
وزیر بهداشت از برخی گفته های این روزها انتقاد کرد

وزیر بهداشت، سرمایه گذاری در نظام سالمت را 
جزو ضروریات دانست و با اشاره به سختی های 
مدیریت کرونا در کشور در اوج تحریم ها گفت: 
»مدافعان سالمت و به ویژه آن ها که تن بر این آتش 
زدند و شهید شدند، حماسه ای آفریدند که با هیچ 
قلمی نمی توان نوشت و با هیچ دوربینی نمی توان 
به تصویر کشید و با هیچ زبانی نمی توان گفت.«
به گزارش سپید، سعید نمکی روز سه شنبه در 
سی امین آیین پویش ره سالمت در کاشان گفت: 
»مدیریت کرونا در این منطقه یکی از رکوردهای 

بسیار خوب در میان دانشگاه های ما بود.«
ماه  تیر  روز  اولین  هر حال  »به  داد:  ادامه  وی 
1337، یعنی گرم ترین و طوالنی ترین روز کویر 
کاشان در یکی از کوچه پس کوچه های کاشان 
خداوند فرزندی را به دنیا آورد، از خانواده ای نه 
چندان برخوردار، اما از مادری به شدت عاشق 
شرایط  با  شهر  این  در  کودک  این  عبداهلل.  ابا 
خاص و ویژه آن زمان بزرگ شد. آن زمان همه 
خانه ها تقریبا یخچال و کولر نداشتند و تنها تهویه 
دلپذیر زیرزمین هایی بود در کنار بادگیرها. خداوند 
خواست که این فرزند کوچک کویر یک روز 
بشود زمامدار امور درمان و بهداشت این کشور.«
وی افزود: »در آن زمان در این شهر زیرساختی 
نبود. بیمارستانی به نام بیمارستان اخوان داشت 
و کل شهر یک جراح عمومی داشت، یک چشم 
پزشک داشت، سه متخصص اطفال دانشگاهی 
داشت و یک متخصص بیهوشی داشت و دیگر 
هیچ. خداوند به این فرزند دلبسته شهر کمک 
کرد که بتواند در مدتی کوتاه بیمارستان شهید 
بهشتی را با لطف خدا و با همت همه بسازد. 
متخصصین زیادی بیاورد، کلینیک های ویژه ای 
بسازند. باز هم خداوند خواست که بعد از مدتی 
این دلبسته کویر را به سمت تهران ببرد. هرچند که 
بسیار دل بریدن از این فضا برایش سخت بود.«
نمکی ادامه داد: »به هر حال گذشت و گذشت تا 
اینکه در شرایطی و به دلیلی، دوستی از وزارت 
بهداشت گذاشت و رفت و علی رغم خواست  
و تمنای من نماند، این مسئولیت به گردن بنده 
افتاد. البته آن روز ما نمی دانستیم که قرار است 
سیل بیاید، زلزله بیاید، نمی دانستیم که قرار است 
آنفلوآنزا H1N1 بیاید و باز هم نمی دانستیم که 
قرار است کرونا بیاید. او هم که رفت، از کم تر 
از این خسته شده بود و می خواست برود. خیلی 
التماس کردم و بارها به او هم گفتم که من فقط 
دست پدرم را در زندگی بوسیدم، اما حاضرم 
دست این عزیزان را ببوسم که بمانند، اما نشد و 
به هر حال نمی دانم به چه دلیل، با چه حکمتی 
خداوند عنایت فرمود و مدیریت این روزهای 
سخت که در تاریخ هر کشور شاید هر 200 سال 
یکبار در نظام سالمت اتفاق بیفتد را به دوش این 

سرباز کوچک دلبسته این وطن سپرد.«
وزیر بهداشت گفت: »کرونا نشانی از قابلیت های 

مدیریتی کشورهاست. در آینده ای بسیار نزدیک 
مدیریت جهان را با مدیریت ایام کرونا و پساکرونا 
ارزیابی خواهند کرد. همانطور که طاعون نظام 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اروپا و 
را  معیارها  تمام  داد، کرونا هم  تغییر  را  جهان 
تغییر خواهد داد. خیرین بدانند که ما نمی گوییم 
مدرسه سازی نکنید و سرمایه گذاری در حیطه های 
دیگر را انجام ندهید، اما دیدید که در این ایام، 
ماه ها مدرسه ها تعطیل بود، ماه ها سالن های ورزشی 
بیمارستان،  ثانیه ای نشد که در  اما  تعطیل بود، 
اورژانس و محل خدمتی را ببندیم. باید این مراکز 
را هم گسترش می دادیم. سرمایه گذاری در نظام 

سالمت جزو ضروریات است.«
وی گفت: »دیدید که در موج ویروس انگلیسی 
چقدر مردم پشت در بیمارستان های کشور انگلیس 
بهداشت و  در حوزه  قوی  زیرساخت های  که 
درمان دارد، صف بستند تا اینکه نظام بهداشت 
و درمان انگلیس زانو زد و از مردم عذرخواهی 
کرد. روزهای مدیریت کرونا بسیار تاریخ ساز و 
قابل مقایسه ای برای مقایسه توانمندی مدیران 
جهان است. یکی از دالیل حذف آقای ترامپ، 
از دالیل  یکی  معتقدم  من  که  البته  بود.  کرونا 
بدبختی او آلودگی دست های پلیدش به خون 
عزیزترین فرزند ما شهید قاسم سلیمانی بود که 
فکر می کنم که تا دنیا دنیا است عذابش را حتما 

چند برابر خواهد چشید.«
نمکی ادامه داد: »به هر ترتیب کرونا ایام سختی برای 
جهان بود و البته برای ما آن هم در اوج تحریم. 
تحریمی که باید با دست های بسته، اما با چشم های 

باز در اقیانوس بال شنا می کردیم. برای افتضاحی که 
در دنیا مبنی بر مرگ های باالی سه تا چهار هزار، 
رسانه های بیرونی هیچوقت پنل و میزگرد نگذاشتند، 
اما به محض اینکه مرگ های ما مقداری باالتر می رفت، 
همه شب به تفسیر می کشیدند. ذره بینی که روی 
جمهوری اسالمی ایران بود، روی هیچ کشوری 
نبود و فشاری که در ایران بر مدیران نظام سالمت 
برای تامین مایحتاج مانند دارو، ماسک، گان و... بود، 

در هیچ کشوری نبود.«
افزود: »ما در روزهای اول، بسیار سختی  وی 
داشتیم. واقعا همکاران ما و مدافعان سالمت و به 
ویژه آنها که تن بر این آتش زدند و شهید شدند، 
حماسه ای آفریدند که با هیچ قلمی نمی توان نوشت 
و با هیچ دوربینی نمی توان به تصویر کشید و با 
هیچ زبانی نمی توان گفت. حماسه ای خلق کردند 

که در تاریخ این کشور ماندگار خواهد ماند.«
روزهای  در  است  »یادم  گفت:  بهداشت  وزیر 
اول به متخصصین برجسته ما که عده ای از آنها 
شهید شدند، می گفتم چرا اینطور باالی سر بیمار 
رفتید، می گفتند وقتی رفتم و دیدم که رزیدنت، 
انترن و پرستار من ماسک ندارد، خجالت کشیدم 
که با ماسک بیمار معاینه کنم و در عین حال 
می خواستم اینها شجاعت پیدا کنند و تن بر این 
آتش بزنند. ما چنین ژنرال ها و سردارهایی را از 
دست دادیم که داغ هر کدام شان سلول هایم را 

تا زنده ام خواهد سوزاند.«
وی ادامه داد: »اینکه عده ای در زمانی که اینها بر 
سینه بیمار خمیده بودند، آنها در هوای خوش لمیده 
بودند، حاال می فرمایند کرونا را می شد مدیریت 

کرد، ما اگر بودیم چهارتا را 10 تا می کردیم و 
فالن می کردیم؛ خدا شاهد است اگر شما نیم 
ساعت بتوانید افسار این اسب سرکش را نگه 
دارید، چه برسد به اینکه اداره کنید. ما که مدت ها 
است می گوییم خدایا به آبروی پیغمبرت، آبروی 
ما را حفظ کن که زودتر این بیماری را جمع 
کنیم و این واکسن که آرزوی من بود، به عرصه 
مصرف آمده و ما این ردای خفقان آور را به 

دیگری سپرده و دنبال زندگی مان رویم.«
نمکی گفت: »اما این چه بی انصافی است که ما 
عزیزانی که از جان و استراحتشان و از هستی شان 
گذشتند، آن هم برای ویترین آرایی کاذب این بی 
انصافی را انجام دهیم. کدام بی انصاف و نامرد 
در تاریخ خیر دید؟. اولین الزمه حاکمیت در 
نظام جمهوری اسالمی اخالق بود، قدرشناسی 
از افراد خدوم بود. بدون اخالق مگر می شود 
در این مملکت ادعا کرد که من می خواهم برای 
این مردم کاری کنم. بدون انصاف، بدون عقل که 
برای شیعه جزئی از اصول قابل واجب است، مگر 

می شود ادعا کرد که من آمده ام که کاری کنم.«
وی ادامه داد: »البته من همیشه به همکاران دل 
شکسته ام می گویم به این حرف ها توجه نکنید. ما که 
نیامده ایم تا کسی برای مان دست بزند، ما آمده ایم تا 
روی مین رویم. به عزیزی می گفتم که هر چه کار 
می کنم باز نسبت به خون شهدا احساس شرمندگی 
می کنم. دیروز)دوشنبه( در اراک ناگهان چشمانم 
پر از قرمزی شد، علتش هم بی خوابی است. باور 

کنید که در 1۶ ماه اخیر شبی درست نخوابیدم. 
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بی انصافی برای ویترین آرایی کاذب
مدافعان سالمت افتخار آفریدند

شماره 21957 2۶ خرداد 1400


