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روی موج کوتاه

در وزارت بهداشت چه خبر است؟

جوزپ بورل:

جنجال یک استعفا با چاشنی «اتهامات امنیتی»

محبوبه ولی

«دکتر ملکزاده اطالعات بیش از
 ۳۰۰۰بیمار کرونایی را به کشورهایی
داده که تجربــه ثابت کــرده اگر هم
داروی درمان کرونا را کشف کنند قطعاً
داروی موردنظــر را در اختیــار ایران
قرار نخواهنــد داد و عجیبتر اینکه
پس از این همه دســت و دلبازی ضد
امنیتی ،معاون محترم وزیر بهداشت
اعالم کــرده داروهــای گرانقیمتی
کــه روی این افــراد آزمایش شــده
هیچ تاثیری در بهبــود بیماری کرونا
نداشتهاند! البته این اولین گاف امنیتی
ملکزاده نیست»؛ این اتهامی است که
اصولگرایان به رضــا ملکزاده ،معاون
مستعفیسعیدنمکیمیزنند.
ظاهرا کرونا هرچه بیشــتر در ایران
میماندعالوهبراینکهجانهایبیشتری
را میگیرد ،دردسرهای بزرگ سیاسی
هم میسازد! دردسر تازهای که ساخته
اختالفات شــدید میان آقــای وزیر و
برخی مقامات وزارتخانه است که یکی
از پسلرزههایش همین اتهام امنیتی
به معاون تحقیقات و فناوری او ،از سوی
اصولگرایاناست.
یکسخنرانیتندوآغازماجرا
ماجراازاینقراراستکهسعیدنمکی
روزپنجشنبهدرجلسهستاددانشگاهی

کووید ۱۹در دانشــگاه علوم پزشکی
اصفهان در انتقــاد از بخش تحقیقات
وزارت بهداشــت گفت« :برخی افراد و
محققانی که برای من از سارس گزارش
آورده بودند ،روزهــای اول پیشبینی
کردند که ما از اردیبهشــت خیالمان
راحت میشــود و رفتار ویروس مثل
اجدادش سارس اســت و با گرما ،کار
آن تمام میشــود .اول خندیدم و بعد
گفتم که انشاءاهلل که پیشبینیهای
شما و تیمتان درست باشد ،اما من باید
برای اداره کشور ،بدبینانهترین شیوه را
انتخابکنم».
او سپس با بیان اینکه به عنوان وزیر
عملگرارویحرفمفتغشنمیکنم،
گفت ۹۸« :درصد از تحقیقات در نظام
سالمت ،صرف انتشار مقاالت در فالن
مجالت میشود که به کار نمیآید؛ به
شدت به روند تحقیقات نظام سالمت،
انتقاد دارم ».بعد هم تصریح کرد« :وزیر
بهداشــت افزود« :نامه بنــده به دکتر
ملکزاده در روزهای اول شــیوع کرونا
در کشور را مشاهده کنید که  ۱۰آیتم
تعیینشده،امایکیازآنهاتاکنونجواب
نداده است .کدام وزیر کم خرد با چنین
یافتههای شکستهای میتواند بخش
سالمتکشورراادارهکند؟»
او اگر از ملــکزاده نام نمیبرد هم
کامال مشخص بود که اشــارات تند و

روشــن وی مشــخصا متوجه معاون
تحقیقاتی وزارت بهداشت بود .همان
اظهارات کافی بود تا اینکه روز گذشته
خبر اســتعفای رضا ملکزاده با یک
جوابیه تندتر منتشر شود.
کنایههایسنگین
ملــکزاده دیــروز ،در جوابیــه
پرکنایهاشکهدرصفحهاینستاگرامش
منتشر کرد ،ضمن آنکه سخنان سعید
نمکی را خالف واقع و فــرار رو به جلو
در پذیرش مسئولیت دانست ،اتهامات
بزرگیرامتوجهاوکرد.
«بزرگترین علت کامیابی ایران در
مبارزه با کرونــا ،حمایتهای بیبدیل
مقام معظم رهبری بود»« ،در ساخت
واکسنکرونامعرک هخواهیمکردویکی
از طالییترین ایام این سرزمین را رقم
میزنیم»«،پروتکلهاییکهاروپاییها
نوشتند کپی ما است»« ،چندین وزیر
بهداشتبامنتماسگرفتندکهچگونه
هم بازگشایی کردید و هم کرونا را کم
کردید؟!»« ،سعی کردم تاریخ حماسه
مدیریت بیماری در کشور را به نحوی
بگویمکهبراینسلهایآیندهبماند!»؛
اینها چندین تیتر از اظهارات ســعید
نمکی در طــول روزهــا و هفتههای
گذشته است که برخی از آنها دستمایه
طعنههایرضاملکزادهبودند.
ملکزاده در جوابیه خود با اشاره به

رسانههای اصولگرا
میگویندمعاونمستعفی
وزیر بهداشت اطالعات
بیش از ۳۰۰۰بیمار کرونایی
را به بیگانگان داده و البته
ایناولینگافامنیتی
ملکزادهنیست
اظهارات ســعید نمکی درباره ساخت
واکســن کرونا ،نوشــته است« :پیش
از معرکــه ســاخت واکســن و درس
مدیریت بحــران کرونا بــه جهان ،به
عنوان وزیر بهداشت گزارش دهید که
کدام اجتماعات بزرگ ذیل نظر کدام
دســتگاهها از اجرای کامــل مقررات
بهداشتیسرپیچیکردهاند؟»
جای دیگری با اشــاره تلویحی به
انتقاداتروزپنجشنبهنمکیدراصفهان
از روند تحقیقات در وزارت بهداشــت،
نوشــته اســت« :کســانی میتوانند
تحقیقات پزشــکی را به نقد و چالش
بکشندکهیکتحقیقموثردرعمرخود
کرده باشــند!» و در جای دیگری هم با
تیتر «از درس دادن «مدیریت بحران
کرونا» به جهان تا «معرکهگیری برای
ساخت واکســن کووید  »!۱۹-طعنه
دیگریبهوزیرزدهاست.

احیای برجام آسان نخواهد بود

یکاستعفایدیگر
در کنار این دعــوای وزیر و معاون،
باید اشاره کرد به اینکه علی نوبخت نیز
از نمکی جدا شد .او که برادر محمدباقر
نوبخت ،معاون رئیسجمهور و رئیس
ســازمان برنامه است و در مجلس قبل
همرئیسکمیسیونبهداشتبود،پنج
روز پیش به عنوان «نایبرییس و دبیر
شورایمشورتیبیماریکرونا»منصوب
شدهبودامااونیزاستعفاکردودرتوضیح
علتاستعفایخودگفت«:اینکبعداز
سخنان آنجناب در اصفهان در کوبیدن
علم و دانشمندان پزشکی جان بر کف
ایرانوپاسخمعاونتپژوهشیمتاسفانه
راهی برای همکاری بنده با جنابعالی و
آنوزارتخانهباقینگذاشتهاست».
دوچیزطیرهعقلاست...
ظاهراآناظهاراتتندروزپنجشنبه
در اصفهان ،آتش زیر خاکستری که در
وزارت بهداشت برقرار است را شعلهور
کرد؛ آنچنانکه مصطفی معین نیز روز
گذشته ضمن انتقاد از نمکی ،به کنایه
گفــت« :دو چیز طیره عقل اســت دم
فروبستن،بهوقتگفتنوگفتنبهوقت
خاموشی»
این آتش اما صرفا دامان آقای وزیر را
نگرفتهاست.ملکزادهوعملکردشنیز
از روز گذشته به شدت سیبل انتقادات
گستردهبودهاست.اوچهرهایشناخته
شدهدرنظامسالمتکشوراستتاجایی
که از او به عنــوان یکی از طراحان نظام
سالمت کشور یاد میکنند و همچنین
یکی از طراحان سیاستهای مقابله با
کرونادرهشتماهاخیر.حاالامابسیاری
معتقدند که استعفای اخیر او «فرار به
جلو»بودهاست.دراینبیناوبهشدتاز
سوی رسانههای اصولگرا مورد اتهامات
شدیدامنیتیقرارگرفتهاست؛اتهاماتی
که حتی چنان رشته درازی دارند که به
دهه 60هممیرسند.
ســایت مشــرق دیروز درباره وی
نوشــت« :ایشــان از ســال  ۱۳۶۶با
مشارکت دانشــگاههای علوم پزشکی
و تخصیــص صدها میلیــارد بودجه
روی جمعیت  ۲۰۰هزار نفری از همه
نژادهای ایرانی ،مطالعهای تحت عنوان
کوهورت پرشین پیریزی کرده است.
برایناساس،مجموعهایاز ۴مطالعهدر
سنین مختلف با اهداف متفاوت شامل
کوهورت نوزادان ،نوجوانان ،سالمندان

ملکزادهخطاببهنمکی
نوشته است :پیش ازمعرکه
ساخت واکسن و درس
مدیریتبحران کرونا
به جهان ،به عنوان وزیر
بهداشت گزارش دهید
که کدام اجتماعات بزرگ
ذیل نظر کدام دستگاهها
از اجرای کامل مقررات
بهداشتیسرپیچی
کردهاند؟

و بالغین انجام شــده و در هر یک ،تأثیر
عوامل مختلف بر بیماریهای آن گروه
سنی اطالعات جمعآوری ،طبقهبندی
و در اختیــار بیگانگان قرار داده شــده
است».
حال اینکه چنیــن اقدامی چگونه
در طی سه دهه انجام شــده و از چشم
دستگاههای نظارتی و امنیتی دور بوده
است،خودسوالدیگریاست.
بویسیاسیکاری
مشــرق ادامه داده است« :بنابراین
اگــر در ویروس کرونایی کــه در ایران
شیوع پیدا کرده جهشــی پیدا شود یا
ایرانیان نســبت به این بیماری و دیگر
بیماریها آسیبپذیرتر باشند ،جای
تعجب نیست ،عجیبتر این که ایشان
در طول سالیان گذشــته ثابت کرده
ال مخالف سرسخت اجرایی شدن
عم ً
بندهای  ۱۲و  ۱۴ابالغیه سیاستهای
کلی نظام بهداشت از سوی مقام معظم
رهبریمیباشد،یعنیبندهاییکهمقام
معظم رهبری خواســتار توجه به طب
ایرانیاسالمیوخروجازسلطهسازمان
بهداشتجهانیشدهاند!»
ازسویدیگرسعیدنمکیدراینقائله
کزاده
موردحمایتاصولگرایاناست.مل 
از اعضای ارشد حزب کارگزاران است و
آنقدر در این حزب نفوذ دارد که چندی
پیش حســین مرعشــی سخنگوی
حزب او را یکی از گزینههای احتمالی
کارگزارانبرایریاستجمهوری۱۴۰۰
معرفیکرد.
حاال به نظر میرسد در میان بلوای
کرونا ،اختالفات ســلیقهای و سیاسی
نیزسربازکردهاستوکرونادرواقعیک
زخمکهنهسیاسیراتازهکردهاست.

خبر

اسامیکاندیداهای احتمالی حزب کارگزاران برای انتخابات  ۱۴۰۰اعالم شد

رییس شــورای مرکزی حــزب کارگزاران
ســازندگی بــا اعــام اســامی کاندیداهای
احتمالی ریاستجمهوری این تشکل سیاسی
اصالحطلب،فرایندحضورکارگزاراندرانتخابات
ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰را تشریح کرد.
محســن هاشمیرفســنجانی با اشــاره به
فعالیتهای اخیر کارگزاران ســازندگی برای
انتخابات ریاستجمهوری ،اظهار کرد :در چند
ماه گذشته ،در جلسات شورای مرکزی و کمیته
سیاســی حزب کارگزاران ،تصمیم گرفته شد
که این حزب ب ه عنوان یکی از احزاب شــاخص
اصالحطلب ،در انتخابات ریاست جمهوری فعال
باشد و از کاندیدای این طیف حمایت کند چرا که
تحریم یا انفعال و بیتفاوتی در انتخابات ،مغایر با
روحیه اصالحطلبی و مردم ساالری دینی است.

وی افزود :بر اســاس این تصمیم ،همزمان
تدوین رویکرد حزب کارگزاران به شرایط فعلی
کشــور و دولت آینده در قالب برنامهای توسط
کارگروهمنتخبدردستتدویناستوکارگروه
دیگری نیز جهت گفتوگو با احزاب همســو و
تهیه فهرســت کاندیداهای احتمالی ریاست
جمهوری و رایزنی با آنان در راستای این برنامه
فعال شده است.
رییس شورای مرکزی کارگزاران ادامه داد :در
اینراستافهرستبلندیازکاندیداهایاحتمالی
ریاســتجمهوری که میتوانند مورد حمایت
اصالحطلبان باشند تهیه شده تا ضمن گفتوگو
با آنان میزان جدیبودن حضورشان در انتخابات
و همچنین دیدگاههایشان بررسی شود.
هاشمیرفسنجانی تاکید کرد :این فهرست

بر اساس دیدگاههای اشخاص ،احزاب و جایگاه
افراد در انتخابات ریاســتجمهوری تهیه شده
و حضور نام یک شــخصیت در فهرســت لزوماً
به معنای اراده وی برای ثبتنــام در انتخابات
ریاستجمهوری نیست.
وی با اشاره به اســامی کاندیداهای مدنظر
کارگزاران اظهار کــرد :در حال حاضر نام حدود
بیســت کاندیدا در این فهرست حضور دارد که
عبارتند از آیتاهلل سیدحسن خمینی ،اسحاق
جهانگیری،محمدرضاخاتمی،محمدرضاعارف،
محمدجوادظریف،علیمطهری،رضااردکانیان،
علی الریجانی ،مسعود پزشکیان ،محمدجواد
آذریجهرمی،محمدباقرنوبخت،سورناستاری،
عبدالناصر همتی ،علیاکبــر صالحی ،محمد
صدر ،مجید انصــاری و عبدالواحد موســوی

الری؛ همچنین معصومه ابتکار و شــهیندخت
موالوردی نیز در این فهرست قرار دارند .رییس
شورای مرکزی کارگزاران یادآور شد :تاکنون با
برخی از این چهرهها گفتوگو انجام شده اما به
دلیل شرایط بیماری کرونا ،برنامهریزی جلسات
و مالقاتها با کندی پیش میرود ولی رویکرد ما
این است که پس از گفتوگو با این شخصیتها
و انجام بررسیهای الزم ،فهرست کوتاه را در دو
ماه آینده ،یعنی اوائل بهمن مــاه اعالم کنیم تا
کاندیداهایجدیحاضرصحنهانتخاباتبتوانند
برنامهها و دیدگاههای خود را با افکار عمومی در
میان بگذارند .هاشمیرفسنجانی در پایان تاکید
کرد :همچنین کلیات رویکــرد و برنامه حزب
کارگزاران نسبت به انتخابات ریاست جمهوری
آینده در کمیته سیاسی حزب جمعبندی شده و

احتمال برگزاری انتخابات ریاستجمهوری طی  ۲روز؛

تبلیغات میدانی و میتینگها ممنوع است

رئیسستادانتخاباتکشورازاحتمال۲روزهشدنانتخابات
ریاستجمهوری خبر داد و گفت :ما این پیشنهاد را میدهیم
و اجراییشدن آن منوط به موافقت شورای نگهبان و تصویب
ستاد ملی مبارزه با کرونا است .به گزارش تسنیم ،جمال عرف،
معاون سیاسی وزیر کشور به تشریح روند برگزاری انتخابات
ریاستجمهوری 1400خردادپرداخت .ویبامتفاوتتوصیف
کردن انتخابات ریاست جمهوری  1400نسبت به دورههای
پیشین اظهار داشت :با توجه به وضعیت کرونا و با فرض وجود

این بیماری در آن مقطع در کشور ،پیشنهادها و سناریوهای
مختلفیدرحالبررسیاستازجملهدوگزینهایکهمحتملتر
از سایر گزینهها است .عرف در تشریح پیشنهاد وزارت کشور
برای برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری گفت :پیشنهاد ما
دربارهزمانومکانانتخاباتاست؛مبنیبراینکهزماناخذرأی
را از یک روز به 2روز افزایش دهیم ،یعنی یکی از پیشنهادهای
ماافزایشتعدادروزهایرأیگیریاست.ویخاطرنشانکرد:
البتهقانوناجازهبرگزاریانتخاباتدر 2روزراندادهاستاماستاد

ملیمبارزهباکرونامیتواندباتصویباینموضوع(2روزهشدن
انتخابات)دستمارادراینزمینهبازبگذارد.معاونسیاسیوزیر
کشوراضافهکرد:پیشنهاددیگرماافزایششعباخذرأیاست،
یعنی فرضاً اگر ما  60هزار شعبه داریم ،این تعداد را به  80هزار

به گزارش مجله تایم ،جوزف بورل ،مســئول
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا درباره مسیر جو
بایدن رئیس جمهور منتخــب آمریکا برای تعامل
با ایران و بازگشت به توافق هستهای گفت :احیای
برجام اکنون آســان نخواهد بود ،به این دلیل که
امضاکنندگانمیتواننددرموردلغومجددآنتوسط
رئیسجمهورآیندهایاالتمتحدهمحتاطباشند.وی
توضیح داد :طی چهار سال رئیس جمهوری دونالد
ترامپ،ایناحساسدائمیرابرایاروپاییهاب هجای
گذاشتکهحمایتایاالتمتحدهلزوماًقابلاعتماد
نیست.ترامپنوعیبیدارکنندهبودهاستومنفکر
میکنم ما باید بیدار بمانیم ،ما نمیتوانیم بگوییم
خوب ترامپ دیگر نیســت ،ما میتوانیم به حالت
قبلیخودبرگردیم.

سفر ظریف به روسیه و جمهوری
آذربایجان به تعویق افتاد

بنا بر اعالم وزارت امور خارجه کشــورمان سفر
محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه کشــورمان
به روســیه و جمهوری آذربایجان به دلیل برنامه
فوقالعادههیأتدولتبرایبرگزاریجلساتصبح
وعصربودجهطیهفتهجاریوضرورتحضورکلیه
وزراواعضایکابینهبهتعویقافتاد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
استان تهران:

توقع داریم  9دی مراسم
میدانی داشته باشیم

حجتاالسالممحسنمحمودی،رئیسشورای
هماهنگیتبلیغاتاسالمیاستانتهراندرجلسه
هماهنگی و برنامهریزی مراســمهای پیش رو تا
پایان سال با اشاره به مخالفت ســتاد ملی کرونا با
برگزاری مراسم  13آبان ،گفت :از نحوه اعالم ستاد
کرونا به شدت گلهمند هستیم؛ میطلبید در ایران
اسالمی با توجه به اهانت به ســاحت پیامبر اکرم
(ص) مراسم میدانی ۱۳آبان انجام میشد که جای
بحثوتأملدارد.ویبابیاناینکهیوماهللنهمدیاز
جمله رویدادهای مهم در حفاظت از انقالب است،
افزود:توقعداریمدرنهمدیمراسممیدانیبارعایت
دستوراتبهداشتیداشتهباشیموبرخورد ۱۳آبان
تکرارنشود.

اصابت راکت به سفارت ایران
در کابل

سعیدخطیبزاده،سخنگویوزارتامورخارجه
در خصوص اخبار منتشر شده در ارتباط با اصابت
چندینراکتبهشهرکابل،بامحکومکردنهرگونه
اقدام تروریســتی که مردم افغانستان و اماکن غیر
نظامی را مورد حمله قرار میدهد ،گفت :در حمله
تروریستیموشکیروزجاریبهنقاطمختلفشهر
کابل و از جمله محله دیپلماتیک این شهر ،حداقل
یک راکت به محوطه داخلی سفارت ایران در کابل
اصابت کرده که در نتیجه آن آســیبهای جزیی
به برخی تاسیســات و تجهیزات سفارت وارد شده
است.درعینحالخوشبختانههیچخطریمتوجه
پرسنلسفارتکشورماننشدهاست.

خروج نمایندگان مجلس
از تهران ممنوع شد

باید در شورای مرکزی با اجزا مربوطه به تضویب
برســد که امیدوارم در دوماه آینــده در اختیار
احزاب همسو و افکار عمومی جهت نقد و تبادل
نظر قرار گیرد.

شعبهافزایشدهیم.عرفاجراییشدناینپیشنهادرامنوطبه
موافقتشوراینگهبانوتصویبستادملیمبارزهباکروناعنوان
کردوافزود:باتوجهبهاینکهماقانونانتخاباتریاستجمهوری
القانونموجودمحدودیتهاییرادراینزمینهبرای
راداریموعم ً
مجریانپیشبینیکردهاست،نیازداریمپیشنهادماندرصورت
موافقتشوراینگهبانبهتصویبستادملیمبارزهباکرونابرسد،
چراکهمصوباتاینستاددرحکممصوباتشورایعالیامنیت
ملیاست.ویتأکیدکرد:اصلبرایناستکه 28خرداد1400
انتخاباتبرگزارمیشودوانتخاباتیکروزهمعقبنمیافتد،
ضمن اینکه در زمینه تبلیغات و حضــور میدانی طرفداران و
کاندیداهاانتخاباتمتفاوتیخواهیمداشتوبهمانندانتخابات
مرحلهدوممجلسشورایاسالمیممنوعخواهدبود.

علیرضاسلیمی،یکعضوهیأترئیسهمجلس
شــورای اســامی درباره نحوه برگزاری جلسات
مجلس با توجــه به اعمــال محدودیتها ،گفت:
تغییراتی در نحوه برگزاری جلســات اعمال شده؛
از این رو در این دو هفته جلســات در ساعت ۷.۳۰
دقیقه آغاز و در ساعت ۱۱.۳۰پایان یابد .همچنین
نمایندگاندرچندنقطهمجلستقسیممیشوندتا
درصحنعلنیمجلسمتمرکزنشوندوپروتکلهای
بهداشتی به صورت کامل رعایت شود .نمایندگان
در این دو هفته نباید از تهران خارج شوند و توصیه
میشود در جلســات بیرون از مجلس هم حضور
نداشتهباشند.
تقوی مطرح کرد؛

تالش برای تاسیس نهادی دائمی
جهت ائتالف اصولگرایان

حجتاالســام ســیدرضا تقوی ،عضو شورای
مرکزی جامعه روحانیت مبارز از تالش این تشکل
سیاسیبرایتاسیسنهادائتالفیجدیدودائمیدر
جریاناصولگراییخبردادوافزود:تالشهابراینمبنا
است که این بار یک تشکل فراگیر ایجاد شود که نه
فقطبراییکانتخاباتبلکهبرایهمیشهباقیبماند
و اینگونه نباشد که در هر انتخاباتی که فرا میرسد
مجبورباشیممسیروحدتراازابتداطیکنیمبهاین
شکل که در هر انتخابات یک روز  ۸+۷ایجاد کنیم،
یکروزجمناویکروزهمشورایائتالف.

