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ننجون

اگر ما دشمن را بیش از اندازه دیدیم 
و بیشتر از او ترسیدیم
 قطعًا دچار خطای در محاسبه خواهیم شد
باید مواظب باشیم درگیر و دچار واقعیت سازیهای 
خالف واقع نش��ویم. فرض بفرمائید اگ��ر چنانچه ما 
توان خودمان را بیش��تر از واق��ع بدانیم، یا کمتر از 
آنچه که واقعیت اس��ت، بدانی��م، دچار خطا خواهیم 
ش��د؛ ت��وان دش��من را هم اگ��ر بیش��تر از آنچه که 
هس��ت، یا کمت��ر از آنچه که هس��ت، ببینی��م، دچار 
اش��تباه محاسبه خواهیم شد. این از آنجاهائی است 
که طراحان دشمن وارد میدان میشوند. شما مالحظه 
کنی��د؛ در تبلیغات گس��ترده ی رس��انه اِی دش��منان 
ما س��عی میش��ود توان داخل��ی و ملی کش��ور تحقیر 
ش��ود و کوچک ش��مرده ش��ود؛ متقابالً توان دش��من 
بیش از آنچه که هس��ت، معرفی ش��ود؛ این یکی از 
لغزشگاه هاس��ت. اگر م��ا از آن مقداری که دش��من 
باید مورد مالحظه قرار بگیرد، بیش��تر او را محاسبه 
کردیم و بیش��تر از او ترسیدیم، قطعاً دچار خطای در 

محاسبه خواهیم شد؛ راه را عوضی خواهیم رفت.
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امروز با حضور وزیر دفاع
»کرار« نخستین تانک پیشرفته ایرانی
 رونمایی می شود

»کرار« نخستین تانک پیشرفته بومی کشور امروز رونمایی 
و ب��ه طور ه��م زمان خط تولید آن در صنایع زرهی بنی هاش��م 

دورود افتتاح می شود.
به گزارش اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، در س��یصد و 

پنجاه و هشتمین روز از سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل با حضور 
سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، »کرار« 
نخستین تانک پیشرفته بومی کش��ور رونمایی و به طور هم زمان 

خط تولید آن در صنایع زرهی بنی هاشم دورود افتتاح می شود.

کلیه مراحل طراحی و ساخت تانک پیشرفته بومی کرار در 
صنایع زرهی بنی هاش��م دورود وابسته به سازمان صنایع دفاع 
وزارت دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح انجام شده و به مرحله 

تولید رسیده است.

 عقب نشینی ازحقوق ملت برای کسی که
هزینه انقالب را نداده آسان است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: برای کسی 
که هزینه ای برای انقالب و کشور نداده و همواره در عرصه های 

خطر غایب بوده، عقب نشینی از حقوق ملت آسان است.
به گزارش مهر، سعید جلیلی گفت: اگر درباره امامان 
ما که قله های فضائل بش��ری هس��تند، می خوانید "صالح 
بع��د صالح" و ادعا می کنیم ک��ه می خواهیم به آنها اقتدا 
کنیم، این ادعا وقتی صادقانه اس��ت که ما نیز مناس��بات 
خ��ود را بر مبنای عمل صالح تنظیم کنیم نه مناس��بات 

حزبی و جناحی و باندی!
وی افزود: اگر درباره امامان تعبیر "صادق بعد صادق" 
را بیان می کنیم، اقتضای پیروی از این امامان، آن است که 
مردم صدق را در گفتار و رفتار ما نیز مشاهده کنند. اینکه 
۴ س��ال پیش مق��ام معظم رهبری خطاب ب��ه نامزدهای 
ریاس��ت جمهوری فرمودند حرفی را بزنید که یک س��ال 
بعد ش��رمنده نشوید و اینکه امسال را سال "اقدام و عمل" 
نامگذاری فرمودند، برای این اس��ت ک��ه الزمه صدق آن 

است آنچه گفته می شود، در عمل تحقق پیدا نماید.
نماین��ده مقام معظم رهبری در ش��ورای عالی امنیت 
مل��ی در ادامه با بی��ان اینکه مبن��ای عدالت خواهی، یک 
مبن��ای عمیق دینی و اس��الم ناب اس��ت، اظهار داش��ت: 
امیرالمومنین)ع( بعد از ۲۵ سال خانه نشینی که حکومت را 
می پذیرد می فرمایند: نمی توانم در برابر شکمبارگی برخی 

و گرسنگی مظلومان و محرومان ساکت و بی تفاوت باشم.
جلیل��ی با اش��اره به دی��دارش با دو ت��ن از مادران 
ش��هدای مفقوداالثر کربالی ۴ شهرستان چرام گفت: این 
مادران شهدا باید جایش��ان روی سر مسئوالن باشد. اگر 
کش��ور اقتدار، عزت و امنیت دارد به خاطر همین مادران 
شهداست. وی افزود: برای کسی که هزینه ای برای انقالب 
و کش��ور نداده و هم��واره در عرصه های خطر غایب بوده، 

عقب نشینی از حقوق ملت آسان است.
جلیل��ی با توصی��ف بازدیدش از یکی از روس��تاهای 
اط��راف چرام گفت: اینکه ۵ کیلومتر آن طرف چرام، یک 
روس��تا نه آب دارد نه برق، پذیرفتنی نیست. این مردم به 

تعبیر امام خمینی)ره(، ذخایر انقالب هستند.
وی در انتها با قرائ��ت فرازهایی از نهج البالغه، اظهار 
داشت: برخی افراد در روزهای سختی غائب هستند و در 
روزهای مناف��ع طلبکارند و در برابر ای��ن افراد توده های 
مردم هس��تند که همیش��ه و در روزهای سختی پای کار 

هستند و پشتوانه کشور در برابر دشمنان هستند.

چهارجوابی
سوال از باال و پاسخگویی از پایین
ب��رادر ترکان: فس��اد همیش��ه زمان��ی اتفاق 
می افت��د که یک کاری در تاریک��ی صورت بگیرد، 
ی��ک کاری پنهانی انجام بش��ود، وقت��ی یک کاری 
پنهانی نش��ود انجام بدهید احتمال وقوع فس��اد 

پایین می آید.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( این ش��ایعه استکبار جهانی است که تا بعضی ها 
تا برق خاموش می ش��ود فندک بغل دستی خود را کش 
می روند و بعضی ها در روز روش��ن سه هزار میلیارد تومان 

اختالس می کنند.
ب( تاریکی اصوال چیز خوبی نیست و فسادآور است 

اما نور زیادی هم چشم آدم را اذیت می کند.
ج( بعضی ها با چ��راغ می آیند و چیزهای خوبی را با 
خودش��ان می برند ولی در س��تایش تاریکی صدها مقاله 

می نویسند.
د( هر سه گزینه فوق صحیح است.

ایض��ا برادر ت��رکان: آقای نعم��ت زاده رئیس 
س��تاد بود، در آن حوزه هیچ پولی از بابک زنجانی 
گرفته نش��ده اس��ت، م��ن نمی گویم، چ��ون اینها 
چنین چیزی را گفتند، ممکن اس��ت یک نفر رفته 
باش��د گوش بابک زنجانی را بریده باش��د ولی به 

ستاد ما ربطی ندارد.
ب��ا توج��ه ب��ه ای��ن اظهارنظ��ر ک��دام ی��ک از 
گزینه های زیر گوش باب��ک زنجانی را بریده و به 

"ستاد" کمک کرده است؟
الف( موجودات فضایی

ب( خرزوخان
ج( رابین هود

د(مرد عنکبوتی
همچنان ایش��ان: جوان های رعن��ا رفتند یک 
م��درک فوق لیس��انس گرفتند، ح��اال می گویند ما 
چه کنیم؟ به آنها می گوییم ببخش��ید اشتباه شده 

است، االن باید بگوییم اشتباه شده است.
به عمل فوق چه می گویند؟

الف( سوال از چپ و پاسخگویی از راست
ب( سوال از راست و پاسخگویی از چپ

ج( سوال از باال و پاسخگویی از پایین
د( سوال از پایین و پاسخگویی از باال

برگردی�م به دول�ت و اعتماد م�ردم به آقای 
انتخاب�ات رئیس جمه�وری وعده  روحانی. قب�ل 
دادند و زم�ان تعیین کردند برای حل مش�کالت 
معیشتی مردم و اقتصاد و رکود و... فکر می کنید 
االن که س�ه س�ال و نیم از این وعده ها می گذرد، 

چقدر از وعده های دولت محقق شده است؟
من امروز صبح )یازدهم اس��فند( در شعبه یک 
بانک بودم، رئیس ش��عبه را سال  هاست می شناسم. 
هر وقت می روم در آن شعبه از او می پرسم که وضع 
اقتص��اد، تورم و رک��ود چطور اس��ت؟ می خواهم از 
طریق او اطالعاتی به دست بیاورم. امروز هم همین 
کار را کردم به او گفتم تورم تک رقمی اس��ت دیگر؟ 
گفت بله. تورم وضعش خوب اس��ت به این معنا که 
زیاد نیست و تک رقمی است. گفتم در مجموع االن 
مردم از سیاس��ت های اقتصادی آقای روحانی راضی 
هس��تند یا ناراضی؟ ایش��ان تعبیرش این بود گفت 
که مرفهین و پولدارها ناراضی هس��تند، توده مردم 
و طبق��ات ضعیف راضی هس��تند ب��رای من جالب 
بود. خیل��ی فرصت باز کردن موضوع نبود، اما گفت 
آنهایی که پول��دار بودند و اینهایی که در کار طال و 
زمین هستند و با امضا و تلفن میلیاردی پول جابه جا 
می کنند از این سیاست اقتصادی دولت ناراحتند اما 
توده مردم راضی هستند. حاال من نمی توانم سخنان 
این رئیس ش��عبه بانک را ص��د درصد تایید کنم اما 

برایم جالب بود.
ش�ما به اقتض�ای روحان�ی بودنتان ب�ا مردم 
س�ر و کار داری�د آیا گالیه های م�ردم از وضعیت 
معیشتی شان نس�بت به سه سال قبل کمتر شده 

است؟
م��ن حقیقت��ش به خ��ودم ج��رات نمی دهم و 
ج��رات نمی کنم قض��اوت صد درص��دی کنم چون 
در تخصص من نیس��ت. مراجعات ما هم خیلی این 
را نش��ان نمی ده��د. اما سیاس��ت گذاری های دولت 
را صادقان��ه می بین��م. مثال آق��ای روحانی می گوید 
م��ا اقتصاد داخلی را بدون مالحظ��ه اقتصاد جهانی 
نمی توانیم حل کنیم، یعنی ما یک جزیره نیس��تیم 
که بخواهی��م جدای بر اقتصاد حاک��م بر بین الملل 
و حاک��م بر دنی��ای امروز اقتصاد خودمان را س��ر و 
سامان بدهیم. ما باید روابط اقتصادی داشته باشیم، 
تعهدات و واردات و صادرات داش��ته باشیم و با دنیا 
در تعامل باش��یم. ما باید با ش��رق و غرب و اروپا و 
امریکا تعامل داش��ته باشیم. امروز روحانی پاکستان 
اس��ت و من دیدم در مصاحب��ه می گوید ما باید در 
منطقه دور و بر خودمان را داش��ته باش��یم. ببینید 
نگاه آقای روحانی برای من مهم است، آقای روحانی 
اهل تعامل هس��ت اهل گفت و گو است؛ غد نیست و 
رئیس جمهوری باشد که بگوید ما از همه باالتریم و 
قلدرتریم و می زنیم سازمان ملل را منحل می کنیم و 
شورای امنیت را منحل می کنیم و... دولت قبل اینها 
را می گفت؛ این حرف ها چیس��ت بنشین سر جایت. 
ش��ما خب کشوری هستید مثل سایر کشورها آنقدر 
اولدرم بولدرم ندارد که. شما هم کشوری هستی در 
ح��د خودت. ما همان در ح��د خودمان بفهمیم چه 
کار باید بکنیم خیلی خوب است. نمی خواهد شورای 
امنیت و سازمان ملل بسازیم. آقای روحانی می گوید 
سیاستم این اس��ت: من یک ملتی دارم، ارزش های 
خودم را حفظ می کنم و با دنیا هم گفت وگو می کنم 

تا بتوانیم مشکالت ملت خودمان را برطرف کنیم.

آن  و  ب�ود  ش�ما  صحبت ه�ای  در  نکت�ه ای 
رفت�ار صادقان�ه اس�ت، عل�ت اصل�ی رای دادن 
م�ردم به آقای روحانی این بود که ایش�ان رئیس 
مرک�ز مطالع�ات اس�تراتِژیک ب�ود و در جایگاه 
علمی نشس�ته بود که همه مش�کالت مردم را از 
نزدی�ک می دید. در مناظرات انتخاباتی هم همین 
موضوعات را شاهد بودیم در همان موقع چندین 
و چن�د س�خنرانی از آق�ای روحان�ی هس�ت که 
می گفت مش�کل اصلی در کشور ما سوء مدیریت 
اس�ت. از بیکاری تا مش�کالت اقتصادی را در آن 
زم�ان به س�وء مدیریت ارتب�اط می دادن�د که به 
عقیده کارشناس�ان تعبیر درستی هم بود. همین 
صداق�ت قب�ل از انتخاب�ات خیلی خ�وب بود. ما 
می خواهیم نظر ش�ما را بپرسیم که آقای روحانی 
بع�د از مدتی که در جای�گاه رئیس جمهوری قرار 
گرفتند و مشکالت را لمس کردند چرا ادبیاتشان 
را تغییر دادند و هرجا س�خنرانی می کنند و حتی 
جایی که خودش�ان می گویند نمی خواهند درباره 
دس�تاوردهای برج�ام صحب�ت کنند ب�از درباره 
برج�ام صحبت می کنند. همه مش�کالت کش�ور 
را به برج�ام گره می زنند، قب�ول دارید گره زدن 
مشکالت کشور به برجام هم خوب نیست، ببینید 
خود ایش�ان و طرفدارانش�ان از ریزگ�رد تا باران 
را به برجام نس�بت می دهند، ای�ن موضوع همان 
اعتماد مردم را ک�ه می گفتند دولت صادقانه با ما 

رفتار کرده را خدشه دار نمی کند؟
 ببینید من قبول دارم که وقتی کسی هنوز وارد 
کاری نش��ده و در بطن کار قرار نگرفته یک طور فکر 
می کند و ش��عار می دهد ولی وقتی عمال در راس کار 
قرار گرفت نظراتش عوض می شود، البته عوض شدن 

به معنای اینکه 180 درصد تغییر کند نیست نظراتش 
واقعی تعدیل می شود. انسان وقتی در مقام شعار است 
آرمان گرایانه صحبت می کند اما وقتی در مقام عمل 
است واکنش رئالیستی دارد و واقع بین می شود. آقای 
روحانی هم همینطور، در مجموع من آقای روحانی را 
طوری می بینم که مردم گراست یعنی مردم را دوست 
دارد و می خواهد مردم کش��ورش رفاه و عزت داشته 
باشند و متشخص و س��ربلند باشند. از نظر سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هدفش این اس��ت که 
نگاهش هم نگاه دلس��وزانه است. روحانی خودش را 
یک تافته جدابافته از مردم نمی داند و این تفکر همان 
تفکر آقای هاشمی است و من سال ها با آقای هاشمی 
به خص��وص در ای��ن اواخر بوده ام؛ یعنی در ش��ورای 
آزاداندیش��ی و فرهنگی راهبردی دانشگاه آزاد بودم 
و آقای هاش��می هم همینطور بود. به خواس��ت، رای 
و س��لیقه مردم توجه داش��ت و اینطوری نبود بگوید 
که من فقط درس��ت فکر می کنم. نه؛ ایشان مشورت 
می گرفت و به علم علما مثال دانش��مندان دانشگاه ها 
و رش��ته های مختلف بها می داد. می گفت بنشینید و 
فکر کنید و راه حل بدهید. آقای روحانی هم تفکرشان 
همین اس��ت. اما اینکه همیشه صحبت هایشان را به 
برج��ام ربط می دهند به نظر من به خاطر این اس��ت 
ک��ه افراطیون و دلواپس��ان روی برج��ام خیلی مانور 
می دهند و می خواهند آن را نقطه ضعف آقای روحانی 
بدانند و بگویند در برجام شکست خوردی. چون آقای 
روحانی کار بزرگ دیپلماس��ی و سیاست خارجی اش 
را برج��ام می داند. در داخل هم بحث س��المت جزو 
دس��تاوردهای دولت اس��ت که وزیر بهداش��ت انجام 
داده؛ همی��ن تورم را در حد تک رقمی آورده اس��ت. 
اگر آقای روحانی بخواهد روی دستاوردها مانور بدهد 
در همین چیزها مانور می دهد و مخالفانش هم اتفاقا 
روی همین چیزها صحبت می کنند، خصوصا برجام 
را نقد می کنند و می گویند با برجام خیانتی به کشور 
شده و وزیر امور خارجه خائن است و... آقای روحانی 
هم می خواهد جواب بدهد. باالخره من و شما هم که 
باش��یم باید از ایده مان دفاع کنی��م. آقای روحانی از 
ای��ن جهت می رود روی برج��ام چون آنها مدام نقاط 
منفی برج��ام را می گویند و آق��ای روحانی هم باید 

دفاع کند.
قب�ول دارید که هم�ه آنهایی که س�خنرانی 
آقای روحانی را می ش�نوند منتق�دان و مخالفین 
نیس�تند و مردم می شنوند و من فکر می کنم باید 
ط�وری صحبت کرد که همه مخاطب�ان را در نظر 
بگیری�م، چون تریب�ون، تریبون خاص نیس�ت و 
مخاطبان خاص نیس�تند. البته این نظر ما اس�ت، 

شما با ما موافقید؟
خ��ب چ��ون آنها خیل��ی مان��ور می دهند روی 
منفی نگری برجام، آقای روحانی هم مجبور می شود 
جواب بدهد دیگر، یعنی آنها خط می دهند به آقای 
روحانی که در سخنرانی مثال برو روی برجامت؛ واال 
اگر فضا عادی باشد آقای روحانی روی جهات دیگر 
مان��ور می دهند؛ اما اگر فضا عادی باش��د. آنها چون 
برجام را می گویند آقای روحانی هم بنده خدا مجبور 
می شود برود روی برجام صحبت کند و دفاع کند و 
توضی��ح بدهد که اگر تحریم ها می بود امروز ما مثال 
جنگ داشتیم و... آقای روحانی می خواهد برای مردم 
روشنگری کند که می گوید اگر برجام اجرا بشود ما 
ریزگرده��ا را هم حلش می کنیم؛ خ��ب من خیلی 
تخصص ن��دارم اما می فهمم درس��ت می گوید مثال 
فرض کنید با یک کش��ور اروپایی قرارداد می بندند 
که آنها بیایند و راه حلی برای جلوگیری از ریزگردها 
ارائه دهند، چون آنها همچین تکنولوژی هایی دارند 
و اگر روابط گرم شود حاضرند بیایند سرمایه گذاری 

کنند دیگر. االن روی خاک چی می پاشند؟
مالچ

 بله مثال از این کارها. آنها شرکت هایی دارند که 
خیلی سریع می توانند بیایند ریزگردها را حل کنند، 
آق��ای روحانی منظ��ورش این اس��ت، می گوید اگر 
برجام باش��د و تحریم نباشیم خب خیلی شرکت ها 

هستند می توانند بیایند این کار را انجام بدهند.
 من فکر می کنم مردم خس�ته بشوند اینقدر 
هم�ه چیز ب�ه برجام رب�ط داده می ش�ود و وقتی 
صحبت های روحانی را با خودش قبل از انتخابات 
و نظرش درباره س�وء مدیریت مقایس�ه کنند فکر 

کنند دولت صادق نیس�ت، بهتر نیس�ت به جای 
مانور روی مخالفین م�ردم را ببینند؛ چون مردم 

سخنرانی روحانی را با قبل مقایسه می کنند؟
 خ��ب بله اینه��ا را به آقای روحان��ی باید تذکر 
داد و ایش��ان هم مطالعه می کنند اینها را. یک وقتی 
آقای روحانی آمدند قم و به خود من گفتند که همه 
نظراتت را می خوانم یعنی الحمدهلل ایشان نظرات را 
می خوانن��د و می بینند، بله م��ا از همین طریق هم 
می گوییم آقا ش��ما همه مس��ایل را ب��ه برجام ربط 

ندهید.

 یک�ی از تاکی�دات مق�ام معظم رهب�ری به 
دولت ه�ا این اس�ت ک�ه دولت ها نیاین�د بگویند 
گذش�ته ای�ن کار را ک�رد و... بلکه ب�ه درد مردم 
برس�ند و در وادی عم�ل باش�ند و بگوین�د چ�ه 
کردی�م؛ حتی در بحث خوزس�تان ه�م همین را 
گفتند؛ گفتند اوضاع خوزس�تان دلخراش است و 
مس�ئوالن به جای اینکه بگوین�د عامل بیرونی و 
دولت گذش�ته مقصرند، وارد میدان ش�وند بروند 
خوزس�تان اما می بینیم که دولت بعد از 15 روز به 
خوزستان می رود؛ ش�ما احساس نمی کنید دولت 
برخی جاها به جای توضیح درباره مسئولیت وارد 

حاشیه می شود تا کم کاری اش مشخص نشود؟
 ببینی��د من در اینکه باالخ��ره دولت این همه 
کار و مشکل در مملکت است که باید رسیدگی کند 
و برخی جاها را نمی رس��د و یا دیر می رس��د حرفی 
ندارم؛ همه دولت ها با این معضالت و بحران ها مواجه 
هستند و گاهی دیر می رسند و غفلت می کنند؛ یک 
نمونه آن اتفاقا درباره این ریزگردها بگویم. دو س��ه 
س��ال پیش در ایام اربعین با من مصاحبه می ش��ود 
و م��ن چند س��ال اس��ت مطرح می کن��م اما خیلی 
منعکس نش��ده و از کنارش گذش��تند. حتی من به 
خانم ابتکار از طریق مصاحبه گفتم شما نمی توانید 
این بیس��ت میلیون جمعیت را ک��ه طبق آمارهای 
خودتان عازم مراس��م اربعین هستند مدیریت کنید 
اینطور که ب��رای هر کدام از این زائرین برنامه ریزی 
کنید و به آنها یک نهال بدهید و بگویید در مس��یر 
خاکی ک��ه می روید بکارید، حتی اس��م طرحش را 
هم گفتم، قب��ال کنار خیابان بش��که های آب بود و 
روی شان نوشته شده بود »بنوش به یاد حسین)ع(« 
من گفتم »بکار به نام حس��ین)ع(«؛ این کار خیلی 
هزینه ای ندارد فقط برنامه ریزی می خواهد. هرکس 
ی��ک درخت به نام امام حس��ین)ع( ب��کارد هم کار 
عبادی اس��ت و هم با عش��ق انجام می ش��ود و هم 
جل��وی ریزگرده��ا را می گیرد و هم ب��ه نام مقدس 
حضرت ابوالفضل)ع( و امام حس��ین)ع( اس��ت، این 
موضوع را دو س��ه س��ال قبل گفتم اعتنایی نکردند 
و االن می بینی��م اس��تاندار خوزس��تان می گوید در 
دو س��ه س��ال آتی چند هزار درخت می کاریم! خب 
ش��ما اگر توج��ه می کردید از نیروی مردم و عش��ق 
به امام حس��ین)ع( استفاده می کردید مشکل کمتر 
ش��ده بود، بله من هم گالیه مندم؛ دولت به برخی از 
مسایل آن توجه الزم را نکرده و غفلت هایی داشته و 

امیدواریم که توجه بیشتر شود.
 شما یکی از طرفداران دولت روحانی هستید 
و می گویید برخی از نظراتتان شنیده نشده؛ فکر 
می کنید دولت با منتقدان�ش چه کرده، با آنهایی 
ک�ه کال از اس�اس با هر کس�ی ک�ه رئیس جمهور 
می شود یا مقام دارد مش�کل دارند و می خواهند 
او را تخری�ب کنن�د کاری نداری�م. ام�ا دولت با 
منتقدان دلس�وز و واقعی ک�ه نقدهایی را مطرح 
می کنند چقدر بها داده است؟ در تریبون ها آقای 
روحانی کلماتی به کار می برند که چون از تریبون 
عمومی مطرح می ش�ود، مش�خص نیست منظور 
آقای روحانی کدام منتقدان است؛ مثال می گویند 
عین�ک بزنی�د و هواپیمای نو دوس�ت ندارید و... 
چ�ون تریب�ون عمومی اس�ت ش�اید ه�ر منتقد 

دلس�وزی که نقد دارد به خ�ودش بگیرد و بگوید 
آق�ای روحانی ما نمی گوییم هواپیما نیاید اولویت 
را ببینی�د آقای روحانی واقعا چق�در به منتقدان 
احترام گذاش�ته و چقدر از انتقاد عصبانی ش�ده 

است؟
من خودم چند نوبت در مصاحبه ها این را گفتم 
که آقای روحانی مواظب باشید شما را عصبانی نکنند 
و خیلی ها هس��تند که می خواهند ش��ما را عصبانی 
کنن��د و به جار و جنجال و انتقاد مش��غول کنند، تا 
عصبان��ی ش��وید و موضع تند بگی��رد. چندبار گفتم 
این را که اخالقیات هدف سیاس��ت است و سیاست 
باید زیر چتر اخالق باش��د نه اخ��الق بیاید زیر چتر 
سیاس��ت. در مجموع من مقایسه ای قضاوت می کنم 
آقای روحانی نس��بت به مخالفین بیشتر رعایت ادب 
و اخالق و آرامش را داش��ته است و مخالفین ایشان 
خیلی تعابیر بدی به کار می برند مثال بزغاله نامیدن 
مردم و... اینها حرف های مناسبی نیست به خصوص 
از شخصیت های روحانی. آقای روحانی گاهی به این 
نتیجه می رس��د با کنایه صحبت کند و انتقاد کند و 
ولی پشت این عبارت های کنایه آمیزش که می گوید 
برخی ها نمی خواهند مردم سوار هواپیمای نو بشوند 
ی��ک فکری اس��ت؛ یعنی یک مبنای تفک��ری دارد. 
مبنای فکری آقای روحانی این اس��ت که مردم باید 
در رفاه باشند و هواپیمای خوب سوار شوند چرا ملت 
ایران هواپیمای خوب نداشته باشند؟ یا همین چند 
روز قبل ایش��ان گفتند چرا مردم همیشه باید گریه 
کنند. این یک تفکر است می خواهد بگوید مخالفین 
من آدم هایی هستند که می خواهند مردم را همیشه 
در گری��ه نگه دارند ولی من معتق��دم گریه به جای 
خودش و خنده و شادی به جای خودش. مگر اسالم 
فقط برای گریه است؟ اسالم و دین برای گریه نیست 
دین برای این است که انسان سالم باشد. گاهی گریه 
سالمت انسان را تضمین می کند و گاهی خنده. برای 
حضرت زهرا)س( و امام حسین)ع( باید گریست اما 
گاهی سالمت انسان ها با خنده و نشاط است. در پس 
این سخنان آقای روحانی فلس��فه وجود دارد، البته 

تعبیر من این است.
یک نکته ای این وسط است و آن این است که 
بعضی وقت ها این مسایل که مطرح می شود که به 
تعبیر شما پاسخ به منتقد است؛ زمینه ساز فضای 
دوقطبی در جامعه می ش�ود. مث�ال حامیان برجام 
و مخالف�ان برجام؛ حامیان ش�ادی و حامیان غم، 
موافقین و مخالفین هواپیما و... این را قبول دارد 

که این طور صحبت فضا را دوقطبی می کند؟
البته درست اس��ت فرمایش شما؛ ولی آدمیزاد 
اس��ت دیگر؛ به هر حال آقای روحانی هم آدمیزادی 
اس��ت مثل همه؛ گاهی ش��اید توجه به این نداشته 
باش��د که این حرف را بزنم جامعه دوقطبی می شود 
ی��ا نه... باالخره ایش��ان هم گاهی دی��دم در محافل 
رس��می سخنرانی می کند. طنز هم می گوید، ممکن 
اس��ت من طنز را نپسندم اما به ذهنش آمده بگوید؛ 
من ارزیابی ش��خصیت سیاسی ایش��ان را می گویم 
حاال تک تک کلمات و سکنات را بخواهیم نقد کنیم 
البته برخی کلمات خیلی حس��اس اس��ت و ممکن 
اس��ت کلمه ای را به کار بب��رد بعدا روی آن قضاوت 
ش��ود؛ اما مجموعه ش��خصیت یک رجل سیاسی را 
باید در نظر گرفت. پارادایم فکری و چارچوب فکری 
و آن فلس��فه را که با آن آم��ده و ایده های ذهنی و 
ن��وع تفکر و نوع اسالم شناس��ی و نوع نگاه به دین و 
اسالم و مردم و حکومت اینها را در نظر بگیریم، من 
آقای روحانی را آدم دیپلمات متین و موقر و مودب 
و متفک��ری می بینم، او آدم دانش گرایی اس��ت و به 
دان��ش و علم توجه دارد. به هر حال با دیپلماس��ی 
و آداب دیپلماس��ی جهانی در حد خودش آشناست. 
س��عی می کند اینه��ا را رعایت کند و همیش��ه من 
دیدم ایشان یک لبخندی مثال به لب دارد و صحبت 

می کند و مصاحبه می کند.
بله مردم هم این را یعنی از روی علم صحبت 
کردن را می خواهند که ش�اید برای همین انتظار 
ندارن�د وقتی بع�د از 15 روز می روند خوزس�تان 
بگویند این ریزگردها عذاب الهی اس�ت. دوست 
دارن�د عالی ترین مقام اجرایی کش�ور با دانش از 
قصورها و علل ایجاد ریزگرد صحبت کنند اینطور 

نیست؟
ایش��ان گفته عذاب الهی اس��ت؟! آقای روحانی 

گفته؟!
 بل�ه ندیدی�د؟ گفتن�د وقتی مع�روف ترک 
می ش�ود یک س�ری اتفاقات می افت�د که عذاب 

است و این ریزگردها می تواند همین باشد؟
روحان��ی؟! تعجبم اس��ت ای��ن جمل��ه از آقای 
روحانی!... عجیب است چراکه با چارچوب های فکری 
آقای روحانی نمی خواند. مثل حرف های آنهایی است 
ک��ه می گویند باران نمی آید برای بدحجابی اس��ت!!! 
حاال من این را باید تحقیق کنم ببینم نظر خودش را 

گفته یا نظر برخی را منعکس کرده است.

حاال من تفس��یر کنم؛ من یادم است در زلزله بم 
رهبری س��خنرانی داش��تند و مضمونا گفتند از زلزله 
بم دو تا تفس��یر می توانیم داشته باشیم، نقطه مثبت 
زلزله این اس��ت که می تواند درس��ی برای ما باشد که 
دانش خ��ود را ارتقا داده و یاد بگیریم و تحقیق کنیم 
خانه هایمان را چطور بسازیم که زلزله خراب نکند، این 
زلزله می تواند خیر باشد. یعنی ما می توانیم خیر ببینیم 
و خیریتش بس��ته به نگاه م��ا دارد، این تعبیر رهبری 
بعد از آن همه کشته زلزله بم بود؛ شاید آقای روحانی 
منظورش این باشد. نگفته مردم خوزستان کاری کردند 
که عذاب آمده، می خواس��ته بگوید خداوند می خواهد 
به ما هش��دار بدهد چون شما مطالعه و فکر نکردید و 

تکنولوژی ندارید گرد و غبار بر سر شما آمده است.

این جمله آقای روحانی اس�ت »چه ش�د االن 
خشکس�الی ش�د؟ اینکه در روایات م�ا آمده اگر 
معروف را زیر پا گذاش�تی، اگر منکر ترویج ش�د 
عذاب الهی می آید، بعضی از عذاب ها همین هایی 
اس�ت که ما می بینیم. ما فکر می کنیم که مقصود 
این اس�ت که ما دروغ گفتیم و بعد سیل آمد، نه! 
مع�روف و منکر فق�ط دروغ و نماز نیس�ت، منکر 
دامنه اش بسیار وسیع است، هر کار زشت، ناپسند 
و نادرست منکر است و هر کار شایسته معروف.«

همین ح��رف من اس��ت می خواه��د بگوید ما 
درخت کاری نکردیم و این نتیجه اش اس��ت؛ یعنی 
این همان برداش��ت مقام معظم رهبری است؛ یعنی 
چون نرفتیم درختکاری کنیم خاک ها را رها کردیم 
اینطور شده است؛ تعبیر حرف روحانی این است که 
معروف فقط نماز و روزه نیس��ت. درخت بکارید اگر 
انج��ام دادید گرد و غبار نداری��د و اگر ترک کردید 

گرد و غبار دارید و این اتفاقا تفسیر من بود.
ام�ا دی�د م�ردم متف�اوت ب�ود فک�ر کردند 
رئیس جمه�ور بعد از 15 روز آمده و این س�خنان 

را به خودشان گرفتند؟
اصال با چارچوب فکری و فلسفی آقای روحانی 

این حرف نمی سازد و یعنی من بلدم تئوریزه کنم.
ش�ما بله. طرفدار آقای روحانی هس�تید اما 
مراع�ات مردم را هم باید بکنی�م همه نمی توانند 

خوشبین باشند؟
)با خنده ادامه می دهد( خب دیگر مردم باید به 
متخصصین مراجعه کنند و بپرسند منظور چیست.

 زندگی و سابقه ش�ما مشخص است و هر جا 
فکر کردی�د خالف فکر شماس�ت آن را رد کرده 
و اع�الم نمودی�د؛ مث�ل اختالف نظرت�ان با آقای 
مصباح؛ اما آقای غرویان ممکن است روزی بگوید 
مشی آقای روحانی آنطور که فکر می کردید نبوده 

است؟
در جریان آقای مصباح که اشاره کردید من آقای 
مصباح را االن هم واقعا استاد فکری و فلسفی خودم 
می دانم؛ تا االن یک کلمه خالف اخالق و بی احترامی 
به ایشان نگفتم و کسی نمی تواند یک مورد برای من 
بیاورد. از نظر سیاس��ی آن هم از زمان احمدی نژاد به 
بعد اتفاقاتی دور و بر ایش��ان افتاد که من احس��اس 
کردم با آن مجموعه ای که کنار وی هس��تند، مشکل 
دارم و خب آنها هم با من مش��کل داشتند. مشی من 
اعت��دال ب��ود و آنها افراطی و نتوانس��تیم با آنها کنار 
بیاییم؛ من مجبور ش��دم اس��تعفا بدهم. از مجموعه 
موسس��ه امام خمینی آمدم اتفاقا همیشه به شوخی 
می گوی��م از یک امام خمینی ب��ه امام خمینی دیگر 
رفت��م و الحم��دهلل همیش��ه زیر چتر ام��ام خمینی 
هس��تیم. من در مجتمع آم��وزش عالی امام خمینی 

هستم که وابسته به جامعة المصطفی است.
نسبت به آقای روحانی من هیچ تعهدی به کسی 
ندادم که همیشه ملتزم بمانم و فدائی باشم. به هر حال 
آقای روحانی را تا االن با آن مجموع افکار و اندیش��ه 
خودم پس��ندیدیم و آقای هاشمی هم همینطور بود. 
آقای هاشمی برای من اینطور بود. مجتهد عالم اهل 
دین و سیاس��ت و متفکر و نظریه پرداز اس��ت؛ آقای 
روحانی را هم همینطور. من ایش��ان را عالم روحانی 
ح��وزوی می بینم که واقعا به درد امروز ما می خورد؛ 
خب تا وقتی در این چارچوب ها ببینم می پس��ندم و 
وقتی خالفش را ببین��م طبیعتا اظهارنظر می کنم و 

می گویم این را نمی پسندم.
آقای روحانی ش��خصی در جری��ان فکری اعتدال 
اس��ت؛ یکی از این افراد آقای هاش��می بود. االن سید 
حسن خمینی و ناطق نوری هم در همین مشی هستند؛ 
من این جریان فکری را قائم به اشخاص مختلف می بینم 

و جریان فکری برای من ارجحیت دارد.
ممنون از اینکه با ما هم کالم شدید. شاید در 
آخ�ر این نکت�ه را هم باید اضاف�ه کنیم که دلیل 
اینکه مصاحبه معطوف ب�ه عملکرد و گفتار آقای 
روحانی شد، به دلیل مسئولیت ایشان در شرایط 

کنونی است.
من هم ممنونم که سیاس��ت روز این فرصت را 

فراهم کرد.

قاسم غفوری - مائده شیرپور

قس��مت دوم مصاحب��ه ما با حجت  االس��الم غروی��ان پر اس��ت از چالش و گفت و گ���و
صحبت درب��اره عملکرد دولت، اینکه می گویند برخی روحانیون تبحر خاصی در 
پاس��خ ندادن به سواالتی که دلشان نمی خواهد دارند در این مورد صدق می کند، آنجایی که تالش 
می کنی��م درباره نتیجه دادن تالش های اقتصادی و وعده های دولت بش��نویم، آقای غرویان مطالب 
را ب��ه نقل از رئیس یکی از ش��عبه های بانک مطرح کرده و خ��ودش در این زمینه اظهارنظر نمی کند 
و با طرح اینکه متخصص نیس��ت به ماجرا فیصله می دهد اما وقتی پای دفاع از روحانی و حرفی که 
وی درب��اره عذاب الهی دانس��تن ریزگردها می زند، می افتد با اینکه جمله را نش��نیده خیلی راحت 
در هم��ان لحظه فی البداهه برایم��ان منظور مثبتی تحلیل می کند، البته اینها بدان معنا نیس��ت که 
صد درصد از رئیس جمهور حمایت می کند و نس��بت به وی متعصب اس��ت چراکه در مقاطع مختلفی 
درباره نشنیدن صدای انتقادش توسط روحانی هم صحبت کرده؛ اینها را نوشتیم تا بگوییم صحبت 

با افرادی که هر روز مباحثه دارند کار ساده ای نیست.

نمای نزديک

حجت االسالم غرویان در گفت وگو با سیاست روز:

منتقدان به روحانی خط می دهند تا از برجام بگوید
آقای رئیس جمهور همه مسائل را به برجام ربط ندهید

اعتدال قائم به یک شخص نیست و جریان فکری برای من ارجحیت دارد

نسبت به آقای روحانی من هیچ 
تعهدی به کسی ندادم که همیشه 

ملتزم بمانم و فدائی باشم. به هر حال 
آقای روحانی را تا االن با آن مجموع 

افکار و اندیشه خودم پسندیدیم

من قبول دارم که وقتی کسی هنوز 
وارد کاری نشده و در بطن کار قرار 
نگرفته یک طور فکر می کند و شعار 
می دهد ولی وقتی عمال در راس کار 
قرار گرفت نظراتش عوض می شود، 
البته عوض شدن به معنای اینکه 

180 درصد تغییر کند نیست نظراتش 
واقعی تعدیل می شود. انسان وقتی در 
مقام شعار است آرمان گرایانه صحبت 
می کند اما وقتی در مقام عمل است 
واکنش رئالیستی دارد و واقع بین 
می شود. آقای روحانی هم همینطور

چون آقای روحانی کار بزرگ 
دیپلماسی و سیاست خارجی اش را 
برجام می داند. در داخل هم بحث 
سالمت جزو دستاوردهای دولت 

است که وزیر بهداشت انجام داده؛ 
همین تورم را در حد تک رقمی آورده 
است. اگر آقای روحانی بخواهد روی 

دستاوردها مانور بدهد در همین 
چیزها مانور می دهد و مخالفانش 

هم اتفاقا روی همین چیزها صحبت 
می کنند، خصوصا برجام را نقد 

می کنند و می گویند با برجام خیانتی 
به کشور شده و وزیر امور خارجه 
خائن است و .. آقای روحانی هم 

می خواهد جواب بدهد

من خودم چند نوبت در مصاحبه ها 
این را گفتم که آقای روحانی مواظب 

باشید شما را عصبانی نکنند و 
خیلی ها هستند که می خواهند شما 
را عصبانی کنند و به جار و جنجال و 
انتقاد مشغول کنند، تاعصبانی شوید 
و موضع تند بگیرد. چند بار گفتم این 
را که اخالقیات هدف سیاست است 
و سیاست باید زیر چتر اخالق باشد 
نه اخالق بیاید زیر چتر سیاست. در 

مجموع من مقایسه ای قضاوت می کنم 
آقای روحانی نسبت به مخالفین 

بیشتر رعایت ادب و اخالق و آرامش 
را داشته است و مخالفین ایشان 
خیلی تعابیر بدی به کار می برند


