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داللتهاياجراييبيانيهمقاممعظمرهبريدرباره

پيشگفتار:بررسي

راهبردهايگامدومانقالبدرخصوصرشداخالقيدرحوزهسالمت 
حمیدرضا آیتاللهی

مقام معظم رهبر ی در خصوص راهبردهای اجرایی گام دوم انقالب بی انیه مهمی را صادر فرمودند که ضمن تحلیلی از روند انق الب اسالم ی
در چهل ساله اولش ،راهبردها ی اساسی را برا ی گام دوم انقالب ترس یم کردند که به عنوان دستورالعملی بررا ی فعال یر ت هرا ی دلسروزان
انقالب در آی نده خواه د بود .ای شان ی کی از وی ژگی ها ی انقالب اسالمی را در گام اول انقالب ،واقعیتی بنام افزای ش چشرم ی ر معنو یر ت و
اخالق در جامعه ذکر کردند؛ برای گام دوم انقالب وظی فه آحاد جامعه را ارتقا معنویت و اخالق متذکر شدند که بای د برا ی آن برنامه ری ز ی
شود .از آنجا که اخالق ی کی ا ز محور ی تری ن وظای ف نظام سالمت است ب ه گونه ا ی که کارها ی بسی ار ی که در ای ن زمینه در حوزه سالمت
شده است ب ه مراتب بی شتر از سای ر حوزه هاست .به همی ن جهت ای ن توصی ه مقام معظم رهبر ی بی ش از همه می تواند ناظر به اخالق در
حوزه سالمت و در اخالق پزشکی باشد .لذا برا ی حوزه سال مت ضرورت دارد که استلزامات دقی ق سخنان معظم لره را اسرتخراک کنرد و
راهبرد خاص خوی ش را در ای ن زمی نه معلوم کند و نهایتا راهکارها ی اجرایی برا ی رشد اخالقی تمامی ارکان نظام سالمت را که اعرم از
اخالق پزشکی است ارائه کند تا نقشه راهی باشد برا ی آی نده اخالقی نظام سال مت کشور .به همی ن جهت ضرورت دارد پژوهش هایی در
جهت نحوه تحقق ای ن هدف انجام پذی رد .
فرمان ایشان در این بیانیه به شرح ذیل است:

معنویت و اخالق
معنویت به معنی برجسته کردن ارزشهای معنوی از قبیل :اخالص ،ایثار ،توکرل ،ایمران در خرود و در جامعره اسرت ،و اخرالق بره معنری رعایرت
فضیلتهایی چون خیرخواهی ،گذشت ،کمک به نیازمند ،راست ویی ،شجاعت ،تواضع ،اعتمادبهنفر

و دی رر خلقیرات نیکرو اسرت .معنویرت و اخرالق،

جهتدهنده همه حرکتها و فعالیتهای فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه است؛ بودن آنها ،محیط زندگی را حتری برا کمبودهرای مرادی ،بهشرت
میسازد و نبودن آن حتی با برخورداری مادی ،جهنم میآفریند.
شعور معنوی و وجدان اخالقی در جامعه هرچه بیشتر رشد کند برکات بیشتری به بار میآورد؛ این ،بیگمان محتاک جهاد و تالش است و این تالش
و جهاد ،بدون همراهی حکومتها توفیق چندانی نخواهد یافت .اخالق و معنویّت ،البته با دستور و فرمان به دست نمیآید پ

حکومتها نمیتوانند آن را

با قدرت قاهره ایجاد کنند ،اما اوالً خود باید منش و رفتار اخالقی و معنوی داشته باشند ،و ثانیاً زمینه را برای رواک آن در جامعه فراهم کنند و به نهادهای
اجتماعی در این باره میدان دهند و کمک برسانند؛ با کانونهای ضدمعنویت و اخالق ،به شیوهی معقول بستیزند و خالصه اجازه ندهند که جهنمریهرا
مردم را با زور و فریب ،جهنمی کنند.
ابزارهای رسانهای پیشرفته و فراگیر ،امکان بسیار خطرناکی در اختیار کانونهای ضدمعنویت و ضداخالق نهاده است و هماکنرون تهراجم روزافرزون
دشمنان به دلهای پاک جوانان و نوجوانان و حتی نونهاالن با بهرهگیری از این ابزارها را به چشم خود میبینیم .دست اههای مسئول حکومتی در این باره
وظایفی سن ین بر عهده دارند که باید هوشمندانه و کامال مسئوالنه صورت گیرد ،و این البته به معنی رفع مسئولیت از اشخاص و نهادهای غیرحکومتی
نیست .در دوره پیشرو باید در این بارهها برنامههای کوتاهمدت و میانمدت جامعی تنظیم و اجرا شود؛ انشاءاللّه.
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 * .1نویسنده مسئول :عضو گروه آموزش و اخالق پزشکی فرهن ستان علوم پزشکی

لذا محورهای ذیل مسائلی است که باید درباره آنها برای تحقق دیدگاه ایشان فعالیت کرد:
 .1باید درباره ارزشهای اخالقیِ خیرخواهی ،گذشت ،کمک به نیازمند ،راست ویی ،شجاعت ،تواضع ،اعتمادبهنف
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پيشگفتار :بررسي داللتهاي اجرايي بيانيه مقام معظم رهبري درباره راهبردهاي گام دوم انقالب درخصوص رشد اخالقي در حوزه سالمت

کدامیک از این فضایل بیشتر با جامعه پزشکی ارتباط دارد و تأکید بیشتر باید بر چه جنبههایی باشد؟
 .2فضایل اخالقی دی ری که باید در جهت ارتقا آنها در میان جامعه پزشکی فعالیت کرد کدامها هستند؟ و این فضیلتها یک به یک برشمرده شوند و
نحوه تأثیر اخالقی آن در جامعه پزشکی بیان شود.
 .3برای این که اخالق و معنویت جهتدهنده همه حرکتها و فعالیتهای فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه باشد چه اقدامهایی باید انجام داد؟
 .4چ ونه میتوان جامعه را به این باور رساند که بودن اخالق ،محیط زندگی را حتی برا کمبودهرای مرادی ،بهشرت مریسرازد و نبرودن آن حتری برا
برخورداری مادی ،جهنم میآفریند؟
 .6چ ونه باید مجاهدانی برای ارتقا اخالق در جامعه تربیت کرد که با تالش خود این مهم را به انجام برسانند؟ نقش حکومتها در بسریج این ونره امرر
جهادی به چه صورت است؟
 .7چه راهحلهای دی ری برای رشد اخالقی میتوان در نظر گرفت که بصورت دستوری و فرمانی نباشد؟ چه ابزارهای اجرایی برای رشد اخالقی میتوان
در نظر گرفت که از قدرت قاهره حکومتی برای آن استفاده نشود؟
 .8برنامه ارتقا اخالقی چ ونه میتواند از مسئوالن حکومتی آغاز گردد و آنها را مراعاتکنندگان نخستین و مقدمِ دستورهای اخالقی کرد؟
 .9حکومتها به جای اقدام در این راه باید به بسترسازی رشد اخالق در جامعه کمک کنند؛ لذا چ ونه میتوان نقش اجرایی آن را بجای روشهای دی ر
بر این بسترسازی متمرکز کرد؟
 .11از آنجا که این اقدام باید توسط نهادهای اجتماعی انجام شود ،چ ونه میتوان نهادهای اجتماعی را در این زمینه بسیج کرد و حکومت چ ونه میتواند
یاریگر این نهادهای اجتماعی باشد؟
 .11وظیفه حکومت مبارزه با کانونهایی است که بسترهای اجتماعی رشد فضایل اخالقی را تخریب میکنند و این امر میتواند برا قردرت قراهره باشرد،
هدف این اقدام دولتها به بهشت بردن افراد نیست بلکه مراقبت از افراد از این است که در ورطه نابودی اخالقی قرار گیرند .همان ونه که در مبارزه با
مواد مخدر رفتار میکند.
 .12از آنجا که رسانهها در عصر حاضر مهمترین ابزار تخریب اخالقیات در جامعه است ،چ ونه میتوان مبارزه رسانهای در قبرال کرانونهرای فسرادان یز
داشت؟
 .13برنامهریزی برای مصون ن ه داشتن افراد جامعه از حملههای مخرب رسانهای وظیفهای حکومتی است که باید حکومت برای آن فکر کند .در این باره
چه بخشی از این مبارزه رسانهای و چه نوع مبارزه رسانهای را باید حکومتها عهدهدار شوند؟ چ ونه باید برنامههای کوتاهمدت و میانمدت برای آن
تدوین کرد؟
 .14چ ونه نهادهای غیرحکومتی باید در این مبارزه رسانهای فعالیت کنند و باور داشته باشند که اقدامات حکومتی نافی مسئولیت آنها نیست؟

نتيجهگيري
آگاهی از روش ها و اهداف تعلیم و تربیت بهویژه تربیت اخالقی ،مستلزم شناخت آرای مربیان بزرگ ،خصوصاً صاحب نظران اسرالمی اسرت .اصرلی
ترین هدف ،تربیت انسان های متفکر ،محقق ،پیشرو ،عالم ،متدین ،متخلق و آراسته به فضایل اخالقی برای رسیدن به بصیرت ،سعادت و جامعه صالح در
شئون فردی و اجتماعی است که دستیابی به غایت اصیل زندگی انسانی یعنی قرب الیاهلل و تخلق به اخالق اهلل را دربر خواهد داشت.1
معنویت و اخالق ،جهتدهنده همه حرکتها و فعالیتهای فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعره اسرت؛ برودن آنهرا ،محریط زنردگی را حتری برا
کمبودهای مادی ،بهشت میسازد و نبودن آن حتی با برخورداری مادی ،جهنم میآفریند (بیانیه گام دوم انقالب) .تمام کنش ران نظام سالمت نیز بایرد
برای دستیابی به آرمانهای اخالقی و معنوی ،رسیدن به نقطهای که شایسته کرامت انسانی و بهره بردن افراد از مواهب الهی چه مادی و چه معنوی ،باشرد
تالش نمایند .تحقق آزادی ،اخالق ،معنویت ،عدالت ،استقالل ،عزت ،عقالنیّت ،برادری و سایر فضایل اخالقی ،مرهرون عرزم ملری و رسرالت ویرژه عمروم
سیاستگذاران ،برنامهریزیان ،کارگزاران و کنش ران نظام تعلیم و تربیت ،می باشد.
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 .1سیاوش میرزایی و رضاعلی نوروزی :تحلیلی بر مؤلفههای تربیت اخالقی از منظر مقام معظم رهبری .معرفت اخالقی سال ششم پاییز و زمستان  1394شماره ( 2پیاپی .)18
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 .5چ ونه میتوان به مردم برکات ناشی از رعایت اخالق در جامعه را نشان داد؟

