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گزينه مطلوب در شرايط كنوني؛ تقويت پايههاي حكومت

ــــــــــسرمقاله

زمان عمل
فرا رسیده است
محمدرضا هویدا
روز گذشــته ســمپوزیم بین المللی امیر علی شیر نوایی که به
مناسبت گرامیداشــت از  ۵۷۵مین ســالروز تولد وی برگزار
شــده بود در ارگ ریاست جمهوری با حضور مقامات عالی رتبه
دولتی و مهمانان داخلی و خارجی برگزار شــد .آنچه قابل توجه
بود ،خوشحالی و سرور و شادمانی مردمی بود که برای اولین بار
فرصت یافته بودند تا از یکی از بزرگان ادب و فرهنگ و سیاست
این مرز بوم ،در عالی ترین ســطح تجلیل کنند .حضور اشرف
غنی رئیس جمهوری کشــور در این سمپوزیم ،از او یک چهره
کارکشته فرهنگی که به حساســیت های اجتماعی و سیاسی
این مرز و بوم آشنا اســت و می داند که چگونه در میان مردم
سخن بگوید نشــان داد .جلســه دیروزی برای تجلیل از امیر
علیشیر نوایی بیشــتر سیاسی بود تا جلسه ای علمی که صرف
امیر علیشــیر نوایی را در میان کتاب ها و اشعار و مقاالت صرف
جستجو کنند .در این جلسه از مردی یاد شد که نامش میلیون
ها انسان را به وجد می آورد و میلیون ها انسان خود در اندیشه
و آثار و افکار او می بینند.
بحث از اندیشه و اشــعار امیر علیشیر نوایی بحثی ادبی است و
برای جنرال و سیاستمدار و حقوقدان شاید کسل کننده باشد،
اما بحث از فراموشــی یک ملت و نادیده گرفته شدن میلیون
ها انســان در سیاســت و اجتماع ،بحثی دیگری است که می
تواند برای هر کسی شیرین باشــد .به همین جهت نیز تجلیل
از شــخصیت هایی مثل امیر علیشیر نوایی ،فتح باب یک سنت
حسنه ای در دولتداری و حکومتداری کنونی است که می تواند
اقوام ،فرهنگ ها و ســنت ها را در کنار یکدیگر و در یک سطح
بنشــاند و برای همدیگرشان بشناســاند .شناسایی فرهنگ و
شخصیت های سیاسی ،فرهنگی و هنری یک ملت و مردم باعث
می شــود تا تمامی شهروندان افغانستان خود را در آیینه دولت
و حکومت ببینند و بتوانند جایی برای خودشان در هر جای این
دولت و حکومت پیدا کنند.
اگر مقامات عالی رتبه دولتی بتوانند خود در میان مردم و در هر
جای این کشور ببینند ،و عدالت اجتماعی که خواست همیشگی
نسل های گذشته و اکنون این سرزمین است را تحقق بخشند ،و
همان گونه که از یک شاعر و ادیب پشتو زبان و دری زبان سخن
می گویند از یک شــاعر و ادیب و هنرمند ازبیک ،بلوچ ،سیک،
و ...ســخن بگویند و ارزش ها را بر اســاس قوم و زبان و سمت
تقسیم نکنند ،بخشی از دین خود را به مردم ادا کرده اند.
ســخن گفتن تنها از افتخارات و مشاهیر و بزرگان یک قوم نیز
دردی را دوا نمی کنند ،بلکه باید عدالت اجتماعی و حضور اقوام
و ملیت ها را در بودجه ملــی ،توزیع قدرت ،ثروت و امکانات و
فرصت ها و زمینه های کاری نیز شــاهد باشیم .چگونه می توان
از عدالت اجتماعی و مشترک بودن تاریخ ،سرزمین ،فرهنگ و
سرنوشت مان ســخن گفت ،در حالی که در فرصت های شغلی،
توزیع ثروت و قدرت سهمی برابر برای شهروندان کشور در نظر
گرفته نمی شود.
اندکی فراتر از شــعار ،شعر ،مقاله و سخنرانی باید در عمل ثابت
ساخت که مردان و زنان این ســرزمین از هر والیت و ولسوالی
در اســتفاده از موقعیت و فرصت ها و ثروت ها مساوی هستند.
بســیاری از ادارات دولتی از ریاست جمهوری گرفته تا ریاست
امنیــت ملی و وزارت های مختلف مالیــه و داخله و دفاع باید
بررسی شوند و اگر حقی از کسی به خاطر تعلق داشتن به قوم و
مذهب و جغرافیای زندگی تلف شده است باید داده شود.
فراتر از شــعار باید دید که چرا بعضی از وزارت ها و ریاست ها
هرگز به یک قوم و نژاد تعلق نمی گیرند و چرا والیت ها و وزارت
ها و ریاست ها به درجه اول و دوم و سوم تقسیم می شوند و عده
ای راهی برای ورود به درجه اول ندارند.

حكومت وحدت ملي نتيجهاي ماه ها «تنش
سياسي» ميان دو تيم انتخاباتي اصالحات و
همگرايي و تحول و تداوم است .در آن زمان،
جان كري وزير خارجهي آمريكا در ميان دو
تيم پادرمياني كرد ،مردم از خســتگي و
پي هم كه ســراغ شان را مي
نگراني هاي ِ
گرفت ،دو دور راي دادن را فراموش كردند
و سياســت مداران نيز به گونهاي توافق به
دست آمده به منظور خروج كشور از بحران
سياســي را پذيرفتند .در آغاز ،وضعيت به
گونهاي بود كه همهي نيروهاي سياســي
بازيگر ،شــامل دو تيم بودند و حامدكرزي
و حلقهي سياســي مربوط به او ،از حاميان
دولــت وحدت ملي و از زمــرهي مخالفان
تشكيل اپوزيســيون در شرايط كنوني .از
اين رو براي پنج سال جامعهي سياسي فاقد
اپوزيسيون پيش بيني مي گرديد .نگراني از
اين بود كه در نبود قدرت سياسي منتقد و
ناظر كه به صورت مداوم و جدي فعاليت ها
و كاركردهاي حكومت را رصد كند ،فضاي
سياسي به سمت اســتبداد و «يكه تازي»
به پيــش نرود .اما پس از تقســيم قدرت
بين دو تيم ،ناراضيان سياسي فراوان وارد
ميدان سياست گرديده و مدعي اپوزيسيون
شدند .ناراضيان كه از غني و عبداهلل وزارت،
واليت ،سفارت و معينيت مي خواستند ،اما
براي شان داده نشــد .مهمترين و مطرح
ترين جريان سياســي منتقد ،شايد بتوان
گفت كه شــوراي حراســت و ثبات است.
نخبگان جهادي كه در بخش هاي از كشور
نفوذ داشته و مردم تنها حرف آن ها را مي
پذيرند ،مقام هاي حكومت قبلي و برخي از
نزديكان سياسي حامدكرزي كه صبحانه را
يك جا با ايشــان صرف مي كنند ،در اين
شــورا عضويت دارند .اما حلقه هاي منتقد
سياسي ،گذشــته از بحث نظارت و انتقاد
از كاركردهــا ،بحث پايان دورهي كاري اين
حكومت را طرح كــرده و تاكيد كردند در
صورت كه لويه جرگــهاي اصالحات قانون
اساسي برگزار نشــده و در مورد آيندهي
كشور تصميم اتخاذ نشــود ،دورهي كاري
حكومت كنوني نيز پايــان مي يابد .گپ و
گفت هاي وجود داشت كه اين موضع گيري
ها مايهي نگراني دو تيم برسر قدرت شده
و هراس از اين داشــتند كه مبادا در لويه
جرگهاي داير شده ترتيبات سياسي طوري

عبدالرحمن فهیمی

چيده شــود كه عمر حكومت كنوني پايان
يابد .از اين رو ،شايعه هاي وجود داشت كه
لويه جرگه برگزار نشده و رياست جمهوري
و رياســت اجرايي به گونهاي با هم تعامل
خواهند كرد .ولي آقاي جان كري وزير امور
خارجهي آمريكا بــه مثابه قدرتمندترين
متحد و همپيمان كشور كه حكومت وحدت
ملي نيز توسط دستان پربارش ساخته شده
است ،بحث ديگري را مطرح كرد .او تاكيد
كرده كه در موافقت نامه سياســي ميان دو
تيم انتخاباتي كه منجر به تشكيل حكومت
گرديد ،تاريخ پايان حكومت مشخص نشده
و در هر حالت تا جوزاي ســال پنجم دوام
خواهد كرد .هنوز موضع گيري سياســي
حلقات منتقد كه بحث پايان دورهي كاري
را مطرح كرده اند ،مشــخص نيست كه چه
واكنش در برابر ســخنان مرد بحران شكن
نشــان مي دهند ،اما به نظر مي رســد كه
حمايــت از دولت كنوني و تقويت پايه هاي
آن در شرايط كنوني منطقي و خردمندانه
است .درست اســت كه اين حكومت نه بر
اساس انتخابات و راي مردم بلكه بر اساس
توافق نخبگان سياســي تشــكيل شده و
چالش هاي متعدد نيز وجود دارد .اما آيا راه
حل ،برگزاري انتخابات است؟ .آيا وضعيت
امنيتي ،اقتصادي و اجتماعي كشور برگزاري
انتخابات ديگر و تنش سياســي ديگر را بر
مي تابد؟ .و آيا همــكاران بين المللي كه

چالش صحی در کشور مانع توسعه انسانی

چنــد روز پیش مســؤوالن وزارت صحت
کشــور ،به مناســبت روز جهانی صحت
بیماری پولیو و نبود کارمندان فوق متخصص
ش های عمدۀ بهداشــت و درمان
را از چال 
در سال  1394خورشیدی دانستند .رییس
روابط بینالملل و ســخنگوی وزارت صحت
به یکی از رســانه های داخلی اظهار داشت
با وجود این چالشها بخش صحت کشــو
ت هایی نیز داشته
ردر سال کشــور ،فرص 
اســت .بطور نمونه وی اظهار داشت که در
سال گذشــته وزارت صحت  54شفاخانۀ
خصوصی را بررسی و به معیارهای روز برابر
ساخته اســت .به گفتۀ وی ،این وزارت هم
چنان در شفاخانه های دولتی نیز کار کرده
ش های عاجل این شفاخانه
و بیشترین بخ 
ها را نوســازی و مجهز ســاخته است .در
همین حال گزارش های که به تایید و زارت
صحت نیز رسیده است حاکی از آنست که
حدود  23هزار مرکز بهداشــتی در سراسر
کشور فعالیت می کنند که فقط  65درصد

 کارتون روز

هزينهاي مالي انتخابات را پرداخت كرده
اند و زيــن پس نيز توقع مي رود پرداخت
كننــد ،تمايــل و عالقهي بــه پرداخت
هزينهاي انتخابــات زودهنگام دارند؟ .به
نظر مي رســد كه در اين وضعيت بحراني
امنيتي كه ولسوالي ها و واليت سقوط مي
كند ،وضعيت نگــران كنندهي اقتصادي و
اجتماعي كه هزاران جوان كشور را ترك
مي كنند و چرخــهي اقتصادي از فعاليت
بازمانده است ،كشور تحمل بحران ديگر را
ندارد .اگر بدون اعمال اصالحات انتخاباتي
الزم انتخابات برگــزار گردد ،بازهم تنش
سياسي مانند ســال  1393پيش خواهد
آمد و شايد هم به مراتب حادتر و شديدتر
از آن باشــد .از سوي ديگر هزينهاي مالي
برگزاري انتخابات از سوي جامعهي جهاني
پرداخت مي شود .وضعيت مالي خود ما به
اندازهي نيســت كه بودجه را تامين كنيم.
در اين صورت طوري كه استنباط مي شود
جامعهي بين المللي تمايــل به پرداخت
هزينــهاي انتخابات زودهنگام رياســت
جمهوري ندارد .بنابراين ،راه حل منطقي و
خردمندانه اين است كه در راستاي تقويت
پايه هاي حكومت كنوني تالش گردد.
به نظر مي آيد بحــث مهم در اين عرصه
تحقق تعهدات و مفاد موافقت نامه سياسي
است .ايجاد پســت رياست اجرايي تا دو
سال ،اصالح نظام انتخاباتي ،توزيع تذكره

الكترونيكي ،برگزاري لويه جرگه و معرفي
رهبري اپوزيسيون از جمله تعهدات مهم
است كه در موافقت نامه مطرح شده است.
اما تــا حاال كه حدود يك و نيم ســال از
عمر حكومت وحدت ملي مي گذرد ،تنها
نكتهي كه عملي شده است ،ايجاد پست
رياســت اجرايي اســت .علي رغم سر و
صداهاي زياد مبني بر اصالحات انتخاباتي
هنوز مورد مشهود و ملموس به چشم نمي
آيد .كميتهي گزينش تشــكيل مي شود
و بعد لغو شــده و كميتهي ديگر تشكيل
مي گردد .صحبت از آغــاز توزيع تذكره
الكترونيكي زده مي شــود ،اما ،در دنياي
عمل موردي ديده نمي شود و.........
بنابراين ،وظيفه و مســووليت ســنگين
حكومت وحدت ملي اين اســت كه وعده
هاي داده شــده عملي گــردد .مباحث
كه در متن موافقت نامه سياســي مطرح
شــده ،از يك طرف دردها و نگراني ها و
از طرفي آرمان ها و آرزوهاي باشــندگان
اين مرزوبــوم جنــگ زده را بازتاب مي
دهد .توقع مي رود كه در مدت زمان باقي
مانده نخست :اصالحات انتخاباتي اعمال
شــود .قوانين مربوط اصالح و در ساختار
كمسيون ها تغييرات اعمال گردد .در اين
عرصه كنار رفتن رييس كمسيون انتخابات
يك گام به پيش اســت .اما كافي و بسنده
نيست .گرچه نظريه هاي وجود دارد كه به

عبداهلل هروی

شهروندان را تحت پوشش قرار می دهد .و
در همین حال بــر بنیاد گزارش های صحی
ساالنه صد ها تن از شهروندان به اثر بیماری
ی
هایی چون سرطان ،توبرکلوز و دیگر بیمار 
ها جان خود را از دست می دهند .در ادامه
چنین وضعیتی متاســفانه آمار مرگ و میر
مادران نیز در کشــور به دلیل عدم آگاهی
صحی و یا عدم دسترسی به زمینه های جان
خود را از دست می دهند .چنین شرایطی از
سویی سبب گردیده است که بسیاری از هم
وطنان بخاطر نبود خدمات صحی معیاری و
دواهای با کیفیت به خاطر تداوی به بیرون
از کشور سفر نمایند و ميلیونها دالر از این
طریق از کشور خارج نمایند .چنانچه حدود
دو ماه قبل وزیر صحت عامه کشور نیز اعالم
ی ها در کشور،
داشت که هفتاد درصد بیمار 
نادرست تشــخیص داده میشوند و ساالنه
بیش از صد ميلیون دالر بــه دلیل تداوی
بیماران از کشور خارج میشود.
نکته اساسی و مهم در این باره مسئله ارایه
ارقام و اعداد نیســت .بلکه آنچه از مجموع
گزارش های یاد شده می توان بدست آورد
این است که افغانســتان در همه زمینه ها
متاســفانه با چالش های جــدی روبرو می
باشد .چالش صحی در کشور از چند جهت
حایز اهمیت بوده و باید نسبت به آن جدی
بود .نخست این که عدم دسترسی به مراکز
صحی و نهادینه نشــدن وضعیت صحی در
جامعه ســبب خواهد شد که هزاران انسان
در اثر کوچکتریــن و ناچیز ترین عامل به
بیماری های ســخت و العالج مبتال گردد.
دوم این درمان و تداوی این بیماران بخاطر
نبود امکانات و شــرایط درست دشوار بوده
و ســفر به خارج نیز هزینه سنگین و حتا
جبران ناپذیری را بــر دوش خانواده ها و
کشور تحمیل نماید .سوم این که در اثر عدم
تداوی درست جان بسیاری از هم وطنان ما
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به سادگی گرفته شــده و کشور با مرگ و
میر های ساده اما درد آمیز دست و پنجه
نرم نماید .از دســت دادن نیروی انسانی
برای یک جامعه امری ســاده نیست .نکته
آخر این کــه از آنجایی که اراده عمومی و
حکومت بر این اســت که افغانستان باید
از وضعیت فقر و محرومیــت بیرون آید.
به معنای دیگر افغانســتان باید در قطار و
صف کشــور ها و ملت های قرار گیرد که
گام بســوی ترقی و توسعه بر می دارند .از
جانبی دانشمندان علم توسعه معتقدند که
موتور محرک و زیر بنای اساســی توسعه
انســان اســت .هرجامعه ای اگر بخواهد
به توسعه و ترقی دســت پیدا کنند باید
جمعیت انســانی آن کشور و جامعه تحول
یافته و توســعه بیابد .بدون نیروی انسانی
آگاه و خالق آرزوی توســعه داشتن امری
بیهوده و آرزویی پــوچ و بی بنیاد خواهد
بود .بنابراین شرط اساسی توسعه در کشور
در عرصه های مختلف آنست که در جامعه
توسعه انســانی تحقق بیابد .دسترسی به
بهداشت و صحت از الزمه بنیادین توسعه
انسانی شــمرده می شود .جامعه ای سالم
جامعه ای است که در آن همه افراد بدون
مانع و چالش به همه بستر ها و زمینه های
صحی و بهداشــتی و درمانی دسترســی
داشته باشند .هزینه درمان و معالجه در آن
به حداقل رسیده باشد .جامعه ای که به این
بســتر و زمینه دست نیافته باشد  ،جامعه
ای مریض و بیمار خواهد بود که هرگز قادر
نخواهد بود که درســت بیاندیشد و جدی
عمل نماید .مبنای درســت اندیشیدن و
قاطع عمل کردن آنست که انسان و جامعه
سالم باشد .از فرد مریض و بیمار هیچ کسی
و هیچ وقتی انتظار انجام یک کار اساسی
و درســت را ندارد بلکه فرد بیمار و مریض
اســت که نیاز به مراقبت و درمان و تداوی

دارد.
واقعیت دیگر که باید به آن در این راســتا
اشاره داشت این اســت که بهبود یافتن
وضعیت صحی کشور جدای از سایر بخش
ها و اجزای جامعه و نظام حاکم نمی تواند
باشــد .متاســفانه یک چالش ریشه ای و
بنیادی این اســت که میزان فســاد و کم
کاری در ســاختار حکومت در همه عرصه
ها فراوان و جدی اســت .به همان پیمانه
که مسئله فساد ســایر بخش های کشور
را تحت تاثیر قرار داده است عرصه صحت
عامه نیز از آن متاثر گردیده اســت .نکته
دیگر این که متاسفانه در ساختار حکومت
و برنامــه ریزی های آن اولویت بندی های
الزم و دقیقی نیز وجود نداشــته اســت.
مدیریت و برنامه ریزی حکومت به میزانی
از ضعف و عدم دقت رنج می برده است که
هرگز اولویت بندی های اساســی مدنظر
نبوده است .در شــرایطی که بسیاری از
بخش های اساسی و بنیادی کشور نیازمند
بودجه و حمایت الزم می باشــد امکانات و
بودجه مورد در موارد غیر ضروری هزینه
گردیده است .عدم دقت در اولویت بندی
از جانب دیگر ســبب گردیده است که در
آموزش و تربیــت کادر الزم نیز اثر منفی
خود را برجای گذاشته است .بطور مثال اگر
سطح شهر کابل را در نظر بگیریم تعداد از
معاینه خانه ها و شفاخانه های با ادعاهای
کذایی فراوان و بی شمار است ،اما متاسفانه
از لحاظ تخصص و دانایی و توانایی نزدیک
به صفر بوده و حتا در مواردی متاسفانه در
درمان بیماران به دلیل تشخیص نادرست یا
ارائه داروی اشتباه و نابجا و یا تاریخ گذشته
نتیجه معکوس داشته است.
نکته مهم دیگری که باید یاد آوری شد این
است که همه افغانستان کابل یا شهرهای
بزرگ نیســت ،باید مناطق دور دســت و

كنار رفتن يوســف نورستاني بسنده شود.
با آنكه قانون ثبت احوال نفوس توســطه
كميته قوانين رياست جمهوري تعديل شده
و ظاهرا چالش و تنش حل شده است ،ولي
عزم جدي و راسخ جهت توزيع تذكره بايد
موجود باشد.
قانون اساســي چالش هاي فــراوان دارد.
گذشــته از بحث ايجاد سِ ــ َّم ِ
ت صدراعظم
اجرايي موارد متعددي اســت كه در قانون
اساســي بدان ها پرداخته نشده و يا گنگ
مانده است .ايجاد پست صدراعظم اجرايي
گام در راســتاي تمركز زدايــي از قدرت
اســت .همين اكنون كه رياست اجرايي با
تشــكيالت بزرگ وجود داشته و موافقت
نامه حكومت وحدت ملي بر تصميم گيري
مشترك و مشورتي و نقش رياست اجرايي
در ادارهي مملكت تاكيد مي كند و نيز بحث
هاي نظير تيرگي روابط دو رييس برســر
برخي مسايل شنيده مي شود ،قدرت ،بيش
از حد به رياست جمهوري و شخص رييس
جمهور محدود است .حكم تقرري معينان
وزارت خانه ها و ده ها پست ديگر ماه ها در
« َر َو ْ
ك» ميز و بعد ماه ها روي ميز در رياست
جمهوري مي ماند و هر صبح گرد و خاكاش
پاك مي شود تا امضا شود .مقام هاي پايين
تر از وزير را رييس جمهور در جلســه به
صورت شفاهي و بدون رعايت برخي نزاكت
هاي سياسي و اداري جواب مي دهد و..........
اين ها نمادها و نمودهاي كوچك از تمركز
بيش از حد قدرت اســت .اين امر روند كار
را ُكند كرده و به زيان منافع كالن ملي نيز
نخواهد بود.
بنابراين ،بحــث پايان عمر حكومت كنوني
و روي كار آمــدن حكومــت جديد عملي
و منطقي نيست .كشــور از هر منظر توان
چنين امري را ندارد .پس خرد سياســي
ايجاب مي كنــد كه در پي تقويت حكومت
كنوني بر آمد .آن طور كه جامعهي جهاني
و مهمترين متحد اســتراتژيك ما نيز نيت
تقويت و حمايت از دولــت كنوني را دارد.
ولــي مهره هاي حاكم حكومت ،بايســتي
وعده هاي داده شــده را عملــي كنند،
اصالحات انتخاباتي را اعمال نمايند و لويه
جرگــه تعديل قانون اساســي را برگزار و
تمركز زدايي از قدرت را محقق سازند .اين
ها خواست ها و توقعات مردم است.

ولسوالی های دور افتاده را از نظر نباید دور
داشــت .مناطقی که مردم به ابتدایی ترین
امکانات و شــرایط صحی و درمانی مطلوب
دسترسی ندارند .طبیعی خواهد بود که در
چنان شرایطی افراد ناباب و سوء استفاده جو
از وضعیت بهره برداری می نمایند .بنابراین
با استناد به گزارش های یاد شده ایجاب می
نماید و تاکید می گردد که حکومت و وزارت
صحت عامه در زمینه بهبود بخشــیدن به
وضعیت صحی کشــور و درمان و دسترسی
مردم به امکانات وخدمات درمانی و صحی
اولویت بندی و برنامه ریزی دقیق داشــته
باشــند .هم چنین بودجه کافی بایســتی
در این بخش اختصاص یابــد .از تجارب و
آسیب شناســی عملی و برنامه ریزی سال
های گذشــته باید عبرت گرفته شود .نکته
تکمیلی موضوع این اســت که تحقق همه
این شــرایط به وضعیت کلی حکومت یعنی
مبارزه با فســاد و حکومــت داری خوب و
تامین امنیت نیز ارتباط دارد.
بــه هر روی در شــرایط کنونی بــر بنیاد
مسئولیت های که وجود دارد و نیز فرصت
هایی که باقی مانده است باید برای بازسازی
کشور و ســاماندهی جامعه و بر گرداندن
سالمتی جسمی و روحی برای جامعه تالش
نماییم  ،باید برنامه ها و اقدامات اساســی
و بنیــادی را روی دســت گرفت .همانطور
که گفته شــد یکی از عرصه های که باید
با جدیت بیشــتر در آن کار صورت گرفته
و برای آن اهمیــت و اولویت قایل گردید ،
صحت و بهداشت کشور است .این نکته بس
مهم و اساسی را نیز بایستی یادآور شد که
صحت و بهداشت کشور بهبود نخواهد یافت
مگر اینکه :
 حکومت این موضوع را در اولویت کاری وبرنامه ریزی خود قرار داده و از همه جهات ،
بویژه نیازمندی های بودجه ای به آن توجه
خاص نشان دهد.
 حکومت تالش ورزد که عالوه بر کوشش ها ومساعی که خودش بخرج میدهد ،توجه جامعه
جهانی را نیز در زمینه معطوف سازد.
 وزارت صحت عامه کشــور سعی ورزد کهبا هماهنگی از طریــق وزارت معارف و وزارت
تحصیالت عالی برای تربیت و پرورش کادرهای
عملی و تخصصی در امر صحت و بهداشت گام
های جدی و عملی برداشته شود.
 از آنجایی که مســئله صحت و بهداشتمربوط به فرد و جمع می باشد  ،مسئولیت
پیش بردن طرح و برنامه توسعه ای در این
عرصه فقط منوط به انجام مسئولیت دولت
نمی باشد ؛ بلکه توسعه بهداشت کشور یک
عزم ملی و همه جانبه را می طلبد .عزم ملی
بدین مفهوم که همه آحاد جامعه و نهاد های
مدنی و اجتماعی ســعی ورزند که با ارتقاء
بخشیدن به آگاهی جامعه و فراهم ساختن
ذهنیت و بــاور های اجتمــاع در رعایت
بهداشت و احساس مســئولیت در آن باره
زمینه اقدامات عملی را فراهم آورند.
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