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 انتقاد حسن روحانی از مخالفان مذاکرات وین؛

 دست ما را باز بگذارید، 
۱۰۰ روز  آخر تحریم را می شکنيم

همين صفحه

  رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد:

 واکسن کرونا نرسد، 
فاجعه انسانی رخ می دهد
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یک فعال سیاســی گفت: امــروز به جای 
اینکه نیروی مان را در برابر مخالفان و منتقدان 
به کار بگیریم باید جاســوس ها و نفوذی ها را 
که در مراکز هســته ای و نهادهــای نظامی و 

اطالعاتی و امنیتی وجود دارند، پیدا کنیم.
علی مطهری در گفت وگو با خبرنگار ایلنا 
درباره حادثه نطنز گفت: هدف اســرائیل این 
است که نشست وین به نتیجه نرسد و برجام 
احیا نشــود. رژیم صهیونیســتی به شدت از 
احیای برجــام می ترســد و می خواهد این 

گفت وگوها به سرانجام نرسد.
این فعال سیاســی ادامــه داد: از یک نظر 
اقدامی که از ســوی رژیم صهیونیستی انجام 
شده، شــاید به نفع ما باشــد و ممکن است 
اروپایی ها و آمریکایی ها را تشویق کند تا زودتر 
به برجام برگردند. اما این ســوال مطرح است 
که چگونه اســرائیل به راحتی می تواند این 
کارها را انجام دهد؟ سال گذشته انفجاری را 
در سایت نطنز انجام داد، امسال دوباره شبیه 
همان کار را  کرد و یا شــهید فخری زاده را به 

شهادت رساند.
نایب رئیس مجلس دهم خاطرنشان کرد: 
در شرایط موجود دست مان بسته است. ما در 
حالت عادی قاعدتا باید بالفاصله پاسخش را 
می دادیم و انتقــام می گرفتیم ولی امروز باید 

صبر کنیم.
وی ادامه داد: اسرائیل هر چند وقت یک بار 
در ســوریه به مواضع نیروهای تحت حمایت 
ایران حمله می کند و ما فعاًل نمی توانیم کاری 
انجام دهیم. متاســفانه باید گفت روسیه در 
برخی از موارد از اقدامات اسرائیل مطلع است 

و مانع نمی شود. 
مطهری با بیان اینکه اســرائیل گستاخی 
می کند، گفت: رژیم صهیونیســتی اخیراً در 
خلیج فارس هم کشــتی های ما را هدف قرار 
می دهد. البته حتما مقامات ما منتظر فرصت 

هستند و انتقام خواهند گرفت.
وی گفت: در حال حاضر،  هدف اســرائیل 
این است که تحریم ها لغو نشود و برجام احیا 
نشود. می خواهد بر نشست وین تأثیر بگذارد و 

دنیا هم این موضوع را فهمیده است به طوری 
که برخی مقامات آمریــکا و اروپا از این اقدام 
اسرائیل راضی نیســتند، لذا می تواند موجب 

بازگشت سریعتر به برجام شود. 
وی با بیان این که ما در جای خودش انتقام 
می گیریم، گفت: مراجع اطالعاتی و امنیتی ما 
باید جواب دهند که چگونه اسرائیل به راحتی 
می تواند چنین کارهایــی را انجام دهد؟ چرا 
نمی توانند این شــبکه را کشــف کنند. علت 
شاید این باشد که حواس  ها  متوجه انتخابات 
شده یا اینکه توجه شــان بیشتر به منتقدان و 
مخالفان اســت، در صورتی که باید به مسائل 

دیگر بپردازند.
مطهری تصریح کرد:  این که فردی حرفی 
مخالف نظر رســمی نظام بگوید مهم نیست. 
نباید ســخت گیری کنیــم. باید بــه دنبال 
جاسوســان در مراکز هســته ای و نهادهای 
امنیتی و اطالعاتی باشــیم. مخالفان هرچه 
می خواهند بگویند زیرا تا زمانی که سالح به 

دست نگرفته اند باید آزاد باشند. 
این فعال سیاســی ادامه داد: در گذشــته 
افــرادی بودند که نظرات مخالف داشــتند و 
بیانیه می دادند و  چون با آنها برخورد می شد 
تأثیرگــذار بودند اما هنگامی کــه آنها را رها 
کردند تأثیر چندانی در جامعه نداشتند. امروز 
هم به جای اینکه نیروی مان را در برابر مخالفان 
و منتقدان به کار بگیریم باید جاســوس ها و 
نفوذی ها را که در مراکز هسته ای و نهادهای 
نظامی و اطالعاتی و امنیتی وجود دارند پیدا 

کنیم.
برخی نگران لغو تحریم ها و احیای 

برجام هستند
وی با اشاره به مذاکرات کمیسیون برجام 
در وین و ناخشــنودی برخی افراد نسبت به 
این سلســله نشســت ها گفت: برخی از افراد 
از اینکه مذاکــرات وین در حال پیشــرفت 
اســت و احتمال لغو تحریم ها و احیای برجام 
وجود دارد نگران هســتند. حتی به جاهایی 
هم اعــالم نگرانی کرده اند کــه اگر مذاکرات 
پیش برود طرف مقابل رأی می آورد. بنابراین 

 ایــن گفت وگوهــا را متوقف کنیــم و برای
 دولت آینده بگذاریم.

مطهــری تاکید کــرد: چنیــن اخالقی 
بسیارناپســند اســت که ما به خاطر منافع 
خودمان، منافع و مصالح مردم و کشــورمان 
را زیر پا بگذاریم. ما باید به دنبال مشــارکت 
باال باشــیم، اگر اعالم شــود ۷۰ درصد مردم 
در انتخابات شــرکت کرده انــد در واقع یک 
پیام به دنیــا مخابره کرده ایــم که جمهوری 
اسالمی ایران متکی به مردم است و دشمنان 
هر کاری را نمی توانند انجــام بدهند اما اگر 
خواهان برگزاری انتخاباتی شــبیه انتخابات 
مجلس یازدهم باشیم، بســیار بد است و آن 

رئیس جمهور قوام الزم را ندارد.
مخالف حضور روحانیون در پست های 

اجرایی هستم 
وی درباره توصیه مقــام معظم رهبری به 
سیدحسن خمینی به منظور عدم شرکت در 
انتخابات ریاست جمهوری گفت: قبال گفته ام 
شخصا مخالف هستم که روحانیون در پست 
اجرایی دولتی خصوصا ریاست جمهوری قرار 
گیرند چه برای جناب سیدحســن خمینی و 
چه برای دیگــران. فکر می کنم اعالم عمومی 
آن از این جهت بوده اســت که نــوه گرامی 
امام)ره( خواســته اند جواب کسانی را بدهند 
که اصرار داشــته اند ایشــان بیاید. بنابراین 
با رهبری صحبت کرده اند و گفته شــده که 
ایشــان موافق نیســتند. در واقع سید حسن 
خمینی با ایــن کارش خواســت حجت را بر 
آنهایی که اصــرار داشــتند وی در انتخابات 
 شرکت کند تمام کند و بگوید من به این دلیل 

نمی توانم بیایم.

رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد با اشاره 
به آمار باالی مرگ و میر بر اثر ابتال به کرونا در 
کشور و مقایســه آن با آمارهای جهانی گفت: 
راهی جز الک داون شــهرها و واکسیناسیون 
گســترده در مقابل این فاجعه انسانی که در 

حال رخ دادن است، نداریم. 
به گزارش روابط عمومی ســازمان نظام 
پزشــکی مشــهد، دکتر علی بیرجندی نژاد 
، ضمن هشدار به مســئولین امر گفت: رتبه  
کشــور در مرگ و میر در حال ارتقاء اســت 
و حتی یــک روز تاخیر در واکسیناســیون 
گســترده و عمومــی نابخشــودنی اســت. 
اگر وزارت بهداشــت در نوروز بــه هر علتی 
نتوانســت موثر وارد میدان شــود الاقل در 
واکسیناســیون گســترده قافیــه را نبازد. 
انتظار همه جامعه از شخص وزیر و مجموعه 

 وزارت بهداشــت تهیه واکســن، واکســن 
و واکسن است.

وی وضعیت بیمارستان ها را غیرقابل باور 
خواند و گفت: به اذعان بسیاری از همکارانمان 
در بســیاری از اورژانس ها نزدیک به تکمیل 
ظرفیت هستیم و ادامه این روند باعث خواهد 
شد تختی برای بســتری بیمار جدید نداشته 

باشیم.
وی ادامه داد:  این در حالی است که بسیاری 
از مسئولین به جای اقدام عاجل در پی یافتن 
مقصر هستند؛ خرج کردن از مردم و اتهام زنی 
به آن ها نیز راحت ترین مســیر برای عده ای 
شده است؛ یک روز ســفرهای نوروزی و روز 

دیگر صف های مرغ مورد اتهام است.
بیرجندی نــژاد افزود: متاســفانه برخی 
بسیار راحت از رسیدن آمار فوتی ها به ۱۰۰۰ 

و ۱۵۰۰ نفر در روز ســخن مــی گویند؛ آیا 
کشــوری که با بحران جمعیتی روبرو است و 
نرخ موالیدش در سال گذشته بهت آور است؛ 
اینقدر راحت باید از جان دادن ســرمایه های 

انسانی و نیروی کار خود بگذرد.
وی ادامه داد: امروز واکسن ضروری است 
اگر امروز واکســن داخلی به مردم نمی رسد 

نباید منتظر فردا شد.

عضو علمی ســتاد ملــی مقابله بــا بیان 
اینکه کرونا وضعیت کرونــا در تهران فاجعه 
اســت، گفت: محدودیت ها به شــکل فعلی 
خیلی مؤثر نیســت و برای کنتــرل بیماری 
 حداقل ۵ تــا ۷ روز قرنطینه به شــکل کامل 

نیاز است. 
خبرگزاری فارس: عضو علمی ســتاد ملی 
مقابله با بیان اینکه کرونــا وضعیت کرونا در 
تهران فاجعه اســت، گفت: محدودیت ها به 
شکل فعلی خیلی مؤثر نیست و برای کنترل 

بیماری حداقل ۵ تا ۷ روز قرنطینه به شــکل 
کامل نیاز است.

مینو محرز عضو علمی ستاد ملی مقابله با 
کرونا در مورد وضعیت کرونایی تهران اظهار 
کرد: تعداد مبتالیان به شکل وحشتناکی زیاد 
اســت و تخت برای بســتری بیماران جدید 

وجود ندارد.
وی با بیان اینکــه کرونا وضعیــت کرونا 
در تهــران فاجعــه اســت،گفت:در حــال 
حاضر مــردم، خانوادگــی به کرونــا مبتال 
می شــوند و ابتــال به نــوع شــدید بیماری 
 هم نســبت بــه قبل رشــد چشــم گیری 

داشته است.
عضو علمی ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا 
افــزود: متأســفانه در موج چهارم ســوش 
غالــب کرونای انگلیســی بوده کــه تفاوت 
آن بــا کرونــای دیگــر در قدرت ســرایت 
بســیار باال و بروز عالئم شــدیدتر است، به 

 عنــوان مثال گرفتــاری ریه خیلی بیشــتر
 رخ می دهد.

محرز بیــان کــرد: بــا وجــود اینکه از 
تعطیلی های عید برای قرنطینه استفاده نشد 
اما ماه رمضان به دلیل در خانه ماندن خیلی از 

مردم، فرصت مناسبی است.
وی تصریح کرد:برای گذر از شرایط فعلی 
حداقل به ۵ تا ۷ روز قرنطینه واقعی نیاز است و 
باید همه اماکن تعطیل شود به طوری که الزم 
نباشد مردم برای رفت و آمد از مترو و اتوبوس 

استفاده کنند.
عضو علمی ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا 
خاطرنشان کرد: متأســفانه محدودیت های 
فعلی هم به شــکل ناقــص اجرا می شــود 
چــون بازرســی و پیگیــری رعایــت 
پروتکل هــا بــه خوبــی انجــام نمی گیرد، 
 مثــاًل شــاهد مغازه هایــی بــا کرکره  های

 نیمه باز هستیم.

خبرگفتوگو

خبر

مطهری در گفت وگو با ایلنا: 

باید نفوذی ها در مراکز هسته ای، نهادهای نظامی و امنیتی شناسایی شوند
 رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد:

واکسن کرونا نرسد، فاجعه انسانی رخ می دهد

محرز: 

تعداد مبتالیان به شکل وحشتناکی زیاد است 

ابراز نگرانی تروئیکای اروپا از آغاز غنی سازی 60 درصدی؛

از ایران می خواهیم روند 
دیپلماتیک را پیچیده تر نکند

جهان 5

سياست 2

عدم حضور طالبان در »کنفرانس استانبول«؛ همزمان با 
اعالم تاریخ خروج نظامیان آمریکا از افغانستان؛ 

 کابل و بازگشت 
به نقطة صفر

چندی پیش »ند پرایس«، ســخنگوی 
وزارت خارجــه آمریکا در یــک کنفرانس 
خبــری اعالم کرد کــه برنامه ریــزی برای 
برگزاری کنفرانســی در اســتانبول جهت 
سرعت بخشــیدن به روند صلح افغانستان 
ادامه دارد و این نشست با مشارکت گسترده 
بین المللی برگزار خواهد شــد. وی افزود که 
»زلمای خلیل زاد«، نماینده ویژه آمریکا در 
امور افغانستان در دوحه با طرف های پیگیر 
اوضاع این کشــور جهت رسیدن به راه حلی 
سیاسی، در ارتباط است. ند پرایس گفت که 

کنفرانس استانبول با هدف تکمیل مذاکرات 
دوحه و پیشــبرد مذاکرات میان طرف های 
افغان برگزار خواهد شد. بر این اساس با توجه 
به آمارهایی که از چندی پیش منتشر شده، 
قرار است از فردا )۱6 آوریل( به مدت ۱۰ روز، 
شماری از مقام ها و سیاستمداران دخیل در 
پرونده افغانستان درباره پیشبرد روند صلح 
در این کشــور به بحث و تبادل نظر بنشینند 
که این نشســت را »کنفرانس اســتانبول« 
نامگذاری کرده اند. بســیاری از کارشناسان 

و تحلیلگران حوزه افغانستان،...

واکاوی تاثیر درد مزمن اقتصاد بر دهک های درآمدی

گسترش فقر در دهه نود چگونه رخ داد؟
چرتکه 3


