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از روحانی 
عبور نخواهیم کرد

رئیس فراکسیون امید درباره رفع حصر و ممنوعیت های 
خاتمی از »خبرهای خوش« در ماه های آینده خبر داد
    صفحه  2

گفت و گو با مسئوالن درباره یک خطای پزشکی

چپ یـا  راست
مسـأله این است؟!

 صفحه 16

 صفحه 3 

وزیر بهداشت عنوان کرد 

طرح تحول سالمت 
الگویی برای جهان

روی خط سپید

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دیروز در جمع تعدادی از 
تجار و بازرگانان که در اتاق بازرگانی تهران گردهم آمده بودند، 
حضور یافت. در این برنامه که لوح تقدیری به ظریف ارائه شد؛ 
شمس اردکانی یکی از تجار قدیمی و باسابقه کشورمان در سخنان 
خود به سابقه فعالیت های اقتصادی اجداد وزیر امور خارجه به 
خصوص اجداد مادری وی اشاره کرد و گفت: »من با توجه به 
عمرم از وزارت امور خارجه آقای سنجابی تا وزارت امور خارجه 
آقای ظریف با تمام وزرای خارجه کار کردم و شهادت می دهم 
که هیچ کدام شایستگی علمی و فردی ظریف را نداشته اند.« وی 
ضمن شنیدن سواالت و صحبت های آنان در سخنانی از عملکرد 
دستگاه دیپلماسی در توافق هسته ای و تاثیرات فضای پسابرجام 

سخن گفت که نکات مهم آن از این قرار است: 
 اتفاقی که در کشور با برجام رخ داد رفع موانعی بود که ایجاد آن 
چندین سال طول کشید. موانعی که در مسیر تجارت و بازرگانی 
ایران ایجاد شد به یک باره ایجاد نشده بود، بلکه با گذشت زمان و 
به مرور ایجاد شد. اگر خاطر دوستان باشد وقتی اتحادیه اروپا 
می خواست تحریم های نفتی علیه ایران اعمال کند در ابتدا شش 

ماه به خود فرصت داد. 

  برخی فکر کردند که به ما فرصت داده است، درحالی که به 
خودشان فرصت دادند تا از مسیرهای دیگر بتوانند نفت مورد 
نیازشان را تامین  کند. به همین دلیل شروع تحریم نفتی ایران به 
افزایش قیمت نفت منجر نشد، بلکه به کاهش قیمت نفت 
منجر شد. من چندی پیش برای تهیه گزارش برای مجلس این 
آمار را بررسی کردم و آمار مشخص می کرد که قیمت نفت در 
آن مقطع با شروع تحریم های نفتی علیه ایران نه تنها افزایش 

پیدا نکرده بلکه کاهش پیدا کرده است.
  ایاالت متحده آمریکا وقتی تحریم نفتی ایران را بر سایر کشورها 
اعمال کرد، آن کشورها را موظف کرد که هر شش ماه یک بار 20 
درصد از خرید نفت شان از ایران را کاهش دهند و در همان موقع 
وزارت انرژی آمریکا موظف بود به صورت مرتب این گزارش ها 

را در این ارتباط تهیه کند.
 اتفاقی که در طول سال های گذشته به تدریج برای کشور رخ داد 
این بود که کشور به خاطر این مسائل از امکاناتی محروم شد، ولی 
باید توجه کنیم که روند حرکتی دنیا در این فاصله متوقف نشده و 
به حرکت خود ادامه داده است و حتی ما در آن مقطع به خاطر 
بحران اقتصادی که در سطح جهان رخ داد شاهد تحوالت سریعی 

در حوزه بانکی بودیم، قوانین و مقررات جدیدی در این حوزه 
شکل گرفت و این اتفاقات در حالی رخ می داد که ما بیرون از بازی 
بودیم و چون در تحریم قرار داشتیم، چندان نگران این روند نیز 
نبودیم. چون بر روی ما تاثیر نمی گذاشت؛ ولی با تغییر شرایط و 

موضوع برجام ما ناگهان با این مشکالت مواجه شدیم.
  این گونه نبود که ما قبل از تحریم های هسته ای با مشکالت 
دیگری رو به رو نبوده باشیم. مثال همین قانون داماتو که اکنون از 
آن به عنوان آیسا نام برده می شود به سال 1996 میالدی بر می گردد.

   کاری که برجام انجام داد این بود که تا آنجا که به بحث 
هسته ای بر می گشت تالش کرد موانع را حذف کند. چون 
پرونده ایران به بهانه موضوع هسته ای وارد شورای امنیت شده 

بود تحریم های دیگری که علیه ایران اعمال می شد با جدیت 
بیشتری پیگیری می شد.

  گاهی در جلسه هیات دولت به خاطر این که ما توانستیم 
نفت مان را بفروشیم یا هواپیما بخریم برخی از دوستان از من 
تشکر می کنند به خاطر موضوع برجام. ولی من در جلسه قبل 
هیات دولت خطاب به این دوستان بزرگوار گفتم که من باید 
از شما تشکر کنم چرا که شما با اقدامات خود و تالش هایی که 

کردید باعث شدید که برجام حفظ شود.
 تحریم هایی که علیه ایران بود، به صورت رسمی در سه حوزه 
نفت، حمل ونقل و بانک بود و دیگر بخش ها جنبه روانی داشت 
مثال برخی بانک های خارجی برای وارد کردن دارو برای ما ال 

سی باز نمی کردند.
 بعد از برجام در دو حوزه نفت و حمل ونقل ما توانستیم به دلیل 
تالش های وسیعی که در وزارت خانه های راه، نفت و بخش 
خصوصی انجام شد برجام را در این دو حوزه پیش ببریم. در مورد 
بانک ها نیز همان طور که شما می دانید بانک ها محافظه کار هستند 
و کار سخت تر است. همان طور که به تدریج تحریم ها در این 
حوزه علیه ما اعمال شد و آنها به تدریج از این صحنه کنار رفتند، با 

همان روند تدریجی به صحنه باز می گردند و این به خاطر ماهیت 
محافظه کار بودن موسسات مالی است.

  برخی خیال می کنند من بابت برجام شرمنده ام؛ درحالیکه اتفاقا 
به آن افتخار می کنم. اما معتقدم که نباید برجام را هر روز مطرح 
کنیم. برجام یک واقعیت دنیاست و آن باید جزء شرایط عادی 
باشد. هر روز دعوا نکنیم که نمره برجام 100 است یا 0/5 من نمره 
نمی دهم، اما باید توجه کنیم که برجام یک توافق چندجانبه است 

که هر یک از طرف ها نکاتی را در مورد آن پذیرفته اند. 
 موضوع snapback )بازگشت فوری تحریم ها( به معنای 
نقطه ضعف برجام نیست، بلکه به خاطر تضمین ادامه برجام 
است. snapback دو نکته را به ما نشان می دهد، از جمله اینکه 
ما هیچ کدام به هم در جریان مذاکرات اعتماد نداشتیم و اعتماد 
نکردیم. در جریان این مذاکرات آورده ما برنامه هسته ای بود و 
آورده آنها تحریم ها بود. اگر ما به نقطه ای برسیم که این توافق 
چیز خاصی برای ما ندارد، می توانیم به برنامه هسته ای مان 
برگردیم و احتیاج به اجازه کسی نداریم. این کار یک کار آنی 
برای ماست ولی برای آنها بازگشت به عقب کار آنی نیست و 

باید روندی را طی کنند.

گزارش اول

ظریف:  از برجـام شرمنـده نیستـم، به آن افتخـار می کنـم
در دوران تحریم برخی بانک های خارجی برای وارد کردن دارو برای ما ال سی باز نمی کردند

کارشناسان در میزگردی  چالش های جامعه پزشکی با فضای مجازی را بر رسی کردند

مظلوم  نمایی راه حل نیست؛ سواد  رسانه ای الزم است
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سازمان جهانی بهداشت هشدار داد 

شیوع شدید آنفلوآنزا ی
H5N6   درآسیـا
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در جلسه دیروز شورای شهر مطرح شد 

شهـردار تهـران
اسـتعفا  دهـد

س پید بررسی می کند 

پیـدا و پنـهان 
افزایش مالیات بر دخانیات 

  حسام الدین ریاحی مهر، دبیر و گوینده خبر: فقدان سواد رسانه ای یکی از مشکالت موجود است.

  کتایون رازجویان، عضو هیأت علمی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران: عامالن قلدری در فضای مجازی را نمی توان شناخت.
  فریبا اصغری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران: فقط از مظلومیت خود حرف می زنیم و هیچ گاه درمورد سالمت عمومی جامعه دغدغه نداریم.
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م الف-2928

گفت وگوی سپید با سید محمد سنادی زاده 

دستـانی که 48 سال پیش 
کلیـه پیـونـد زد
همراه با یادداشتی از استاد ایرج فاضل


