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با فضای مجازی موافق هستم که کلیدش دست نظام باشد

آیتاهلل احمد خاتمی در خطبههای این هفته نماز جمعه تهران در
ارتباط با اتفاقات اخیر خطاب به مردم ایران ،اظهار کرد :اعتراضات
مردم بحق بــود .مردم میگویند مرگ بر گرانی ،تا اینجای قصه
کسی نگفته که اعتراضات مردم ناحق است ،اعتراضات باید قانونی
باشد ،اصل  27قانون اساسی هم میگوید اعتراضات اگر با سالح
نباشد ،برخالف نظام نباشد و مجوز هم داشته باشد اشکالی ندارد.
خطیب نماز جمعــه تهران گفت :مــردم آزادی میخواهند که
صدایشان شنیده شود ،بله صدایی که به نیابت از ترامپ و نتانیاهو

آمده صدای ملت نیســت و مــردم این صدا را نفی
میکنند .صدایی که به نیابت از نتانیاهو سر میدهد
نه غزه ،نه لبنان که قســمت دومــش را هم دروغ
میگویند و جانشان را فدای ایران نمیکنند صدای
بیگانه است ،این صداها باید خفه شود.
وی همچنین با بیان اینکه وقتی فضای مجازی محدود شد فتنه
فروکش کرد ،گفت :همه شما دیدید که فضای مجازی آتشبیار
معرکه بود .این فضا دم به دم میگفت که کجا شــلوغ اســت و

سیاسی

چه شعارهایی میدهند .وقتی فضای مجازی محدود
شــد فتنه فروکش کرد .اینکه رهبری میگویند در
فضای مجازی هزاران توپخانه به ســمت ملت ایران
شلیک میکنند ،معنایش این است که این توپخانهها
را از کار بیندازیم .به گزارش ایرنا ،وی ادامه داد :ما با
فضای مجازی که کلیدش دست نظام باشد موافقیم ،نگویید که
با فضای مجازی مخالف هستیم .ما با فضای مجازی که کلیدش
دست آمریکاییها باشد موافق نیستیم.

دادستان کل کشور اعالم کرد

مایکلاندریا

طراح اصلی ناآرامیهای اخیر
راهپیماییهای گسترده پس از نمازجمعه در حمایت از نظام

منتظری :برای اجرای این پروژه(ناآرامیهای اخیر) دو طرح تونسی و طرح
لیبیایی براساس حرکتهای اجتماعی در لیبی و تونس مورد مطالعه قرار گرفته
بود اما با ارزیابیای که این اتاق فکر انجام داد ،نهایتا اجرای طرح لیبیایی یعنی
حرکت از حاشیه به سمت مرکز را برای اجرا در کشورمان انتخاب کردند
تجمیع نیروهای خود در داخل و خارج کشــور با
آفتاب یزد -گروه سیاسی :کماکان واکنشها به
هدف نهایی سرنگونی نظام برنامهریزی شده بود.
ناآرامیهای اخیر در برخی شهرهای کشور ادامه
وی با بیان اینکه این اتاق عملیات برای اجرای طرح
دارد .از سوی دیگر ،مسئوالن مرتبط نیز اطالعات
دو اتاق عملیات در اربیل عراق و هرات افغانستان
دقیقتری در اینباره منتشر مینمایند .در همین
برای ورود تکفیریهای داعشی به داخل ایران در
حال عدهای نیز به دنبــال چارهجویی و لزوم در
خالل اجرای این ناآرامیها پیشبینی کرده بود،
حاشیه قرار نگرفتن مطالبات واقعی مردم هستند.
گفت :اســتفاده کردن از جریــان تکفیریها و به
ایــن در حالی اســت که دیــروز پــس از پایان
میدان آوردن داعش و گروههای همسو با آن ،وارد
نمازجمعه راهپیماییهایی گسترده در حمایت از
کردن ســاح و کشاندن
نظام برگزار و شعارهایی
علیه آمریکا سر داده شد .دادســتان کل کشــور :طراح اصلی این جریان به مرکز کشور
براســاس گزارش ایسنا ،این پروژه(ناآرامیهــای اخیر) ،یک و در نهایــت ایجاد ناامنی
در راهپیمایــی تهــران آمریکایی به نام مایکل اندریا ،مسئول مســلحانه و بــه اصطالح
نمازگــزاران با حرکت از سابق مبارزه با تروریسم سازمان سیای خودشــان ،گرفتن مراکز
محل اقامه نماز به سوی آمریکاســت و اتاق عملیاتی متشکل مهم و یکســره کردن کار
ایســتگاه مترو مصالی از سه ضلع آمریکا ،صهیونیست و آل در بهمنمــاه بخصوص تا
امــام خمینــی (ره) ،سعود نیز برای این ناآرامیها تشکیل  22بهمن ،برنامه دشمنان
اعتراض خود را نســبت شده بود که به طور عمده ،برنامهریزی نظام از به راه انداختن این
بــه تجمعــات اخیر در آن به عهده مایکل و یکی از افسران ناآرامیها در کشور بود.
منتظــری افــزود :برخی
سراسر کشور با سردادن اطالعاتی وابســته به موســاد انجام
کارشناســان معتقدند که
شــعارهایی همچون «ما
میشــد و هزینه آن هم به عهده آل
اجــرای این پــروژه برای
اهل کوفه نیستیم ،علی
سعود بود
سال  97برنامهریزی شده
تنهــا بمانــد»« ،مرگ
بود ولی به لحاظ شــرایط
بر فتنهگــر»« ،مرگ بر
خاص ماههای اخیر در کشــور ،مطالبات مردم و
آمریکا» و در دستداشتن تصاویری از مقام معظم
برخی مباحث میان قوا ،ایــن زمان جلو انداخته
رهبری و حضرت امام خمینی(ره) اعالم کردند.
شده بود.
همزمان دادســتان کل کشــور نیز مطالبی را در
مورد ریشه ناآرامیهای اخیر مطرح نمود.
باید به فریاد جوانان در آسیبهای اجتماعی رسید
وی گفت :این پروژه متشکل از سه ضلع آمریکایی،
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنانش
صهیونیستی و سعودی است که از چهارسال قبل
به آســیبهای اجتماعی در کشــور اشاره کرد و
برای ایجاد ناآرامی در ایران طراحی شده بود.
گفــت :تالش برای رفع آســیبهای اجتماعی از
حجت االسالم والمسلمین محمدجعفر منتظری
جمله مسائلی است که با رسالت حوزه در راستای
افزود :طراح اصلی این پــروژه ،یک آمریکایی به
ساختن فرهنگ و اعتقادات مردم همخوانی دارد و
نام مایکل اندریا ،مسئول سابق مبارزه با تروریسم
باید ظرفیت بزرگ علما ،مراجع ،مبلغان ،مدرسان
سازمان سیای آمریکاست و اتاق عملیاتی متشکل
و فضالی حوزه متناســب با شــرایط روز به کار
از ســه ضلع آمریکا ،صهیونیست و آل سعود نیز
گرفته شود.
برای این ناآرامیها تشــکیل شده بود که به طور
وی با تاکید بــر اینکه باید به فریــاد جوانان در
عمده ،برنامهریــزی آن به عهده مایکل و یکی از
آســیبهای اجتماعی رســید ،گفت :امروز نسل
افسران اطالعاتی وابسته به موساد انجام میشد و
جوان در جامعه ما با خطرات فراوانی مواجه است.
هزینه آن هم به عهده آل سعود بود.
جوانان بصیر و فــداکار در جامعه کم نداریم ولی
وی نام این پــروژه را «دکترین همگرایی نتیجه
همه جوانان از طلبه و دانشجو تا کارگر در معرض
بخش» اعــام کرد و افزود :بر اســاس اطالعات
خطر هســتند چرا که جوانان ما در همه سنین
بدســت آمده ،این اتاق فکر بــا مطالعات فراوانی
مورد هدف دشمن قرار گرفتهاند.
که طی سالهای گذشته انجام دادند ،پویشهای
منتظری شــبکههای اجتماعی را برجستهترین
اعتراضی مطالبهگــر تحت عنوان «نه به گرانی»؛
آسیب امروز جامعه دانست و گفت :رفع مشکالت
«نــه به پرداخت قبوض» و «پویش مالباختگان و
و آسیبهای اجتماعی نیازمند همدلی و همکاری
بازنشستگان» در کشور به راه انداختند.
و اقدام متناسب است.
منتظری با بیان اینکه منافقان ،ســلطنت طلبها،
وی هشــدار داد اگر به این آسیبهای اجتماعی
برخــی ملیگراها و چپیها نیر نمایندهای در این
نپردازیم و یا آنگونه که باید به آن توجه نکنیم و یا
اتاق عملیات داشــتند ،خاطرنشــان کرد :برای
تعامل الزم را نداشته باشیم این بیماری جامعه را
اجرای این پروژه دو طرح تونسی و طرح لیبیایی
از پا درخواهد آورد.
براســاس حرکتهای اجتماعی در لیبی و تونس
وی ،اعتیاد را اولین آسیب اجتماعی کشور دانست
مورد مطالعه قرار گرفته بود که در طرح تونسی،
و گفت :متاسفانه به دلیل تولیدات موادمخدر در
حرکتهــای اجتماعی از مرکز به پیرامون انتقال
کشورهای همسایه و تالش دشمن برای ورود این
مییافت و در طرح لیبیایی ،حرکتهای اجتماعی
مواد به داخل کشــور و توزیع آن در بین جوانان،
از پیرامون شروع و به سمت مرکز کشیده میشد
با مشــکالت زیادی مواجه هستیم و در این روند،
امــا با ارزیابیای که این اتاق فکر انجام داد ،نهایتا
مــواد مخدر صنعتی نیز به دامنه این مشــکالت
اجرای طــرح لیبیایی یعنی حرکت از حاشــیه
افزوده است.
بهســمت مرکز را برای اجرا در کشورمان انتخاب
دادســتان کل کشــور با بیان اینکه خاســتگاه
کردند.
بسیاری از آســیبهای اجتماعی عمدتا بیکاری،
وی اســتفاده از کمپینها و پویشهای اعتراضی
فقر و مشــکالت اقتصادی اســت ،گفت :سرقت،
را گام اول اجرای این طــرح عنوان کرد و گفت:
حاشیهنشینی  ،طالق و فســاد اخالقی از جمله
با توجه به شــرایط اجتماعی و اقتصادی کشــور
آســیبهایی اســت که باید بیش از پیش آنها را
و وجــود مطالبات اجتماعی و برخی مشــکالت
مورد توجه و بررسی قرار داد .
اقتصــادی که مورد توجه تعــداد قابل توجهی از
بــه گزارش ایرنا ،وی گســترش مکارم اخالق در
افراد جامعه اســت ،توسط این اتاق فکر خارجی،
جامعــه را از جمله وظایف حوزه علمیه دانســت
هدفگذاریهایی تعیین و حتی تاریخ اعالم آن را
و تاکیــد کرد :برای اصالح جامعــه باید از خود و
نیز مشخص کرده بودند.
خانواده خود شــروع کنیم چرا کــه اگر در برابر
دادستان کل کشور ادامه داد :مرحله دوم این طرح
این آســیبها ،خود و خانواده خود را بیمه نکنیم
خارجی ،مرحله خشــونت و درگیری با ماموران و
نمیتوانیم جامعه را هم مصون کنیم.
مسئوالن و نیز ایجاد ناامنی در جامعه و به تدریج

حداکثر  ۴۲هزار نفر در اعتراضات شرکت داشتند

از سوی دیگر ،در ادامه آمارهای مربوط به ناآرامیها،
عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشــور با اشــاره به
اعتراضات در برخی شــهرهای کشور ،اظهار کرد:
براساس آمار دقیقی که دستگاههای مسئول ارائه
دادند ،حداکثر  ۴۲هزار نفر در این اعتراضات شرکت
داشتند که جمعیت باالیی نیست.
وی بــا بیان اینکه این اعتراضات طبیعی و در همه
کشورها وجود دارد ،افزود :علت تداوم این اعتراضات
در برخی اســتانها و شهرهای کوچک نیز سطح
تعامل و مدارای باالی نظام و نیروهای مســئول با
مردم است چرا که در نظام جمهوری اسالمی مردم
جایگاه بسیار باالیی دارند.
وی بــا بیان اینکــه عدهای قدرت مــا را به عنوان
کشــوری مقتدر در منطقه برنمیتابند ،ادامه داد:
برخی کشــورها نمیتوانند ایرانی مســتقل و آزاد
که توانسته بندهای وابســتگی را بگسلد و دارای
بیشترین نفوذ در معادالت بینالمللی و منطقهای
است را تاب بیاورند و از همینرو میکوشند که برای
آن مشکل ایجاد کنند.
معرفی ۲۹۴نفر از اغتشاشگران
در استان مرکزی به زندان

رئیس کل دادگســتری استان مرکزی اضافه کرد:
افراد معرفی شده به زندان شامل  ۱۱۶نفر در ساوه،
 ۱۶۴نفــر در اراک ۹ ،نفر در دلیجــان ،دو نفر در
خمین و سه نفر خانم بودهاند.
وی در خصوص سابقه شرارت دستگیرشدگان گفت:
هفت نفر از دستگیرشدگان شرب خمر داشتهاند و
افرادی نیز دارای ســابقه هستند که پرونده آنها در
دست بررسی است ،تعداد زیادی از دستگیرشدگان
در ســاوه غیر بومی بودهاند و همچنین پنج تبعه
افغان که در اغتشاشات شرکت داشتند نیز دستگیر
شدهاند.
عبداللهی گفت :در شب اول اغتشاشات ،سه نیروی
انتظامــی و در شــب دوم چهار نیــروی انتظامی
مضروب و مجروح شدند.
دستگیری سه نفر از عوامل اصلی ناامنیها
در اردبیل

دادستان عمومی و انقالب اردبیل هم از دستگیری
سه عامل اصلی در اغتشاشات و ناامنیهای اخیر در
این شهر خبر داد.
ســیدناصر عتباتی اظهار کرد :این افراد با تحریک
عدهای از جوانان و نوجوانان سعی در ایجاد فضای
ناامن داشتند که با تالش عوامل انتظامی و پلیس
امنیت عمومی دستگیر و بازجویی از آنها انجام شده
است.
به گزارش ایسنا ،وی با بیان اینکه اکثر افراد حاضر
در اغتشاشات اخیر به دلیل ناآگاهی و بدون سابقه
کیفری و وابســتگی به گروهکها و یا بیگانگان در
این اتفاقات حاضر شــده بودند ،خاطرنشــان کرد:
تعدادی از این دستگیرشــدگان با گرفتار شدن به
عذاب وجدان از کرده خود پشیمان شدند و نسبت
به اقدامات خود اظهار ندامت کردند.

قاســم عبداللهی رئیس کل دادگســتری استان
مرکزی نیز در خصوص تجمعات صورت گرفته در
استان مرکزی عنوان کرد :در روز نهم دی ماه سال
جاری ســه شهرستان استان مرکزی اراک ،ساوه و
دلیجان تجمعات اعتراضی داشت که تا اواسط شب
بدون کوچکترین درگیری در ســاوه و دلیجان به
پایان رسید.
وی با اشاره به اینکه تا حوالی ساعت  ۲۱:۳۰دقیقه
نهم دی ماه تجمعات سه شهرستان استان مرکزی
برگزار و تجمعکنندگان متفرق شدند ،افزود :تا قبل
تعدادی از دانشجویان همچنان در بازداشت
از تخریب اموال عمومی و حمله به بانکها شرایط
الزم به ذکر است که تعدادی از دانشجویان هم در
آرامی در شهرستانهای استان حاکم بود ،اما پس از
ناآرامیهای اخیر بازداشت شدهاند .معاون فرهنگی
تخریب و اغتشاش توسط معترضان ،نیروی انتظامی
وزیر علوم با بیان اینکه تعدادی از این دانشجویان
ملزم به ورود ،برخورد و کنترل شرایط شد.
همچنان بازداشت هستند ،گفت :در حال پیگیری
عبداللهی تصریح کرد :براساس اغتشاش و حمله به
وضعیت دانشجویان از طریق حراست وزارت علوم
بانکها و اموال عمومی در نهم دی ماه  ۷۱نفر مرد،
و دانشگاه تهران هستیم.
 ۹زن و  ۱۴نوجــوان کمتر از  ۱۸ســال در اراک،
غالمرضــا غفــاری ،در گفتگو با ایلنا ،با اشــاره به
۱۵مرد و یک خانم در ســاوه دستگیر شدند و در
ناآرامیهای روزهای گذشته در خیابانهای انقالب
دلیجان نیز چهار مورد دستگیری گزارش شد.
و ولیعصــر و همچنین رو به روی دانشــگاه تهران
وی با بیان اینکه در این دســتگیریها چهار لیدر
اظهار داشــت :خوشبختانه دانشــگاه تهران دیگر
و رهبر معترضان که غیر بومی بودند نیز دستگیر
التهاب خاصی ندارد و فضا آرام است .تعداد زیادی
شــدند ،خســارات وارده در نهم دی ماه توســط
از دانشــجویانی هم که در روزهای اول ناآرامیها
اغتشاشگران را شامل خسارت به بانک و شکستن
بازداشت شده بودند ،آزاد شدن د و آزادی تعداد باقی
شیشهها ،تعرض به فرمانداری اراک ،بیت نماینده
مانده از دانشجویان نیز در حال پیگیری است.
ولیفقیه در استان مرکزی ،بنیاد شهید و کیوسک
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم با بیان اینکه
راهنمایی و رانندگی و چندین تابلو از تصاویر شهدا
آماری از تعداد دانشجویان بازداشتی نداریم ،افزود:
و دو مسجد دانست.
آنهایی که دوستانشان
عبداللهــی در خصــوص
تجمعات و اغتشــاش در وزیر کشــور :براســاس آمار دقیقی اطالع دادند که بازداشــت
دهــم دی مــاه گفت :در که دستگاههای مســئول ارائه دادند ،شــدند ما پیگیری کردیم
شــب دوم تجمعــات که حداکثر  ۴۲هزار نفــر در اعتراضات که بیشترشــان نیــز آزاد
درگیری و تخریب از سوی شرکت داشــتند که جمعیت باالیی شدند.
غفاری اضافــه کرد :مردم
اغتشاشــگران همچنان نیست
از بیرون به داخل دانشگاه
ادامــه یافــت ۷۹ ،نفر در
هجــوم برده بودنــد و در
شهرستان ساوه بازداشت
داخل دانشگاه چیز خاصی به آن صورت رخ نداده
شدند و  ۱۷نوجوان کمتر از  ۱۸سال نیز دستگیر
بود .وی درباره اینکه اطالعی از سالمت دانشجویان
شــدند ،در اراک  ۱۴۵مرد ،پنج زن و  ۳۰نوجوان
دارید و اینکه آیا دانشجویان آسیب دیدهاند یا خیر؟
کمتر از  ۱۸سال دســتگیر شدند و در شهرستان
گفت :در این رابطه گزارشی دریافت نکردیم و آماری
دلیجان نیز اقدامات نیروی انتظامی به دستگیری
از تفکیک دانشجویان بازداشتی و اینکه چه تعداد
شش نفر انجامید.
دختر یا پسر هستند ،نداریم.
وی تعداد دستگیرشدگان اغتشاشات روز نهم و دهم
غالمی با اشــاره به اینکــه از طریق مجموعههای
دی ماه در اســتان مرکزی را در مجموع  ۳۹۶نفر
مختلف و حراست دانشگاه تهران و حراست وزارت
عنوان کرد و با اشاره به اینکه بخشی از آنها در همان
علوم پیگیر وضعیت دانشجویان بازداشتی هستیم،
شب دستگیری آزاد شدند ،تصریح کرد ۲۹۴ :نفر با
گفت :ممکن است دانشجویان بازداشتی ،صرفا در
صدور قرار به زندان معرفی شــدند که از این تعداد
اطراف یا داخل دانشگاه بازداشت نشده باشند و در
ســه نفر کمتر از  ۱۸ســال دارند که پس از اتمام
بیرون این اقدام صورت گرفته باشد.
تحقیقات اگر مشکلی نباشد ،آزاد میشوند.

توئیت بازی سیاسی
> پیام فضلی نژاد -فعال رسانهای اصولگرا

> محمدعلی آهنگران -فعال سیاسی اصالحطلب

> طیبه سیاوشی -نماینده اصالحطلب مجلس
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انتقاد ظریف از رویکرد ترامپ
محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه در پیامی در صفحه توییتر خود از رویکرد مز ّورانه دونالد ترامپ
در قبال مردم ایران انتقاد کرد.به گزارش ایرنا ،محمدجواد ظریف در صفحه توییتر خود نوشت:
ترامپ روش عجیبی برای نشان دادن «احترام فوق العاده» به ایرانیان دارد :از اینکه آنها را «ملت
تروریست» خطاب کند و سفرشان به آمریکا را محدود کند تا توهینهای بچه گانه در رابطه با نام
خلیج فارس .بهتر از همه« ،کمک به آنها» از طریق محروم کردنشان از منافع اقتصادی برجام.

آیتاهللمعتقدبودنبایدنگاهتندی
به مطالبات مردم داشت
ادامه از صفحه 3

در یک سال اخیر «هاشمیزدایی» وارد
ادبیات سیاسی برخی گروههای سیاسی شده
اســت .موضوعی که در واقــع تقابل برخی
جریانها و افراد با تفکر آیتاهللهاشمی است.
ارزیابی شما از این پدیده چیست؟
پیش از هرچیز الزم است تاکید کنمهاشمیزدایی
برخورد با افراد یا یک فرد خاص نیست ،بلکه مقابله
با ایده و تفکر آیتاهللهاشــمی است .هرچند این
موضوع زمانی که آیتاهللهاشمی در قید حیات
بود نیز وجود داشت و تنها به بعد از رحلت معطوف
نیست .در سالهای اخیر ایشان بهنوعی در حاشیه
بود .بســیاری از رســانههای خارجی از دیدار با
آیتاهللهاشمی ممنوع شده بودند و تفکر ایشان
را هم به حاشــیه رانده بودند .اما بعد از رحلت را
باید یک دوران جدید برای پدر قلمداد کرد ،چراکه
تفکر ایشان همچنان در جامعه تاثیرگذار است و
افراد بیشتری به اهمیت تفکر اعتدال پی بردهاند.
در موضوعهاشمیزدایی نیز یک رابطه مستقیم
وجود دارد .هرقدر تفکر آیتاهلل نفوذ بیشتری پیدا
کرده مخالفان نیز رویکرد تخریبی خود را مضاعف
میکنندومنپیشبینیافزایشروندهاشمیزدایی
را داشتم .با این حال امروز مردم بیش از هر زمانی
درک کردند که یکی از قوای عاقله را کشور از دست
داده است .اینکه همچنان هجمه به پدر بسیار است
را با این نگاه درنظر میگیریم که آیتاهللهاشمی
همچنان زنده است و مخالفتها حاکی از وجود
تفکر ایشان در فضای جامعه است.
دانشگاه آزاد اســامی بهعنوان میراث
آیتاهللهاشمی در جامعه شناخته میشود ،اما
به فاصله اندکی بعد از رحلت ایشان وضعیت
در این دانشگاه دگرگون شد .ارزیابی شما از
آنچه در دانشگاه گذشت ،چیست؟
دانشــگاه آزاد یکبــار هــم در زمــان حیــات
آیتاهللهاشــمی و در دوره احمــدی نژاد در یک
دوره دو ساله با چالشهایی همراه شد و دولت وقت
مشکالتی را پدید آورد با این حال آیتاهللهاشمی
با ســعهصدر از آن رخداد گذشت ،چراکه همواره
تاکید داشت به دانشگاه آزاد همچون فرزند خود
نگاه میکند .با این حال آنچه در یک سال گذشته
رخ داد را در این سطح انتظار نداشتیم .با این حال
بدون تردید دانشــگاه ریشهدار است و ما نیز خود
را اپوزیسیون دانشگاه نمیدانیم و امیدواریم روند
دانشگاه در مسیر موفقیت باشد .آنچه گفتم شاید
گمان شــود مربوط به خود من است ،اما اینطور
نیســت ،بلکه با افرادی همچون آقــای میرزاده
ریاست سابق دانشگاه که عملکرد آن مورد رضایت
آیتاهللهاشمی بود برخورد خوبی نشد.
در حال حاضــر و بعد از رفتن نیروهایی
با تفکر آیتاهللهاشــمی ،در این دانشگاه چه
چالشهایی وجود دارد؟
مشــکالت در برخی سطوح دانشــگاه آزاد دیده
میشــود که پیگیــری نیز نمیشــود .در حوزه
دانشبنیان و مباحث کیفی آموزشی و پژوهشی
پروژههای مهمی آغاز شــده بود که در حاشــیه
قرارگرفتند .ثبت پژوهشــگاه آزاد که در ســطح
دانشگاه آزاد پروژههای پژوهشی را دنبال کند یکی
از موارد مهمی بود که آیتاهللهاشــمی پیگیر آن
بود تا دانشگاه بتواند در راستای نیازهای جامعه و
بومیسازی علم گام بردارد .از سوی دیگر نیروهای
کیفی که با دانشگاه کار کردهاند و شناخت مناسبی
از دانشــگاه دارند کنار رفتند و از خارج از دانشگاه
نیرو وارد شده است .درحالی که ظرفیتها به اندازه
کافی وجود داشــت و نیروهای بسیاری در سطح
باال تربیت شده بودند ،اما امروز افرادی به دانشگاه
آمدهاند که بعضا با دانشــگاه آزاد مخالف بودند .با
این حال باید منتظر ماند و در یکی ،دو سال آینده
عملکرد تیم جدید مدیریتی را ارزیابی کرد .هیئت
موسس دانشــگاه حدود  70شاخص را مشخص
کرده که مدیریت باید همواره در راستای آن گام
بردارد ،بنابراین با این شاخصها به خوبی میتوان
ارزیابی کرد.
فقدان آیتاهللهاشمی و تاثیر آن بر دولت
روحانی یکی از موضوعاتی است که بسیار در
محافل سیاسی تکرار میشود .از نگاه شما این
فقدان چه تاثیری بر دولت گذاشته است؟
بدون تردید آیتاهللهاشــمی برای دولت روحانی
یک پشتوانه محکم بود .ایشان هم به دولت کمک
میکــرد و حامی آن بود و چارچوبهای دولت را
نیز قبول داشت و در برخی موارد مشورتهایی را
به شخص حسن روحانی میداد ،اما اینکه دولت
در دوران پساهاشــمی به چه ســمتی میرود به
دکتر روحانی و جهتگیریهای او بستگی دارد.
با این حال تاکنون در جامعه شــائبههایی مطرح
است که احساس رضایت از جهتگیری روحانی
وجود ندارد .مردم توقع دارند رئیسجمهور نسبت
به شعارها و وعدههای انتخاباتی خود کامال وفادار
بماند .هرچند در ظاهر به گمان برخی ،روحانی از
آنچه وعده داده بود فاصله گرفته ،اما نمیتوان در
مورد آن قضاوت کرد .شاید این یک تاکتیک است
یا اینکه روحانی مجبور است برخی مالحظات را
انجام دهد .اما به نظر نباید درباره روحانی و عملکرد
او زود قضاوت کنیم .شاید در آینده روندی که مردم
انتظار دارند شکل بگیرد.
به اواســط دهه  80برگردیم زمانی که
محموداحمدینژاددرقامتیکرئیسجمهور
در ایران ظاهر شــد .آیتاهللهاشــمی اولین

شــخصیت سیاســی بود که در مورد پدیده
احمدینژاد هشدار داد و از حرکت کشور به
بیراهه ذیل مدیریت او ســخن گفت .فقدان
آیتاهلل را در ایــن مدت درباره فعالیتهای
احمدینژاد در عرصه سیاسی چگونه ارزیابی
میکنید؟
به عقیده من آیتاهللهاشــمی وظیفهای که در
قبال معرفی پدیده احمدینژاد به جامعه و مردم
داشــت را در حد کمال انجام داد و امروز سخنان
و نظرات ایشــان درباره رئیــس دولتهای نهم و
دهم مشــهود اســت و مردم باید قضاوت کنند.
مردم امــروز میتوانند بهخوبی با تحلیل گفتهها
و رفتارهای آیتاهللهاشــمی شــناخت کافی را
نسبت به احمدینژاد داشته باشند .این میراث پدر
میتواند به مردم و کشور کمک کند تا باردیگر به
شرایطی که گریبانگیر کشور شده بود بازنگردیم.
امروز اطالعات به اندازه کافی در مورد احمدینژاد
وجــود دارد و بهوضوح میتوانیــم آنچه پدر در
گذشــته میگفت و آنچه در آینده تجربه شد را
بررسیکنیم.
بــه مردم اشــاره شــد ،بــدون تردید
آیتاهللهاشــمی یکــی از موفقتریــن
سیاستمداران در برقراری ارتباط با مردم بود.
بهویژه در سالهای اخیر رابطه ایشان و مردم
به باالترین سطح رسیده بود .چنین رابطهای
چگونه به بخش مهمی از سیاســت آیتاهلل
تبدیل شده بود؟
پدر یکی از مهمترین شخصیتهای طراز اول کشور
بود که همیشــه رابطه را با مردم در هر شرایطی
حفظ میکــرد .این موضوع را هــم خارج از یک
فضای پوپولیستی دنبال میکردند ،چراکه برخی
سیاستمداران رابطه با مردم را بر محور رویکردی
پوپولیستیدنبالمیکنند.آیتاهللهاشمیدرحالی
که نگاهی نخبهگرایی داشــت و در تیم مدیریتی
خود از کارشناسان و نخبگان استفاده میکرد ،اما
رابطه با مردم را نیز حفظ کرد .این یک کار سخت
اســت درحالی که نخبگان را کنار نگذاشت ،اما از
مردم نیز غافل نشد .به اصل جمهوریت نظام بهطور
کامل اعتقاد داشت و بارها تکرار میکرد اگر مردم
نباشند یا مردم با تصمیمی موافقت نکنند راهبردها
پیش نخواهد رفت ،اما چون نمیتوان با انبوه جامعه
فعالیتها را پیش برد نخبگان را بهعنوان پلی میان
مردم و خود درنظر میگرفت.
آیتاهللهاشــمی برای ارتباط مستقیم با
مردم و بیان دیدگاههــا از چه ظرفیتهایی
استفادهمیکردند؟
یکی از مهمترین تریبونهایی که فرصت مناسبی را
برای ارتباط آیتاهللهاشمی فراهم میکرد تریبون
نمازجمعه بود که از تیر ماه  88این فرصت حذف
شــد .اما آیتاهللهاشمی دلســرد نشد و بهدلیل
اهمیتی که برای ارتباط با مردم قائل بودند از هر
فرصتی استفاده کردند .استفاده از فضای مجازی،
مالقاتهای مردمی با اقشار مختلف و سفرهایی که
به نقاط مختلف داشتند سعی کردند خأل ارتباط با
مردم را برطرف کنند.
مهمترین دیدگاه آیتاهلل را در سالهای
آخر حیات ایشــان اگر بخواهیم از نگاه شما
بدانیم به چه مواردی اشاره میکنید؟
آن چیزی که پدر در ســالهای آخر حیات بر آن
بارها تاکید کرد این نکته بود که مردم آگاه شدهاند
و نباید به آنان جواب سرباال داد .باید مطالبات مردم
را شنید و بهدرستی پاسخگو بود ،چراکه مردم امروز
از همیشــه آگاهترند .همین نگاه را ما باید درباره
حوادثی که این روزها در کشور مشاهده میشود
نیز اعمال کنیم .باید به مردم بیش از همیشــه
توجه کرد .مردم رفاه و معیشت میخواهند نباید
نگاهی تند به مطالبات مردم داشت .فقدان آیتاهلل
در شرایط امروز کشور بسیار به چشم میآید .پدر
بنای مقابله با افکار مردم را نداشت .رویکرد روحانی
که گفت باید پاسخگو باشیم مناسب است ،اما باید
بیش از این توجه شود .اگر دولت کمکاری کرده
است رویکرد خود را اصالح کند .مسائل همچون
فســاد ،بیکاری و مشــکالت اقتصادی در کشور
ناراحتیهایی را بهوجود آورده است.
اما سوال پایانی را به یک سوال تکراری،
اما مهم اختصاص دهیم یک سال بعد از رحلت
آیتاهلل همچنان از وصیتنامه ایشان خبری
نیست .این فرضیه که احتماال وصیتنامه در
دفتر کار پدر شما بوده یا جایی دیگر ،به چه
نتیجهای رسیده اســت؟ با توجه به نزدیکی
شما به ایشان در مجمع تشخیص ،در این مورد
ارزیابی شما چیست؟
آیتاهللهاشــمی در دفتر خود کشــویی داشت
که اســناد محرمانه را در آنجا نگهداری میکرد
کــه نمیدانم چه اســنادی بود و مایل نیســتم
به آن بپردازم چه بوده و بعد از رحلت چه شــد.
درباره وصیتنامه نیز متاسفانه هنوز نتوانستیم به
چیزی برســیم هرچند شواهدی داشتیم که پدر
وصیتنامهای را تنظیم کرده بود .مطمئن نیستیم
که وصیتنامه در دفتر مجمع بوده باشــد ،اما به
هرحال ما روزهای ســختی را بدون وصیتنامه
گذراندیم و در برخی موارد به ســخنان ایشــان
در محافل خانوادگی رجــوع کردیم .اما بهعنوان
نمونه در روزهای ابتدایی رحلت نمیدانستیم در
چه مکانی ایشــان را خاک کنیم و این موضوع را
نمیتوانستیم در زمانی که آیتاهلل در قید حیات
بودند از ایشــان ســوال کنیم هرچند به یاد دارم
درباره چنین بحثی یک بار گفتند باالخره جنازه
روی زمین نمیماند و آنجایی که باید میرود.

