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10کافه کتاب

پیشگویی 60 سال پیش یک 
زن درباره زندگی شخصی 

و کاری زنان
رمان  کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
جافه  رونا  که  چیز«  همه  در  »بهترین 
داستان  نوشت،   1958 سال  در  را  آن 
زندگی شخصی و کاری چند زن جوان را 
روایت می کند که دغدغه ها و مشکالت 
مشترکشان با زنان امروزی در زمینه کار 
و زندگی، آن را تبدیل به رمانی پیشگو 

کرده است. این رمان به تازگی بازنشر شده است.
صدها و صدها دختر؛ آنها را هر روز صبح می بینید که 
با عجله از تونل مترو خارج می شــوند، از ایســتگاه گرند 
ســنترال می گذرند و از خیابان های لکســینگتون و پارک 
و خیابان مدیســون عبور می کنند.« ســال 1958 است، 
ســالی که رونــا جافه نخســتین رمــان خود را بــا عنوان 
»بهترین در همه چیز« منتشر کرد، زمانی که همه زنان 
بــه محل کار خــود می روند و آماده می شــوند تا یک روز 
کاری را به عنوان کارمند، تایپیســت یا شــاید ویراستار و 

منشی جوان، پشت میز خود بگذرانند.
کتاب جافه پنج ســال زودتر از کتاب »رمز و راز زنانه« 
بتــی فریدان و بیش از یــک دهه پیش از انبوه رمان های 
فمینیستی نویسندگانی مانند آلیکس کیتس شولمن، 
مــارج پیرســی و مرلیــن فرنــچ منتشــر شــد. جافــه در 
مقدمــه ای کــه بر نســخه منتشــر شــده در ســال 2005 
کتابش نوشــت، آن را »داستانی هشــدارآمیز« توصیف 
کرد- انتشــارات پنگوئن در ســال 2023 نسخه جدیدی 
از این کتاب را با مقدمه ای از ریچل ســایم منتشــر کرده 
اســت- با این حال، زنان زیادی آن را خواندند و بار خود 
را بستند تا به نیویورک بروند. جافه نوشت: »یک زندگی 
هیجان انگیــز، حتــی اگر خیلی ســخت باشــد، بهتر از یک 

زندگی کسل کننده است.«

اگرچه ممکن اســت این حرف، ســبک ســرانه به نظر 
برســد اما نوشــته های تنــد و تیــز جافه، شــامل تحلیل 
دقیــق او از نقش هــا و محدودیت هــای زنــان و تصویــر 
واقعــی او از آزار و اذیــت جنســی در محــل کار- چندین 

دهه پیش از جنبش »من هم«- غافلگیرکننده است.
زنــان کتاب جافــه، مانند خــود او وقتی ایــن کتاب را 
می نوشــت- در انتشــارات کار می کنند. کارولین ِبندر در 
حومــه نیویــورک بزرگ شــد، بــه رادکلیف رفــت و با یکی 
از پســرهای کالــج بــه نــام ادی نامزد کــرد امــا ادی، او را 
ترک کرد. حاال او می خواهد ســردبیر شــود، حتی به این 
قیمــت بــه عنوان منشــی یــک رئیس بســیار ســختگیر، 
کارش را آغــاز کند. اپریل موریســون از شــهر کوچکی در 
کلرادو به نیویورک آمده و امیدوار اســت بازیگر شود. او 
بــه کارولیــن می گوید: »تــو تصور من از ظاهــر یک دختر 
نیویورکی هســتی.« البته به زودی خودش، کامال تغییر 
کرده و با پســری پولدار آشنا می شود. باربارا لمونت یک 
مــادر مجرد اســت که از طریــق کار در انتشــارات فابیان 
بــرای حمایت از دختر و مادرش که با او زندگی می کنند، 
تــالش می کند و گــرگ آدامز بازیگری اهل داالس اســت 
کــه امیدوار اســت رابطــه اش با یک تهیه کننــده معروف 

برادوی او را به هسته هنری نیویورک نزدیک تر کند.
این زن هــا مدام با رئیس هایشــان بیــرون می روند و 
روابطــی با آنها دارند که به نظر می رســد زودگذر باشــد 
و زندگی هایــی کــه بــرای خود تصــور کرده بودنــد، دود 
می شــود. وقتی باربارا پیشــنهادهای رئیســش را در یک 
مهمانــی رد می کند، با شــنیدن حرف هــای رکیک، اخراج 

می شود.
هنگامــی کــه این رمان رونــا جافه برای نخســتین بار 
در ســال 1958 منتشــر شــد، داســتان معاصــر را بــرای 
همیشــه تغییر داد. برخی از خوانندگان شــوکه شدند، 
اما میلیون ها نفر دیگر، بازتاب زندگی خود را در داستان 
پنــج کارمند جــوان یک شــرکت انتشــاراتی در نیویورک، 

دیدند و متحیر شدند.
تقریبا شصت سال از زمان انتشار این کتاب می گذرد 
و بــه طــرزی تأثیرگذار، همچنــان به مبارزات شــخصی و 
حرفــه ای که زنان با آن درگیر هســتند، وفــادار می ماند. 
آثــاری  آمریکایــی، خالــق  رونــا جافــه، نویســنده فقیــد 
همچــون »اســرار خانــواده«، »راه طــی شــده« و »زن 
دیگر« است. »بهترین در همه چیز« به عنوان نخستین 

کتاب او، تبدیل به پرفروش ترین کتابش شد.
او در ســال 1994 بنیاد رونا جافه را پایه گذاری کرد که 
یک جایزه ملی ادبی به نویسندگان زن خوش  آتیه اهدا 
می کنــد. رمان »بهترین در همه چیز« در ســال 2023 از 
ســوی انتشــارات پنگوئن رندوم هاوس، بازنشــر شــده 

است.

نگاه

زنان برنده رقابت انتشار کتاب شدند
سپهرغرب، گروه کافه کتاب  :  بر اساس نتایج تحقیقات جدید، زنان در دهه 1970 در 20 درصد انتشار کتاب سهیم بودند و امروز این میزان به بیش از نیمی از انتشار رسیده است.

جوئل والدفوگل، اقتصاددان دانشگاه مینه سوتا، چاپ کتاب را بررسی کرد تا در مورد میزان مشارکت زنان و مردان در تعداد کتاب های منتشر شده در 70 سال گذشته، اطالعاتی کسب کند. وی دریافت که تا سال 2020، برای اولین بار در تاریخ، زنان کتاب های بیشتری نسبت به مردان منتشر 
کردند که منجر به افزایش درآمد این صنعت برای خوانندگان زن و مرد می شود. بر اساس گزارش انجمن ناشران آمریکایی، انتشار کتاب ایاالت متحده 29.3 میلیارد دالر در سال 2021 درآمد داشته که نسبت به سال گذشته 12.3 درصد افزایش یافته است.

والدفوگل با تجزیه وتحلیل داده ها و نتایج کتابخانه ملی کنگره دریافت که سهم زنان از عناوین منتشر شده از حدود 20 درصد در دهه 1970 به بیش از 50 درصد تا سال 2020 افزایش یافته است.
نتایج بررسی ها نشان داد که نویسندگان زن، درآمد کلی را بین یک دهم تا یک پنجم افزایش دادند.

کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
»سیطره  کتاب  به  نگاهی 
کارگزاران  فارس:  بر  ایلخانان 
این  ایرانی«؛  بزرگان  و  مغول 
به  که  است  اثری  ترجمه  کتاب 
ایران،  سرزمین  اوضاع  بررسی 
آنان  روابط  و  پارسی  درباریان 
از  یکی  به  که  می پردازد  عصری  در  مغوالن  با 
معروف  کشور  این  تاریخ  دوره های  سیاه ترین 
بررسی  شاهد  کتاب  این  در  است.  شده 
عملکرد  بر  تکیه  با  انتساب  این  ریشه های 
برهه های  در  مغول  و  ایرانی  صاحب منصبان 
فارس  ناحیۀ  در  به ویژه  دوران،  این  مختلف 
بر مبنای  روابطی پی می بریم که  هستیم و به 
مسیر  در  مالی  رقابت های  و  اقتصادی  مسائل 

کسب ثروت و قدرت شکل گرفته است.
کتاب »ســیطره ایلخانان بر فارس: کارگزاران 
مغــول و بــزرگان ایرانــی« نوشــته دنیــز ِاگل بــا 
ترجمه زهرا فالح شــاهرودی از ســوی مؤسسه 
آبی پارســی، انتشــارات پل فیروزه منتشــر شد. 
ایــن کتــاب پــس از ســخن ناشــر به یادداشــت 
مترجم، پیش گفتار، سرآغاز و دیباچه می پردازد.
کتــاب در یــازده فصــل تنظیم شــده اســت. 
فصــل اول: نظــام ســلطه مغولی، فصــل دوم: 
فــارس منطقــه ای پررونق بــا جمعیتــی متنوع، 
فصــل ســوم: نخســتین ارتباطات بــا مغول ها، 
فصــل چهــارم: بی کفایتــی جانشــینان ابوبکــر، 
فصل پنجم: حکام مغول و بزرگان ایرانی، فصل 
ششــم: بی ثباتی سیاســی اردو و پیامدهای آن 
در شــیراز، فصــل هفتــم: دسیســه های بزرگان 
محلی، فصل هشتم: فارس در دوران حکومت 
ایلخانی اســالمی، فصل نهــم: جنگ قدرت بین 
امــرای مغــول، فصــل دهــم: فــارس، قربانــی 
رقابت بین چوپانیان و آل اینجو، فصل یازدهم: 
آل اینجــو در فارســو خاتمــه: شــکار ســیوف یا 

کارگزاران فاسد؟
بزرگ تریــن  مغول هــا  دهــه  چنــد  طــی  در 
کردنــد؛  تأســیس  را  بشــر  تاریــخ  امپراتــوری 
زیــرا قــادر بــه بســیج منابــع انســانی و مــادی 
قلمروهــای تحــت ســلطه خــود بودنــد. همــه 
کوچ نشــینان،  از  اعــم  امپراتــوری  تابعیــن 
و  پیشــه وران  شهرنشــینان،  یکجانشــینان، 
از خواســته های  بــه پشــتیبانی  زارعــان ملــزم 
را  بغــداد  هوالکــو  وقتــی  بودنــد.  ســلطنت 
رویارویــی  نــه  موضــوع  می کنــد،  محاصــره 
مغول هــا و خلیفــه عباســی، که مقابلــه منابع 
انســانی، مــادی، مالــی و قنــی شــمال چیــن، 
آســیای میانه، روســیه، قفقاز و ایــران با منابع 
بــه  قــادر  فاتحــان  اگــر  البتــه  اســت.  خالفــت 

اســتفاده مؤثر از منابع به دست آمده نبودند، 
امپراتــوری مغــول به ســرعت پایــان می یافت. 
عامل اساســی موفقیت بلندمدت آنان کارایی 
نظــام حاکمیتــی مغــول بــود کــه آمیــزه ای از 
مبانــی چینــی، ترکی اویغوری و اســالمی بوده 

است.
در  ایــران  ســرزمین های  بــر  مغــول  ســلطه 
حتــی  و  میانــه  ســده های  وقایع نگاری هــای 
در تاریخ نــگاری معاصــر غالبــا بــه منزلــه یکــی 
آنــان معرفــی  از ســیاه ترین دوره هــای تاریــخ 

شــده اســت؛ دوره ای که گسســتی مهــم را رقم 
مغــول،  حملــه  پیش بینی ناپذیــر  فاجعــۀ  زد. 
ایــران اســالمی را در موقعیتــی بی ســابقه قرار 
داد. جامعــه ای کــه بر اســاس تعالیم و رســوم 
اســالم شــکل گرفتــه بــود، تحــت ســلطه قوم 
شــمن باوران، بوداییان و مسیحیان قرار گرفت 
کــه ماهیت جهان بینــی و اخالقیات شــان کامًال 

متفاوت بوده است.
از زمــان تصــرف ایــران شــرقی تا زمــان گذار 
قــدرت مغــول از حکومــت اجــدادی خــود بــه 

حکومت ایران شــده که در طــی دو دهه پایانی 
سده ســیزدهم و آغاز ســده چهاردهم میالدی 
صورت گرفته است، سیستم مغولی در مناطق 
نیمه خودمختــار چگونــه اجرا شــده اســت؟ آیا 
گرایــش ایلخانان به اســالم، ســبب تغییــر رفتار 
اردو در قبــال اقــوام مســلمان شــده اســت؟ 
در مقایســه بــا آغــاز دوره ایلخانــان، عصری که 
ایــران به عنوان کشــوری فتح شــده بــه منظور 
و  امپراتــوری  خانــدان  ســود  بــه  بهره بــرداری 
شــیوه های  می شــد،  محســوب  »نویان هــا« 
اجرایــی حاکمیــت تغییر کــرد، به ویــژه در زمینه 
جمــع آوری مالیــات و وضعیت اراضــی. در واقع 
بنــا بــر روال اســتپ، مناطــق فتح شــده پــس از 
قرارگرفتــن تحت ســلطه بی واســطه مغول، به 
منزلــه »یــورت« خانــدان امپراتوری محســوب 
می شدند؛ یعنی به عنوان زمین هایی که گله ها 

می توانستند با آزادی کامل در آن چرا کنند.
مطالعــه »ایران ـ ها« در عصــر مغول باید از 
منظــری دوگانه انجــام شــود؛ یکپارچگی نظام 
مغــول را باید در نظر داشــت؛ چراکــه با درجات 
مختلف و به فواصل زمانی، سیستم، مقررات و 

غالبا رویۀ افراطی خود را در سراسر قلمرو ایران 
گســترش داده است. باید سیر وقایعی را که در 
مناطق مختلف امپراتوری روی داده با سیاست 
اتخاذشده در اردو مرتبط دانست؛ با این وجود 
شــرایط اجتماعــی و اقتصادی خــاص هر ناحیه 
را در نظــر گرفــت. ایــن همــان چیــزی اســت که 
نویسنده کوشــیده اســت درباره »فارس« این 
ناحیــه غنــی ایرانی جنوبــی در این کتــاب انجام 

دهد.
از آنجا که فارس نه متحمل ضربه مســتقیم 
فتوحات شــد و نه دستخوش استقرار گسترده 
قبایــل، ایالتی بود که اراضی اش در مقایســه با 
مناطقــی کــه قبایل مغول  در آنها پخش شــده 
بودنــد، وضعیتــی اســتثنایی داشــت: آناتولی، 
خراســان و آذربایجــان کــه ششــصدکیلومتر از 
اراضی اش از سلطانیه تا مغان به مراتع ییالقی 

و قشالقی تبدیل شده بود.
ایــن کتــاب ترجمه اثری اســت که به بررســی 
اوضاع ســرزمین ایران، درباریان پارسی و روابط 
آنــان بــا مغــوالن در عصــری می پــردازد کــه به 
یکــی از ســیاه ترین دوره های تاریخ این کشــور 
معروف شده است. در این کتاب شاهد بررسی 
ریشــه های ایــن انتســاب بــا تکیــه بــر عملکــرد 
صاحب منصبــان ایرانــی و مغــول در برهه های 
مختلــف ایــن دوران، به ویــژه در ناحیــه فــارس 
هســتیم و بــه روابطی پی می بریم کــه بر مبنای 
مســائل اقتصادی و رقابت های مالی در مســیر 

کسب ثروت و قدرت شکل گرفته است.
هــدف ایــن کتــاب بررســی چگونگی ســلطه 
نیروهــای  حضــور  آغــاز  از  فــارس  بــر  مغــول 
چنگیزخــان در ایــران شــرقی تــا پایــان دو دهه 
پــس از تجزیــه امپراتوری اســت کــه در پی مرگ 
ابوســعید در سال 736 قمری رخ داد. سیطره 
مغول بر فارس عمدتا در زمینه مالیات صورت 
گرفته اســت. ثروت این منطقــه، طمع مقامات 
سیاسی مغول را برانگیخت که به هر طریقی در 
پی آن بودند مالیات های جمع آوری شده از آنجا 
را وارد خزانــۀ ایلخانــان کنند؛ ولــی با این وجود 

موفق به انجام این کار نشدند.
در فصل هــای اول تــا پنجــم کتــاب بــه نظام 
در  ســپس  و  شــده  پرداختــه  مغولــی  ســلطه 
فصول باقی مانده کتاب درباره وضعیت فارس 

در این دوره بررسی صورت گرفته است.
فــارس:  بــر  ایلخانــان  »ســیطره  کتــاب 
کارگــزاران مغــول و بــزرگان ایرانــی« نوشــته 
دنیــز ِاگل بــا ترجمــه زهرا فالح شــاهرودی در 
258 صفحه و شــمارگان 700 نسخه از سوی 
مؤسســه آبــی پارســی، انتشــارات پــل فیروزه 

شد. منتشر 

بهترین در 
همه چیز

تاریخ ایران

کتاب اشـــتغال و انتخاب شـــغل بر پــــایه 
آموزه های اسالمی روانه بازار نشر شد

مصطفی  اثر  اسالمی«  آموزه های  پایه  بر  شغل  انتخاب  و  »اشتغال  کتاب  کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
عباسی مقدم روانه بازار نشر شد.

کتاب »اشــتغال و انتخاب شــغل بر پایه آموزه های اســالمی« اثر مصطفی عباسی مقدم در 112 صفحه به 
همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.

در میان ادیان الهی، اســالم بیشــترین توصیه و تأکید نظری و عملی را به کار کردن، مهارت آموزی، پیشــه 
داشــتن، کســب درآمد و گســترش میدان اشــتغال از طریق حرفه ها و صنایع گوناگون و احیای زمین و باغ و 
کشــاورزی و مانند آن دارد. همچنین اســالم رهنمودهایی جامع و کارســاز درباره معیارها، مراحل و شــرایط 

اشتغال و روش صحیح انتخاب و اتخاذ حرفه ارائه داده است.
کتاب پیش رو کشــیده اســت با مراجعه به گنجینه های گرانقدر علوم اســالمی، از آیات و تفاســیر تا ســیره و احادیث 
معصومــان، تــا حــد ممکــن مطالــب و رهنمودهــای ناب و مــورد نیــاز جامعه اســالمی درباره اهمیــت و زمینه هــا و آثار 
اشــتغال و نحوه و مراحل انتخاب شــغل را اســتخراج و دســته بندی کند و با بیان ساده و روشــن به خوانندگان این اثر 

ارائه دهد.
ایــن اثر ســه فصل تألیف شــده اســت؛ در فصــل اول این اثر که بــه بیان اهمیت آثار اشــتغال پرداخته اســت، ضمن بیان 
مفهوم کار و شــغل در اســالم، به اهمیت موضوع پرداخته شــده و تشــویق به کار در آیات و روایات و آثار اشــتغال و بیکاری 

)اقتصادی، فردی و اخالقی، اجتماعی( از مباحث این فصل است.
نویســنده در دومیــن فصــل از اثــر حاضر که با عنــوان »معیارهای انتخاب شــغل« به رشــته تحریر درآمده، پــس از بیان 
اهمیت و حساســیت انتخاب شــغل و انگیزه های اشــتغال، بر ضرورت آگاهی در انتخاب شغل و پیامدهای آزادی در مسئله 
تأکید کرده و مالک های انتخاب شــغل در قرآن روایات و ســیره )توانایی و اســتعداد، عالقه، مشــروعیت و مطلوبیت دینی، 
ســودمندی بــرای جامعــه، کســب و تأمین روزی و رفــاه، توجه به تاثیر کار بر جســم و روح انســان، توجه به آبــرو و موقعیت 

اجتماعی، فرصت ها و امکانات( تشریح شده است.
ســومین و آخرین فصل از این اثر که به »مراحل انتخاب شــغل« اختصاص یافته، جســتجو، پیگیری در صورت پیدا شدن 

فرصت اشتغال، مشورت و هم سخنی با دیگران، و تصمیم گیری و اعالم آمادگی از این مراحل به شمار می رود.

زبــــان امپراتور ضرورت ها است

آزادِی  اینکه  بیان  با  اصفهان  دانشگاه  ادبیات  گروه  هیئت علمی  عضو  کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
سیطره  به  تن  شاعر  گفت:  است،  ضرورت ها  امپراتور  زبان،  و  می شود  معنا  ما  ضرورت های  دل  در  ما 
زبان  عرصه  در  آفرینشگری  شاعر،  ازاین رو  و  می شکند  هم  در  را  زبان  حصار  و  نمی دهد  زبان  ضرورت  و 

است.
 بــا بیان اینکه ارســطو ســه حــوزه را در شعرشناســی از یکدیگر تفکیــک می کند کــه آفرینش، یکی از 
ایــن مهم تریــن بخش های این ســه حوزه اســت، اظهار کرد: شعرشناســان از ابتدا دربــاره این موضوع 

زیاد بحث کرده اند که شــعر در جهانی پر از جنگ، آشــوب، فقر و مشــکل چه جایگاهی دارد؟ 
 آیا اصالت شــعر به لبخندی زیبایی شــناختی محدود می شــود یا قرار اســت درســی بدهد و چیزی را تعلیم کند، جهانی را 
بســازد و افراد را تحت تأثیر قرار دهد یا خودبســنده است و جهانی مستقل؟ این مسئله در طول تاریخ همواره مطرح بوده 

و نزد شعرشناسان و فیلسوفان هنر بررسی شده است.
او ادامه داد: »گئورک گادامر« در کتاب »حقیقت و روش« هســتی را به هنر ارتقا می دهد و می گوید »هســتی در بهترین 
حالت می تواند هنر باشد و آدم چیزی نیست جز یک بازی و درنتیجه هستی یک بازی است.« او از این موضوع نتایج فلسفِی 
خــود را دریافــت می کند، همچنیــن روانشناســان و روانکاوهایی مانند فرویــد بخش عمده ای از موضوعــات و آموخته های 
روان شــناختی خود را از نمایشــنامه ها بیرون می کشــند؛ بنابراین شــعر به عنوان یک پدیده همواره مســئله و موردبررســی 

بوده است.
عضو هیئت علمی گروه ادبیات دانشــگاه اصفهان اضافه کرد: اینکه اجداد غارنشــیِن ما مخلوقاتی شــبیه شــعر امروزی 

داشتند و برای ما به عنوان انسان عصر ارتباطات نیز شعر مسئله است،
 موضوعی جالب است که باید به آن توجه کرد. دلیل این موضوع چیست؟

 فیلسوفان قرن 19 میالدی در انگلیس، شعر را نوعی مذهب پاالیش شده می دانستند که انسان مدرن با فاصله گرفتن 
از دین و مذهب به آن نزدیک می شود.

آلگونه با اشاره به طرح تئوری فقدان توسط »ژاک لکان« روانکاو فرانسوی، گفت: به گفته این روانکاو، زبان، مجموعه 
ادراکات ما از جهان را می ســازد و تمام این ادراکات، احساســات و دریافت ها ذیل عناوین مشــخصی تدوین می شود تا ما 
بــه آن هــا رجوع کنیم و این تدوین از زبان، ابزار ســرکوب می ســازد؛ یعنــی زبان پیش از آنکه ابزار ارتباط باشــد، ابزاری برای 
ســرکوب اســت، چراکه احساســات را محدود به چند عنوان خاص می کند که هر یک ســوءتعبیرهای خاص خود را ایجاد 

می کند.
او افزود: زبان بر ما چیزهایی را تحمیل می کند و ما ناگزیر باید آن ها را انتخاب کنیم، درواقع صورت هایی که ما قرار است 
بر اساس آن ها ازدواج کنیم، فرزند بیاوریم و رفتار کنیم از قبل موجود هستند و باید در آن ها قرارگرفته و ایفای نقش کنیم، 

درعین حال آزادی ما در دل همین قواعد معنا پیدا می کند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر من در سرزمینی زندگی کنم که هیچ محدودیتی وجود نداشته باشد آزادی برای من 

چه معنایی خواهد داشت؟
 بنابراین آزادِی ما در دل ضرورت های ما معنا می شود و زبان، امپراتور ضرورت ها است، زیرا زبان تمام ادراکات، دریافت ها 
و احساســات را عنوان گذاری و شــماره بندی می کند و ما تمام دریافت خود از هستی را ذیل این عناوین قرار می دهیم که در 

این بین بخش عمده ای از احساسات ما سرکوب می شود.
این شــاعر و نویســنده گفت: شــاعر کســی اســت کــه تن به ســیطره و ضــرورت زبان نمی دهــد، حصار زبــان را در هم 
می شــکند و به همین دلیل شــاعر، آفرینشــگری در عرصه زبان اســت، چنانکه فرمالیســت ها شــعر را حادثه ای در درون 

می دانند. زبان 
آلگونــه تأکبــد کــرد: شــعر همــواره در مقابل گفتمــان معمول می ایســتد و تمام حادثه شــعر، ســخن گفتــن و یافتن 
آزادی های گمشــده ای اســت که در جهان نمی توانیم آن ها را به عمل بیاوریم و اینجا اســت که فاصله دو جهاِن ممکن و 

واقع را باید در نظر بگیریم. 
دربــاره جهــاِن ممکــن در ســینما آثاری نگاشــته شــده اســت؛ درواقع ما هم زمــان کــه در جهانی زندگــی می کنیم 
جهــان دیگــری می آفرینیــم که قواعد خاص خود را دارد و این جهــان دوم می تواند جهان هنر یعنی شــعر و ادبیات 

باشد.

سیاه ترین دوره های تاریخ؛

زمین های ایران  سلطه مغول بر سر
ی های ســــده های میانه در وقایع نــــگار

در طی چند دهه مغول ها بزرگ ترین امپراتوری تاریخ بشــر را تأســیس کردند؛ زیرا قادر به 
وهای تحت سلطه خود بودند. همه تابعین امپراتوری  بسیج منابع انسانی و مادی قلمر
اعم از کوچ نشــینان، یکجانشــینان، شهرنشــینان، پیشــه وران و زارعان ملزم به پشــتیبانی 
کــو بغــداد را محاصــره می کنــد، موضــوع نه  از خواســته های ســلطنت بودنــد. وقتــی هوال

ویی مغول ها و خلیفه عباسی، که مقابله منابع انسانی ... ویار ر

بوستان کتاب

آلگونه
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11 کافه کتاب کــوچک جـنـگـلی ناصر تقوایی به کتاب فروشی ها رسید
سپهرغرب، گروه کافه کتاب :  فیلمنامه سه جلدی »کوچک جنگلی« به قلم ناصر تقوایی نویسنده، فیلمساز و عکاس ایرانی توسط نشر »مس« منتشر شد. این کتاب فیلمنامه ای است که در سال های 59 و 60 به جهت تولید یک مجموعه تلویزیونی پانزده قسمتی توسط ناصر تقوایی پژوهش 

و به نگارش درآمده است.
مجوز کتاب سه جلدی »کوچک جنگلی« در تاریخ 25 بهمن 1400 از اداره کتاب وزارت ارشاد صادر شده است و در اواخر شهریور ماه سال جاری منتشر و آماده پخش بوده است.

آماده سازی و نسخه خوانی کتاب بیش از چهار سال وقت برده و انتشار آن با مشکالِت دوران کوید ١٩ و کمبود کاغذ روبرو شد و در نهایت به کوشش نشر »مس« منتشر شد.
این کتاب هم اکنون در کتابفروشی های سراسر ایران در دسترس است و همچنین امکان خرید آنالین در سایت شخصی ناصر تقوایی از هفته آینده میسر خواهد شد.

روستاخیز

کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
»مردم شناسی  کتاب  منتقدان 
بیان  سرد«  جنگ  روزگار  در 
این  از  انتقادی  خوانش  کردند 
کتاب می تواند برای سازمان های 
آگاهی بخش  امنیتی-نظامی 
این  نشست  این  در  باشد. 
موضوع نیز مطرح شد که در کشوری مانند ایران 
که درصدد بازگشت به نگاه تمدنی خود است، این 

کتاب یک نقطه قوت به حساب بیاید.
مترجم کتاب بیان کرد: ایده رفتن ســراغ کارهای 
دیوید اچ.پرایس را مرهون معاشرت با دکتر ایزدی 
هســتم. اولیــن بــار ایشــان پیشــنهاد کردنــد ما به 
کارهای پرایس بپردازیم که نتیجه آن، ترجمه همین 
کتاب شــد کــه پرایــس آن را در ســال 2016 منتشــر 
کردنــد. ایــن کتــاب در ایــران به همت پژوهشــکده 
فرهنگ، هنر و ارتباطات و پژوهشکده فرهنگ و هنر 

اسالمی به چاپ رسیده است.
محســن بــدره گفت: مســئله شــکل گیری علوم 
اجتماعی و فرآیندهای تبلور آن، زمینه های سیاسی 
و اجتماعــی و نهادهــای دخیل در علــوم اجتماعی 
مســئله ای هســت کــه گاهــی از منظــر کشــورها یا 
اندیشــمندانی صورت می گیــرد که این هــا چندان 
علــوم  حوزه هــای  در  آنچــه  بــه  مســتقیمی  ربــط 
اجتماعــی مطرح می شــود، ندارند. مثال اگر کســی 
در ایران نحوه تولید علوم اجتماعی را بررســی کند، 
تنها از یک منظر بیرونی می تواند آن را مورد بررسی 
قرار دهد. ممکن است بخشی از نقد شرق شناختی 
دیــده شــود، ممکــن اســت در نــگاه شــدیدترش 
تئــوری توهــم توطئــه یا چیزهــای دیگــری را هم به 
عنوان برچســب، در نظر بگیرد. به هر حال گونه ای 
از کارهــای تحقیقاتی در منشــاء ادبیــات موجود و 
بدنــه علمــی موجود علوم اجتماعی هســت که در 
خــود زادگاه علوم اجتماعی، اگر به تعبیری دقیق تر 
بخواهیــم بگوییــم، این در کانون هــای تولید علوم 
اجتماعــی معاصــر متبلور می شــود و بــه تعبیری، 
کســانی ایــن کار را انجــام می دهنــد که خودشــان 
دانشــوران آن رشــته هســتند؛ در علوم اجتماعی، 
در ارتباطات، در مردم شناســی، در روانشناسی و در 

رشته های دیگر.

وی اضافــه کــرد: کتــاب پرایــس نیــز از ایــن نوع 
اســت. او یک مردم شــناس هســت کــه کار می کند 
و می نویســد و انتقادهایــش نیز بخشــی از دانش 
مردم شناســی اســت. او از حمایــت مالــی بیرونــی 
برخــوردار نیســت و بــه عنــوان یــک مردم شــناس 
غ از این مســئله، بســیار پرکار اســت و با دغدغه  فار
پیشــرفت و شــکوفایی، روی حــوزه مردم شناســی 
واقعــی یا به تعبیــر خودش، مردم شناســی اصیل 

کار می کند.
وی ادامــه داد: پرایس غیر از این کارهای دیگری 
 .Recognising anthropology نیــز دارد ماننــد 
اینگونه کارهای او به تعبیری، نقد آثار دیگر در حوزه 
مردم شناســی اســت. حتــی در جاهایی کــه به نقد 
کارهای همکاران خودش می پــردازد نیز متمرکز بر 
همین مســئله اســت. پرایس، نظائر دیگــری نیز در 

دانش ارتباطات دارد.
در ادامه عضو هیئت علمی دانشگاه گیالن بیان 
کــرد: من با لذت این کتــاب را خواندم. انصافا کتاب 
بســیار جــذاب و خوبی اســت. مطالعــه و توجه به 
ایــن کتاب از چند جهت اهمیــت دارد؛ یکی به دلیل 
نویســنده آن. مــن بــه بازتــاب این کتــاب در آمریکا 
نیز نگاهی انداختم و دیدم که بازتاب بســیار خوبی 
داشته است. نویســنده کتاب نیز، فرد شاخصی در 

حوزه مردم شناسی است.
جواد نظری مقدم ادامه داد: این کتاب، حاصل 
بیســت ســال تالش نویســنده اســت که طــی این 
ســال ها بیــن 18 تــا 20 هزار ســند را از اســناد ســیا، 
پنتاگــون و FBI مطالعــه کــرده اســت. در نتیجــه 
ایــن تحقیقــات نشــان داده اســت که حــوزه علوم 
اجتماعــی و حــوزه مردم شناســی به ویــژه از جنگ 
جهانــی دوم بــه بعــد، پیونــد عمیقی بــا نهادهای 
امنیتــی داشــته اســت. او در ایــن کتاب، بــه ارتباط 
دانشــگاه های مهم و مراکز مهم علمی با نهادهای 
امنیتی به صورت مســتند و مســتدل اشــاره کرده 
است. این کتاب اشاره ای دارد به نقش مراکز علمی 
در پرورش بازجویانی که می توانند به مراکز امنیتی 

کمک کنند.
وی اضافــه کــرد: یکــی از دالیــل اهمیــت کتاب، 
مترجم آن اســت. بدره بسیار انســان اندیشمندی 
هســتند و یادم هســت در دوران دانشجویی نیز با 
رویکرد مسئله محور به دنبال موضوعات تحقیقی 
می رفــت. این کتاب نیــز با رویکرد مســئله محورانه 

ترجمه شــده اســت. غالبا خیلی از کتاب هایی که ما 
در حوزه علوم اجتماعی مشاهده می کنیم ممکن 
است با رویکرد کسب جایگاه و پرستیژ نوشته شده 
باشــند یا ممکن اســت فــردی که به ایــن موضوع 
می پردازد به دنبال رزومه باشد اما درباره این کتاب 

چنین نیست.
وی گفــت: هــم بــرای کارفرمــا کــه پژوهشــکده 
فرهنگ و هنر اســالمی و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و 
ارتباطات هســت و هم شــخص دکتر بدره، این امر 
شــاید کامــال محرز و روشــن باشــد که ایــن کتاب و 
نظیــر آن دیده نخواهند شــد و صراحتا باید بگویم 
که استقبال نمی شــود. یعنی جامعه علمی از این 
کتاب هــا اســتقبال نمی کند و چه بســا در ســاختار 
نهــاد علــم در جامعــه مــا ایــن کتاب هــا بــه نوعی 
بایکوت)تحریم( می شــود به ایــن دلیل که خیلی از 
ذهنیت ها و پنداشــت ها و نگاشته هایی که جامعه 
علمی و دانشــگاهی ما تا به االن کسب کرده است 
مــورد خدشــه قــرار می گیــرد. به نوعــی می توانیم 
بگوییم بنایی از نهاد علم که تا کنون ســاخته شده 
فــرو می ریزد. همیــن امر ما را با چالشــی اساســی 
روبه رو می کند. در چنین شــرایطی ترجمه این اثر و 
کاری که بــدره و گلمرادی انجام داده اند کاری قابل 

ستایش است.

نام  به  کالن مسئله ای  درگیر  ایران  در  ما   
توسعه هستیم

وی ادامــه داد: دلیــل دیگری کــه درباب اهمیت 
پرداختــن بــه ایــن موضــوع بایــد مطــرح کنــم این 
اســت کــه جامعــه مــا یک قرنــی هســت کــه درگیر 
کالن مســئله ای مهــم بــه نــام توســعه اســت. این 
کالن مسئله ذهن ما و جامعه علمی ما را مشغول 
کــرده اســت. متداول ترین و رایج ترین پاســخی که 
جامعه علمی و جامعه روشــنفکری به این ســوال 
و بــه ایــن مســئله داده ایــن اســت کــه پذیرفته ما 
عقب مانده و توسعه نایافته هستیم. از طرف دیگر، 
ما دلیل عقب ماندگی و عدم توسعه یافتگی را باید 
در تاریخ سراسر استبدادی خودمان جستجو کنیم. 
نکته ای که در همین کتاب هم اشــاره می شود این 
است که بســیاری از کتاب های ایران شناسی همان 
فرانظریه اســتبداد شــرقی را مبنا قرار داده اند و بر 
آن اســاس آمده اند واقعیت های جامعــه ایرانی را 
تحلیل کرده اند و خواســته اند همــان نظریات را به 

جامعه ما و انسان ایرانی تحمیل کنند.
نظری گفت: در چارچوب همان، گفته می شــود 
که انســان ایرانی انســان اســتبدادزده اســت. بعد 
هــم ویژگی هــا را برمی شــمرند ماننــد دروغ گویــی، 
تــک روی و خیلی از ویژگی های دیگر. رویارویی با این 
گفتمان کار بســیار ســختی اســت. از ایــن جهت نیز 
می توان گفت کار دکتر بدره بســیار ارزشمند است. 
ما بــه این کتاب ها نیــاز فوری و ضــروری داریم و به 
ما کمک می کند کــه نگاه تیزبینانه تر و عمیق تری و 
انتقادی تــری نســبت به همان نظریه هایی داشــته 
باشیم که غالبا در چارچوب مکتب نوسازی جامعه 

ما را تحلیل کرده است.
عضو هیئت علمی موسسه مطالعات فرهنگی 
و اجتماعــی دیگــر ســخنران ایــن نشســت عنــوان 
کــرد: کتاب یــک بحث فراموش شــده دارد و آن هم 
نمایه هاست. حتما باید نمایه سازی برای این کتاب 
صــورت بگیــرد. همانطــور که ایــن کتــاب اطالعات 
محــدود و پراکنــده ای دربــاره ایــران دارد، از همین 
جهــت مهــم اســت کــه مطالعه کننــدگان بتواننــد 
بخش هایــی مثــل ایــران و خاورمیانــه را ســاده تر 
ردیابــی کننــد. کتاب به شــدت در کل دنیــا پراکنده 
است، ایران، شرق آسیا، آسیای جنوب شرقی، هند، 
خاورمیانــه، عربســتان و دیگــر نقاط؛ لذا اگر کســی 
بخواهد موضوعی و موضعی سراغ این کتاب برود 

ممکن است سردرگم شود.

مردم شناسی  مردم شناسی  کتاب  این   
است

جبــار رحمانــی ادامه داد: این کتــاب نکته خیلی 
مهمــی را نشــان می دهد؛ بــه گفته مؤلــف، این اثر 
مردم شناســی مردم شناسی اســت یعنی مطالعه 
مردم شناسی درباره مردم شناســی. باید از مترجم 
کتــاب تشــکر کــرد؛ انصافــا ترجمــه روان و خــوب و 
دقیقــی داشــته  اســت. کتــاب خیلــی خوب ســعی 
کرده اســتراتژی تولید دانش و شکل گیری نظریه ها 
و تولید علم را بگویــد. آقای نظری نکته ای را گفتند 
دربــاره اینکه ممکن اســت این کتاب دیده نشــود، 
مــن به نوعی موافقم. ســال ها پیش، فکر می کنم 
ســال 83 یــا 84 گفتگویی بــا مایکل فیشــر انجام 
شــده بود درباره محقق هــای آمریکایی در ایران که 

من این گفتگو را ترجمه کردم.
بــه محقق هایــی  ایــن گفتگــو  ادامــه داد:  وی 
پرداخته بود که دهه 40 و 50 به ایران آمده بودند؛ 
پازل بزرگی که آمریکا چیده بود و طبق همان درباره 
خیلی هــا که بــه ایران آمــده بودند داشــت توضیح 
می داد. من وقتی کتاب را می خواندم یاد آن گفتگو 
افتــادم. از ایــن حیث کتاب واقعا دقیق اســت. من 
می خواهم به دکتر فرهادی اشاره کنم که بارها این 
موضوع را گفته اســت که نظام دانــش غربی برای 
خودش معنادار اســت امــا برای ما تناســب ندارد، 
نه اینکه بی اعتبار باشــد. دکتر فرهادی سعی کرده 
در هرم مازلو و دیگر نظریات این موضوع را نشــان 

بدهد.

 خوانش انتقادی از این کتاب، آگاهی بخش 
است

وی افــزود: نگرانی  که درباره این کتاب می شــود 

داشــت و خیلــی هم مهم اســت، این اســت که این 
کتاب دو حالت می تواند در ایران داشته باشد؛ اول 
یک خوانش انتقادی می توانیم داشــته باشــیم که 
آگاهی بخش اســت چه برای محققان دانشــگاهی 
و چــه بــرای نیروهــای امنیتی نظامی مــا و از تجربه 
موفــق جهانــی دربــاره اســتفاده از متخصصــان در 
کاربســت های نظامــی امنیتــی، آگاهــی بدهد. من 
قصــد دارم همدالنــه بــا این جریــان پیش بــروم بر 
همین اســاس هم می گویم می تواند سازمان های 
امنیتــی ما را مجاب کند که عاقالنه تر و صمیمانه تر 

پیش بروند.
رحمانــی گفت: اما یک خطر دیگری نیز این کتاب 
دارد و آن هم این است که باعث تشدید جهت شود 
و توهم توطئه را در ما بیشتر کند و در نتیجه سعی 
کنیــم دانــش غربی هــا را رد کنیــم. مــن نمی گویم 
ایــن خوب اســت یا بــد ولی ایــن واکنــش، واکنش 

عاقالنه ای نسبت به شرق شناسی نیست.
عضو هیئت علمی دانشــگاه عالمــه طباطبایی، 
دیگــر ســخنران این نشســت، بیــان کرد: بــه بدره و 
گلمرادی بابت ترجمه بســیار خوب این کتاب تبریک 
می گویــم. آقای دکتر نظری گفتند کــه این کتاب به 
احتمــال زیــاد در جامعــه علمــی بایکوت)تحریــم( 
خواهد شــد. مــن فکر می کنــم اگر اینطــور بود، ما 
اینجا نبودیم. همینکه برای این کتاب، یک جلسه ای 
تشــکیل شده اســت نشــان می دهد که این کتاب، 
قدرش دانسته شده است و افراد آمده اند اینجا تا 
درباره اش صحبت کنند. در جلسات رونمایی، خیلی 
بحث نقد مطرح نیســت و سعی می شود که از این 

دستاورد و ارزش این دستاورد صحبت شود.
بهروز روســتاخیز ادامه داد: تاریخ علم واقعا یک 
حــوزه جــذاب و خواندنــی اســت و این کتــاب را نیز 
می توانیم کتاب تاریخ علم قلمداد کنیم. این کتاب 
از جنبه خاصی تاریخ مردم شناسی را مورد مطالعه 
قرار می دهد. همانطور که آقای دکتر رحمانی اشاره 
کردند، مردم شناســی مردم شناســی اســت ولی با 

تمرکز بر مقطعی خاص.
وی گفت: ما معموال وقتی تاریخ مردم شناســی 
را مــرور می کنیــم تمرکــز قابــل توجهــی روی ارتباط 
ناگزیــر  ارتبــاط  حتــی  و  مردم شناســی  تعامــل  و 
مردم شناســی با اســتعمار اروپایی قــرن نوزدهمی 
داریــم. بــه ایــن موضــوع در کتاب هایی که منتشــر 
شــده نیز پرداخته اند و در کالس هــا هم درباره اش 

زیاد صحبت می شود.
وی افــزود: اینکــه ایــن کتاب یک چنیــن ارتباطی 
در قــرن بیســتم دارد نشــان می دهــد کــه چطــور 
مردم شناســی در ارتبــاط بــا نظام هــای اطالعاتــی 
نظــر  بــه  می گیــرد  قــرار  امنیتــی  ســرویس های  و 
مــن یــک باب بــه نســبت تــازه را در فضــای مباحث 
مردم شناختی در ایران باز می کند و از این حیث من 
ایــن اثر را یــک اثر قابل اعتنا می بینــم که حداقل در 
مباحث درسی هم جای پرداختن به آن وجود دارد؛ 

خصوصا در دوره های تحصیالت تکمیلی.

 این کتاب یک اثر انذاردهنده است
وی بــا اشــاره بــه ویژگــی انذاردهنــده ای این اثر 
عنــوان کرد: من این اثــر را یک اثر انذارگونه قلمداد 

اینکــه کار و پژوهــش  بــه  انــذار نســبت  می کنــم؛ 
مردم شــناختی، درســت مثــل راه رفتــن بــر لبه تیغ 
اســت. یعنــی شــما در مقــام یــک مردم شــناس و 
دســتاوردهای شــما در مقــام یــک مردم شــناس، 
ممکن اســت علی رغم میل باطنی شما به سادگی 
مــورد سوءاســتفاده نهادهای قــدرت و نظام های 
اطالعاتی قــرار بگیرد و اینکه برای مردمی که شــما 
در بیــن آن هــا کار کردیــد و نفــوذ کردید، یک ســری 
مخاطــرات را بــه دنبال داشــته باشــد. چــرا؟ چون 
دستاوردهای شــما در مقام مردم شناس تصویرگر 

عمیق حیات اجتماعی و فرهنگی آدم هاست.
روستاخیز ادامه داد: شما در مقام مردم شناس، 
در صمیمانه ترین و صادقانه ترین حالت ممکن در 
بین مردم نفوذ می کنید و با آن ها کار می کنید. شما 
در مقام مردم شناس یاد گرفته اید که اعتمادسازی 
کنیــد و وارد میــدان شــوید و بدون اینکه شــکی را 
بربیانگیزید کار خودتــان را پیش ببرید و داده هایی 
را جمع آوری کنید کــه هیچ راه دیگری برای گردآوری 
آن ها وجــود ندارد. مــا در کارهــای مردم نگارانه که 
مالحظه می کنیم عمال با هیچ متد پژوهشی دیگری 

این داده های عمیق و اصیل گردآوری نمی شوند.
وی اضافــه کرد: مردم شــناس بلد اســت چطور 
گمان های بد را نســبت به خــودش کاهش بدهد؛ 
ظن هــای بــدی کــه در ارتبــاط بــا او وجــود دارد. در 
حــدی که یــک همدلی و همراهــی را از مردم بگیرد. 
مثــل حضــور گیــدز در بالــی و حضــورش در رویداد 
جنــگ خروس ها کــه روایتش وجــود دارد. ایشــان 
تحویلــش  چنــدان  می کنــد  پیــدا  حضــور  وقتــی 
نمی گیرنــد انگار بود و نبودش مســئله ای نیســت. 
می گویــد مــن مــی روم در آن رویــداد می ایســتم و 
نــگاه می کنم و از طرفــی این ها نگران انــد که مبادا 
نیروهــای امنیتی یــورش بیاورند. از اتفــاق، ناگهان 
نیروهای نظامی می آیند و کســانی که در آن رویداد 
هستند فرار می کنند و گیدز هم مانند همان ها فرار 
می کنــد و بــه منزل کدخــدا مــی رود. در صورتی که 
بــه عنوان یک شــهروند آمریکایی کــه روادید دارد و 
بــرای کار تحقیقاتی آن جا حضــور دارد، هیچ کس با 
آن مسئله ای ندارد اما این آدم نیز فرار می کند. این 
کارش برای همه جالب می شــود. همین هم باعث 

می شود با او دوست شوند و صحبت کنند.
روســتاخیز گفــت: لذا من ایــن اثــر را از این بابت 
یک اثر بصیرت بخش برای مردم شناس ها و به ویژه 
پژوهشــگران تــازه کار در ایــن حوزه می دانم. شــما 
وقتــی این اثــر را می خوانیــد احتماال یک هشــیاری 
و مراقبت بیشــتری درباره دســتاوردهای پژوهشــی 
خودتان به خرج می دهید. اما سوال من این است 
کــه ترجمه و انتشــار این کتــاب در شــرایط موجود 
مردم شناسی ایران، از چه اولویتی برخوردار است؟

ایران به صورت شایسته   مردم شناسی در 
استقرار نیافته است

روســتاخیز ادامه داد: طی یکصد ســال گذشته 
مردم شناســی  رســمی  شــکل گیری  تاریــخ  کــه 
می توانیــم قلمداد کنیــم افراد زیادی بــا جان و دل 
تــالش کرده انــد لکن مــا حقیقتــا هنوز شــاهد یک 
اســتقرار شایســته و تثبیت قابل اعتنا بــرای دانش 

مردم شناسی در ایران نیستیم. هنوز دپارتمان های 
این حوزه شــکل نگرفته اند و کار پژوهشی چندانی 
منتشر نشــده اســت. بنابراین ما نمی توانیم از یک 
اســتقرار فراگیر صحبت کنیم. بنابراین در شــرایطی 
که ما با یک بدنه ادبیات نظری بسیار نحیف روبه رو 
هســتیم احســاس می کنــم این اثــر یک اثــر خاص 
می شــود در این فضا. شاید این بدنه افرادی که در 
حوزه مردم شناسی کار می کنند این تمایل را شاید 
داشــته باشــند که بــه این ســمت بروند که بیشــتر 
نسبت به نشر آثاری اقدام کنند که اساسی تر است.

وی بیــان کــرد: مــن احســاس می کنــم همگــی 
وظیفــه داریــم کــه جــدای از تــالش برای گســترش 
این رشــته، باید مراقبتی هم در ارتباط با کنش گران 
جــوان خصوصــا و پژوهشــگران تــازه کار و امیــدوار 
این رشــته در ایران داشــته باشــیم. به این معنا که 
اگرچــه آن رویکــرد انذارگونه این کتــاب وجود دارد 
امــا مراقبتی هم الزم اســت که کلیشــه های منفی، 
بازتولیــد و ایجــاد نشــود. کلیشــه های منفی حتی 
اگر ناظر بر توهم توطئه باشــد و خصوصا اگر در آن 
چارچوب رســانه ای اش مطرح شــود، بــا این حال، 
نبایــد نــگاه تهدیدآمیــز به مردم شناســان داشــت. 
مردم شناسی به نظر من برحسب دست کم تجربه 
مردم شناسان ایرانی یک دانش فرصت آفرین است 
و ما باید به ســمت تمرکز و شــکوفایی ظرفیت های 
درونی این رشــته برویم. وقتــی ظرفیت های درونی 
بــاز می شــود، می توانیم بــا طرح بدیل هــای نظری 
و فکــری خودمــان، وارد گفتگــو بــا جهــان غــرب و 
تئوری هــای غربــی شــویم و بــه نوعــی مســائل و 

نگرش ها و موضع ها را مطرح کنیم.
عالمــه  دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو  دیگــر 
را  خاطــره ای  یــک  مــن  کــرد:  بیــان  طباطبایــی 
نقــل می کنــم از آقــای دکتــر ُکُتبــی دربــاره مســئله 
غرب شناســی در ایــران. ایشــان یک نــگاه خاص به 
مســئله غرب شناسی داشــتند در ایران و در انتهای 
یکی از مقاالتشــان پیشنهاد می دهند همانطور که 
شرق شناسی در غرب اتفاق می افتد؛ بعد از انقالب 
الزم هســت ما یک موسســه ای داشــته باشــیم که 
اسمش جالل آل احمد باشد و کارش غرب شناسی 

باشد.
حســین میرزایــی بــا اشــاره بــه خوانــش مقاله 
توســط آیت اهلل خامنه ای و بازگشــت دکتر ُکُتبی به 
ایران برای پیگیری راه اندازی چنین موسســه ای، به 
صحبت های شخصی اشاره می کند که این کار را یک 
شمشــیر دولبه می دانــد و می گوید اگر قرار باشــد 
چنیــن موسســه ای باشــد و گفته شــود کــه غرب، 
چه بالهایی بر ســر کشــورها آورده اســت، آتشش، 
دامــن ایــران را نیز خواهــد گرفت. همیــن موضوع 
نیز باعث می شــود، کتبی را از پیگیــری این موضوع 
منصرف کنند. در نتیجه ایده به فراموشــی ســپرده 
می شود هرچند بعدتر وجوهی از این ایده به شکل 
دانشکده مطالعات جهان در دانشگاه تهران ادامه 

پیدا می کند.
وی گفــت: آنچــه مــن در این دانشــکده دیده ام 
بیشــتر ترویــج فرهنگ غرب اســت تا نــگاه انتقادی 
بــه غرب. این خاطــره را از این حیث گفتم که بگویم 
ایــن کتــاب، ممکــن اســت از ســمت برخــی مــردم 
بایکوت شــود یا حتی ممکن اســت بــه آن این نقد 
وارد شــود که چرا شــما مردم شناسی را با این نگاه 
وارد کرده اید. شاید دکتر بدره اگر مردم شناس بود 
این کتــاب را ترجمه نمی کرد. اما حقیقت ماجرا این 
اســت که همانطور که در مســئله غرب شناســی در 
ایران این اتفاق افتاده، ما باید بپذیریم که بخشی از 
تاریخ مردم شناسی با این جریان گره خورده است. 
هیچ شــکی در این موضوع نیســت. ما در دانشگاه 
هــم تدریس می کنیــم می گوییم که اصــل اول این 
اســت که همه مردم شناس ها در خدمت استعمار 

بوده اند.

آنتروپولوژی  جانشینی  تاریخی  جریان   
به جای اتنولوژی

میرزایــی با اشــاره بــه جریان مبلغــان مذهبی و 
اســتفاده پدیــده اســتعمار از دانــش این دســته از 
افــراد بیان کــرد: تا زمان جنگ جهانــی دوم یعنی تا 
قبــل از دوره اســتقالل مســتعمره ها، ادبیاتــی کــه 
دارد تولیــد می شــود، ادبیــات اســتعماری اســت. 
همیــن هم هســت کــه بعــد از جنــگ جهانــی دوم 
کلمه آنتروپولوژی به جای واژه اتنولوژی می نشیند. 
اتنولــوژی اولیــن اســمی بوده کــه برای این رشــته 
گفتــه می شــده. معنی اتنولــوژی، قوم شناســی یا 
مردم شناسی ترجمه می شود. دلیل این نام گذاری 
از ســال 1850 که این رشــته شکل می گیرد تقسیم 
کاری بود که میان جامعه شناســی و مردم شناسی 
شــکل می گیــرد. بعــد از انقالب هــای اجتماعی که 
در اروپا شــکل گرفت و مفهــوم مردم و ملت مطرح 
شــد، گفتند چطور مردم را بشناســیم، و تنها چیزی 
کــه در دســت بود علــوم طبیعــی بــود. همین هم 
شــد کــه از روش علــوم طبیعــی اســتفاده کردنــد، 
همــان مشــاهده و آزمایــش و فرضیــه و تعمیــم و 
قانون ســازی؛ یعنــی همــان کار را پیــش می بریم و 

مردم را مانند یک پدیده خارجی مطالعه می کنیم.
وی اضافــه کرد: پارادایمی نیز غالــب بود با نگاه 
اروپــا محــوری، کــه اروپا را تــه این خط می دانســت 
و باقــی کشــورها را قبــل از اروپا در نظــر می گرفت. 
این نگاه باعث می شــد که انســان ها را به دو گونه 
تقســیم کنند و بر همین اســاس بگویند مــا به دو 
نــوع علــم نیــز نیــاز داریــم؛ یک علــم برای شــناخت 
جامعه اروپایی شهرنشــین و یک علــم برای جوامع 
غیرشهرنشــین غیرصنعتــی غیراروپایی. برای بخش 
دوم مردم شناســی را در نظــر گرفــت و برای جامعه 

اروپایی نیز جامعه شناسی. این نگاه ادامه داشت تا 
بعد از جنگ جهانی دوم که اســتقالل مستعمره ها 
شکل می گیرد؛ این جا بود که گفتند کلمه اتنولوژی 
دیگــر معنا نــدارد. اتنو بــه معنای قبایــل کوچنده 
اســت و یک جا نشین نیستند؛ حال ما باید تغییری 
ایجــاد کنیــم، چرا؟ چــون یک ســری از دانشــجوها 
و  ایــران  هنــد،  آفریقــا،  مســتعمره  کشــورهای  از 
کشورهای حاشیه به اروپا آمده اند و مردم شناسی 
خوانده اند و برگشــته اند به کشــورهای خودشان؛ 

برای همین اتنولوژی دیگر معنا نمی گیرد.
خــود  دوم  نکتــه  داد:  ادامــه  میرزایــی 
این هــا در  کــه  اروپایــی بودنــد  مردم شــناس های 
کشورهای مســتعمره داشــتند کار می کردند حال 
با اســتقالل، مجبور بودند به شــهرهای خودشان 
ماننــد پاریــس و لندن و آمریکا برگردنــد و کار کنند؛ 
بــاز دیگر کلمه اتنولوژی این بار را نخواهد داشــت. 
اینجــا بحث تحقیرآمیز بودن واژه بود که باید تغییر 
می کــرد. این ها جزو دالیلی بودند کــه آنتروپولوژی 

جای اتنولوژی را می گیرد.
وی گفت: من این مقدمه را گفتم که وارد بحث 
کتــاب شــوم. معمــوال هــر اطالعاتــی که در رشــته 
مردم شناســی دارد تولید می شــود، مســتقیما به 
درد سازمان های جاسوســی می خورد؛ چه دلمان 
بخواهد چه نه. اطالعات بکر که از عمق فرهنگ یک 
جامعه را می شناسانیم، اطالعات ذی قیمتی است. 
به همین دلیل هســت که جاســوس های حرفه ای 
دنیــا که بعضــی از آن ها خاطراتشــان چاپ شــده، 
این هــا بــدون اینکه مردم شــناس باشــند، کارهای 
مردم شناســی کردند. همان نکات روشی که رفتند 
وارد جماعــت شــدند و عضوی از آن ها شــدند، به 
نحــوی کــه آن هــا، جاسوســان را یک غریبــه فرض 
نمی کردنــد. به عنوان یک جاســوس، ایــن ایده آل 
اســت کــه عضوی از جامعه بشــوید، بــه نحوی که 

شما را غریبه ندانند.
وی گفت: رابطه مردم شــناس ها بــا آژانس های 
اطالعاتــی کــه در مقدمه کتاب عنوان شــده، چهار 
حالت دارد. مشارکت کنندگان تعمدی که به صورت 
مســتقیم کار می کننــد؛ تعمــدی و غیرمســتقیم؛ 
غیرتعمدی و مستقیم و غیرتعمدی و غیرمستقیم. 
خوشبینانه ترین حالت، ما هستیم که جزو دسته 
چهــارم بــه حســاب می آییم. هــم تعمــدی نداریم 
هــم غیرمســتقیم داریــم کار می کنیــم. مورد های 
مختلفی داشــتیم، مثل مثالی که درباره ایران زده 
می شــود؛ ویلــور کــه در زمــان کودتــای 28 مرداد 
در ایــران بــوده و کارهایــش بــه شــکل کاریکاتــور 
و پوســترهای دیــواری کــه علیه مصــدق و به نفع 
او  و  می شــده  منتشــر  مصــدق  علیــه  کودتــای 
داشــته کار انجام می داده. ما مشــاهده می کنیم 
کــه مردم شناســی در اینجــا در نســبتی بــا قــدرت 
قــرار می گیــرد و آن ایــن اســت کــه می توانــد در 
جهــت مردم یــا علیه مردم حرکت کنــد. حال اینکه 
مردم را چطور تعریف می کنیم، دعوایی اســت که 
همواره در تاریخ بوده است. االن همه ادعا دارند 
که ســمت مردم هســتند امــا نمی دانیم مــردم را 
چطور باید تعریف کنیم. ما برای تولید شــورش یا 
برای حمله به شــورش از مردم شناســی استفاده 
پــر  می کنیــم. می دانیــم کــه مردم شناســی علــم 
هزینه ای نیست. درســت است که در ایران برایش 
هزینه نمی شــود اما در کشورهایی که هزینه برای 
علــم می شــود، مردم شناســی علــم کم هزینــه ای 
اســت. یک مداد و یک دفترچــه می خواهد و چند 
کتــاب و یــک هزینــه ســفر، یک اقامــت و زمــان. با 
همین ها، کلی از مردم شناس ها راضی هستند که 

برای شما یک فرآورده خوب، آماده کنند.

 نقش مردم شناسی شناخته نشده است
میرزایــی با طرح این ســوال که پیــام این کتاب 
بــرای جامعه ما چه می تواند باشــد؟ یادآور شــد: 
اتفاقا این کتاب باید برجســته شود. من به عنوان 
یک اســتاد دانشــگاه احســاس می کنم ایــن رگ از 
مردم شناســی را باید برجسته کنیم. برای اینکه ما 
یــک غفلت بزرگ از مردم شناســی در ایــران داریم. 
یعنی مردم شناسی به قول دکتر روح اهلل امینی، از 
بدو تاسیس یک گروهک بوده در دانشگاه تهران، 
االن هــم حقیقتا یــک گروهک اســت و نمی توانیم 
نقــش  اینکــه  بــرای  بگوییــم.  گــروه  یــک  آن  بــه 
مردم شناســی هیچ وقت آن طور که باید شــناخته 
نشــده اســت. مــا از مردم شناســی در حوزه هــای 
سیاست گذاری غفلت کرده ایم. برای کشوری مثل 
ایران که داعیه دار تمدن سازی است و می خواهد 
بــه نــگاه تمدنی خودش برگــردد، اتفاقــا باید این 

کتاب، نقطه قوت ما باشد.

مردم شناسی در روزگار جنگ سرد

و  دهنده  انذار  کتاب  این 
است بصیرت بخش 

من یک خاطره ای را نقل 
می کنم از آقای دکتر ُکُتبی 
درباره مسئله غرب شناسی 
در ایران. ایشان یک 
نگاه خاص به مسئله 
غرب شناسی داشتند در 
ایران و در انتهای یکی 
تشان پیشنهاد  از مقاال
می دهند همانطور که 
شرق شناسی در غرب اتفاق 
می افتد؛ بعد از انقالب الزم 
هست ما یک موسسه ای...

 دلیل دیگری که درباب اهمیت 
پرداختن به این موضوع 

باید مطرح کنم این است که 
جامعه ما یک قرنی هست 

که درگیر کالن مسئله ای مهم 
به نام توسعه است. این 

کالن مسئله ذهن ما و جامعه 
علمی ما را مشغول کرده 

است. متداول ترین و رایج ترین 
پاسخی که جامعه علمی و 

جامعه ...
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کردستان - مرکزی - همدان    کرمانشاه -       گستره توزیع: استان های ایالم - 

توافق با عراق برای راه اندازی 
مجدد قطار تهران-کربال

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
توافق  از  راه آهن  شرکت  مدیرعامل 
مجدد  راه اندازی  خصوص  در  عراق  با 

قطار ترکیبی تهران-کربال خبر داد.
خط ریلی شــلمچه-بصره از 20 سال 
گذشته مطرح شــده، سال 1390 ایران 
بخش خودش را تکمیل کرد که احداث 
راه آهن اهواز به شلمچه بود و ما تا مرز شلمچه راه آهن 
را جلــو بردیــم، امــا در ایــن 11 ســال گذشــته، ادامه این 

فرآیند فراز و نشیب هایی داشته است.
چنــدی پیش این موضــوع مطرح بود کــه عراق خط 
ریلــی شــلمچه بصــره را معــارض بــا کریــدور شــمالی- 
جنوبــی خود می داند که قرار اســت با همــکاری ترکیه از 
بندر فاو به شــمال عراق و ترکیه متصل شــود، از این رو 
در حــال حاضر سرنوشــت این پروژه نامشــخص مانده، 
تــا جایی که الزم اســت با روابــط دیپلماتیــک و مذاکرات 
سطح باال، این مسئله حل شود تا هر دو کشور از منافع 

این خط ریلی بهره  ببرند.
اما به تازگی سید میعاد صالحی -مدیرعامل شرکت 
راه آهن- که سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و رئیس 
طرف ایرانی کمیســیون مشــترک اقتصادی ایران و عراق 
را در سفر دو روزه به بغداد همراهی می کرد، در صفحه 
اینســتاگرام خود نوشــت: در جریان کمیسیون مشترک 
دو کشــور جمهوری اســالمی ایــران و جمهوری عراق که 
در بغداد برگزار شد، تفاهمات خوبی با مسئوالن دولت 
جدیــد عــراق در حــوزه ریلی به ویــژه تســریع در احداث 
راه آهــن شــلمچه-بصره و همچنیــن اعــالم آمادگی دو 

طرف برای اتصال ریلی از مرز خسروی انجام شد.
وی همچنین خاطرنشــان کــرد: همچنین با توجه به 
تجربه موفق و اســتقبال مناسب در خصوص راه اندازی 
مجدد قطار ترکیبی تهران-کربال تفاهم شد. ان شاءاهلل 
با تســریع در اجرایی ســازی ایــن تفاهمات، هــر دو ملت 
طعم شــیرین خدمات حمل و نقل ریلــی در زیارت ائمه 

اطهار )ع( را بچشند.
بــا این اظهــارات صالحی به نظر می رســد تصمیمات 
جدیدی برای پروژه ریلی شــلمچه-بصره گرفته شــده تا 
این خط ریلی که به واســطه همســایگی بــا عراق، ارتباط 
تجــاری و رفت وآمــد زیارتــی بین دو کشــور، پــروژه ای 20 
ســاله اســت کــه از ســوی وزارت راه و شهرســازی مورد 

توجه قرار داشته، به سرانجام برسد.

تشـــکیل شــبکه گــــسترده 
درمان ناباروری در کشور

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره 
درمان  گسترده  شبکه  تشکیل  به 
ناباروری در سه سطح در کشور، گفت: 
بیماران برای درمان ناباروری در سطح 
مراجعه  کلینیک ها  مطب ها،  به  یک 
اقدامات  به  نیاز  صورت  در  و  می کنند 

درمانی تخصصی به سطوح دو و سه ارجاع می شوند.
ســعید کریمــی افــزود: قبــًال مراکز ســطح 2 خدمات 
درمان ناباروری در کشــور وجود نداشــت کــه آیین نامه 
آن تهیه و توســط وزیر بهداشــت ابالغ شده و بر اساس 
آن باید تا سال آینده 64 مرکز درمان ناباروری سطح دو 
در کشور داشته باشیم که در حال حاضر 16 مرکز سطح 

دو در کشور راه اندازی شده است.
وی بــا بیــان اینکه 85 درصــد از ناباروری هــا در مراکز 
ســطح دو خدمات درمان ناباروری، قابل درمان اســت، 
اظهار داشت: در حال حاضر 103 مرکز سطح 3 خدمات 
درمــان نابــاروری در کشــور فعــال اســت و در یکــی دو 
استان که مراکز سطح ســه، نداشته اند، فضای فیزیکی 
فراهم، تجهیزات و نیروی انسانی آن تامین شده است.

معــاون وزیر بهداشــت تصریح کرد: بــرای راه اندازی 
مراکز ســطح دو خدمات درمان ناباروری اصراری نیست 
کــه حتمــا بایــد در مرکــز اســتان راه انــدازی شــود بلکه 
ممکن اســت در شهرستان های بزرگ یک استان نیز این 
مراکز راه اندازی شــود. در هر استان نیز باید حداقل یک 
مرکز ســطح ســه درمان ناباروری داشــته باشــیم که در 
برخی اســتان ها با توجــه به جمعیت بــاال، چندین مرکز 

سطح سه فعال هستند.
کریمی با اشاره به حمایت بیمه ای از درمان ناباروری، 
یادآور شــد: در حال حاضر 90 درصد هزینه های بســتری 
و 70 درصــد هزینه هــای ســرپایی بــرای خدمــات درمان 
می شــوند  داده  پوشــش  بیمه هــا  توســط  نابــاروری، 
در حالی کــه در ســال های گذشــته، ایــن خدمــات تحت 

پوشش بیمه قرار نداشت.

و ایران و جهان ایران  گروه  سپهرغرب، 
برنامه ریزی  معاون  جهان: 
سازمان  راهبردی  توسعه  و 
و  بومی سازی  گفت:  فضایی، 
فضایی  فناوری های  تثبیت 
مورد نیاز برای طراحی، ساخت، 
عملیاتی  بهره برداری  و  پرتاب 
ماهواره سنجش از دور اپتیکی با وضوح تصویر 
باالتر از 5 متر چند طیفی و 2.5 متر تک طیفی 
در کالس و استانداردهای جهانی، بومی سازی 
بهره برداری  و  فضایی  فناوری های  تثبیت  و 
با  راداری  دور  از  سنجش  ماهواره  عملیاتی 
از اهداف سند 10  از 10 متر  وضوح تصویر بهتر 

ساله فضایی کشور است.
ســعید صدیقیــان، افــزود: بــرای تدوین این 
ســند اقدام به عارضه یابی برنامه 10 ســاله اول 
و 10 ســاله دوم و 10 ســاله ســوم صورت گرفت، 

ضمن آنکه مقایسه تطبیقی انجام شد.
وی ادامــه داد: بر اســاس این عارضه یابی در 
ســند قدیمی چالش هایی چون عــدم توجه به 
نیازهــای راهبردی و تجاری حوزه فضایی، وجود 
رویکــرد اعتبــاری بــه توســعه فنــاوری فضایــی، 
برنامه هــای  اجــرای  در  دولتــی  صرفــا  رویکــرد 
فضایــی، محدودیــت اقدامات و اهــداف برنامه 
فضایی در دو حوزه سنجشی و مخابراتی وجود 

داشته است.
صدیقیان شناســایی نیازهــا و تجمیع تقاضا، 
نــگاه جامــع بــه زیســت بــوم کشــور و توجه به 
مؤلفه هــای تجــاری و اقتصــادی و تمرکز به رفع 
موانع، نگاه ویژه به توســعه ظرفیت بخش غیر 
دولتــی و شــرکت های دانش بنیــان و توجــه بــه 
سایر حوزه های فضایی چون پایش طیف، رصد 
اجــرام فضایــی و زیر ســاخت های انتقال مداری 
را از نقاط قوت ســند 10 ســاله فعلی فضایی نام 

برد.

 روند بازنگری سند 10 ساله
راهبــردی  توســعه  و  برنامه ریــزی  معــاون 
ســازمان فضایی، در خصوص روند بازنگری این 
ســند، اظهــار کــرد: در این راســتا اقدام بــه مرور 
برنامه های مصوب کمیسیون راهبردی شورای 
عالی فضایی، بررســی اســناد و تکالیف، بررســی 
صنعــت فضایی و عارضه یابــی صنعت فضایی و 
تحقق برنامه ها شد و در نهایت این سند در دی 
ماه امسال در شــورای عالی فضایی به تصویب 

رسید.

وی بررســی وضعیــت بخــش فضایــی ســایر 
کشــورها را گام دیگــر تدوین این ســند ذکر کرد 
و گفــت: بررســی مــا نشــان می دهد کــه تقریبا 
تمامی کشــورهای منطقه برنامه ریزی مبتنی بر 
زنجیره ارزش صنعت فضایی با ایجاد نهادسازی 
دارنــد، برنامــه مشــخصی بــرای تســت دارنــد و 
همچنیــن دارایی هــای فعــال و مولــد فضایی را 

توسعه داده اند.

 عارضه های موجود در صنعت فضایی
صدیقیــان، عارضه هــای موجــود در صنعــت 
را در دو بخــش سیاســت های کالن و  فضایــی 
اجرایی تقســیم بندی کرد و گفت: عدم اســتقرار 
نظام مدیریت پژوهش در راستای تقویت زنجیره 
تامیــن و توســعه جزیــره ای فنــاوری فضایــی، 
معطوف بودن برنامه فضایی به منابع محدود 
دولتی، تمرکز بر ســاختار اجرایی بر رویکرد صرفا 

پــروژه ای و غفلــت از تفکــر راهبــردی مبتنــی بــر 
توســعه زیســت بوم، نقص در قوانین و مقررات 
که نقــش بخش خصوصــی را پر رنــگ نمی کند، 
جامعیــت  عــدم  و  قانونــی  بســترهای  ضعــف 
اســناد و تکالیف باالدستی از چالش های بخش 

سیاست های کالن است.
بــا  نیــز  اجرایــی  بخــش  در  وی  گفتــه  بــه 
عارضه هایی چون نبود نگاشت نهایی در اجرای 
برنامه ها، اجرای بدون نظارت بیرونی پروژه ها و 
عدم شکل گیری و توسعه نهاد نظارتی مستقل 
و معتمــد، تحریــم و نوســانات در تامیــن منابع 

مالی وجود دارد.

 سازوکار اجرایی
راهبــردی  توســعه  و  برنامه ریــزی  معــاون 
ســازمان فضایــی، خاطر نشــان کــرد: دبیرخانه 
بــازه  در  اســت  عالــی فضایــی مکلــف  شــورای 

زمانــی 6 ماهــه از زمــان ابالغ این ســند نســبت 
بــه ارائــه نقشــه راه، برنامــه عملیاتــی و برنامــه 
زمان بندی ســند را با همکاری سازمان برنامه و 

بودجه به شورای عالی فضایی ارائه دهد.
وی اضافــه کرد: همچنین دبیر خانه شــورای 
عالــی فضایــی موظف اســت هر 3 مــاه گزارش 
پیشــرفت تحقق اهداف و برنامه های سند را به 

اعضای شورا ارائه دهد.
صدیقیــان، همگرایــی در اجــرای برنامه هــا، 
در  تســهیل  و  اعتبــاری  مالــی  منابــع  تامیــن 
حــوزه  در  ماهــواره ای  اپراتورهــای  شــکل گیری 
ارتباطات فضایی را از الزامات این سند دانست.

 چشم انداز سند
راهبــردی  توســعه  و  برنامه ریــزی  معــاون 
ســازمان فضایی، ســرآمدی در توســعه فناوری 
فضایــی بومی در منطقــه و افزایش بهره مندی 

شــهروندان، کســب وکارها و دولت از خدمات و 
فناوری هــای فضا پایــه را از چشــم اندازهای این 
ســند نام برد و گفــت: ماموریت هایی که در این 
ســند دیده شــده، شــامل مواردی چون ایفای 
نقــش قطب منطقه ای در توســعه فناوری های 
فضایــی و ارائــه پرتاب هــای فضایــی بــا اتــکا بــر 
توســعه توانمندی هــای بومی، تامیــن نیازهای 
کشــور در حوزه زیرســاخت ها و خدمات فضایی 
بــا هــدف کاهــش ریســک خدمــات و گســترش 
متــوازن دانــش، علــوم و اکتشــافات فضایی در 

کشور می شود.
صدیقیــان، اهداف کالن این ســند را شــامل 
بومی ســازی و تثبیت فناوری هــای فضایی مورد 
نیــاز برای طراحی، ســاخت، پرتــاب و بهره برداری 
عملیاتــی ماهــواره ســنجش از دور اپتیکــی بــا 
وضــوح تصویــر باالتــر از 5 متــر چنــد طیفــی و 
2.5 متــر تــک طیفی در کالس و اســتانداردهای 
فناوری هــای  تثبیــت  و  بومی ســازی  جهانــی، 
فضایی و بهره برداری عملیاتی ماهواره سنجش 
از دور راداری بــا وضــوح تصویــر بهتــر از 10 متــر، 
توســعه علوم و اکتشــافات و زیســت فضایی بر 
اساس طراحی و ساخت محموله های اکتشافی 
و حامــل موجــود زنــده بــرای اشــراف بیشــتر بر 

قلمرو فضا است.
وی به سیاســت های این ســند اشــاره کرد و 
گفــت: برنامه ریــزی متمرکز و راهبــردی یکپارچه 
و اولویــت محــور اجــرای برنامه هــای فضایــی، 
توســعه و تکمیل زیســت بــوم نــوآوری فضایی 
کشــور برای بهره گیری حداکثــری از ظرفیت های 
تقاضــای  تجمیــع  و  فعال ســازی  دولتــی،  غیــر 
خدمــات فضاپایــه و تســهیل افزایــش ضریــب 
حوزه هــای  ســایر  در  فضایــی  فنــاوری  نفــوذ 
راهبردی کشــور، نگاه به آینــده تحوالت صنعت 
فضایی همزمــان با برنامه ریزی و ارزان ســازی و 
چابک ســازی در اجرای ماموریت هــای فضایی از 

سیاست های این سند است.
راهبــردی  توســعه  و  برنامه ریــزی  معــاون 
ســازمان فضایــی ادامــه داد: در بخش اهداف 
کالن، بــر ضــرورت اجرای اقدامــات چون پایش 
واقع بینانــه  و  دقیــق  شناســایی  و  مســتمر 
وضعیت موجود صنعت فضایی، نیازسنجی در 
بخــش بهره برداری و تعییــن اولویت ها، تدوین 
نقشــه راه و برنامــه عملیاتــی برای رســیدن به 
هــر یــک از اولویت ها و تامیــن و تکمیل و به روز 
رســانی و اشــتراک گــذاری زیرســاخت ها تاکیــد 

شده است.

خط ریلی

سعید صدیقیان

طبق سند 10 ساله فضایی در دستور کار صنعت فضایی کشور قرار گرفت

ی ماهواره سنجش از دور اپتیکی  بومی ساز
با وضوح باالتر از 5 متر در کالس جهانی

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
اصل  کمیسیون  رئیس  جهان: 
از  اسالمی  شورای  مجلس   90
عدم  به  کمیسیون  این  ورود 
و  امالک  سامانه  پیاده سازی 
عدم  گفت:  و  داد  خبر  اسکان 
دستگاه ها  اطالعات  ارائه 

غیرقانونی بوده و هیچ توجیهی ندارد.
طبــق تجربــه تاریخــی حداقــل در یــک دهــه 
گذشــته، بــا افزایش قیمت دالر، هزینه مســکن 
نیــز بــا فاصلــه زمانی مشــخصی ســیر صعودی 
پیــدا می کند؛ باید توجه داشــت که این مســاله 
طبیعتــا روی قیمت هــا در بــازار اجــاره نیــز مؤثر 
اســت. همیــن موضــوع نگرانی هــا در خصوص 
وضعیت بازار مســکن در بهار و تابســتان ســال 

آتی را تشدید کرده است.
یکــی از اقداماتــی که در ســال های گذشــته 
با محوریت کمیســیون اقتصــادی مجلس برای 
ســاماندهی بــازار مســکن انجــام شــد، اصــالح 
قانــون مالیــات بــر خانه هــای خالــی )مــاده 54 
مکرر قانون مالیات های مســتقیم( بود که پس 

از چندیــن ماه پیگیری، ســرانجام در پاییز ســال 
99 ابــالغ شــد. در ایــن قانــون، عالوه بــر اینکه 
نرخ در نظر گرفته شــده برای مالیات نســبت به 
گذشــته از بازدارندگــی بیشــتری برخوردار شــد، 
نظام اجرایی و شناسایی خانه هایی خالی نیز به 

صورت دقیق تعیین شد.
بــرای اجرای ایــن بند قانونی، وزارت مســکن 
ســامانه ای  تکمیــل  و  راه انــدازی  بــه  موظــف 
موســوم بــه امالک و اســکان شــد تــا اطالعات 
مالکیت و ســکونت مســکن تمام افراد شــفاف 
ایــن  تکمیــل  معتقدنــد  کارشناســان  شــود؛ 
ســامانه عالوه بر فراهم ســاختن پیش نیازهای 
الزم بــرای شناســایی خانه های خالــی و دریافت 
مالیــات از صاحبــان آنهــا، ابزار دقیقــی در حوزه 
سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه مسکن را 

در اختیار تصمیم گیران قرار می دهد.
بــه طــور مثــال دولــت بــرای ارائه تســهیالت 
بانــک  بایســتی  حمایتــی  بســته های  تدویــن  و 
اطالعاتی جامعی از وضعیت سکونت و مالکیت 
متقاضیــان در اختیــار داشــته باشــد و ســامانه 
امــالک و اســکان در صــورت تکمیــل می توانــد 

تــا حــدودی ایــن نیازمنــدی را پوشــش دهــد؛ 
»کاهــش فشــار تقاضــای داللــی در معامــالت 
اســکان  محــل  »شناســایی  قولنامــه ای«، 
در  آمــاری  اطالعــات  »جمــع آوری  خانوارهــا«، 
زمینــه اقتصــاد مســکن« و »ســنجش عرضــه 
و تقاضــا و تراکــم جمعیــت مالک و مســتأجر در 
مناطق مختلف شــهر« از دیگر اهداف ســامانه 

امالک و اسکان به شمار می رود.

در  خالی  خانه های  از  مالیات  میزان   
1401، کمتر از 1.5 میلیارد تومان!؟

با تمام ایــن اوصاف، طبق آخرین آمار دولت 
 1.5 از  کمتــر  ســالجاری،  ابتدایــی  ماهــه   9 در 
میلیــارد تومان )!؟( از ایــن محل درآمد مالیاتی 
داشــته که خود نشــان می دهد اجــرای قانون 
مالیات بر خانه های خالی با ســر و شکل فعلی، 
در تنظیــم رفتــار بازیگران اصًال نقشــی نداشــته 

است.
رئیــس  منظــور،  داوود  رابطــه  همیــن  در 
ســازمان امور مالیاتی می گویــد: ما در ناموفق 
بــودن اجــرای طــرح مالیــات خانه هــای خالــی 
مقصر نیســتیم چرا که از تمــام ظرفیت موجود 
اســتفاده کردیم اما مبنای اطالعــات خانه های 
خوداظهــاری  بــا  و  بوده اســت  اشــتباه  خالــی 
نمی تــوان مالیــات از خانه هــای خالــی گرفــت. 
برای دسترســی به اطالعات درست از خانه های 
خالــی، بایــد از اطالعات شــهرداری ها اســتفاده 
کنیــم چــرا کــه شــهرداری ها اطالعــات تــک تک 

واحدها را دارند.

قانون  اجرای  در  دستگاه ها  کدام   
کارشکنی می کنند!؟

از قــرار معلــوم ســامانه امالک و اســکان به 

عنوان بســتر جمع آوری اطالعــات، هنوز هم در 
جایگاه واقعی خود قرار نگرفته اســت. شواهد 
حکایــت از این دارد کــه از اصالح قانون به بعد، 
در یــک مقطــع زمانــی طوالنــی بــرای تکمیــل 
ســامانه امــالک و اســکان تنها بــه خوداظهاری 
عمــل  در  و  شــد  خالصــه  خانــوار  سرپرســتان 
و  شــهرداری ها  نظیــر  مختلــف  دســتگاه های 
ســازمان ثبت اســناد و امــالک کشــور حاضر به 
همــکاری کامل و ارائه اطالعات به این ســامانه 

نشدند.
بنا بر اظهارات ابوالفضل نوروزی، سرپرســت 
دفتــر اقتصــاد مســکن وزارت راه و شهرســازی، 
در حــال حاضــر اطالعــات مربــوط بــه اقامتگاه 
مســکونی بیش از 73 میلیون شخص حقیقی 
و حقوقی در سامانه امالک و اسکان ثبت شده 

است.
ســایر  همــکاری  خصــوص  در  نــوروزی 
دســتگاه ها برای بروز رســانی اطالعات سامانه 
امــالک و اســکان می گویــد: »به عنــوان نمونه 
سازمان ثبت اسناد و امالک از 5 سرویس مورد 
نیاز ســامانه، ســه ســرویس را در اختیــار وزارت 
راه قــرار داده و دو ســرویس مهــم دیگــر مانند 
دفتر امالک الکترونیک را در اختیار ســامانه قرار 
نداده اســت. برخی از شهرداری های کالنشهرها 
ماننــد تهــران نیز اطالعــات بــروز و برخط صدور 
پروانــه ســاختمانی و پایــان کار را تاکنون به این 

وزارت خانه ارائه نکرده اند.«
با این حال، به علت عدم تکمیل ســامانه در 
موعــد قانونی، کمســیون اصــل 90 مجلس به 
موضــوع ورود کــرد و اخبــار غیررســمی حکایت 
از ایــن دارد که این کمیســیون، به شــکل جدی 
به دنبال پیاده ســازی ســامانه امالک و اســکان 

است.

موضوع  به   90 اصل  کمیسیون  ورود 
سامانه امالک و اسکان

نصراهلل پژمان فر، رئیس کمیسیون اصل نود 
قانون اساسی مجلس پیرامون آخرین وضعیت 
ســامانه امالک و اسکان اظهار کرد: پیگیری ها در 
خصــوص ســامانه امالک و اســکان ادامــه دارد 
و دســتگاه های متعــددی کــه در ایــن موضــوع 

همکاری نمی کنند، باید پاسخگو باشند.
وی ادامــه داد: متأســفانه مقاومت هایــی در 
بعضی دستگاه ها نســبت به ارائه اطالعات وجود 
دارد که این رویه غیرقانونی محســوب می شــود، 
تــالش مــا ایــن اســت ســامانه امــالک و اســکان 
دراسرع وقت باتوجه به ضرورت های این سامانه با 

سرعت بیشتری تکمیل شود.
رئیــس کمیســیون اصل نــود قانون اساســی 
تصریح کرد: ســامانه امالک و اسکان باید مدت ها 
قبل راه اندازی می شد و هم اکنون به نوعی در وقت 
اضافی قرار داریم و هیچ توجیهی در خصوص عدم 

تکمیل این سامانه پذیرفتنی نیست.

سامانه  پیاده سازی  برای  جدی  عزم   
امالک و اسکان وجود ندارد

بــه گفتــه پژمان فــر، مشــکالتی در ارتبــاط با 
پیاده ســازی سامانه امالک و اسکان وجود دارد 
این اســت؛ اما مهم ترین مســئله به عدم وجود 

جدیت الزم مربوط است.
این نماینده مجلس در انتها اظهار کرد: هنوز 
برای برخی از مسئولین، اهمیت موضوع روشن 
نشــده است و کمیسیون اصل 90 طی جلساتی 
بــا هیئــت دولــت، معاونیــن وزرا، اســتانداران، 
فرمانــداران و بخشــداران علــت کنــدی را جویــا 
شــده اســت و بــه زودی ســامانه فــوق تکمیــل 

خواهد شد.

ورود کمیسیون اصل 90 به موضوع سامانه امالک و اسکان

خودروهای بدون بیمه در سفرهای نوروزی جریمه می شوند
و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
راهور  پلیس  رئیس  جهان: 
بیمه  بدون  خودروهای  گفت: 
و  هوشمند  سامانه  توسط 
صورت  در  و  رصد  دوربین ها 
برخوردار نبودن از بیمه، جریمه 

خواهند شد.
ســردار کمــال هادیانفــر افــزود: امســال بــا 
افزایــش ٢٦ درصدی ســفر روبرو بودیــم و تا روز 
گذشته هفت و نیم میلیارد تردد در کشور انجام 

شد.
وی با اشــاره به برنامه ریزی راهور برای ورود 
بــه ســال ١٤٠٢، افزود: پیش بینی می شــود برای 

ســال اینــده ٣٦ درصــد افزایــش تــردد داشــته 
باشــیم و موج سفرها از فردا آغاز می شود و روز 

26 اسفند تعداد سفرها بیشتر خواهد بود.
هادیانفر گفت: تا پیش از ماه مبارک رمضان، 
٣٦ درصد ســفرها را خواهیم داشت اما در ماه 
رمضــان کاهــش ٩ درصدی ســفر را پیــش بینی 
می کنیــم و از رانندگان ســواری کــه ٨٥ درصد از 
تردد های ما را شامل می شود و رانندگان حمل 
و نقل عمومی می خواهیم که رعایت مقررات را 

داشته باشند.
وی تاکیــد کــرد: تمامــی راننــدگان متخلــف 
در رصــد پلیس هســتند و در این ایــام پیام های 
هشدار برای آنان از طریق بانک اطالعاتی ارسال 

خواهد شــد و قطعــا در صورت تــداوم تخلفات 
بــا آنهــا برابر قوانیــن و بــدون اغمــاض برخورد 

خواهد شد.
هادیانفــر تصریــح کــرد: در ایــن ایام ســخت 
گیرانه تریــن برخوردها با متخلفین به خصوص 

در زمینه توقف خودرو انجام می شود.
وی تاکیــد کرد: تمام اتوبوس هــا نیز برای هر 
بــار مســافرگیری باید گواهی فنــی دریافت کنند 
و در صــورت تخلــف، دفترچه آنهــا ضبط خواهد 

شد.
همــه  کــرد:  اظهــار  راهــور  پلیــس  رئیــس 
سرنشــینان بایــد کمربنــد ایمنــی را ببندند و در 
صــورت تخلــف، جریمــه خواهند شــد زیــرا ٣٦ 

درصد از تلفات جاده ای از میزان ١٧ هزار نفر، به 
دلیل نبستن کمربند است.

هادیانفــر گفــت: البتــه بــرای جرائــم زیر ســه 
میلیــون تومان در ایام نوروز تاکید شــده اســت 

که خودرو متوقف نشود.

 11 نــوروز،  تعطیــالت  در  کــرد:  تصریــح  وی 
میلیــون همیار پلیــس خدمت رســانی خواهند 
کــرد و از خانواده هــا می خواهیــم کــه همیاران 
پلیــس را جدی بگیرینــد زیرا این افــراد در آینده 

دارای مدارک و شناسنامه خواهند بود.


