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طرحی از صحنه ترور ولیعهد اتریش در یک روزنامه ایتالیایی| فرانتس فردیناند، سوفی چوتک و گاوریلو پرنسیپ 
صدوشش سال پیش در چنین روزی، برابر بیست وهشتم ژوئن ۱9۱4 میالدی، گاوریلو پرنسیپ، یک ملی گرای افراطی صرب با 
شلیک چند گلوله آرشیدوک فرانتس فردیناند، ولیعهد پادشاهی اتریش- مجارستان و همسرش کنتس سوفی چوتک را در شهر 
سارایوو به قتل رساند. واقعه ای که یک ماه بعد در بیست وهشتم جوالی ۱9۱4 میالدی با اعالن جنگ اتریش به صربستان آغاز جنگ 

جهانی اول را رقم زد. 

یک عکس یک خاطره

دریچه

جامعهشناس
سیامک زند رضوی

معنایش  اما  هستم  شهروند  روزنامه  خواننده  من 
روزنامه نگاری  را می خوانم.  که همه مطالبش  این نیست 
با  همراه  می کند،  دنبال  و  تالش  »شهروند«  که  اجتماعی 
سیاسی  اجتماعی،  شرایط  لحاظ  به  که  است  احتیاط هایی 
نزدیک  محدودیت ها  مرز  حاشیه  به  حرکتش  ایران  امروز 
آنچه مهم است، این است که رسانه اجتماعی  است. اما 
باید کمک کند که در عرصه فضای عمومی پرسش هایی با 
ح شود تا اینکه پاسخ به  کیفیت بهتر و به تعداد بیشتر طر
یک پرسش معین داده شود و پاسخ نهایی فرض شود. 
ح  روزنامه نگاری اجتماعی، ایجاد فرصت و فضاسازی برای طر
پرسش های بیشتر در مورد پدیده های اجتماعی را یکی از 
رسالت های خود می داند و اینکه صداهایی که کمتر شنیده 
تالش  نظر  این  از  کنند.  پیدا  بیشتری  فرصت  می شوند، 

روزنامه شهروند باارزش است. 
بینشی که درکشور ما بر رسانه های رسمی حاکم است،   
که مسائل و راه حل آنها را ابدی و ازلی می داند، مثال وضع کار 
کودکان و حق پدر بر فرزند را در قالبی می بیند که همیشه 
کنار این، بینش روانشناسانه هم  بوده و خواهد بود. در 

فرد  مقیاس  در  را  اجتماعی  پدیده های  که  داشته  فرصت 
تحلیل کند؛ یعنی اگر فرد بیکار است، مشکلش این است 
فضای  بینش  دو  این  ندارد.  زندگی  کافی  مهارت های  که 
کرده اند،  اشغال  رسمی  رسانه های  در  را  عمومی  عرصه 
عرصه  به ویژه  جامعه شناسانه  بینش  درحالی  که 
مردم مدارانه آن، می گوید پدیده ها تاریخی اند، در بستری به 
وجود آمده اند و این بسترها که دگرگون می شود، مسأله ها 
هم عوض می شود و در مواردی راه حل های گذشته دیگر 
مردم مدار  جامعه شناسانه  بینش  در  نیستند.  کارآمد 
مسائل درعین اینکه ساختاری  اند، تاریخی دیدن شان هم 
مهم است، اینکه مسأله در چه بستری شروع شده و چطور 
تداوم پیدا می کند. توجه به میدان های قدرتی که مسأله ای را 
شکل می دهند، مهم است، مثل کار کودکان که در بعضی از 
جوامع بوده و االن نیست، پس در ایران امروز هم می تواند و 
باید محو شود. مسأله حق تملک پدر بر فرزند در جوامعی 
اجتماعی  مسأله  تاریخی دیدن  این  نیست.  االن  و  بوده 
با  خواننده  نتیجه  در  می کند.  ح  مطر تازه ای  پرسش های 
در  دیگر  که  می شود  مواجه  بیشتری  سوال های  عالمت 
مسئولیت خودش است که جواب آنها را جست وجو کند. 
روزنامه نگاری  به  می تواند  زیستن  پرسشگرانه  این 
اجتماعی در شرایط امروز ایران کمک کند، همراه اینکه در 
را  آن  و  بررسی  دائما  را  خود  نبودن های  و  مرزبودن  لبه 

گسترده وگسترده تر می کند.

بینشاجتماعیرسانهها نقدیبر

حل جدول شماره 2001

یخ نگار تار

سیصدوهشت سال 
پیش در چنین روزی، برابر 

بیست وهشتم ژوئن 1712 
میالدی، ژان ژاک روسو، 

متفکر شهیر عصر روشنگری 
)سده 18 میالدی( در شهر ژنو 

سوییس به دنیا آمد. روسو 
ازجمله نخستین متفکرانی 

 » است که مفهوم »حقوق بشر
را به طور خاص به کار برد. روسو 
تالش داشت نوعی هماهنگی 

میان آزادی فردی و جمعی 
ایجاد کند که این کار را در اثر 

معروف خود »قرارداد 
اجتماعی« منتشرشده به 

 سال ۱762 میالدی انجام 
می دهد. یکی دیگر از 

کتاب های مهم روسو به نام 
»امیل« در زمینه تربیت 

کودکان است. اندیشه های 
روسو نفوذ شگرفی بر 

معاصران خود گذاشت و 
نقش او به عنوان یکی از 

تأثیرگذاران بر آرمان های 
انقالب کبیر فرانسه قابل 

انکار نیست. برخی از محققان 
تاریخ اندیشه، روسو را در 
تداوم سنت فکری عصر 

روشنگری ارزیابی نکردند و 
اندیشه اش را بیشتر در نقد 
فلسفه روشنگری به شمار 

می آورند.  

هشتادویک سال 
پیش در چنین روزی، برابر 

هشتم تیر 1318 خورشیدی، 
سیدمحمد احصایی، هنرمند 

و خوشنویس برجسته ایرانی 
در قزوین به دنیا آمد. احصایی 

بیش از نیم قرن در حوزه 
خوشنویسی، نقاشی و گرافیک 

فعالیت داشت و یکی از 
پایه گذاران هنر »نقاشیخط« در 
دوران معاصر به شمار می رود. 

او با مجموعه نقاشیخط  هایش 
اعتباری جهانی برای خود 

کسب کرده است.

به بهانه آغاز به  کار فاز سوم »گالب زهرا«

میکند کار میراثیکههنوز
[ چهارم شهریور، درگذشتش  ]حمیدرضا محمدی، روزنامه نگار
می شود ۱۱ سال، اما هنوز میراثش کار می کند، گویی این آدم، بود تا 
از هیچ، همه چیز بسازد. »همایون  تا  آورد،  تا پدید  کارآفرینی کند، 
صنعتی زاده« چنین بود. او فقط بانی موسسه انتشارات فرانکلین 
نبود، کاغذ پارس را هم او ایجاد کرد، چاپ افست هم میراث او است، 
شهرک خزرشهر و رطب زهره را هم او احداث کرد و البته گالب زهرا هم 
تأسیس او است. فرانکلین که پس از انقالب، پس از ادغام با بنگاه 
انقالب  آموزش  و  انتشارات  »سازمان  نام  با  کتاب،  نشر  و  ترجمه 
فرهنگی«،  و  علمی  انتشارات  »شرکت  حاضر  درحال  و  اسالمی« 
سابقه ای شصت وشش ساله دارد. او این نهاد را به جایی رساند که 
شعبه تهران به سازمان مرکزی در نیویورک کمک مالی می کرد و 
به نوعی مستقل از آن شده بود. در این نهاد بود که مثلث به  ترتیب 
ورود، منوچهر انور، فتح اهلل مجتبایی و نجف دریابندری، امر ویرایش یا 
به اصطالح آن زمان، ادیتوریال را در ایران پایه گذاشتند و نسلی از 
ویراستاران را که حاال همه شان خبره و زبده اند، پرورش دادند. تالیف و 
تهیه و تولید کتاب های درسی را او در مجموعه اش سامان داد و 
گرافیک کتاب در فرانکلین بود که قاعده مند شد. جز این کوشید در 
پیکار با بی سوادی قدمی اساسی بردارد. شرکت سهامی کتاب های 
خیال  او  برآمد.  او  دست  از  هم  فارسی  دایره المعارف  و  جیبی 
مستقل شدن داشت. سر آن داشت تا هرچه را برای آن موسسه 

از  بعد  سه سال  پس،  باشد.  داشته  خود  می خواهد،  انتشاراتی 
فرانکلین، شرکت سهامی افست را بنا نهاد و با ایجاد کاغذ پارس در 
حوالی نیشکر هفت تپه که امسال پنجاه ساله می شود، خود محور 
شد. او پس از آنکه از فرانکلین خلع ید شد، سراغ پرورشگاه صنعتی 
رفت که پدربزرگش، علی اکبر صنعتی پایه گذاشته بود و رفت و جز آن، 
همراهی  با  و  کرد  تبدیل  محمدی  گل  کشتگاه  به  را  تریاک  ع  مزار
گذاشت.  بنیاد  را  زهرا  گالب  سرلتی،  شهین دخت  همسرش، 
مجموعه ای در مرتفع ترین نقاط ایران، الله زار کرمان. جایی که به زعم 
خیلی ها گالبی به  دست می دهد که توفیر بسیار دارد با گالب قمصر 
کاشان. او اینجا هم کارآفرین بود و دست زنان و مردان آن دیار را در 
کارگاه و کارخانه بند کرد. حاال آن دم ودستگاه، چنان عریض و طویل 
شده است که فاز سوم آن، یک ماه پیش گشایش یافت و همین 
پنجشنبه گذشته بود که وزیر جهاد کشاورزی از آن بازدید کرد. آقا و 
که  و وابسته الله زاری ها بودند  آن قدر دلبسته  خانم صنعتی زاده 
وصیت کردند در قبرستان اهالی همان جا به خاک سپرده شوند و 
البته، هیچ گاه از تالیف و ترجمه برکنار نماند. این همه، یعنی میراث 
خیر  دستش  یعنی  می کند،  کار  هم  هنوز  صنعتی زاده«  »همایون 
داشت برای مردم ایران و حاال که نیست هم از کتابخوان و کتاب نویس 
تا کشاورز و کشت کار دعاگویش هستند. او به قول سیروس علی نژاد، 

»اعجوبه« بود و سهمش در نوسازی ایران فراموش نشدنی. 
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