
جنوب  فرودستان
جنوب های احمد محمود:

پرســپولیس، تیمی کــه پنج بار متوالی جــام قهرمانی را باالی 
ســر برده بود، در آخرین دوره از رقابت های لیگ برتر در جدال 
با رقیب ســنتی، یعنی اســتقالل، کورس قهرمانی را واگذار کرد 
و بعد از مدت ها، دســت خالی رقابت های داخلی را پشت ســر 
گذاشــت. این تیم که در فصول اخیر همواره برترین تیم فوتبال 

ایران بود...

بازگشت یحیی
 به تنظیمات کارخانه

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۲۹۷ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ ژوئــن   ۸     ۱۴۴۳ ذی القعــده   ۸     ۱۴۰۱ خــرداد   ۱۸ چهارشــنبه 
صفحه  ۹صفحه  ۱۱

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۳ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید:  میدان شوش زنان کارتن خواب را جواب می کند؟ وکیل تسخیری  برای دفاع کافی است؟ توفان خاک و تفاوت مردمان هر سرزمین  و یادداشت هایی از  امیر عربی، محمود فاضلی، مصطفی ایزدی و نعمت احمدی

بسیارند شهرهای بزرگی که با نمادهایشان به یاد آورده 
می شوند و این نمادها نه فقط در بناها و مکان ها، بلکه در 

روایت راویان شهرها هم بروز می یابند. نویسندگان و شاعرانی 
که شهرها را به بخشی از روایتشان تبدیل می کنند، تصویری 
از شهر به دست می دهند که دیگر هیچ وقت از بین نمی رود 

در حالی که بناها و مکان های نمادین شهر ممکن است روزی 
فروبریزند و از بین بروند.

 
ســخن از کارآفرینــی به مثابه راه حل و نوشــداروی مســائل و 
چالش های جامعه همه گیر شــده است. دیرزمانی است که جامعه 
جدید را جامعه کارآفرین، دانشگاه را دانشگاه کارآفرین و انسان های 
موفق را انسان کارآفرین می خوانند. در ایران گویی همه متفق القول 
راه نجات بخش را به یک پدیده به نــام کارآفرینی مربوط می دانند؛ 
مثال گفته می شــود راه نجات دانشــگاه از وضعیت فعلی، دانشگاه 
کارآفرین اســت، تنها نســخه عالج بی کاری کارآفرینی اســت و... . 
سخن من در اینجا این است که کارآفرینی در ایران به تمامی محقق 
نمی شــود. در ادامــه ســعی می کنم اســتدالل های خــود را برای 

محقق نشدن این راه حل در جامعه ایران بیان کنم.
۱- در این تفکر نوعی ایدئالیســم خام نهفته است؛ یعنی نوعی 
سوبژکتیســم بدون ابژکتیسم. همه نهادها و ســازمان ها فورانی از 
طرح های آموزش کارآفرینی ارائه می دهند و معتقدند کارآفرینی را 
باید آموزش داد. از نظر آنها، مشــکل این است که افراد فاقد آگاهی 
و ذهنیت کارآفرینی هستند و مهم ترین گام آموزش، کارآفرینی است. 
گاهی از مفهوم فرهنگ سازی نیز استفاده می شود؛ یعنی مشکل در 
نبود فرهنگ، ذهنیت و آگاهی از موضوع اســت و اگر مسئله آگاهی 
و ذهنیت مورد توجه قرار گیرد، کارآفرینی محقق می شود. اما چنین 
نگاهی بدون توجه به مســائل عینی و شــرایط اقتصادی، سیاسی و 
اجتماعی، یک سویه انگارانه است. در مسئله کارآفرینی آنچه بیش از 
هر چیزی مهم است، توجه به دیالکتیک سوژه و (ابژه) شرایط عینی 
جامعه اســت. نمی توان آگاهی و ذهنیت را بدون توجه به عینیات 
پیش برد و اگر هم چنین چیزی در پیش گرفته شود، جنبه تخیلی و 

کاریکاتوری به خود می گیرد.
۲- در دنیــای پیشــرفته و بازارمحور امروز، کارآفریــن نه تنها با 
برانگیختن امیال محقق می شود، بلکه باید مدام میل سازی کرد. دلوز 
عبارت ماشین میل ورز را به کار می برد تا واقعیت دنیای سرمایه داری 
بازارمحور و تا حدی رقابتی امروزه را نشان دهد. کارآفرین کسی است 
که در دنیای ســرمایه داری و در فضایی که امیال عنان و قیدوبندی 
جز فرایندهای بــازار ندارند، برای امیال رهاشــده از هر محدودیتی 
چیــز ارائه می کند و با هر چیزی امیال دیگری ســاخته می شــوند و 
اگر روزی این ماشــین میل ورز متوقف شود سرمایه داری با شکست 
مواجه می شود. پس کارآفرین در راستای به جریان افتادن چرخ  های 
سرمایه داری عمل می کند و مدام میل می آفریند. اما چیزها و امیال 
در فرایند بازار سامان پیدا می کنند. کسانی که منابع بیشتری در کنترل 
دارند، می توانند امیالشان را برآورده کنند یا میل ورزی را ادامه دهند تا 
جایی که منابع دارند یا منابعی را که در کنترل دارند در جریان گردش 
امیال یا ساخت میل جدید قرار دهند. اما در کشورهای اسالمی مانند 
ایران نمی توان از رهاسازی امیال و ساختن امیال جدید سخن گفت. 
ارزش هــا و هنجارهایی وجود دارند که امیــال را کنترل می کنند. به  
عبارتی کنش و رفتار اقتصادی مبتنی بر نظم هنجاری و ارزشی است. 
در چارچوب ارزش های موجود نمی توان امیال را برانگیخت و مدام 
میل ســازی کرد. اگر افراد را آمــوزش دهیم که برای امیال چیز ارائه 
دهند یا امیال جدید را بســازند، در ادامه متوجه می شوند که باید در 
چارچوب نظــم هنجاری و قوانین خاص حرکت کنند که اجازه بروز 
هر میلی را نمی دهد. نمی توان در جامعه ای با ارزش ها و هنجارهای 
خاص، ســخن از رها ســازی و ســاختن امیال جدید (کارآفرینی) به 
میــان آورد. چنین نگاهی که فقط افراد را به برانگیختن و ســاختن 
امیال تشــویق می کند و نام آن را کارآفرینی می گذارند از شــرایط و 
بستر جامعه ایران آگاهی ندارند. برانگیختن و ساختن مدام میل ها، 
جامعه کاالیی شــده ای را می سازد که همه چیز برای فروش است و 

نهایت آن بیگانگی انسان از جهان است.
۳- آمارها نشــان می دهد بیش از ۸۰ درصد کارآفرینان و کسانی 
که کســب وکار جدیدی را بر اســاس امیال بشــری شــروع می کنند، 
شکست می خورند. دلیلش هم روشــن است؛ در دنیای رقابتی قادر 
نیســتند در پاســخ به امیال موفق عمل کنند و رقیبانــی دارند که با 
کیفیت و قیمت پایین تری امیال را اشباع می کنند. فرایندهای بازار آزاد، 
شرکت ها، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان ضعیف را تسویه می کند و 
این شکست خوردگان باید یاد بگیرند امیال جدید را بسازند و خدمات 
خــود را با کیفیت و قیمت کمتــری ارائه کنند. اما در ایران مســئله 
شکســت کارآفرینان نه در رقابت که در انحصار اســت. اگر کارآفرین 
با تولید یا ارائه خدمات در چارچوب های ارزشــی و هنجاری میلی را 
برآورده  کند، با انحصار شرکت های بزرگ دولتی یا شبه دولتی مواجه 
می شود. دو راه پیش روی چنین کارآفرینی است: یا باید در بوروکراسی 
دولتی نفوذ کند یا باید در بین شرکت های انحصاری خواهانی داشته 
باشد که در غیر این  صورت شکســت می خورد. کارآفرینی که نتواند 
در بدنه دولت یا شــرکت های انحصاری نفوذ کند، تســویه می شود. 
کارآفرینانی که در اقتصاد رقابتی نسبی دوام می آورند و امیال جدیدی 
را می سازند، ممکن است دنیای جدیدی را خلق کنند یا شیوه متفاوتی 
از برآورده شــدن امیال ارائه کنند؛ ولی در اقتصادی که انحصار زیادی 
وجود دارد، چیز جدیدی را شــاهد نیستیم یا نهایتا تغییر جزئی شکل 
می گیرد. نتیجه اینکه کارآفرینی نه تنها راه نجات نیســت، بلکه خود 
مسئله است. آگاهی بخشی و آموزش کارآفرینی و توجه به سوژه های 
به اصطالح آگاه به کسب وکار و ساختن میل جدید بدون در نظر گرفتن 

شرایط ابژکتیو (عینی) خطاست. 
ادامه در صفحه ۵

در دسامبر ۱۹۷۴ به دعوت حضرت آقای محمد مجتهد شبستری 
به منظور همکاری با مرکز اسالمی از بیروت لبنان به هامبورگ آلمان 
رفتم. در بیروت اندکی زبان انگلیسی فراگرفته بودم؛ ولی شیفته زبان 
و ادبیات فرانســه بودم و مترصد فرصتی که بتوانم زبان فرانســه را 
بیاموزم؛ ولــی از باب «العبد یدبر واهللا یقــدر»: بنده تدبیر می کند و 
خداوند تقدیر. برخــالف برنامه ریزی های من، تقدیر الهی چنین بود 
که ســر از آلمان درآورم تا مجبور بــه یادگیری زبان آلمانی و زندگی 
در آلمان شــوم. به هر حال برای من که در روســتای «ریاب» گناباد 
و در خانواده ای ســنتی به دنیــا آمده ام و در عنفــوان نوجوانی به 
حــوزه علمیه مشــهد و از آنجا به نجف و از نجــف به بیروت رفته 
و ســپس از آموزه هایی مبتنی بر «ضرب زید عمرو» و همنشــینی با 
خوشــحاالن و بدحاالن جورواجور، ســر از آلمان درآورده ام، دنیای 
جدید و ناشناخته ای را تجربه کردم. پس از ورود به هامبورگ و بعد 
از چند روز استراحت و پشت سر گذاشتن تعطیالت کریسمس و سال 
نو میــالدی، در کالس زبان ثبت نام کردم و مشــغول فراگیری زبان 
آلمانی شــدم. در آن روزها دایره آشنایی های من بسیار محدود بود 
و اوقات فراغت را با آقای شبستری، مرحوم پروفسور مهدی رضوی 
پاکستانی -استاد بازنشسته دانشگاه هامبورگ و مسئول تشرف مرکز 
اســالمی- و آقای دکتر حسین نمازی که پس از اخذ دکترای اقتصاد 
از دانشــگاه اینســبروگ اتریش به آلمان آمده بود و با مرکز اسالمی 
هامبورگ، همکاری داشت، می گذراندم. پس از مدتی هم شادروان 
دکتر جواد اژه ای، داماد شــهید دکتر بهشــتی، به جمع ما پیوست. 
محور گپ و گفت ما هم اغلب معطوف به اوضاع و احوال مسلمانان 
در آلمان و شیوه های تبلیغ اسالم در جوامع غربی و ضرورت ارتباط 
با دانشــجویان ایرانی و سایر کشورهای اســالمی و تالش به منظور 
تغییــر وضعیت مرکز از مرکزی که به مســلمانان ایرانی اختصاص 
داشــت به مرکزی برای همه مســلمانان و هم گرایــی میان پیروان 
مذاهب گوناگون اســالمی بود؛ اما جــدای از دغدغه های جمع ما، 
فضای رســانه ای آلمان درگیر با پیامدهای بمب خبری دیگری بود: 
خبر افشای جاسوسی «گونترگیوم» رئیس دفتر و دستیار ارشد «ویلی 
برانــت» صدراعظم وقت آلمان غربی. در آن زمان دو کشــور آلمان 
وجود داشــت: آلمان غربی یا دولت فدرال آلمان (B.R.D) و آلمان 
شــرقی یا دولت به اصطالح دموکراتیک آلمان (D.D.R) که پس از 
پایان جنگ جهانی دوم و شکست آلمان هیتلری، کشور آلمان به دو 
ادامه در صفحه ۵ پاره تقسیم شده بود.  

چرا کارآفرینی 
به تمامی محقق نمی شود؟

نقل یک خاطره و طرح چند سؤال

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

جامعه شناس و استاد دانشگاه
حمزه نوذری

علی حکمت

در تشییع پیکر مدیر روزنامه اطالعات و چهره خوشنام 
رسانه و سیاست همه چهره ها از همه جناح ها 
در کنار یکدیگر نشستند

دعایی در  دورهمی 
«مهر»

فردا شوراي حکام بر سر قطعنامه آمریکا و ۳ کشور اروپایي علیه ایران تصمیم مي گیردگروگانگیري در آژانس 

معصومه معظمی: مراسم وداع با پیکر مرحوم حجت االسالم سید محمود 
دعایی، نماینده ولی فقیه و سرپرســت مؤسســه اطالعات که نمایندگی 
شــش دوره مردم تهران در مجلس شورای اســالمی را برعهده داشت، 
دوشنبه شب با حضور چهره ها و شخصیت های برجسته سیاسی و فرهنگی 

و اجتماعی و برخی عالقه مندان به او در حسینیه جماران برگزار شد. 

ســید محمود دعایی را شــاید بتوان یکی از معدود افرادی دانست که در مراسم وداع با او افرادی 
فارغ از نگاه و جریان سیاســی از منتهی الیه راســت تا ملی مذهبی ها حضور داشــتند. شخصیتی که 
او را حلقه اتصال جریان اصالحات با حاکمیت می دانســتند و به گواه شــاهدان سعی داشت جدای 
از نگاه سیاســی و مذهبی، پشــتوانه و حامی قابل اتکایی برای افراد گرفتار باشد.  برخی معتقدند که 
مراســم وداع با پیکر مرحوم دعایی همانی شــد که خودش در طول زندگی اش همیشه می خواست؛ 
چیزی شبیه به جمع میان اضداد! از جمله موارد خاص این گردهمایی در حسینیه جماران، همنشینی 

ســید محمد خاتمی و حسین شریعتمداری از دو جناح و قطب مختلف سیاسی بود. دو مدیر روزنامه 
کیهان در ســال های دور با دو نگرش متفاوت سیاســی که حاال شاخصه های خاص اخالقی و رفتاری 
مرحــوم دعایی باعث شــده بود گرد هم آیند و مصداق عینی جمع نقیضین زیر یک ســقف باشــند. 
عالوه بر دو شــخصیتی که حضورشــان بیش از دیگران در این مراســم به چشم آمد و رسانه ای شد، 
چهره های برجسته ای مانند سید حســن خمینی، هادی خامنه ای، محمد جواد ظریف، مجید انصاری، 
علی ربیعی، علی جنتی، علی اکبر صالحی، حسین مرعشی، علی اکبر والیتی، عبدالناصر همتی، حمید 
میــرزاده، پیروز حناچی و اعضای بیت امام خمینی و خانواده مرحوم دعایی و جمعی از عالقه مندان 
از حاضران در این مراســم بودند. گفتنی اســت به دلیل قرابت و نزدیکی دیرین مرحوم دعایی با امام 
راحل و رهبری، نماز او را رهبری انقالب خواندند و روز گذشته هم سید حسن خمینی برای بار دوم بر 

پیکر این شخصیت برجسته مهربان و حلقه اتصال جریانات سیاسی نماز خواند.

فعالیت های علمی (آموزشــی، پژوهشــی و ترویجی) به طور 
معمول در دانشگاه ها و پژوهشــکده ها جریان دارد. استادان و 
پژوهشگران فعال در این نهادها، بر اساس یک مسئولیت علمی 
برای شــناخت واقعیت ها و قانونمندی هــای جهان طبیعی و 
اجتماعی و همچنین بر اســاس یک مســئولیت اجتماعی برای 
بهبود زندگی مردم و رفــاه جامعه فعالیت های علمی خود را 
دنبال می کنند. با وجود این، کنش های علمی فقط در محدوده 
نهادهای دانشــگاهی و پژوهشــگاهی جریان نــدارد. اجتماع 
علمی دامنه و گســتره ای بیش از نهادهای رسمی علمی دارد. 
شماری از کنشــگران علمی که گاه بسیار تأثیرگذار هم هستند، 
بیرون از نهادهای رسمی علمی فعالیت می کنند. یک دلیل آن 
این اســت که نهادهای رسمی علمی معموال در چارچوب های 
محافظه کارانــه بوروکراتیک و ایدئولوژیــک فعالیت می کنند و 
همین باعث می شــود که شماری از کنشــگران علمی نتوانند 
در این نهادها وارد شــوند یا اســتادان و پژوهشــگران فعال در 
آکادمــی نتوانند برخــی از کنش هــای علمی-اجتماعی خود 
را در ایــن نهادها انجام دهند. در چنین شــرایطی، انجمن های 
علمی به عنوان ســازمان های علمی مردم نهــاد نقش مهمی 
در بازنمایــی ســازمان یافته اجتمــاع علمــی درون و بیــرون 
آکادمــی دارد. انجمن هــای علمی بــر اســاس فعالیت های 
داوطلبانه کنشــگران علمی ایجاد شــده و فعالیــت می کنند 

تا نقش و مســئولیت های علمــی و اجتماعی این کنشــگران 
در زمینه ای وســیع تر از نهادهای رســمی علمی ایفا شود. این 
انجمن ها بســتری مناسب برای پیوندها و همکاری های علمی 
بیــن دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های مختلف هســتند. اعضای 
هیئت علمــی دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های مختلف از طریق 
انجمن هــای علمی می توانند پیوندهــا و همکاری های خود را 
تقویــت کنند، نقــش ترویجی علم را در یک دامنه وســیع تری 
دنبال کنند، مســئولیت های اجتماعی و مردم مدارانه علم برای 
اصالح اجتماعی و بهبود زندگی مردم را در همراهی با سمن ها 
و جنبش هــای اجتماعی بهتر و روان تر دنبــال کنند و خالصه 
اثربخشــی علمی و اجتماعی خود را افزایش می دهند. سابقه 
برخی از انجمن های علمی در ایران در رشته های علوم انسانی 
و اجتماعی به پیش از انقالب برمی گردد. بعد از یک دوره رکود 
و فترت، از اوایل دهه ۷۰ شماری از دانشگاهیانی که به اهمیت 
نقش و عملکرد انجمن های علمی در توســعه علمی و ایفای 
نقش اجتماعی علم واقف بودند، در راســتای یک مســئولیت 
اجتماعی به صــورت داوطلبانه به تأســیس انجمن ها همت 
کردند. انجمن جامعه شناســی ایران که در سال ۱۳۷۰ تأسیس 
شد، در این زمینه پیشگام بود و انجمن های علوم سیاسی ایران، 
مطالعات فرهنگی و ارتباطات، جمعیت شناســی ایران، انجمن 
انسان شناســی ایران و... از انجمن های پیشرو و مؤثری بوده اند 
که در دهه های ۷۰ و ۸۰ شمســی ایجاد شــده و توســعه پیدا 
کرده اند. این انجمن ها همکاری های سازنده ای در فعالیت هایی 
مثل برگــزاری همایش ها داشــته اند و در چارچــوب امکانات 
و محدودیت هــای موجــود بــرای فعالیت های ســازمان های 
مردم نهاد، نقش مؤثری در ســازمان یابی کنشــگری اجتماعات 
علمی، رونق فعالیت هــای ترویجی آنها، تقویت پیوندهای بین 

دانشــگاهی، تقویت جنبه های مردم مدارانه اجتماعات علمی 
و تحکیــم پیوندهــای بین انجمنی داشــته اند. ایــن انجمن ها 
با رویکــردی فراگیر توانســته اند از چارچــوب محدودیت های 
بوروکراتیــک و ایدئولوژیــک تا حد زیادی فراتــر روند و کانونی 
بــرای فعالیت همه کنشــگران علمی برون و درون دانشــگاه، 
صرف نظــر از تفاوت های فکری و مشــرب های سیاســی آنها 
باشــند. انجمن علوم سیاســی ایران که در سال ۱۳۸۲ تأسیس 
شده، بدون تردید از انجمن های پیشرو و موفق علوم اجتماعی 
ایران است که با رویکردی فراگیر و مبتنی بر کار حرفه ای علمی 
و مسئولیت شناسی اجتماعی، کارنامه ای درخشان در تعامالت 
علمی و برگزاری همایش های مفید و مرتبط با مســائل اساسی 
حوزه سیاست در ایران داشته است. این انجمن همچنین با یک 
رویکرد تعاملی بین  رشته ای به پیوندهای بین  انجمنی اهمیت 
داده و برای برگزاری رویدادهای علمی، تعامل بســیار خوبی با 
سایر انجمن های علوم اجتماعی، به ویژه انجمن جامعه شناسی 

ایران داشته است.
همت و کوشــش بنیان گــذاران، اعضای هیئت مدیــره و اعضای 
انجمن علوم سیاســی ایران در مسیر ســازماندهی اجتماع علمی 

علوم سیاســی ایــران و اثربخش تر کردن علمی 
و اجتماعــی آن را باید ارج گــذارد و امیدوار بود 
کنشگران علمی درون و بیرون آکادمی به اهمیت 
نقش انجمن های علمی در توسعه رونق دانش 
و اثربخشی آن توجه بیشتری کنند و با پیوستن به 
انجمن علمی خود، آن را تقویت کرده و به رشــد 

و تعالی آن کمک کنند.
* دانشیار جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی و 
رئیس انجمن جامعه شناسی ایران

مـتـن و حـاشـیـه

در نکوداشت ۲ دهه فعالیت های انجمن علوم سیاسی ایران(۱)
انجمن های علمی و تقویت اثربخشی علم

سرمایه گذاری در صنعت برق   تقریبا متوقف   شده و احتمال 
خاموشی    و آسیب به بخش های   صنعتی وجود دارد

شهروندزدایی کم درآمدها  در برنامه ریزی 
شهری و مسکن/ کمال اطهاری

توضیح چمران درباره حمله ناموفق سایبری 
منافقین و موساد به شهرداری تهران

نخست وزیر بریتانیا پس از نجات از رأي 
عدم اعتماد در موقعیتي متزلزل قرار گرفته است

از بی برقی! هشدار؛ داد تولید 

پیروزي با طعم شکست

شهرگریزی اجباری
 با سقف های اجاره ای

هکرها در ِگل ماندند
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  عکس : سعید سجادی، فارس

سیدحسین سراج زاده*

ضمیمه رایگان امروز روزنامه شرق

از روزنامه فروشی ها بخواهید
ویژه استان اردبیلویژه استان اردبیل

این گزارش   را در صفحه  ۲ بخوانید


