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اولیـــن پـــرده این نمایـــش آوارگـــی و مـــرگ تدریجی 
شـــاه از 26 دی مـــاه 1357 رقـــم خورد. شـــاه و فرح با 
هلیکوپتر به فرودگاه مهرآباد منتقل شدند شاه دو 
ساعت منتظر ماند تا بختیار از مجلس رأی اعتماد 
بگیرد بختیـــار پـــس از گرفتن رأی 
اعتماد به مهرآبـــاد آمد پس از آن 
شـــاه با اشـــک با مشـــایعین خود 
خداحافظی کرده و 
به همراه فرح ســـوار 
بر هواپیما شـــدند.
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تحریمشیرسماور
واگزوزخاور
توسطفیفا
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نفرت پراکنی نباید قسمتی 
از  فرهنگ عمومی مان 

باشد
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ایرانیراحلکند
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در گفت وگو با مخترع جوان 
کشور مطرح شد

پس از اعتراض کاربران 
ایرانی به استفاده از واژه 

جعلی »خلیج عربی« توسط 
رئیس فیفا

 در باب مستندات تاریخی 
مورخی که از شاه دستور 

گرفت و مورد غضب واقع 
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دیکتاتوری
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نگاهی به تعطیلی های 
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پانزدهمیـــن دوره جایـــزه ادبـــی جالل 
آل احمـــد هـــم در هفتـــه گذشـــته در 
تـــاالر وحـــدت بـــه کار خـــود پایـــان 
داد. جایـــزه ای کـــه می تـــوان آن را 
حاکمیتی تریـــن کنـــش ادبی در حوزه 
کتاب و ادبیات دانســـت. با این همه 
امـــا حاال بعـــد از پانـــزده دوره برگزاری 
ضـــرورت بازنگری در مـــورد این جایزه 
ادبی احســـاس می شـــود چه آنکه هر 
رویداد بشـــری به دلیل آنکه ســـاخته 
و پرداخته فکر و ذهن انســـان است، 
الجـــرم بایـــد مـــدام روزآوری شـــود. 
طبعـــا جایـــزه ادبی جـــالل هـــم از این 
قاعـــده مســـتثنی نیســـت. اصـــول 

و سیاســـت های کلـــی ایـــن جایـــزه 
توســـط شورای عالی انقالب فرهنگی 
تصویب شـــده است تا مسیر برخورد 
انتقادی به جریان غربگرا را تسهیل و 
موجبات تقویـــت ادبیات و نقد بومی 

در کشـــور را فراهـــم آورد.
سیاســـتی کـــه در صـــورت اجـــرای 
درســـت و مراقبـــت دائـــم می توانـــد 
ســـنگ بنـــای جریان های ادبـــی و نقد 
ادبی را بگذارد که ریشه هایش درون 
تاریخ و فرهنـــگ و جغرافیای این دیار 
باشـــند. با همـــه این احـــواالت اما به 
دلیـــل آنکـــه مجری پایین دســـتی این 
سیاســـت های کلـــی دســـتگاه های 

اجرایی دولتی بوده و هســـتند، شکل 
و شـــمایل اجـــرای ایـــن سیاســـت ها 
بـــا رفـــت و آمـــد دولت هـــای مختلـــف 
نوســـان پیـــدا کـــرده و بعضـــا حتی در 
جهـــت عکـــس هـــدف اصلـــی خـــود 
حرکـــت می کنند. از یـــاد نبرده ایم در 
ســـوابق جایـــزه ای ادبـــی که قـــرار بود 
هویت و ماهیـــت آن نگاه انتقادی به 
غـــرب باشـــد، در ســـال های گذشـــته 
بعضـــا آثـــاری برگزیده و مـــورد تقدیر 
قـــرار گرفتند کـــه هیچ نســـبتی با این 

هویت نداشـــتند.
لـــزوم بازنگری در مورد ســـازوکارهای 
اجرایـــی ایـــن جایـــزه ادبـــی و مراقبت 

و نظـــارت نزدیک تـــر شـــورای عالـــی 
انقـــالب فرهنگـــی به عنـــوان نهـــاد 
باالدســـتی در ایـــن مـــوارد اهمیـــت 

مضاعـــف پیـــدا می کنـــد.
 تجربـــه دوره هـــای گذشـــته نشـــان 
می دهـــد کـــه ایـــن شـــورا در جهـــت 
پاســـبانی از هویـــت جایـــزه جـــالل، 
ورود موثر و ملموس نداشـــته اســـت. 
همین هم باعث شـــده سیاست های 
باالدســـتی مصـــوب در میـــدان اجـــرا 
متناســـب با جهت گیری هـــای دولتی 
که در مســـند کار اســـت، باال و پایین 
شـــده و از هـــدف اصلـــی خـــود فاصله 

بگیرند. 
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در سوابق جایزه ای ادبی 
که قرار بود ماهیت آن 
نگاه انتقادی به غرب 

باشد، بعضاً آثاری 
برگزیده و مورد تقدیر قرار 
گرفتند که هیچ نسبتی با 

این هویت نداشتند
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