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باالخره انقالبی باشيم يا نه؟
محمدرضا زائری

ش��ايد به اطمينان بت��وان گفت حض��رت آيت اهلل 
خامن��ه اي در طول دوران رهب��ري بر هيچ موضوعي به 

اندازه هويت انقالبي تاكيد و اصرار نداشته اند.
انقالبي گري با تعارف و ش��عار و مداهنه و مالحظه 
جور در نمي آيد و اساس��ا ج��وش و خروش و جنبش و 

فرياد در ذات رويكرد انقالبي است.
آيا مي ت��وان پذيرفت كه رهبر بزرگ��وار انقالب به 
الزم��ه و نتيجه و طبيع��ت و اقتضاي نظ��ر خود واقف 
نبوده اند و مقصود و منظورش��ان نوع��ي رفتار تبليغاتي 
و فرمايش��ي در چارچوب دستور ابالغي مقامات مافوق 

است و نهايتا شعار مرگ بر آمريكا در راهپيمايي ها؟
اگر كس��ي چنين برداشتي داش��ته باشد نه تنها به 
رهبر انقالب اهانت كرده، بلكه نش��ان مي دهد اساس و 
بنيان مفاهيم و مباني انقالب را هم درك نكرده است.

طبيعت��ا رهب��ر انقالب ه��م اين موض��وع را درك 
مي كردن��د كه با ناامي��دي از مس��ئوالن عافيت طلب و 
ناكارآمد يا فاسد و خائن، مخاطبان جوان و مؤمن خود 
را فرمان آتش به اختيار دادند و البته ترديدي نيس��ت 
- چنان كه خود تصريح كردند - رويكرد پرشور انقالبي 
و اعتراض��ات قاطع و جدي بايد در قالب ضوابط قانوني 
و از راهكارهاي معقول حقوقي و به شكل مسالمت آميز 
و مدني دنبال ش��ود، اما س��كوت و عافيت طلبي، دقيقا 
نقطه مقابل روحيه انقالبي است و شيوع آن بي ترديد به 

معني نابودي انقالب اسالمي ايران خواهد بود.
الزم��ه انقالبي بودن و انقالبي ماندن فرياد زدن در 
مقابل ظلم و عدم تحمل بي عدالتي اس��ت، حتى نسبت 

به يك مجرم!
حتى درباره يك ش��هروند بهايي! چه رس��د به يك 
عضو عادي جامعه كه در زير س��قف ضوابط قانوني مثال 
عضو ش��وراي شهر ش��ده يا به كارآفريني مشغول است 
يا براي دريافت حقوق قانوني معدنكاران ش��عار داده يا 

براي حل مشكل يك روستا چيزي نوشته باشد. 
آنچ��ه ما به جانبداري اش افتخ��ار مي كنيم نظام و 
حكومتي اس��ت كه مظلوم بدون اندك��ي لرزش صدا و 
نگران��ي بتواند ح��ق خود را بگي��رد و قاضي دادگاهش 
نتواند خليفه مس��لمين را كه در جايگاه متهم نش��انده 

به احترامي بيش از طرف دعوا صدا بزند! 
دين و نظامي كه ما س��نگش را به سينه مي زنيم نه 
كره شمالي است و نه سودان جنوبي، بلكه هويتي شفاف 
و مستند است كه اگر مجري قانون در تعزير بيش از اندازه 
بر متهم شالق زد بايد متهم بيايد و اضافه شالق ها را بر 
تن او بنوازد و اگر پاي چوبه دار هم يك سيلي به شخص 
محكوم بزنند بايد قصاص شوند و اگر به جاي خالي كردن 

شيشه مشروبات الكلي آن را بشكنند مديون هستند! 
 زندان��ي مجرم و حتى محكوم به اعدام، جاس��وس 
اجنبي و خائن به كش��ور، فاسد و مفسد و مروج فحشا، 
هر كس��ي با بدترين جرم و جنايت قابل تصور هم نبايد 
بيش از حكم الهي و مجازات قانوني مورد اهانت و ظلم 

و عقاب و تنبيه قرار بگيرد.

فرزندان ايثارگران خسته ار بالتکليفی 21 ماهه
صبح ديروز درب ش��مالى مجلس ش��ورای اسالمى 
ميزب��ان تجمع برخى از فرزن��دان ايثارگران بود كه در 
اعتراض به تعليق اجرای قانون كسری خدمت فرزندان 
ايثارگ��ران و پايان 21 ماه انتظار، خواس��تار رس��يدگى 

مسئوالن به وضعيتشان شدند.
تجمع كنندگان كه اغلب آنها جوانان و مش��مولين 
خدمت سربازی بودند، با در دست داشتن بنرهايى ضمن 
ابرار خس��تگى از آنچه به عنوان "لجبازی مسئولين" از 
آن ياد مى كردند،خواستار اجرای سريع تر قانون كسری 
خدم��ت و خريد خدمت فرزن��دان ايثارگران، به نحوی 

عادالنه و با نظارت دقيق نهادهای ذی صالح شدند.
گفتنى اس��ت قانون كسری خدمت و خريد فرزندان 
ايثارگران كه طبق آن فرزندان ايثارگران به ش��رط عدم 
غيبت، ب��ه ازای هر درص��د جانبازی پدرش��ان و هر ماه 
رزمندگى يا هرماه آزادگى پدرشان مشمول يك ماه كسر 
خدمت مى ش��دند، پس از گذر ماه ه��ا از تصويب آن در 
مجل��س و اج��ازه فرمانده كل قوا، هن��وز در مرحله اجرا 
با مش��كالت جدی روبه روس��ت و نماين��دگان مجلس و 
ستادكل نيروهای مس��لح به دليل اختالف نظر فراوان و 
اختالف فاحش��ى كه بر سر تعداد مش��مولين اين قانون 
دارند، هنوز به توافقى جامع برای روش اجرای عادالنه آن 
دست نيافته اند. اين درحالى است كه قوانين قبلى برای 
س��ربازانى كه بعد از 19 آذرماه به خدمت اعزام شده اند 
كام��ال ملغى ش��ده و بنابراين درحال حاض��ر هيچگونه 
كسری به فرزندان ايثارگران كه اخيرا به خدمت سربازی 

اعزام مى شوند تعلق نمى گيرد.
قانون خريد خدمت مشمولين ماده 45 قانون خدمت 
وظيفه عمومى كه در بند 5 تبصره 11 اليحه بودجه 97 در 
نظر گرفته شده بود پس از يكبار حذف توسط تلفيق با اصرار 
مجدد نمايندگان، جهت بررس��ى مجدد به اين كميسيون 
عودت داده ش��د. بر همين اساس كماكان در مورد جامعه 

هدف و سرانجام اين قانون ابهامات جدی وجود دارد.

حق پاسخگویی محفوظ است

از نامه های حضرت علی)ع( است به یكی از کارگزارانش: اما بعد، من تو را در امانتم )حكومت( شریك خود نمودم، 
و نس��بت به خویش از همه نزدیكتر قرار دادم، هیچ یك از خاندانم، برای موافقت و مدد کردن به من و رس��اندن امانت 
به سویم در نظر من مطمئن تر از تو نبود. چون دیدی زمانه بر پسرعمویت سخت شد، و دشمن بر او کینه ورزید، و امانت 

مردم تباه شد، و این اّمت به فتنه دچار و به خونریزی دلیر و پراکنده و بی پناه شدند، پیمانت را با پسرعمویت دگرگون 
نمودی، آنچه توانستی از اموالی که برای بیوه زنان و یتیمان نگهداری می شد ربودی، بدون اینكه در این غارتگری احساس 

گناه کنی! سبحان الّل! آیا به قیامت ایمان نداری؟ و از حسابرسی خدا نمی ترسی؟!

ادامه از صفحه اول
با آقای خامنه ای هم عکس دارید؟

بله. من با ايشان خيلى ارتباط داشتم. مهمترين 
ارتب��اط ما هم زمانى بود كه ايش��ان ترور و زخمى 
ش��ده بود. من دائماً در بيمارستان در خدمت آقای 
خامنه ای ب��ودم و حتى در وزارتخان��ه نبودم و در 

بيمارستان كارها را انجام مى دادم. 
از آن دوران خاطره ای با رهبری دارید؟

رابطه ايش��ان با من بيش از آنكه بحث وزارت 
باشد بحث رفاقت است. آرامشى كه در آن شرايط 

داشتند برايم خيلى جالب بود. 
با آقای هاشمی هم عکس دارید؟

من به آقای هاش��مى خيلى ارادت داش��تم و 
االن هم دوستش دارم. 

عده ای می گویند که رفتار آقای هاشمی در مرور 
زمان با تغییر همراه بوده آیا این طور است؟

از اين حرف ها زده مى ش��ود مگر كسى هست 
كه چنين حرف هايى درباره اش نزده باش��ند. آقای 
هاش��مى را من قب��ول دارم چون مى دانس��ت چه 
مى كند و خيلى خوب همه حرف ها را مى شنيد. به 
نظر من يكى از اشتباهات او آوردن آقای كرباسچى 
بود كه من و بس��ياری در دولت با اين فرد مخالف 
بوديم ولى او مى گفت از كرباسچى مى توان مشورت 

گرفت. 
چ�را مخال�ف کرباس�چی بودید، مگ�ر از او چه 

دیدید؟
او را آوردند در دولت اما بايد به صراحت گفت 
كه كرباس��چى شيشه خورده داش��ت. او هر كاری 
كه خواس��ت انج��ام داد. مثاًل آن برجى اس��ت كه 

زده شد.
برج میالد؟

بله و من هميشه مخالف بودم و نمى خواستم 
اي��ن كار انجام ش��ود چ��ون ب��رج مخابراتى برای 
كش��ورهايى اس��ت كه بلندی ندارند نه ما كه دور 
تا دور آن كوه داريم. لذا به خاطر مخالفت من اين 
كار را انج��ام نداد و بعد از رفتن من ش��روع كرد. 
آنجا ما يكى دو تا بيمارس��تان داشتيم و ما نگران 
آنها بوديم و در نهايت آن بيمارستان ها با آن طرح 

از بين رفت. 
این طرح در زمان کرباس�چی مطرح می ش�د که 
هزینه زندگی در تهران را باید آنقدر گران کرد که 
مردم مجبور شوند کوچ کنند، این درست است؟

اين مسئله درست شدنى نيست. اينها خودشان 
مردم را به تهران آوردند. در آن زمان اين صحبت ها 
مطرح مى شد ما مى گفتيم كه چه ضرورتى دارد كه 

بخواهيم تهران را پر يا خالى كنيد. 
بگذری�م، از خاطرات�ی که با دیگر ش�خصیت ها 

هنوز به خاطر دارید بگویید؟
بل��ه، يك خاط��ره جالب دارم ك��ه گفتن آن 
خالى از لطف نيست، در آن دوران موسوی اردبيلى 
دادستان بود يادم است روزی امام بلند شد لباس 
پوش��يد و گفت ف��ردی از من به دادگاه ش��كايت 
كرده بايد بروم دادگاه پاسخ دهم. موسوی اردبيلى 
و ساير مقامات اجازه ندادند ولى امام گفت نه من 

بايد بروم پاسخ دهم.
»از ای�ن به بعد دکتر لواس�انی به جمع ما 

اضافه شد«
لواس�انی: در قانون اساس��ى همه افراد با هم 
برابر هس��تند و تفاوتى ميان آنها نيس��ت. امام)ره( 
هم كه مقيد به اين امر بود خواستار رفتن به دادگاه 
بود و مى گفت بايد پاس��خگو بود. ام��ا اطرافيان و 
مسئوالن مى گفتند ما مى رويم انجام مى دهيم. اين 
ممانعت ها و فاصل��ه گرفتن ها از قانون همين طور 
ادامه پيدا كرد تا به امروز كه به قول قديمى ها تا به 
طرف مى گويى باالی چشمت ابروست بايد بياييد و 

درستش كنيد.)مى خندد(
در ای�ن صحبت ه�ا دو نکته قاب�ل توجه وجود 
دارد. یکی اینک�ه آقای دکتر منافی گفت وقتی 
به او پیش�نهاد وزارت ش�د دیگ�ران را معرفی 
ک�رد و گفت بهت�ر از من هم وج�ود دارد. نکته 
دیگ�ر رفتار امام در قانون مداری و برابر بودن با 
دیگران اس�ت. اکنون در مسئوالن کمتر این دو 
خصیصه دیده می شود. چرا چنین تفاوتی ایجاد 
ش�ده به هر حال مسئوالن امروز همان بچه های 
انقالب دیروز هس�تند آیا نظام کم کاری داشته 

در پرورش افراد یا دلیل دیگری دارد؟
مناف�ی: آدم ها در طول زمان تغيير مى كنند. 
در تاريخ انبيا و يا اس��الم ن��گاه كنيد مى بينيد كه 

افراد بس��يار خوبى بودند اما به مرور تغيير كردند 
و از پيامبر و ام��ام على و دين فاصله گرفتند و به 
هر حال ش��يطان هم كه بيكار نيست و همواره در 
حال گول زدن است. اين افرادی هم كه امروز اين 
طور هستند در زمان انقالب چنين نبودند. نگفتيم 
كه ما انقالب كرديم كه قدرت را در دست بگيريم، 
به مرور چنين ش��ديم. اين جمله را عمداً مى گويم 
چون چيزی اس��ت كه در ذهن مردم ايجاد ش��ده 
اس��ت. امام ابتدا رفت قم يعنى اينكه مى خواست 
مرجعي��ت خ��ود را انجام دهد. اما ام��ام را آوردند 
ته��ران در جم��اران. امام از زمانى ك��ه آمد تهران 
كجا توانس��ت برود؟ هيچ جا. من مى گويم امام را 
حب��س كردند. امام آمده بود ب��ا مردم و در درون 
مردم زندگى كند. چه كسانى امام را از مردم جدا 

كردند؟ 

لواس�انی: من بعد از حادث��ه 7 تير كه از زير 
آوار زن��ده بيرون آمدم گفتم پايه های نظام اس��توار 
ش��د و از سياست جدا شده و به دانشگاه رفتم ولى 
آقای منافى ادامه داد تا دوران مرحوم هاشمى. من 
آخرين ديداری كه با آقای هاشمى داشتم زمانى بود 
كه به عنوان بازمانده 7 تير دو هفته قبل از فوتشان 
ديدم، آنج��ا من گاليه ها و نقدهايى را مطرح كردم 
و آقای هاش��مى در گوشم گفت خوب است تا حاال 
نگرفتند شما را )مى خندد(. اما در باب انقالب بايد 
بگويم كه ابتدای فعاليت ما برگرفته از تفكر افرادی 
بود كه حزب جمهوری را تشكيل دادند. در حقيقت 
تحزب را مى خواستند به نحوی ايجاد كنند كه مفيد 
به فايده باشد. تحزب به هر حال صور متفاوتى دارد. 
سه نفری كه يكى از آنها آقای خامنه ای بودند وقتى 
مى خواستند حزب جمهوری را ايجاد كنند به دنبال 

آن بودند كه حزبى مفيد ايجاد شود.
این کار صورت گرفت؟

لواس�انی: بعد از تش��كيل حزب كادرسازی 
ص��ورت گرف��ت ي��ادم اس��ت در دوران ب��ازرگان 
اولي��ن وزي��ری ك��ه در كابينه اعتراض و اس��تعفا 
كرد؛ دكتر س��امى بود. وقتى اس��تعفا كرد كابينه 
بازرگان همچنان بر مس��ند كار ب��ود. در آن زمان 
ش��ورای انقالب اين وزارتخانه را به گروه پزش��كى 
ح��زب واگذار كرد. در باب واگذاری آن چنين بود 
كه آقای بهش��تى ما را ب��ه همين مجلس خبرگان 
دع��وت كرد س��اعت 11 ش��ب آقای بهش��تى كه 
هميش��ه 9 شب مى خوابيد به خاطر انجام كارهای 
انقالب ساعت 11 شب آمد آنجا و جلسه گذاشت. 
11 نفر بوديم عباس ش��يبانى بود، باقر لواس��انى، 
واليت��ى و... وقتى گفته ش��د كه ش��ورای انقالب 
وزارت به��داری را به گروه پزش��كى حزب واگذار 
ك��رده و يكى را به عنوان وزير از بين خود انتخاب 
كني��د به اين 11 نفر پيش��نهاد دادن��د هيچ كدام 
قبول نكردند و گفتند ديگری بهتر است. بعد فشار 
آورديم به دكتر ش��يبانى كه ش��ما پيشكسوت ما 
هستيد بايد قبول كنيد ولى گفت نه. بعد به دكتر 
باقر لواس��انى فش��ار آورديم چون كارهای اجرايى 
بسياری داش��ت، اما او هم قبول نكرد و گفت من 
يك خدمتگزار كوچكى هس��تم. هم��ه، آن روزها 
گفتند و جلس��ه در نهايت به فردا رس��يد و به زور 
دكتر زرگر مس��ئوليت را پذيرفت. اما االن اگر بين 
هزار و صد نفر بگوييد چه كس��ى پست مى گيرد، 
همه مى گويند من و يك��ى هم نمى گويد ديگری! 
آن زمان همه مى گفتند نه، چراكه بهتر از ما هست 
و به دنبال پس��ت نيس��تيم. در دوران انقالب همه 
همين طور بودند چراكه به دنبال انقالب و اس��الم 
و مبانى اس��المى بوديم. روايات در اس��الم همين 
است كه كس��ى كه پس��تى را مى پذيرد در حالى 
كه مى داند بهتر از او برای اين س��مت وجود دارد، 
به خ��دا، به مردم و به پيغمبر خ��دا خيانت كرده 
اس��ت. اما امروز متأس��فانه جهت برخى به سمت 
منافع دنيوی و اجتماعى و به نس��بت ش��خصى و 
نفسانى رفته. اسامى كه آقای دكتر نام بردند واقعاً 
انس��ان های خوبى بودند اما مرور زمان و تغييرات 
نفسانى و البته عدم نظارت قوی دستگاه ها موجب 
اين تغييرات شده است. اگر ما يك ساختار نظارتى 

قوی داشتيم اينگونه نمى شد. 

)خطاب به دکتر منافی( ش�ما جبهه هم رفته اید 
در آلب�وم عکس های�ی از آن دوران می بینیم؟ 

وزیر بودید رفتید؟
منافی: من به عنوان وزير بهداری برای آشنايى 
ب��ا وضعيت جبهه ها بايد به جبهه س��ر مى زدم در 

ضمن چرا يك وزير نبايد به جبهه برود؟ 
تيم ه��ای پزش��كى را نظ��ارت مى ك��ردم كه 
مجروح��ان را در مرحل��ه اوليه به ثب��ات وضعيت 
مى رس��اندند و بع��د برای مداوای نهايى س��ريع به 
ش��هرهای ديگر اعزام مى كردند. به نظر من كمك 
خ��دا بود ك��ه اين طرح اجرا ش��د. ولى پزش��كان 
داوطلب بودند و مى رفتند و حتى ش��خصيت هايى 
بودند مانند دكتر فاضل كه مى رفت، من مى گفتم 
شما نرويد اينجا مفيدتر هستيد من خودم مى روم؛ 
ولى آنها عش��قى در ذهنشان داشتند كه به خاطر 
آن مى رفتند. واقعاً مى گويم آن دوران همه مردم به 
دنبال خدمت بودند از پزشكان گرفته تا ساير افراد 
همه و همه داوطلب خدم��ت بودند. من به عنوان 
وزير وظيفه داش��تم كه بروم جبه��ه، اما ديگران با 

جان و دل به عنوان داوطلب بودند. 
لواس�انی: آنجا اتاق عم��ل صحرايى مجهزی 
درس��ت ك��رده بودند ك��ه كارهای بزرگ��ى انجام 

مى شد. چند نفر از پزشكان هم شهيد شدند. 
)خطاب به منافی( فرزند شما هم شهید شد آیا 
با خود نگفتید ک�ه من می روم جبهه دیگر الزم 

نیست پسرم هم برود؟
منافی: پسرم برای اين شهيد شد چون خودش 
مى خواست برود بجنگد و با دشمن مقابله كند، من 
بعداً متوجه ش��دم كه فقط پسر من شهيد شد و نه 
س��اير مسئوالن چون آنها با تيم حفاظت مى رفتند 
اما پس��ر من خودش رفت. اسم يكى از خيابان های 
اي��ن دور و ور را نيز به ن��ام او كردند اما بعدها در 
باند و باندبازی آن را نيز حذف كردند. اين برای ما 
مهم نيس��ت مسئله اصلى اين است كه پسرم برای 

اعتقادش به جبهه رفت و نه چيز ديگری. 
به او نگفتید که نرود؟

مناف�ی: نه من نگفتم نرو. 14 سال داشت كه 
رفت چون قسمتش اين بود. ناراحت هم نيستم به 
هر حال مرگ و زندگى دس��ت ما نيس��ت چه بسا 
آدم در همي��ن خيابان تهران راه مى رود و تصادف 
مى كند پس چه بهتر كه با ش��هادت همراه باشد. 
البته اگر همين بچه ها نبودند ما موفق نمى شديم. 

آن بچه ها با تمام وجودشان جنگيدند. 
لواس�انی: درباره جبهه رفتن پزشكانى كه به 
جبهه رفته اند بايد بگويم. بحث خدمات پزش��كى 
دوران جن��گ تنها با بح��ث اداری نبود بلكه امری 
دفاع��ى ب��ود. البت��ه در بي��ن پزش��كان مانند هر 
مجموع��ه ای عده ای مخالف رفتن بودند ولى به هر 
حال موظف ش��ده بود كه پزش��كان يك ماه بايد 
جبهه بروند. من و فياض بخش وزارت بهزيس��تى 
را اداره مى كرديم ولى چون زير چتر گروه پزشكى 
ح��زب جمه��وری بوديم كه اين ط��رح را داديم و 
اولين گروهى بود كه رفتيم. كار تيم پزش��كى اين 
بود كه در آنجا ابتدا وضعيت مجروحان ثابت شود 
و بعد س��ريع به بيمارستان منتقل شوند كه دوران 
بس��تری را آنجا س��پری كنند. مثاًل يادم است در 
اهواز ب��ودم رزمن��ده ای بود كه چان��ه اش تركش 
خورده بود و خونريزی شديد داشت ما آنجا صورت 
را به طور موقت درس��ت كرده و بعد به بيمارستان 
منتق��ل كرديم. يادم اس��ت ك��ه در مقاطعى خط 
س��ير فرودگاه مهرآب��اد تا اين خياب��ان انقالب پر 
بود از آمبوالنس ها كه مجروحان را به بيمارس��تان 
مى رساندند. اين خدمات اگر انجام نمى شد ميزان 
تلف��ات م��ا از 400 ه��زار حداقل ب��ه ميليون نفر 
مى رسيد. دكتر منافى به عنوان وزير بهداری هفته 
و ي��ا ماهى چندبار خود را موظف مى دانس��ت كه 
برای بررس��ى كمبودهای پزش��كى دائم به منطقه 
س��ر مى زد. درباره پسر دكتر منافى بايد بگويم كه 
او انس��ان واال و وارسته  ای بود. وقتى دكتر را وزير 
كرده بودند براساس ضوابط بايد برای او و خانواده 
حفاظ��ت صورت مى گرف��ت. دو س��ه روز بود كه 
فرزند او را با ماش��ين به مدرسه مى بردند. پسرش 
به دكتر گفته بود كه اگر بخواهند اين كار را انجام 
دهند من ديگر مدرسه نمى روم. يادم است دكتر با 
پسرش رفته بود پيش آقای بهشتى كه رئيس قوه  
قضاييه بود، به ش��هيد منافى گفته بود وقت درس 
خواندن توس��ت بعد برو جبهه. حتى نزد امام رفته 
بود و امام هم همين نصيحت را به او كرده بود اما 

او دلش مى خواست به جبهه برود و رفت. 
منافی: آخر او حرف منطقى مى زد كه كس��ى 
توان پاسخ دادن نداشت. من به او گفتم تو مى خواهى 
بروی مى خواهى چه كار كنى؟ گفت مى خواهم دفاع 
كنم از كشور. مشهد بوديم رفتيم پيش واعظ طبسى. 
به پسرم گفت تو مى خواهى بروی جبهه هزاران نفر 
مانند تو آن جا هس��تند. پس��رم گفت خب چرا من 

مثل آن هزاران نفر نباشم؟
آق��ای خامنه ای به پس��رم گفت ب��ا يك پياز 

مى ش��ود يك ديگ را راه انداخت ولى يك پيازچه 
يك لقمه مى شود. پسرم گفت خب اگر آن پيازچه 
خش��كيد و پيازهم نش��د آن وقت چه؟ آن هم كه 
از دست مى رود. پس��رم همه جواب ها را در دست 
داشت كه پاس��خ دهد. باالخره هم رفت و صادقانه 
به عنوان يك فرد عادی رفت نه به عنوان كسى كه 
پدرش وزير است در حالى كه فرزند بسياری با تيم 
حفاظت رفتند و االن هم هس��تند. ما از شهادتش 

اصاًل ناراضى نيستيم.
دکتر لواسانی: بعد از اينكه پسر منافى به جبهه 
رفت، ه��ر بار دكتر برای بازديد از جبهه ها مى رفت، 
قسمتى كه پسرش بود نمى رفت تا كسى خيال نكند 
به هوای ديدن پسرش برای سركشى آمده. متأسفانه 
بس��ياری از دوس��تان ما ك��ه در دوران دفاع مقدس 
بودن��د امروز در منافع اقتصادی ذوب ش��دند و االن 

اعتقادشان تماماً به مسائل مالى تبديل شده اند. 
رفتاری که آقای دکتر در قبال فرزندش داش�ت 
امروز در میان مسئوالنی که زمانی خود داعیه دار 

انقالب و دفاع مقدس هستند دیده می شود؟ 
مناف�ی: ببينيد زمان پيغمبر چه ش��د. همه 
م��ردم با پيامبر ادعای دوس��تى مى كردند اما پای 
جنگ مى شد كنار مى كشيدند. شيطان هم كارش 
همين است. همه راه راست را مى شناسند هركس 
مى گوي��د نمى داند دروغ مى گوي��د. همه مى دانند 
دست كردن در جيب ديگران بد است، موادمخدر 
بد اس��ت اما انجام مى دهند. ما بايد س��عى كنيم 
كه بنده خدا باش��يم و تا جايى ك��ه مى توانيم نيز 
فرزندانمان بنده خدا باش��ند. ت��ا جايى كه با خدا 
باش��يم خدا هم يقيناً با ماس��ت. اگر جدا ش��ديم 
همي��ن اتفاق ها مى افتد. بايد از خ��دا بخواهيم ما 
را در راه راست نگاه دارد. اين طبيعت آدمى است 
ك��ه چنين اختالس ها را انج��ام مى دهد. اين همه 
پول را اختالس مى كنند چه مى كنند؟ مى گذارند 
در بانك ه��ای خارجى و بع��د هم مى ميرند و هيچ 
به��ره ای از آن نبرده اند و بانك ه��ا آن پول ها را به 
عنوان پول كثيف مى خورند. به هر حال ما بايد در 

همه حال خدا را داشته باشيم.
بع�د از دوران آقای هاش�می از سیاس�ت کنار 

کشیدید چه شد آیا خودتان این را خواستید؟
منافی: از دوران هاشمى به بعد يعنى از دوران 
خاتم��ى كه من نبودم و احمدی نژاد هم كه من را 
خواس��ت ولى من ديدم با اين فرد اصاًل نمى ش��ود 
كار ك��رد. يكى دو نفر از جمله خانم دس��تجردی 
در دولت او حاضر ش��دند اما در نهايت با وضعيت 
اهانت آميزی خارج ش��دند. من كاًل از احمدی نژاد 
خوش��م نمى آمد. چيزی را كه من تعجب مى كنم 
اين اس��ت كه چرا آن زمان هر چه مى گفت كسى 
چي��زی نمى گفت حت��ى خود من هم از س��كوت 

خودم تعجب دارم.

با آقای روحانی چطور؟
منافی: ديدارهايى داش��تم اما اينكه با او كار 

كنم نه. 
لواسانی: درباره تغيير افراد بايد بگويم اين به 
اين معنا نيس��ت كه آدم بدی بوده ان��د و يا چهره 
عوض كرده اند بس��ياری از آنها افراد خوبى بوده اند 
اما به خاطر فطرت انس��انى و تحريكات شيطانى به 
اين س��مت رفته اند. شيطان به خداوند مى گويد به 
خداوند س��وگند كه من هم��ه را اغوا مى كنم مگر 
مخلصون را. اكنون كسانى را داريم كه با مسئوليت 
دولتى و شاغل در دس��تگاه دولتى كه فرزندانشان 
خارج از ايران هس��تند. اين توجيه مى كند كه االن 
نياز اس��ت تا اين خان��واده خارج از ايران باش��د و 
داليلى مى آورد. اين داليل همان توجيهات اس��ت 
كه در طول زمان افراد را كم كم به س��وی ديگری 
س��وق مى ده��د. اينكه ف��ردی در طول 20 س��ال 
دارای نوس��انات شده است، بايد بگوييم برگرفته از 

نفسانيات است كه بر اثر شرايط ايجاد شده است.
منافی: آقای دكتر ما همه خوب و بد را درك 
مى كني��م و مى فهمي��م. افراد خودش��ان را توجيه 
مى كنن��د. راه دور نرويم. اعتي��اد را همه مى دانند 
كه بد اس��ت اما با توجيهات متع��دد به دنبال آن 
مى روند. قباًل يك ترياك داشتيم اما االن تعدادشان 
را نمى شود ش��ناخت. چرا ما اين طور شديم؟ چرا 
نتوانستيم كشور خود را از اين چيزها نجات دهيم. 
به نظر من البته اين هم برنامه ريزی ش��ده است و 
س��هم كشور ما در اين امر بسيار باال در نظر گرفته 

شده است كه اعتياد زيادی در آن رواج دهند. 
به هر حال كس��ى كه م��ى رود زندگى خود را 
هزينه مى كند تا ماده مخدری را مصرف كند واقعاً 
اين جز ديوانگى چيز ديگری نيس��ت. يادم اس��ت 
يكى از دوس��تان خودمان بود كه مى گفت من يك 
بار مى كش��م و امتحان كن��م به او گفتند كه نكش 
گرفت��ار مى ش��وی و او همان يك بار ش��د و ديگر 
نتوانس��ت ترك كند. در زمان ش��اه گفتند ترياك 
ممنوع و در داروخانه ها مى فروختند سهميه ای كه 

دكانى برای خودش��ان بود ام��ا همان زمان عده ای 
متوجه اين فريب شدند و ترك كردند. 

االن مشغول چه کاری هستید؟ ناراحت نیستید 
ک�ه زمان�ی در رأس کار بودید و امروز حاش�یه 

هستید؟
منافی: ش��ايد فكر من با دكتر لواس��انى فرق 
داش��ته باشد. آنچه كه مسلم است اين است كه ما 
ناراضى هس��تيم ما انقالب نكرديم كه چنين باشد 
)بغض مى كند( ما فرزند ش��هيد نداديم كه چنين 
باشد كه امروز شرايط كشور است. ما آمديم وسط 
كه بنده خدا باشيم. امام حرفش اين بود. اصاًل من 
اعتق��اد دارم كه امام نيامد ك��ه حكومت كند امام 
ابت��دا رفت قم تا طلبگى كن��د و آدم تربيت كند. 
ام��ام را بيرون آوردند چراكه اگ��ر امام قم بود كه 
طالب قراضه پاكس��ازی مى شدند. االن به جماران 
توج��ه كنيد. يك گنبد نصفه كاره دارد، ديوارها را 
مى خواستند كچ كنند هنوز نصفه است. يك گليم 
كهن��ه آنجا بود. امام از خانه اش از پلى مى آمد اين 
طرف برای مردم س��خنرانى مى كرد. ما بارها آنجا 

رفتيم ديدار امام و چای خورديم و يك قرآنى هم 
عيدی مى داد. همين پس��رم كه ش��هيد شده زياد 
مى آمد آنجا. اين چنين جريانى به چه تبديل شده 
است آيا اين همان راهى است كه امام گفت؟ بايد 
فكر كنيم ببينيم زندگى امروز مسئوالن مانند آن 
روزها و امام است. البته در فكر كردن بايد شناخت 
از اس��الم و امام و زندگى پيامبر و امامان داشت تا 
ببينيم آيا واقعاً مانند آنها زندگى مى كنيم. امام را 
از وقت��ى به جماران آوردند ت��ا پايان عمرش يك 
ش��اه عبدالعظيم هم نرفت. بايد ببينيم چطور اين 
چنين شد. به هر حال دشمنان انقالب كه ساكت و 
بيكار نيستند و به دنبال بدل زدن هستند. شيطان 
هم كه كارش را مى كن��د. آن چيزی كه انقالب و 
امام مى خواس��تند اين مديريت كنونى امروز نبود. 
ام��ا امام را ه��م محاصره كردند و نف��وذ كردند تا 
ام��ام از خانه اش نتواند خارج ش��ود. من مى گويم 
امام تا پايان عم��رش در محاصره بود. بعد از فوت 
ايش��ان هم آن را كجا برديد دفنش كرديد. جايى 
دفن��ش كرديد كه امام رضا ه��م اين طور بارگاه و 
شوكتى برايش ايجاد نش��ده است. اين همه خرج 
را چه كس��ى كرده است؟ فردا روزی بيايند به من 
بگويند اين را چرا گفته ای مى گويم آری من گفتم 
مى خواهيد اعدام كنيد بفرماييد بسم اهلل، ولى شما 
طوری بنويس��يد كه بعد از نوشتن شما را نگيرند! 
)مى خندد...( واقعاً چه كس��ى مى تواند از مقبره ای 
كه برای امام درست كرده اند، دفاع كند. اصال امام 
راضى بود او را اينج��ا ببرند؟ نه قطعاً اگر امام بود 

قبول نمى كرد چنين كاری كنند. 
یعن�ی معتقدید ب�ا این وضعی�ت و آن تجمالت 
حرم نس�ل جوان نمی تواند ش�ناخت درستی از 

امام و انقالب داشته باشد؟ 
منافی: بله دقيقاً. امام يك چيز ديگری بود واقعا 
ام��ام بود و با همان منش امامان زندگى مى كرد. او 
ش��عار اس��الم داد و عمل كرد االن ما ش��عار اسالم 

مى دهيم و تنها چيزی كه نداريم اسالم است. 
لواسانی: يك عكس از حسينيه اوليه جماران 
بندازيد و يك عكس از حس��ينيه شماره 2. ببينيد 
چقدر متفاوت شده اس��ت. چه تفاوت هايى داشته 
است. مسيح مهاجری در مقاله ای مفصل درباره اين 
حسينيه نوشته بود كه اين همه بارگاه چيست. دائم 

به نام امام خرج مى كنند كى امام اين طور بود؟ 
منافی: حرف هايى است كه نمى شود گفت ما به 
هر حال مى گوييم. امام در همان خانه ساده زندگى 
مى كرد و يك چای هم مى خواس��ت بدهد در همان 
جا مى داد و در اين تش��كيالت حتى آب هم نخورد. 
به هر حال دش��من دش��منى مى كند و ما انسان ها 
س��اده فريب مى خوريم. از حضرت على قوی تر پيدا 
نمى كنيد اما با على چه كردند. على درباره قاتل خود 
مى گويد كه به او آب و نان دهيد او بنده خداست. اگر 
زنده باشم خودم عمل مى كنم و اگر نبودم شما فقط 
يك ضربه مى زنيد و حتى يك ناسزا هم حق نداريد 
ب��ه او بدهيد. االن دادگاه های ما اين طور اس��ت؟ آيا 

شنونده بودن مسئوالن ما اين طوری است؟ 
لواس�انی: آقای ش��اهرودی رئي��س قوه بود 
دعوت كرده بود برای هفت تير در ساختمان وزارت 
خارجه در كامرانيه. س��اعت 12 ظهر بود او ساعت 
12و 30 آم��د به او گفتم مؤمن بايد به عهدش وفا 
كند وعده 12 داش��تى. عذرخواهى شد و گفت در 
حال بررسى پرونده های اعاده ای بوده و ماندم تمام 
شود. يادم آمد كه فردی به من گفته بود كه نوبت 
اعاده فروخته مى ش��د، كه م��ردم بتوانند در فالن 
تاريخ با رئيس قوه ديدار داشته باشند. او گفته بود 
كه اين برگه نوبت ها خريد و فروش مى شوند مثال 
كس��ى كه پرونده 200 ميليونى دارد با فردی كه 
پرونده 10 ميليون��ى دارد نوبت را جابه جا و پولى 
در ازای آن داده مى شود. به آقای شاهرودی گفتم 
خبر داری نوبت خري��د و فروش مى كنند؟ انتظار 
داش��تم كه به او بر بخ��ورد و بگويد چنين چيزی 
امكان ندارد. اما گفت در ش��هری مانند قم شنيده 

بودم كه اين كار را مى كنند اما در تهران نه. 

وزیر اسبق بهداشت در گفت وگو با سیاست روز:

چه کسی می تواند از مرقدی که برای امام ساختند دفاع کند؟
ابتدای انقالب کسی مقام نمی خواست، اما االن اگر بین هزار و صد نفر بگویید چه کسی پست می گیرد، همه می گویند من

من به عنوان وزیر بهداری برای 
آشنایی با وضعیت جبهه ها باید 
به جبهه سر می زدم در ضمن 
چرا یک وزیر نباید به جبهه 

برود؟ تیم های پزشکی را نظارت 
می کردم که مجروحان را در 
مرحله اولیه به ثبات وضعیت 

می رساندند و بعد برای مداوای 
نهایی سریع به شهرهای دیگر 

اعزام می کردند. به نظر من 
کمک خدا بود که این طرح 

اجرا شد. ولی پزشکان داوطلب 
بودند و می رفتند و حتی 

شخصیت هایی بودند مانند دکتر 
فاضل که می رفت، من می گفتم 
شما نروید اینجا مفیدتر هستید 

من خودم می روم؛ ولی آنها 
عشقی در ذهنشان داشتند 

که به خاطر آن می رفتند. واقعًا 
می گویم آن دوران همه مردم به 

دنبال خدمت بودند

تا جایی که با خدا باشیم خدا هم 
یقینًا با ماست. اگر جدا شدیم 
همین اتفاق ها می افتد. باید از 

خدا بخواهیم ما را در راه راست 
نگاه دارد. این طبیعت آدمی 
است که چنین اختالس ها را 

انجام می دهد. این همه پول را 
اختالس می کنند چه می کنند؟ 
می گذارند در بانک های خارجی 

و بعد هم می میرند و هیچ 
بهره ای از آن نبرده اند و بانک ها 
آن پول ها را به عنوان پول کثیف 
می خورند. به هر حال ما باید در 

همه حال خدا را داشته باشیم

لواسانی:
یک عکس از حسینیه اولیه 
جماران بندازید و یک عکس 
از حسینیه شماره 2. ببینید 

چقدر متفاوت شده است. چه 
تفاوت هایی داشته است. مسیح 

مهاجری در مقاله ای مفصل 
درباره این حسینیه نوشته بود 
که این همه بارگاه چیست. دائم 

به نام امام خرج می کنند کی 
امام این طور بود؟ 

لواسانی:
11 نفر بودیم عباس شیبانی بود، 
باقر لواسانی، والیتی و... وقتی 

گفته شد که شورای انقالب 
وزارت بهداری را به گروه پزشکی 

حزب واگذار کرده و یکی را به 
عنوان وزیر از بین خود انتخاب 

کنید به این 11 نفر پیشنهاد 
دادند هیچ کدام قبول نکردند و 

گفتند دیگری بهتر است


