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 مثال تاریخی: 

در تاریخ ملت ها ما شاهد بوده ایم که در حکومت های پاادشااهایک یا        

سلسله ی پادشاهی همواره در حال پیشرفت و ترقی نبوده بلکه دورانای ا     

پسرفت و عقب نشینی را هم پشت سر می گذاشته است. با نگاه دقیق تار     

متوجه می شویم که در به وجود آمدن این افت و خیز ها ی  عامل بسیاار  

بوده است. به طاوری   شخص پادشاه تعیین کننده بوده است و آن عامل 

که اکثر تحوالت ی  جامعه با تغییر ی  پادشاه و یا حتی تغییر نگرش ی  

 پادشاه رخ می داده است. 

تاریخ بر این نیز گواه است که استالین تا وقتی که  نده بود اتحاد شاوروی    

رشد شتابان داشت ولی همین که مُرد همه چیز متوقف گردید. در هاماان      

 مان در غرب اتفاق دیگری افتاد. به رغم آنکه در آنجا افراد ضعیاف تاری      

 مام امور را به دست گرفته بودند ولی توسعه غرب متوقف نشد و تا به حال 

هم ادامه دارد. چرا که حرکت سیستم های غربی کمتر منوط به اراده افاراد   

 بود.مبتنی بر روال ها و قواعد کارآ بود و بیشتر 

  

از این تجارب تاریخی می توان نتیجه گرفت که روش اصالح 

سیستم مبتنی بر ایجاد قواعد و سازوکارهای صحیح هرچند 

 سریع نباشد ولی پایدارتر است.

  مثال فرهنگی:

چرا فرهنگ کار در ژاپن جا افتاده است ولی در بعضی کشورها عاماده ی     

افراد به دنبال کار کمتر و درآمد بیشتر هستند؟ چرا در روسیه و کشاورهاای   

غربی فرهنگ ترافیکی مردم بسیار باال است؟ آیا آن ها دارای تاریخ و تمدن 

کهن بوده اند و یا اینکه جامعه ی آن ها ا  ابتدا فرهیخته و با فرهنگ باوده  

است؟ تفاوت فرهنگ کشورها به چه عاملی بستگی دارد؟ برای رسیدن باه    

 پاسخ این سوال ذکر ی  نمونه ی عینی خالی ا  لطف نیست.

برای خودمان هم پیش می آید که در محیط های رسمی بسیار ماوقار و        

مودب رفتار می کنیم در حالی که در محیط های خودمانی تر خود را ملازم  

به رعایت انضباط و ترتیب خاصی نمی بینیم. بنابراین با آنکه هر فرد یا      

شخصیت واحد دارد ولی رفتارهای متفاوتی را در محیط های مختلف ا  خود 

برو  می دهد. همین مثال کوچ  نشان می دهد که چقدر یا  گاروه ا         

افراد می توانند در واحد  مان متفاوت عمل کنند. سوال این است کاه چاه      

عاملی تعیین کننده ی چگونگی رفتار آنهاست؟ بررسی محیط های مختلف 

نشان داده است که مهمترین عامل در تعیین چگونگی رفتاار انساان هااک        

است. عوامل با دارنده می توانند ا  جنس نفع و ضارر        عوامل بازدارنده

مالیک داشتن یا نداشتن امکانات ویا حیثیت و آبرو باشد. سیااسات در هار         

جامعه ای برای ترغیب افراد به انجام رفتاری خاصک عوامل با دارنده ای را   

مای     قانون گذاریدر سر راه دیگر رفتارها قرار می دهد. به چنین کاری  

گویند. به طور مثال وجود مالیات های سنگین در کار داللی و واسطه گاری   

در کشورهای توسعه یافته ی  نوع با دارندگی برای انجام این گونه مشاغل 

ایجاد کرده و این سیاست افراد را به سمت انجام کارهای تولیدی کشااناده   

 است.

 

 رسمقاهل
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 اهمیت سیاست گذاری:

 برای پی بردن به اهمیت سیاست گذاری و محدوده ی تاثیر گذاری آن بحث را با دو مثال تاریخی و فرهنگی آغا  می کنیم.



 قاعده گذاری:

حال که تا حدودی با واژه ی قانونگذاری آشنا شدیم بهتر است کمی راجاع  

به نحوه ی انجام آن توضیح داده شود. اگر فرض کنیم بخواهیم ا  مابادا      

فعلی به ی  مقصد فرضی برویم حاالت گوناگونی برای طی کردن مسیار   

بین این دو نقطه وجود دارد. پیاده رفتنک دویدنک استفاده ا  ماشینک دوچرخه 

و غیره هر کدام ممکن است. سیاست ما می شود رسیدن به مقصد. ناحاوه   

ی طی  مسیر می شود قاعده گذاری و به فرآیند انتخاب مسیر برای حرکتک 

چگونگی تبدیل خواستهه  ” قانونگذاری می گویند. قاعده گذاری یعنی   

بسیار مهم است و موفقیت اجرایای  “  های سیاستی به قواعد اجرایی

شدن ی  سیاست کامالً به این مرحله بستگی دارد. جوامع موفق نیاز باه      

خاطر اهمیت باالیی که قاعده گذاری در تعیین سرنوشت کشور دارد بارای  

 این کار ا  نوابغ خود استفاده می کنند.

تجربه جنگ احد در صدر اسالم را در نظر بگیرید. سپاه اسالم در واقعه ی   

این جنگ شکست خورد چون در اثنای جنگ عده ای برای جاماع آوری     

غنیمتک سنگرهای خود را ترک کرده بودند. حال اگر شما مانند ی  معلام   

اخالق فکر کنیدک خواهید گفت علت اصلی ضعف ایمان و دنایاا دوساتای       

سربا ان بوده و آنگاه برای اصالح آنها مقداری نصیحت و موعظه تجاویاز   

خواهید کرد. اگر شما مانند ی  نظامی فکر کنید خواهید گفت علت اصلای   

ضعف انضباط در سپاه بوده و آنگاه برای اصالح سپاه مقداری تانابایاه و       

جریمه و چند مورد حکم اعدام تجویز می کنید. اگر شما همانند ی  مدیار   

فکر کنیدک خواهید گفت علت اصلی آن نبودن آیین نامه های مرباوط باه     

چگونگی تقسیم غنایم است و آنگاه قوانین مربوطه را تهیه و اباال  مای       

کنید تا این اتفاق مجدداً تکرار نشود. در مورد سپاه اسالم نیز در آن  ماان    

آیین نامه های مربوط به غنایم تهیه شده و آن نقص برای همیشه ا  بیان  

 رفت.

در مثالی دیگر فرض کنید شما به عنوان یا   

مدیر یا سیاستگذار بخواهید مردم را به تحصیل 

علم و باسواد شدن تشویق کنایاد. راه هاای         

گوناگونی را در پیش رو دارید.  می توانیاد باا      

استفاده ا  سخن گفتن درباره ی محسّنات علم 

آمو ی در مساجد و اماکن فرهنگی این کار را   

انجام دهید. می توانید با نصب پاوساتارهاا و        

انجام تبلیغات رسانه ای به هدف خود برسید و حتی می توانید با کااهاش     

قیمت کتاب ها و هزینه ی ثبت نام مدارس و آمو شگاه ها سیاست ماورد    

نظر را عملی کنید. ولی ی  راه دیگر هم هستک آنکه صدور گواهی نااماه    

ی رانندگی یا دیگر کارت های شناسایی را مشروط باه داشاتان مادرک         

تحصیلی کنید. مسلماً افراد برای داشتن ی  سری امکانات و تساهایاالت     

گره زدن منافع افهراد  خود را ملزم می بینند که تحصیل کنند و همین 

باعث می شود که خود به خود و بدون هیچ گاوناه    به اهداف اجتماعی

 هزینه ای افراد به علم آمو ی تشویق شوند. 

سا  وکارها و قواعدی که برای تنظیم ی  سیاست انتخاب می شاود در      

میزان عملی شدن  آن سیاست تاثیر به سزایی دارد. قواعدی کاه هازیاناه        

کمتری به جامعه تحمیل کند و واکنش ها نسبت به آن قابل پیش بایانای    

باشد و بتوان براساس آن برای گام های بعدی برنامه ریزی کرد. قوانیانای    

که اجرا شدن آن منوط به سلیقه ی شخصی افراد در انجام دادن یا نادادن  

آن باشد و با دارنده های آن ا  قدرت کافی برخوردار نباشناد هایاچ گااه         

 ضمانت اجرایی نخواهند داشت.

مسائهل  بعضی تحلیل گران ریشه ی مشکالت ی  کشور یا جامعه را به 

آن کشور نسبت می دهندک درحاالای    فرهنگی یا مشکالت ساختاری

که این کار شانه خالی کردن ا   یر بار مسئولیت جهت دهی و تنظیم رفتار 

عوامل توسط مدیریت عمومی است. همان طور که در مثال هاا آماد در        

حو ه ی مسائل فرهنگی نیز قواعد اجرایی می توانند نوع نگااه و ناظاام        

 ار شی خاصی را تقویت و یا تضعیف کنند. 

ذکر این نکته حائز اهمیت است که بد فهمیِ مفهوم قاعده 

گذاری به مرض تصویب قانون می انجامد که در آن فارغ از 

، قواعد و قوانین پشت سر هم تزاحم قوانینو  قابلیت اجرا

 تصویب شده و در عمل به درستی اجرا نمی شوند.
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در مشهد مقدس در مسجد اماام حسان        3131رهبری در در رمضان سال 

مجبتی )ع( راجع به این مساله بیاناتی دارند که توجه شما را به گوشه ای ا    

 آن جلب می کنم:

پیغمبر برای به تکامل رسانادن   آید؟ پیغمبر خدا )ص( برای چه می  »

آید ؛ برای کاامال      آیدک برای تخلق دادن انسانها به اخالق اهلل می انسان می

آید و طبق آنچه کاه مضاماون       کردن و به اتمام رساندن مکارم اخالق می

پیغمبر برای سااخاتان      ”   انی بعثت التمم مکارم االخالق”  احادیث است :  

ای که نامش انساان اساتک      آید ؛ برای به قوام رساندن این مایه انسانها می

 آید. می

ای برای ساختن انساان   اکنون باید دید که پیغمبر ا  چه راهی و ا  چه وسیله

کاناد ؟        سا د. آیا مدرسه درست می  کند و چگونه انسانها را می استفاده می

 کند؟ کند ؟ صومعه و جایگاه عبادت درست می مکتب فلسفی درست می

کاناد.      درست می ی انسان سازی کارخانهپیغمبر برای ساختن انسان ک 

اما آنچه  دیرتر موفق بشوددهد که ده سال ک بیست سال ک  پیغمبر ترجیح می

خاواهاد      سا د ی  انسان و دو انسان و بیست انسان نباشد؛ بلاکاه مای      می

کارخانه انسان سا ی درست کند که به طور خودکار انسان  کامل  پیاغامابار     

پسند تحویل بدهد . پس پیغمبر برای ساختن انسانها و به قوام آوردن ماایاه    

کند ک که جامعه و نظام اسالمای   انسان ک ا  کارخانه انسان سا ی استفاده می

ی حرف ایاناجااسات. هاماه            ی اساسی توجه و تکیه است. آن پیچ و نقطه 

خواهد انسان بسا د. همه ی پیغمبران برای تعالایام و        گویند پیغمبر می می

فهمند.آنچه را که با دقت باید فهمید ک ایان      آیند و همه این را می تربیت می

گیرد که به کنج خلوتی ببارد   است که پیغمبر یکی یکی دست انسانها را نمی

  مهر خدا را بنوا دک پیغمبرها مکتب علمی و فالاسافای      و در گوششان  مزمه

دهند تا ی  مشت شاگرد درست کنندک این شاگردان را بفرستند  تشکیل نمی

تا مردم را در اقطار عالم هدایت کنند؛ پیغمبر کارش ا  این مسایل محکمترک 

سازد که از آن جهز     ای می یك کارخانهدار تر است.  استوارترک و ریشه

 ی جامعه اسالمی است. آید ، و آن کارخانه انسان بیرون نمی

جامعه اسالمی  جامعه اسالمی چیست و دارای چه ماهیتی است ؟

کند ک قوانایان آن      و تمدنی که در راس آن خدا حکومت می  یعنی آن جامعه

شود ک عزل  ؛ حدود الهی در آن جامعه جاری می  جامعه ک قوانین خدایی است

کند. اگر جامعه را به شکل مخروط فرض و ترسیم کنیم ک   و نصب را خدا می

همچنان که رسم و معمول جامعه شناسان است ک در راس مخروط خداسات  

ی انسانها هستند. تشکیالت را دین خادا باه وجاود          و پایین تر ا  خدا همه

کند ؛ روابط اجتماعی  ایجاد می مقررات الهیآورد ک قانون صلح و جنگ را  می

کند و دین خدا را    ک اقتصادیک حکومت ک حقوق ک همه را دین خدا تعیین می

ایستد ؛ این جامعه اسالمی است  کند و دین خدا دنبال این قانون می اجرا می

ای تشکیل داد کاه در     ک همچنان که پیغمبر به مدینه آمد و در مدینه جامعه

کرد و عمال سر رشته حکومت باه دسات        راس آن جامعه خدا حکومت می

کرد و هدایت و رهبری و  نائب خدا ک رسول اهلل ک بود که مقررات را وضع می

ای را درسات     آیند که چنین جامعه اداره جامعه به عهده داشت. پیغمبران می 

شود. اگهر انسهان         در این جامعه هرکه بیاید ، انسان میکنند. 

.    شود به رفتار انسانها حرکت کنهد  کامل هم نشود ، مجبور می

تواند خوب باشد و در حالای   هرکه بخواهد در جامعه پیغمبر خوب باشد و می

 های غیرالهی این چنین نیست. که در جامعه

خواهند خوب باشند ک ولای   های غیر اسالمی و غیر الهی آدمها می در جامعه 

خواهند ربا ندهناد   توانند ک می خواهند متدین باشند ک ولی نمی توانند ک می نمی

خواهد ا  عفت اسالمی خاار    شود ک  ن دلش می بیند نمی و ربا نخورند ک می

ها انسان را ا  یاد  گذارد ک همه عوامل و انگیزه نشود ک محیط او را در فشار می

ها و رفت و آمدها و معامالت و گفتگوهاا   کندک عکسها و نمایش خدا دور می

کناد.   کند و ذکر خدا را با دل انسان بیگانه می همه ک انسان را ا  خدا دور می

 ولی در جامعه اسالمی عکس این قضیه است.

در جامعه اسالمی با ار ک مسجد ک دارالحکومه ک رفیق ک خویشااوناد ک پادر         

اندا د ک به طرف خادا     خانواده ک جوان خانواده ک همه انسان را به یاد خدا می

کند ک باناده خادا         دهد ک با خدا رابطه ایجاد می کشاند ک با خدا آشتی می می

آیناد کاه چانایان           می پیغمبرهاکند.   سا د و ا  بندگی غیر خدا دور می می

ای را درست کنند. وقتی این جامعه درست شد ک مثل کارخانه انساان      جامعه

شوند ک هم مسلمان ظاهری در ظااهار       سا ی گروه گروه مردم مسلمان می

امور اسالمی و هم مسلمان و مومن قلبی و واقعی و باطنی . پس پیاغامابار      

  « .آید برای انجام چنین کاری می
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 اقـنون
 ساختار معیوب نظام سالمت کشورمان به بعضی افراد اجا ه سوء استفاده می دهد. نظام سالمت باید به گونه ای اصالح گردد که مسیر برای هر 

گونه سوء استفاده مسدود گردد. منظور و مقصود ا  اصالح نظام سالمتک به اشخاص برنمی گردد چرا که تغییر افراد در ساختاری ناادرسات و        

ناعادالنه مشکلی را حل نخواهد کرد. حضور غیر قابل انکار سیستم مافیایی در ساختار نظام سالمت شرایط را به گونه ای رقم  ده اسات کاه        

الزام قهانهونهی       اصالح این ساختار ا  درون آنک امری ناممکن به نظر می رسد. یکی ا  اصالحات اساسی مورد نیا  در نظام سالمت ما باید 

مبنی بر عدم فعالیت مدیران سازمان صنفی نظام پزشکی و سهامداران و فعاالن بخش خصوصی درمان در منهاصهب   

 باشد. این مناصب حاکمیتی عبارتند ا : حاکمیتی

 )مجلس )یا حداقل کمیسیون بهداشت و درمان آن 

     دولت )وزیر، معاونین و مدیران کل وزارت بهداشت و وزارت رفاه، هیئت رئیسه دانشگاه های علوم پزشکی و

 روسای بیمارستان های دولتی(

 )و قوه قضائیه )سازمان پزشکی قانونی و دیوان عدالت اداری 

 

 مشخصاً این الزام قانونی بدون ورود جدی قانون گذار )مجلس( به این مسئله حل نخواهد شد.

 اجاع همانطور که در نشریه قبل )ویژه نامه تفکی ( اشاره شدک در قانون برنامه پنجم توسعه این منع قانونی راجع به دولت ذکر شده استک اما ر    

ا   مان قانون برناماه پاناجام       سال  2به مجلس و قوه قضائیه هنو  چنین منع قانونی وجود ندارد. البته باید خاطر نشان کرد که با وجود اینکه  

است )مسئولیت اجرای آن  اجرا نشده ( می گذردک این منع قانونی به خوبی در دولت و علی الخصوص و ارت بهداشت  3131  –  3131توسعه ) 

با دولت یا و ارت بهداشت است(. در قانون برنامه پنجم توسعهک اجرای این قسمت به عهده و یرک معاونین و مسئولین مالی وی گذاشتاه شاده       

است. اما متاسفانه مسئولین سابق و ارت بهداشت خود جزء فعالین بخش خصوصی یا سهامدارن بیمارستان های خصوصی بودند! و چون اجرای   

در قانون با منافع آنها در تضاد جدی بودک عمالً در اجرای آن اراده و عزم جدی مشاهده نگردید. به عنوان مثال یکی ا  و رای سابق بهداشات     

بیمارستان رسالت و رئیس یکی ا  دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران که همزمان رئیس شورای سیاستگذاری و ارت باهاداشات باود در         

 بیمارستان های بهمن و مهراد سهامدار هستند.
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 سیر خبر
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، زمانی که قانون تشکیل سازمان صنفن نی نن نا           3131سال 

پزشکی در مجلس نوشته می شود، عده ای ذی نن نب شن ن        

خصوصی که عضو کمیسیون شهداشت و درمان مجلس شودنند،  

موفق می شوند قانونی را تصویب کففد که طنی نن اخنتنینار         

تعرفه گذاری ش   خصوصی درمان از وزارت شهداشت سلب 

سنازمنان     و شه سازمان صف ی ن ا  پزشکی واگذار می گنردد     

صف ی ن ا  پزشکی هم که عمالً شوجود نمده تا از حقوق صفف 

دفاع کفد و هیئت مدیره سازمان هم که اکثراً جزء سهامداران 

ش   خصوصی هستفد و عفایت ویژه ای شه منفنافنب شن ن           

خصوصی درمان دارند، طوری تعرفه گذاری کردنند کنه شنه        

موجب نن تعرفه های ش   خصوصی طی سالهای شعد سنینر     

 صعودی شسیار شدیدی داشت 

فادرال     که عزل شدک نظام گذار یا مجریک حق کار کردن در بخش خصوصی را ندارد. حتی تا سه سال بعد ا  این  داری مثل امریکاک سیاست در جامعه سرمایه

دهد و با  حق ندارد در بخش خصوصی کار کند. چون همچنان امکان سوء استفاده به واسطه ارتباطاتی که در دوران مسئولیتش شاکال       به وی حقوق می

 ماان     شود. آن وقت در کشور مان شاهد هستیم مسائاول در      ای که نظام آن مبتنی بر با ار استک قانون به این شکل اجرا می گرفته وجود دارد. در جامعه 

ا آیا  مسئولیتش سهامدار بخش خصوصی است! آن وقت انتظار داریم  این سیستم چه خروجی تحویل جامعه بدهد؟ اگر آن مسئول دارای تقوای کافی نباشد 

 گذار نباید در فرآیند انتفاع مادی قرار بگیرد. بنابراین قانون گذار و سیاستچیزی جز رانت و  دوبند را می توان انتظار داشت؟     

به نحوی که منجر به انحراف آن قانون و سیاست به سمت منافع اصوالً حضور ذی نفعان اصناف در بخش های قانون گذاری )مجلس( و سیاستگذاری )دولت(     

امری غیر منطقی می باشد. عدم واگذاری اختیارات حاکمیتی به بخش خصوصی ی  قاعده عقالنی است که نقض آن می تواند موجب مفاساده     شخصی و صنفی گردد

خصوصی در حاکمایات    بخشهای بسیاری شود. اما متاسفانه این موضوع به طور بسیار گسترده ای در سیستم سالمت کشور ما وجود دارد. در واقع حضور و نفوذ ذی نفعان   

ن و به ضارر  رماسالمت کشورک یکی ا  مشکالت ساختاری سالمت می باشد که در بسیاری ا  موارد سبب انحراف قانون و سیاست گذاری به نفع صنف و بخش خصوصی د

نمی توانند در مناصب حاکمیتی نقش ایفا کنند چرا که در آن جایگاه در موقعیت هایی قرار مادام آنکه می خواهند به حرفه طبابت بپردازند مردم شده است. پزشکان 

ا در نظام سالمت کشور به ی رمی گیرند که می بایست ا  میان منافع مردم یا منافع صنف خود یکی را انتخاب کنند. متاسفانه عدم رعایت این قاعده فسادهای سیستمی  یاد

 بار آورده است. جهت روشن شدن بحث چند نمونه ذکر می گردد:

در سال های اوایل دهه هشتاد رئیس سازمان پزشکی قانوننی ززینر      

هدیه ن ر قوه قضائیه( در روز پزشک شه پزشکان هدیه ای می دهد    

وی رضایت نامه ای است که شیمار شاید قبل از عمل جراحنی امضناء     

کفد، مبفی شر ایفکه چفانچه خطای پزشکی صورت گرفت، شیمار حنق  

شکایت ندارد  این در حالی است که از لحاظ حقوقی نمنی شنود از        

فردی تعهدی گرفت که اگر حق وی ضایب شد، حق شکایت نداشته 

رئنینس وقنت سنازمنان             شاشد  شا کمی شررسی مش ص می گنردد  

همزمان رئیس سازمان صف ی ن ا  پنزشنکنی شنوده       پزشکی قانونی 

است و شا هدف تامین هرچه شیشتر مفافب پزشکان نن را منرسنو          

  کرده است 

در شعضی ادوار مجلس، تعدادی از اعضاء کمیسیون شهداشت و درمان مجلس عضو هئیت مدیره ن ا  پزشکی یا سهامدار شیمارسنتنان هنای      

خصوصی یا شاغل در ش   خصوصی درمان شوده اند  حتی در مجلس هشتم، رئیس کمیسیون شهداشت که نایب رئیس مجنلنس هنم شنود،          

همزمان رئیس سازمان صف ی ن ا  پزشکی شود  شدیهی است که این افراد شاید شین مفافب صفف خود و مفافب مرد  و جامعه یکی  را انتن نا     

نمایفد  انت ا  مفافب مرد  شه معفی تحت فشار قرار گرفتن از جانب صفف و دوری از مفافب حرفه ای و عایدات شلفد مدت مالی و اقنتنصنادی     

است و انت ا  مفافب صف ی شه معفی خیانت شه مفافب جامعه  معموالً در مجلس، وزیر شهداشتی رای اعتماد می گیرد که کمیسیون شنهنداشنت       

مجلس وی را تایید کفد  در شعضی ادوار مجلس ن وذ هیئت مدیره سازمان صف ی ن ا  پزشکی و سهامداران ش   خصوصی شه حندی اسنت      

 که وزیر پیشفهادی دولت اگر شا مفافب صف ی همگرایی نداشته شاشد، نمی تواند رای اعتماد شگیرد 



ا  حقوق مردم حمایت می کند منطقی آن است که سا مان نظام پزشکی هم به عنوان صنف حامی هدف تامین سالمت رایگان برای مردم ا  آنجا که و ارت بهداشت با 

دارد ی  نهاد هم اگر  قدرت مالی، جسمی و قانونیپزشکان ا  حقوق پزشکان حمایت کند. همانند سرپرست ی  خانواده که برای حمایت ا  اعضای خانواده اش احتیا  به 

نیروی جایگزین آنها در ود بخواهد ا  اعضای خود حمایت کند احتیا  به قدرت دارد. پزشکان به خاطر علم و تخصص و نوع خدمتی که ارائه می دهند و همچنین به خاطر نب

 هستند.  قدرت حقیقیجامعه دارای 

وی جایگزین به سال ها نیربه طور مثال اگر پزشکان برای مدتی ا  فعالیت دست بکشند اوالً نیرویی جایگزینی به این راحتی برای آنها پیدا نمی شود ثانیاً  تربیت 

وقت و  مان و سرمایه گذاری احتیا  دارد. در مقابلک مردم که دریافت کننده ی خدمت هستند چنین قدرتی ندارند و باید ا  طرف 

 پیدا کنند. قدرت حقوقینهادی مورد حمایت قرار گرفته و 

 

و ارت بهداشت به عنوان متولی سالمت مردم و قوه ی قضاییه به عنوان متولی رسیدگی به شکایات مردم در حو ه ی سالمت 

حامیان اصلی مردم در نظام سالمت هستند. ولی  مانی که ا  قدرت حامیان مردم به روش های مختلف کاسته شود و نقش 

 به ی  سمت نخواهیم داشت. طناب قدرت آنها کم رنگ گردد انتظاری جز دور شدن ا  عدالت و کشیده شدن 

 در این مقاله قصد داریم به تحلیل چرایی کاهش قدرت حامیان مردم بپردازیم.   

 صنف چیست؟

 چه وظایفی به عهده دارد؟

 و  برای چه تشکیل شده است؟ 

صنف انجمنی است که ا  سوی گروهی ا  افرادِ دارای ی  حرفه و پیشه تشکیل می شود تا ا  این 

 یاری برساند. گسترش منافع صاحبان آن پیشهراه به پشتیبانی و یا 

آن طور که ا  تعریف کلمه ی صنف برمی آید هدفی که ی  انجمن صنفی دنبال می کند در نهایت 

 به نفع اعضای آن تمام می گردد.

کصنف جامعه ی پزشکی است. در فصل اول “  سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران”

 هدف برای آن ذکر شده که اهداف چهارم و پنجم آن به ترتیب  یر است: 6قوانین این سا مان 

 . بیماران  از حقوق  و حمایت  حفظ -د 

 . پزشکی  حرف  شاغالن  صنفی  از حقوق  و حمایت  حفظ -هه 

بیماران کم  کننده باشد  هترگاهی اوقات این دو هدف در راستای یکدیگر قرار می گیرند. به طور مثال ورود تجهیزات جدید پزشکی نه تنها می تواند در تشخیص و درمان ب

 بلکه راهی برای درآمد ایی مراکز ارائه ی خدمات پزشکی نیز هست.

ند می تواند موضوع مورد هستولی گاهی نیز این دو هدف در ی  راستا قرار نمی گیرند. به عنوان مثال هزینه ی خدمات پزشکی که همواره مردم خواستار ار ان تر شدن آن 

 م معترض می شوند.مردبحث قرار گیرد. در این مواقع هر اقدامی ا  طرف سا مان مورد اعتراض ی  طرف قرار می گیرد. با ار انتر شدنک پزشکان و با گرانتر شدنک 

 مقاله تحلیلی
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 قانون گذاری

در یکی ا  فیلم های معروف جاناایای       

یکی ا  ماموران اداره پلیس ا  ساوی دو تان ا          

کناد تاا بصاورت         فرماندهانش ماموریت پیدا می

ناشناس در تشکیالت ی  باند گانگستری بسایاار   

مهم و خطرناک نفوذ نماید تا خبرهای آنجا را باه    

اداره پلیس منتقل کند. این فیلم به خوبی نشان می دهد که  پلیس ها برای  

 موفقیت در ماموریت خود ا  ی  روش بسیار ماهرانه به نام جاسوسی استفاده می کنند.

است و در واقع این گونه فیلم ها نمایشی ا  تاثیر این ترفند “  نفوذ در کانال های قدرت” جاسوسی خود  یرمجموعه ای ا  روش های مختلفِ 

 بزرگ است. حتی کودک هم برای نیل به مقصود خود ا  قدرت و حمایت بزرگترهایی که وی را دوست دارند استفاده می کند. به طور حتم بارای هار       

یاد  کدام ا  ما هم چنین تجربه ای وجود داشته است. اصلی که جامعه شناسان هم بر آن صحّه می گذارند آن است که برای رسیدن به ی  هدف یا باا  

دن درخات    کر قدرتی در دست داشت و یا باید قادر بود ا  قدرت های موجود استفاده کرد. مثالً برای بریدن ی  درخت یا باید دستانی توانمند برای ارّه 

  داشت و یا باید ا  ی  ارّه برقی استفاده کرد. 
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صحبت از فیلم های جنایی کردیم بد نیست این را 

نیز بدانید که یکی از روش های متداول کشف جرم  

است. بازسازی صحنه یعنی “ بازسازی صحنه” 

بازسازی وقایع رخ داده به صورت یك داستان 

پیوسته. ما هم می خواهیم داستانی را در نظام 

 سالمت از نو بازسازی کنیم.

حو ه ی سیاست هم ا  بحث نفوذ در کانال های قدرت مستثنی نیست. همان طور که اقلیت های مذهبی برای حمایت ا  اقلیت خود نماینده ای    

ها به مجلس قانونگذار می فرستند بقیه قشرها و صنف های جامعه نیز سعی می کنند نماینده هایی را در منصب قدرت داشته باشند تا ا  حقوق آن

ر حمایت شود. ولی در تعداد این نمایندگان محدودیت هایی وجود دارد و نمی توان انتظار داشت که در ی  حو ه ک اکثریت نمایندگان قاناوناگاذا    

فاع  مربوط به ی  اقلیت خاص باشند. چرا که در آن صورت نمایندگان  آن اقلیت با نفوذی که در قانونگذاری به دست آورده اندک قوانین را باه نا     

ن اقلیت و صنف خود تغییر می دهند و جامعه را ا  عدالت دور می کنند. ولی شاید باور نکنید که با اینکه غیرعادالنه و غیرمنطقی باودن چانایا         

گروهی ا  افراد با چنین روندی به قدرت رسیده و با نفوذ در مناصب حاکمیتای  رخدادی واضح است ولی دقیقا چنین چیزی در کشور ما رخ داده و 

 و قانونگذاری نه تنها بر جامعه ی مورد حمایت خود بلکه بر مردم حکومت می کنند. 
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 کمیسیون بهداشت و درمان

 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

 
 بیمارستان ها

 
نظام 
 پزشکی

سازمان 
آب و 
 فاضالب

 
نظام 

 پرستاری

 
 دانشگاه ها

اداره کل 
نظارت بر مواد 
غذایی آرایشی 

 بهداشتی

کارخانه 
های تولید 

مواد 
 دارویی

... ... 

ماجرا از این قرار است که روزی روزگاری در کشوری، نهادی به نام دولت تصمیم می گیرد ماموریتی را انجام دهد. نام مااماوریات،     

فراهم آوردن موجبات تامین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از طررقر    ” تامین سالمتی مردم است و چنین تعریف می گردد :  

همان طور که از تعریف آن نیز پیداست این نهاد سه هدف عمده را بار      “.  تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی

 . آموزش و پژوهش پزشکی، درمان، بهداشتعهده گرفته : 

ایان  بهداشت عمومری     وظایفی که این نهاد بر عهده گرفته بسیار گسترده و سنگین است مثالً برای رسیدن به هدف اول یعنی تامین

سالمت دهان و   –تنظیم خانواده   –تغذیه   –مبارزه با بیماری ها  -نهاد باید برای همه ی موارد زیر برنامه ریزی کند. سالمت محیط  

 بهداشت مادران و کودکان. –بهداشت مدارس و شاغلین  –بهداشت کار  –آموزش بهداشت عمومی  –دندان 

خیل عظیمی از سازمان ها و نیروهای انسانی نیاز دارد. کارخانه های تولید ماواد      هماهنگیجامعیت و گستردگی وظایف این نهاد به 

بهداشتی، رسانه ها، دانشگاه ها، جامعه ی پازشاکاان،      -آرایشی-دارویی، سازمان های آب و فاضالب، اداره کل نظارت بر مواد غذایی

جامعه ی پرستاران، بیمارستان ها و ... . همگی باید در نظامی هماهنگ برای انجام ماموریت محول شده با این نهاد همکاری کنند. نام      

گذاشتند که مجری قانون است. مجری قوانینی که نهادی دیگر باه     “ وزارتخانه ی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی”این نهاد را 

  آنها را تصویب می کند.“ کمیسیون بهداشت و درمان مجلس”نام 

 

 داستانی که به واقعیت پیوست 
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رفته رفته موقعیت هایی پیش آمد کاه باه     

بعضی از پزشکان به خاطر حسن سابقاه  

ای که داشتند مسئولیت های عدیده 

ای واگذار شد. مسئولیت هاای     

مدیریتی در صنف و هامازماان    

نقش هاای حااکامایاتای و           

قانوناگاذاری در دولات و          

مجلس. در دولتِ داستانِ ماا   

نظام سالمت چیزی نبود جز 

 مجموعه ای از پزشکان.

قانونگذار، ماجاری، نااظار،       

قاضی و غیره و ذلک هماگای   

شدند پزشک. تا جایی که در    

رئیاس ناظاام      یکی از دوره ها 

رئیس کمیسایاون   همان  پزشکی

بود و    بهداشت و درمانِ مجلس

رئیس پازشاکای    در دوره ای دیگر نیز 

بود. الباتاه    رئیس نظام پزشکیهمان  قانونی

ممنوعیتی در به دست گرفتن موقعیات هاای     

اجتماعی وجود ندارد ولی گاهی اوقات دو   

کار را نمی توان به یک نفر سپرد. مثاالً   

نمی توان موسسه ملی استانادارد  

را که یکی از وظایف آن تاایایاد    

استاندارد کاالهای تولیدی اسات  

را به یک کارخانه ی تاولایادی    

سپرد. و یا نامای تاوان اداره         

گمرک را که وظیافاه ی آن       

نظارت بار ورود کااالهاای          

خارجی اسات را باه یاک            

فروشنده ی کااالی خاارجای        

سپرد. مثال ساده تر آن که متهم 

در یک دادگاه هیچ گاه نمی تواند 

هم زمان قاضی دادگاه خود باشد. 

بنابراین بعضی اوقات حضور یاک  

فرد در دو موقعیت شاغالای و        

 اجتماعی به طور همزمان منطقی نیست. 

 

 

 

 
متهم در یک دادگاه هیچ گاه نمی تواند هم زمان 

قاضی دادگاه خود باشد. بنابراین بعضی اوقات 

حضور یک فرد در دو موقعیت شغلی و اجتماعی 

 به طور همزمان منطقی نیست. 

در کشوری که این نهادها تشکیل یافته بود پزشکان از منزلت اجتماعی باالیی برخوردار بودند که  باعث شد بتوانند در خیلی از پست 

ی ها نفوذ کنند. آنها با جلب اعتماد مردم و با رای آنها، خود را به مناصب حاکمیتی و قانون گذار رساندند در حالی که در این راه قانون

 را نیز مانع خود ندیدند. از طرفی آنها عضو صنفی به نام نظام پزشکی نیز بودند.



فعالیت مدیران سازمان نظام پزشکی و سهامداران بخش خصوصی در مناصب منع قانونی از راهکارهای اصلی رفع این مشکل، 

 می باشد. پزشکی قانونیو  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مجلس شورای اسالمیحاکمیتی اعم از 

 برای اینکه با اتفاقات رخ داده در نظام سالمت کشورمان بیشتر آشنا شوید به ذکر چند مثال می پردازیم :
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طرح پزش  خانواده طرحی جامع برای کاهاش   -

شدید هزینه های نظام سالمت و تامارکاز بار           

پیشگیری قبل ا  درمان است. این طرح در ساال     

سال پیش( به تصویب رسیده ولی هیچ   33) 3131

برای به ثمر نشستن آن باه اناجاام      اقدام اساسی 

نرسیده. غیر ا  بهانه هایی مانند مدیریت ناصحیح  

و کمبود بودجه به نظر شما چه عاملی می تواند ا  

 اجرا شدن این طرح فوق العاده جلوگیری کند؟

و     ک درمان و یر بهداشتدر قانون نظام پزشکی آمده که  -

  ا  طرف  که   و نیز افرادی  ایشان  و معاونین  پزشکی  آمو ش

  عالی  شورای  جلسات  توانند در تمام شوند می می  و یر تعیین

  بهدون اظهارنظار و        با حق  پزشکی  نظام  مدیره   و هیأت

این قانون یعنی و یار  مسائاول       .نمایند  شرکت  رأی  حق

 شهاههد  فقط بایاد    متولیِ سالمت مردم  و ارتخانه و

سیاستگذاری و سپس اجرای وظایف حاکمیتی در باخاش   

درمان توسط سا مانی با ساختار کامالً صنفی باشد و عمالً 

 نتواند کنترل و نظارتی بر مسائل درمانی داشته باشد.

تعیین تعرفه های بخش غیردولتای   3131در سال  -

)خصوصی( به سا مان نظام پزشکی واگذار شد. همان    

طور که می دانید اعضای سا مان نظام پزشکی بانای  

موسسات خصوصی در نظام سالمت مانند ماطاب و     

بیمارستان های خصوصی هستند. خود ارائه دهنده ی  

خدمت می کنند و نرخ ها را نیز خود تعیین می کنند. 

به نظر شما اگر فروشنده ی ی  کاال بخواهد بارای    

کاالی خود نرخ تعیین کند اول به منافع چاه کسای     

 فکر می کند؟ خودش یا مردم؟



 تجربیات جهانی
گاذاری در       ها است اما کشورهای دنیا سیستم های متفاوت و مختلفی برای قاناون  گذاری در اصل از وظایف حاکمیت و دولت با این که قانون

و مسئولیت  های اخالقی دستورالعمل، تنظیم استانداردهاهای پزشکی دارند. با این که تقریباً در همه کشورها وزارت بهداشت وجود دارد،   حرفه

 های دیگر واگذار شده است. در برخی از کشورها به سازمان تنظیم مقررات پزشکان

شاود ماثال         شود، در برخی از کشورها توسط یک واحد دارای اختیار انجام مای    این کار در کشورهای مختلف به گونه های مختلفی انجام می

. در حالی که در برخی از کشورها ایان   پاکستانپزشکی  و انجمن پزشکی و دنداننیجرقه پزشکی  ، انجمن پزشکی و دندانمصرسندیکای پزشکی 

ها خود محاسن و معایب  . هر کدام از این سیستم اسپانیا، هند، آلمان و اقتالیاشود مثل  کار توسط یک سیستم غیرمتمرکز چند مرکزی انجام می

ای در اجارای     شود ضعف عمده پزشکی انجام می گذاری توسط انجمن پزشکی و دندان خاص خود را دارند. به عنوان مثال در پاکستان که قانون 

گذاری یکی از مواردی است کاه   قوانین وجود دارد و در کشورهایی که سیستم تنظیم مقررات غیرمتمرکز است نبود هماهنگی بین مراکز قانون

 افتد. در بسیاری از مواقع اتفاق می

گذاری)چه در ساطا          رسد که در بیشتر کشورهای پیشرفته و صنعتی ساختار اصلی قانون با این حال در بررسی کشورهای مختلف به نظر می

ها دارند. اما در  گذاری ای و کمک به سیاست ها و نهادها بیشتر نقش مشاوره است و سایر سازمان وزارت بهداشتفدرالی و چه در سط  ایالتی(، 

شود که در بیشتر  انجام می های پزشکی و قا نهادهای مشابه انجمن کشورهایی که در حال توسعه و یا توسعه نیافته هستند تنظیم مقررات توسط

 موارد از کارایی الزم برخوردار نیستند. 

 شود: در زیر به برخی از سیستم تنظیم مقررات چند کشور به عنوان نمونه اشاره می 

گذاری در زمینه پزشکی در مصر توسط وزارت بهداشت و جمعیت، تشکل صنفی مصر و تا حدودی توسط  وظایف اصلی قانون :مصر 

هرا و       ارزشاز   شود. هدف اصلی، فاراهام آوردن ناظاامای              های بزرگ هستند انجام می های علوم پزشکی که صاحب بیمارستان دانشگاه

های مربوط به پزشکان در    قوانین و دستورالعمل 8991است که اعمال پزشکی بر آنها بنا می شود. هر چند تا سال    های اخالقی دستورالعمل

مصر توسط سندیکاهای پزشکی مصر بود اما به دلیل وجود مشکالت، در این سال سندی به تصویب دولت رسید که دولات بارای باهاباود            

دولت مرجع اصلی تصوقب قانون و مقررات در   گذاری و تنظیم مقررات در نظام سالمت متعهد شده بود. در اصل بعد از این سند،   قانون

گاذاری     توان به بازتعریف و تقویت نقش وزارت بهداشت و جمعیت در قانون های ویژه این سند می شود. از مشخصه  شناخته می نظام سالمت

 اشاره کرد. 
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گذاری بین دولت فدرالی و سط  ایاالاتای       آلمان دارای این ویژگی است که وظیفه قانو گذاری و تنظیم مقررات در قانون  آلمان:  

گذاری در آلمان در یک سیستم حاکمیتی  های پزشکی در انجمن پزشکی آلمان تقسیم شده است. قانون دولت و یک خود کنترلی سنتی بین حرفه

خانه ها و دیگر نهادهای ایالتی از یک سو  (، وزارتBMGگذاری پزشکی در آلمان وزارت فدرالی سالمت) افتد. بازیگر اصلی قانون پیچیده اتفاق می

حرفه های  گذاری و تنظیم مقررات وزارت فدرالیِ سالمت مسئولیت قانونو  ساختارهای سیستم خود کنترلی در سوی دیگر قرار دارند. 

خانه همچنین با همکاری دولت فدرال قانون مجوز کار پزشکاان   کند. این وزارت  وضع می پزشکی را به عهده دارد و استانداردهای واحدی را

 آلمان انجام می شود.  خود تنظیمی و خود نظارتی در آلمان  توسط جامعه پزشکی را تصویب کرد. نکته قابل توجه این است که

 

در یونان جامعه پزشکی مسئول تنظیم استانداردهای پزشکی و اخالقی، ثبت پزشکان و دیگر وظایف مرتبط با آن هااسات.       قونان:  

دهد کاه هادف از           تواند نشان گذاری به خصوص جامعه پزشکی در یونان می های حاکم بر ساختارهای قانون بررسی و تحلیل اهداف و ارزش

های پزشکی  هدف اصلی، شامل نظارت بر کار حرفهاعطای اختیارات قانونی به جامعه ی پزشکی در این کشور چه بوده است. در حقیقت  

شود و پزشکان برای ادامه فعالیت باایاد      . مجوز کار پزشکان نیز توسط جامعه پزشکی صادر می است ها و اطمینان از مقبولیت دستورالعمل

گاری و       های پزشکی و فعالیت های البی حرفه با این وجود جوامع پزشکی به طور عمده نماینده و حامی هرساله آن را دوباره تمدید کنند. 

 مباحث تأمین مالی با دولت در راستای تامین منافع صنف خود هستند.

 

از اعطای مجوز کار   شود اما  های دولتی انجام می کامالً دولتی است و توسط دانشگاه  آموزش پزشکیدر ایران هر چند که   اقران:  

ها است اما این نظارت بسایاار    شود)کارت نظام پزشکی(. هر چند نظارت به عهده معاونت درمان دانشگاه    پزشکی انجام می سوی سازمان نظام

های خدمات سالمرت   تعیین تعرفهشود.   انجام می نیز توسط نظام پزشکی نظارت و داوریترین اقدامات است.   ضعیف و در سط  ابتدایی

 کار باید توسط وزارت بهداشت انجام شود.  شود اما در اصل این نیز توسط سازمان نظام پزشکی انجام می بخش خصوصی

 



ها انجام شوند. در هر کشوری که  جدا کردن وظایف حاکمیتی مثل تنظیم قوانین و مقررات، نظارت و داوری از وظایفی هستند که باید توسط دولت

های صنفی به علت ماهیت وجودی خود که حمایت از صنف  شود چرا که تشکل این کار انجام نشود باعث ایجاد نابسامانی در انجام بهینه امور می

 توانند از دید جامعه به انجام امور و حل مشکالت بپردازد و تنها منافع صنف را در نظر خواهد گرفت.  است نمی

ند که این وظایف باید  ها به این نتیجه رسید شود. در مصر بعد از سال دیده می مصر، پاکستان و اقراناین وضعیت به خصوص در کشورهایی مثل 

های زیادی در زمینه برخورد با قصورهای پزشکی و مبارزه با فساد وجود  توسط وزارت بهداشت انجام شود. در پاکستان نیز به همین دلیل کاستی 

های زیادی به خصوص در زمینه نظارت ، مبارزه با فساد مالی، برخورد با قصور و تخلفات پزشکی به خصوص در بخش  دارد. در ایران نیز کاستی 

 خصوصی سالمت وجود دارد. 

گذاری، تنظیم مقررات و نظارت و داوری توسط نهادهای دولتی  وظیفه اصلی قانون آلمان، اقتالیا و قوناندر مقایسه در کشورهای توسعه یافته مثل 

های  توان در وضعیت سالمت این کشورها مشاهده کرد به طوری که هر سه این کشورها از لحاظ شاخص شود. تأثیر این را می و حاکمیتی انجام می

های صنفی پزشکان ماثال    سالمت در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند و جزء کشورهای الگو هستند. نکته مهم در این کشورها این است که تشکل

تأثیر بسیاری  در بین پزشکان که تقوقت کننده خود کنترلیکنند: یکی به عنوان عامل  پزشکی دو نقش ایفا می های پزشکی و دندان انجمن

 . مثل آلمان که تشکل صنفی پزشکان نقش مهمی در خود کناتارلای    ارتقای اخالق پزشکیدر کاهش تخلفات پزشکان دارد و دیگری 

 پزشکان دارند. 
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