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 چكيده 
درمان را تصوور کنيد که بيااری اایي بين تعدادی از افراد اين جامعه شيو  یيدا کرده است  ای بدون نهاد جامعه

ای ههايي اقدام اواهند کرد که ماكن اسووت هنينهدرمانيطبيعي اسووت کوه افراد مبتال، از روی ناآیاهي به اود

يااری ی يک مسكن را داشته باشند و بن است جنبهمادی و معنوی زيادی برای جامعه داشته باشد  عالوه بر اين، ماك

دامات، آمين بودن اين اقبه قوت اود باقي بوده و حتي تشوديد شود  هاننين در مااب  احتاا  هرچند کم موفايت

اما با وجود نهاد درمان افراد مبتال مراجعه کرده و ینشكان  احتاا  نابودی جامعه به علت هاين بيااری بسيار باالست 

مطالعه عالئم در یي تشخيص بيااری و کشف عل  آن اواهند بود  احتاا  موفايت اين جامعه برای کنتر  موثر و  با

ی يک بيااری و سواات واکسون برای جلویيری از بيااری مشوابه در بين سواير افراد جامعه بسيار باال تر از هنينهکم

 حالت او  است 

 

 واکسن مناقشه سيستم حكاراني، مناقشه، :هاکليد واژه

    

  مادمه -1

تغذی ،  نحيطي شسنل صاات، مشسور  ، توليد،هس  اجتیسعي و  یستدستترسي ه  میيت و ميیيت ناسسیي ا  ب  هرا  عاسليت

ههداشتت، تاسر  و ... ه  ناوور تسني  انايت، توستا ، پيشترعت و اعشایف رعس  و رتسیتیاد  اجتیسعي در مشور انر  ترور  

سنتوا ن  نسني و نكسني ای  نای  ار شتتتیاد و تيستي ه  عاوان وی ذي یاتي و عیياي  بن در اتر تغيير ام ير در تس  استتتت. تو ی  ن

تشدید است. یكي ا  عید  اترا  تشدید ای  وی ذي در ناسعق خشک و نيی  خشک جهسن )نثل ایران(، مسهف دسترسي ه  ای  

دذي، اهیيت هس   نشایف تقستس  تسصل ا  رشد جیايت و هسال رعت  استسنداردهسشد. هیرا  شدن ای  مییود هس اعنای  عیياي ني

ندیریت یكپسرچ  ای  نای  عیياي را چادی  هراهر مرد  است. پرداخت  هايسدی  ه  نوتوع ناسمشس  نرتیط هس ب  م  مسه يت تیدیل 

هس  نهر و نغیو  نسند  در عربیاد ي ا  جای شدن ه  تهدید  جد  هرا  انايت ب ، انايت غذا و انايت ن ي مشور را دارد، یك

 هس  ب  است.ندیریت یكپسرچ  سيستر

 

 چيستي مناقشه -2

  عيف هسشتتد م  درهردارنداجتاس  و تتترور   ندذي استتت. ناسمشتت  نیهوني م ي نيهس  عیياي، غيرمسهلناسمشتت  یكي ا  جای 

. ناسمش  [1]شوداختالف نور  موچک تس جاگ نست حسن  اعال  نيوستي   و خسصتي ا  ارتیسا استت و ه  هر ارتیسا نتقسه ي ا  
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ای   هس  ن ت فع وم ن ت ف ه  عراخور نيس ، ه  نطسلا  جای  رو یا ادارا  نیهوني وستتتي ، هت  هیرا  اهاتسد ن ت یي استتتت م  

 .[2]ذير  و تكسنل استهس  ن ت ف در تس  شكلا  هیكسر  رشت  پردا ند. هر هیي  اسسس، نوری  م ي ناسمش نیهوم ني

هس  نهسن، عیيق و ناسمشتت  چيش  عراتر ا  رعتسر استتت. هر ناسمشتت  عالو  هر جوان، ستتسد ، ستتطحي و السهر  بن، الی 

پدید  استتت و ه  خود  خود ه  عاوان  شتود. ناسمشتت  یکهس و ستطو  را شتتسنل ني  ن ت یي ا  ذروداران، ع ل، نسهيتپيچيد 

كل ت قي ب  نطر  شود نشنشتكل و نسته   نطر  نيستت.  نسني م  ای  پدید  ه  عاوان شتكسف هي  شرایط عا ي هس شرایط اید 

شتد  و  نسني م  نشتكل ناسمشت  در شرایط ناحبر ه  عرد بن نورد نطسلا  و وامسو  مرار ذيرد ه  عاوان نسه   نطر  است. ای  

تسلي استت م  اذر ه  بذسهي و شاسخت ال م هرا  نواجه  هس پدید  ناسمش ، هرعرف مردن نشكل ناسمش  و تل نسه   ناسمش   در

 نس ح نیسشير ای  پدید  مسه يت تیدیل شدن ه  ناضل یس هحران اجتیسعي، سيسسي، امتبسد ، انايتي، ندیریتي و .... را نيش دارد.

ب  سهير و دخيل هستاد. ذروداران ن ت ف و واهستتیي استسستي ه  ب  در سيستر  تیسم نوجودا   ند  ه  دليل نيس 

 هاد  مرد. هرذون  تقسهل در هي  ای  ذروداران الرعيت تیدیل شدن ه   دانشیس  ، دولت و نردم دست توان ه  س  دست بهي را ني

 هس  ن ت ف ذروداران هسشد. در هاضيدر هي  ذرو تواند هي  اعضس  یک ذرو  خسص ا  ذروداران یس ناسمشت  را دارد. تقسهل ني

سهي هس  پاهسن دییر  است. هس نیهس  درذير در ناسمشت  نيش السهر  هستتاد و تقسهل اص ي، تقسهل هویتا  ناسمشتس  تتي هویت

  نوام  ضي استسد  ه  هر ناسمشت  شتسید دليل هرو  بن نش و شود انس نوتوع ه  هیي  سسدذي نیود  و دالیل هرو  ناسمش  در ها

تتي شتسید هرا  خود هویت درذير در ناسمشت  نيش روشت  و واتتح نیسشد. هاضي ا  نت ببسن ناتقد ه  پویس هودن پدید  ناسمش  

تر  نستتیت ه  نوتتوع دارد، ناسمشتت  ه  ستطو  ن ت یي اعر ا  پاهسن، بشتتكسر و عوام، ای  تهور  م  دید وستي  . در[3]هستتاد

تواند ه  اندا   پيچيدذي اهاسد بن عوام، ن ت ف عرد ، اجتیسعي، ن ي، ستتيسستتي، شتتود. هیچاي  هر ناسمشتت  نيني هاد تقستتير

 شد.امتبسد ، ندیریتي، هيدروپوليتيكي و .... داشت  هس

ناسمشتتت  هذر  ا  جاق تقسهل استتتت م  هیوار  در هی  جس وجود خواهد داشتتتت. انس جوان   دن ای  هذر در شتتترایط 

اد، نایوال سيستر منتیسو  ناار ه  نتسیح یكسسني ن واهد هود. خسمي م  هذر تقسهل را در سيستر ب  ه  ذيسهي تاوناد تیدیل ني

 تكیراني ب  است.

 

 مواجهه با مناقشه -3

الیت   شتتاسستتي وسن ذون  م  یمر شتتد، ناسمشتت  دارا  اهاسد ن ت ف عرد ، اجتیسعي، ستتيسستتي، عرهایي، مسنوني، تسری ي روانهی

امتبتسد  استت. نایوالم نطسلاستي م  در مشتورنسن درهسر  ناسمشتس  نرتیط هس ب  اناسم شتد  است هس رویكرد  امتبسد  ه  نسم 

واند تهیكسر  و نشتسرمت صور  ذرعت  است. ای  در تسلي است م  امتبسد تاهس نيهس هرا  تل ناسمشت  و توستا  تهور  هس  

سمش  دهد و تل نا  ناسمش  را نورد نطسلا  مرارنيیكي ا  اهاسد ناسمش  هسشد. هیچاي  رویكرد تل ناسمش ، تاهس مسیت السهر شد 

ناسمشتت . هیچاي  هیكسر  و نشتتسرمت م  ه   ا  هستتترهرا  ج وذير  ا  امدانس  السهر  ناسمشتت  استتت ن  هرعرف مردن ریشتت 

 تواناد ا  عوانل هرو  ناسمش  هسشاد.شوند نيعاوان نقسا نقسهل ناسمش  عرض ني
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دید ستتطحي، السهر  و نسجسن  ه  ای  پدید  عیياي، خواستتتیس  دید نایي نستتیت ه  ناسمشتت  و نواجهستي چون اجتاس ، 

توان در دستور مسر مرار داد هس  ن ت یي را نيرویكرد. در نواجه  هس پدید  ناسمش  [4]سرمو  و تتي پاهسن مردن ناسمش  است

 هس تل ناسمش  و ندیریت ناسمش  است.تری  ای  رویكردم  ا  نهر

هس  درذير در ناسمش ، هرا  تل ناسمشت  نایوع  تالشتي استت م  هاد ا  بشتكسر  ناسمشت  ه  وستي   امدانس  هویت

است م  ندیریت  . ای  در تسلي[5]ذيردمیک شت و تسل  صور  نيهس یس هس تومف جای  بشتكسر ناسمشت  توستط خود هویت

هس، ع ل و عوام، پيدا و پاهسن ناسمش  الرعيت هرو  ناسمش  هس، نسهيتناسمشت  در تال  است هس شاسخت و اعشایف بذسهي ا  هویت

 .[6]را مسهف داد  و شرایط ناسمشس  را ا  تهدید ه  عرصت تیدیل ماد

 

 راهكار -4

دليل اصت ي هرو  ناسمشت  لشونسم مییود یس عدم دستترستي ه  ب  نيست، ه ك  در هسيسر  ا  نوارد نحو  ندیریت و تكیراني ب  

حبي ي شود. در ای  نثس  مواني  تتر شدن تیسو  تستير مییود ب  هس تكیراني ب  نثسلي غير بهي یمر ني. هرا  روش [7]استت

 و نیر  دانشاویسن تیثيل ا  مییود ب  است: تیثي ي ا  تكیراني ب 

 مواني  تحب يي هرا  میولي هدون ماكور دانشاویسن ارشد در نقط  دمتر :

 دانشاویسني م  هسالتری  نیر  مالس خود را مس، مااد. .1

 مس، مااد. 11  هسالتر ا  دانشاویسني م  نیر  .2

 هسشد. 11  مالس هسال  دانشاویسن مالسي م  نيسنیي  نیر  .3

مالسي هس  خود را ر تسلت او  تكیراني، دانشاویسن در هر مالس عالو  هر تال  هرا  مس، نیر  هسالتر تیسم هرد

هياد؛ ناسمشت  ستيستیي و در جهت نایي است و هیكسر  نوتر تقرییسم جسییس  واماي ندارد. در تسلت دوم ه  نوعي رمي، خود ني

  هسالتر تال  نيكاد انكسن هیكسر  و میک ه  هیدییر وجود دارد و یر تكیراني، عالو  هر ای  مت  هر عرد  هرا  مستتت، ن

ناسمشت  تسلت ستيستیي ندارد. در تسلت سوم تكیراني، تال  هر عرد هرا  مس، جسییس  مسعي نیود  و هیكسر  ه  نوعي لشوم 

یكسر  ا  اذر هسشد در اتر ممش ا  م  ناسشتود و ناسمشت  جسییس  ستيستیي، انس در جهت نثیت و نط و  دارد ه  ذون تیدیل ني

 عرد  ا  مالس است.

تستيرذذار  هسپذیرد و هر بنسيستر تكیراني ب  ا   وایس  ن ت یي ا  ذروداران دولتي، نردني و دانشیسهي، تستير ني

، خود داست. اصال  سيستر تكیراني ب  ه  شك ي م  ناار ه  تیدیل ناسمشس  سيستیي نایي بن ه  ناسمشس  سيستیي نثیت شو

نيس ناد جسییسهي هرا  ناسمشتس  هدعیاد هس تضتور تیسم ذروداران استت. هرو  ناسمشتس  نستیر در هستر بذسهي و شیسعيت هرا  

تواند چراغي هرا  عي نستتير پيشتترعت در تریر توستتا  پسیدار هس رویكرد   بن نيجوان  نح ي میل ا  هرو  و تشتتدید نسبذسهسن 

 وام  شود. هس  ب ندیریت یكپسرچ  سيستر

تواند ناحبر ه  عرد هسشد انس ناسمشس  در چسرچوهي م ي،  مسهل نطسلا  و ندیریت هستاد. ناسمش  هس ای  م  هر ناسمش  ني

هس  ناسمشتت  نایوال اترا  وعال ر ناسمشتت  استتت ن  تیسم ناسمشتت . ناسمشتت  چيش  عراتر ا  یک اتیس  استتت. نراتل بشتتكسر جای 
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س  تواند در ترميیهس و ستتتطو  بشتتتكسر و نهسن ن ت ف استتتت م  نيستر ا  ذروداران، ع ل، نسهيتعربیاد  پویس، نتشتتكل و نت

اسمش ، یكي هس  ن ت ف نهس مرار ذرعت  یس در تس  تیدیل ا  تسلتي ه  تسلت دییر هسشتد. عدم بذسهي ا  جای ن ت یي ا  ای  جای 

ن ت ف بن است م  نسشي ا  نواجهستي چون اجتاس ، سرمو  یس  هس ا   عوانل تیدیل شتدن ناسمش  ه  ترميیستي ن ر  ا  جای 

د، هس  ن ت ف ناسمش  ن  تاهس ن ر  نيستاپاهسن مردن ناسمشتس  استت. ای  در تسلي استت م  تیسم ترميیس  ایاسد شتد  ا  جای 

 تواناد هرا   پيشرعت سيستر نوترو مسرا هسشاد.  تتي ني

  و پاهسن مردن ناسمشت  ههتر استت م  ه  استتقیس  ناسمش  هرویر و جسییسهي هاسهرای  ه  جس  رویكرد اجتاس ، سترمو 

اسمشس  ا  ناسس، و ت ببي هرا  ن)سس نسني( هرا  ناسمشس  ذروداران ن ت ف در سيستر عراتي ماير. ای  جسییس  هسید  نيا 

 نيا  تكیراني ب  هسشد. ای  سس نسن هس ب  ه  ناوور نطسلا  ناسمشتس  و ات سی تبتیيیس  استسسي در ذروداران نتاوع ستيستتر

بور  اعالعس  و مست، تاسر  در  نيا  ناسمشس  بهي هسشد و در نهسیت هس تواند هس ستسختسر  ستس ناد شتد  ه  نطسلا ، جی ني

 ود:راصال  نستیر سيستر تكیراني ه  شك ي پویس  و سس ذسر ه  ندیریت ناسمشس  هپردا د. هس  ای  امدام انتوسر ني

 هس  پاهسن ناسمشس  بشكسر شودهذرهاضي  .1

 نحدود مردن  نيا  رشد هذر ناسمش  ا  جسنا  ه  یک سس نسن .2

 انكسن نطسلا  و مس، تاره  در نواجه  هس ناسمشس  .3

 هستر  ناسس، هرا  تیدهل هذر ناسمش  ه  ذيسهي نیيد  .4

 تیدیل تهدیدا  اتتیسلي ه  عرصتي هرا  توسا  پسیدار .5

 

 بندیجاع -5

  هسشد م  اتواند دارا  اهاسد پاهسن و پيچيد اجتاس  است. ناسمش  عالو  هر اهاسد السهر  و سطحي بن نيا  غيرمسهلناسمش  پدید 

در صتور  نسبذسهي و شترایط ماتر  نشتد  توان تیدیل ه  تهدید  جد  را دارد. دليل اصت ي هرو  ناسمشت ، سسختسر ندیریت و 

ود. هس پرداخت  شسمشس  بذسهسن  ذروداران ن ت ف عراهر شد  و ه  نطسلا  بنتكیراني ب  استت. ههتر استت جسییسهي هرا  نا

دیریت تواند هرا  تحقق نمااد نيهس  نتیسوتي ه  نوتتتتوعي واتد نیس  نيهيتسن نورا  نتقتسهتل ذروداران ن ت ف م  ا  جای 

هس  ا تواند در مسهف هشینسبذسهسن  ني یكپسرچ  ناسه  ب  هستتيسر نیيد و تتترور  هسشتتد. ناسمشتت  بذسهسن  میل ا  هرو  ناسمشتتس 

 نسد  و نااو  و اصال  تكیراني هرا  تیدیل ناسمشس  سيستیي هد ه  خو  نوتر وام  شود. 

در هستتتر ستتيستتتر تكیراني عا ي، ذروداران ا  دیدذس  خود ه  نستتس ل و نشتتكال  نرتیط هس ب  نیس  مرد  و هرا  

هس  دییر غسعل هود  و ا  نوارد ذروداران ا  اترا  ن ر  امدانس  خود در جای  مااد. در هاضتتيهس امدام نيهرعرف مردن بن

ستر نوج، هس در سينیر هس  دییر را هرا  نشتكل و نستس ل مس ل نیسشاد. نتيا  ای  ذون  جش يشتسید تتي اتتیس  وجود جای 

    است.هرو  نشكال  جدید هس اهاسد  هشرذتر هود  م  یكي ا  ای  نشكال  هرو  ناسمشس

تس  اذر هستتر  هرا  استقیس  ا  ناسمش  عراهر شود، ذروداران هرا  شايدن نورا  ن سلف و هيسن نشكال  نرهوا ه  

( 1هس  خود در هستر  شیسف هرا  جوان  نح ي بنسدذي پيدا خواهاد مرد. عربیاد بنسدذي هرا  چاي  ناسمشستي نوج، دغدغ 
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( اصال  3( اعشایف بذسهي جوان  نح ي ا  نسس ل و نشكال ،2هس  دییر نسس ل، ای تال  هرا  اعشایف بذسهي ذروداران ا  ج

( هرو  ناسمشتتس  پاهسن و مسهف الرعيت بتف  یر خسمستتتر 5( اعشایف دید یكپسرچیي هرا  نستتس ل، 4تكیراني و تغيير مواني ، 

( تحقق 7ل ا  امدانس  هرا  اصتتال  ستتيستتتر، ( انتقس  ناسمشتتستي م  هاد ا  امدانس  نسجسن  هرو  نيكاد ه  می6شتتدن ناسمشتتس ، 

 هس  ناسه  ب  خواهد هود.  سيسترندیریت یكپسرچ 
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ماادذسن الستتتيک، هدن ، نوتور، ستتيستتتر هدایت، ستتيستتتر اییاي و .... هر مدام ا  نور خود و اذر هرا  توليد یک خودرو توليد

ری  نحبتتوال  خود مااد. تس  هس وصتتل مردن ای  اجشال توليد شتتد  م  در هدون جسن  دیدن یک خودرو، امدام ه  توليد ههت

  هس نسد  و نااو  صرف شد  هههتری  شترایط مرار دارند، ن  تاهس خودرویي ناسست، تسصتل ن واهد شد ه ك  تقرییسم تیسم هشیا 

 رعت  است. هدر دليل هر راستس نیودن هس هدف واتد، ه 

 ماير. هس بهي نقسیس  نينسن را در نور ذرعت  و اجشا  بن را هس سيستردرنهسد ا  وجسننثس  دوهسر  

 ناسمش : ویروس

 نهسد درنسن: سس نسن ندیریت ناسمش  

 پششكسن: نت ببسن ناسمش 

 جسنا : سيستر ب 

 اعراد جسنا : ذروداران سيستر ب 

 نسك : تل ناسمش 

 تش يو هيیسر : نطسلا  و شاسخت عیيق ناسمش 

 ماتر  شد وامس : ناسمش  
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