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  چكیده

ترین موضوعات غالب درتماامی ششاورهای دنیاا م ار      یکی از اساسی عنوانبهحوزه سالمت همواره 

.همین امار باعا    نمایاد مای  ایفابا توسعه پایدار ششورها  راب ه دراین حوزه نقش به سزایی  چراشه. باشدمی

ی اژهیو توجّه ششورشالن راهبردی ششور نسبت به بخش نظام سالمت  گذاریسیاست انیمتصدشده است تا 

در اداره امور نظام ساالمت اسات. در ایان     هیفقتیوالهدف اصلی این مقاله تبیین گفتمان را اعمال نمایند . 

نشاان   ()یاخامناه و حضارت اماام   ()تحلیل محتوا و گفتمان؛ بیانات و آثار حضرت امام فنمقاله با 

اماور نظاام    اداره» در حوزه اداره امور نظاام ساالمت،   هیفقتیوالاست شه مفهوم شانونی در گفتمان  شدهداده

ی هاا و گفتماان  هاا چالش، هاتیضدواجد  هیفقتیوالاست. گفتمان  «سالمت بر اساس سالمت و رفاه مردم

ی افزارهاا نارم ی و ایدی متن شاو اطلس تی و مکس شیاو  افزارهانرمبرای تحلیل محتوا از  .رقیب هم هست

موفه تادوین و   -گفتمان هم به روش الشال لیو تحلاستفاده ()یاخامنه، امام ()تجمیع شننده آثار امام

اداره امور نظام سالمت ششور در طول پس از انقاال    در موضوع هیفقتیوالارائه گردیده است. مقایسه آثار 

شه به اقتضای ظرفیت زمانه ؛ نگاه هردو بزرگوار به جایگاه بخش نظام سالمت مردم چه  دهدیمنشان  تاشنون

مدیریتی یکسان مورد توجّه بوده است. و هردو بزرگوار با دیدگاهی مدبراناه ایان   اجتماعی و  تیامناز منظر 

 .اندشردهحوزه را دنبال و به مسئولین امر گوشزد 
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 مقدمه
در دنیای پیچیده امروزی با افزایش سا   امکاناات وفان آوری و امیاد باه زنادگی و باا افازایش         

سااشنین روی زماین،    یاجتمااع  وسا و  تقاضااهای فاردی     یارتقاا  وجمعیّت جهاان   روزافزون

هایی ژرف و اساتراتژیك  ای و جهانی نگاهشالن ملّی، من قه س و  درطلبد شه مدیران راهبردی می

 انقاال   عالی خود قرار دهند. )شورای یهایگذاراستیسها و برنامه سرلوحهرا در نظام سالمت، 

 است ارزشمندی سرمایه سالمت، ( .4، ص0331زیستی،  علوم و سالمت تخصصی فرهنگی شمیته

 شود. انسان محسو ها روزمره   انسان زندگی هایتالش نیترمهم جزو باید آن ارتقای و حفظ شه

قادرت اقتصاادی در عرصاه     شیافازا  وبوده و سالمت موجبات توسعه  پایدار توسعه محور سالم ،

 ضاروری  الهای اماری   مواهاب  از هاانسان شدن مندبهره برای سالمتی شود، لذامی سبب راجهانی 

اسات.   باوده  مهام  اولویات  یاك  هماواره  آن ارتقاای  و حفظ برای تالش و یسالمتبه توجه است ،

اسات.   جامعاه  و مردم نیازهای به گفتن پاسخ و سالمت س   ارتقای سالمت، نظام اصلی مأموریت

 ساوی  ( . از5، ص0331زیساتی،   علاوم  و سالمت تخصصی فرهنگی شمیته انقال  عالی )شورای

 دوره حاضر در خصوصبه و بوده تغییر حال در دائماً سالمت زیآممخاطره عوامل و هایماریب دیگر

 شاه  است استداللی ترینمهم تغییرات این به یگوئ پاسخنماید. را تجربه می سریعی بسیار تحوالت

 آحااد  ساالمت  ، موضاوع  اهمیت به توجه داد. با ارتقاء و را متحول سالمت نظام باید آن اساس بر

   .باشدگرفته و دارای الزامات قانونی می قرار موردتوجه اساسی قانون در حق یك عنوانبه مردم

و بعد از پیروزی انقال  اسالمی، استکبار جهانی تالش شارد تاا وارد نماودن فشاارهای اقتصاادی      

محصاوالت دارویای و ابازار و ادوات تخصصای حاوزه       تاأمین خصوصاً در حوزه  هامیتحر جادیا

پزشکی شه با بح  سالمت مردم ششور راب ه مستقیم داشت، فشارهای مضاعفی را به ششاور وارد  

مایحتاج درمانی و دارویی ماردم،   تأمیند تا از این طریق ضمن تضعیف نمودن توان ششور در نماین

 ساالمت باه تا ضمن ایجاد نارضایتی در مردم، تالش شرده است از تسلط و پیروزی گفتمان توجاه  

گساترش علاوم    یناه یزم درچشمگیر  یهاتیموفق، درواقعجلوگیری نماید.  ()مردم توسط امام

صنایع تولید ملزومات پزشکی و رفع نیازهای دارویی تاا حاد زیاادی،     تقویت وپزشکی و درمانی 

 عناوان باه  تاوان یما توانسته است شه وابستگی به ششورهای غربی را تا حد زیادی شاسته است شاه  

دانسات.   ()آحااد ماردم توساط اماام خمینای      ساالمت باه ی گفتماان توجاه   هاشاخصیکی از 

ی بازر  در جناگ تحمیلای و دساتیابی باه مرزهاای داناش و فنااوری و         هاا یروزیپ، وجودنیباا
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و تکارار عباارت    دیا تأشبا ()شردن این حوزه، شه پس از رحلت حضرت امام خمینی انیبندانش

ماردم تاا    ساالمت به( به وقوع پیوست، باع  شد گفتمان توجه مامی توانیممحوری گفتمان ایشان)

      یاخامناه اماام   اهللتیا آ، نهادینه گردد. دوران والیت حضرت موردنظرشانی حدودی در تثبیت مع

پذیرفتاه شاده باود و ششاور عزیاز ایاران وارد فااز         513در شرای ی آغاز شد شه ق عناماه   ()

اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی گردیده شاده   یهاحوزهجدیدی از تحوالت پیش رو در همه 

ساال جناگ شادید و متحمال شادن ضارر و        3(، در این دوره، ششور پس از حاداقل  0331بود.)

ششااور و همچناین محاصااره اقتصاادی بااا    یرسااخت یز یهاااحاوزه اقتصاادی در همااه   یهاااانیا ز

شکی شه مارتبط باا   بیشتری در خرید و مصرف شاالها و خدمات خصوصاً حوزه پز یهاتیمحدود

نظام سالمت مردم بود، روبرو شد. لذا دولت برای واردات شاالهای پزشکی خصوصااً محصاوالت   

فراوانی روبرو باود. در ایان زماان،     یهاچالشداروئی شه مایحتاج نظام سالمت مردم ششور بود با 

دازی نظاام  استکبار  جهانی پس از هشت سال حمله و درگیری سخت و نظامی با ششور برای برانا 

بارای فشاار بار ماردم      جانبههمهجمهوری اسالمی، عمالً وارد  فاز براندازی جدیدی شد و تالش 

را شه در سالمت مردم ششاور   ییهامؤلفهگوناگونی،  یهامیتحر ازجملههایی مختلفی ایران با روش

ایجاد نارضایتی در مردم بکند را آغاز شرد. در این دوره، ششور پاس از   توانستیمبود و  رگذاریتأث

در خرید و مصرف شاالها و خدمات، با رفاهی نسبی روبرو شاد و   تیمحدودمحاصره اقتصادی و 

درآمد نفتی مناسبی برای واردات شاال خصوصااً محصاوالت و تجهیازات دارویای و پزشاکی شاه       

بود. در این زماان، اساتکبار     قرارگرفتهدر اختیار دولت وقت  مایحتاج درمانی و سالمت مردم است

جهانی پس از ده سال حمله و درگیری سخت و نظامی برای برانادازی نظاام جمهاوری اساالمی،     

بارای تغییار ئائقاه و هویات      جانباه هماه عمالً وارد  فاز براندازی از طریق جنگ نرم شد و تالش 

به  ()هایی شه از سوی مقام معظم رهبریان با روشفرهنگی و سبك و الگوی زندگی مردم ایر

این، در  تهاجم فرهنگی و جنگ نرم با رویکرد تغییر سبك زندگی نام گرفت، آغاز گردید. عالوه بر

ی داخلی، حرشت نرمی را در راساتای  برانادازی   ادیو ااستکبار جهانی با شمك عوامل   0333سال

ی مقاام معظام رهباری و ملّات     االعادهفوقه با درایت نظام جمهوری اسالمی طراحی و اجرا شرد ش

و نظام اسالمی دفاع شد شه نهایتاً این واقعه باه   هیفقتیوال، از باقدرتایران نیز و   درصحنهحاضر 

 در یاز طرفا فقیه ختم گردید. مجد و عظمت جایگاه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و والیت

 یمبتنا  یدفااع  هامن، مستقل و مقتدر با سامان "رانیا یاسالم یششور، جمهور0414انداز سند چشم
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باه اقتادار و    یابیا است. دسات  شدهفیتعر "مردم و حکومت یوستگیجانبه و پهمه یبر بازدارندگ

 یشلا  اسات یس یسااز ادهیا انداز است شاه پ از اهداف چشم یکی یبر بازدارندگ یمبتن یدفاع هسامان

گساترش عادالت اجتمااعی در     تاًیو نهامردم  سالمتبهوجه از طریق ت ق آن راتحقّ ،بخش سالمت

 تیوضع  یو تشر نییتب در. بخشدیم عیتسر دریافت خدمات درمانی و دارویی و نیازهای پزشکی

وزارت از آن دارد شاه   تیا حکا هیا شواهد و قرائن اول ششورر سالمت دبخش  یشل استیق ستحقّ

ی و عدم توجه صحی  به مندبهرهعدم  دلیلدر حال حاضر به  بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

در حاوزه ساالمت نتوانساته اسات اداره اماور نظاام        ی ابالغی رهبریت معظام هااستیس فرامین و

ساالمت  بخاش   یشلا  استیس سالمت را به نحو شایسته انجام دهد و م البات رهبری را بر اساس

 ازنظار  دهاد یما های اولیه انقال  اسالمی نشان سالدر  هایبررس .تأمین نماید ششور به شایستگی

 انقاال   پیاروزی  ساال  شاه  0357 ساال  زمانی، در این دوره پس از پیاروزی انقاال  اساالمی،در   

 درماانی  خادمات  بیمه ازجمله اجتماعی تأمین و درمان بهداشت، امور تولیت است ایران شکوهمند

 باا  هاا بیمارساتان  ازجملاه  درماانی  بهداشاتی  واحادهای  مادیریت  و بهزیستی و بهداری وزارت یا

 هاای بیمارستان انقال ، شورای مصوبات م ابق انقال  پیروزی از پس .بود الذشرفوق هایدستگاه

 باه  وابساته  هاای بیمارساتان  و اجتماعی خدمات شاهنشاهی سازمان ،احمرهالل جمعیت به وابسته

 شاورای  تصویب با( 24/3/0351) 0351 سال شدند. در منتقل بهزیستی و بهداری وزارت به بنیادها

 بهاداری  وزارت بهزیساتی  معاونت ترشیب از و مستقل سازمانی صورتبه بهزیستی سازمان انقال 

 و گردیاد  تشاکیل  تهاران  شهرداری تربیتی سازمان و شهید بنیاد ،()امام امداد شمیته بهزیستی، و

 امام امداد شمیته بعد هایسال شد.در محول بهزیستی سازمان رئیس و مشاور وزیر عهده به آن اداره

 0351 سااال در.شاادند مسااتقلی مؤسسااات و منتاازع بهزیسااتی سااازمان از نیااز شااهید بنیاااد و

 وزارت باه  نیز بهزیستی و بهداری وزارت نام بهزیستی، سازمان تشکیل به توجه با( 01/02/0351)

 ساال  از قبال  بهاداری  وزارت از فراتار  بهاداری  وزارت این وظایف شر  البته یافت تغییر بهداری

 معاونات  وظاایف  یاساتثنا باه  را بهزیساتی  و بهداری وظایف شلیه اخیر بهداری وزارت. بود 0352

 بود.در راستای این تغییرات به دلیل ضعف ساختارهای اساسی حوزه بهداشات و  دارعهده بهزیستی

بخاش   یهاا حاوزه درمان آموزش پزشکی، شمباود دارو، سارم و واشسان و نیاروی متخصّاص در      

به آحاد مردم از ضریب مناساب   یرسانخدماتسامانه  متأسفانهبهداشت درمان و آموزش پزشکی، 

، ناپایداری مرزهای غربی ششور و تجاوز ارتش بعثای  هانیاو معقولی برخوردار نبود.عالوه بر همه 
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به خاک عزیز ایاران و بمبااران نقااه شاهری و روساتایی و       مانانشیپهمایت امریکا و عراق با حم

مسکونی در این دوره، باع  شده بود تا به شدّت ضعف شمبود خدمات حاوزه ساالمت در سا      

مانده از نظام قبل انقال  به ارث رسایده   یجابهجامعه به میزان فاحشی به چشم بخورد شه میراث 

 رانظام سالمت ششور  یهارساختیززیربنایی در  یگذارهیسرما تیجذابوش و بود شه باع  مخد

، پاشستانی و بنگالدشای و.....  ینیپیلیفبه همراه داشت. و اختالف طبقاتی فاحش و حضور پزشکان 

با درجه مهارت و آموزش پایین در حوزه بهداشت و درمان آموزش پزشکی میراثی بود شه از قبال  

 یهاا ناه یزمجمهوری اسالمی به ارث رسیده باود. در چناین    نظامبهم پهلوی غلط رژی یهااستیس

با آن شخصیت معناوی و روحاانی خاود،    () بهداشتی و درمانی در حوزه سالمت، حضرت امام

زندگی اجتماعی ایرانیان را باه هماراه  نهادهاا و قواعاد نظاام       یهاهیروفرهنگ، رفتارها، باورها و 

فارغ از اباالغ   یاز طرفاسالمی متحوّل شردند. -سالمت و بهداشتی ششور را بر مبنای الگوی ایرانی 

گونااگون   یباه انحاا  ()حضارت اماام  ، ()ایاز طرف امام خامنه سالمتبخش  یشل استیس

در خصاوص ضارورت    .اناد گوشزد نموده زیرا ن سالمت مردمنظام به  و توجه ویژه داشتن تیاهم

ی از طریق گذارقانونو  گذاریسیاستتبیین دشترین  و  گفت در صورت دیبا زین قیتحق نیانجام ا

 ی شاه باالدسات اسناد  عنوانبهاین گفتمان و انتقال  یمستندسازو  فقیهتوجه به دیدگاه گفتمان والیت

         تحلیال گفتماان حضارت اماام    الزم است تاا از   ،ی است ساز میدر تصم یعوامل اساس ارشان و از

شاود تاا بتاوان ضامن      یباردار بهاره  یمناسب وهیبه ش سالمتبخش  در و مقام معظم رهبری( )

 یغنا  یاعنوان پشتوانهها بهبتوان از آن ،یو تجرب یارزشمند علم ریعنوان ئخاها بهداشته نیا عیجمت

در  شارفت یپ یبارا  فقیاه با تکیه مبتنی بر گفتمان والیت مؤثر یراهبرد تبیین گفتماندر و ارزشمند 

فقیه در ، و تبیین نشدن گفتمان والیتقمحقّ یاصل یلذا دغدغه .دیمند گردبهره نظام سالمت ششور

فقیه ی راهبردی و مدوّنی مبتنی بر گفتمان والیتهااستیس خأل پر شردناداره امور نظام سالمت و 

 نیا ،گرید یریبه تعب .است« اداره امور نظام سالمت » نظام جمهوری اسالمی در حوزه  اتیتجربو 

و اماام   ()تحلیل دیدگاه حضرت امام خمینای سؤال است شه:  نیبه دنبال پاسخ دادن به ا قیتحق

انجام  تیبا  اهم درشردن این شکاف چیست؟ در اداره امور نظام سالمت  برای پر (ایخامنه

مبانی نظری حاصل از نتایج م العات اشتشافی این  طورنیهماصول، عناصر و  شه، گفت دیباآن نیز 

بار   تواناد یما ، ادشاده های حاشم بر فضای موجود در حاوزه ی ی بر دغدغهاثربخشپژوهش،  ضمن 
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ی اداره اماور نظاام   ، و ضامن توساعه داناش در حاوزه    دیا افزا یبها نیز غنای علمی سایر پژوهش

 علمی ششور محسو  گردد. اتیادبیك مرجع علمی قابل اتّکا و سودمند در  عنوانبهسالمت 

 مبانی نظری

 پیشینه تحقیق:

تاشنون، تحقیق مستقل و مستدل علمی و یا رساله و شتا  با عنوان یا هادف   شدهانجامهای به استناد بررسی

پرداخته باشد، مشاهده و یافت  "فقیه در اداره امور نظام سالمت تحلیل گفتمان والیت "تحقیق حاضر شه به 

و س   و جایگاه شالن ملی ششور در س   باالیی برخاوردار باوده    ازنظراین تحقیق  چراشهنگردیده است. 

ی اداره امور نظاام ساالمت باا رویکارد تحلیال محتاوا و گفتماان مبتنای بار           نهیدرزمشاری جدید و نوین 

 طریق از نظام سالمت امور اداره به یابیو دست بازنگری ضرورت یدرباره . امَااستفقیه ی والیتهادگاهید

 اسات شده ارائه مختلف منظرهای از متنوعی مقاالت ششور، بنایی زیر نیازهای یمبنا بر نظام تجار  تدوین

 بخاش  مختلاف  یهاا حاوزه  نیمتخصصا  توجّاه  از حاشی این و نیستانکار قابل هاآن ییافزادانش جنبه شه

 .است امر این به ششور سالمت

در اداره امور نظاام ساالمت    (ایو امام خامنه()در بح  تحلیل دیدگاه حضرت امام خمینی

در ی راهباردی خواهاد باود.    هاا مقولاه داشتن نگاهی زیرشانه و عمیق شره شافی و الزم درک این 

ای و امام خامناه  ()حضرت امام خمینی بیانات گوهربار و تدابیر آثار، از آمدهعملبهی هایبررس

 و قداست پزشك و پرساتار در   نمود شه: احترام یریگجهینت چنین توانیمنظام سالمت   در (

جمهوری  گذارانیبنشه  ییجاقرار داشته تا  بخش نظام سالمت در نظام اسالمی همواره  مورد تأشید

درمان ماردم   در خصوص قداست رسیدگی به سالمت و شانیراهبردی هاشهیانداسالمی ایران در 

 داتیا تأشهماین منظاور باه هماه مسائولین       باه  و دانستندیمعبادت  ینوع ورا شاری خداپسندانه 

 آزاد. اسات  آزاد انتخابات انواع سایر و هاشغل انتخا  در .....انسان»شه:  اندشردهرا گوشزد  یاژهیو

 شاغل،  انتخاا   در هاا انساان  خاود  لکن. است شده اع ا او به آزادى اسالم در و. است شده خلق

. اسات  خودشاان  بااطنى  اخالق و خودشان نفسانى اختالف آن تابع اختالف این و هستند، مختلف

 یکاى  شناد، ماى  انتخاا   شغل خودش براى را غارتگرى یکى شغل، شندمى انتخا  را دزدى یکى

 انتخاباات،  ایان . شناد مى انتخا  را هانیا امثال و فروشى مخدره مواد و فروشى هروئین یهاشغل

 حساب باه  عاالم  ایان  در انسان نفوس. است اشخاص نفسیت آن تابع شه است آزادى انتخا  یك

 زیاادى  اختالفاات  یك باز شودمى هاطیمح در شه هم ییهاتیترب حسببه و دارد، اختالف خلقت

 اسات،  یانسان ضد یهاتیترب ،هاتیترب شه بینیدمى محیط یك در. شودمى حاصل هاتیترب این در
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 بسایار  یهاا شاغل  ازجملاه . اسات  انسانى یهاتیترب هاتیترب محیط یك در و است، اخالقى ضد

 انساانى  تکاالیف  خودشاان،  تکاالیف  باه  هاا پزشك اگر شه است شغلى. است پزشکى شغل مقدس

 شاغل  این پرستارى؛ طورهمین و. است عبادتى یك و شریف بسیار شغل این بکنند، عمل خودشان

 خودش شرعى و انسانى وظایف با انسان چنانچه، اگر شه است شریفى بسیار یهاشغل از پرستارى

 هام  ییهاا تیمسائول  البته. است اول درجه یهاعبادت تراز در شه است عبادتى كینیا بکند، عمل

 یاك . هساتند  هاا مارساتان یب در شاه  قشارهایى  همه در هم و هارسن در هم و پزشك در هم. دارد

  (235: 02 ج، صحیفه امام) «......بزرگى یهاتیمسئول

نظاام  » نیاز دربااره    العاالی( )مدظلاه ایخامناه  اهلل آیاه  رهنمودهای حضارت  و نظرات آرا، ،هاشهیانددر 

جانباه  ی شاه نگااهی عمیاق و هماه    اگونهبهو مفاهیم مرتبط با آن نگاه عمیقی وجود دارد. « سالمت

... »: دانندیمیکی از ارشان مهم نظام ششور اسالمی  عنوانبهجامعه را  سالمتبهایشان و توجّه ویژه 

خواهد مشکالت مردم را حل شناد و تولیاد   مى یامجموعهشنند شه اگر گونه تبلیغ مى، اینبیگانگان

ى ظرفیات  ها را با هماه را زیاد و معادن و صنایع را فعال نماید و ششاورزى را پربار شند و شارخانه

هاا  مانرنگ نمودن آربه شار وا بدارد، پس ال بد این شار، به معناى فراموش شردن و یا ضعیف و شم

خواهد در ئهن مردم ما آن را و معنویات و اهداف انقال  است. این فکر، فکر دشمن است شه مى

 اناد غافل، انددوستى تأسف است شه انسان مشاهده شند بعضى از افرادى شه القا شند و خیلى مایه

اهم و در شناار  شنند! دنیا و آخرت، رفاه و آرماان، با  لوحانه، همان حرف دشمن را تکرار مىو ساده

گرا به حل مشکالت ماادّى و رفااهى نخواهاد    ى آرمانهم قابل پیشرفت است. تصور اینکه جامعه

ها، به فکر دنیا و زنادگى  رسید، به معناى این است شه بگوییم ادیان و مقدسات و معنویات و آرمان

سامت گشاودن   ى ادیان اسات. م مئنااً حرشات باه     مردم نیستند! این، خالف صری  اسالم و همه

مردم و باز شردن راه به سمت یك زندگى مرفه و سالم و خاو ، شاه ماردم از فراواناى و      یهاگره

ى اسالمى است شه بار دوش هماه بخصاوص بار     ارزانى و دیگر امکانات استفاده شنند، یك وظیفه

هااى  دوش شما شه مسئوالن و مدیران ششور هستید، است. این شار، عملى است و ق عاً جزو آرمان

الوصاول  ى مؤمن و انقالبى، تعارض دنیاى زودگذر و سهلباشد. جامعهاسالمى و امام عزیزمان مى

هاا  الوصول را به نفع این دومین حل خواهد شرد. رسایدن باه آرماان   هاى ماندگار و صعببا آرمان

هاا و  ماان شاما، نن شااء اللّاه آر    بلندمدتهاى جامع و ریزىدشوار است؛ ولى ملت ایران در برنامه

شنایم و مسائوالن ششاور را دچاار     دست خواهد آورد. ما هم عجله نمىمعنویات اسالمى خود را به
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ریازى  برناماه  هابخشى ، در همهجمعحواسشنیم. نن شاء اللّه با صبر و حوصله و دستپاچگى نمى

بعضاى  و درمان و خدمات و تولید و بخصوص  اقتصادى و فرهنگى و بهداشت یهابخشبکنید تا 

تکان حسابى بخورد. دین شما باه ماردم، حرشات باا      -مثل ششاورزى و معدن -ویژه یهابخشاز 

ریزى است. در سوى دیگر، مسئولیت مردم در مقابل شماست شه جداى از مسئولیت شاما در  برنامه

شود گفت شما در مقابل مردم مسئولید؛ اما ماردم در مقابال شاما مسائولیتى     مقابل آنان نیست. نمى

؛ ولى شاما مسائولیتى نداریاد. هار دو در مقابال یکادیگر       اندمسئولدر مقابل شما  ندارند، یا مردم

، 0333)حدی  والیت، بیانات، سال «مسئولید. این، شالم امیر المؤمنین )ع( و طرز فکر اسالم است.

 ( 242ص: 

        ایو حضارت اماام خامناه    ()حضرت امام خمینی رهنمودهای و نظرات آرا، ،هاشهیاند با مرور 

توسط محقّق، نتیجه احصاء شده بیانگر این موضوع است شاه هار دو بزرگاوار باه اقتضاای       ()

ظرف زمانی دوره رهبری خاود، از یاك رویکارد واحاد باه بخاش نظاام ساالمت مملکات نگااه           

از منظار   آنچاه و نگاه هردو بزرگوار به حوزه سالمت این ششور و بایادها و نبایادهای    اندشردهیم

 سیاسی و اجتماعی و چه از منظر فردی، یکسان است.

امروزه در ادبیات تخصصی بخش نظام سالمت ششور ارائه الگوی راهباردی در نظاام ساالمت  مبتنای بار      

 ازیا موردنشه بر اساس فرآینادهای   گرددیمی شالن راهبردی هر ششور، به فرآیندی اطالق هایگذاراستیس

و سالمت آحاد مردم و با حفظ اعتدال در دستیابی به آن انجاام بپاذیرد. راضایه یزدانای محقاق       نیتأمبرای 

منابع شه:  دینمایمعنوان  0311حوزه سالمت در رساله دشترای خویش در دانشگاه تهران در سال  پژوهشگر

 در وهای اجتمااعی  یمهو ب هااتیمالاز طریق  عمدتاًمالی بخش بهداشت و درمان اشثر ششورها با درآمد باال 

. هدف از یك نظام تأمین مالی شودیمشم بیشتر از طریق پرداخت مستقیم خانوار تأمین  درآمدبا  یششورها

شاافی بارای دسترسای ماردم باه خادمات        منابع بتواندبخش بهداشت و درمان آن است شه نظام  در شارآمد

 بتوانناد شه آحاد جامعه بادون فشاار اقتصاادی     یاگونهبهفردی فراهم آورد  یهامراقبت وبهداشت عمومی 

 بهداشتی و درمانی خود را پرداخت نمایند. یهانهیهز

شااربردی اساتفاده شاود. در ایان      صاورت بهتواند مق عی است و می -م العه حاضر یك پژوهش توصیفی

ماالی در ششاورهای    یهاا شنندهنیتأمتحقیق پس از م العه مقدماتی در خصوص محورهای اصلی و فرعی 

منتخااب، نظااام تااأملین مااالی بخااش بهداشاات و درمااان ششااورها تعیااین شااده اساات و پااس از معرفاای   

در تأمین مالی بخش بهداشت و درمان  ترم لو  یریگمیتصمجهت  گرپژوهش،راهکارهای پیشنهادی هاآن

اشات و درماان ششاورهای    های تأمین منابع مالی بخاش بهد ایران ارائه گردیده است. جامعه پژوهش، نظام

 .باشدانگلستان، آلمان و آمریکا می افتهیتوسعه
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ششاور،   نیتار ناه یپرهزهزینه سرانه نیاز   ازنظر، اما باشدیممیزان پاسخگویی دارا  ازنظرآمریکا باالترین رتبه 

بال،  شاخص سالمتی وضعیتی بهتر از دو ششور دیگر دارد اما، در مقا ازنظر.نظام انگلستان شودیممحسو  

نیاز در یاك    هانهیهزعدالت در توزیع  ازنظراست.  ترنییپااز دو ششور دیگر  مراتببهس   پاسخگویی آن 

نسابت باه    ترناعادالنهشه نظام بهداشت و درمان آمریکا در وضعیت  شودیممقایسه میان ششورها، مشخص 

برخوردار  یترم لو دو ششور آلمان و انگلستان با تفاوت اندشی از وضعیت  شهیدرحالسایرین قرار دارد، 

س   دستیابی به اهداف شلی نظام سالمت، مبین آن است  ازنظر، ارزیابی این سه ششور درمجموع. باشندیم

در ششاورها   یاثربخشا بهتر از دو ششور دیگر عمل نموده اسات. باا محاسابه هزیناه      مراتببهشه انگلستان 

. علیارغم  باشاد یما پایش از آلماان و آمریکاا     باازهم در انگلساتان   هاا ناه یهز یاثربخششه  شودیماهده مش

هاا، حفاظ   درمانی با یکدیگر دارند، مشکالت یکسانی همچون رشد شادید هزیناه   یهانظامشه  یهاتفاوت

ات بهداشاتی و  خادم  هاا آنشاه در   ییهاا نظاام قرار دارد.  هاآنشیفیت خدمات و بهبود دسترسی، در مقابل 

، در مقایسه با سایرین، هزینه زایی شمتری دارند.ششاورهایی شاه   شوندیم یبندرهیجدرمانی از سوی دولت 

انتظار بیماران برای دریافات خادمات    یهاستیلنقش بیشتری دارد،  هاآنبخش خصوصی در بخش درمان 

در هماه ششاورها دولات     روزافزونای در حاال شااهش اسات.     طاور باه این بخش، نسبت به گروه دیگار،  

پیشاگیرانه از باروز    یهاتیفعال یدهسازمانخواست عموم مبنی بر بهبود در سالمت از طریق  شنندهنیتضم

 مؤسساات درصاد   31.در بعضی ششورها مانند دانمارک، ایسالند، ساوئد، انگلساتان بایش از     هاستیماریب

  .)دولتی است( های سالمتی در اختیار دولت استمراقبت

محققی دیگر در پژوهش رساله دشترای تخصصی خود در تبیین دشترین ملی سالمت جمهوری  مهرابی بهار

 شه: شندیمدر دانشگاه علوم پزشکی تهران عنوان  0331هجری شمسی در سال  0404اسالمی ایران در افق 

 از : هجری شمسی عبارت است 0404دشترین استراتژیکی ملی سالمت  جمهوری اسالمی ایران در افق 

 ابعاد اوست . یهمهسالمت انسان ، سالمت  -0

 سالمت غایی انسان ، قلب سلیم است .  -2

 شه تنها دارایی وی در صحرای محشراست .

 سالمت :  چگونگی وچیستی ، چرایی 

 سالمت چیست ؟  -الف 

 ت هیر و تهی ساختن قلب از هر تاریکی ، شك و شرک .  -

 

 سالمت چرا ؟  - 

  قیامت درعدم خواری در هنگام برانگیخته شدن  -
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نظام  جریان اداره نگاهی شلی به  مفاهیم آن، و نظام سالمت تعاریف مرتبط با مرور ضمن ابتدا بخش این در

 آن، مارور  مشابه مفاهیم و ()ایخامنه امام حضرت و ()خمینی امام حضرت نگاه سالمت ششور از

 .شودیم

 :مفهوم شناسی

 تعریاف  صاورت  این به ا ر سالمت نظام خود 2111 سال جهانی در گزارش بهداشت سازماننظام سالمت: 

 هاا تیا فعال ایان  . اسات  ساالمت  حفظ یا بازگرداندن ارتقا، هاآناصلی  هدف شه ییهاتیفعال تمام :شندیم

 یسااز منیابخشی )مانند  بین یهابرنامه یا عمومی خدمات بهداشتی فردی، سالمت مراقبت شامل تواندیم

شاود شاه باا یکادیگر ارتبااه دارناد و       نظام سالمت از اجزایی تشکیل می ....( باشد هاجاده بهبود اتومبیل،

گاذارد. ماردم، دولات و    هاای عماومی اثار مای    بر سالمت مردم در خانه، محل شار و مکاان  هاآنمجموعه 

-های دولتی، خصوصی، و غیردولتی، و سازمانی خدمات بهداشت و درمان در بخششنندههای ارائهسازمان

وت هاای متفاا  دهند. نظام سالمت معموالً در س  گر هریك بخشی از نظام سالمت را تشکیل میهای بیمه

تخصصای را  های اولیه تا خدمات پیچیده تخصصای و فاوق  مراقبت از گیرد و از روستا تا شهر، وشکل می

 (   0: 0331شند. )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی؛ عرضه می

-مات، اقدامات و فعالیتمجموعه تصمی: تجارب نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در اداره امور نظام سالمت

های شالن و راهبردی است شه از بدو پیروزی انقال  اسالمی تا زمان ایان تحقیاق بارای اداره اماور نظاام      

سالمت ششور توسط مسئوالن به انجام رسیده است و دانش ضمنی و تلویحی یا داناش صاری  را در ایان    

 زمینه توسعه داده است.

ها ها و روابط بین آنها، زیر مؤلفهاست شه در آن ابعاد، مؤلفه ییالگو:سالمت نظام امور اداره راهبردی الگوی

تواناد  گیری برای رهبری امور ششور در نظام سالمت تعریف شاده و مای  سازی و تصمیمدر فرآیند تصمیم

 مدلی در راهبری حکومت ، در نظام سالمت  بکار گرفته است. عنوانبه

گفتماان  در نظاام ساالمت    ()ایو حضرت اماام خامناه  ( )خمینی)حضرت امام  هیفقتیوالگفتمان 

ها، آراء، نظارات، رهنمودهاا و تادابیر حضارت اماام      اندیشه هیپا برغالب جمهوری اسالمی ایران است شه 

های دینای و اساالم ناا     شکل گرفته است و ریشه در آموزه ()ایو حضرت امام خامنه ()خمینی

در نظاام   ششاور  اماور ها و راهبری گیریدر تصمیم هیفقتیوالدارد و بر اساس اصل پیشرفته ()محمدی 

ها را در هماه سا و ،   ها و انجام فعالیتگر بوده و تصمیمسالمت برای مسئوالن و شارگزاران نظام هدایت

 نماید.افزا میهم سو، هماهنگ و هم
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 تحقیق شناسیروش
 یدر غالاب مفهاوم اصال    توانمیمجموعه متون را  ای متن هرگفتمان  لیگفتمان، تحل لیروش تحل اساس بر

 شرد: ارائه

   شدگی جااز  -3حوزه گفتمانگی   -5 هالحظه -4عناصر   -3دال مرشزی    -2  بندیمفصل -0

 زنجیااره هاام ارزی  -01اسااتیال   -1سااازی غیرّیاات ، خصااومت وضاادیت  -3انسااداد و توقااف    -7

  .(000تا014: 0337،ی)منوچهر

، یادشده هایدال. آورندمی وجود به را تفاوت ،اصلی)نه مرشزی( زنجیره هم ارزی هایدال، بندیمفصل در

 هاآنو به  پوشانندمیرا تکثرها و  هاتفاوتهم ارزی،  طریق از، گیرندمیدر منظومه گفتمانی قرار  شههنگامی

، در زنجیاره  سافید  غیار . افراد سفیدپوستانواشنش به نژادپرستی . مانند گفتمان سیاه در بخشندمیهماهنگی 

، اماا هام ارزی   شاود مای و...به فراموشی سپرده  سرزمینی وملی  هایتفاوت و گیرندمیهم ارزی سیاه قرار 

و همواره امکان ظهور، بروز و خروج از زنجیره هم ارزی وجاود   انجامدنمی هاتفاوتهرگز به حذف شامل 

 (33: 0311دارد.)آصف، 

اداره باا مفهاوم    طلمات و عباارات مارتب  ش یبا جستجو فییتوص صورتمحتوا به لیشامل تحلاین پژوهش 

ال و شا گفتماانی ال  هیرظبا روش ن گفتمان لیتحل یزها و نو ارتباطات آن داتیشف تأششو  نظام سالمتامور 

 انیا ب یو ارتباطاات فارا شالما    هاا ناه یزماانی، زم  یطباه شارا   ترقیهرچه دق ابییدست یبرا موفه  بوده است.

 نفار از  3مقالاه باا    نیا ا هیا ته یبارا  ، () ایو حضرت امام خامنه()نییحضرت امام خم شاتیفرما

اسبق وزارت بهداشت درماان   معاونین و وزراها شامل دوره نیدر ا رانیا نظام سالمت ششورارشد  مسئوالن

است.جامعه  شدهیمقاله بررس نیموضوع ا شاتیمصاحبه شده در زمان آثار و فرماو آموزش پزشکی ششور 

 اناتیب ازجمله آثار، مکتوبات، قیشامل اسناد و مدارک مربوه به موضوع تحق یاشتابخانه قیتحق نیا یآمار

برای رسیدن به پاسخ سؤاالت این تحقیق، از . است ()ایو امام خامنه()نییشده امام خمثبت رهیو س

شااوی  )برای متنی ایدمکس شیو  افزار اطلس تی آی وفن تحلیل محتوا، تحلیل گفتمان و با استفاده از نرم

شاامل   ،()ایو اماام خامناه   ()افزارهای تجمیع شننده آثار امام خمینای و تحلیل محتوای متن( و نرم

و ()ه موسساه تنظایم و نشار آثاار اماام     افزارهای صحیفه نور منتشره توسط انتشارات عروج وابسته بنرم

 ()اینشر آثار حضرت امام خامنه ورسانی دفتر حفظوسط پایگاه اطالعافزار حدی  والیت منتشره تنرم

های عماومی ششاور   هاد شتابخانهافزار نمایه، محصول نو موسسه پژوهشی فرهنگی انقال  اسالمی ونیز نرم

هاای  وتحلیل شیفای بارخالف روش  شده  است.تجزیهارشاد اسالمی بهره گرفته وابسته به وزارت فرهنگ و

(. در تحقیقاات  301: 0332شاود)غفاریان،  طور توأم انجاام مای  با مرحله گردآوری داده و به زمانهمشمی، 

ترتیب به ششف واقعیت دسات  اینتدالل است و محقق بهوتحلیل، عقل، من ق و تفکر اسشیفی مبنای تجزیه

تواند تعمیم، شار عقل است. در تحقیقات شیفی، محقق می وتحلیل، ترشیب و تجرید وتجزیه "یابد. اصالًمی
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از طریق استدالل قیاسی و استقرایی، تمثیل و تشبیه، نشانه یابی، تجرید، تشخیص تفاوت و تمایز، مقایسه و 

 وتحلیل، وشده را ارزیابی و تجزیههای گردآوریشود، دادهتعقل و من ق انجام می شمك تفکر و...، همه به 

های شمی، وتحلیل شیفی برخالف روش(. تجزیه54: 0333گیری شند)حافظ نیا،ای خود نتیجهبا ئهن مکاشفه

 نیا در ا ترتیاب ایان (. باه 301: 0332شود)غفاریان، طور توأم انجام میبا مرحله گردآوری داده و به زمانهم

نظاام ساالمت    اماور  فقیه در حاوزه اداره برای رسیدن به سؤال اصلی، یعنی تدوین گفتمان والیت پژوهش،

های علمی درباره نظام سالمت ششور و اداره امور مرتبط با های اولیه شامل مقاالت و شتا ششور، ابتدا داده

در موضاوع اداره اماور نظاام     ایحضارت اماام خامناه    و ینا یحضرت امام خم نظام سالمت، نظرات و آثار

و  ()ان، آثار و فرمایشات حضرت امامشده و در پایافزارهای معتبر گردآوریسالمت با شمك متون و نرم

تحلیال   و محتاوا  لیتحل فنبا استفاده از  در موضوع اداره امور سالمت ششور ()ایحضرت امام خامنه

 . استتفسیر شده  گفتمان؛ تحلیل و

محقّقاان حاوزه نظاام     مندی مستمر ازنظر خبرگان دانشاگاهی، پژوهشاگران و  در این پژوهش به دلیل بهره

سالمت ششور در شلیّه مراحل و فرآیندهای این تحقیق، پایایی و روایی مورد انتظار برای یك پژوهش شیفی 

فقیه های ما گفتمان والیتوری دادهآرو در این تحقیق منبع جمعخوبی تضمین و برآورده شده است. ازاینبه

 اسناد باالدستی بوده و در برداشت مفهومی نیز با آزمودن خبرگی اعتبار سنجی شده است. و

 نشاأت آن  هاای شادگی  جاا و از  هاا ضدیتروبروست شه از  زین هاییچالشهر گفتمان با  ،هااینبر  عالوه

قادرت   قاوت تحلیال گفتماان باه قادرت خبرگای و       .شنندمیو بسط و تسلط آن گفتمان را شند  گیرندمی

شالمی و دال مرشزی را از میان  بایست ارتباطات فراتشخیص محقّق بستگی دارد چراشه محقق است شه می

 سایر اجزای گفتمان را به آن ربط دهد. انبوه مفاهیم در متن تشخیص و
 

 های تحقیقو یافته هاداده وتحلیلتجزیه 
 افزارنرمجستجو در  درباره اداره امورنظام سالمت کشور: ()نظرات حضرت امام تحلیل محتوای آثار و 

علیه در آن گردآوری شده  () حضرت امام هایپیامشلیه آثار و مکاتبات و بیانات و  شه نورصحیفه 

مرتبه در فرمایشاتشان از عبارت درمان، سالمت،  343 مجموعان()شه حضرت امام دهدمیاست، نشان 

مقوله نظام سالمت   اندازهبی، شه حاشی از اهمیّت اندنمودهبهداشت و عبارات مشابه و مرتبط با آن استفاده 

شه بخش  0333تا  0341 هایسالدر نظام مقدّس جمهوری اسالمی ایران است. الزم به ئشر است در بین 

در آن دوره قرار داشته، ایشان برای اشاره به این مفهوم از  ()حضرت امام  پربرشتعمده و مهّم عمر 

 .اندشردهدرمان، سالمت انسان، سالمتی، بهداشت، مریض استفاده  هایواژهعبارات و 
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بسیار فراوانی است شه با تحقیق و تفحّص  اهمیتبه واژه سالمت دارای  ()نگاه امام خمینی هرچند

توسط محقّق، حاشی از آن است شه نگاه عالمانه حضرت امام  آمدهدستبهثار و بیانات، نتایج عمیق در این آ

 ترسیم نمود:  شلیّتدر هشت بخش  توانمیبه موضوع سالمتی و مفاهیم مرتبط به این بخش را ()خمینی

ضرورت توجه به توجه به دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، اصل توجه به حوزه سالمت مردم، 

مقدم بودن پیشگیری بر درمان مردم، توجه ویژه به حسن انجام وظایف بخش پزشکی و درمانی، اهتمام 

توجه به بخش سالمت و درمانی  دولت و مسئولین نظام در راستای تسهیل و توسعه خدمات درمانی،

زه پزشکی و درمانی جامعه، یك اصل رفع تبعیض در جامعه، توجه ویژه به شمبودهای ششور در حو عنوانبه

 قداست شغل پزشکی و پرستاری.

نشان  ()مکس شیو دی ای در بیانات و آثار و مکتوبات حضرت امام افزارنرمبا استفاده از  شاویمتن 

در آثار ایشان، در شنار مفاهیم مرتبط با نظام سالمت، مکرّرا به مفاهیم مرتبط به این حوزه اشاره  دهدمی

 شده است.

 افزارنرمجستجو در  درباره اداره امور نظام سالمت: ()ایتحلیل محتوای آثار و نظرات حضرت امام خامنه

در آن گردآوری ()ایخامنهحضرت امام  هایپیامشه شلیه آثار و مکاتبات و بیانات و  "حدی  والیت"

و عبارات « سالمت»مرتبه مستقیماً به عبارت  0311رهبر معظّم انقال  جمعاً  دهدمیشده است، نشان 

مکس شیو دی در  افزارنرمبا استفاده از  شاویمتن.  اندشردهمشابه و مرتبط و مفاهیم نزدیك به آن  اشاره 

 شنار درله،  در بیانات و آثار معظّم دهدمینشان   ()ایخامنه اهللآیتبیانات و آثار و مکتوبات حضرت 

، «مأموریت»، «رشن اساسی»، به عبارات «درمان»و « بهداشت»، «سالمت»عبارات و اص الحات 

 شهطوریبه اندبرده، را به شکل پرتکراری بکار «احیاء»، «ارشان نظام»، «علمی هایروش»، «سازیخصوصی»

، راه نجات و رستگاری ()ایخامنهان چنین برداشت شرد شه حضرت امام از بیان و اندیشه ایش توانمی

بنیان بودن به همراه حفظ تنی بر علم و فناوری و دانشششور را در سرلو  قرار دادن سالمت جامعه مب

غایی رسیدن به احیای بخش سالمت و بهداشت ششور با محوریت توسعه  باهدفافراد شایسته  شارگیریبه

 ایویژهاز اهمیّت « سالمت»در نظام اسالمی،  ()ایمنهخاحضرت امام  نگاه در.دانندمیجامعه اسالمی 

ثابت  هایسیاستگسترش، تقویت آن را بر اساس  هایزمینهبرخوردار بوده و حکومت اسالمی وظیفه دارد 

جامعه  سالمتبه، توجه ویژه ()ایخامنهبرقرار و فراهم سازد. در رویکرد حضرت امام  متغیّر الو 

 ترینمهمیکی از ارشان مهم نظام ششور بوده و اولویت دادن به  احیای بخش سالمت و بهداشت  عنوانبه

به بخش نظام سالمت مردم ششور  جانبههمهرشن اساسی رفاه مردم ششور و عدالت اجتماعی بوده و توجّه 

گسترش بخش و  مأموریتبا توجّه به تعریف  بنیاندانشاخصّ و اعمّ مبتنی بر علم نافع و  صورتبه

 بهداشت و درمان برای نیاز درمانی مردم است .
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برداشت هر  دهدمینشان  ()ایخامنهو حضرت امام  ()و آثار حضرت امام خمینیمقایسه بیانات 

آن، مشابه  نبایدهایو  بایدها، آثار و هاریشهو نیز « سالمت نظامبهاداره امور مربوه »از مفهوم  بزرگوار دو

، به اقتضای وقوع انقال  اسالمی و ضرورت غلبه بر ()در دوره والیت حضرت امام انکه هماست. چن

مردم  سالمت وفرهنگ وابستگی بخش پزشکی ششور به غر  و شرق و عدم وضعیت نامناسب بهداشت 

نگاهی ( )لوازمات پزشکی مکفی ، حضرت امام به دلیل شمبود نیروی انسانی متخصص و شمبود دارو و

نیز به اقتضای دوران فشارها  ()ایخامنههوم بهداشت و سالمت دارند و هم حضرت امام ایجابی به مف

 هایدیدگاه، در امتداد جانبههمه هایتحریمدشمنان اسالم برای غلبه بر نظام اسالمی از طریق  هاینقشهو 

. اندداشتهآن  گسترش ونیز ایشان نگاهی ایجابی به مفهوم بهداشت و سالمت  ()حضرت امام خمینی

، با نگاه خاص و عمیقی به بخش نظام ()ایخامنهو هم حضرت امام  ()هم حضرت امام وجودبااین

رشن اساسی رفاه مردم  ترینمهم عنوانبهگرفتن این حوزه  برقرارفراوان،  تأشیدسالمت و بهداشت ششور 

 .اندنمودهاشیداً  توصیه  اهآننظام اسالمی  اقتدار وششور داشته و با هدف رفاه عمومی و عدالت 

بر اساس روش الشال و موفه، برای  ()ایو حضرت امام خامنه ()تحلیل گفتمان آثار حضرت امام خمینی

الزم اسات   () ایو حضارت اماام خامناه    ()تحلیل گفتمان آثار و فرمایشات حضرت امام خمینای 

هاا و آثاار ایشاان در حاوزه نظاام      اقتصادی گفتاه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و شرایط زمانی و زمینه

شالمی در این آثار و بیانات، ششف شود. برای نیل به ایان هادف در    سالمت ششور بررسی و ارتباطات فرا

ای، و نیز مصاحبه با خبرگانی شاه در زماان حیاات حضارت     این تحقیق، با استفاده از اسناد و منابع شتابخانه

مصدر امور مرتبط با نظام سالمت ششور بوده و  () ایحضرت امام خامنهو نیز والیت ()امام خمینی

و حضارت اماام    ()اند، و همچنین آثاار حضارت اماام خمینای    ها را درک شردهشرایط خاص این دوره

افازار نماابر،   یاابی در ایان بخاش، نارم    شده است. منابع و اسناد اصلی برای زمینهاستخراج () ایخامنه

 5های عمومی ششور وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بوده است شه بیش از شتابخانهمحصول نهاد 

 0314ابتدای انقال  اساالمی تاا    ها و مقاالت در م بوعات ایران ازمیلیون سند شامل همه اخبار و مصاحبه

هاای  شتاا  شاده اسات و نیاز    افازاری در آن ثبات  صورت قابل جستجوی نارم )زمان انجام این تحقیق( به

هااای خاااص تخصصاای دانشااگاهی در خصااوص حااوزه اداره نظااام سااالمت ششااور شااه هریااك، زمینااه 

 اند.های موردنظر در این تحقیق را تشری  شردههدفگذاری دوره گذاری وسیاست

در موضوع ()گفتمان امام خمینی نظام سالمت: امور درباره اداره ()خمینی امام حضرت گفتمان تحلیل

، در غالب هشت مفهوم اصلی گفتمان به این شر  توانمیاداره امور نظام سالمت و مفاهیم نزدیك به آن را 

 تبیین شرد: 

است. این مفهوم، در تمام نظرات «سالمت مردم»، ()دال مرشزی در اندیشه و بیانات حضرت امام خمینی

نمایان است، شه به دیدگاه  وضو بهبه این حوزه،  نزدیك وایشان در موضوع نظام سالمت و مفاهیم مرتبط 
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ایشان را تحت الشّعاع خود قرار داده است.  ادبیاتایشان سایه افکنده و سایر مفاهیم و عناصر در بیانات و 

فراوان حضرت امام در اهتمام مسئولین نظام در راستای تسهیل و توسعه خدمات درمانی برای آحاد  تأشید

به همین  توانمیدر جامعه از طریق توجه به حوزه نظام سالمت را  تبعیضین بردن ملت و همچنین از ب

، ایشان ()در بیانات و آثار حضرت امام« دمسالمت مر»دیگر، به دلیل محوریتست. از سویدلیل دان

 توجه مسئولین نظام به مقدم بودن پیشگیری بر درمان مردم و رهایی ششور از وابستگی تجهیزات ضرورتبه

درمان و همچنین نیروی متخصص، قداست شغل پزشکی و پرستاری و توجه ویژه به  پزشکی و دارو و

حسن انجام وظایف پزشکی و درمانی، توجه به دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی برای همگان، 

 . اندداشتهاهتمام دولت و مسئولین برای تسهیل سازی و توسعه خدمات درمانی، اهتمام 

توجه، اهتمام، اصل رفع تبعیض،  اصل از اندعبارت ،()در گفتمان حضرت امام  0همین ترتیب عناصر به

از درمان ماردم و توساعه  بخاش     اندعبارتدر این گفتمان نیز  2هالحظهتسهیل،حسن انجام، مقدم بودن و 

بعاد   .برخوردار استنیز 4 و ضدیّت و خصومت 3، از جاشدگی()درمان.گفتمان خودباوری امام خمینی

 هاا تحریم ایجاد و جانبههمهاز پیروزی انقال  اسالمی، استکبار جهانی تالش شرد تا وارد نمودن فشارهای 

ساالمت جاان    موردنیازدارو و مواد  تأمینو توسعه خدمات درمانی و بهداشتی و  تأمینخصوصاً در حوزه 

مردم ششور راب ه مستقیم داشت، فشارهای مضااعفی را باه ششاور     جان وجسم  امنیتشه با بح   هاانسان

مایحتاج دارویای و بهداشاتی ماردم     تأمینوارد نمایند تا از این طریق ضمن تضعیف نمودن توان ششور در 

عزیز ششورمان، تا ضمن ایجاد نارضایتی در مردم، تالش شرده است از تسلط و پیروزی گفتمان خودبااوری  

 در زمینه، موفقیت درواقعالمت مردم در ششور جمهوری اسالمی ایران جلوگیری نماید. س تأمین ()امام 

از  تاوان مای دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی را  هایزیرساختتوجه به حوزه سالمت مردم و ایجاد 

هشات   در ششاور بازر     هایپیروزی، وجودباایندانست.  ()جاشدگی گفتمان خودباوری امام خمینی

سال جنگ و دستیابی به مرزهای دانش و فناوری نوین در حوزه پزشکی شه پس از رحلات حضارت اماام    

تاوانیم( باه وقاوع پیوسات، باعا  شاد       می و تکرار عبارت محوری گفتمان ایشان)ما تأشیدبا  ()خمینی

دمات بهداشاتی و  نیازهای زیر بنایی مردم به خ تأمینسالمت مردم و همچنین  تأمینگفتمان خودباوری در 

 یابد. 5، استیالموردنظرشدرمانی تا حدودی در تثبیت معانی 

                                                           
1 - Elmints 

2 - Moments 
3 - Dislocation 
4 - Colosure 
5 - Hegemony 
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در  ()ایخامناه گفتماان اماام    نظام سالالمت:  امور درباره اداره ()ایتحلیل گفتمان حضرت امام خامنه

در قالب مفاهیم اصلی گفتمان به  توانمیسالمت و مفاهیم نزدیك و مرتبط به آن را  نظام امورموضوع اداره 

 این شر  تبیین شرد:

اهتمام به رفاه مردم »سالمت ،  نظام اموراداره  ()ایخامنهدراندیشه و بیانات حضرت امام  0دال مرشزی

است. این مفهوم تقریباً بر همه نظرات و بیانات ایشان در موضوعات مرتبط با حوزه نظاام ساالمت ساایه    « 

نظاارت  »،«بازر   همات »، «مادیریت صاحی   »، «تالش شردن »  ازجملهافکنده و با تعابیر مختلف و متنوّع 

 تاأثیر مختلف تکرار شده و دیگر بیانات ایشان را نیز تحت  هایبهانهمکرراً و به «... محور توسعه »، ،«شردن

و خروج از زیر سل ه  جانبههمه صورتبهمردم  سالمتبهقرار داده است. تشویق مکرّر ایشان برای رسیدن 

خادمات درماانی در حاد متعاالی و در      ارائه ودشمنان و رسیدن به مرزهای دانش جدید در حوزه پزشکی 

جدیاد   هاای فناوریبکار گیری  ازجملهنوین  هایفناوریه جامعه اسالمی، پیشرفت در راستای محور توسع

جدیاد و پیشارفته و همچناین     هاای متادولوژی در حوزه تولید محصوالت پزشاکی، دارو و سارم و.... باا    

را  هاا آنو شاربردهاای   هاا پیشرفتمستمر ایشان از مراشز تحقیقاتی و پیگیری مکرّر ایشان از  گیریگزارش

 در راستای همین دال مرشزی گفتمانی ارزیابی شرد.   توانمی

ساالمت   نظاام  اماور در موضاوع اداره  ()ایخامناه به همین ترتیب، عناصر در گفتماان حضارت اماام    

، صادرات داناش، پاژوهش، مرزشاکنی علام و      بنیاندانشاز: گسترش فنون روز دنیای، پزشکی  اندعبارت

در این گفتمان نیاز   هالحظهم مرتبط، نوآوری و پیشرفت در تحقیقات پزشکی و فنّاوری علوم پزشکی و علو

 موردنیازاز علوم جدید پزشکی، تولید علوم و فناوری جدید در درمان ، تولید محصوالت دارویی  اندعبارت

 های بنیادی و پزشاکی ی، نانو تکنولوژی در پزشکی، سلواششور، تولید محصوالت با شمیّت و شیفیت پزشک

 .هابیماریدر درمان  ایهسته

روبروست شه  فراوانی هایچالش، با ()ایخامنهحضرت امام « مردم  سالمت واهتمام به رفاه » گفتمان 

منافع برخی فعاالن اقتصادی و  ضدیتضرورت دارد.  هاچالشبرای استیال و تثبیت آن، غلبه بر این 

ی مصرفی با گفتمان اهتمام به امر رفاه و سالمت پزشکی خارج محصوالت وشاالها  واردشنندگانبخصوص 

چالش این گفتمان دانست. شه وجود و  ترینمهم توانمی مردم در محصوالت حوزه نظام سالمت مردم را 

را با شندی و  ()ایخامنهتسلّط گفتمان حضرت امام  تواندمی گسترش این روحیه و رویکرد فکری

 مواجه شند.  تأخیر

و خصومت و نیز از  ضدیت، از ()ایخامنهحضرت امام « اهتمام به رفاه و سالمت مردم » گفتمان 

 اندشردهتالش  دائماًاخیر  هایسالدر  ضدانقال  هایرسانهنسبتاً شدیدی هم برخوردار است.  2جاشدگی

                                                           
1 - Nodal point 
2 - Dislocation 
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داخلی ششور و  موردنیازبنیادین، تولید داروهای  هایسلول وو فضایی، پزشکی  ایهسته هایفناوری

علمی جمهوری اسالمی را  هایتالشو شهنه جلوه دهند و دستاوردها و  اهمیتبیهمچنین صادرات آن را 

بنمایانند. فشارهای سیاسی اقتصادی خارجی نظیر انتقال پرونده  فایدهبیدر بخش پزشکی را تکراری و 

و تصویب و اجرای چندین ق عنامه بر  امنیتشورای به  ایهستهانرژی  المللیبینایران از آژانس  ایهسته

و حتی ترور فیزیکی  جانبههمه هایتحریماقتصادی و  سابقهبیجمهوری اسالمی، فشار  ایهستهبرنامه  ضد

» ومت علیه گفتمان تحقیقاتی مربوه، نشان از شدّت خص و تهدید به بمباران مراشز ایهستهدانشمندان 

این گفتمان بوده  موثّرو انتخا  دقیق و  تأثیرگذاری دهندهنشانو همچنین « ردم اهتمام به رفاه و سالمت م

مالی شدیدی قرار داده و به  هایمحدودیت، فشارهای خارجی هرچند ششور را در 11است. در اوایل دهه

کی را ابزارهای پزش جملهمنبعضاً زیادی نظیر تورم و شمبود دارو و دیگر شاالهای ضروری  هایهزینهمردم 

دهند حمایت افکار عمومی داخلی و خارجی نشان می هاینظرسنجیتحمیل شرده است اما مشاهدات و 

 ایهستهعلمی و فناوری ششور در حوزه پزشکی و پزشکی  هایپیشرفتو دیگر   ایهستهداخلی از  برنامه 

پیدا این راه اعتقاد  درستیبه، همچنان  باال است و ملت ایران هاحوزهبنیادین در همه  هایسلولو دانش 

 ()ایخامنهنسبتاً زیاد گفتمان اهتمام به رفاه و سالمت مردم امام  0است شه این نشان دهنده تسلّط شرده

 است.
 فقیه درباره اداره امور نظام سالمت ششورخالصه تحلیل گفتمان والیت :0جدول 

 ()ایگفتمان امام خامنه ()گفتمان امام عنوان

دال 

 مرشزی
 رفاه مردم سالمت مردم

 عناصر
توجه، اهتمام، اصل رفع تبعایض،  

 تسهیل،حسن انجام، مقدم بودن

، صاادرات داناش،    بنیاان داناش گسترش فنون روز دنیای، پزشاکی  

علم و فنّااوری علاوم پزشاکی و علاوم مارتبط،       مرزشانیپژوهش، 

 نوآوری و پیشرفت در تحقیقات پزشکی

 هالحظه

و توسااعه درمااان مااردم محااور  

بخش درمان برای رفع تبعیض و 

 ایجاد عدالت

توجه به گسترش علوم جدید پزشکی، تولید علوم و فناوری جدیاد  

ماردم ششاور، تولیاد     موردنیازدر درمان ، تولید محصوالت دارویی 

محصوالت با شمیّت و شیفیت پزشکی، نانو تکنولاوژی در پزشاکی،   

 .هابیمارین در درما ایهستهبنیادی و پزشکی  هایسلول

  

                                                           
1 - Hegemony 
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 ()ایگفتمان امام خامنه ()گفتمان امام عنوان

 ضدّیت

 

تااااالش باااارای وارد نمااااودن 

 ایجاااد و جانبااههمااهفشااارهای 

خصوصاااً در حااوزه  هاااتحااریم

و توسعه خادمات درماانی    تأمین

دارو و ماواد   تاأمین و بهداشتی و 

 هاانسانسالمت جان  موردنیاز

 واردشننادگان منافع برخای فعااالن اقتصاادی و بخصاوص      ضدیت

پزشکی خارجی مصرفی با گفتماان اهتماام باه     محصوالت وشاالها 

 امر رفاه و سالمت مردم در محصوالت حوزه نظام سالمت مردم

 چالش

 وجسام   امنیات به خ ر انداختن 

مردم ششاور از ایان طریاق     جان

تضعیف نماودن تاوان ششاور در    

مایحتاج ضاروری دارویای    تأمین

 و بهداشتی مردم

خارجی در برابار تولیاد ملّای      شیفیتورود محصوالت پزشکی شم 

 ششور

 جاااااا از

 شدگی

موفقیت در زمینه توجه به حاوزه  

سااااالمت مااااردم و ایجاااااد   

دسترساای بااه   هااایزیرساااخت

 خدمات بهداشتی و درمانی

ملزوماات پزشاکی،    تاأمین و فشارهای خارجی در بخش  هاتحریم

 سرم، دارو و......

گفتماااان 

 رقیب

بخاش درماان    عیارتماموابستگی 

 و بهداشت به خارج از ششور

از بین باردن توانمنادی ششاور و واردشنناده محصاوالت پزشاکی       

 مایحتاج مردم تأمینمصرفی برای 

 قوی نسبتاًاستیالی  استیالی شامل استیال

 منبع: محقق

 پیشنهادو  گیرینتیجه

 :نتیجه گیری-الف

 ()ایخامنهو حضرت امام()خمینیحضرت امام رهنمودهای و نظرات آرا، ،هااندیشه با مرور

توسط محقّق، نتیجه احصاء شده بیانگر این موضوع است شه هار دو بزرگاوار باه اقتضاای ظارف      

و نگااه   اناد شارده میزمانی دوره رهبری خود، از یك رویکرد واحد به بخش سالمت مملکت نگاه 

از منظر سیاسای و اجتمااعی و    آنچههردو بزرگوار به نظام سالمت این ششور و بایدها و نبایدهای 

و  هاا اندیشاه هاای انجاام شاده توساط محقّاق در آرا،      از منظر فردی، یکسان است. شنکاشات چه 

و داده شماری تعداد تأشیدها و تکرارها در ()ایخامنهو نیز حضرت امام  ()رهنمودهای امام

شه ایشان، مجموعاً این مسئله  دهدمیو تعابیر نزدیك به آن ، چنین نتیجه « بخش سالمت»اشاره به 
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 ودر س و  شاالن ششاور خصوصااً در توساعه پایادار       گذاریسیاستاساسی و زیر بنایی را برای 

آن  هایآرمانری از تسلّط بیگانه بر ششور و نظام مقدّس جمهوری اسالمی ایران و جلوگی پیشرفت

به شر  ئیل احصااء گردیاده    هاگذاریهدفو  هاگذاریسیاستشه رئوس ابعاد این  دانندمی مؤثر

 است:

 در بخش سالمت 0فقیهوالیتمقام عظمای  نظرات و، آراء هااندیشهاز  تحقّق بندیجمع: 2جدول

ف
ردی

 

 نشانی شاخص مؤلفهزیر  مؤلفه

0.  
به دسترسی  توجه

مردم به خدمات 
 بهداشتی ودرمانی

*سیسااتم شاابکه بهداشاات  
درمان ششور توزیاع نیاروی   
انسانی *متخصاص و مااهر   

 در اقصی نقاه ششور

 بهداشاااتی مراشاااز*تعاااداد 
 درمانی

*تعااااااااداد پزشااااااااك                    
*تعدادپرسااااااااااااااااتار                       

 * تعداد شارشنان نظام سالمت

 4ج ،صااحیفه امااام )
:347                      )
 4ج ،صااحیفه امااام )
، صحیفه اماام ( )347:
 (21 :03ج
 

2.  

اصل توجّه به حوزه 
 تأمینسالمت مردم و 
الزم  هایزیرساخت

 مراشز درمانی

از عوامااال  گیاااریبهاااره*
سااااالمت                               شنناااادهتعیااااین

 از امکانات اولیه گیریبهره*

*میزان پوشش آ  برق گااز                        
*میاااااااازان اشااااااااتغال             

 برخورداریفقر و *میزان 

 : 3ج،صااحیفه امااام )
501                      )
 :03ج، صحیفه اماام )
21) 

3.  
توجه به ضرورت 

مقدم بودن پیشگیری 
 بردرمان مردم

*ارتقاااء ساا   بهداشااتی   
 *آموزش بهداشت همگانی

بهداشتی                هایشاخص*میزان 
*میااازان پوشاااش آماااوزش 

 بهداشت

 :03ج،صحیفه اماام  )
233) 

4.  

توجه ویژه به 
حسن انجام 
وظایف بخش 

 درمانی پزشکی و

 *توجه به اخالق اسالمی در
انجاااام اماااورات پزشاااکی             

و  دوساااتیناااوع*حاااس 
 دوستیانسان

*میااازان ارائاااه خااادمات   
بهداشتی درمانی به محروماان                   

 بیماران مندیرضایت*میزان 

 :7ج ،صااحیفه امااام)
02                 )
 :20ج ،صحیفه اماام )

033.) 

5.  

اهتمام دولت و 
مسئولین نظام در 
راستای تسهیل و 
توسعه  خدمات 

 درمانی

 هااایبیمارسااتان*گسااترش 
عماااومی و تخصصااای در  

 اقصی نقاه ششور
*تربیت نیروی متخصص در 

 نظام سالمت

*میااااااازان پراشنااااااادگی 
عمااومی در  هااایبیمارسااتان

اقصاای نقاااه ششااور *میاازان 
 هااایبیمارسااتانپراشناادگی 

تخصصاای در اقصاای نقاااه   
 ششور 

 هاااینیااروی*میاازان توزیااع 
 متخصص در سراسر ششور

 :03ج،صااحیفه امااام)
230               )
 :0ج،امااام صااحیفه)

022.) 
 

                                                           
و  ()در مواردی شه در بخش نشانی به صحیفه نور اشاره شده باشد مربوه باه آثاار حضارت اماام خمینای      . 0

 .باشدیم() یاخامنهمواردی شه به تاریخ خاصی اشاره شده مربوه به آثار حضرت امام 
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3.  

توجّه به بخش 
درمانی  سالمت و

يکی از  عنوانبه
اصول رفع تبعیض 

 جامعه در

*دسترسی همه آحااد ملات   
بااااه خاااادمات سااااالمت             

*ارائه خدمات بیمه درماانی  
 برای همه افراد جامعه

در  شاادهبیمااه*تعااداد افااراد 
ششااااااااااااااااااااااااور                         

*میزان توزیع مراشز بهداشتی 
 بندیس  درمانی  در سیستم 

: 2ج،صااحیفه امااام )
434         ) 
: 00ج ناور،  صحیفه)

443) 

7.  

توجّه ويژه به 
کمبودهای کشور در 

 حوزه پزشکی و
 درمانی جامعه

*شمبااااااااااااااااود دارو                                 
 پزشکی *شمبود تجهیزات

*میزان تولیاد دارو در داخال                     
*میااازان تولیاااد تجهیااازات 

 پزشکی در داخل

: 03 ج، صحیفه امام)
235) 
 

3.  
قداست شغل 

 پرستاری وپزشکی 

در احادی   پرستار و*مقام پزشك 
 و روایت 

 *تقدس حرفه پزشکی و پرستاری

*میزان اقبال و احتارام ماردم   
 به پزشکان و پرستاران

: 02 ج، صحیفه امام)
، صحیفه امام(  )235
 (233: 03 ج

1.  

 اهلل آيه حضرت نگاه
 امام

 (العالیمدظله)ایخامنه
 سالمت حوزه به

*یك زنادگى مرفاه و ساالم و    
خاااو                *تاااأمین  

ى یاك وظیفاه   عنوانبهسالمت 
 اسالمى

 تاااأمین*تاااالش در جهااات  
 سالمت در ششور

علمای   هایروش شارگیریبه* 
صااحی  در نظااام   ماادیریت و

 سالمت
هاااى * توجااه ویااژه بااه جنبااه

 معنوى سالمت

*میاازان فراوانااى و ارزانااى   
امکاناااات زنااادگی ساااالم                  

*میزان آگاهی مردم در اماور  
بهداشااااااتی و درمااااااانی                   

از آخارین   گیاری بهره*میزان 
  ایآورده دساااتو هاااا روش

 علمی  در نظام سالمت

والیاااات، )حاااادی  
، ص: 0333بیانات، سال

242             )
)حاااادی  والیاااات،  

، ص: 0333بیانات، سال
(      )حااااادی  332

والیاااات، بیانااااات،  
(          350، ص: 0331سااال

)حاااادی  والیاااات،  
، ص: 0373بیانات، سال

002) 

01.  

 ضرورت و اهمیت
 بخش به توجّه

 آثار در سالمت
 امام اهلل آيه حضرت

 ایخامنه

و دولات   جمهوررئیس*وظیفه 
 تااأمیناساساای در  قااانون در

 سالمت برای همه
یکاای از  عنااوانبااه* سااالمت 

ارشااان اساساای و محورهااای   
توساااعه جامعاااه اساااالمی *  

 مهااماولویاات دادن بااه بخااش 
ساااااااالمت در ششاااااااور  

سااازى بهداشاات  *خصوصااى
 44مشااامول اصااال  نااادرمان

شود                         * نمى
 هااایبخااشگسااترش همااه  

درمااااانی مااااردم  موردنیاااااز
در ششاور    سالمت و*بهداشت 

ارشان اساسىِ  ترینمهم عنوانبه
 رفاه مردم

* میزان پوشش بیمه همگانی 
در ششااااااور  *میاااااازان  

نظاام   هاای طر  بندیاولویت
سالمت در دولات           *  
میزان اعتبارات و هزیناه شارد   
بودجه دولت در نظام سالمت  
ز * میزان برخورداری ماردم ا 
 خدمات بهداشتی درمانی

)حاااادی  والیاااات،  
، ص: 0331بیانات، سال

43              )
)حاااادی  والیاااات،  

، ص: 0332بیانات، سال
(            )حدی  013

والیاااات، بیانااااات،  
(              212، ص: 0335سااال

)حاااادی  والیاااات،  
، ص: 0331بیانات، سال

031              )
)حاااادی  والیاااات،  

، ص: 0331بیانات، سال
307             )

)حاااادی  والیاااات،  
، 0333مکتوبااات، سااال

 (51ص: 
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 نشانی شاخص زیر مؤلفه مؤلفه

00.  

بخشش   هایويژگی
 ازنظششر سششالمت
اهلل  آيششه حضششرت

 امششششششششششششام
 (العالیمدظله)ایخامنه

اهتمام به درمان مردم، یکی از *
بخش  هایویژگی ترینمهم

سالمت در جمهوری اسالمی 
 ایران

 در*رعایت عدالت اجتماعى 
 خدمات بهداشتی و درمانی ارائه
سالمت ،  هایشاخص* ارتقاء  

جسمى و  محیط و بهداشت
 روحى 

* توسعه مراشز علمى و پژوهشى 
در بخش سالمت *ارتقاء 

ها و ها، توانمندىظرفیت
و اهتمام به تأمین  هافناوری

ها و تجهیزات و آموزش
 هاى الزم براى سالمتمراقبت

مردم                           
و شاهش  *پیشگیرى، درمان

 هاى فردى و جمعى،آسیب

)حاااادی  والیااااات   
، 0372مکتوبااات، سااال

                  (35ص: 
)حاااادی  والیااااات  

، 0372مکتوبااات، سااال
(                33ص: 

)حاااادی  والیاااات،  
، 0337مکتوبااات، سااال

(                 51ص: 
)حاااادی  والیاااات،  

، ص: 0331یانات، سالب
010                )

)حاااادی  والیاااات،  
، 0331مکتوبااات، سااال

 (330ص: 
 

02.  

 وملزومششششششات 
بخش  هایسیاست

سالمت از ديدگاه 
 مقام معظم رهبری

همااات مضااااعف و شاااار   *
     مضاعف در تأمین سالمت

 ترینیکی از اساسی* سالمت 

                         نیازهااااااااااای بشاااااااااار
عواماال اجتماااعی بیشااترین   *

                                  انسان دارد،  تأثیر را در  سالمت
ساالمت   شنناده نگاران وضع  *

و تبعایض   عادالتی بای ناشی از 
 است

در نقش اخالق و ایمان دینی  *
  انسان آرامش سالمت و

*میزان توسعه مراشز بهداشتی 
درماااانی در سااا   ششاااور                

*میزان تالش دولت در رفاع  
                         زدایااااااایمحرومیااااااات

* میاازان شاااهش یااا افاازایش 
 و اعتیاااد فقاار هااایشاااخص
 شنناادهتعیااینعواماال  سااایر

سااااااالمت در جامعااااااه                             
* میااازان رشاااد اخالقیاااات 

 المی انسانی در جامعهاس

 گااروهیاادار اعضااای )د
اجتمااااعی ماااؤثر بااار 
سالمت با مقاام معظام   
رهبااااااااااااااااری  

(0334/01/27.) 
از بیانات مقاام   )بخشی

معظم رهبری در ماورد  
 (. 0/0/0331سالمت 
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 :هاپیشنهاد -ب 

 میاان  از تاوان را مای  آن تحقّاق  و تسالّط  مقابال  هایچالش ها وزیر ضدیت پیشنهادهای اجرای با

 :بردارند

نظام سالمت و منابع پایدار بخش سالمت جزء م الباات اصالی    هایزیرساختحفظ و توسعه  -0

ویژه در برخورد قاانونی صاری  و بادون اغمااض در      دقتبهرهبری بوده و مسئولین نظام موظف 

 در دستور شار ویژه قرار گیرد. بایستمیاین حوزه ،  ومیلحیفمورد مسببین 

در جمهاوری اساالمی ایاران،      آن اماور بخش سالمت مرباوه باه اداره    هایریگذاسیاستدر  -2

در دسترسای باه خادمات ساالمت ،      محرومیات  و فقار  شاردن  شنریشه و جامعه عدالت در تأمین

ششور را در رسیدن به قدرت و اقتدار مردمای یااری نمایاد. فلاذا ایان       تواندمیراهبردی است شه 

 وظایف و عملکرد مسئولین نظام قرار گیرد . رأسراهبرد بایست در 

 اخاللگاران  عنوانبه «بهداشتی و تجهیزات پزشکی  محصوالت ودارو  رویهبیواردشنندگان  » با -3

 .آید عمل به مؤثر و ایزمینه مبارزه توسعه پایدار بخش سالمت، فرآیند

بااالترین مقاام مسائول     تائیاد باه   اداره امور نظام ساالمت طرّاحای و   درزمینهمنشوری مدوّن  -00

تماامی مسائولین و    و وزیار،  و  جمهاوری رئیس، هادولتمملکتی رسیده شود تا در صورت تغییر 

باا   خاطیاان  و تغییردهنادگان با  مدیران شالن ششوری بخش سالمت ششور قادر به تغییر آن نبوده و

 برخورد شود. جدیدتتمام 

ساالمت در   هاای شااخص مت  در جهات ارتقااء   اصل پیشگیری مقدم بر درمان در بخش سال -4

 رأسدر  بایسااتماایاجتماااعی یااك اصاال باادیهی اساات و    امنیاات تااأمین منظااوربااهجامعااه 

 بخش سالمت قرار بگیرد. هایفعالیتدر امور مربوه به  هاگذاریسیاست
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 فهرست منابع:

 منابع فارسی: –الف 

  3قرآن شریم؛ سوره انعام؛ آیه 

 (0311آصف جوادی، محمد ،)"فصلنامه زمزم معارف، مجمع آموزش عالی فقه، "روش تحلیل گفتمان ،

 31قم، سال هشتم شماره

 (0335بشیر، حسن ،)"تهران، دانشگاه امام صاادق "هاای بری ششف ناگفتهتحلیل گفتمان دریچه ،() ،

 چاپ چهارم

 (0332غفاریان ، وفا،)" ،مجموعه مقاالت اولین شنفارانس  "و رویکردها هافرصتتوسعه مدیران اجرایی،

 توسعه منابع انسانی.

  ،تهاران انتشاارات سامت    "ی بر روش تحقیق در علاوم انساانی  امقدمه"( ، 0333)محمدرضاحافظ نیا ،

 ،تهران،انتشارات یادواره شتا " انسانی در علومی تحقیق هاروش"( 0333خلیلی شورینی، سیاووش).

 جزوه درسی دانشگاه عالی دفاع ملی "ی عمومیگذاراستیس"( ،0311، حسن ) فردییدانا ، 

 ی پاژوهش شیفای در مادیریت   شناسا روش"( 0333، حسن ، الوانی، سید مهدی، آئر، عادل )فردییدانا، 

 ، انتشارات صفار، تهران."رویکردی جامع

 ی تئوری سازمفهومتئوری پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی : استراتژی "(، 0334، حسن)فردییدانا
 ، تیرماه.00دانشور رفتار، سال دوازدهم، شماره  دوماهنامه، "بنیادی

 (0311دیوید.فرد آر.)"محماد  ساید  ،تارجمه:دشتاار عاالى پارسااائیان و دشتاار     "اساتراتژیك  مدیریت 

 .هاى فرهنگىپژوهشنشر  ،دفتراعارابى،چااپ دوم

 ( 0311شاظمی ، حسن )"انتشارات دانشاگاه عاالی   "هاتیظرفی راهبردهای ملی ، الزامات و سازادهیپ ،

 دفاع ملی .

 ،دوم چاپ سمت، انتشارات تهران، ،"سیاسی علوم در روش و رهیافت" ،(0337)عباس منوچهری. 

 (.0341 ماهدی)نوزدهم "یقانون اصالحات ارض یقانون اصالح"  ،ییروستا و عمران یوزارت ششاورز 

 سایت: -ب

 آثار حضرت امام خمینی حفظبنیاد نشر (0332، چاپ سوم)03، ج"صحیفه نور"()امام خمینی() 

    www.imam.khomeini.ir    تیدر سا یدسترسقابل

 ی در سایت دسترسقابل،  "مجموعه بیانات"، ()ایامام خامنهwww. Khamenei.ir 

  

http://www.imam.khomeini.ir/
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