در دیدار عضو شورای پنجم شهر تهران از انجمن
حمایت از معلوالن مطرح شد؛

وزیر ارشاد در نشست روز گذشته چشمانداز
تئاتراستانها:

رضاخان جذامیها را ایزوله کرد
قالیبافمعلوالنرا

برای همیشه مفهوم « توقیف» را از
اذهان پاک کنیم

همدلی | یک روز وقتی مســتمری معلوالن که  53هزار
تومان بود برایشان واریز شد ،یکی از کارمندان انجمن که خود
او معلول اســت ،با همه آن پول ،مقدار اندکی گوشت خرید.
رئیس انجمن ،کیسه گوشت را در پاکت گذاشت و به مجلس
شــورای اسالمی رفت و کیســه را در دستان تکتک اعضای
کمیسیون اجتماعی قرارداد .او به آقای...
صفحه 9

همدلــی | نشســت چشــمانداز تئاتر اســتانها صبح
دیروزیکشــنبه  25تیرماه در تاالر «سنگلج» با حضور وزیر
ارشاد ،معاون هنری و مدیر مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد
این وزارتخانه برگزار شــد .شاید مهمترین حرف این نشست
الاقل برای اهالی سینما مباحث مربوط به فیلمهای توقیفی
باشد .فیلمهایی که تعدادی از آنها...
صفحه 8

پروندهنزدیکان
دو رئیس جمهور
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در روزهای پر خبر دستگاه قضایی مطرح شد

از بازداشت حسین فریدون تا وضعیت بقایی و وزرای مرتبط با بابک زنجانی

همدلی| در حالی که قاضی دادگاه رســیدگی به متهم
دوم پرونــده بــزرگ نفتی خبــر از احضار برخــی از وزرای
دولت احمدینژاد داده اســت ،ســخنگوی قوه قضاییه نیز
به اطالعرســانی درباره پروندههای قضایــی نزدیکان به دو
رئیسجمهور(احمدینژاد و روحانی) پرداخت .وضعیت قضایی
حمید بقایی و همچنین نامه قابل تعقیب احمدینژاد نیز از
جمله مواردی بود که روز گذشته در سخنان محسنی اژهای
شنیده شد .اما جدیدترین خبر وی بازداشت حسین فریدون
برادر حسن روحانی رئیس جمهور فعلی است.در سومین دادگاه
رسیدگی به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد
نفتی که در شــعبه ۲۸دادگاه انقالب آغاز شد ،قاضی مقیسه
با اشــاره به ارتباط موثر برخی از وزرای دولت سابق با بابک

صالحی :انشاءاهلل ترامپ برجام را پاره کند

انتقاد از« فتوشاپ» کاری
دلواپسان
سرمقاله

صفحه3

توتالوتوتالیتاریسم
ایمان یعقوبی
روزنامهنگار

سالهاست که تشت رسوایی توتالیتاریسم از بام گوشه و کنار جهان فرو افتاده
و تا امروز در کوس بدنامی و بدسگالی خود میدمد .فروپاشی توتالیتاریسم
این نامیمونترینها در سپهر سیاست بیش و پیش از آنکه مدیون لیبرالها
و سوسیالیستها باشد وامدار ماهیت و ذات خودش است .ساختار به ظاهر
فربه آن ،بیش از آنچه تصور میشــد پوشــالی بود ،اما نه به آن میزان که
نیامده ،فرو بپاشــد .شاید به اندازه یک نســل زمان برد تا آخرین باقیمانده
قدرت تمامیتخواهان درهم بشکند .تضادهای درونی و ماهیت انحصارطلب
تمامیتخواهی همچون موریانه پایههای آن را خورد ،اما انصاف نیست اگر
محرکهای بیرونی از جمله مبارزات فکری اندیشمندان و جوش و خروش
آزادی در رگهای آزادیخواهان را در فروپاشــی این هیوالی مهیب دخیل
ندانیم .تمامیتخواهی یا توتالیتاریسم از سوی جامعه بشری طرد شد ،هرچند
بهای گزافی برایش پرداخته شد .آنچه پیداست توتالیتاریسم بدین راحتی
گریبان بشریت را رها نخواهد کرد و هر روز در قالب و ساختاری ملون خود
را میپروراند.
بشر وارهیده از این چاه به چاه دیگری افتاد .بنیادگرایی مذهبی که دهههاست
کابوس بشریت شده است .اینها اگر دو روی یک سکه نباشند ،برادرخواندههای
نانجیبی هستند که رقابتشان در ضدیت با آزادی مثال زدنی است ،اما در
قیاس تاریخی اگرچه در ظاهر و هدف نسبتاً مشابهند اما بهلحاظ ساختاری
تفاوتهایی دارند.
هر اندازه تمامیتخواهی در قالب ایدئولوژی دولتی ظهور یافت و توانســت
چارچوب و ساختاری مدون برای خود تعریف کند و به یمن تفاسیر خودسرانه
و کمی شانس و اقبال به مناسبات جهانی ورود کند ،اما بنیادگرایان مذهبی
مجال یا قدرت الزم را برای بروز در چارچوبی مســتقل و مشخص نیافتند،
پس الجرم تروریسم عریانتری را برگزیدند .فصل مشترک توتالیتاریسم و
بنیادگرایی در ایدئولوژیک بودن و شــیوه بازتولید و تکثر است .هرچند که
ایدئولوژی فینفسه بد نیســت ،اما آنجا که به تجزم و تصلب بینجامد سم
مهلکی برای اندیشــه و حکومتداری است .بنیادگرایی مذهبی از یهودیت
تا مســیحیت و اسالم مرز مشــخصی ندارد .افراطیگری در ایران ترکیب
ناصوابی از توتالیتاریسم ناقص و بنیادگرایی مذهبی است .چندان نیازی به
مداقه نیست تا دریابیم افراطیگری محصول کدامیک از گفتمانهای رایج
در کشور است.
هرگز مدعی نیستم که اصولگرایان تندرو ،این گروه اندک با هیاهوی بسیار،
نسخه کامل توتالیتاریسم قرن بیستم هستند ،اما با تخفیف میتوان آن را
کپی ناشــیانهای از آن دانست که با تندروی درآمیخته است ،حداقل اینکه
فصول مشــترک متعددی از حب قدرت و ایدئولوژیک بودن و ....دارند .نگاه
ماکیاولیســتی به قدرت و سیاست روی ناخوش این نحله است ،زیرا در هر
صــورت هم برای توتالیترها و هم افراطیون وطنی هدف وســیله را توجیه
میکند .افراطیگری در ایران نیز نسبتاً به همان دالیلی که برای فروپاشی
توتالیتاریسم (تمامیت خواهی) برشمردم ،در سراشیبی سقوط افتاده است
و صدای خُ رد شــدن استخوانهایش آشکارا به گوش میرسد .افراطیگری
برعکس توتالیتاریسم فاقد هرگونه ساختار فکری سازمان یافته و تودهگرایی
اســت و پایههای خود را بر بنیان سستی بنا نهاده است .این تفکر به همان
اندازه که از فرهنگ اجتماعی و تاثیر مناسبات محیطی به دور است ،از اسالم
رحمانی نیز فرسنگها فاصله دارد.
تناقض آشکار در کردار و گفتار و تقابل با یکی از دو رکن اصلی نظام ،یعنی
جمهوریت ،در کنار خوانش طالبانی از اسالم موجب طرد این گروه از جامعه
شده است .در این بین چارهای جز بازتولید مدل ناقص از خود ندارند و این
چنین است که توتالیتاریسم ناقص وطنی خود را تنزل میدهد و به ظهور
تتلیتیها (طرفداران تتلو خواننده رپ فارســی) در سیاست منجر میشود.
تتلیتیهای سیاســی در واقع بازتولید نســخه تتلیتیهای عالم موسیقی
در عرصه سیاســت هســتند و همانند آنها فاقد دانش و کاریزمای الزم در
حوزه تخصص خود هستند و به سبک تتلو در موسیقی سر به راه ابتذال و
هوچیگری در سیاست گذاشتهاند .آنها ایدئولوژی مشخصی ندارند .کنشهای
سیاسی این طیف در تقابل با دولت روحانی و اصالحطلبان متمرکز شده است
ادامه در صفحه 2
تا هر از گاهی با جنجالآفرینی خودنمایی کنند.

زنجانی متهــم ردیف اول این پرونده جنجالی ،از احضار این
وزرای سابق خبر داد و گفت :نظام کوچکترین تعارفی با کسی
ندارد.به گزارش خبرگزاریها ،سومین جلسه دادگاه رسیدگی
به اتهامات متهم ردیف دوم و سوم پرونده فساد بزرگ نفتی
برگزار شــد .حکم اعدام این دو متهم پیشتر در دیوان عالی
نقض شــده بود و به همین دلیل پرونده به شعبه ۲۸دادگاه
عمومی و انقالب تهران به عنوان شعبه همعرض ارسال شد.
رسیدگی به این پرونده که پیشتر و در شعبه ۱۵دادگاه انقالب
به عهده قاضی ابوالقاسم صلواتی بود ،اکنون به قاضی مقیسه
رسیده است.در ابتدای این جلسه قاضی مقیسه با بیان اینکه
وکالی شــرکت نفت ،وکالی بانک مســکن ،وکالی تامین
اجتماعی و کارشناسان بانک مسکن در...
صفحه2

کلیات طرح جدید مجازات قاچاقچیان مواد مخدر در مجلس تصویب شد

چراغ سبز بهارستان به کاهش اعدام

همدلی| نمایندگان مردم در مجلس روز گذشته با کلیات
طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب جزئیات آن،
باعث کاهش اعدام قاچاقچیان مواد مخدر میشود .آنها با
تصویب طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر
که در رابطه با تخفیف مجازات اعدام برای محکومان قاچاق
مواد مخدر اســت ،با  ۱۹۲رای موافق۳۶ ،رای مخالف و ۶
رای ممتنع از مجموع  ۲۶۴نماینده حاضر در جلسه موافقت

یادداشت

اصالحطلبان؛ مطالبه حق ،رد سهمخواهی
بهزاد همتی

فعال رسانه

بحث ســهمخواهی از دولت ،بحث تازهای نیست ،و همواره در
هنگامه ظهور هر دولت امری رایــج و معمول بوده ،که البته
در هــر دوران ،به اقتضای زمــان ،تعریف و بازتاب خاص خود
را داشته است.
و اما حال که همراهی عظیم و اعتماد مجدد جریان اصالحات
و حامیانش ،ســیر اعتدال را تداوم بخشــیده است ،نظرات و
راهکارهای دلسوزانه ،از ســوی برخی چهرههای منتسب به
دولت ،معنای طلبکاری و منت نهی گرفته است ،و این در حالی
اســت که این اظهارنظرها ،اذهان عمومی را به تأمل واداشته،
که آیا این مواضع تفرقهانگیز ،از ترس خســارت جایگاه ،یا به
دلیل عدم درک مطالبات مردم و جریان مطلوب سیاسی آنها
و واقعیات زمان است؟
نتیجه پایانی انتخابات ریاست جمهوری ،باز هم به خوبی روشن
ساخت که نقش جریان اصالحات ،برای دولت تدبیر و امید ،نه
نقش یک هوادار موقت و مصالحاندیش ،که تکیهگاه و ستون
مطمئن این دولت در مسیر عقالنیت اجرایی و تدبیر عمومی
اســت و دولت ،بدون این ستون و بدون پشتیبانی مردمی که
طی انتخاباتهای تاریخی ســالیان اخیر ،جریان اصالحات را
پشتوانه محکم دولت اعتدال ،و پیشرفت کشور قرار دادند ،دولت
بیشک در مسیر بازگشت به گذشته قرار گرفته و از مرز اعتدال،
عقالنیت ،تدبیر نو و توسعه روابط بینالملل بازخواهد ماند و
خود قربانی بیاعتنایی به پشتوانه عظیم سیاسیاش خواهد شد.

یادداشت

کردند .این طرح یک ســال و نیم پیش در مجلس مطرح
و تصمیماتــی در مورد آن گرفته شــد و پس از آن مرکز
پژوهشها بررسیهای خود را درباره طرح مذکور آغاز کرد.
در صورت تصویب نهایی این طرح ،مرتکبین جرایمی که
در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند ،در
صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسدفیاالرض
محسوب و به مجازات اعدام و ضبط اموال...
صفحه3

شاید برخی چهرههای شاخص ،برداشت درستی از اعتماد مجدد
عموم به دولت نداشته و مطالبات شخصی خود را وسیله فشار
به دولت قرار دهند ،و اما اقتضای زمان و خواسته واقعی افکار
عمومی و برنامهها و پروژههای سخت سیاسی ملی و بینالمللی
عصر حاضر ،جای تردیدی در ضرورت توسعه دولت در مسیر
هموار اصالحطلبی ،جهت مســتحکم کردن جایگاه دولت و
تضمین اعتبار در نزد افکار عمومی باقی نخواهد گذاشت.
هر چند که یکدست بودن دولت نکته مثبتی در ادامه حیات
آن نخواهد بود ،اما انســجام و اعتماد و سیر صعودی همواره
دولت ،نیازمند مدیران بهراستی همراه و متعهد به دولت است،
و این سیر جز از مجرای نیروهای کارکشته و خوشنام و مردمی
اصالحات عبور نخواهد کرد ،و در غیر این صورت برای عبور از
دامهای در پیش ،و ادامه حرکت در مسیر مشخص ،از پشتوانه
خردجمعی و همراهی سدشکن مردم محروم خواهد ماند.
بی شــک ،در منظر افکار عمومی ،حضــور حداکثری جریان
اصالحات در بدنه دولت ،نه سهمخواهی که پاسخ معقول دولت
به اعتماد هواداران و چهرههای شــاخص این جریان است ،و
منطق و صالح و حیات دولت همواره حکم میکند که دست
یاری به ســوی جمعی دراز شود که در بزنگاه سخت رقابت و
نیاز ،پشتوانهای عظیم و منسجم از اعتماد و همراهی برای تداوم
دولت و برنامههای اجرایی آن بودهاند.
و در نهایت ،هنگامی که همراهی و ســهمخواهی در مســیر
مشخص سیر بهسوی تعالی کشور و حاکمیت چندصدایی و
امید بخشیدن به ملت و ترقی همه جانبه باشد ،نه سهمخواهی،
که حقخواهی مطلوب عموم ،برای رونق امور و ادامه عقالنی
اداره اجرایی کشور ،بر اساس این مطالبه حق است.

رازهای رویارویی لفظی روحانی و مخالفان
شهرام خادم
روزنامهنگار

انتخابات به معنای فرآیند رای دادن و حضور مردم پای صندوق
رای تمام شده اما ،پیام آن هنوز در جامعه مخابره نشده است.
این نوشتار ســعی ندارد علل تن ندادن رقبای رئیسجمهور
منتخب به نتیجه انتخابات را واکاوی کند؛ چراکه مقوم تحلیل
مفصلی است .توصیف شرایط پیشآمده و رفتار مخالفان ،مد
نظر است .در بیشتر کشورهایی که شیوه دموکراسی را اساس
حکمرانی بر قلمرو خود قرار دادهاند ،چرخش قدرت بهواسطه
صندوقهای رای مبنای کنش سیاســی در سطح گسترده
است .کنارهگیری نخســتوزیر بریتانیا پس از رای مردم به
برگزیت(خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) و یا تغییرات ملموس
در رویه حاکمیتی فرانســه با روی کارآمدن مردی میانهرو،
نمونههای پذیرفتن خواست اکثریت مردم است .در ایران اما
پیام انتخابات یا منتقل نمیشود یا مخدوش شده در جامعه
بروز مییابد .بهویژه آن که معنای متعارف حکم مردم به ابقای
یک رئیسجمهور ،همدلی با را ِه رفته اســت .به این معنا که

راهبرد رئیسجمهور برای زمامداری امور حاکم بر زندگی مردم
در دل قلمرو ایران ،به نسبت رقبا مورد تایید است .البته این
به معنای پذیرش تمامی سیاستها و برنامههای دولت جاری
نیست که ،نقد سازنده و مطالبهمحور مردم را طلب میکند.
لذا طنین بلند صدای روحانی در مواجهه با کجسلیقگیها و
رســایی صدای حمایت مردمی پای
خالفگویی مخالفان به
ِ
صندوق رای ،بر میگردد .مخالفان ،آداب دموکراتیک را رعایت
نکرده و رای مردم به رئیس جمهور را فقط ،رای به نظام احاله
داده و از پذیرش خواســت عمومــی آنها (مردم) در تثبیت
دولتداریِ موجود ،سر باز زدهاند .ابراز مخالفت با شیوه مصالحه
و دیپلماسی برد -برد در مواجهه با قدرتهای منطقهای و فرا
منطقهای از مصادیق اختالف اســت .پیام مردم روشن است.
زبان جان اعالم حمایت
مرد ِم
خواهان مصالحه با جهــان ،با ِ
ِ
خود از برجام و ادامه تنشزدایی در منطقه را با شــور اعالم
کردند .مردم برگشت اقتصاد به چرخ ه معمول و در دسترس
خود را فریاد زدند؛ حال آنکه مخالفان ،اقتصاد دوران تحریم و
دربست برای نورچشمیها را نشانه رفتهاند .مردم حرمت هنر را
پاس داشتهاند ،حال آنکه مخالفان خطکشیها در هنر را دنبال
ادامه در صفحه 2
میکنند.
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بازگشت مدیر پادگانی به دانشگاه

همدلی| فرهاد رهبر؛ مرد مدیریت پادگانی ،همان کسی که حتی
محمود احمدینژاد با آن سابقه و مدیریت او را امنیتی و سیاستزد ه
میدانســت ،بر صدر دانشگاهی نشســت که به عنوان بزرگترین
دانشگاه حضوری جهان شناخت ه میشود .خبر تعیین سرپرست
دانشگاه آزاد توسط هیات امنای این دانشگاه به همان اندازه خبر
برکناری او از دانشگاه تهران برای دانشگاهیان مهم بود .شاید اگر
دیروز رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام بعد از ماهها انتظار
ص میشد هیچ کس به اندازه انتصاب فرهاد رهبر در راس
مشخ 
دانشگاه آزاد مبهوت نمیشد .روزی که او داشت لوازم شخصیاش
را از دفتر ریاست دانشگاه تهران جمع و جور میکرد ،دانشجویان
آن دانشگاه آنقدر جشن و سرور داشتند که بین همدیگر شیرینی
ش میکردند .آنها با کسی خداحافظی میکردند که
و شکالت پخ 
میخواست مانند نظامیان لباس متحدالشکل بر تن دانشجویان
کند .با همه این توصیفات انگار فقط یک دانشجو بود که تن به این
تغییر نمیداد و آن کامران دانشجو ،وزیر علوم احمدینژاد بود که
نامه رئیس جمهور برای برکناری رهبر را اطاعت نکرد.
حتی احمدینژاد به رهبر اعتراض کرد
خبر کوتاه و شــوکه کننده بود« .فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد
شــد ».نام او خــود به خود یادآور فضای سیاســی جامعه دولت
احمدینژاد است .او بهمن  86با حکم محمدمهدی زاهدی ،وزیر
علوم محمود احمدینژاد بر کرسی ریاست دانشگاه تهران نشست و
سال  92با این مسئولیت وداع کرد .اما تنها دوران اعتدال نبود که
تهدیدی برای ادامه مدیریت رهبر بر سیستم آموزشی بود .محمود
ب میآید ،سال
احمدینژاد هم که رهبر از مدیران دوره او به حسا 
 91به کامران دانشــجو ،وزیر علوم دولت دهم نامهای نوشت و از
او خواســت که رهبر را برکنار کند .آنچه را که باعث نوشتن این
نامه احمدینژاد شده بود ،میتوان در البهالی نوشتههای او فهمید.
احمدینژاد که وزارت علومش به داشــتن فضای امنیتی مشهور
شده بود دلیل این دستور خود را «رويکرد سياستزده ،غيرعلمی
و احیانا امنیتی» دانسته که به اعتقاد او ادامه این رويکرد مخرب
است .با این حال برکناری فرهاد رهبر به دولت بعد موکول شد.
پادگانسازی از دانشگاه
کمتر کسی است که معتقد نباشد فرهاد رهبر فضای دانشگاهی را
پادگانی اداره کرده است .نمود این نگاه پادگانی آنجا بود که رئیس
دانشگاه تهران خواسته که برای دانشجویان مثل نیروهای نظامی
یونیفرم متحدالشکلی طراحی شود .این موضوع حتی با واکنش
بعضی نمایندگان کمیسیون مجلس اصولگرای وقت همراه شد .اما
رهبر با این سخن که شأن دانشگاه لباس مهماني و عروسي نيست
بر طرح خود اصرار میکرد .با این حال دانشجویان تنها معترضان
نگاه رهبر نبودند .بسیاری از اعضای هیاتهای علمی دانشگاه تهران
با آغاز دوران وزارت رضا فرجی دانا ،اولین وزیر علوم دولت روحانی
از او خواســتند فرهاد رهبر را برکنار کند .آنها در نامه گفته بودند
فرهاد رهبر در ســالهای مدیریت خود بر این دانشگاه از اصول
غیرعلمی استفاده کرده است .این نامه همچنین از ورود افرادی به
هیاتهای علنی این دانشگاه خب ر میداد که فاقد صالحیت علمی
بودند و این در حالی بوده که رهبر دست هیاتهای علمی را برای
پذیرش عضو جدید هیاتهای علمی بســته بوده است .اخراج و

بازنشستگی اجباری بعضی از اساتید برجسته دانشگاه ،ایجاد فضای
پادگانی و خودسانسوری و اختصاص دادن بودجه به بعضی افراد
برمبنای سلیقه سیاسی از دیگر اتهامات فرهاد رهبر بود.
دانشگاه لبخند زد
چند ماه پس از آغاز کار دولت حســن روحانی در ۲۹بهمن ،92
رضا فرجی دانا به  6ســال ریاســت فرهاد رهبــر پایان داد .خبر
رفتن رهبر از دانشگاه تهران در آن روزها موجی از شادی در بین
دانشجویان این دانشگاه برانگیخت .بعضی دانشجویان با اعالمیه و
پالکارد حمایت خود از دولت را نشــان دادند .بعضی هم به خاطر
خداحافظی رهبر از دانشــگاه در بین دانشجویان شیرینی پخش
کردند .گزارشهایی که رســانهها آن روز از دانشگاه تهران منتشر
س میکرد و بسیاری از
میکردند شــادی دانشــجویان را منعک 
دانشجویان این دانشگاه متفقالقول بودند که وداع با رهبر همان
وداع با فضای امنیتی دانشگاه است.
وعدههای توخالی رقیب روحانی از کج ا میآمد؟
چند ماه بعد از این برکناری ،رهبر با حکم علی طیبنیا وزیر اقتصاد
عضو و نایب رئیس شــورای راهبردی نظام مالیاتی کشور شد .او
همچنین مشاور اقتصادی ابراهیم رئیسی است که در زمان رقابت
انتخاباتی با حسن روحانی جامعه فرهیختگان نسبت به وعدههای
اقتصــادی او از قبیل ایجاد میلیونی اشــتغال یا چند برابر کردن
یارانهها واکنش نشان دادند.
پادگانسازی از دانشگاه آزاد؟
اما فارغ از این حرفها چند روز پیش خبری منتشر شد که رهبر
بعد از گذشت حدود 4سال به عرصه مدیریت دانشگاهی بازگشته
است .این خبر هرچند در ابتدا تکذیب شد ،اما دیروز شکل عملی به
خود گرفت .هرچند علیاکبر والیتی با ورود به دانشگاه آزاد دست
به تغییراتی زده بود که نسبت به دوران مرحومهاشمی رفسنجانی
ب میآمد ،اما این انتصاب بسیار
تغییرات  180درجهای به حســا 
شوکه کننده بود.
جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد دیروز تصویب کرد که نام فرهاد
رهبر به عنوان رئیس دانشــگاه آزاد که لقب بزرگترین دانشــگاه
حضوری جهان را دارد به شــورای عالی انقالب فرهنگی معرفی
شود .حاال مانده است که شورای عالی انقالب فرهنگی این انتصاب
را تایید یا رد کند .اگر شورای عالی انقالب فرهنگی با این انتصاب
موافقت کند فرهاد رهبر اولین رئیس دانشگاه آزاد بعد از درگذشت
مرحوم آیتاهللهاشمی رفسنجانی است .البته او از دیروز به جای
علیمحمد نوریان کار خود را به عنوان سرپرست در دانشگاه آزاد
آغاز کرده اســت .نکته جالب آنکه در مورد سرپرســت سه ماهه
دانشــگاه آزاد این است که نوریان با تعویض و تغییرات گسترده
در بخشهای مختلف دانشــگاه آزاد ،آنهم براساس میل برخی
اعضای هیات امنا ،دانشــگاهی کام ً
ال مطابق میل خود را تحویل
فرهاد رهبر داد .شــاید نوریان فکــ ر میکرد ،همه این تغییرات و
«هاشــمیزداییها» برای حفظ خودش است ،حال اما ثابت شده
کــه او هرچه کرده ،برای تحویل و آغاز بــه کار بیجنجال و آرام
مدیریت جدید دانشگاه آزاد است .در چند وقت اخیر از تغییرات و
سیاستهای دانشگاه آزاد «هاشمیزدایی» تعبیر شده بود .اما ظاهرا
دانشگاه آزاد با این انتصاب «پادگانسازی» را به خود میبیند.

