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تيتر مصور| ترامپ: براي كريسمس جنگ مي خواهم!
چان لوئي

آيين نامه  اخالق حرفه اي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

متن در حاشيه چوب الف در حاشيه، در متن
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كرگدن نامه

س��يدمصطفي تاج زاده در كانال خود نوشت: »من 
حاضر به انج��ام مناظره با آقای احمدی ن��ژاد درباره 
عملکرد او در هش��ت سال ریاس��ت جمهوری اش و 
مقایس��ه آن با عملکرد دولت های آقایان موسوی و 
خاتمی هس��تم« و پذیرفت تا درباره حوادث س��ال 
78 و 88 با حميد رسایي هم مناظره كند. شخصا از 
برگزاري این مناظره ها استقبال مي كنم اما  نكاتي را 

درباره نحوه برگزاري مناظره خوب متذكر مي شوم:
1- مناظره باید بين كس��اني برگزار ش��ود كه در آن 
موضوع شأنيت داش��ته و دس��ت كم افرادي مطلع 
باش��ند. افراد غيرمرتبط با موضوع و نامتناس��ب با 

یكدیگر نباید با هم مناظره كنند.
2- »آزادي بعد از بيان« براي طرفين مناظره تضمين 
شود تا افراد در بيان حقایق، اقدام به خودسانسوري   

نكنند .
3- مناظره باید به صورت سلس��له اي و مكرر اتفاق 
بيفتد تا همه مطالب درباره یك ماجرا، بيان و تحليل 
شود. یك جلسه مناظره یعني بيان كليات و این در 
حالي اس��ت كه براي رس��يدن به حقيق��ت باید در 

جلسات متعدد وارد جزیيات و مصادیق شد.
4-  نيازي نيس��ت كه مناظره حتما حضوري باشد. 
هرچند این روش بهترین است اما مي توان مناظرات 
را به صورت مكتوب و نامه ن��گاري طراحي كرد. این 
روش احتماال مي تواند به طرح مس��تندتر مباحث 

بينجامد هر چند جذابيت مناظره حضوري را ندارد.
5- ميزبانان جلس��ات مناظ��ره را باید رس��انه ها و 
انجمن هایي قرار داد كه بتوانند شأن بي طرفي خود 
را حفظ كنند. جانبداري ميزبان قطعا مخل برگزاري 

مناظرات خوب است.
6- هر مناظره نيازمند یك هيات داوري علمي است 
تا هدایت بحث را بر عهده بگيرد. این هيات نباید در 
محتوا دخالت كند اما باید براي طرفين تبيين كند كه 
چگونه وارد مباحث شوند و كدام موضوعات را مطرح 
كنند و چه زماني براي ه��ر موضوعي كفایت بحث 

اعالم شود. 
7- پوشش رس��انه اي خوب هم ش��رط الزم فراگير 
شدن مباحث است. باید ضبط صوت تصویري خوبي 

صورت بگيرد تا امكان انتشار وسيع آن فراهم باشد.

خبر س��اده اس��ت: »قيمت كاغذ تحری��ر، افزایش 
پيدا كرد. « و به تبع این افزایش قيمت، باید منتظر 
افزای��ش چند درص��دي قيمت كتاب هم باش��يم. 
نكته اي كه احتماال جان نحيف كتاب را بازهم بلرزاند 
و در ای��ن گيرودار بيش از ناش��ر ی��ا حتي مخاطب، 
خود كتاب مورد خس��ارت و بي مهري قرار بگيرد.  از 
اصلي ترین عوامل باالرفتن قيم��ت كاغذ، باالرفتن 
قيمت ارز و شایعه تغيير تعرفه گمركي واردات كاغذ 
تحریر اس��ت و عدم تخصيص ارز دولت��ي به واردات 
كاغذ تحریر و البته ش��ایعاتي كه در ب��ازار دامن زده 
مي ش��وند كه نهایتا همه و همه ماحصلش افزایش 
30درصدي قيمت كاغذ است.   معموال نزدیك به 12 
تا 15 درصد از قيمت پشت جلد یك كتاب معمولي 
كه توس��ط مخاطب عام انتخاب مي شود مربوط به 
قيمت كاغذ اس��ت و صرف باال رفتن قيمت كاغذ به 
افزایش چند برابري قيمت كتاب منجر نخواهد شد. 
اما بي گمان در ماه هاي پيش رو، ناش��راني هستند 
كه قيمت پش��ت جلد را متاثر از نشر همين خبر تا 
30درصد افزایش بدهند یا ش��اید به دليل افزایش 
قيمت كاغذ، كت��اب مولف و مترجم را پش��ت صف 
توليد نگه دارند تا به همان ثباتي ك��ه در نظر دارند 
برس��ند. این یعني دیرتر توليد ش��دن كتاب، دیرتر 
پرداخت ش��دن حق الزحمه مول��ف، دیرتر معرفي 
ش��دن اثري جهاني و... اما چه اتفاق��ات دیگري رخ 
مي دهد؟ بعض��ي از كتابخوان ه��ا، كتاب نمي خرند 
چون تصور مي كنند قطعا كتاب گران شده در صورتي 
كه انبارهاي ناش��ران ما پر اس��ت از كتاب هایي كه 
مدت ها پيش چاپ ش��ده و قيمت پشت جلد كتاب 
بعد از چاپ ثابت اس��ت و برعكس بس��ياري اصناف 
دیگر كه مي توانن��د قيمت نهایي كاالي خ��ود را با 
تغييرات ارز، تغيير دهند، قيمت كتاب تا تمام شدن 
چاپ آن مقطع، ثابت است.  بدیهي است كه باید براي 
عدم افزایش تورم تالش كرد و از گراني هاي ناگهاني 
نگران ش��د و به بي تدبيري ها نقد منفي وارد دانست 
اما اینكه مدام بر طبل تورم بكوبيم و نسبت به عواقب 
اعالم مواضع تاثيرگذارمان بر جامعه بي تفاوت باشيم 

چيزي جز روسياهي انتظارمان  را  نخواهد كشيد. 

از فرداي زلزله كرمانشاه، بازار شایعات دوباره داغ شد. فضاي مجازي، 
مترو، تاكسي ها و مهماني ها پر ش��د از گمانه زني هایي- به استناد 
فالن نهاد بين المللي یا بهمان سازمان داخلي- درباره دالیل زلزله، 
تعدد پس لرزه ها، زلزله قریب الوقوع تهران و تبعات عجيب و غریب 
آن و خالصه، چيزهایي از این دست. ما مردم احساساتي هم با ولعي 
س��يري ناپذیر براي راحت كردن خيال خودمان یا اطالع رس��اني 
به س��ایر هموطنان مان به اخبار دامن زدیم؛ یا شفاها نقل كردیم و 
درباره شان داد سخن دادیم، یا توي گروه هاي تلگرامي براي هزاران 
نفر فورواردشان كردیم تا مطمئن شویم خبر به گوش همه رسيده. 
حاال كم كمك یك ماهي از زلزله مي گذرد و كرمانش��اه، مردمش و 
زلزله شان دارند از متن خبرها بيرون مي روند تا باز شبي-نصفه شبي 
زمين قهرش بگيرد و عده اي از هموطنان مان جان و مال ش��ان را از 
دس��ت بدهند و ما دوباره یادمان بياید كه خطر هميشه در كمين 
اس��ت و باید اوال حواس مان بهش باش��د و خودمان را برایش آماده 
كنيم و در ثاني ت��ا جایي كه به اختيار و اراده م��ان برمي گردد، از آن 
جلوگيري كنيم. این احساساتي گري ها ممكن است در كوتاه مدت 
نوعي همدلي و وحدت ملي به وجود بياورد، اما عالج درد نيس��ت. 
در تمام مدتي كه اخبار زلزله ب��ا یك جور ولع غریبي از خودنمایي و 
نقل از »منابع آگاه« داخلي یا خارجي این طرف و آن طرف -در جهان 
واقع یا جهان مجازي- دهان به دهان و دست به دست مي شد، من به 
آسمان تهران نگاه مي كردم؛ آسمان خاكستري اي كه هميشه زیر 
الیه اي ضخيم از غبار و آلودگي پنهان شده و هر سال این ماه ها كه 
مي رس��د، اوضاعش بدتر و وخيم تر هم مي شود؛ تا جایي كه بعضي 
كارشناس��ان آن را با هواي چرنوبيل بعد از انفجار هسته اي مقایسه 
مي كنند. س��االنه 20000 نفر در تهران بر اثر آلودگي هوا كش��ته 
مي شوند )به گزارش ایس��نا، به نقل از مجيد فراهاني در هفدهمين 
جلسه شوراي شهر تهران(، اما این مرْگ تدریجي است، مثل سيل 
و زلزله »رویداد« نيس��ت و ارزش خبري ندارد و ما كه در مشاركت 
در خبررساني زلزله چنان ولع سيري ناپذیري داشتيم و داریم، هيچ 
سهم و وظيفه مشاركتي براي خودمان در مواجهه با مساله آلودگي 
هواي تهران قایل نيس��تيم؛ نه در ایجاد حساسيت عمومي در قبال 
آن و نه در جلوگي��ري از آن؛ ولو در حد توان م��ان. خيابان هاي مان 
پر از اتومبيل هاي تك سرنش��ين اس��ت و هيچ راننده اي هم به فكر 
نقشي نيست كه در آلودگي هوا و به كشتن دادن همشهري هایش 
دارد. م��ا كماكان راحتي و منفعت ش��خصي را ب��ر مصالح و منافع 
 عمومي مرجح مي داني��م و هيچ حواس مان هم نيس��ت كه داریم 

در زلزله اي مدام و خودساخته زندگي مي كنيم. 

یكي از آشناهاي ما نسبت به »سفر خارجي« حساس 
بود و هر وقت مي ش��نيد كه یكي رفته ی��ا یكي دارد 
مي رود، به چشم طعن و مالمت نگاهش مي كرد. به 
شدت سنتي بود و تلقي اش - صاف و ساده- این بود 
كه »خارج«، جاي عيش و عش��رت است و هر كس 
مي رود قصدي جز عياشي ندارد. یك بار، خيلي سال 
پيش وقتي شنيد فالني با زن و بچه، تعطيالت عيد 
رفته تركيه، حالش بد شد و گفت »این كه مومن بود.« 
به یك اعتب��ار خيلي هم بي ربط نمي گفت. اش��كال 
اساسي اش این بود كه حرفش را تعميم مي داد و همه 
را با یك چوب مي راند وگرنه كيست كه نداند علت و 
انگيزه برخي ها سفرها »اس��تخوان سبك كردن« و 
»دل از عزا درآوردن« اس��ت. باالخ��ره در تركيه، در 
گرجس��تان، در امارات - علي الخص��وص دوبي- در 
ارمنستان، در تایلند و قس عليهذا شرایطي مهياست و 
مقدماتي فراهم است كه خلل و فرج نفس آدمي را باز 
مي كند و طعم گس دنيا را زیر دندان مي آورد. خيلي 
از اینها كه دلسوزي اقتصادي دارند و خارج شدن ارز را 
از كشور خطرناك مي دانند، شنيدم كه یواشكي طرح 
داده اند كه برویم في المث��ل در یكي از جزایر جنوبي 
یا وس��ط كویر چرب و ش��يرین دنيا را عرضه كنيم و 
الاقل جلوي خروج ارز را بگيریم. همان شترس��واري 
دوالدوالي كش��ورهاي ب��ه ظاهر مس��لمان عربي... 
بگذریم. عرض م��ن چيز دیگري اس��ت. مي خواهم 
بگویم خيلي هاي دیگر هم هستند كه شبيه آشناي 
ما فكر مي كنند و مس��افرت به خارج را »چيز دیگر« 
و »جور دیگر« معنا مي كنند و ناخواس��ته نسبت به 
مس��افران آنتاليا و پاتایا و تفليس موضع دارند. حتي 
فكر كنم اگر زورشان برسد جلوي مسافرت را بگيرند 
یا تا آنجا كه تيغ شان مي برد هزینه سفر را باال ببرند. 
بين خودمان باشد، در حال حاضر سفر به گرجستان 
به مراتب ارزان تر از- كيش به كنار- ارزان تر از س��فر 
به یزد و كرمان است.  گفتند دولت عوارض خروج را 
بيش از سه برابر كرده. سّلمنا. هر كه را طاووس خواهد، 
دویست تومن هم بدهد. چش��مش كور دندش نرم. 
اینهایي كه من مي بينم بيش��ترش را هم مي دهند. 
الاقل دولت یك منبع درآمدي جدید هم پيدا مي كند 

كه نوش جانش؛ بلكه نوش جان دو طرف.

منبع درآمد جديدزلزله مداماز رنجي كه مي بريماستقبال از مناظره هاي داغ

هشتگ روز 

وزیر فرهن��گ و ارش��اد اس��المي معتقد اس��ت 
كه در س��ه ماه گذش��ته هيچ كنس��رت و تئاتري 
توقيف نش��ده و این آم��ار را به عن��وان یك اتفاق 
 نادر و البته خوب به كميس��يون فرهنگي مجلس

 ارایه داده است. 
در ن��گاه اول و ب��دون حس��اب كت��اب س��ه ماه 
گذش��ته  و اتفاقاتي كه در جریان ب��وده، این آمار 
واقع��ا ه��م خوش بينان��ه و خوش��ایند و خ��وب 
اس��ت. اما وقتي كمي دقيق تر ش��ویم و آمار را با 
توجه به ش��رایط این س��ه م��اه بررس��ي كنيم و 
بدانيم كه در ایام مح��رم و صفر در ایران اساس��ا 
كنس��رتي برگزار نمي ش��ود، این آمار قابل اعتنا 
 نيست و مس��اله »حل بحران توقيف كنسرت ها« 

هم نادرست است. 
نكته بسيار مهمي كه روز گذش��ته و در هياهوي 
خبرهاي »بودجه س��ال 97«، از چش��م كاربران 

تویيت��ر دور نماند و ب��ه آن توجه كردن��د. كاربر 
روزنامه ن��گاري نوش��ت: »آق��اي وزی��ر، دو م��اه 
كه مح��رم و صفر بود و كنس��رتي نب��ود، بعد هم 
كه زلزله كرمانش��اه ش��د و حالي نب��ود. از كدوم 
س��ه ماه جنابعالي صحب��ت مي فرمایي��د و منت 
برس��رخلق خ��دا مي گذارید؟!« كارب��ري دیگر با 
اش��اره به صحبت هاي وزی��ر پرس��يده: »انتظار 
دارند كه تش��كر كنيم؟!« یك نف��ر از اهالي تئاتر 
هم به نمایش��ي كه همين چند روز پيش توقيف 
ش��د اش��اره و یادآوري كرده: »اگر تعطيلي تئاتر 
»عش��اق س��ينه چاك« و چند نمونه دیگر را هم 
به یاد كس��ي نياوریم« و در نهای��ت »وظيفه« اي 
كه تبدیل به یك »خبر« و »اتفاق خوب« ش��ده، 
سوژه تویيتي اس��ت كه با اش��اره به صحبت هاي 
 وزیر مي گوید: »وقتي برگزاري كنس��رت و تئاتر 

مایه افتخار مي شود.«

وقتي كنسرت و تئاتر مايه افتخار است 

تخته سياه حركات موزون

حضورت احتراما هستم عارض/ ز كشور رفتنت دارد عوارض
ندارد آن طرف دنيایشان رنگ/ دلت بدجور آنجا مي شود تنگ

ندارد خارج از كشور بقایي/ ندارد خارج از كشور مشایي
جهانگيري ندارد، جهرمي نيز/ نه كوچك زاده دارد نه رسایي

نه قاضي پور، نه عارف، نه خادم/ نمي بيني در آنجا آشنایي
بمان اینجا و همواره صفا كن/ ندارد زندگي آنجا صفایي

عوارض خروج از كشور
امروز سالمرگ مردي است كه شيفته ایران و زبان فارسي بود و همه عمر تالش كرد تا وسعت و عظمت ميراث 
بر جاي مانده از این زبان را نشان دهد. هر پژوهشگري كه با ميراث كهن زبان فارسي در پهنه گيتي سر و كار 
دارد، احمد منزوي را مي شناسد. امروز را با یادي از فرزند عالمه شيخ آقابزرگ طهراني آغاز مي كنيم و در ادامه اعالم مي كنيم 
كه نمودار افزایش��ي نرخ ارز حاال دیگر نگران كننده شده اس��ت؛ قيمت زنده دالر با اندكي افزایش به چهار هزار و دویست و 
هفتاد تومان رسيده و یورو، پنج هزار و سي و هفت تومان شده است. كارشناسان معتقدند این روال صعودي فعال ادامه دارد و 
همچنان باید چشم انتظار ثبات باشيم. این در حالي است كه قيمت طال و  سكه بهار آزادي بدون تغيير مانده است. باالترین 
دماي هوا به عدد 12 رسيده و پایين ترین دماي هوا 1 درجه است. شاخص آلودگي هوا براي گروه هاي حساس ناسالم است 

كه البته این خبر تازه اي نيست و قصه اي تكراري است كه هر سال با شروع فصل سرما مهمان زندگي مان مي شود.

در انتظار ثبات

مهدي استاد احمد 
شعر طنز

سيدعلي   ميرفتاحكاوه فوالدي نسبديبا داوديعلي شكوهي


