
جامعه مدیون خادمان بهداشت هستند، نه متولیان 
پشت میزنشین دارو!

 فراز و نشیب ها در این سال ها همگی را به خواب غفلت برده بود تا از دوروبر خود غافل باشند 
و ندانن��د ب��ه  جز رزمندگان دفاع مقدس و مدافعان حرم کدام  یک از اقش��ار جامعه را می توان 
در ردی��ف خادمان خاموش و بی ادعا فرض کرد که امروز وقوف کامل پیدا کردیم و دیدیم طی 
شش ماه گذشته در پشت درهای بسته بیمارستان ها و درمانگاه ها چه گل هایی از بین بوستان 
پزش��کان و پرس��تاران و دیگر خادمان آن ها با ویروس کرونا پرپر شدند در حالی  که پشت میز 
نش��ینان این حرفه در برج های وزارتی، ستادی، استانی و حتی دانشگاهی ضمن مصون بودن، 
ت��ره ای ب��رای نیازمندان و دیگر آحاد بیمار جامعه خرد نمی کنند و تنها در فکر س��پری کردن 

ساعات اداری در ساختمان های فوالدی هستند نه شیشه ای! 
خطاهای کالن زمانی اتفاق می افتد که س��عی بر تعویض مدیران ارشد می شود و قطعاً از میان 
کس��انی برگزیده می گردند تا منزه باش��ند در حالی  که آنچه که کم  و بیش در دس��تگاه ها ته 
 نشین شده معموالً از کسانی هستند که به میزها چسبیده اند و مدیر اعزامی را پشت دیوارهای 
فوالدی اما به  ظاهر شیشه ای زندان می کنند تا هرچه را صالح و به  صرفه است بداند و آنچه که 
منافع ته  مانده ها را متزلزل می کند نفهمد زیرا از پش��ت درهای بس��ته و عملیات آرسن لوپنی 

مدیران دفتر خود بی خبرند. 
امروز آنچه گره ناگش��وده در دس��ت دولت است وجود همین ارگان های به  ظاهر خدمتگزار اما 
در باط��ن مزاحم در امر اقتصاد اس��ت که می تواند مدی��ران کالن آن را نیز ناموفق جلوه دهد 
زیرا هر آنچه بذر در زمین اقتصاد می پاش��ند توس��ط همین ته  مانده ها قبل از اینکه جوانه بزند 

خورده می شود! 
س��ازمان غ��ذا و دارو ک��ه مدیریت آن به عهده معاونت وزارت بهداش��ت اس��ت یکی از همین 
ارگان های پرهزینه در دامنه دولت است که به  نوعی مداخله در نظام اقتصاد و تولید به  حساب 
می آی��د زیرا قانون و وظیفه حکم می کند تا ق��وه مجریه از بازار دور بماند تا زیرمجموعه تحت 
نف��وذ آن قرار نگیرند! س��ازمان غذا و دارو به  عنوان معاونتی در وزارت بهداش��ت، تش��کیالتی 
متمرکز در پایتخت اس��ت که در اس��تان ها نی��ز زیرمجموعه این حوزه در دانش��گاه های علوم 
پزشکی می باشد و هزینه قابل  توجهی از بودجه کشور را طی این سال ها به اداره خود اختصاص 
داده اس��ت تا بتواند به وضعیت نابس��امان غذا و بخصوص دارو سامان بخشد اما شاهد بوده ایم 
که قوانین بازار و بخصوص مافیای جهانی بخش پزش��کی در امور دارو این اجازه را به دولت ها 
نمی دهند تا به  راحتی بتوانند بر آن تس��لط یابند که ناصرخس��روها در تهران و مشابه آن ها در 
شهرستان ها نمونه بارز آنست زیرا طی چهار دهه گذشته نبض دارو را در دست داشته و از این 
طریق خس��ارات فراوانی به آحاد جامعه وارد نموده اند که ش��اید به دلیل حضور پررنگ بخشی 
از بدن��ه دولت ه��ا در این زمینه بوده زیرا وظیفه ای افزون بر نظارت نداش��ته اما حضور مصرانه 
گروهی در پایین  دس��تی های آن همچن��ان معضالت و چالش های داروی��ی را علیرغم تمامی 

تالش های برون مرزی از نظر واردات و درون  مرزی از جانب تولید نقش بر آب نموده است. 
به نظر می رس��د اگر چارت این س��ازمان از اجرا به نظارت کامل تبدیل گش��ته و اجازه اقتصاد 
باز داده ش��ود نه  تنها کس��ری های نگران  کننده توسط بخش خصوصی تأمین خواهد شد بلکه 
بس��یاری از نیرنگ ها و زد و بندهای موس��وم و مرس��وم نقش بر آب می گردد و بالطبع وسعت 
گسترده این سازمان را نیز کوچک و کوچکتر کرده و قسمت اعظمی از فربگی دولت را کاهش 

می دهد. 
در این  باره چند پروژه تحقیقی و میدانی پیرامون بن بس��ت های موجود در امر توزیع در سطح 
کشور و توسط سازمان مرکز غذا و دارو شده است که در صورت ضرورت، شرح ماجرا به  منظور 

رفع مشکالت موجود مستند، رسانه ای خواهد شد.
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»بن واالس« وزیر دفاع انگلیس در س��خنانی که 
برخ��ی آن را اعتراف انگلی��س می نامند، از بدهی 
400 میلیون پوندی لندن به جمهوری اس��المی 
ای��ران بر س��ر تانک های »چیفتن« س��خن گفته 
ان��د. تانکهایی ک��ه در قبل از انق��الب قرارداد آن 
بس��ته و پولش پرداخت ش��ده بود اما با پیروزی 
انقالب اس��المی، انگلیس از تعهدات خود س��رباز 
زده و در کنار دشمنان ایران برای سرنگونی نظام 
و ملت ایران گام برداش��ته که ت��ا امروز نیز ادامه 
دارد. فراموش ش��دنی نیست که چطور 9 میلیون 
ایران��ی در طول جنگ جهانی در قحطی تحمیلی 
انگلیس��ی ها به کام مرگ رفتن��د و انگلیس هرگز 
غرامتی برای آن نپرداخت و اکنون نیز از سود 40 
سال مطالبه مالی ایران سخن به میان نمی آورد. با 
توجه به این سابقه انگلیسی ها و این اصل که آنها 
هم��واره مجری و بعضا ط��راح اقدامات ضدایرانی 
آمری��کا بوده اند که س��ابقه آن را در کودتای 28 
م��رداد1332 می توان مش��اهده کرد، این س��وال 
مطرح اس��ت که اعتراف وزیر دفاع انگلیس در چه 

چارچوبی صورت گرفته است؟
آی��ا خط��ای گفتاری ب��وده و ی��ا درز اطالعات و 
س��خنان محرمانه مقامات انگلیس��ی؟ و یا اینکه 
اه��داف دیگری در ورای آن نهفته اس��ت و لندن 
به دنبال بهره گیری از این س��خنان برای اهدافی 
خاص خواهد بود؟ در این چارچوب چند س��ناریو 
مطرح اس��ت. نخست آنکه انگلیس��ی ها به دنبال 
بهبود جایگاه خود در ایران هس��تند چرا که ایران 
را پل��ی به کل منطق��ه می دانند. ای��ن امر زمانی 
قوت می گیرد که از یک سو آمریکا رسما در حال 
گرفتار ش��دن در ورطه داخلی است و عمال توان 
بازیگری بیرونی را ندارد و از س��وی دیگر فرانسه 
در حال توس��عه جایگاهش در خاورمیانه است که 
سفر مکرون رئیس جمهور فرانسه به عراق و لبنان 
را در این چارچوب می توان مش��اهده کرد. براین 
اساس رویکرد انگلیس نه از روی صداقت رفتاری 
بلکه در رقابت با فرانس��ه و آمریکا شکل گرفته تا 
از ظرفیتهای ایران ب��رای تقویت موقعیت منطقه 
ای خود بهره گیرد به ویژه اینکه سازش امارات و 
سعودی با صهیونیستها تزلزل موقعیت منطقه ای 
این کشورها را رقم زده و لندن نمی خواهد با برگ 
آنان در معادالت منطقه حضور یابد تا مانع انزجار 

ملتهای منطقه از سیاستهایش گردد.
دوم آنکه برخی گزارش های غیر رس��می در باب 
مطالبات و اهداف انگلی��س در قبال ایران مطرح 
است. از یک س��و سران انگلیس آزادی جاسوسی 
انگلیس��ی بازداشتی در ایران را یک موفقیت برای 
جانس��ون نخس��ت وزیر می دانند و از سوی دیگر 
برخ��ی منابع خبری از طرح انگلیس برای معرفی 
»مارگ��وت آرتور« که س��ابقه حضور در ش��ورای 
فرهنگی در وزارت خارجه انگلیس را داش��ته و به 
زبان فارس��ی تسلط دارد به عنوان رایزن بازرگانی 
این کشور در ایران گزارش داده اند. نکته مهم آنکه 
محور اقدامات ضدایران��ی غرب در قالب فرهنگی 
و اقتص��ادی اس��ت و وی در هر دو حوزه تخصص 
دارد. با توجه به س��ابقه انگلی��س به فتنه انگیزی 
اجتماع��ی نظی��ر کودتای 28 م��رداد و فتنه های 
88 و ....، این س��ناریو مطرح اس��ت که انگلیس با 
اع��زام یک فرد خبره در ح��وزه اقتصادی به ایران 
ب��ه دنبال نفوذ در س��اختار اقتص��ادی و همزمان 
فرهنگی ایران اس��ت ت��ا از آنها به عن��وان پروژه 
نفوذ و تضعیف درونی ایران بهره گیرد. طرحی که 
پالرمو و اف.ای.تی.اف، کانال مالی مش��ترک ایران 
و اروپ��ا، ناکام ماند، اکنون ب��ا وجود این فرد اجرا 
می ش��ود در حالی که در ظاهر ادع��ای ارتباط با 
تجار و فعاالن اقتصادی و البته فرهنگی و هنری را 
سر می دهد. این سناریو مطرح است که انگلیس با 
نام پذیرش بدهی به ایران به دنبال جلب رضایت 
تهران ب��رای پذیرش ای��ن فرد به عن��وان رایزن 

بازرگانی و نیز آزادی جاسوس انگلیس است. 
س��وم آنکه س��ناریوی بعدی را در برجام می توان 
جستجو کرد. کش��ورهای اروپایی در حالی حاضر 
به اجرای تعهدات برجامی نیستند که همزمان از 
یک س��و به دنبال حفظ ظاهر برجام هستند تا در 
لوای آن محدودسازی هسته ای، فشار منطقه ای و

اعترافات قاتل دلواری
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توکلی: 

محسن هاشمی اسناد 700 ملک 
شهرداری را ارائه کند
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ارزیابی ناظران سیاسی از آنچه با اسالم هراسی در اروپا رخ می دهد
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