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مقایسه روند حرکتی بازارهای ایران به خصوص بازار محصوالت و کاالهای اساسی در ایام پرتقاضا 
مانند شب عید با سایر کشورها در برهه های زمانی مشابه مانند ایام کریسمس به خوبی از تفاوت ها 

سخن می گوید به این ترتیب که در کشورهای مختلف همزمان با ایام عید سال نو؛ قیمت ها با روند کاهش 
مواجه شده اما این مهم در ایران کامال رویه برعکسی دارد و نکته قابل توجه تر آن است که متولیان در توجیه 

گرانی کاالها؛ قیمت محصوالت داخلی را با سایر کشورها مقایسه کردند و براین ادعا پافشاری می کنند 
که اوضاع بازارها آن طور که مردم می گویند بد نیست و ثبات و آرامش برقرار است

رنا
 ای

سیاست روز بازار پرنوسان شب عید را بررسی می کند؛

بهپایانآمدایندفتر
گرانیهمچنانباقیست

قطار انقالب و ریزش ها

m.director80@yahoo.com

محمد صفری

مردم مس��افران اصلی قطار انقالب هس��تند، این قطار بر 
روی ریل صراط مس��تقیم در حرکت اس��ت، مردم برای سوار 
ش��دن به این قطار هزینه داده اند، پس صاحبان اصلی انقالب 

مردم هستند.
در طول 40 س��ال عمر انقالب، تالش های بسیاری شد تا 
م��ردم را از این قطار پیاده کنند، ام��ا آنها با پایبندی خود از 
این امر جلوگیری کردند، درون قطار ماندند تا انقالب اسالمی 
ایران حفظ شود، ریزش های قطار انقالب از سوی مردم نبود، 
بلکه از س��وی برخی مسئولین بود که حتی باعث شد تا قطار 

انقالب از سرعتش کاسته شود.
برخ��ی مس��ئولین تحت تأثی��ر ارعاب و تهدید دش��من 
ق��رار گرفتند، برخی دیگر هم نفوذ دش��من بر روی آنها تأثیر 
گذاش��ت، برخی با رفتاره��ای غیرانقالبی خود از قطار انقالب 
پیاده شدند تا ریل را تخریب کنند و قطار را به بیراهه ببرند.

جاذبه انقالب اس��المی بر دافعه آن می چربد، همه تالش 
انقالب با آرمان های اس��المی آن، جذب حداکثری بوده است 
و دف��ع حداقلی، آنهایی که از این قط��ار جا ماندند و یا پیاده 
ش��دند، نتوانستند همراه و همسفر خوبی برای انقالب باشند؛  

حیت به تخریب قطار هم پرداختند.
چنی��ن افرادی س��هم بیش��تری از انقالب می خواس��تند 

و می خواهن��د، آنه��ا خود را مال��ک انقالب می پنداش��تند و 
می پندارن��د، ب��ه همین خاطر اس��ت ک��ه نمی توانند حرکت 
قطار را به س��وی آرمان های انقالب تحم��ل کنند، آرمان ها و 
اهداف انقالب با خواس��ت چنین افرادی منافات دارد، س��عی 
پیاده شدگان از قطار انقالب بر این است تا راه را تغییر دهند و 

مسیر ریل را عوض کنند، آنگونه که خود می خواهند. 
دست نوشته ها و پالکاردهای جالب توجهی در راهپیمایی 
22 بهمن 96 به چشم خورد که عبرت آمیز است، »مسئولین 
ذوق نکنن��د ما فق��ط برای حفظ انقالب اس��المی آمده ایم.«، 
»برخی مس��ئولین می خواهن��د حکومت را از بین ببرند و این 
م��ردم نمی گذارند«، در واقع مردم از بس��یاری از مس��ئولین 

انقالبی تر هستند و اگر اینگونه نبود، انقالب متوقف می شد.
آنهای��ی که اعتق��اد دارند برخی را از قط��ار انقالب پیاده 
کردیم، به این موضوع توجه ندارند که پیاده ش��دگان از قطار 

انقالب چه کردند که پیاده شدند؟
عملک��رد و رفتارهای آنها آیا ب��ا آرمان ها و اهداف انقالب 
همراه ب��ود؟ یا این که برخالف جه��ت حرکت انقالب تالش 

کردند و می کنند؟
مسئولین بیشتر از مردم باید برای انقالب هزینه پرداخت 
کنند، اما انقالب تاکنون به خاطر برخی عملکردهای مسئولین 

هزینه زیادی پرداخت کرده است.
ه��م اکنون در ماج��رای فتنه 88، آیا انق��الب و حاکمیت 
اسالمی برای بازگشت آنهایی که مسبب آن فتنه بودند و هزینه 

زیادی برای انقالب تراشیدند، تسامح به خرج نداده است؟
آیا به آنها فرصت داده نشد که از اشتباه خود بازگردند تا بار 
دیگر بتوانند س��وار بر قطار انقالب شوند؟ آنها خود از این قطار 
پیاده ش��دند تا قطار را به انحراف یکش��انند و البته در آن فتنه 
توانستند سرعت انقالب را بکاهند چراکه عملکرد آنها باعث شد 
تا دش��من خارجی از فرصت استفاده کرده و دشمنی های خود 

را علیه انقالب اسالمی افزایش دهد.

رهبر معظم انق��الب درباره ریزش ها و رویش های انقالب 
فرموده اند؛ »با برگش��تن یک عده ای از این قافله عظیم، هرگز 
این قافله از راه باز نمی ماند، )من یرتد منکم عن دینه فسوف 
یات��ی اهلل بقوم یحبهم و یحبونه( این را خدای متعال در قرآن 
فرموده اس��ت به مسلمانان صدر اس��الم، به آن کسانی که در 
رکاب پیغمب��ر جه��اد کردند و جنگیدند و جان خودش��ان را 
ف��دا کردند، ق��رآن در واقع همین حقیقت را ب��رای آنها بیان 

می کند.«
قافل��ه انقالب به حرکت خود ادامه می دهد، راه این قافله 
روش��ن اس��ت، انحرافی در آن دیده نمی شود، سرعت حرکت 
این قافله و قطار انقالب بستگی به رفتارهای برخی مسئولین 
دارد، ه��رگاه مس��ئولین وظای��ف انقالب��ی خ��ود را به خوبی 
انجام بدهند، س��رعت این قطار می تواند بیش��تر شود اما این 
ریزش هایی که دیده می ش��ود، عاملی برای ُکند شدن سرعت 

قافله انقالب است، اما باز هم حرکت ادامه دارد.
رهبر معظم انقالب در این باره فرموده اند؛ »انقالب ماندگار 
خواهد ش��د، بدیهی اس��ت که ما هم ریزش داریم، هم رویش 
داریم، بارها بنده گفته ام این را، کس��انی هس��تند که یک روز 
انقالبی بودند، بع��د فردا به خاطر عارضه ای، یا بحق یا بناحق 
از انقالب روبرمی گردانند، بعضی ها هستند که یک کار خالف 
توقعشان انجام می گیرد - فرض کنید یک ظلمی در یک جایی 
بهش��ان می شود - حق با آنها است اما این موجب می شود که 
از انق��الب روبرگردانند، این کار ناحق اس��ت. بعضی ها هم به 
خاطر مسائل شخصی، مسائل خانوادگی و مسائل گوناگون، از 
انقالب رو بر می گردانند. این می شود ریزش، اینها ریزش های 

انقالب است.«
اما مهم این اس��ت که در هر شرایطی در قافله ریزش های 
انقالب قرار نگیریم، حتی اگر ظلمی  هم شد، به خاطر انقالب، 
همچنان پایبند و پایدار باشیم، چنین پایبندی ارزشمند است 

و همین رفتار باعث رویش های تازه در انقالب می شود.
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برای گفت وگو با نخستین وزیر بهداشت جمهوری اسالمی راهی دفترش  شدیم 
قرار بود از خاطرات شهید رجایی، امام، رهبر انقالب و دیگر انقالبیون برایمان 
بگوید که برادر ش��هید لواس��انی هم به جمعمان افزوده شد، بر همین اساس 
خاطرات انقالب را توأمان با دکتر هادی منافی نخستین وزیر بهداشت جمهوری 
اس��المی و دکتر سیدجعفر لواس��انی بازمانده حادثه تروریستی 7 تیر و برادر 
ش��هید لواس��انی گفت وگو کردیم، ابتدا با منافی آلبوم خاطرات انقالب را ورق زدیم و بعد با اضافه شدن دکتر لواسانی به 

محتوای آرمان انقالب پرداختیم، بخوانید ماحصل این نشست صمیمانه انقالبی را.

دو فنجان سوال
قاسم غفوری- مائده شیرپور

وزیر اسبق بهداشت در گفت وگو با سیاست روز:

چهکسیمیتواند
ازمرقدیکهبرایامامساختند

دفاعکند؟

ش�ما ج�زء اولین وزرای جمهوری اس�المی ایران هس�تید. 
چطور ش�د که به وزارت رس�یدید و رابطه ش�ما با ش�هید 

رجایی چگونه بود چطور آشنا شدید؟
مناف�ی: کمی مس��ائل را فراموش کردیم، م��ن مقدماتی را 
می گویم تا دوس��تم دکتر لواسانی که آن زمان ها با من بود بیاید 
و مس��ائل را تکمیل کند. اما به هر حال رجایی نامی نیست که از 
ی��اد برود ل��ذا مقدمه ای از آن می گویم. اتفاق��اً یک آلبومی هم از 
عکس های آن دوران دارم که می گویم بیاورند. زمانی که ش��هید 
رجایی نخست وزیر شد، از من خواست که به عنوان وزیر بهداری در 
دولت باشم من رفتیم پیش او و گفتم که آدم های بهتر و باتجربه تر 
از من هستند چرا من را انتخاب کردید؟ گفت من مشورت کردم 

و به این نتیجه رسیدم که شما را باید انتخاب کنم. 
گفتم من افراد بهتر از خودم را می شناسم. گفت خب آنها 
را لیست کنید. من هم چند تا اسم دادم. بعد از چند روز به من 
زنگ زد و گفت من با امام هم صحبت کردم و در نهایت خودت 
باید بیایی. جالب بود برایم آن اس��امی که من داده بودم بعدها 
همه رفتند خارج و هیچ کدام در ایران نماندند. افرادی علمی و 

موفق بودند، اما به هر حال نمی توانستند با این نظام بسازند.
این طور ش��د که من رفتم بهداری را گرفتم. روابط ما خیلی 
با هم خوب بود تا این که رجایی در آن انفجار به ش��هادت رسید. 
اتفاقاً شهید رجایی پسر کوچکی هم داشت که خیلی به دیدن من 
می آمد. تا این که کم کم بزرگ ش��د و دانش��گاه رفت و آن رابطه 
کم رنگ شد. فکر می کنم آن پسر آن طور که شهید رجایی آرزو 
داشت نشد البته تقصیری هم نداشت چون در دوران حساس سنی 

پدرش را از دست داد. 
در آلبوم دیدم با آقای هاشمی هم بودید؟

بله با او هم بوده ام. این همان آلبومی است که گفتم که با 
امام، رهبری، رجایی، باهنر، هاشمی و... عکس دارم. 

با کدام یک از این افراد بیشتر رابطه داشتید؟
من با شهید بهشتی و رجایی بهتر است بگویم کاًل با همه 

این افراد رابطه خوبی داشتم.
از سادگی شهید رجایی خاطره ای دارید؟

اتفاقاً بله. ش��هید رجایی خریدهای من��زل را خودش انجام 
می داد و به دیگران نمی س��پرد، مثاًل نانوای��ی خیابان روبه رویی 
خان��ه اش بود به رغ��م آنکه رئیس جمهور بود ام��ا خودش برای 
خری��د نان می رفت و قبول نمی کرد که کس��ی برود به جای او 

نان تهیه کند. 
هزینه های متفرقه و اسکورت و این حرف ها چطور؟

هرگز. من از نزدیک ش��اهد بود هرگ��ز چنین تجمالتی را 
نداشت و اصاًل قبول نداشت. 

برخورد شهید رجایی با مردم چطور بود؟
یک روز یک فردی در خانه ش��هید رجایی را زد در حالی 
که نمی دانس��ت خانه اوست. رجایی آمد دم در. او تا رجایی را 
دید ترسید و شروع کرد بریده بریده حرف زدن، رجایی آن قدر 
شانه های او را ماساژ داد و با او حرف زد تا فرد از شوک درآمد 

و توانست صحبت کند. 
با آقای منتظری هم عکس دارید؟ از آقای منتظری برایمان 

می گویید؟
بله. او را خوب می شناختم و قبولش هم داشتم. هفته ای دو 
روز او را می دیدم با هم چای و ناهار هم می خوردیم. در کارهای 
سیاس��ی سر در نیاوردم که چه ش��د و اشکال آقای منتظری را 

نفهمیدم. 
آقای باهنر را چقدر می شناختید؟

او را به خوبی می شناختم آدم بسیار خوب، متفکر و عاقل. 
م��ن زمانی که با ش��هید باهنر بودم ع��ده ای مخالف بودند که 
علیه دیگ��ران می زدند من به او گفته بودم هر وقت درباره من 
صحب��ت کردند بگو من هم بیایم و پاس��خ دهم. یکبار خاطرم 
اس��ت که عده ای آمده بودند علیه م��ا صحبت کردند که به ما 
خبر دادند این طور ش��ده، من آمدم، تا رس��یدم آنها تا من را 

ادامه در صفحه 3دیدند پا شدند و رفتند.

برای ققنوسی که رنگ و لعاب جشنواره ها هم 
چشمانش را کور نمی کند

بهوقتسرباز
دلبستهینظام

صفحه 6

س��خنگوی نیروی انتظامی گفت: اطالعات 
یک به دس��ت آمده نشان می دهد IP هکرهایی گ�زارش 

ک��ه به برخی از روزنامه ها حمله ور ش��ده اند 
در آمریکا و انگلیس است.

سردار س��عید منتظرالمهدی در نشست خبری خود با اشاره 
به هک ش��دن س��ایت تعدادی از روزنامه های کشور طی روزهای 
گذش��ته گفت: نکته قابل توجه آن اس��ت که ت��ا این لحظه هیچ 
ش��کایتی از این حمله هکری به پلیس فتا ارجاع داده نشده است 
ولی باید تاکید کرد: که حمالت اخیر به این سایت ها از نوع سطحی 
و دیفیس بوده و تنها صفحه نخس��ت سایت ها را مورد حمله قرار 

داده و هکرها نتوانستند به عمق سرورها نفوذ پیدا کنند. 
وی ادامه داد: در حمالت قبلی به برخی از سایت های کشور 
نیز پلیس فتا هش��دارهای الزم را داده بود و الزم اس��ت در این 
بخش مسئوالن این س��ایت ها توجه ویژه تری به امنیت سایبری 
داشته باش��ند و حتی شاید الزم باش��د برای اطمینان از امنیت 
س��ایت های خود جایزه ای برای نفوذکنندگان در نظر بگیرند تا با 

رفع ایرادات و مشکالت، امنیت سایت های خود را باال ببرند. 
س��خنگوی ناج��ا گفت: در ح��ال حاضر موض��وع در وزارت 
ارتباط��ات در حال پیگیری اس��ت ولی اطالعات به دس��ت آمده 
نش��ان می دهد IP هکرهایی که به برخ��ی از روزنامه ها حمله ور 

شده اند در آمریکا و انگلیس است.
منتظرالمهدی در ادامه با اش��اره به شناسایی عوامل شهادت 
یکی از ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر در منطقه خاش اظهار 

کرد: به دنبال شهادت این مامور پلیس موضوع در دست بررسی 
قرار گرفت و همکاران ما موفق شدند 3 نفر از عوامل به شهادت 
رس��اندن این مام��ور پلیس را شناس��ایی و این افراد را توس��ط 

تکاوران نیروی انتظامی دستگیر کنند.
وی گفت: افراد دس��تگیر شده از عناصر قاچاق موادمخدر در 
ش��رق کشور بودند و سوابق متعدد شرارت و ناامنی در منطقه را 

در کارنامه خود داشتند. 
سخنگوی ناجا خاطرنش��ان کرد: پلیس مبارزه با موادمخدر 
ناجا طی س��ال ج��اری موفق ش��دند 645 تن ان��واع موادمخدر 
را کش��ف کنن��د که 87 درصد کش��فیات انجام ش��ده متعلق به 
استان های شرقی است و این نشان دهنده آن است که کشفیات 

صورت گرفته در مبدأ شناسایی و ضبط شده است. 
وی در ادام��ه با بیان توضیحات درباره حواش��ی طرح جدید 
ترافیک پایتخت اظهار کرد: هرگونه تصمیم گیری درباره مس��ائل 
ترافیک شهر تهران در شورای ترافیک پایتخت که شهردار تهران 
رئیس آن اس��ت مطرح می شود و پلیس راهور تهران نیز یکی از 
اعضای این ش��ورا است که نظرات کارشناسی خود را درخصوص 

طرح های ترافیکی ارائه می دهد. 
سخنگوی ناجا اضافه کرد: طرح جدید ترافیک در تهران ابتدا 

ایراداتی داش��ت که پلیس راهور این موارد و الزامات را در ش��ورا 
مطرح کرد که خوش��بختانه این الزامات لحاظ ش��د و پلیس نیز 

موافقت خود را با اجرای این طرح اعالم کرد. 
منتظرالمهدی با بیان اینکه پلیس بر سر سالمت مردم هرگز 
مماش��ات نخواهد کرد، گفت: پلیس راهور تهران بزرگ 3 الزام را 
درخص��وص این طرح مطرح کرده بود نخس��ت آنکه این طرح به 
آلودگی بیشتر هوا منجر نشود، دوم باعث افزایش ترافیک نشده و 
سوم فشار مضاعف بر مردم وارد نکند که با توجه به این موضوعات 
پولی ش��دن تردد در محدوده زوج و فرد به دلیل مخالفت پلیس 

تصویب نشد. 
وی ادام��ه داد: همچنی��ن در این طرح کاه��ش 12 درصدی 
میزان ورود به طرح ترافیک اجرایی می ش��ود و تعداد خودروهایی 
که مجوز ورود به این طرح را خواهند داش��ت از 129 هزار خودرو 

به 103 هزار خودرو تقلیل یافت. 
س��خنگوی ناجا در واکنش به سوالی درباره هزینه های طرح 
ترافی��ک جدید گفت: پلی��س هیچ دخل و تصرف��ی درخصوص 
هزینه ورود به طرح ترافیک ندارد و این هزینه ها در شورای شهر 
تهران به تصویب می رسد که ارقام آن نیز اعالم شده و علی الظاهر 

هزینه های ورود به طرح کاهش یافته است. 

سخنگوی نیروی انتظامی مطرح کرد

ردپای هکرهای روزنامه های کشور در آمریکا و انگلیس

نگاهی به ایده برگزاری رفراندوم از سوی رئیس جمهور

پیدا و پنهان طرح همه پرسی 


