
www. sharghdaily.ir

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان
نشانی: میدان فاطمى، خیابان بهرام  مصیرى،  پالك 22      تلفن: 54 و 88936270      نمابر: 88925467      تلفن آگهی ها: 86036119

تلفن امور مشترکین: 88903548      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: صمیم   تلفن: 44533725

یکشنبه 29 آبان 1401    25 ربیع الثانى 1444    20 نوامبر 2022    سال بیستم     شماره  4425    12 صفحه 
اذان ظهرتهران 11:50    اذان مغرب 17:14
اذان  صبح  فردا 5:18    طلوع آفتاب 6:46

  ششمین دوره جشنواره گل هاي داوودي در باغ گیاه شناسي ملي ایران در حال برگزاري است. مجموعه ۶۰۰ گونه از گل هاي داوودي در صد رنگ مختلف در این جشنواره به نمایش گذاشته شده است.
عکس: فاطمه عموزاد/ فارس

خبرخوانى

کیان و ایالن ماسک
در این چند روز از عالقه «کیان پیرفلک»، کودک ۹ ساله ایذه ای که بر 
اثر اصابت رگبار گلوله کشته شده است، به رباتیک بارها گفته شده است. 
دانش آموزی که عضو تیم رباتیک شهرشــان ایذه هم بود. او در یکی از 
برگه هایی که قرار بوده سؤاالت آموزگارش را پاسخ دهد، نوشته بود که 
«ربات سازی، طناب بازی و کاردستی درست کردن» را خیلی خوب انجام 
می دهد و وقتی از او پرســیده شــده بود «به نظرت چه کسی تو این دنیا 

خوشبخت و خوشحال است؟» جواب داده بود: «من و ایالن ماسک».

توییتر تعطیل شد
این روزها ایالن ماسک به شــدت درگیر مسائل دو شرکت عظیمش 
توییتر و تسال اســت. او پنجشنبه گذشــته در ایمیلی از سه هزار کارمند 
باقی مانــده در توییتــر خواســته بود که بایــد با امضای فرمــی آنالین، 
خودشان را به «فرهنگ کاری سخت» متعهد کنند یا استعفا دهند. پس 
از مهلت داده شــده، صدها کارمند توییتر تصمیم گرفته اند این شــرکت 
شبکه اجتماعی را ترک کنند. ایالن ماسک مدیران ارشد را اخراج کرده و 
بی محابا در حال تغییر فرهنگ این شرکت برای تأکید بر ساعات طوالنی 
کار با روند فشــرده است. البته او قرار است به کسانی که دوست ندارند 
بمانند ســه ماه حقوق به عنوان خســارت پرداخت کنــد، او در توییتر از 
تصویر دزد دریایی در کنار این خبر استفاده کرده و همچنین تأکید داشته 
است که نگران استعفاها نیســت زیرا بهترین افراد می مانند. البته او از 
ترس خرابکاری احتمالی دســتور داده که دفاتر اداری شــرکت به طور 
موقت تا دوشــنبه تعطیل شود. هرچند او از مهندسان نرم افزار خواسته 
است حتما سر کار حاضر شــوند، زیرا تیم های زیرساختی کلیدی از بین 
رفته بودند . برخی معتقدند او به ســرعت درحال تغییر ســاختار توییتر 
اســت  و در حال حاضر هشتگ «آســوده بخواب توییتر» از سوی کاربران 
در  حال ترندشــدن اســت و این نظریه مطرح اســت که به زودی توییتر 
تعطیل خواهد شد. هرچند برخی منابع از برگزاری نشست های ماسک 
بــا برخی کارکنان در جهت قانع کردنشــان به مانــدن خبر می دهند  اما 
نظرسنجی هایی که به صورت ناشناس انجام شده، نشان می دهد حدود 
۵۰۰ نفر استعفا داده اند و البته نیویورک تایمز از استعفای هزارو۲۰۰ نفر 
خبر داد.  نکته جالب اینکه او حساب افرادی که پیش تر به علت توهین 
بســته شده بود مانند کمدین کتی گریفین و نویسنده جوردن پیترسون را 
برگرداند. همچنین در نظرسنجی که ماســک درباره بازگشت «ترامپ» 
به توییتر انجام داده، در مدت چهار ســاعت، ۵۴ درصد موافق بازگشت 
رئیس جمهور سابق آمریکا به این رسانه بودند. این روزها «ایالن ماسک» 
هم زمان در دادگاه شــرکت می کند تا درباره دریافت پاداش خود از تسال 
پاســخ گو باشد. او در همین دادگاه گفت: «صادقانه بگویم، نمی خواهم 
مدیرعامل هیچ شرکتی باشم». درحال حاضر ارزش پاداش تسال با توجه 
به ارزش ســهام این کمپانی، به ۵۲ میلیارد دالر می رســد و قرار است 
بررسی شــود آیا او که به دنبال لقب «پادشــاه فناوری» در جهان بوده 
شایســته دریافت این پاداش بوده یا نه و همچنین این  دادگاه می خواهد 
بداند که آیا ماســک تأثیری روی این تصمیم داشته یا خیر. در این مدت 
برخی نیز به ایالن ماســک بابت این رفتــار اعتراض کردند، از جمله این 
ســؤال مطرح شــده است که می شــود در مدت کوتاه چند روز کسی را 
مجبور به تصمیم گیری برای شغل خود کرد. همچنین برخی فعاالن در 
دفتر مرکزی توییتر در کالیفرنیا با اســتفاده از فناوری بر روی دیوار توییتر 
کلمات توهین آمیزی برای مالک جدید توییتر نوشــتند و ایالن ماسک را 

نژادپرست، میلیاردر بی ارزش و دیکتاتور دانستند.

رونمایی هم زمان از دختر و موشک
ایسنا : رهبر کره شمالی برای اولین بار از دختر ۹ساله اش در یک آزمایش 
موشــک بالســتیک رونمایی کرد. به نقل از یونهــاپ، دختر کیم جونگ 
اون، رهبر کره شــمالی روز شــنبه برای اولین بار در عکس هایی که آنها 
 (ICBM) را در  حال حضور در آزمایش یک موشــک بالستیک قاره پیما
نشان می دهد، دیده شد. رسانه دولتی کره شمالی گزارش داد که کیم و 
همسر و دخترش روز جمعه پرتاب یک موشک بالستیک هواسونگ-۱۷، 
بزرگ ترین موشــک بالستیک کشور  را در فرودگاه بین المللی پیونگ یانگ 

شاهد بودند.

گوشی های اندروید در اطراف منطقه خلیج سانفرانسیسکو صبح 
روز سه شنبه سوم آبان ۱۴۰۱ هشداری دریافت کردند: «زمین لرزه ای 
به بزرگای ۴.۸ در شرف وقوع است». در برخی از پیام ها آمده است: 
«شــاید احساس لرزیدن کرده اید». بیش از یک میلیون کاربر اندروید 
این هشــدار را مشــاهده کردند. و برای برخی، چند ثانیه قبل از آن 

رسید که زمین حتی شروع به حرکت کند.
این اولین بار نیســت که دســتگاه های اندرویدی این هشدارها را 
دریافت می کنند؛ اما از آنجایی که منطقه خلیج بســیار پرجمعیت 
اســت، این هشــدار به اندازه کافی به تلفن ها رســید و عموم مردم 
متوجه آن شــدند. زمین لرزه ها در طول تاریخ بدون هیچ هشــداری 
رخ داده انــد و مــردم را غافلگیر می کنند و هیــچ اطالع قبلی برای 
فرود آمدن و پناه گرفتن ندارند. هشــدارهایی ماننــد این برای از بین 
بردن باورهایی مبنی بر اینکه هشــدار پیش هنــگام، حتی اگر فقط 
چند ثانیه باشد، بسیار مهم است. تیم عملیاتی پروژه «شیک-آلرت» 

(ShakeAlert) مسئول این کار است.
این فناوری زلزله ها را پیش بینی نمی کند؛ اما آنها را زودتر از آنچه 
مردم معموال احســاس می کنند، تشــخیص می دهد و کارشناسان 
امیدوارند روزی هشدارها حتی سریع تر ارسال شوند و به مردم زمان 
بیشتری برای رهایی از تلفات زلزله بدهند. هشدار پیش هنگام زلزله 
عبارت است از تشخیص سریع زمین لرزه ها، بالفاصله پس از دریافت 
موج اولیه رخداد زمین لرزه در اولین ایستگاه های شبکه لرزه نگاری، 
ارزیابی بی درنگ خطر لرزش و اطالع رسانی خودکار به سامانه ها و 
افراد در منطقه لرزش. بسته به موقعیت مکانی شما و شدت زلزله، 
هشــدارها می توانند قبل، در حین یا حتی بعد از لرزش، اگر فاصله 
شــما به کانون بسیار نزدیک باشد، دریافت شــوند. هرچه از کانون 
زمین لرزه دورتر باشــید، زمان هشدار بیشتر می شــود. هرچه زلزله 
بزرگ تر باشــد، لرزش در فواصل بیشــتر قابل احساس خواهد بود. 
هنگامی که زلزله شروع می شــود، امواج اولیه معموال غیرمخرب 
به وسیله حسگرها در سراسر منطقه شناسایی می شوند. اطالعات 
مربوط به لرزش به یک مرکز پردازش مرکزی ارسال می شود که در 
آن اندازه و مکان رویداد مشــخص می شــود. برآوردی از پیش بینی 
شــدت لرزش در مکان هایی دور از کانون زلزلــه، چند ثانیه تا چند 

دقیقه قبل از رسیدن امواج ثانویه -مخرب- ارسال می شود. هشدار 
پیش هنــگام زلزله (EEW) ارائه هشــدار لرزش زمین اســت. این 
سامانه ها اکنون هشدارهایی برای اطالع عمومی را در مکزیک، ژاپن، 
کره جنوبی و تایوان و هشدارهایی را برای گروه های کاربری انتخابی 
در بخش هایی از هند، ترکیه، رومانی و ایاالت متحده ارائه می دهند.
اینکه چنین هشداری برای عموم مردم چه فایده ای ممکن است 
داشته باشد، همواره مورد پرســش بوده است. یک فرد می تواند از 
هشــداری چند ثانیه زودتر برای حرکت به یک مکان نســبتا امن تر 
اســتفاده کند: زیر یک میز محکم، به دور از خطر سقوط مثال قفسه 
کتاب، چراغ های ســقفی و وســایل آویزان. در زمین لــرزه ۱۷ اکتبر 
۱۹۸۹ لوما پیتا در شــمال کالیفرنیا با بزرگای ۶٫۸ بیش از ۵۰ درصد 
صدمات ناشــی از ســقوط بود. در زلزله ۱۷ ژانویه ۱۹۹۴ نورثریج با 
بزرگای ۶٫۷ در جنوب کالیفرنیا بیش از ۵۰ درصد صدمات ناشــی از 
خطرات غیرسازه ای (سقوط) بود. کل هزینه برآوردشده تنها به دلیل 
صدمات ناشی از زلزله نورتریج دو تا سه میلیارد دالر است. اگر همه 
شوک های اولیه، هوشیار شــده و خود را پوشش دهند، این ضررها 

می تواند به نصف کاهش یابد.
شــرکت ها، مؤسســات و آژانس ها نه تنها می توانند از پرسنل 
خود محافظت کنند؛ بلکه می توانند از سامانه های کنترل خودکار 
برای کاهش بیشــتر صدمات و آسیب ها استفاده کنند: کند کردن 
قطارها و توقف آنها، جداســازی مواد شــیمیایی و ماشــین آالت 
خطرنــاک، راه انــدازی ژنراتورهای اضطراری، انتقــال داده ها به 
ذخیــره  گاه ایمن و... در بیمارســتان جــراح در حین عمل و بعد 
از دریافت هشــدار پیش هنگام زلزله می توانــد چاقوی جراحی 
را از روی یــک بیمار بردارد و عمل را متوقف کند. ســامانه ریلی 
مترو/برون شــهری در منطقه خلیج سانفرانسیسکو (BART) از 
هشــدارهای ShakeAlert برای کاهش خودکار ســرعت قطارها 
در هنگام وقوع زلزله اســتفاده می کند. از ســامانه شیک-آلرت 
اکنون در آمریکا و برای هشدار اولیه عمومی زلزله در ایالت های 

کالیفرنیا، اورگان و واشنگتن استفاده می شود.
اکنون هشــدارهایی که از سوی شرکت گوگل و بر مبنای سیستم 
اندروید با ShakeAlert ارائه می شــود، زمان وقوع زلزله در ســاحل 
غربی آمریکا را -پس از وقوع زلزله- تشــخیص می دهد و اطالعات 
را در اختیار ســازمان های دولتی ایالتی و اشــخاص قرار می دهد. و 
گوگل اقداماتی را انجام داده است تا آن اطالعات را در آن ثانیه های 
ارزشــمند به راحتی در دسترس قرار دهد. این شرکت ابتدا هشدار را 
در ســامانه داخلی خود به افرادی کــه دارای تلفن های اندرویدی 
و در منطقه زلزله هســتند، بدون اینکه نیــازی به دانلود یک برنامه 

جداگانه داشــته باشند، ارسال کرد. نحوه عملکرد آن به این صورت 
است: هنگامی که زلزله رخ می دهد، امواج لرزه ای مالیم تر اولیه در 
شبکه ای متشکل از ۱۳۰۰ حسگر سازمان زمین شناسی ایاالت متحده 
ثبت می شــود. هنگامی که حداقل چهار حســگر به  طور هم زمان 
فعال شوند، هشــداری را به مرکز پردازش داده ارسال می کنند. اگر 
 ShakeAlert این داده ها معیارهای مناسب را داشته باشند، سیستم
تعیین می کند که امــواج ثانویه قوی تر، نوعی کــه می تواند باعث 
آســیب و صدمه به مردم شود، ممکن است در راه باشد. پس از آن 
است که سامانه های هشدار از سوی شرکت گوگل با برنامه ای به نام 

«مای-شیک» (MyShake) هشدار ارسال می کنند.
محدودیت هایــی البته وجود دارد. هرچه فرد به زلزله نزدیک تر 
باشــد، احتمال کمتــری دارد که قبل از احســاس لرزش، هشــدار 
را دریافت کند. حســگرهای ســازمان زمین شناســی ایاالت متحده 
(USGS) گران هستند و عمدتا در ساحل غربی آمریکا -که لرزه خیزتر 
است- قرار دارند. تعداد آنها تا سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۷۰۰ تا خواهد 
رســید. اندازه گیری هــای بــزرگای زلزله که به ســرعت جمع آوری 
شده اند، فقط مقدماتی هستند و ممکن است خطا داشته باشد. مثال 
همین زمین لرزه ۱۴۰۱/۸/۳در ســامانه هشدار پیش هنگام با بزرگای 

۴٫۸ هشدار داده شد؛ اما بعدا اندازه گیری به ۵٫۱ تصحیح شد.
گــوگل همچنیــن تلفن های فــردی را بــه حســگرهای زلزله 
مینیاتوری تبدیل کرده اســت. همه گوشــی های هوشــمند دارای 
شتاب ســنج هایی هستند که می توانند سیگنال های زلزله را دریافت 
کنند. در صورت فعال شدن، تلفن همراه با داده های موقعیت مکانی 
نادرست، مانند شــهری که دستگاه در آن قرار دارد، پیام را به سرور 
شناسایی می فرســتد. سپس ســرور در جایی که زلزله از داده های 
جمع آوری شــده در چندین تلفن در حال وقوع است، قطعه قطعه 
می شود و هشدارهای مربوطه را ارسال می کند. تلفن ها تنها زمانی 
امواج را دریافت می کنند که روشن و قفل هستند. این به جلوگیری 
از ســردرگمی ناشــی از تکان خوردن تلفن ها در کیف و جیب کمک 
می کند. هدف بلندمدت ارسال سیگنال با سرعت بیشتر است. تجهیز 
تلفن ها برای دریافت ســیگنال ها راه حل ارزان تر و سریع تری نسبت 
به نصب حســگرهای بزرگ تر در عمق سه متری زیر زمین در مناطق 
زلزله خیز اســت. البته برای هشــدار از طریق حسگرهای تلفن الزم 
است مردم و تلفن های شــان در نزدیک ترین فاصله به زمین لرزه ها 
حضور داشته باشند و البته همیشه این طور نیست. با این حال، همه 
این حســگرها -یا زیرزمینی و در تلفن و در جیب مردم- هشدارهای 
جدید و بی سابقه  و ثانیه های حیاتی برای پناه گیری و پوشاندن ارائه 
می دهند؛ کاری که مردم باید در سریع ترین زمان ممکن انجام دهند.

چگونه از هشدار پیش هنگام زلزله آگاه شویم؟

رضا کیانــی: در کهن دیــار ایران کــه بخش قابــل اعتنایــی از میراث 
گران ســنگ فرهنگی آن را «کتاب ها» تشــکیل می دهد و از گذشــته ها؛ 
دوران سنگ نوشــته و تا عصر صنعت چاپ و سرانجام رسیدن به جهان 
شــگفت انگیز مجازی، نوشتن و اندیشــیدن در این دیار همواره صاحب 
ارج و منزلتی بود، دریغ اســت اگر هفته ای تحت عنوان کتاب با رخوت، 
سطحی نگری یا نگاه فرمایشی سپری شود! هم زمان با فرارسیدن هفته 
کتاب، پرسش هایی در اذهان کنشگران مطرح می شود که مهم ترین آن 
توجه به آمار مرتبط با «ســرانه مطالعــه» در برهه کنونی و قیاس آن با 
ادوار گذشته اســت. بی گمان برای تحلیل دقیق فراز و فرودهای سرانه 
مطالعه در کشور، همراهی فعاالن حوزه روان شناسی، جامعه شناسی، 
ادبیات و رســانه ضــرورت دارد و اعتــالی آن، حضــور و نقش آفرینی 
ســازمان های مردم نهاد در کنــار دولت را می طلبــد... . تمامی مقاطع 
سنی، تحصیلی، شــغلی، اقوام، نحله های فکری و... بی نیاز از «کتاب» 
نیســتند! همچنین با توجه به قابلیت های مختلف بخش های جامعه، 
مجال ذهنی و اجرائی برای شــکل دهی تعامل میان بخشی با محوریت 
«حمایــت از کتاب و کتابخوانی» و فراهــم آوردن زمینه های نرم افزاری 
و ســخت افزاری در ایــن وادی و بســیار قابل توجیه اســت، از این روی 
به جرئت می تــوان گفت همه به گونــه ای در برابر «ســرانه مطالعه» 
مســئولیم! نقطه عزیمت برای بررســی و تحلیل آمار سرانه مطالعه و 
تالش برای افزایش کیفی آن، توجه جدی به فضای «خانواده» اســت. 
هریــک از فعــاالن و دغدغه مندان باید در برابر این پرســش قرار گیرند؛ 
پیــش از پرداختن به ســطح کالن جامعه، در فضای ســاده خانواده تا 
چه اندازه به اشاعه شــعارهای انگیزشی و ترغیب برای مطالعه تالش 
می کنند؟ اگر با ارج نهادن به شــیوه هایی بدیع و غیرمســتقیم (اجتناب 
از روش های دســتوری و یک ســویه)، خاصه برای کودکان و نوجوانان 

به ترویــج کتابخوانی اهتمام ورزید، می توان به جهشــی درخور در این 
عرصــه امیدوار بود... . در ادامه به برخی مؤلفه های قابل تأمل در پیوند 

با موضوع اشاره می شود.
اماکن و فضای مطالعاتی: کتابخانه های عمومــی را مثال پایگاه ها 
و مرکــز ثقل در باروری مطالعه و فرایند معرفــی کتاب می دانیم، اما با 
توجــه به مقتضیات زمان و رهاوردهای چشــمگیر فکری در حوزه های 
مختلف علمی جهان ضرورت دارد تا از نگاه «کالبدی» به کتابخانه های 
عمومــی عبور کنیم و این اماکــن تأثیرگذار و نام آشــنای فرهنگی را در 
جایگاه «نهادهای پویای اجتماعــی» در نظر بگیریم که عالوه بر ترویج 
و تقویت مطالعه و افزایش ســرانه آن، به جریان تولید اندیشــه، نقد و 
کنشــگری در همین بســترهای اهتمام ورزید، به بیانی دیگر روح حاکم 
بر فضای کتابخانه های عمومی انجام فعالیت هایی نظیر نقد و بررســی 
کتاب، پرســش و پاسخ، افکارســنجی مســتمر، دعوت از نویسندگان و 
فعالیت های فوق برنامه خالق در مســیر تحــرک فرهنگی و ارزش های 
افزوده فکری است،  اما در عین حال نباید از نظر دور داشت بسنده کردن 
به اماکن متعارف دولتی نظیر کتابخانه های عمومی و نادیده گرفتن سایر 
موقعیت هــا موضوع کتــاب و کتابخوانی را در چارچــوب خاصی قرار 
می دهد.  با توجــه به فراگیربودن مقوله مطالعــه، می توان با خالقیت 
برآمده از دغدغه مندی در اماکن مختلف عمومی، نســبت به توســعه 
این مهم تمهیداتی را اتخاذ کرد. ابتدایی ترین اقدام ایجاد «ایستگاه های 
مطالعه» اســت، اما در همین راســتا تقویت «کافه کتاب ها» گامی مهم 
تلقی می شود؛ در ســالیان اخیر در دل برخی کافی شاپ ها برنامه هایی 
نظیر رونمایی از کتاب، نقد و پژوهش پیرامون کتاب و نمایش نامه خوانی 
و... برگزار شــده بود و حتی تداوم چنین برنامه هایی در کتابفروشــی ها 
همراه با جشــن امضای کتاب را هم شاهد بودیم، چنین حرکت هایی را 

می توان در دایره بسترســازی پویایی فعالیت های کتابخوانی و تلنگری 
بر اذهان تفســیر کرد که البتــه تداوم مؤثر و جریان ســازی آنها نیازمند 
روی آوری به خالقیت با درنظرگرفتن ســطح پیشــرفت و مناسبات روز 

جامعه است.
چالش نوشتن: در هفته منتسب به کتاب و کتابخوانی، حین تشویق 
به خواندن و نگهداری کتاب اما نباید از وضعیت نویســندگان، افزایش 
کمــی و کیفی آثار جدید حوزه نشــر، چالش های نویســندگان بومی در 
جای جای کشــور و حتی تحلیل میل و رغبت نویســندگان برای نوشتن 
غافل بود! اگر انگیزه ای برای به دســت گرفتن قلم نباشد، چه پشتوانه ای 
برای تکثیر شــعارهای مطالعه وجود دارد؟! آن چنان که در ابتدای این 
یادداشت نیز اشاره شد، «کتاب های فاخر» ماحصل اندیشه سترگ بزرگان 
علم، ادب و حکمت این ســرزمین ســندی درخشان برای تجلی میراث 
پرمایه فرهنگی ایران زمین هســتند؛ بنابراین ضرورت دارد آســیب ها و 
موانعی که جریان روشنگر و تحول آفرین «نوشتن» و کتابت را با انفعال 
مواجهه می کنند، مورد بازشناسی قرار داد. مجال طرح موضوع کتاب را 
باید برای ترغیب به نوشتن و مستندسازی مغتنم دانست، چراکه تمرکز 
بیــش از حد بر «فرهنگ شــفاهی» و اجتناب از نوشــتن و ثبت تجربه، 
اندیشه، تاریخ و تحلیل های پیرامون وقایع و... به نوعی انفعال در حوزه 
فرهنگ و ایجاد خألهایی در رویه فکر و پژوهشی برای امروز و نسل های 

آینده خواهد بود... .
فضای مجازی، رقیب یا رفیق: در برهه ای فضای مجازی را رقیبی 
جدی در برابر حوزه کتاب و مطالعه می دانســتند، البته شکی نیست 
که حس شــیرین تورق و بوی کاغذ، شوق و حال و هوای خاطره انگیز 
خاص خود را دارد، اما شایسته است با عبور از نگاه مطلق گرای صفر 
یا صد، به طور تعاملی و واقع بینانه به کاربرد و کارآمدی فضای مجازی 

در افزایش ســطح آگاهی و کمک به مقوله کتاب بیندیشند. عالوه بر 
فراهم آوردن بســتر معرفی و نقد، فضای مجازی به نوعی در تقویت 
بازار کتاب نیز مؤثر بوده اســت (به عنوان نمونه یادآوری ایام سخت 
کرونا و نقش فضای مجازی در برپاداشــت محافل کتاب). اگر چنین 
بپنداریم که تمرکز بیش از حد بر مطالب کم مایه (یا به اصطالح زرد) 
در فضــای مجازی، ذهن را از کتاب و مطالعه عمیق دور می کند، باید 
اذعان کرد که چنین مطالبی در هر بســتری خواه رسانه ای، مکتوب یا 
حقیقی و... ارائه می شــود اما انتخاب اولویت و روی آوری به مطالب 
و آموزه های دارای ارزش افزوده به درایت و عمق شناخت هر انسانی 

برمی گردد... .
نــگاه جامع؛ از تولید تا مطالعه: عرضه کتــاب به جامعه مثال میالد 
اندیشــه ای نو است. در توسعه فضای کتاب عالوه بر درنظرگرفتن نکات 
ظریف نرم افزاری باید مشــکالت جدی سخت افزاری و پشتیبانی از زمان 
نگارش (یا ترجمه) تا ویراســتاری، چاپ، توزیــع و فروش کتاب را مورد 
توجه جــدی قرار داد و بــه چالش ها و دغدغه های فعــاالن هریک از 
بخش های مذکور رســیدگی کرد. پرواضح است که نادیده گرفتن هریک 
از حوزه هــای اجرائــی عرصه کتاب، تأثیر نامطلوبی بــر جریان فکری و 
مطالعاتی بر جای می گذارد. ازاین رو شایسته است که در این عرصه نیز 
از نگاه تک بعدی پرهیز شــود و به فراهم آوردن ظرفیت هایی برای حل 
مشــکالت حوزه های مختلف همت گمارد. تقویت تشــکل های صنفی 
(توزیع کننده ها، فروشندگان، چاپخانه ها، کتابداران و تمامی بخش های 
دخیــل در تولید و عرضه کتاب) و بسترســازی صحیح دولت و حمایت 
از صنوف می تواند جلوه ای از تالش برای ترســیم چشم اندازی روشن و 
امیدوارکننده در این عرصه مهم باشــد، مانند کاهش یا حذف مالیات از 

فعاالن مختلف حوزه کتاب.

روزها

تپه خاموش - کریستف گانز - ۲۰۰۶
رادا میشل (رز دی سیلوا): 

وقتی ترسیدنت برای مدت طوالنی ای ادامه داشته باشه
اون ترس و درد به نفرت تبدیل می شه

و نفرت دنیات رو برای همیشه عوض می کنه... .

دیـالـوگ روز

نشانه خوانی

گسل هایی که عیان شده اند
هفته ای که گذشــت هفته کتاب بود که هر ســال بــا برنامه ها و آیین های 
دولتی و مردمــی در مراکز فرهنگی و کتابفروشــی ها و مدارس و کتابخانه ها 
برگزار می شــد. امسال جز چند برنامه دولتی خبری از آن نبود و از شور و شوق 
گذشــته خبری نبود. اتحادیــه و انجمن های صنفی کتــاب برنامه هایی اعالم 
می کردند و در برخی از سال ها کتابفروشی های راسته انقالب و کریمخان نیز به 
این مناســبت برنامه هایی تدارک می دیدند، اما امسال به ویژه در روزهای پایانی 
هفته در بسیاری از کتابفروشی ها بســته بود. هفته جاری اولین بازی های تیم 
ملی فوتبال ایران در جام جهانی است. این تیم در آخرین بازی تدارکاتی  اش با 
تونــس بازی کرد، اما این بازی واکنش چندانی برنینگیخت. در دوره های پیش 
حضور تیم ملی ایران در جام جهانی شــور و شــوقی برمی انگیخت و بسیاری 
مشتاقانه روزشماری می کردند برای بازی های ملی. در دوره گذشته برای اولین 
بار تماشــای جمعی بازی های ملی در ورزشگاه آزادی با حضور زنان و مردان 
برگزار شد و با استقبال روبه رو شد. تماشای بازی های ملی به یکی از برنامه های 
کافه های تهران و شهرستان ها تبدیل شده بود و این بازی ها به نحوی انسجام 
ملــی بین مــردم را تقویت می کرد. امــروز در چند روز مانــده به جام جهانی 
هیچ خبری از آن هیجانات نیســت. برخی از ایرانیان در شــبکه های اجتماعی 
واکنش های منفی نشان داده اند و به رغم کوشش های تبلیغاتی فدراسیون، از 
شــور و شوق همیشگی خبری نیست. با اینکه بازی ها در قطر انجام می شود و 
پیش بینی می شد ایرانیان بسیاری برای تماشای بازی ها به این کشور سفر کنند، 
باز هم به نظر می رســد از این سفرها استقبالی نشده است. دماسنج رویدادها 
و فاصله مردم و دولت را همیشــه نباید در میدان سیاســت جست و جو کرد. 
گاهی میدان های دیگری که کمتر سیاسی اند با روشنی بیشتری ماجرا را روایت 
می کنند. این دو رویداد دماسنج این روزهای ما هستند. این دو رویداد و مواجهه 
مردم و ذی نفعان و دولت با آن نشــان می دهد چه فاصله بزرگی بین مردم و 
نهادهای اجرائی افتاده اســت. راهپیمایی و اعتراض و خشونت های خیابانی 
تنها یکی از شــاخص های این رابطه است. مدیران دولتی و مخالفانشان فقط 
چشم به این شــاخص دارند. این شاخص با همه اهمیتش گمراه کننده است. 
چندی پیش اعالم کرده بودند که فقط ۱۰ درصد از مردم از اغتشاشات حمایت 
می کنند، ۱۰ درصد یعنی چیزی حدود هفت میلیون نفر، اما اشــتباه اینجاست 
که فقط آن ۱۰ درصد را به رســمیت بشناســیم و خیال کنیم اگر آن ۱۰ درصد 
در خانه بنشــینند، همه چیز درست می شــود. این دو رویداد به دلیل بزرگی و 
اهمیتشان و به دلیل هم زمانی شان با این روزها می تواند چیزهایی را به مدیران 
نشان بدهد که در شــرایط عادی نمی توان دید. احتماال رویدادهای دیگری نیز 
وجود دارند که چنین ویژگی هایی دارند و برای تحلیل جامعه می توانند کاربرد 
داشته باشند. این دو رویداد و رویدادهای دیگر نشان می دهند بین مردم و دولت 
گســل هایی فعال شده است که فقط در خیابان و تظاهرات نیست و جنبه های 
مختلف زندگی مردم را در برمی گیرد. شــناخت این گســل ها و پرکردنشان کار 
نیروهای انتظامی و امنیتی نیست. تدبیرهای دیگری الزم است که اولین قدمش 

به رسمیت شناختن مطالبات است.

مهدی زارع

چند مؤلفه درباره یک دغدغه


