
گزارش

معرفی سیاست های کلی سالمت 
1 ـ ارائه خدمات آموزشــي، پژوهشي، بهداشتي، درماني و 
توانبخشي ســامت مبتني بر اصول و ارزش هاي انساني- 

 اسامي و نهادينه سازي آن در جامعه.
1-1- ارتقــاء نظام انتخــاب، ارزشــيابي و تعليم و تربيت 
اســاتيد و دانشــجويان و مديران و تحــول در محيط هاي 
علمي و دانشگاهي متناســب با ارزش هاي اسامي، اخاق 

پزشكي و آداب حرفه اي.
2-1- آگاه سازي مردم از حقوق و مسؤوليت هاي اجتماعي 
خود و اســتفاده از ظرفيت محيط هــاي ارائه مراقبت هاي 

سامت براي رشد معنويت و اخاق اسامي در جامعه.
2- تحقق رويكرد ســامت همه جانبه و انســان سالم در 
 همه قوانين، سياســت هاي اجرايي و مقــررات با رعايت: 

1-2- اولويت پيشگيري بر درمان.
2-2- روزآمد نمودن برنامه هاي بهداشتي و درماني.

3-2- كاهــش مخاطــرات و آلودگي هــاي تهديد كننده 
سامت مبتني بر شواهد معتبر علمي.

4-2- تهيه پيوست سامت براي طرح هاي كان توسعه اي.
5-2- ارتقاء شاخص هاي سامت براي دستيابي به جايگاه 

اول در منطقه آسياي جنوب غربي.
6-2- اصاح و تكميل نظام هــاي پايش، نظارت و ارزيابي 
بــراي صيانت قانونمند از حقوق مــردم و بيماران و اجراي 

صحيح سياست هاي كلي.
3- ارتقــاء ســامت رواني جامعه با ترويج ســبك زندگي 
اســامي - ايراني، تحكيم بنيان خانواده، رفع موانع تنش 
آفريــن در زندگي فردي و اجتماعــي، ترويج آموزش هاي 

اخاقي و معنوي و ارتقاء شاخص هاي سامت رواني.
4 - ايجاد و تقويت زيرســاخت هاي مــورد نياز براي توليد 
فرآورده ها و مواد اوليه دارويي، واكسن، محصوالت زيستي 
و ملزومات و تجهيزات پزشــكي داراي كيفيت و استاندارد 

بين المللي.
5 - ســاماندهي تقاضا و ممانعت از تقاضاي القائي و اجازه 
تجويز صرفاً بر اساس نظام سطح بندي و راهنماهاي باليني، 
طرح ژنريك و نظام دارويي ملي كشــور و سياست گذاري 
و نظارت كارآمد بر توليد، مصرف و واردات دارو، واكســن، 
محصوالت زيســتي و تجهيزات پزشكي با هدف حمايت از 

توليد داخلي و توسعه صادرات.
6- تأمين امنيت غذايي و بهره مندي عادالنه آحاد مردم از 
سبد غذايي سالم، مطلوب و كافي، آب و هواي پاك، امكانات 
ورزشــي همگاني و فرآورده هاي بهداشــتي ايمن همراه با 
 رعايت استانداردهاي ملي و معيارهاي منطقه اي و جهاني.
7- تفكيك وظايف توليــت، تأمين مالي و تدارك خدمات 
در حوزه ســامت با هدف پاسخگويي، تحقق عدالت و ارائه 

خدمات درماني مطلوب به مردم به شرح ذيل: 
1-7- توليت نظام ســامت شــامل سياســت گذاري هاي 
اجرايي، برنامــه ريزي هاي راهبردي، ارزشــيابي و نظارت 

توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
2-7- مديريت منابع سامت از طريق نظام بيمه با محوريت 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشكي و همكاري ساير 

مراكز و نهادها.
3-7- تدارك خدمات توســط ارائه كننــدگان خدمت در 

بخش هاي دولتي، عمومي و خصوصي.
4-7- هماهنگي و ساماندهي امور فوق مطابق ساز و كاري 

است كه قانون تعيين خواهد كرد.
8- افزايش و بهبود كيفيت و ايمني خدمات و مراقبت هاي 
جامع و يكپارچه ســامت با محوريــت عدالت و تأكيد بر 
پاســخگويي، اطاع رســاني شفاف، اثربخشــي، كارآيي و 
بهره وري در قالب شبكه بهداشتي و درماني منطبق برنظام 

سطح بندي و ارجاع از طريق:
1-8- ترويــج تصميم گيري و اقدام مبتنــي بر يافته هاي 
متقن و علمي در مراقبت هاي سامت، آموزش و خدمات با 
تدوين استانداردها و راهنماها، ارزيابي فناوري هاي سامت، 
استقرار نظام ســطح بندي با اولويت خدمات ارتقاء سامت 

و پيشگيري و ادغام آن ها در نظام آموزش علوم پزشكي.
2 -8 - افزايش كيفيت و ايمني خدمات و مراقبت هاي سامت 
 با استقرار و ترويج نظام حاكميت باليني و تعيين استانداردها.

3-8- تدويــن برنامــه جامــع مراقبتي، حمايتــي براي 
جانبازان و جامعه معلوالن كشــور با هدف ارتقاء ســامت 

و توانمندسازي آنان.
9- توســعه كمي و كيفي بيمه هاي بهداشــتي و درماني با 

هدف: 
1-9- همگاني ساختن بيمه پايه درمان.

2-9- پوشش كامل نيازهاي پايه درمان توسط بيمه ها براي 
آحاد جامعه و كاهش ســهم مردم از هزينه هاي درمان تا 
آنجا كه بيمار جز رنج بيماري، دغدغه و رنج ديگري نداشته 

باشد.
3-9- ارائه خدمات فراتر از بيمه پايه توســط بيمه تكميلي 
در چارچوب دســتورالعمل هاي قانوني و شفاف به گونه اي 
كه كيفيت ارائه خدمات پايــه درماني همواره از مطلوبيت 

الزم برخوردار باشد.
4-9- تعيين بســته خدمات جامع بهداشتي و درماني در 
ســطح بيمه هاي پايه و تكميلي توســط وزارت بهداشت و 
درمــان و خريد آنها توســط نظام بيمــه اي و نظارت مؤثر 
توليت بر اجراي دقيق بســته ها با حــذف اقدامات زايد و 
هزينه هاي غيرضروري در چرخه معاينه، تشخيص بيماري 

تا درمان.
5-9- تقويت بازار رقابتي براي ارائه خدمات بيمه درماني.

6-9- تدوين تعرفه خدمات و مراقبت هاي ســامت مبتني 
بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فني واقعي يكسان 

براي بخش دولتي و غيردولتي.
7-9- اصاح نظــام پرداخت مبتني بــر كيفيت عملكرد، 
افزايش كارآيي، ايجــاد درآمد عادالنه و ترغيب انگيزه هاي 
مثبت ارائه كنندگان خدمات و توجه خاص به فعاليت هاي 

ارتقاء سامت و پيشگيري در مناطق محروم.
10- تأمين منابع مالي پايدار در بخش سامت با تأكيد بر:

1-10- شــفاف ســازي قانونمنــد درآمدهــا، هزينه ها و 
فعاليت ها.

2-10- افزايش سهم سامت، متناسب با ارتقاء كيفيت در 
ارائه خدمات بهداشــتي و درماني، از توليد ناخالص داخلي 
و بودجــه عمومي دولت بــه نحوي كه باالتــر از ميانگين 
 كشورهاي منطقه باشد و اهداف سند چشم انداز تحقق يابد.
3-10- وضــع عوارض بــر محصوالت و مــواد و خدمات 

زيان آور سامت.
4-10- پرداخت يارانه به بخش ســامت و هدفمندسازي 
يارانه هاي بهداشــت و درمان با هدف تأمين عدالت و ارتقاء 
سامت بويژه در مناطق غيربرخوردار و كمك اختصاصي به 

اقشار نيازمند و دهك هاي پايين درآمدي.
11- افزايــش آگاهــي، مســؤوليت پذيــري، توانمندي و 
مشــاركت ســاختارمند و فعاالنه فرد، خانواده و جامعه در 
تأمين، حفظ و ارتقاء ســامت با استفاده از ظرفيت نهادها 
و سازمان هاي فرهنگي، آموزشــي و رسانه اي كشور تحت 

نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
12- بازشناســي، تبيين، ترويج، توســعه و نهادينه نمودن 

طب سنتي ايران.
1-12- ترويج كشت گياهان دارويي تحت نظر وزارت جهاد 
كشاورزي و حمايت از توسعه نوآوري هاي علمي و فني در 
توليد و عرضه فرآورده هاي دارويي سنتي تحت نظر وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
2-12- اســتاندارد ســازي و روزآمــد كــردن روش هاي 
تشخيصي و درماني طب سنتي و فرآورده هاي مرتبط با آن.

3-12- تبادل تجربيات با ســاير كشــورها در زمينه طب 
سنتي.

4-12- نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر 
ارائه خدمات طب سنتي و داروهاي گياهي.

5-12- برقراري تعامل و تبادل منطقي ميان طب ســنتي 
و طب نوين براي هم افزايي تجربيات و روش هاي درماني.

6-12- اصاح سبك زندگي در عرصه تغذيه.
13- توســعه كيفي و كمي نظام آموزش علوم پزشــكي به 
صورت هدفمند، ســامت محور، مبتني بر نيازهاي جامعه، 
پاسخگو و عادالنه و با تربيت نيروي انساني كارآمد، متعهد 
به اخاق اسامي حرفه اي و داراي مهارت و شايستگي هاي 

متناسب با نيازهاي مناطق مختلف كشور.
14- تحول راهبردي پژوهش علوم پزشكي با رويكرد نظام 
نوآوري و برنامه ريزي براي دستيابي به مرجعيت علمي در 
علوم، فنون و ارائه خدمات پزشكي و تبديل ايران به قطب 

پزشكي منطقه آسياي جنوب غربي و جهان اسام.
توجه: »چالــش قانون« برای انعكاس پاســخ های مجمع 

تشــخيص مصلحت نظام يا اعضای آن، اعام آمادگی می 
نمايــد. ضمنا از ارائه نقد و پيشــنهادات مشــفقانه عموم 

انديشمندان و نخبگان پيشاپيش سپاسگزار است.

نقد و بررسی سیاست های کلی
- خلط سياست های كلی با آرمان ها 

آرمان ها اهداف بزرگ و گسترده ای هستند كه شركت در 
پی تحقق بخشــيدن به آنهاســت و بهتر است كلی و حتی 
گاهی خاصه باشد )برنامه ريزی استراتژيك كيفيت جامع، 
رسول محمدعلی پور(. هدف های آرمانی برگرفته از تصوير 
مطلوب چشــم انداز بلندمدت كشور است، بيان انتظارات و 
مقاصدی دســت يافتنی اســت كه تحقق آن در گرو وفاق 
عمومی، اراده ملی و تاش خســتگی ناپذير رهبران جامعه 
و آحاد مردم خواهد بود )مبانی نظری و مســتندات برنامه 
چهارم توســعه، جلــد دوم، صفحــه 867(. در مواردی از 
سياســت های كلی ســامت با آرمان ها خلط شده است. 
كارايی آرمان ها در ادبيات برنامه ريزی اجتماعی با سياست 

های كلی دارای تفاوت های اساسی است.
- خلط سياست های كلی با چشم انداز 

چشــم انداز عبارت اســت از ارائه يك موقعيت مطلوب و 
آرمانی قابل دســتيابی كه ماننــد چراغی در افق بلندمدت 
فراروی جامعه و نظام حكومتــی قرار دارد و دارای ويژگی 
هــای جامع نگری، آينده نگری، ارزش گرايی و واقع گرايی 
اســت )ســازمان برنامه و بودجه كشــور، كليات و اصول 
ســازماندهی فضايی كشور، ص 9(. چشــم انداز آميزه ای 
از ارزش داوری های مبتنی بــر ايدئولوژی نظام و واقعيت 
های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زيست محيطی جامعه 
اســت )مبانی نظری و مســتندات برنامه چهارم توســعه، 
جلد دوم، صفحه 867(. در مواردی از سياســت های كلی 
ســامت با چشم انداز خلط شده اســت. در ادبيات برنامه 
ريزی اجتماعی تعاريف چشــم انداز و سياســت های كلی 
دارای تفاوت های اساسی است و هر يك دارای كاربردهای 

ويژه هستند.
- عدم وجود قابليت زايش سياســت های كلی از اســناد 

فرادست
تدوين سياســت هــای كلی از طريق زبــان معيار و اصيل 
قانونگذاری، هعمچون شــبكه ای به هم پيوســته است كه 
زايش اليه های گوناگون آن بر اساس منطق شبكه صورت 
می گيرد. پيوســتگی و همبستگی سياســت های كلی با 

اســناد فرادست كشور، دستاورد زايش های سلسله مراتبی 
در سياست های كلی اســت آنگاه كه در نظام هماهنگ با 
يكديگر و ســاير اسناد فرادست و فرودست تدوين، تصويب 
و اباغ شــود. سياســت های كلی ســامت نيز همچون 
ســاير سياســت های كلی، محصول زايش درونی و زبانی 
سياســتگذاری نيســت و هماهنگی ســاختاری و سلسله 

مراتبی با اسناد فرادست و فرودست خود ندارد.
- قابل اجرا نبودن سياست های كلی غيرقاعده مند

در مواردی از سياســت های كلی، قابليــت اجرايی وجود 
ندارد كه اين امر ناشــی از وجود اشكاالت شكلی و ماهيتی 
در آنهاســت. در برخی از موارد جهت گيری سياست ها با 
رويه های اجرايی مرســوم كشور متناسب نيست از اين رو 
معموال سياســت های كلی مورد اقبال و استقبال دستگاه 
های اجرايی قرار نگرفته است. وجود فاصله نظری و تجربی 
ميان تدوين و تصويب كنندگان سياست ها و اجراكنندگان 
آن تاكنون موجب شــده است كه عما سياست های كان 
تا اجرای كامل با كمبودهای اساســی مواجه باشد. تعامل 
تصويب و اباغ كنندگان و اجراكنندگان سياست ها به گونه 
ای تنگاتنگ و سيســتماتيك نيست تا از تصويب سياست 
های ناكارآمد جلوگيری شــود. برخی از بندهای سياســت 
های كلی ســامت به دليل غيرقاعده مندی دارای قابليت 

اجرايی نبوده و نيستند.
- زينتی بودن يا تشريفاتی بودن سياست های كلی 

اينكه در كشــور تعداد فراوانی سياست كلی در موضوعات 
خاص و فانتزی وجود داشــته باشــد ولــی ناكارآمد، قابل 
ســتايش و تقدير نيســت. داشتن سياســت های كلی كه 
هيچ گاه بكار نروند و كاربردی برای شــان متصور نباشــد 
ســرانجامی جــز افزايش بی اعتمــادی مردم بــه قانون، 
قانونگذار و قانونگذاری ندارد. اينكه بصورت شكلی سياست 
های كلی كشور با ساير كشــورهای جهان مقايسه شود و 
مطالعــات تطبيقی بی حاصل پيرامون آن انجام شــود در 
نشــريات دارای اعتبار علمی پژوهشی منتشر شود تاكنون 
مشكلی از زندگی مردم حل نشده است. سياست های كلی 
آنگاه ارزشــمندند كه با اجرای شايسته در راه منافع ملی و 

ملت ايران نقش آفرينی كند.
- تداوم و تشديد مشكات مرتبط با سياست های كلی در 

زندگی مردم
26 ســال از تصويب اولين سياست های كلی )1372( می 
گذرد. بررســی روند تصويب سياســت های كلــی از ابتدا 
تاكنــون، نشــان از تكرار و تكرار گزاره هــای پايه و احيانا 

مقدسی اســت كه اجرای آنها در زمره آرزوهای مسئوالن 
است. بايد دانست كه تكرار چندين باره گزاره های دوست 
داشــتنی دليل تحقق آنها نيست چرا كه با نشانی نادرست 
هيــچ گاه نمی توان به مقصد رســيد. درك نادرســت از 
چيســتی، چرايی و چگونگی سياســت های كلی تاكنون 
نتوانســته است منشــكات زندگی مردم را برطرف نمايد. 
تلقی غيرواقعــی بصورت فراگير در نهادهــای قانونگذار و 
مجری قانون بصورت مشــترك وجود دارد. آثار و شــواهد 
ميدانــی موثری مبنی بــر توانايی برون رفت از برداشــت 
نادرســت از مقوله سياســت های كلی در نزد مســئوالن 

مربوطه قابل ماحظه نيست.
- عدم وجود همكاری الزم بين مجمع و قوای سه گانه

مشــاهدات ميدانی بيانگر اين واقعيت است كه بين مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام و قوای ســه گانــه در تدوين و 
تصويب و اجرای سياســت های كلــی، همدلی و همفكری 
و همكاری الزم وجود نداشته است كه در همزبانی ادبيات 
برنامه ريزی كان ظهور و بروز داشــته باشــد. ناهمزبانی 
قوای سه گانه، هويت سياست های كلی را با مشكل مواجه 
ساخته است و توانايی آن را در ساماندهی موضوعات مرتبط 
را به حداقل ممكن رسانده است. سياست های كلی تاكنون 
نتوانسته است موضوعات و امور مرتبط با خود را در راستای 
حل مشكات زندگی مردم ساماندهی كند. به عبارت ديگر 
سياست های كلی تدوين و تصويب سياست های كلی نظام 
مشــخص نيست تا بر اساس آن قوای ســه گانه بتوانند به 

توافق برسند.
- تكراری بودن گزاره های موســوم به سياست های كلی با 

ديگر سياست ها
بدون ترديد در چهار دهه گذشــته جامعه با انواع و اقسام 
سياست ها و سياســت گذاری آشنا شده است. معموال در 
برنامه های توســعه پنج ســاله اول تا ششــم، برنامه های 
ســاالنه كشور و برنامه های بخشی و منطقه ای )وزارتخانه 
ها و اســتان ها( بخش مشخصی با عنوان سياست ها وجود 
دارد كه از ويژگی های ثابت اصول برنامه ريزی جامع است. 
ماحظه اين همه تكاپوی برنامه و برنامه ريزی جامعه را با 
حجم انبوهی از سياســت های تكراری مواجه ساخته است 
كــه تكراری بودن آن، اصالت و ســپس كارآمدی آنها را با 
اشكال مواجه ساخته اســت. از اين رو به نظر می رسد كه 

اين همه سياست از يكديگر كپی شده اند. 
- عدم وجود ضمانت اجرای مناسب 

سياســت های كلی ســامت دارای ضمانــت اجرايی الزم 
و كافی نيســت. عليرغم جايگاه قانونی مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام در قانون اساســی متاســفانه امر سياست و 
سياســت گذاری بطور مجزار از ســوی مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام از ســوی ساير تقســيم كار ملی قانونگذاری 
ســنتی به سبك ايرانی، آنچنان كه بايد و شايد مورد توجه 
قرار نگرفته است. دستاورد اين بی توجهی نيز در ساماندهی 
اقدامات اجرايی كشور و در تداوم و تشديد مشكات زندگی 
مردم خو.د را بصورت آشكار نشان داده است. دستگاه های 
اجرايی و ساير بخش های قانونگذاری كشور نيز امور فاقد يا 
دارای ضمانت اجرايی ضعيف را برنمی تابند و نقش محوری 

برای آن قايل نبوده و نيستند.
- تورم سياست های كلی در مجمع

قانونگذاری ســنتی به ســبك ايرانی، ســال هاست كه به 
بيماری مزمن تورم قانون و قانونگذاری مبتاست. با وجود 
بيش از 110 ســال سابقه قانونگذاری در ايران بايد اعتراف 
كرد كه عليرغم ســابقه طوالنی، جامعه هنوز از قانونگذاری 
كارآمد و توانمند محروم اســت. از اين رو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام نيز همانند ســاير بخش های قانونگذاری از 
بيماری تورم سياســت گذاری در رنج است. داشتن صدها 
سياســت كلی كه نتوانــد كوچك ترين تاثيــری در حل 
مشكات زندگی مردم داشته باشد. سياست های كلی آنگاه 
به بيماری تورم مبتا می شــوند كه بــا وجود ناكارآمدی 
همانند ماشينی خودكار به تدوين و تصويب سياست های 
كان بصورت سريالی ادامه داده شود تا جايی كه انبوهی از 
سياست های كلی در جامعه بر حجم ساير قوانين و مقررات 

كشور بيفزايد.
- عدم بروزرســانی سياســت های كلــی از زمان تصويب 

تاكنون
در تدوين و تصويب سياســت های كلی نظام از بروزرسانی 
آنها ســخنی وجود ندارد و معلوم نيست كه سياست های 
كلی برای نظام تا چه زمانی سياست اند و حالت كلی خود 
را حفظ می كنند. شاخصه های تداوم زندگی سياست های 
كلی نظام در منظومه شــلوغ قنونين كشــور چيست؟ اين 
گزاره های هيجانی بر اســاس ادعای تصويب كنندگان آن 
تا كی مدعی نجات كشــورند و با ناكارآمدی شاهد تداوم و 
تشديد مشكات زندگی مردم اند؟ بروزرسانی سياست های 
كلی امری حياتی برای حيات اجتماعی آنهاست موجب می 
شــود كه در گذر زمان و تحوالت ســريع جامعه از گردونه 

ساماندهی امور جدا و جا نمانند.
- مصوبات برای تصويب و نه برای اجرا!؟

اينگونه به نظر می رســد كه برخی معتقدند كه داشــتن 
تعدادی جمله يا گزاره مصوب با عنوان سياست های كلی، 
از نداشتن آن مفيدتر است. از آنجا كه اجرای اين سياست 
های مد نظر نبوده يــا در اولويت قرار ندارد در طول بيش 
از دو دهه گذشــته، اجرا يا عدم اجرای سياست های كلی 
به مناقشــه بين جناح های سياســی تبديل شده است كه 
معموال برای مقصريابی در مشكات روزافزون زندگی مردم 
دارای كاربرد بوده اســت. تصويب سياســت های كلی به 
معنای اجرای آنها يا اجرايی بودن آنها نيســت و نمی توان 
صرفا با تصويب چند گزاره مطلوب به حل مشكات زندگی 

مردم اميد داشت.
- ناكارآمدی سياســت های كلی در حل مشكات زندگی 

مردم
در سه دهه گذشته همزمان با تدوين، تصويب، تاييد و اباغ 

سياســت های كلی نظام در بخش هــای مختلف، نه تنها 
مشــكات زندگی مردم برطرف نشــده كه تداوم و تشديد 
شــده است. اين مهم نشانه آشكار ناكارآمدی سياست های 
كلی و ســاير اسناد فرادست كشور است كه قدرت مداخله 
اجتماعی و تغيير موازنه به نفــع مردم ندارند. اينكه تعداد 
فراوانی سياست كلی وجود داشــته باشد كه نتواند و نمی 
تواند مشــكات جامعــه را حل كند بــرای جامعه به هيچ 
عنوان سودمند نيســت و نبايد به آن مباهات كرد. چراكه 
همه هويت و توانمندی قانونگذاری در سطوح مختلف، حل 
و فصل كردن مشــكات جامعه اســت و اگر منافع و خير 
عمومی نبود شايد دليلی بر تصويب سياست های كلی هم 

وجود نمی داشت.
- مطلوب بودن تصويب سياست های كلی آزمايشی 

در بسياری از موارد برای بررسی همه زوايا و ابعاد سياست 
های كلی و ماحظه دقيق تر آثار و نتايج آن بهتر است كه 
بصورت آزمايشــی در زمان و مكان محدود اجرا شود تا در 
زمينه يك كار تجربی بتوان تصميمات مناســب تری برای 
آن اتخاذ نمود. ممكن اســت بررســی های كارشناسی در 
زمان اجرای آزمايشی كامل شــود و يا اساسا بررسی های 
تخصصی بايد در حين اجرای آزمايشــی كامل شــود. پس 
اجرای آزمايشی سياست های كلی، نقطه ضعف آن نيست 
بلكه می تواند به عنوان نقطه قوت مورد استفاده قرار گيرد.

- وجود تغييرات احتمالی زمينه اجرای سياست های كلی 
در كوتاه مدت

زمينه های اجتماعی در تصويب سياســت های كلی دارای 
اهميت و نقــش فعال اند. با تغيير زميــن های اجتماعی، 
ضــرورت تغيير سياســت های كلی دور از انتظار نيســت. 
اجرای آزمايشــی سياست های كلی، آزمونی است تا بتوان 
آنهــا را از نظر تحقــق اهداف از پيش تعيين شــده مورد 
ارزيابی قرار داد. تغييرات احتمالی در سياســت های كلی 
آزمايشی بهتر از سياست های كلی دايمی انجام می شود و 
مراجعــه چندباره برای ارزيابی آنها به انجام تغييرات مثبت 
مــی انجامد. مردم نيز در پذيرش آثار سياســت های كلی 
آزمايشی فعال تر برخورد می كنند و آمادگی بيشتری برای 
مشــاركت در اجرای سياست های كلی آزمايشی و بررسی 

كميت و كيفيت آنها دارند. 
- نامشخص بودن دامنه تقنينی سياست های كلی

وجــود مقررات مربوط به موضوعــات مختلف در ذيل يك 
قانون دامنه شــموليت قانون اصلی و قوانين تغيير يافته را 
با مشكل مواجه می ســازد. عدم وجود مبانی نظری كافی 
پيرامون جايگاه سياســت و سياست های كلی در منظومه 
ادبيات برنامه ريزی كان كشور و عدم گفتمان سازی موثر 
در نزد برنامه ريزان كشــور موجب شده است سياست های 
كلی تدوين و تصويب شــده در موارد متعدد با سياســت 
های كلی واقعی تفاوت اساســی داشته باشند. از اين رو در 
محدوده عملكرد مجريان آن قرار نگرفته اســت. باوركردنی 
نيســت اينكه سياســت های كلی نظام همچون نخ به دانه 
های تسبيح نظم و انسجام بدهند و كسی راضی به استفاده 

از آن نباشد.
- عدم رعايت ترتيب مفهومی مواد سياست های كلی

عوامل، شــرايط و موضوعات دخيل در يك قانون، درقالب 
يك زنجيره مرتب شــده می توانند نقــش آفرينی كنند. 
تمامی عوامل در يك لحظه خاص عمل نمی كنند و شــايد 
نمی توانند عمل كنند. برای تعيين اجزای پديده در قانون 
و ترتيب عملكرد آنهــا بايد ترتيب مداخله آنها را در قانون 
دانســت. عوامل، شــرايط و موضوعات كه تريبات اجرايی 
همزمانــی دارند را در بســته ای خاص جمــع و با عنوان 
گذاری مشخص می سازد. عملكرد سياست های كلی برای 
حداكثر تاثيرگذاری در جامعه وابسته به ترتيب ايفای نقش 
اجرای آن دارد. تغيير بدون قاعده ترتيب عملكرد محتوای 
قوانين، اثر آن را خنثی يا برعكس می نمايد. سلسله مراتب 
عناوين در متن سياســت های كلــی در واقع صف بندی 
عوامل، شــرايط و موضوعات دخيل در يــك قانون اند كه 
بناست با مشاركت آنها سياست های كلی به اهداف از پيش 

تعيين شده خود دست يابد.
- جمــع آوری مواد مرتبط تحت يك عنوان در سياســت 

های كلی
عنوان بندی بخش های گوناگون در سياست های كلی در 
واقع فضايی محتوايی است كه مطالب مرتبط با هم را كنار 
هم جمع آوری می كند. فراوانی موضوعات ريز و درشــت 
مرتبط با سياست های كلی به گونه ای است كه نمی توان 
بدون جمع آوری و كنار هم قرار دادن مطالب مرتبط با هم 
عمل كرد. عنوان بندی مطالب در سياست های كلی، بسته 
بندی محتوايی مطالب مرتبط با سياســت های كلی برای 
سهولت استفاده از آن اســت. عنوان بندی نوعی فراخوان 
برای جمع نمودن مطالب ذيل عنوان مرتبط اســت كه در 
نوع خود نوعی نظم بخشــی به محتوای سياست های كلی 
اســت. وجود محتوای بدون عنوان بندی در سياست های 
كلــی به مانند يك انبار بزرگ كاالی بدون قفســه و طبقه 
بندی اســت كه برای يافت هر كاال بايد همه بســته های 

موجود در انبار را جستجو كرد.
- عدم تعيين جامع حدود صاحيت سياست های كلی 

نقشــه راه قانونگذاری در كشور شامل همه مراكز و مراجع 
قانونگذاری مشــخص نيست و اساســا تقسيم كار ملی در 
حوزه قانونگذاری وجود ندارد. بعــاوه اينكه برای مراكز و 
مراجع قانونگذاری موازی، قانونی جامعی برای سازماندهی 
و نظارت بر مراكز موازی در دســت نيست. با وجود مراكز 
متعدد قانونگذاری در كشــور، حدود و شرايط تقنينی آنها 
مشخص نيســت. با وجود تعدد مراكز تقنينی، ساماندهی 
آنهــا به لحاظ اهميت حاكميت قانــون در جامعه ضروری 
اســت. طراحی سلســله مراتب قانونگذاری و سطح بندی 
تقنين در امور مختلف جامعه و تعيين سازوكارهای قانونی 
مراجــع متعدد مقرره گــذار از اولويت هــای مهم اجرای 

سياست های كلی در جامعه است.

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

در تدویــن و تصویب سیاســت هــای کلی نظام 
از بروزرســانی آنها سخنی وجود ندارد و معلوم 
نیســت که سیاست های کلی برای نظام تا چه 
زمانی سیاســت انــد و حالت کلی خود را حفظ 
می کنند. شاخصه های تداوم زندگی سیاست 
های کلی نظام در منظومه شلوغ قنونین کشور 
چیســت؟ ایــن گــزاره هــای هیجانــی بر اســاس 
ادعــای تصویــب کننــدگان آن تــا کــی مدعــی 
نجــات کشــورند و بــا ناکارآمدی شــاهد تداوم و 

تشدید مشکالت زندگی مردم اند؟
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»چالش قانون« سیاستهای کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام )234( را معرفی، نقد و بررسی میکند:

سیاست های کلی سالمت و مشکالت بهداشت و درمان کشور

اشــاره: سیاســت های کلی نظام در زمینه ها و موضوعات گوناگون از سوی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام تدوین و تصویب و جهت اجرا به قوای ســه گانه ابالغ شده است. بررسی های میدانی موید این 
واقعیت است که سیاســت های کلی از سوی قوای ســه گانه آنطور که باید و شاید مورد توجه قرار 
نگرفته است. بسیار بجاست که نخبگان و اندیشــمندان با عمل به رسالت تاریخی، نقطه نظرات خود 
را پیرامون سیاســت های کلی و نقش و کارآمدی آن در جامعه بیان کنند. این نوشتار به معرفی، نقد و 

بررسی سیاست های کلی سالمت می پردازد.


