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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

»دکتر ملک زاده اطالعات بیش از 
۳۰۰۰ بیمار کرونایی را به کشورهایی 
داده که تجربــه ثابت کــرده اگر هم 
داروی درمان کرونا را کشف کنند قطعاً 
داروی مورد نظــر را در اختیــار ایران 
قرار نخواهنــد داد و عجیب تر اینکه 
پس از این همه دســت و دل بازی ضد 
امنیتی، معاون محترم وزیر بهداشت 
اعالم کــرده داروهــای گران قیمتی 
کــه روی این افــراد آزمایش شــده 
هیچ تاثیری در بهبــود بیماری کرونا 
نداشته اند! البته این اولین گاف امنیتی 
ملک زاده نیست«؛ این اتهامی است که 
اصولگرایان به رضــا ملک زاده، معاون 

مستعفی سعید نمکی می زنند. 
ظاهرا کرونا هرچه بیشــتر در ایران 
می ماند عالوه بر اینکه جان های بیشتری 
را می گیرد، دردسرهای بزرگ سیاسی 
هم می سازد! دردسر تازه ای که ساخته 
اختالفات شــدید میان آقــای وزیر و 
برخی مقامات وزارتخانه است که یکی 
از پس لرزه هایش همین اتهام امنیتی 
به معاون تحقیقات و فناوری او، از سوی 

اصولگرایان است. 
یک سخنرانی تند و آغاز ماجرا

ماجرا از این قرار است که سعید نمکی 
روز پنجشنبه در جلسه ستاد دانشگاهی 

کووید۱۹ در دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان در انتقــاد از بخش تحقیقات 
وزارت بهداشــت گفت: »برخی افراد و 
محققانی که برای من از سارس گزارش 
آورده بودند، روز هــای اول پیش بینی 
کردند که ما از اردیبهشــت خیالمان 
راحت می شــود و رفتار ویروس مثل 
اجدادش سارس اســت و با گرما، کار 
آن تمام می شــود. اول خندیدم و بعد 
گفتم که ان شاءاهلل که پیش بینی های 
شما و تیمتان درست باشد، اما من باید 
برای اداره کشور، بدبینانه ترین شیوه را 

انتخاب کنم.«
او سپس با بیان اینکه به عنوان وزیر 
عمل گرا روی حرف مفت غش نمی کنم، 
گفت: »۹۸ درصد از تحقیقات در نظام 
سالمت، صرف انتشار مقاالت در فالن 
مجالت می شود که به کار نمی آید؛ به 
شدت به روند تحقیقات نظام سالمت، 
انتقاد دارم.« بعد هم تصریح کرد: »وزیر 
بهداشــت افزود: »نامه بنــده به دکتر 
ملک زاده در روزهای اول شــیوع کرونا 
در کشور را مشاهده کنید که ۱۰ آیتم 
تعیین شده، اما یکی از آنها تاکنون جواب 
نداده است. کدام وزیر کم خرد با چنین 
یافته های شکسته ای می تواند بخش 

سالمت کشور را اداره کند؟«
او اگر از ملــک زاده نام نمی برد 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 ملک زاده با یک 

جوابیه تندتر منتشر شود.  
کنایه های سنگین

ملــک زاده دیــروز، در جوابیــه 
پرکنایه اش که در صفحه اینستاگرامش 
منتشر کرد، ضمن آنکه سخنان سعید 
نمکی را خالف واقع و فــرار رو به جلو 
در پذیرش مسئولیت دانست، اتهامات 

بزرگی را متوجه او کرد. 
»بزرگترین علت کامیابی ایران در 
مبارزه با کرونــا، حمایت های بی بدیل 
مقام معظم رهبری بود«، »در ساخت 
واکسن کرونا معرکه  خواهیم کرد و یکی 
از طالیی ترین ایام این سرزمین را رقم 
می زنیم«، »پروتکل هایی که اروپایی ها 
نوشتند کپی ما است«، »چندین وزیر 
بهداشت با من تماس گرفتند که چگونه 
هم بازگشایی کردید و هم کرونا را کم 
کردید؟!«، »سعی کردم تاریخ حماسه 
مدیریت بیماری در کشور را به نحوی 
بگویم که برای نسل های آینده بماند!«؛ 
اینها چندین تیتر از اظهارات ســعید 
نمکی در طــول روزهــا و هفته های 
گذشته است که برخی از آنها دستمایه 

طعنه های رضا ملک زاده بودند. 
ملک زاده در جوابیه خود با اشاره به 

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 
دســتگاه ها از اجرای کامــل مقررات 

بهداشتی سرپیچی کرده اند؟«
جای دیگری با اشــاره تلویحی به 
انتقادات روز پنجشنبه نمکی در اصفهان 
از روند تحقیقات در وزارت بهداشــت، 
نوشــته اســت: »کســانی می توانند 
تحقیقات پزشــکی را به نقد و چالش 
بکشند که یک تحقیق موثر در عمر خود 
کرده باشــند!« و در جای دیگری هم با 
تیتر »از درس دادن »مدیریت بحران 
کرونا« به جهان تا »معرکه گیری برای 
ساخت واکســن کووید -۱۹!« طعنه 

دیگری به وزیر زده است. 

یک استعفای دیگر
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 رئیس جمهور و رئیس 
ســازمان برنامه است و در مجلس قبل 
هم رئیس کمیسیون بهداشت بود، پنج 
روز پیش به عنوان »نایب رییس و دبیر 
شورای مشورتی بیماری کرونا« منصوب 
شده بود اما او نیز استعفا کرد و در توضیح 
علت استعفای خود گفت: »اینک بعد از 
سخنان آنجناب در اصفهان در کوبیدن 
علم و دانشمندان پزشکی جان بر کف 
ایران و پاسخ معاونت پژوهشی متاسفانه 
راهی برای همکاری بنده با جنابعالی و 

آن وزارتخانه باقی نگذاشته است.«
دو چیز طیره عقل است ...

ظاهرا آن اظهارات تند روز پنجشنبه 
در اصفهان، آتش زیر خاکستری که در 
وزارت بهداشت برقرار است را شعله ور 
کرد؛ آنچنانکه مصطفی معین نیز روز 
گذشته ضمن انتقاد از نمکی، به کنایه 
گفــت: »دو چیز طیره عقل اســت دم 
فروبستن، به وقت گفتن و گفتن به وقت 

خاموشی«
این آتش اما صرفا دامان آقای وزیر را 
نگرفته است. ملک زاده و عملکردش نیز 
از روز گذشته به شدت سیبل انتقادات 
گسترده بوده است. او چهره ای شناخته 
شده در نظام سالمت کشور است تا جایی 
که از او به عنــوان یکی از طراحان نظام 
سالمت کشور یاد می کنند و همچنین 
یکی از طراحان سیاست های مقابله با 
کرونا در هشت ماه اخیر. حاال اما بسیاری 
معتقدند که استعفای اخیر او »فرار به 
جلو« بوده است. در این بین او به شدت از 
سوی رسانه های اصولگرا مورد اتهامات 
شدید امنیتی قرار گرفته است؛ اتهاماتی 
که حتی چنان رشته درازی دارند که به 

دهه 6۰ هم می رسند. 
ســایت مشــرق دیروز درباره وی 
نوشــت: »ایشــان از ســال ۱۳66 با 
مشارکت دانشــگاه های علوم پزشکی 
و تخصیــص صدها میلیــارد بودجه  
روی جمعیت ۲۰۰ هزار نفری از همه 
نژادهای ایرانی، مطالعه ای تحت عنوان 
کوهورت پرشین  پی ریزی کرده است. 
بر این اساس، مجموعه ای از ۴ مطالعه در 
سنین مختلف با اهداف متفاوت شامل 
کوهورت نوزادان، نوجوانان، سالمندان 

و بالغین انجام شــده و در هر یک، تأثیر 
عوامل مختلف بر بیماری های آن گروه 
سنی اطالعات جمع آوری، طبقه بندی 
و در اختیــار بیگانگان قرار داده شــده 

است.«
حال اینکه چنیــن اقدامی چگونه 
در طی سه دهه انجام شــده و از چشم 
دستگاه های نظارتی و امنیتی دور بوده 

است، خود سوال دیگری است. 
بوی سیاسی کاری

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 
بیماری ها آسیب پذیرتر باشند، جای 
تعجب نیست، عجیب تر این که ایشان 
در طول سالیان گذشــته ثابت کرده 
عماًل مخالف سرسخت اجرایی شدن 
بندهای ۱۲ و ۱۴ ابالغیه سیاست های 
کلی نظام بهداشت از سوی مقام معظم 
رهبری می باشد، یعنی بندهایی که مقام 
معظم رهبری خواســتار توجه به طب 
ایرانی اسالمی و خروج از سلطه سازمان 

بهداشت جهانی شده اند!«
از سوی دیگر سعید نمکی در این قائله 
مورد حمایت اصولگرایان است. ملک زاده 
از اعضای ارشد حزب کارگزاران است و 
آنقدر در این حزب نفوذ دارد که چندی 
پیش حســین مرعشــی سخنگوی 
حزب او را یکی از گزینه های احتمالی 
کارگزاران برای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ 

معرفی کرد.
حاال به نظر می رسد در میان بلوای 
کرونا، اختالفات ســلیقه ای و سیاسی 
نیز سر باز کرده است و کرونا در واقع یک 

زخم کهنه سیاسی را تازه کرده است. 

در وزارت بهداشت چه خبر است؟

جنجال یک استعفا با چاشنی »اتهامات امنیتی«

خبر

رییس شــورای مرکزی حــزب کارگزاران 
ســازندگی بــا اعــالم اســامی کاندیداهای 
احتمالی ریاست جمهوری این تشکل سیاسی 
اصالح طلب، فرایند حضور کارگزاران در انتخابات 

ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ را تشریح کرد. 
محســن هاشمی رفســنجانی با اشــاره به 
فعالیت های اخیر کارگزاران ســازندگی برای 
انتخابات ریاست جمهوری، اظهار کرد: در چند 
ماه گذشته، در جلسات شورای مرکزی و کمیته 
سیاســی حزب کارگزاران، تصمیم گرفته شد 
که این حزب به  عنوان یکی از احزاب شــاخص 
اصالح طلب، در انتخابات ریاست جمهوری فعال 
باشد و از کاندیدای این طیف حمایت کند چرا که 
تحریم یا انفعال و بی تفاوتی در انتخابات، مغایر با 
روحیه اصالح طلبی 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 برنامه ای توسط 
کارگروه منتخب در دست تدوین است و کارگروه 
دیگری نیز جهت گفت وگو 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 
این راستا فهرست بلندی از کاندیداهای احتمالی 
ریاســت جمهوری که می توانند مورد حمایت 
اصالح طلبان باشند تهیه شده تا ضمن گفت وگو 
با آنان میزان جدی بودن حضورشان در انتخابات 

و همچنین دیدگاه های شان بررسی شود.
هاشمی رفسنجانی تاکید کرد: این فهرست 

بر اساس دیدگاه های اشخاص، احزاب و جایگاه 
افراد در انتخابات ریاســت جمهوری تهیه شده 
و حضور نام یک شــخصیت در فهرســت لزوماً 
به معنای اراده وی برای ثبت نــام در انتخابات 

ریاست جمهوری 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 آیت اهلل سیدحسن خمینی، اسحاق 
جهانگیری، محمدرضا خاتمی، محمدرضا عارف، 
محمدجواد ظریف، علی مطهری، رضا اردکانیان، 
علی الریجانی، مسعود پزشکیان، محمدجواد 
آذری جهرمی، محمدباقر نوبخت، سورنا ستاری، 
عبدالناصر همتی، علی اکبــر 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 چهره ها گفت وگو انجام شده اما به 
دلیل شرایط بیماری کرونا، برنامه ریزی جلسات 
و مالقات ها با کندی پیش می رود ولی رویکرد ما 
این است که پس از گفت وگو با این شخصیت ها 
و انجام بررسی های الزم، فهرست کوتاه را در دو 
ماه آینده، یعنی اوائل بهمن مــاه اعالم کنیم تا 
کاندیداهای جدی حاضر صحنه انتخابات بتوانند 
برنامه ها و دیدگاه های خود را با افکار عمومی در 
میان بگذارند. هاشمی رفسنجانی در پایان تاکید 
کرد: همچنین کلیات رویکــرد و برنامه حزب 
کارگزاران نسبت به انتخابات ریاست جمهوری 
آینده در کمیته سیاسی حزب جمع بندی شده و 

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.

اسامی کاندیدا های احتمالی حزب کارگزاران برای انتخابات ۱۴۰۰ اعالم شد
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جوزپ بورل: 
احیای برجام آسان نخواهد بود

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 هسته ای گفت: احیای 
برجام اکنون آســان نخواهد بود، به این دلیل که 
امضاکنندگان می توانند در مورد لغو مجدد آن توسط 
رئیس جمهور آینده ایاالت متحده محتاط باشند. وی 
توضیح داد: طی چهار سال رئیس جمهوری دونالد 
ترامپ، این احساس دائمی را برای اروپایی ها به  جای 
گذاشت که حمایت ایاالت متحده لزوماً قابل اعتماد 
نیست. ترامپ نوعی بیدارکننده بوده است و من فکر 
می کنم ما باید بیدار بمانیم، ما نمی توانیم بگوییم 
خوب ترامپ دیگر نیســت، ما می توانیم به حالت 

قبلی خود برگردیم.
    

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 
فوق العاده هیأت دولت برای برگزاری جلسات صبح 
و عصر بودجه طی هفته جاری و ضرورت حضور کلیه 

وزرا و اعضای کابینه به تعویق افتاد. 
    

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
استان تهران:

توقع داریم 9 دی مراسم 
میدانی داشته باشیم

حجت االسالم محسن محمودی، رئیس شورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی استان تهران در جلسه 
هماهنگی و برنامه ریزی مراســم های پیش رو تا 
پایان سال با اشاره به مخالفت ســتاد ملی کرونا با 
برگزاری مراسم ۱۳ آبان، گفت: از نحوه اعالم ستاد 
کرونا به شدت گله مند هستیم؛ می طلبید در ایران 
اسالمی با توجه به اهانت به ســاحت پیامبر اکرم 
)ص( مراسم میدانی ۱۳ آبان انجام می شد که جای 
بحث و تأمل دارد. وی با بیان اینکه یوم اهلل نهم دی از 
جمله رویدادهای مهم در حفاظت از انقالب است، 
افزود: توقع داریم در نهم دی مراسم میدانی با رعایت 
دستورات بهداشتی داشته باشیم و برخورد ۱۳ آبان 

تکرار نشود.
    

اصابت راکت به سفارت ایران 
در کابل

سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه 
در خصوص اخبار منتشر شده در ارتباط با اصابت 
چندین راکت به شهر کابل، با محکوم کردن هرگونه 
اقدام تروریســتی که مردم افغانستان و اماکن غیر 
نظامی را مورد حمله قرار می دهد، گفت: در حمله 
تروریستی موشکی روز جاری به نقاط مختلف شهر 
کابل و از جمله محله دیپلماتیک این شهر، حداقل 
یک راکت به محوطه داخلی سفارت ایران در کابل 
اصابت کرده که در نتیجه آن آســیب های جزیی 
به برخی تاسیســات و تجهیزات سفارت وارد شده 
است. در عین حال خوشبختانه هیچ خطری متوجه 

پرسنل سفارت کشورمان نشده است.
    

 خروج نمایندگان مجلس 
از تهران ممنوع شد

علیرضا سلیمی، یک عضو هیأت رئیسه مجلس 
شــورای اســالمی درباره نحوه برگزاری جلسات 
مجلس با توجــه به اعمــال محدودیت ها، 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 ۱۱.۳۰ پایان یابد. همچنین 
نمایندگان در چند نقطه مجلس تقسیم می شوند تا 
در صحن علنی مجلس متمرکز نشوند و پروتکل های 
بهداشتی به صورت کامل رعایت شود. نمایندگان 
در این دو هفته نباید از تهران خارج شوند و توصیه 
می شود در جلســات بیرون از مجلس هم حضور 

نداشته باشند. 
    

تقوی مطرح کرد؛
تالش برای تاسیس نهادی دائمی 

جهت ائتالف اصولگرایان
حجت االســالم ســیدرضا تقوی، عضو شورای 
مرکزی جامعه روحانیت مبارز از تالش این تشکل 
سیاسی برای تاسیس نهاد ائتالفی جدید و دائمی در 
جریان اصولگرایی خبر داد و افزود: تالش ها بر این مبنا 
است که این بار یک تشکل فراگیر ایجاد شود که نه 
فقط برای یک انتخابات بلکه برای همیشه باقی بماند 
و اینگونه نباشد که در هر انتخاباتی که فرا می رسد 
مجبور باشیم مسیر وحدت را از ابتدا طی کنیم به این 
شکل که در هر انتخابات یک روز ۷+۸ ایجاد کنیم، 

یک روز جمنا و یک روز هم شورای ائتالف.

ملک زاده خطاب به نمکی 
نوشته است: پیش از معرکه 

ساخت واکسن و درس 
مدیریت بحران کرونا 

به جهان، به عنوان وزیر 
بهداشت گزارش دهید 

که کدام اجتماعات بزرگ 
ذیل نظر کدام دستگاه ها 

از اجرای کامل مقررات 
بهداشتی سرپیچی 

کرده اند؟

رسانه های اصولگرا 
می گویند معاون مستعفی 

وزیر بهداشت اطالعات 
بیش از ۳۰۰۰ بیمار کرونایی 

را به بیگانگان داده و البته 
این اولین گاف امنیتی 

ملک زاده نیست

رئیس ستاد انتخابات کشور از احتمال ۲روزه شدن انتخابات 
ریاست جمهوری خبر داد و گفت:  ما این پیشنهاد را می دهیم 
و اجرایی شدن 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 
ریاست جمهوری ۱۴۰۰ خرداد پرداخت.  وی با متفاوت توصیف 
کردن انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نسبت به دوره های 
پیشین اظهار داشت: با توجه به وضعیت کرونا و با فرض وجود 

این بیماری در آن مقطع در کشور، پیشنهادها و سناریوهای 
مختلفی در حال بررسی است از جمله دو گزینه ای که محتمل تر 
از سایر گزینه ها است. عرف در تشریح پیشنهاد وزارت کشور 
برای برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری گفت: پیشنهاد ما 
درباره زمان و مکان انتخابات است؛ مبنی بر اینکه زمان اخذ رأی 
را از یک روز به ۲ روز افزایش دهیم، یعنی یکی از پیشنهادهای 
ما افزایش تعداد روزهای رأی گیری است. وی خاطرنشان کرد: 
البته قانون اجازه برگزاری انتخابات در ۲ روز را نداده است اما ستاد 

ملی مبارزه با کرونا می تواند با تصویب این موضوع )۲روزه شدن 
انتخابات( دست ما را در این زمینه باز بگذارد. معاون سیاسی وزیر 
کشور اضافه کرد: پیشنهاد دیگر ما افزایش شعب اخذ رأی است، 
یعنی فرضاً اگر ما 6۰ هزار شعبه داریم، این تعداد را به ۸۰ هزار 

شعبه افزایش دهیم. عرف اجرایی شدن این پیشنهاد را منوط به 
موافقت شورای نگهبان و تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا عنوان 
کرد و افزود: با توجه به اینکه ما قانون انتخابات ریاست جمهوری  
را داریم و عمالً قانون موجود محدودیت هایی را در این زمینه برای 
مجریان پیش بینی کرده است، نیاز داریم پیشنهادمان در صورت 
موافقت شورای نگهبان به تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا برسد، 
چراکه مصوبات این ستاد در حکم مصوبات شورای عالی امنیت 
ملی است. وی تأکید کرد: اصل بر این است که ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ 
انتخابات برگزار می شود و انتخابات یک روز هم عقب نمی افتد، 
ضمن اینکه در زمینه تبلیغات و حضــور میدانی طرفداران و 
کاندیداها انتخابات متفاوتی خواهیم داشت و به  مانند انتخابات 

مرحله دوم مجلس شورای اسالمی ممنوع خواهد بود. 

احتمال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری طی ۲ روز؛

تبلیغات میدانی و میتینگ ها ممنوع است


