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سلامت، نعمت مجهول الهی است كه همانند امنيت، قدر و 

شود و اهميت آن در منزلت آن در وقت آسایش شناخته نمی
 و عوامل در سلامت هاییكند. نابرابرگری میبحران و بلا جلوه

 و جامعه اقتصادی و اجتماعی شرایط مردم، زندگی شرایط
سلامت،  نظام توسط خدمت و مراقبت هارائ عملكرد و راهبردها

ریشه دارد. از ابعاد بسيار مهم تأثيرگذار بر عدالت در سلامت، 
ساختارهای نامتوازن و غيرمتعادل و توزیع نابرابر امكانات و نيروی 

در برخورداری از نيازهای پایه انسانی سلامت است. نابرابری 
سازد. توزیع سلامت، اركان امنيت و سلامت جامعه را متزلزل می

ساختارها و امكانات سلامت در جامعه نامناسب است و با 

 هماهنگ رهبری، معظم مقام ابلاغی سلامت، كلی هایسياست

 نظام استقرار... » سلامت كلی هایسياست 8 بند طبق. نيست
و ادغام  یريشگيخدمات ارتقاء سلامت و پ تیاولوبا  بندیسطح

تكليف شده و ساختار  «یها در نظام آموزش علوم پزشكآن
باید بر این اساس استوار گردد. در این گفتار كوتاه،  امتسل

ها و زیرساخت هضرورت برقراری عدالت در ایجاد و توسع
ر، ساختارهای سلامت در جامعه، از اقصی نقاط تا مناطق برخوردا

 ترسيم و تأكيد شده است. 

 منشور در جامعه، بنيادین ضرورت این شناختیدین مبنای
الّسلام، خطاب به لی ابن ابيطالب عليهع متقيان مولای حكومتی

 ترسيم خوبیبه (35مالك اشتر نخعی )نهج البلاغه، نامه شماره 
 و شده توصيف بزرگ مرگ فقر، عادلانه، منشور این در. است شده
برده و طبقه پائين جامعه را  اهپن خدا به آن از السّلامعليه امام

 سفارش مؤكد فرموده است: 
پایين اجتماع، آنان كه راه چاره  هرا، خدا را در طبق خدا»

ندارند و از كارافتادگان و نيازمندان و دچارشدگان به زیان و 
 اینان ميان در اند،سختی و صاحبان امراضی كه از پا درآمده

 كه كسانی و دارند حاجت اظهار و سؤال روی كه هستند كسانی
آنچه را كه خداوند در  راینبناب. است سؤال از مانع نفسشان تزع

مورد آنان، از حفظ حقوق از تو خواسته، به حفظ آن بپرداز، نصيبی 
جات المال كه در اختيار تو است و سهمی از غلات و خالصهاز بيت

ان قرارده، كه برای دورترین آنها اسلامی را در هر منطقه بر آن
 ورتترین آنان است. در هر صهمان سهمی است كه برای نزدیك

رعایت حق هر یك از آنان از تو خواسته شده، پس نشاط و 
كه از فرورفتن در نعمت، تو را از توجه به آنان بازندارد، چه این

د و پرداختن به كارهای زیا هبه امور كوچك آنان به بهان توجهییب

در امور ایشان دریغ مكن و رخ از  اتشهیمهم معذور نيستی، از اند
امور نيازمندان و محتاجانی كه به تو  بهآنان برمتاب، نسبت 

و مردم  شماردمی خوارشان هادسترسی ندارند، از آنان كه دیده

كنجكاوی كن، برای به عهده گرفتن امور  كنند،یتحقيرشان م
اد خود را كه خدا ترس و فروتن است مهيا اینان، انسانی مورد اعتم

به صورتی عمل  نكن، تا وضع آنان را به تو خبر دهد. سپس با آنا
كن كه به وقت لقاء حق عذرت پذیرفته شود، زیرا اینان در ميان 
رعيت از همه به دادگری و انصاف نيازمندترند و در ادای حق 
همگان باید چنان باشی كه عذرت نزد خداوند قبول شود. به 

 در را خود و ندارند ایاوضاع یتيمان و سالخوردگان كه راه چاره

د، رسيدگی كن. آنچه سفارش انقرار نداده مدمر از سؤال معرض
حق سنگين است و  هكردم بر حاكمان سنگين است، البته هم

 به عاقبت خواهان كه كندگاهی خداوند آن را بر اقوامی سبك می
 صدق به و واداشته استقامت و صبر به را خود و هستند خيری
 «...اندكرده اعتماد داده، وعده آن به خداوند آنچه

نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران، كارنامه  هجربت در
بهداشتی درمانی كشور وجود دارد.  هدرخشان ایجاد و توسعه شبك

ای درخشان و عادلانه، كه تاكنون بركات زیادی داشته است تجربه
 بهبود سریع بسيار را بهداشتی های، شاخص0531و در دهه 

 بعد، هایههد در كمتر سرعت با ها،شاخص بهبود حتی. بخشيد
بهداشتی درمانی و تلاش بهورزان و  هدیون وجود شبكم

كارشناسان زحمتكش و سایر كارگزاران و كارشناسان تلاشگر این 
تجارب دوران انقلاب اسلامی، از  همجموعه بوده است. در هم

ناجوانمردانه به  ییهای دفاع مقدس، مانند حملات شيميابحران
-رمترقبه و پاندمی جاری كوویدغي دثشهرها و روستاها، تا حوا

 درمانی، بهداشتی های، عملاً ثابت شده است كه شبكه01
 سلامت ارتقای و حفظ تأمين، برای منسجم سامانه مؤثرترین

 جهانی، استكبار هظالمان هایتحریم كهدرحالی. است بوده جامعه

 را سلامت نظام شئون تمام 01–كووید مرگبار پاندمی شرایط در

 خدمات و هاقرار داده، تحقق عدالت نسبی در مراقبت تأثير تتح
 درمانی، بهداشتی هشبك هگسترد عملكرد مرهون جامعه، سلامت

 و مردم عمومی همياری و همراهی و گسترده بسيج با همراستا
 بوده حكومت، كارگزاران همجموع هلانئومس هدایت و مدیریت

جود نيز، باید و مو دمشهو هاینارسایی و هانابرابری هریش. است
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 بدیلبی هایاین سرمایه ییدر استفاده ننمودن از ظرفيت نها
 . شود جستجو ملی،

 سلامت، كلی هایشرایط جاری و آینده، سند سياست در
 بر علوی عدالت روح كه منشوری است، سلامت در عدالت منشور

 و ارزشمند منشور این هجانب همه اجرای. است حاكم آن
 هنظام سلامت بر شبك هو شالود ساختار ابتنای و بخشحيات

و  صادیقم هبهداشت درمانی، نافذترین راهبرد عادلانه در هم
و  فیاز وظا طهيح نیشده در ا نهیعدالت ساختارمند و نهاد ژهویبه

 است. یاسلام یحكومت و زمامدار هایتيمسئول
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