روزنامــه خـبریتحلیلی ،دانشـگاهی
ســیاسی ،اقتصــادی صبح ایــــران

گفت وگوی «فرهیختگان» با دکتر سلیمی ،رئیس دانشگاه عالمه
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 ۶۰۰تومان

هیچ دانشجوییدرمحیط
دانشگاه دستگیرنشده است

  با مواضعی که مدعی هستند اگر کسی جرمی مرتکب شده نباید با او برخورد شود ،طبیعتا موافق نیستم
ولی اینکه کسی بگوید اگر دانشجویی خطایی مرتکب شده باید فقط در چارچوب قانون با او برخورد شود این
به نظرم موضع درستی است که همه ما باید آن را پیگیری کنیم
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مردم عملکردند
شماچهمیکنید؟
واکنش سریع مردم ایران به آشوبهای خیابانی ،پروژه براندازی به بهانه
مشکالت اقتصادی را دفع کرد،حاال مسئوالن برای حل مطالبات
مردم وارد میدان شوند

رضا امیرخانی در گفتوگو با «فرهیختگان»
از حاشیههای نپذیرفتن بخش مادی جایزه جالل گفت

جایزه مسالهامنیست
کتاب جدیدم با عنوان «ر ه ش» در انتظار مجوز است

نویســنده مشــهور و موفقــی در ادبیــات داســتانی ایــران اســت؛
تی ـراژ و اســتقبال عمومــی از کتابهایــش هــم قابــل مقایســه بــا
معمــول کتابهــای ادبیــات داســتانی در ای ـران نیســت ولــی ایــن همــه
ماجـرا نیســت .رضــا امیرخانــی نویســنده ،در تمــام ایــن ســالها عالوهبــر
اهمیــت تاثیرگــذار بــودن بــر ادبیــات ایرانی ،شــاید ناخواســته ،بــه اهمیتی
زهرا جعفری
فرامتنــی بـرای همــه مــا دســت یافتــه اســت .دو روز پیــش وقتــی قـرار بــود،
روزنامهنگار
جایــزه جــال بهعنــوان یکــی از مهمتریــن جوایــز ادبــی کشــور بــه او اهــدا
شــود ،بــه احتـرام ســایرین دســت روی ســینه گذاشــت و جایــزه معنــوی جــال را پذیرفــت ولــی از
پذیــرش بخــش مــادی جایــزه ســر بــاز زد .س ـراغ او رفتیــم و از بازخوردهــای رســانهای نســبت بــه
اقدام او در شب جایزه جالل گفتیم و او از دالیل نپذیرفتن جایزهاش گفت.
بازخوردهــای متفاوتــی از کاری کــه دو روز پیــش هنــگام دریافــت جایــزه جــال انجــام دادیــد
در فضــای رســانهای صــورت گرفتــه اســت .عــدهای میگوینــد رضــا امیرخانــی بهخاطــر
اعتــراض بــه ممیــزی ،ایــن کار را انجــام داده اســت و بخــش دیگــری هــم معتقدنــد کــه
بهخاطــر اینکــه جایــزه جــال ،دولتــی اســت نخواســتید جایــزه را بگیریــد و البتــه بــه ایــن
هــم اســتناد میکننــد کــه چنــد ســال قبــل ،جایــزه شــهید غنیپــور را کــه یــک جایــزه
خصوصــی بــود ،پذیرفتیــد .ســوالم ایــن اســت کــه چـرا رضــا امیرخانــی بخــش مــادی جایــزه
جــال را نپذیرفتــه اســت؟
مصــر هســتم بــار دیگــر حرفهــای دیــروز خــودم را تکــرار کنــم .یــک نویســنده اگــر نویســنده
باشــد ،بهدنبــال گرفتــن مجــوز همــواره تــاش خواهــد کــرد .امــا طبعــا گرفتــن جایــزه جــز
اهــداف کاریاش محســوب نمیشــود .اصــل کاری کــه مــن بــا ارشــاد دارم گرفتــن مجــوز
اســت و اتفاقــا گرفتــن جایــزه جــزء کارهایــی نیســت کــه ب ـرای آن دســت بــه تالشــی بزنــم.
جایــزه یــک ارزش معنــوی دارد و یــک ارزش مــادی .ارزش معنــوی جایــزه بــه نظــر داوران و نهــاد
برگزارکننــده برمیگــردد ،مــن بــه نظــر داوران جایــزه جــال قطعــا احتـرام میگــذارم و همینطــور
بــه خــود جایــزه جــال .اگــر ایــن احتـرام نبــود در جلســه حاضــر نمیشــدم .صراحــت عــدم حضــور
را هــم داشــتم .از آن ســوی قصــه ایــن رویــه قبلــی مــن هــم بــوده اســت .مــن تــا بــه حــال از هیــچ
ارشــادی هیــچ جایــزهای نگرفتـهام .واقعیــت ایــن اســت کمتــر پیــش آمــده کــه اصــوال کاری از مــن
هــم نامــزد دریافــت جایــزهای بشــود ،امــا همیــن اتفــاق در دولــت پیشــین هــم افتــاد و یــک جایــزه
نهچنــدان مهــم بــه قیــدار رســید .در آن جایــزه بهعنــوان نویســنده شــرکت کــردم و همیــن جمــات
را گفتــم .بــه نظــر هیــات داوران احتـرام گذاشــتم و قســمت معنــوی جایــزه را پذیرفتــم امــا قســمت
مــادی را نپذیرفتــم .امــا در آن دولــت تفــاوت دیگــری بــود .دوســت نداشــتم قســمت مــادی جایــزه را
بــه ارشــاد برگردانــم و آن را بــه یــک خیریــه اهــدا کــردم.
امــا نســبت بــه وزارت ارشــاد ســیدعباس صالحــی حســنظن دارم .بنابرایــن قســمت مــادی
جایــزه را بــه خودشــان واگــذار کــردم کــه قطعــا درمــورد آن تصمیــم فرهنگــی درســتی خواهنــد
گرفــت .نــه نســبت بــه ایــن جایــزه ،بلکــه نســبت بــه همــه بودجههــای فرهنگــی.
من اعتقادم به این دولت و آن دولت نبوده است ،کال همین رویه را دارم.

ادامه در صفحه 4

دیماه  96برای تاریخ سیاسی ایران
مسعود فروغی
اهمیت فوقالعادهای پیدا کرد ،البته
سردبیر
بدون اطالع از جزئیات میدانی از شهرهای
مختلف کشـــور و بدون توجه به واقعیتهای عینـــی اقتصادی و
اجتماعی تحلیل و نتیجه گرفتن از آن تحلیلها بیهوده است ،شاید
برای همین اســـت که در روزهای اخیر کمی بیشتر از حد انتظار
روایتهای متناقض با بستر اجتماعی ایران را میبینیم.
شـــروع و پایان رویدادهای میدانی هفت ه اخیر دو ظاهر مختلف
دارد ،دربـــاره این دو چهـــره اعتراض در ایـــران دهه  90حجم
اطالعات بهاندازهای اســـت که میشود درباره نحوه فراز و فرود
اتفاقات نتایج روشـــنی گرفت .این مطلب اما فقط قصد بررسی
دوباره چگونگی شـــروع ماجراها را ندارد ،شعارهای اقتصادی
اولیه که خیلی درباره آن صحبت شده است خیلی زود تبدیل به
آشوبهای خونبار خیابانی شد تا حداقل از دو مشکل اساسی
و حاد فعلی دستگاههای حکومتی و حاکمیتی پرده «عیانتری»
بردارد .نه اینکه قبل از اغتشاشـــات اخیر کسی درباره این دو
مشکل چیزی نمیدانســـت؛ همه از عالیترین مقامهای کشور
تا بدنه اجرایی و ...به اینکه ایران دهه  90در سنگینترین نبرد
ن
تاریخی حل معضالت اقتصادی است و از سوی دیگر دشمنا 
آمادگی ضربه زدن دارند ،اذعان داشتند اما عملیاتیشدن هر دو
چهره «اعتراض» صحنه واقعیت ایران سال  96را تغییر داد ،هفته
دوم دی درواقع برای این تاریخی شـــد که دو مسیر اعتراض در
ایران حتما و بدونشک توسط دست بیگانه و عامل داخلیاش
گره خورد .توجه به تغییرات سریع تحوالت از روز پنجشنبه ،هفتم
دی تا شنبهشـــب نهم دیماه نشان میدهد ضمن نگاه کالن و
دقیق به چهره اعتراض اقتصادی در جامعه ایران ،نباید از چهره
«براندازانه» و «تغییرات اساســـی» اعتراض غافل شد .متاسفانه
برخی صاحبان تریبون با وجود اینکه میگویند آشوب و اغتشاش
مذموم اســـت اما همچنان با تزریق نگاه سیاســـی به تحلیلها
خیلی بدشـــان نمیآید از این آب گلآلود ماهی بگیرند؛ نمونه
کاریکاتوری این دســـت فضاســـازی در کاری که غالمحسین
کرباســـچی ،دبیرکل حزب کارگزاران ســـازندگی کرد مشهود
اســـت ،انتشـــار خبر دروغ دخیل بودن امامجمعه مشهد در
رویدادهای این شهر و تذکر شورای امنیت در خوشبینانهترین
حالت ،اســـتفاده کینهتوزانه از موقعیت اجتماعی برای ضربه
به مخالفان سیاســـی اســـت .اگر کمی بدبین باشیم باید به
حاشیه بردن فضا به نفع آشـــوب را هم در نظر داشته باشیم،
از ســـوی دیگر عقدهگشـــایی و فرصتطلبی نابهجای برخی
افراد که لباس منتقد دولت را پوشـــیدهاند اما درواقع بهنفع
جریان ضدانقالب عمل کردند هم قابل تامل است .این دسته
تصور کردند حاال که شهر شلوغ است وقت «تسویهحساب» با
رئیسجمهور مستقر اســـت در حالی که صحنه میدانی هیچ
ارتباطی به دولت «الف» یا «ب» نداشـــت ،عملیات شهرآشوب
گســـترده و متمرکز در شـــهرهای ایران حرکت علیه تمامیت
حاکمیت نظام اسالمی بود.
فضای هفته پیش ایران با تمام حواشی سیاسیاش اما در قامت
همان دو چهره اعتراض در ایران قابل تحلیل است :چهره اعتراض
اقتصادی و چهره براندازی نظام سیاسی؛ سختی تحلیل فضای
کنونی نسبت به دخالت هرکدام از این دو در صحن ه عمل است،
بهتر بگویم هم ه دعوا بر ســـر این است که چگونه عمل کنیم که
چهره اول نادیده گرفته نشود و چهره دوم خودش را بهعنوان منتقد
اقتصادی جا نزند.
واضح اســـت پیچیدگی فضای موجود علیه وضعیت اقتصادی
مردم عمـــل خواهد کرد ،اگـــر نخبگان سیاســـی و صاحبان
کرسیهای قانونی کشور در تصویرسازی این دو اشتباه کنند
چنان بالیی بر سر مطالبات انبوه مردمی میآید که تلخیاش
بر کام همه خواهد نشســـت .قیام مردمی پایان هفته گذشته

انا هلل و انا الیه راجعون

انا هلل و انا الیه راجعون

درگذشت دبیر اسبق ستاد نمایندگان ریاست دانشگاه آزاد اسالمی در استانها،

خبر تأسفبار درگذشت ناگهانی یکی از چهرههای شاخص
و ماندگار علم ،سیاست و مدیریت و عضو جامعه دانشگاهی،
مرحوم دکتر عباسعلی نورا همه ما و مردم شریف سیستان و
دوستان خود را در غم و ماتم فروبرد.
قطع ًا مردم شـــریف و حقشـــناس و قدردان سیســـتان و
دانشـــگاهیان جای خالی او را در کشـــور و بهخصوص در
منطقـــه احســـاس میکنند و به خاطر از دســـت دادن او
اندوهگین هستند.
از خداوند متعال علو درجات برای آن فقید ســـعید و صبر و
اجر برای بازماندگان بهخصوص همسر و فرزندان و خانواده
محترم و بزرگ نورا و همه مردم شـــریف سیســـتان و استان
مسلت دارم .مراسم هفت آن مرحوم روز سهشنبه در مسجد
نور از ساعت  ۳:۳۰تا  5برگزار میشود.
دکتر عبدا ...جاسبی

نماینده فقید ادوار مجلس شـــورای اســـامی و عضو هیات علمی واحد تهران

شمال« ،دکتر عباسعلی نورا» را به خانواده محترم ایشان و همچنین خانواده بزرگ

دانشـــگاه آزاد اسالمی تسلیت عرض مینماید و برای آن مرحوم غفران و رحمت
واسعه از درگاه ذات اقدس احدیت مسالت دارم .روحش شاد و یادش گرامی.

دکتر علیمحمد نوریان

ما را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید
تماس با اینستاگرامfarhikhtegandaily :

و مجموع مواضـــع اصلی (نه همه جزئیـــات) دولت ،مجلس،
نخبگان سیاســـی ،مراجع تقلید ،چهرههای دانشگاهی و...
خیلی زود به مقابله بـــا پروژه ضدانقالبی براندازی از مســـیر
اعتراضهای اقتصادی و اجتماعـــی پرداخت .این نوع مقابله
با عامل تخریب نظام سیاســـی در دنیا مثالزدنی است ،همه
شهرهای درگیر در آشـــوبها و بسیاری از دیگر شهرها صحنه
حضور مردم و پشتیبانی نخبگانی علیه پروژه پایان نظام شد.
ورود آشکار آمریکا در حمایت از آشوب هم مثل آفتابی حقیقت و عمق
ماجرا را نشان داد ،البته باید به اطالعات اولیه از برخی دستگیریها
هم اشاره کرد که نشان میدهد جبهه میدانی برنامهریزی گسترده
عملیاتی داشته است ،اما این همه ماجرا است؟
دستگاه عظیم شفافسازی درباره حجم تخریب چهره براندازانه
اعتراض در ایران خوب عمل کرد ،ما در «فرهیختگان» از شماره
یکشنبه 10 ،دیماه تا همین دیروز 6 ،تصویر این پازل را نمایش
دادیم :با این شروع کردیم که چگونه آشوبهای خیابانی مانند
ســـال  88حال اقتصاد را خراب میکند ،بعـــد از آن تصویری از
دستپخت آشوب در افت شـــدید آمارهای اقتصادی را بررسی
کردیم ،یکدستی گروههای مرجع سیاسی در نفی آشوب را علنی
کردیم تا بگوییم براندازی کار مطالبهگـــر و منتقد وضع موجود
نیست ،سند برنامهریزی آمریکا به روایت یک مامور سابق سیا را در
معرض دید مخاطب گذاشتیم ،در تقابل دولت و شرکت تلگرام که
میزبان اتاق فرماندهی فتنه بود با شفافسازی منصفانه موضوع به
تصمیم دستگاه اجرایی کشور رای مثبت دادیم تا بگوییم در پروژه
تغییر جای مچگیری انتخاباتی نیست و دست آخر گفتیم چگونه
آشوب و جنجال اجتماعی زمینه تحریمهای مجدد را فراهم کرد.
اینها را گفتم تا میزان اهمیت «جنگجنگ تا رفع فتن ه براندازی» را
نشـــان دهم ،وقتی خون مرد و کودک مظلومی بهواسطه عملیات
میدانیبراندازانهریختهمیشود،معلوماستموضوعموسساتمالی
به طاقچه میرود ،وقتی پرچم کشور را آتش میزنند حق میلیونها
نیازمند به حاشیه میرود ...و صدها مورد دیگر ...اما همه ماجرا این
نیست؛ همانقدر که زدن و قطع کردن دست برانداز اهمیت دارد،
توجه به آن چهره اعتراض اقتصادی هم اهمیت دارد که آن میلیون
نفر ایرانی که پرچم کشورشان را به نشانه احترام باالی سر گرفتند
تا چشم او که با آتش زدن پرچم خوشحال شد کور شود ،حق دارد
اعتراض کند.
حرف و روی سخن اعتراض هم فقط به دولت روحانی نیست ،چهار
سال برای اصالح و اعمال تغییرات زمان خوبی بوده است اما مگر فقط
مخاطب اعتراضها روحانی و تیمش هستند؟ خیر ،هم دولتهای
قبلازاینبایدپاسخگوباشندهمصدهادستگا هدیگر،ازقوهقضائیه
تا کمیته امداد ،از شهرداریها تا بنیاد مستضعفین و . ...این حرفها
شعار نیست ،مساله روز است ،نمیشود بر یک حقیقت بزرگ چشم
بست ،صحن ه براندازی نظام سیاسی آمده بود روی موج نارضایتیها
سوار شود که خود مردم به خیابان آمدند اما سوال این است با یک
کوه از کارهای بر زمین مانده و مطالبات بحق مردم چه باید کرد؟ آیا
با تبیین و تحلیل یکسویه درباره چهره فتنهگون و خونبار آن کار
تمام است؟ خیر.
مشکل بزرگتر این اســـت که این چهره اعتراضی در ایران دیگر
«حرف» نمیخواهد و گوشش کمی پر اســـت! مشکل بزرگتر
این اســـت تا رویههای ضدعدالت اصالح نشود ،نتایج ملموس
اقتصادی حاصل نشـــود و حل اولیهترین مشکالت معیشتی در
دســـتورکار عملی قرار نگیرد ،انگار اتفاقی نیفتاده است .مردم
تشنه «عمل» مسئوالن هستند نه «حرف»شان ،دیگر زمان وعده
گذشته و باید نسخههای عملی به میدان بیایند ،حرف هم فقط با
دولت نیست ،دانهدان ه دستگاههای حاکمیتی و حکومتی وظیفه
دارند به «میدان عمل» بیایند ،چهبسا تاریخ وقتی روایت سال 96
را بنویسد یک برگ را به دفع دسیسه براندازی میدهد و صد برگ
را به رفع مشکالت مردم.

انا هلل و انا الیه راجعون

گزارش «فرهیختگان» از وضعیت
آرایشگاههای زنانه در تهران

آرایشگاههای
چندمنظوره
۶

عضو مرکز تحقیقات
استراتژیک ریاستجمهوری:

اغتشاشات
سیاستهایمنطقهای
ترامپ را تغییر میدهد
۱۲

تکین حمزهلو در گفتوگو با
«فرهیختگان»:

کتابفروشیهابرایشان
افت دارد که میزان
فروش عامهپسندها را
اعالم کنند!

5
بازتاب

دربارهپاسخاستانداریکرمانشاه
بهسرمقاله«فرهیختگان»

رسانههادشمننیستند

سرمقاله روزنامه فرهیختگان در تاریخ
 27آذرماه  96به قلم محمدامین
ایمانجانی ،مدیرمسئول روزنامه تحت عنوان
«آقایان سیاسی؛ مردم کرمانشاه شما را نگاه
میکنند» سبب شد تا وزارت کشور و شورای
اطالعرسانی دولت نسبت به آن واکنش نشان
دهند؛ واکنشی که پاسخ روزنامه فرهیختگان
را نیز به همراه داشت.
اول؛ زحمات و اقدامات انجام شده در
کرمانشاه از سوی دستگاههای مسئول را
نادیدهنمیگیریموبراینباوریمکهدشمنیای
باهیچیکازبزرگواراننداشتهوچنانچهنقدی
مطرح میشود در جهت اصالح امور است؛
بر خود میبالیم که سرمقاله نقدگونه روزنامه
فرهیختگان سبب شد تا دوستان در شورای
اطالعرسانی دولت گزارش کاری کامل از
اقدامات خود در کرمانشاه را ارائه دهند که
شاید به دلیل ضعفهای موجود در ارتباط
با رسانهها و همین دشمن پنداری رسانهها
سبب شده بود تا به حال گزارشی به این جامع
و کاملی منتشر نشده باشد.
پاسخگویی وظیفه رسانه است و ما نیز این
وظفیه خود را به نحواحسن انجام خواهیم داد
وبرخودفرضمیدانیمپاسخهایغیرحقوقی
دوستان خود را نیز منتشر کنیم.
دوم؛ همانطور که در جمله ابتدایی سرمقاله
مشخص است این جمله در گیومه قرار گرفته
است و در ادبیات به معنای نقلقول میباشد
و نشان میدهد که سرمقاله با نقلقول آغاز
شده است.

ادامه در صفحه ۷

هر آیینه مشـــیت الهی اســـت که در سلسله تقدیر ،دفتر زندگانی بشـــر در خاک به انتها میرسد و به افالک
میپیوندد .در آنجاســـت زندگی جاودان که« :بازگشـــت همه به سوی اوســـت» هر چند رحلت انسانهای
پاکسرشـــت و فرهیختهای همچون استاد فقید دکتر عباســـعلی نورا به جهت دیدار با معشوق ،برای ایشان
موهبتی عظیم اســـت لکن تحمل این فراق برای بازماندگانش اندوهی بس ســـترگ است .هجران اندوهبار
عباسعلی نورا ،نماینده مردم زابل در دورههای پنجم و هشتم مجلس شورای اسالمی و عضو کمیسیون برنامه
و بودجه مجلس شـــورای اسالمی را به جامعه سیاسی ،علمی ،دانشگاهی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مردم غیور
استان سیستان و بلوچستان بهویژه مردم شریف شهرستان زابل تسلیت عرض نموده و از درگاه حضرتش علو
درجات و کمال غفران را برای آن فقید ســـعید مســـالت مینماییم و اجر جزیل را بر خانواده و صابران در این
سوگ بشارت میدهیم.
شهباز حسنپور -نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی
دکتر علی یعقوبیپور -رئیس دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان

