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سرلشکر باقری: 
ارتش آمریکا ترامپ را برای جلوگیری از 
حمله به ایران توجیه کرد

سرمقاله

دیپلماس��ی ب��ه منزله مجموعه تحرکاتی اس��ت که از 
س��وی متولیان این عرصه در صحن��ه بین الملل برای 
تامی��ن منافع ملی کش��ور صورت می گی��رد. برخالف 
گذش��ته مفهوم دیپلماسی صرفا سیاس��ی نبوده بلکه 
ابعاد اقتصادی و نظامی نیز به خود گرفته است چنانکه 
حضور ایران در مع��ادالت امنیتی منطقه در مبارزه با 
تروریسم در عراق و سوریه نمودی از دیپلماسی نظامی 
کش��ور جهت امنیت کش��ور و منطقه است.با توجه به 
اهمیت و جایگاه دیپلماسی اقتصادی در دوران حاضر 
بسیاری بر لزوم تقویت این حوزه در صحنه دیپلماسی 
کشور تاکید داش��ته و آن را از نقاط ضعف در ساختار 
دیپلماتیک جمهوری اس��المی می دانند. در کنار آنچه 
ذکر شد در عرصه دیپلماس��ی کشور نکته قابل توجه 
س��فرهای دوره ای اخیر محمد جواد ظریف وزیر امور 
خارجه به کش��ورهایی همچون بن��گالدش و اندونزی 
اس��ت که پی��ش از آن نیز دیدارهای��ی از ژاپن، چین 
و روس��یه داشته اس��ت. نگاهی بر آنچه در این سفرها 
گذشته نشان می دهد که طرفین از ظرفیت های باالیی 
برای توسعه روابط برخوردارند و از سوی دیگر شورای 
کشورهای مذکور تمایل بس��یاری برای توسعه روابط 
با جمهوری اس��المی داش��ته و جال��ب توجه مخالفت 
آنها با سیاس��ت تحریم و فشارهای آمریکا و اروپا علیه 
جمهوری اسالمی اس��ت که نشانگر اراده این کشورها 
ب��رای همگرایی با ته��ران در براب��ر تهدیدات خارجی 

است.
 در این میان یک نکته قابل توجه مش��اهده می ش��ود 
و آن اقدامات محافل رس��انه ای به ویژه در کشورهای 
غرب��ی برای اهمیت زدایی از این س��فرها و حتی عدم 
پ��ردازش آن اس��ت به گون��ه ای در بس��یاری از این 
رس��انه ها اش��اره ای به تعامالت آنها با تهران نش��ده و 
حتی آن را به عنوان نشانه ضعف دیپلماسی ایران بیان 
کرده اند  جالب توجه آنکه همین رس��انه ها سفرهای 
ظری��ف به کش��ورهای اروپای��ی را در گس��ترده ترین 
ابعاد برجس��ته س��ازی کرده و پوشش خبری داده اند. 
آنها تالش بس��یار کردند تا القاء رویکرد ایران به غرب 
در میان افکار عمومی برجس��ته س��ازی کرده و حتی 
مباحثی همچون ادعاهای سران فرانسه در باب برجام 
و اقدامات غرب در قبال آن را به صدر اخبار خود قرار 
دهند. برجسته سازی احتمالی دیدار روحانی با ترامپ 
و یا میانجی گری ماکرون رئیس جمهور فرانسه میان 
تهران، واش��نگتن از ابعاد این برجسته سازی ها است. 
حال این سوال مطرح می شود که چرا محافل رسانه ای 
چنین رویکردی داش��ته اند و در ورای آن چه اهدافی 

را پیگیری می کنند؟ 
نخس��ت آنکه کش��ورهای مذک��ور دارای ظرفیت های 
بس��یاری هس��تند که می توانند تامین کننده بسیاری 
از اهداف اقتصادی، سیاس��ی جمهوری اسالمی باشند 
این مس��اله ضمن ناکارآمد س��اختن تحریم های غربی 
زمینه ساز آگاهی جهان از ظرفیت ها و جایگاه جهانی 
جمهوری اس��المی برای سایر کشورها و افکار عمومی 
می ش��ود. دیپلماس��ی فع��ال در قبال همس��ایگان و 
کشورهای غیر غربی مولفه های مهم برای تامین منافع 
جمهوری اسالمی است و عدم برجسته شدن مناسبات 
تهران با این کش��ورها می تواند اقدام��ی برای محروم 
س��ازی ایران از ظرفیت های موجود با القاء تصور تنها 

راه چاره غرب است باشد.
 دوم آنک��ه محافل رس��انه ای و سیاس��ی غربی تالش 
دارند تا چنان وانمود س��ازند که جمهوری اسالمی به 
رغم 40 س��ال مقابله با دشمنی های غرب، نیازمند به 
این کش��ورها بوده و تنها راه ته��ران برای آنچه خروج 
از چالش��های اقتصادی می نامند در گرو روابط با غرب 
اس��ت. این ن��وع رویکرد تحقیرآمیز ب��ا هدف تضعیف 
روحیه مقاوم��ت در برابر زی��اده خواهی های غرب در 
میان ملت ایران و گرفتارس��ازی مس��ئوالن در اشتباه 
محاس��باتی غرب تنها ناجی اس��ت ص��ورت می گیرد. 
تضعیف جایگاه جهانی ایران با القاء شکس��ت مقاومت 
ایران در برابر نظام سلطه که خود نوعی تحریم پنهان 

است از دیگر ابعاد این سیاست هاست.
نکت��ه مهم آنک��ه امروزه اف��کار عمومی جه��ان دیگر 
غرب را به عنوان تنه��ا ناجی نمی داند و نگاهی منفور 
به نظام س��رمایه داری دارند. محافل رس��انه ای غربی 
ماموری��ت دارند تا با وابس��ته نش��ان دادن جمهوری 
اس��المی به کمکهای غربی به احیای جایگاه غرب در 
می��ان افکار عمومی جهان بپردازن��د. با توجه به آنچه 
ذکر ش��د می توان گفت که به حاش��یه رفتن رسانه ای 
س��فرهای ظریف به کش��ورهای منطقه و کش��ورهای 
ش��رقی نظیر آنچه در سفرهای اخیر وی به بنگالدش، 
اندونزی، چین، روسیه و ژاپن صورت گرفت اقدامی در 
چارچوب اهمیت زدایی از توان دستگاه دیپلماسی در 
پی گیر منافع ملی در سراسر جهان و نمایش گذاشتن 
چهره ه��ای ناجی گونه از غرب بوده اس��ت. حال آنکه 
حقیقت امر آن اس��ت که اروپا و آمریکا بی تعهدترین 
کشورها هستند که رفتارشان در قبال برجام به خوبی 
این امر را آشکار می سازد چنانکه رویکرد به کشورهای 
همسایه غیرغربی اکنون اصلی ترین مولفه برای تامین 

منافع ملی از جمله در حوزه اقتصادی هستند.

سفرهایی که 
دیده نشدند

منبعی دیپلماتیک از فرانس��ه اجرایی شدن مکانیسم 
مال��ی میان ایران و اتحادی��ه اروپا را منوط به تصویب 

»اف ای تی اف« در ایران عنوان کرده است.
رویترز به نقل از یک دیپلمات فرانس��وی گزارش کرد 
که ایجاد مکانیس��م تجاری اروپا برای انتقال کاالهای 
بشردوس��تانه و مواد غذایی به ای��ران تنها در صورت 
تصوی��ب »اف ای تی اف« در ایران امکان پذیر خواهد 
بود. این منبع دیپلماتیک همچنین افزوده اس��ت که 
برای ایجاد س��ازوکار مالی مش��ترک با ای��ران نیاز به 
ایجاد یک س��اختار مش��ابه ایرانی در فعال در تهران 
وجود دارد. دیپلمات فرانس��وی در ادامه مدعی ش��ده 
ک��ه ه��رگاه ایران ش��رایط ض��روری FATF را امضا 
ک��رد و در صورتی که این اطمینان به دس��ت آمد که 
نقل وانتقال ها از طریق اینستکس تحت تحریم آمریکا 
قرار نمی گیرد، درباره مکانیس��م متناظر در ایران نیز 

بحث و گفتگو خواهد شد.  مهر

آمریکا ثروتمندترین کشور جهان 
با 40 میلیون فقیر است

یکی از نامزدهای حزب دموکرات در انتخابات ریاست 
جمه��وری آمریکا در س��خنانی از نابرابری موجود در 

بین خانواده های آمریکایی به شدت انتقاد کرد.
یک نامزد دموکرات ریاس��ت جمهوری 2020 آمریکا 
در س��خنانی وضعیت کنونی حاکم بر این کشور را از 

لحاظ اقتصادی و امور پزشکی زیر سئوال برد.
»برنی س��ندرز« سناتور آمریکایی و یکی از نامزدهای 
حزب دموک��رات در انتخابات ریاس��ت جمهوری این 
کشور چهارشنبه بعد از ظهر به وقت تهران در توییتی 
نوش��ت: »آمریکا ثروتمندترین کش��ور در کره زمین 
اس��ت،اما ما چه��ل میلیون فقیر داری��م، 34 میلیون 
آمریکایی فاقد بیمه س��المت هستند و نیمی از مردم 
به خاطر حقوق پایین قادر به برآورده کردن تعهدهای 
مال��ی نیس��تند و در صورت بروز بحران ه��ای مالی یا 
بیکاری پس اندازی ندارند.« برنی س��ندرز در روزهای 
گذشته نیز اظهار داشته بود که 20 درصد بزرگساالن 
در آمریکا قادر به پرداخت هزینه نس��خه های درمانی 
خود نیس��تند. س��ندرز در این زمینه نیز اظهار داشته 
بود : »ما نیازمند شجاعت سیاسی و حرکت توده های 
مردم هس��تیم، اما اصل مس��ئله این است که مجبور 
نیس��تیم وضعیتی را تحمل کنیم که از میان هر پنج 
بزرگس��ال یک نف��ر توان پرداخت هزینه نس��خه های 
خودش��ان را ندارند، در حالی که شرکت های دارویی 
و مدیران آن ها میلیون ها دالر س��ود کسب می کنند.« 
)جزئیات بیشتر( برنی سندرز چندی قبل نیز با انتقاد 
از جامع��ه آمریکا گفت��ه بود که ثروت س��ه میلیاردر 
آمریکایی بیش��تر از نصف جمعیت این کش��ور است. 
وی پیش��تر نیز پیش��نهاد قطع کمک ه��ای آمریکا به 

رژیم صهیونیستی را مطرح کرده بود.  فارس

فرانسه اجرای کانال مالی با ایران را 
به تصویب FATF مشروط کرد

خ���ب���ر

افشاگری  جدید وزیر بهداشت درباره فساد در حوزه دارو

قاسم  غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

وزیر بهداش��ت ضمن اش��اره ب��ه اقدامات انجام ش��ده در جهت 
شفاف سازی در وزارت بهداشت و بویژه سازمان غذا و دارو، گفت: 
آرزو می کنم روزی کسوت وزارت را کنار گذارده و با مردم راحت 
و بی مالحظه صحبت کنم و بگویم گاهی س��ازش ما با فساد که 
ب��ه صغیر و کبیر مملکت رحم نکرده، چه بالیی س��ر آنها آورده 
اس��ت. دکتر س��عید نمکی در اجالس معاونین درمان دانش��گاه 
های علوم پزش��کی سراسر کش��ور، با بیان اینکه اولین گام ما در 
وزارت بهداشت تقدم پیشگیری بر درمان و تقدم درمان سرپایی 
بر درمان بس��تری اس��ت، اظهار کرد: تعداد بیمارانی که به علت 
فش��ارخون باال گرفتار بیماری می ش��وند، روبه افزایش است و به 
سمت گرفتاری فش��ارخون باال در سنین زیر 50 سال می رویم، 
طبق آخرین مطالعات مان قبل از اجرای طرح بسیج ملی کنترل 
فش��ارخون، از تعداد 380 هزار مرگ س��الیانه، ح��دود 97 هزار 
مرگ منتسب به فشارخون باال و عوامل وابسته به پرفشاری خون 
است. وی افزود: دیابت، سبک زندگی غلط، تحرک بدنی ناکافی و 
مش��کالت سالمت روان، همه ما را تهدید می کند و نظام سالمت 
در سال های گذشته، به جای پرداختن به موارد کم هزینه، مرتبا 
بخش های ICU و CCU و دیالیز را اضافه کرده اس��ت، اما این 

راه قابل تداوم نیست.
نمکی گفت: وقتی تعداد ماش��ین های دیالیز را با چند سال قبل 
مقایس��ه می کنم، می بینم که تعداد آنها چند برابر ش��ده و هنوز 
هم نماینده محترم و فرماندار عزیز و مقامات اجرایی هر اس��تان 
و حتی روسای دانش��گاه ها درخواست ماشین دیالیز و تجهیزات 
ICU و CCU دارند؛ این موضوع نش��ان از آن دارد که هنوز بر 
درمان محوری تاکید داریم و پیش��گیری همچنان مغفول مانده 
اس��ت. بنابراین، تقدم پیش��گیری بر درمان را به عنوان سیاست 
محوری جدید کم هزینه در وزارت بهداش��ت ادامه خواهیم داد. 
دلیل اینکه بر درمان س��رپایی بر بستری تاکید داریم، این است 
ک��ه اگر در مراحل اولیه تش��خیص بیماری را شناس��ایی و مهار 
کنیم، بیماری در مراحل پیش��رفته تر، برای نظام سالمت کشور 

هزینه بر نخواهد بود.
وی با بیان اینکه تقدم پیش��گیری بر درمان و درمان سرپایی بر 
درمان بس��تری جزو اصلی ترین سیاست های وزارت بهداشت در 
این دوره اس��ت، تصریح کرد: تقدم پیش��گیری بر درمان و تقدم 
درمان س��رپایی بر درمان بستری، هم از منظر اقتصاد سالمت و 

هزینه اثربخش��ی و هم از دیدگاه پرداختن به مقوله پیشگیری به 
عنوان رس��الت نظام سالمت، باید با جدیت بیشتری دنبال شود. 
از طرف��ی، اعتقادی به افزایش تخت های بیمارس��تانی بی رویه و 
افزایش فهرس��ت ICU و CCU و بخش هاای دیالیز ندارم، مگر 

در مناطق محرومی که نیاز واقعی وجود داشته باشد.
وزیر بهداش��ت بیان کرد: استقرار پرونده الکترونیک سالمت را به 
عن��وان یک تکلیف برجای مانده از برنامه های قبلی، اجرا کردیم؛ 
این حرکت به عنوان یک س��اختار و ریل اساسی در عبور و مرور 
فعالیت های نظام س��المت مغفول مانده بود که با همت، جسارت 
و تالش همه دانشگاه ها آغاز و اجرایی شد. این ریل گذاری بسیار 
مهم، کمک خواهد کرد که سیس��تم ارج��اع، راهنماهای بالینی 
و پزش��کی خانواده را که از ضرورت های برجای مانده اس��ت، در 

ماه های آینده اجرایی کنیم.
نمکی با تاکید بر اجرای نس��خه نویس��ی الکترونیک، خاطرنشان 

کرد: از چندماه قبل در این زمینه اقداماتی آغاز شده است.
وزیر بهداش��ت در بخش دیگری از س��خنان خود گفت: چندماه 
است که از ضرورت نظام سالمت الکترونیک و بعضی نقصان های 
زیرساختی در نظام سالمت و قوانین مغفول مانده فریاد می زنیم 
ولی برخی دوستان به تازگی دوربین به دست گرفته اند و در این 
عرصه روشنگری می کنند که البته باز هم جای خوشبختی است 

و از آن استقبال می کنیم.
وی بیان کرد: 30 س��ال قبل که معاون بهداشت وزارت بهداشت 
ب��ودم، در آن زمان، به عنوان لکه ننگ سیس��تم دارویی کش��ور 
به یکی از سیس��تم ه��ای امنیتی پناه بردیم که ناصر خس��رو از 
مح��دوده کنترل ما خارج اس��ت و کم��ک الزم داریم، طبق یک 
قرارداد بنا شد که سرویس دریافت کنیم و سقف ریالی هم برای 
قرارداد تعیین ش��د و بعداز مدتی کوتاه، کوپن سقف ما تمام شد 
و حاصل آن تنها شناس��ایی وانت مملو از داروی قاچاق زیر یکی 
از پل های ش��هر بود. از 30 سال قبل که در نظام سالمت حضور 

دارم، مشکل ناصر خسرو را داریم.
نمکی ادامه داد: در سازمان غذا و دارو که متاسفانه گاهی تعدادی 
از مجرمین این مجموعه یا شریک و یا رقیب مجموعه های خارج 

از سازمان بودند، افراد خالص دانشگاهی را جایگزین کردیم.
 وی افزود: آرزو می کنم روزی کس��وت وزارت را کنار گذارده و با 
مردم راحت و بی مالحظه صحبت کنم و بگویم گاهی سازش ما 

با  فس��اد که به صغیر و کبیر مملکت رحم نکرده، چه بالیی سر 
آنها آورده است. به گفته سعدی، "مرا دردیست اندر دل اگر گویم 

زبان سوزد، اگر پنهان کنم ترسم که مغز استخوان سوزد"
وزیر بهداش��ت گفت: روزی باید همه ما پاسخ دهیم در روزهای 
س��خت مملکت کجا بودیم و چه کردیم؟ امیدوارم آن روز مجبور 
نباش��یم بگوییم زیر چش��مان ما با IRC پودر کاکائو و نارگیل، 
داروی قاچ��اق وارد کرده و توزیع کردند و کارمند ما هم پش��ت 
سیس��تم و سامانه این موضوع را تایید کرده است؛ یعنی به جای 
چرتکه، به دزدها، ماش��ین حس��اب دادیم! خ��دا کند که نگوییم 
س��امانه ای داش��تیم که در آن، این قابلیت وجود داشته که یک 
خان��م دکتر در ۱3 یا ۱4 مرکز، مس��ئول فنی بود و سیس��تم و 

سامانه او را ریجکت نکرده بود.
بنابر اعالم وبدا، وی عنوان کرد: پرونده الکترونیک سالمت را راه 
اندازی کردیم و س��وال اینجا اس��ت که چرا این پرونده س��ال ها 
اجرایی نمی ش��د؟ و چرا س��ه ماهه امکان استقرار آن ایجاد شد؟ 
چرا امکان آن فراهم نش��ود بس��یاری از مسائل شفاف شود. چرا 
نسخه نویسی الکترونیک با مقاومت روبرو می شود؟ اگر مقاومتی 
باش��د، از آن روست که می دانند، تنها عالج جلوگیری از قاچاق، 
ثب��ت صحیح و نظام جمع آوری داده ها اس��ت. چرا برخی ها از 
اینکه همه چیز ش��فاف ش��ود، مقاومت می کنند؟ باید بگویم، ما 
این مس��یر را با همت تک تک شما و همکاران پاکیزه بسیارمان 
در نظام س��المت این کش��ور خواهیم پیمود. پرونده الکترونیک 
س��المت به ما کمک خواهد کرد که پزشکی خانواده، راهنماهای 
بالینی و سیس��تم ارجاع را مستقر کنیم؛ کسی به دنبال اجرایی 
ک��ردن این موارد اس��ت که بخواهد ممکلت به س��مت پاکیزگی 
برود و کسی که مخالفت می کند، قطعا نمی خواهد مملکت نظم 

و صالح پیدا کند.
وزیر بهداش��ت گفت: س��امانه ای به نام تی ت��ک داریم که حاوی 
اطالعات ارزش��مندی اس��ت، اما مش��کالتی هم دارد که همه را 
مامور کرده ایم که آنها برطرف کنند، این س��امانه باید در اختیار 
حاکمیت باشد تا اطالعات حاکمیتی مصون بماند، اینها مباحثی 
است که از چندماه قبل با جدیت آغاز کرده ایم و هر ماه هم عده 
ای به جمع همراهان این رویکرد پیوس��ته اند و خواهند پیوست 
و هر روز به تحقق اهداف و آرمان ها در این مسیر نزدیک تر می 

شویم.روابط عمومی وزارت بهداشت

حرف اول این اس��ت که مبارزه با فس��اد با بگی��ر و ببند حل هم 
نش��ود، می توان به آن امید بس��ت، همانطور که سال گذشته در 
اوج مش��کالت اقتصادی راه حل مشکالت کشور »امید درمانی« 
دانس��ته شد.  اینکه آقای رئیس��ی به دنبال مبارزه با فساد است، 
اولین گام هجمه وارد کردن به وی نیس��ت، بلکه گام نخست این 
است که این مبارزه به مثابه رسیدن به منافع ملی باید دیده شود، 
تجزیه و تحلیل صورت گیرد و فضاسازی الزم انجام پذیرد. باید از 

اق��دام قوه قضاییه حمایت نمود و راه های موثر برای حمایت همه 
جانبه با مبارزه را پیش روی قرار داد. راه درس��ت این نیس��ت که 
سراغ اشخاص و افراد برویم و بخاطر اینکه فرد مورد نظر جناح یا 
گروه ما را بازداشت کرده اند بر این نهاد بتازیم، مسیر درست این 
اس��ت تمام قد از آن عمل حمایت کنیم و بخواهیم چتر مبارزه با 
فس��اد روز به روز گسترده شود. بخواهیم با فساد مبارزه شود ولو 
اینکه نماینده مجلس باش��د یا نزدیکترین افراد نسبی و سببی به 
مس��والن باشد نه اینکه افراد سببی و نسبی خود را مبرا بدانیم یا 
هنگام نزدیک شدن به آنها بگیر و ببند را راه حل مناسب ندانیم. 
بگیر و ببنده برای مبارزه با فس��اد کافی نیس��ت ولی وظیفه قوه 
قضاییه اس��ت و واجب است وقتی فسادی رخ داد با با آن برخورد 
نماید. اگر رویکرد بگیر و ببند را در حوزه مبارزه با فساد نپسندیم 
و قائل به پیش��گیری از فس��اد باشیم ذکر دو نکته الزم و ضروری 

اس��ت. اول اینک��ه باید قوه مجریه و قوه مقنن��ه طوری قوانین را 
تصوی��ب، اجرا و نظارت نمایند که نیازی به بگیر و ببند نباش��د، 
نکته دوم اینکه وقتی شاهد فساد گسترده مالی در کشور هستیم، 
قوه قضاییه باید برای بازسازی اعتماد جامعه با تمام قوا با فساد در 
همه وجوه آن مبارزه نماید و نمی تواند منتظر آن باشد که فرهنگ 

سازی برای عدم فساد در جامعه صورت گیرد. 
قوه قضاییه باید با فسادهای رخ داده مبارزه کند و در عین حال با 
هماهنگی قوا و نهادهای دیگر زمینه های الزم را برای پیشگیری 
فساد در جامعه محقق نماید و بر نهادهای دیگر نیز الزم است در 
عین حال که بسترهای قانونی را برای عدم فساد در جامعه دنبال 
کنند با همکاری و پشتیبانی از مبارزه با فساد از نهادهای مربوطه 
درخواس��ت نمایند دامنه را آن وس��یع تر نمایند و حتی امکانات 

خود را در اختیار این نهاد نیز قرار دهند.

برای مبارزه با فساد
باید بگیر و ببند باشد!

رحمت مهدوی
فعال سیاسی

صفحه 2

روحانی در جلسه هیئت دولت:

برنی سندرز:


