شنبه  13آبان  15 ،1396صفر  4 ،1439نوامبر  ،2017سال پانزدهم ،شماره 3946

تلنگر

اثر ديگري خلق كنيم

انتش��ار و بازنش��ر ويدئو خداحافظي دردناك دو دختر اصفهاني در
گروههاي مختلف در راس��تاي اداي دين شهروند -خبرنگاري ،روي
ديگري هم دارد؛ آخرين تحقيقات نشان ميدهد خودكشي برخالف ديگر مشكالت
رواني ،ويژگي سرايتپذيري دارد و ميتواند زمينهساز خودكشي برخي افراد ديگر
شود .اين همان واقعيت ترسناكي است كه سال  1962بعد از انتشار خبر خودكشي
مرلين مونرو ،با پوشش رسانهاي گسترده ،آمار خودكشي امريكا را  12درصد افزايش
داد .بعد از آن سال  1994و در جريان خودكشي كرت كويين ،آمار خودكشي به دليل
رعايت اصول درست پوشش رسانهاي كاهش يافت و به «اثر كوين» معروف شد .براي
يكبارهمشدهبهانتشاريابازنشرتصاويرخودكشينهبگوييمواثرديگريخلقكنيم.

در حاشيه ،در متن

بالفور و زيباكالم

هزاران فلس��طيني در همين
پنجش��نبه در ش��هر راماهلل به
مناس��بت يكصدمين سالگرد
صدور اعالميه بالفور تظاهرات
كردند .همزمان نخس��توزير
انگليس در جلسه پارلمان اين
علي شكوهي
كش��ور و در آس��تانه صدمين
س��ال انتش��ار اعالميه بالفور گفت «افتخ��ار ميكند
كشورش نقشي در تشكيل رژيم صهيونيستي داشته
است».
با خواندن اين خبر به ياد مواضع دكتر صادق زيباكالم
درباره نقش نداش��تن انگليس در تولد اسراييل افتادم.
او در كتاب «تولد اسراييل» سعي دارد نقش انگليس را
در ايجاد اسراييل بسيار كمرنگ كند و در فصل آخر آن
كتاب مينويسد« :از ميان مجموعه عواملي كه در فاصله
 1897تا  1948تاثيرات مستقيم و موثري روي به وجود
آمدن يك كشور مستقل يهودي در فلسطين گذارد از
دو عامل بايد نام برد :نفوذ يهوديها در امريكا و به روي
كار آمدن نازيها در آلمان .البته در ايران بس��ياري به
عكس ،اين نظر را داشته و معتقدند كه مهمترين عامل
در به وجود آمدن كشور يهود ،سياست انگلستان بود؛ از
سال  1917به بعد يعني از مقطعي كه در جريان جنگ
جهاني اول آن كش��ور توانس��ت با شكست امپراتوري
عثماني ،حاكميت فلس��طين را به دست گيرد .به زعم
آنان از اين مقطع بود كه عمال تش��كيل كشور اسراييل
رقم خورد .واضح اس��ت كه اين نظريه خيلي درس��ت
نيست ».در حالي كه هم اسراييليها و هم فلسطينيها
و هم انگليس��يها و هم امريكاييها خوب ميدانند كه
مهمترين عامل تشكيل دولت اس��راييل در سرزمين
فلس��طين ،انگليس اس��ت ول��ي نميدانم چ��را آقاي
زيباكالم اصرار دارد نقش انگليس را در ايجاد اسراييل،
فرعي جلوه دهد و حتي ناديده بگيرد؟ فلسطين در آن
زمان تحتالحمايه انگليس قرار داشت .اعالميه بالفور
كه از آن به عنوان سرآغاز تاسيس دولت صهيونيستي
اسراييل در سرزمين فلسطين ياد ميشود ،در  2نوامبر
 1917خطاب بهوالتر روچيل��د ،نماينده يهودي عضو
مجلس عوام انگلستان نوشته شد و طي آن بالفور ،وزير
امور خارجه انگليس نظر مساعد دولتش براي تشكيل
دولتي يهودي در سرزمين فلسطين را اعالم كرد .از آن
پس آنقدر ارتش انگليس در فلسطين ماند تا مهاجرت
يهوديان به فلس��طين و توان مهاجران براي در اختيار
گرفتن اين سرزمين افزايش يابد .اسراييليها ممنون
انگليسيها هستند و كاري به تحليل زيباكالم ندارند.
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شوكراننوش

تخته سياه

باران همه تو

تغيير دلخوش؛ كاهش قيمت سكه

من كه به درياش زدم تا چه كني با دل من
تخت تو و ورطه تو ساحل و توفان همه تو
اي همه دستان ز تو و مستي مستان ز تو هم
رمز نيستان همه تو ،راز نيستان همه تو
همتياي دوست كه اين دانه ز خود سر بكشد
اي همه خورشيد تو و خاك تو ،باران همه تو
حسين منزوي

گردون

ابراهيم عمران

اصل مساوات

طي چند روز اخير ،يكي دو خبر ش��ايد
تلگرام و اينس��تاگرام پس��ند؛ نقل اين
شبكهها ش��ده بود؛ تا حدي كه تلويزيون هم كوشيد از
قافله عقب نماند و به سبك و سياق خود ،نقبي كوتاه از
اين رهگذر براي مخاطبيني بزند كه با اصل و تحليل خبر
از قبل ،ذهن و ديدگاهشان انباشته شده بود ...يكي از اين
خبرها برخورد آقاي قرائتي با «دوس��تدار لنز دوربين»
بود و ديگري هم نحوه پوش��ش «نويد محمدزاده» در
فرش قرمز يكي از فيلمهايش .در اولي و در بخش خبري
كه جمع اعدادش «پنجاه» ميش��ود؛ به آقاي دوربيني
نزديك به يك ربع وقت داد تا هرچه دلش خواس��ت از
مشتاقي و مهجورياش به دوربين بگويد .آنچه موجب
سياه شدن اين صفحه شده ،همان بحث زمان دادن به
طرفين هر خبري است كه كماكان رعايت چنداني در
راديو و تلويزيون ما نميش��ود .وقتي خبري در جامعه
منتشر ميش��ود المحاله اصل اول «چرايي» به وجود
آمدن و در حقيقت علتالعلل هر خبري اس��ت و هيچ
نهاد و بنگاه خبري نميتواند به اندازه راديو و تلويزيون
در ش��رح و تفسير آن بكوشد و اين سعي و تالش اگر در
آن رعايت مساوات نشود؛ ره به مقصود نخواهد برد .اين
حق هر فرد حقيقي و حقوقي اس��ت كه در صورت واقع
شدن خبري دربارهاش ،فرصت پاسخگويي و در حقيقت
«ابهامزدايي» از خويش را داشته باشد ...حال اين نگره
را در مورد خبر ديگر كه پوش��ش نامناسب بازيگر مورد
مداقه قرار دهيم؛ به دوگانگي كرداري اين رسانه بيشتر
پي ميبريم .سخن در له و عليه فردي در اينجا نيست و
آنچه مورد كنكاش است همان خبر و «بعد از خبر» در
اين موارد است .بهراستي چه ميشود اگر در زماني نه به
اندازه زمان داده شده به آقاي دوربيني به نويد محمدزاده
هم وقتي داده ميش��د تا در مورد نوع پوش��ش پرسش
برانگيزش ،گپ��ي بزند .اين دو نمونه ش��ايد اجتماعي،
مشتي از خرواري است كه در موارد سياسي و اقتصادي
و فرهنگيهم ميتوانمابهازاهاييداشتهباشدكهخردهو
ايراد به تلويزيوني گرفت كه ميتواند در بستري منصفانه
به فرهنگس��ازي بهتري بپردازد و يك طرفه تفسير و
تحليل نداشته باش��د در بزنگاههاي خبر دهي خاص...
حال با انبوه ش��بكههاي موجود ،اگر دليل آورده ش��ود
كه زمان ندارند براي اين مسائل دم دستي (حال اگر دم
دستي است ،چرا پخش ميشود) جوابي است ناموجه
كهاميداستبادقتبيشتريدرمسووالنخبر،اينتفكر
اصالح شود كه نقض غرض افزونتري براي خبرسازان
حاصل نشود كه خود بحثي است دامنهدار.

تيتر مصور| ترامپ
؟؟؟؟؟؟؟؟؟
جمال رحمتي

انگار پاييز قرار نيست از راه برسد .با اينكه روز جمعه دماي هوا يك درجه
ناقاب��ل كاهش پيدا كرده بود ،اما هواي ش��نبه باز هم خبر از همان 22
درجه در باالترين و  14درجه در پايينترين حالت دارد .قيمت زنده دالر نسبت به چند
روز گذشته فرق چنداني نداش��ته و چهار هزار و چهل و پنج تومان اعالم شده ،يوروي
اروپا چهار هزار و هفتصد و هشتاد و پنجاه تومان و هر گرم طالي  18عيار همان صد و
بيست و چهار هزار تومان باقي مانده است .شايد تنها تغيير دلخوشكنند ه قيمت سكه
بهار آزادي باش��د كه با اندكي كاهش به يك ميليون و دويست و هفتاد و نه هزار تومان
رسيده است .آخرين خبرها هم حاكي از آن است كه در هفته گذشته  ،سهم هر تهراني
از آاليندهها  1/5كيلوگرم محاسبه شده كه در نوع خود عدد ناسالمي به نظر ميرسد.

info@etemadnewspaper.ir
www.etemadnewspaper.ir
آيين نامه اخالقحرفهاي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

صاحب امتياز و مديرمسوول :الياس حضرتي
جانشين مدير مسوول و رييس شوراي سياستگذاري :بهروز بهزادي
سردبير  :سيدعلي ميرفتاح
معاون اجرايي :حجت طهماسبي
مشاور مدير مسوول :محمد حضرتي
رئيس سازمان آگهي ها :علي حضرتي
نشاني:خيابان ستارخان ،خيابان كوثر دوم ،بن بست مينو
تلفنخانه 66124024 - 66124025:نمابر66124021:
توزيع :نشر گستر امروز تلفن61933000 :
چاپ:نشر روزتاب تلفن44545076:
اذان ظهر 11/48:غروب آفتاب 17/06 :اذان مغرب 17/25 :اذان صبح فردا 5/05 :طلوع آفتاب فردا 6/30 :

در همين حوالي

كاوه فوالدينسب

آرايش يا آمايش ،مساله اين است
?????
ايران در مصرف لوازم آرايشي جزو نخستين كشورهاي
دنياست و در سرانه مطالعه جزو آخرينها؛ گزاره ساده و
شفافي است ،و البته دردناك .مساله اما به همينجا ختم نميشود .اين
يك خبر است ،يك نشانه ،مشتي نمونه خروار .يك شاخص فرهنگي هم
هس��ت .امرو ِز روز در اين حوالي مهم نيست چه چيزي در چنته داشته
باشي ،مهم اين اس��ت كه چگونه به نظر بيايي .اين ،ديگر فقط دردناك
نيست ،ترسناك هم هس��ت .از شاملو وام بگيرم :هراس من باري همه از
زيستن در س��رزميني است كه در آن ارزش صورتها ،از بهاي سيرتها
افزون باش��د .وقتي ريش جاي ريشه را گرفت ،وقتي آنها كه كار روبنايي
ميكنند آمدند باال و هركس كار زيربنايي ك��رد ،خودش هم رفت زير،
وقت��ي آمار مهم ش��د و محتوا بيارزش ،همين ميش��ود كه ش��ده .اما
آه -بازي به اينجا ختم نميشود .اين كيفيت ظاهرسازانه به همه امورو حوزهها سرايت ميكند؛ از صدر تا ذيل .مملكت پر ميشود از مديراني
كه بيشتر از اينكه به فكر آمايش باشند ،سوداي آرايش دارند .مدام روبان
قرمز قيچي ميكنند و كاري هم ندارند كه بعدها چه خواهد ش��د .مهم
اين است كه آنها با بيالن خوبي ميزشان را به سوي منصبهاي رفيعتر
ترك كنند .رييس شوراي ش��هر تهران گفته خط  7مترو ،براي تجهيز
 12000000000000تومان بودجه الزم دارد .و اين خطي است كه هنوز
 5ماه هم از افتتاحش نگذشته .حاال كه آقاي قاليباف و اعضاي شوراهاي
سوم و چهارم چهارگوشه تشك شهرداري و شورا را بوسيد هاند و رفتهاند،
نقد عملكردشان چندان فايدهاي ندارد .هدف اين نوشته بيشتر يادآوري
اين نكته است كه جامعه ايراني -مردم و مسووالن -با سرعت زيادي دارد به
سمت سطحي شدن حركت ميكند؛ تركيبي از ظاهربيني و ظاهرسازي.
ديالكتيك توق��ع ظاهربينانه مردم و مديريت تبليغاتي و ظاهرس��ازانه
سياس��يون هم مدام به اين امر دامن ميزن��د .نتيجه چنين ديالكتيك
قناسي ،مثال در حوزه شهري ،دوطبقه شدن كاريكاتوروار بزرگراه صدر
و تولد خ��ط مترويي ناقصالخلقه و احداث زيرگ��ذري مجهولالهويه و
ضدشهر در چهارراه وليعصر تهران است( .به بهانه تعطيلي خط  7مترو ،از
مثالهاي شهري استفاده كردم ،وگرنه -زبان آدم ميسوزد -اين رشته سر
دراز دارد و به مديريت شهري محدود نميشود ).ما نياز به تامل بيشتري
داريم .همه ما قبل از اينكه از در خانه برويم بيرون ،نگاهي به سرووضعمان
مياندازيم .بههرحال مهم اس��ت .كي ميتواند بگويد نيست؟ اما خب،
الزم و حتي مرجح است كه توجهي هم به درون داشته باشيم :ذهنيات و
خياالت و باورهايمان ،نظام ارزشياي كه براي خودمان تعريف كردهايم.
آرايش خوب است ،قبول .اناهلل جميل و يحب الجمال .بد ،اين است كه
فقط به ظاهر توجه كنيم ،فقط توسع ه كالبدي را به رسميت بشناسيم،
فقط آمار توليد كنيم و از كارهاي پايهاي ،از آمايش و آمادهسازي بسترها،
از بلندمدت فكر كردن و از توس��عه ساختاري و زيربنايي فاصله بگيريم.
همينهاست كه ايران را به جامعهاي كوتاهمدت تبديل كرده .باالخره يك
روزي ،ما بايد تكليفمان را با اين مساله روشن كنيم .و كاش اين روز ،وقتي
از راه برسد كه زيادي دير نشده باشد.

كرگدننامه

سيدعلي ميرفتاح

فراسوي رقابت سياسي

س��يزدهم آب��ان نهتنه��ا روز دانشآموز اس��ت بلكه
مناسبتهاي ديگري را در حافظه دارد .مهمترينشان
تسخير سفارت امريكاس��ت كه بر داخل و خارج ايران
تاثير گذاشت و نسبت ما را با دنيا عوض كرده .نمايشي
و براي تشريفات نيس��ت كه روزنامهها هر سال به آبان
كه ميرسند پرونده «النه» را رو ميآورند و با مصاحبه
و مقاله حمل��ه به س��فارت امري��كا و گروگانگيري را
واميكاون��د .در اين ماج��را حقايقي نهفته اس��ت كه
فهمشان كمك ميكند تا موقعيت امروز را بشناسيم .اما
متاسفانه اين بازگشت به گذشته خالي از غرض نيست
و معموال آميخته با سياس��يكاري است .چون غرض
آمد ،هنر پوشيده ش��د ...نيز ،گاهي بازخواني تاريخي
را با دعواهاي ام��روز درميآميزيم .در واقع خيليها در
مناسبت س��يزدهم آبان مترصد فرصتي هستند كه از
دانشجويان سابق /مس��ووالن الحق اعتراف به اشتباه
بگيرند و آنها را از نظر سياس��ي و رواني تحت فشار قرار
دهند تا از گذشته خود عذر بخواهند و مثال از اميرانتظام
و دوس��تانش كه در اين ماجرا آسيب ديدند ،حالليت
بطلبند .توبه و عذرخواهي في نفسه جزو فضايل اخالقي
به حس��اب ميآيند ام��ا در تحليل سياس��ي فايدهاي
ندارند ،اعتباري هم براي كسي نميآورند .شوربختانه
س��يزدهم آبان تبديل به تصفيه حس��اب سياسي هم
شده است .براي اينكه فالن جريان سياسي بتواند حال
اصالحطلبان را بگيرد ،سريع ،پرونده باال رفتن از ديوار
سفارت را روي ميز ميگذارد و ماجراجويي دانشجوها را
مطرح ميكند .يك اتفاق ديگر هم در اين ميان ميافتد
كه بيش از آنكه ارزش سياس��ي /تاريخي داشته باشد
جنبه رواني دارد .خيلي از دس��تاندركاران النه براي
اينكه ش��انه از بار مالمت خالي كنند ،سفت و سخت از
كار خود دفاع ميكنند و صفر تا صد كار خود را ضروري و
مهم برميشمرند .مادامي كه ما نتوانيم تاريخ را فراسوي
نيك و بد مرور كنيم و نتوانيم منافع ملي را از تمناهاي
فردي و جناحي منتزع كنيم از مرور تاريخ هم بهرهاي
جز رقابت و مقابله نميبريم .اتفاقات تاريخي را نبايد به
مناسبات قدرت تقليل داد و از آنها بهرهبرداري جناحي
كرد .خصوصا اتفاقي به اين عظمت كه مس��ير تاريخي
انقالب و نظام را تغيير داده ،چيزي نيس��ت كه بشود با
اغراض سياسي رازش را دريافت .خوب يا بد ،اين طرفي
يا آن طرفي ،موافق يا مخالف اين قضيه مهم است و اگر
نتوانيم حقيقت��ش را تمام و كمال دريابيم ،نميتوانيم
مناسبات امروزي را دريابيم.

