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اتاق بیضی
جان بولتون
کتاب«اتاقبیضی»بهقلمجانبولتونمشاورامنیتملیسابقامریکااست.اینکتاببهروایتهاوخاطراتجانبولتونبویژهدربارهنوع
رفتار و مواجهه رئیسجمهور امریکا با مشاوران ارشدش و رهبران خارجی در کاخ سفید میپردازد .نویسنده در این کتاب به بیان وضعیت و
یدهد.
آشفتگیبیسابقهدردرونکاخسفیدپرداختهوخصوصیاتاخالقیوفردیرئیسجمهورترامپراشرحم 
مطالعهاینکتابجنجالیشایدبهاینسؤالوسؤاالتبسیاردیگردربارهاوضاعسیاسیآشفتهامریکاونحوهتصمیمسازیدردرونحلقههای
بستهکاخسفیدبویژهدر«اتاقبیضی»،بهعنواندفتراصلیرئیسجمهورامریکا،پاسخدهد.

برشــی از کتاب :اگر فکر میکنید درباره غرور ،تکبر ،توهم و بیکفایتی دونالد ترامپ در دوران حضورش در کاخ ســفید اطالعات
زیادی دارید ،باز هم روایتها و خاطرات جان بولتون در این کتاب بویژه درباره نوع رفتار و مواجهه رئیسجمهور امریکا با مشاوران
ارشــدش و رهبران خارجی شــما را متحیر خواهد کرد .واقعاً جای تعحب ندارد که کاخ ســفید همه تالش خود را به کار گرفته بود تا
مانع از انتشار این کتاب شود.

دشمن مردم

مقدمهایانتقادیبرارتباطاتسیاسی

کتاب «دشــمن مردم» نوشــته یکی از گزارشــگران ارشد شبکه
خبری سیانان در دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ در کاخ
سفیداستکهبهچالشهایخبرنگارانروزنامههاوخبرگزاریها
با دولت ترامپ در انعکاس اخبار مربوط به سیاســتهای کاخ
سفید میپردازد .جیم اکوستا در این کتاب روایتگر چالشی است
کهپسازرویکارآمدنترامپ،میانخبرنگارانجویایحقیقت
با تشــکیالت دولت ترامپ ،بخصوص خود او ،برای جلوگیری
از انتشــار صحیــح اخبــار و جهــت دادن به نحوه خبررســانی از
تصمیماتکاخسفید،رویدادهبود.

هدف هدر ســاوینی از نوشتن این کتاب سؤال کردن درباره
ماهیــت جهــان پیرامونــی ماســت و ایجــاد بســتری برای
گفتوگــو و محــاوره دربــاره روشهــای مختلــف برقراری
ارتباط و انتقال مفاهیم سیاســی و دانســتههای مــا درباره
تمرکــز و نحــوه توزیع قدرت اســت .از ایــن جهت میتوان
گفت که «مقدمهای انتقادی بر ارتباطات سیاسی» کتابی
به شدت سیاسی است.

چالشهای عصر مدرن

زنبودنممنوع!

دوره تاریخی ســلطنت پادشــاهان قاجار در ایــران با وقوع
تحوالت شگرفی در جهان ،همراه بود .ایران ،در این زمان،
بنا به مالحظــات و ترتیبات منطقــهای قدرتهای بزرگ
در مــدار آن تحــوالت قــرار گرفــت .ایــن امــر ،چالشهای
نســبتاً متفاوت و نوظهوری را در ایران زمین موجب شــد.
کتابی که پیشروی شماست ،عمدتاً به چالشهای عصر
مدرن در ایران زمان قاجار میپردازد .کتاب حاضر شــامل
مجموعــهای از مقــاالت اســت که عناویــن بخشهای آن
عبارتنــد از :ســاختار دولــت و پویشهــای اصالحگرایانــه،
ویژگیهای اساسی ساختار قدرت دولت قاجاری ،امیرکبیر
در تــرازوی تنقیــد ،دارالفنون :نخســتین گامهای توســعه
فرهنگــی در دولت قاجــاری ،ظهور موقعیــت بحرانی در
حکومت مشروطه ،اندیشهگری در افق عصر مدرن ،غرب
در چشــم و دل روشــنفکران ایرانــی ،نظریه گــذار از دولت
خودکامه به دولت مطلق ه منظم ،ســیاحتنامه ابراهیم
بیک؛ بیانیهای علیه وضع موجــود ،رویکرد غربگرایانه به
نوســازی ایران؛ بررســی دیدگاههای روزنامه کاوه ،تحوالت
مذهبــی و ظهــور فرقــهای جدیــد «شــیخیه از اعتــراض تا
تأسیس فرقه مذهبی؛ شیخیه و بابیه».

فمینیســم ســرآمد جنبــش زنــان اســت کــه در دو قرن
گذشــته تغییــرات فرهنگی بســیار زیــادی را در جوامع،
باعث شده است .این کتاب به پیامدهای بروز فمینیسم
در جوامــع میپــردازد .در ســومین جلــد از مجموعــه
«ســایهها» بــه بررســی چیســتی و اهــداف فمینیســم،
چگونگی شــکلگیری ،علل و پیامدها ،دورهها و حوادث
تاریخی و سیاسی فمینیسم پرداخته شده است.
برشــی از کتاب :فاصلــه ســالهای  ۱۸۲۵ -۱۷۵۰با انقالب
صنعتی و گسترش روابط ســرمایهداری بتدریج تغییرات
عظیمــی در جنبشهــای زنان ایجاد گردید .با اســتفاده از
نیروی بخار ،نظام تولید کارخانهای ســ ر کار آمد و سیستم
تولیــد خانگی جــای خود را به تولیدات کارخانهای ســپرد.
اولیــن صنایعــی که پــا به عرصــه تولید گذاشــتند ،صنایع
نســاجی (ریســندگی و بافندگــی) در جهت تولید پوشــاک
بودند .در شــرایطی که تولید کاالهــای روزمره و مصرفی از
قلمرو خانه و خانواده خارج و به عهده کارخانجات گذاشته
شــد ،کارگران رکن اول هر کارخانه شــدند و از اینرو کار در
خارج از خانه به فعالیتی برای دستمزد تبدیل گردید.

جیم آکوستا

محمدعلی اکبری

هدر ساوینی
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