سازی  ارزان  و  ها  دسترسی  سطح  گسترش  سازی،  عمومی  به  که 
خدمات پزشکی و ارتقاء کیفیت ان پرداخته است و هدف آن در 
صورت تحقق، گسترش رفاه اجتماعی تعریف می باشد؛ حال آنکه 
در سیاستگذاری سالمت از دریچه صلح مثبت، وجوه انگیزشی- 
روانی معطوف به سرزندگی و امیدواری یا به عبارت دیگر استمرار 
همراه  به  اجتماعی  سرمایه  افزایش  و  اجتماعی  اعتماد  و  رضایت 
ای  جامعه  تا  است  مدنظر  آینده  به  نسبت  روانی  و  روحی  آرامش 
فهم  بیت  شاه  واقع  در  نماید.  ایجاد  نشاط  با  و  سرزنده  و  شاداب 

سالمت در این سخنرانی، تغییر سبک زندگی است.
در  تنها  سالمت  موضوع  سالمت،  از  گرایانه  تقلیل  فهم  در 
آنکه  حال  شود؛  می  تعریف  درمان  و  بهداشت  و  پزشکی  حوزه 
و  پژشکی  های  دغدغه  از  فراتر  سالمت  و  صلح  سیاستگذاری 
جامعه پزشکان بوده  و بین رشته ای و یا چند رشته ای تعریف می 

)Multi- disciplinary (.شود
در تعریف چند رشته ای از موضوع سالمت و درمان نقش جامعه 
و  فرهنگی  سیاسی،  اقتصادی،  اجتماعی،  پژوهشگران  و  شناسان 
ای  دغدغه  سالمت  موضوع  و  یابد  می  ای  ویژه  جایگاه  مدیریتی 

بین رشته ای می شود.

سوم  نسل  چارچوب  در  حق:  یک  مثابه  به  سالمت  و  صلح 
حقوق بشر 

و  برخورداری جامعه  یا حق  بر سالمت”  و “حق  بر صلح”  “حق 
گروه های اجتماعی و مردم از صلح و سالمت به مثابه دو مفهوم 
حقوقی در “چارچوب نسل سوم موازین حقوق بشری” می گنجد.
نسل اول حقوق بشر در واقع حقوق مدني و سیاسي هستند نسل 
حیات،  حق  چون  بنیادیني  حقوق  سیاسي  و  مدني  حقوق  اول 
امنیت و ضمانت هاي قضایي  اجتماع،  بیان،  آزادي  آزادي عقیده، 

را در بر مي گیرد.
نسل دوم حقوق بشر حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. 
کار، تأمین اجتماع، سطح مناسب زندگي، رفاه، حق مشارکت در 

زندگي فرهنگي و ... که در اعالمیه جهاني حقوق بشر آمده است.
هاي  قطعنامه  از  برخي  در  که  حقوقي  بشر:  حقوق  سوم  نسل 
و  معاهدات  از  تعدادي  اولیه  ریزي  برنامه  متحد،  ملل  سازمان 
در  است.  شده  یاد  آن  از  ملتها  و  بشر  حقوق  آفریقایي  منشور  در 
»حقوق جمعي« واژه اي است که به نسل سوم حقوق بشر اطالق 
مي شود. از میان حقوقي که در این نسل و در واژه مزبور کارایي 
از محیط زیست  برخورداري  توسعه، حق  به حق  توان  دارند، مي 
سالم و “حق صلح و حق سالمت” اشاره کرد. مسئول اولیه در دو 
نسل اول و دوم در حمایت و تضمین حقوق بشر دولت است؛ اما 
در نسل سوم هر چند مسئولیت اولیه و اساسي با “دولت” خواهد 
“مشارکت  سوم،  نسل  حقوق  انواع  مشارکتي  شاخص  ولي  بود 
 
ً
همه ارکان جامعه مدني و نهادهای مدنی” این مسئولیت را عمال

کمرنگ نموده است.
مدنی،  ملی،  ای،  اجتماعی، حرفه  فردی،  مسئولیت  این حق،  در 
به ویژه” نهادهای مدنی” و از جمله “نهادهای علمی” مورد توجه 

و تاکید است.

چرخه سیاستگذاری و پیوند وثیق میان صلح و سالمت:
سیاستگذاری ناظر بر چرخه و فرایند کاملی است به لحاظ توالی؛ 
یابی،  راه حل  کار،  در دستور  قرار گرفتن  یابی، سپس  بدوا مساله 
مقامات  تصمیمات سیاست  اجرا  ارزیابی  و  اجرا،  گیری،  تصمیم 

مسئول را در برمی گیرد.
لحاظ  بدین  هستند.  حاکم  های  گفتمان  بازتاب  ها  سیاستگذاری 
و  هنجاری  حاکم  های  گفتمان  تاثیر  تحت  که  کرد  ادعا  توان  می 

ارزشی هم هستند. 
های  پژوهش  عرصه  در  گام  مهمترین  و  گام  اولین  لحاظ  بدین 

اجتماعی  و سیاستگذاری “طرح مساله” است.
اصوال پژوهش های کمی در خصوص هم پیوندی و ارتباط وثیقی 
میان وجود فضای صلح و سالمت وجود دارد و اصوال این درهم 

تنیدگی تبیین و تعریف نشده است.
است  اجتماعی  و  فردی  سالمت  ساز  زمینه  مثبت  صلح  وجود   
موسس،  اجتماعی  و  روانی  و  روحی  سالمت  وجود  بالعکس  و 
اجتماعی،  و  فردی  زندگی  در  و مصالحه گری  مقوم صلح  موید، 

ملی  و منطقه ای و بین المللی است.
مخاطرات،  انواع  معرض  در  ها  انسان  روانی  و  روحی  سالمت 
دست اندازی هاو نا فهمی ها و کژفهمی ها است و هر روز درگیر 
آشوب و چالش جدیدی را تجربه می کند. آنچه اصوال دیده نمی 
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شود و به  هیچ انگاشته می شود.سالمت و آرامش روحی و روانی 
جامعه است.

تساهل  اهل  و  جو  مصالحه  امیدوار،  و  سرزنده  شاداب،  جامعه 
جامعه  روانی  و  روحی   لحاظ  به  خسته  جامعه  است.  مدارا  و 
پرخاشگر بوده و از مصالحه و سازش به دور است. همچنان که، 
پلی  مثابه  به  “سالمت  عنوان  با  بهداشت  جهانی  سازمان  برنامه 
مرز  بدون  پزشکان  سازمان  های  تالش  چنین  هم  و  صلح”  برای 
این  که  نشان دهد  است  توانسته  تا حدودی  متحد  ملل  و سازمان 
رویکرد می توانند در صلح گستری بسیار موفق باشد. و به همین 
صلح،  برای  “سالمت  هم  تشکیالت  این  شعار  که  است  جهت 

صلح برای سالمت” است.

جمع بندی و نتیجه گیری:
مدنی”  “نهادهای  امروز  دنیای  در  سیاستگذاری  ضلع  یک   -
برای  دولتی  غیر  های  سازمان  سازی  “شبکه  طریق  از  که  هستند. 
ایفا  فضا  این  در  موثری  نقش  تواند  می  سالمت”  طریق  از  صلح 

کند.
- ضرورت مساله یابی و مساله شناسی

سالمت  های  سازمان  المللی  بین  همکاری  گسترش  و  توجه   -
محور برای صلح

گرا  توسعه  و  گرایانه  تقلیل  مضیق،  و  موسع  رویکرد؛  دو  وجود   -
نسبت به صلح و سالمت

بر  سالمت  و  سالمت  با  صلح  مصداق  و  مفهوم  عمیق  پیوند   -
صلح به عنوان دو متغییر  و از طریق متغییر های واسط

- مهمترین بسترهای وجود و تعمیق سالمت  وجود صلح است و 
صلح مستلزم سالمت واقعی اصحاب قدرت است.

حوزه  در  و  جدید  مفهوم  در  سیاستگذاری  به  توجه  ضرورت   -
بهداشت و صلح

- ضرورت فهم تحوالت فزاینده در سطح جهان از سوی نخبگان 
در قدرت و اتخاذ سیاستگذاری های آینده نگرانه و به هنگام
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بر  سالمت  و  سالمت  بر  صلح  کلیدی  متغیرهای  دوسویه  نسبت 
عالوه  که  شود  می  محسوب  جدیدی  موضوعات  جمله  از  صلح 
کاربردی  وجه  در  آموزشی  و  پژوهشی  مطالعاتی،  های  برحوزه 
برخی  و  است  گرفته  قرار  ای  ویژه  اقبال  مورد  نیز  سیاستگذاری  و 
نهادهای دولتی و غیر دولتی را به توجه بیشتر به این دو مقوله جلب 
کرد که نقش بسیار بسزایی بر سرنوشت آحاد ملت ها و گروه های 

اجتماعی دارد.

ادبیات  ترویج  و  تولید  راستای  در  و  فوق  مالحظات  به  توجه  با   
صلح و سالمت، اولین جلسه کمیته صلح و سالمت انجمن علمی 
ایران در عصر دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ در ساختمان  مطالعات صلح 
آباد  امیر  در  واقع  تهران  دانشگاه  فناوری  و  علم  پارک  یک  شماره 

شمالی برگزار شد.

علمی  کاظمی)دبیر  میر  رکسانا  خانمها؛  حضور  با  که  جلسه  این   
کمیته(، فرشته طاهری، نرگس رستمی، نوشین کریمیان، غزال رئوفی 
مطالعات  انجمن  مدیره  هیات  رییس  مقصودی)  مجتبی  آقایان  و 
صلح(، احمد مجیدی نسب، سید مهدی حاجی میر عرب و بهنام 
طرح  مورد  زیر  موارد  گردید؛  برگزار  کمیته(  اجرایی  باقری)دبیر 

وبررسی و تصویب واقع شد:

پرداخته  زیر  موارد  شامل  کمیته  این  بررسی  قابل  محورهای   طرح 
شد.

- ارائه گزارش مبسوط مطالعاتی از سوی خانم دکتر میر کاظمی دبیر 
و ضرورت  مربوطه  ادبیات  مورد  در  و سالمت  کمیته صلح  علمی 

توجه به این حوزه،
- بررسی ظرفیت های کمیته در حوزه فعالیت خیریه وعام المنفعه 

به ویژه با نگاه کاربردی
- ضرورت تدوین برنامه سال ۱۳۹۹ از سوی کمیته

- مشارکت کمیته صلح و سالمت با کنگره بین المللی سالمت برای 
صلح برای سال۱۳۹۹

و  صلح  کمیته  اندیشی  هم  “اولین  برگزاری  برای  ریزی  برنامه   -
سالمت، با هدف مساله شناسی و تعیین حدود و ثغور موضوع صلح 

و سالمت” برای اردیبهشت۱۳۹۹

روابط عمومی انجمن علمی مطالعات صلح ایران

 تاسیس کمیته صلح و سالمت انجمن علمی 
مطالعات صلح ایران
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صبح شنبه سوم اسفند ۱۳۹۸ مسئولین برگزاری “دومین کنگره بین 

انجمن  مدیره  هیئت  رئیس  میزبان  صلح”  برای  سالمت  المللی 

ایران و دکتر رکسانا میر کاظمی دبیر علمی  علمی مطالعات صلح 

و آقای بهنام باقری دبیر اجرایی “کمیته صلح و سالمت” انجمن در 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بودند.

دکتر علیرضا صالحی دبیر علمی، دکتر مریم سروش، دکتر حسین 

مولوی، دکتر دالوری از جمله دست اندرکاران کنگره در این جلسه 

از  ارتباط دبیر علمی همایش بدوا گزارشی  این  حضور داشتند. در 

اولین کنگره بین المللی در سال ۱۳۹۷ و دستاوردهای آن و سپس از 

برنامه و اهداف برگزاری دومین کنگره بین المللی صلح و سالمت 

ارائه  برگزار خواهد شد،  در شیراز  ماه ۱۳۹۹  آبان  و ۲۲  در ۲۱  که 

نمودند و درخواست همکاری انجمن در محورهای کنگره را مطرح 

دیدگاه  و سالمت  کمیته صلح  و  انجمن  مسئولین  ادامه  در  کردند. 

های خود را در باره همکاری های دو نهاد ابراز داشتند.

پیرو گفتگوهای انجام شده میان اعضاء شرکت کننده در این جلسه، 

در  صلح  مطالعات  علمی  انجمن  همکاری  برای  ای  اولیه  تفاهم 

بعضی از زمینه ها در دومین کنگره بشرح زیر حاصل شد:

- تمرکز همکاری علمی انجمن در کنگره ی دوم برموضوع” سازمان 

های غیر دولتی برای صلح از طریق سالمت”

به  دعوت  و  کنگره  های  برنامه  و  پوستر  رسانی  اطالع  به  کمک   -

مشارکت علمی اعضاء و عالقمندان

سوی  از  مرتبط  علمی  های  کارگاه  و  ها  نشست  پیش  برگزاری   -

“کمیته صلح و سالمت” انجمن

از  آینده  کنگره سال  در  ارائه سخنرانی  برای  معرفی یک سخنران   -

سوی انجمن

- تعیین خانم دکتر سروش از سوی کنگره و خانم دکتر میرکاظمی از 

سوی انجمن به عنوان نمایندگان دو نهاد در پیگیری توافقات.

روابط عمومی انجمن علمی مطالعات صلح ایران

جلسه با مسئولین برگزاری دومین کنگره بین 
المللی سالمت برای صلح
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