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تيترهاي امروز
حميدرضا جالیي پور 

فعال سياسي

 بازي هاي
 رسانه ايـ  كالمي ناموفق 
اگر س��وال ش��ود ك��ه اي��ن بازي هاي 
رسانه اي با تكيه براتفاق هاي حاشيه اي 
و نه اصلي چيست؟ پاسخ اين است؛ راه و روشي است كه 
تندرو ها از آن استفاده مي كنند تا هم حرفي زده باشند 
و هم التهاب رس��انه اي ايجاد كنند و هم قدرت نمايي 
سياسي كرده باشند. اين بازي هاي رسانه اي- كالمي 
توس��ط گروهي با قدرت دوپينگ  سياس��ي كرده رخ 
مي دهد تا اين گروه بتواند روي افكار عمومي اثر بگذارد. 
اين گروه با اس��تفاده از امكانات رسانه اي زياد و متكي 
به بيت الم��ال التهاب هاي خب��ري را در جامعه ايجاد 
مي كنند تا در اين ميان هم نشان دهند كه زنده و فعال 
هس��تند و هم غباري را ايجاد كنند كه به آنها فرصت 
بهره برداري سياس��ي در زمينه ايجاد شده را بدهد. اما 
برخالف تمام اين تالش ها، به اس��تناد آمار انتخابات 
اخير، انتخابات مجلس ش��وراي اس��المي، مي ش��ود 
گفت ك��ه اين تالش ها موفق نبوده. ن��ه طبقه باال و نه 
طبقه متوسط، نه طبقه پايين تحت تاثير اين بازي هاي 
كالمي و رس��انه اي قرار نگرفته اند و حتي طبقه سوم 
هم ترجيح داده تا در انتخابات غيرفعال باشد و به جاي 
اينكه تحت تاثير مانورخبري و رس��انه اي اين تندروها 
قرار بگيرد، در انتخابات شركت نكند. )در جنوب تهران 
۷۰ درصد مردم طبقه سوم در انتخابات شركت نكردند(. 
اين نيروي سياسي دوپينگ كرده اما به فعاليتش ادامه 
مي ده��د و اگر دقت كرده باش��يم، همين هفته پيش 
نمونه اي از اين بازي كالمي را با ماجراي »اف اي اف تي« 
انجام داد و التهاب هاي رسانه اي هم ايجاد كرد و جامعه 

هم دوسه روزي درگيرش بود. 
ام��ا نبايد اين بازي هاي كالمي را مهم دانس��ت. چرا؟! 
چون اين گروه كه قدرت سياسي دارند، از نظر اجتماعي 
توخالي هستند و اين بازي ها صرفا اعالم حضور آنهاست. 
اي��ن گروه ه��ا نمي توانند ح��رف ديگري ب��ه جز اين 
بازي هاي كالمي با مردم داشته باشند، چون نمي توانند 
در رسانه هاي خود حرف ديگري با مردم داشته باشند. 
آنها چه چيزي مي توانند به مردم بگويند؟! بگويند مردم 
ما به آزادي احترام نمي گذاريم؟! يا ما به پيگيري حقوق 

از طريق قانون اهميت نمي دهيم يا با 
حاكميت قانوني مخالف هستيم؟! يا ما 

با آتش زدن سفارت عربستان موافق هستيم؟! 

نگاه روز

مهدي تقوي
كارشناس اقتصادي

در باب غول مهار شده اي 
به نام »تورم«

هرچند برخي تحليلگران اقتصادي بر 
احتمال بازگشت تورم تاكيد مي كنند 
اما اوال با توجه به نظام عرضه و تقاضاي پيش بيني شده، 
احتمال بازگش��ت تورم بس��يار كاهش مي يابد و دوم 
اينكه در صورت بازگشت تورم نيز نبايد از افزايش سطح 

عمومي قيمت ها در ازاي ايجاد رونق هراس داشت. 
سياس��ت تزريق مناب��ع به بخ��ش تولي��د و در واقع 
سياست هاي انبس��اطي در پيش گرفته شده از سوي 
مقامات پولي كش��ور، نمي تواند دليلي بر افزايش تورم 
باشد چراكه اين منابع براي افزايش توليد در نظر گرفته 
شده و رشد توليد نيز باعث افزايش عرضه مي شود. در 
نظام اقتصادي، افزايش عرض��ه يا برتري طرف عرضه 
نسبت به تقاضا به مفهوم كاهش سطع عمومي قيمت ها 
خواهد بود. بنابراي��ن از اينكه تزري��ق منابع بانكي به 
بخش توليد مسبب رش��د قيمت ها شود؛ چندان قابل 

تامل نيست. 
وقتي رشد در اقتصاد كشور حاصل مي شود يعني كاال 
و خدمات با رش��د عرضه مواجه مي ش��وند كه وسيله 
مبادله هم بايد افزايش يابد. پول به عنوان وسيله مبادله 
متناس��ب با باال رفتن س��طح عرضه و تقاض��اي كاال و 
خدمات مورد نياز در جامعه، افزايش مي يابد. اما وقتي 
تورم با پول مي آيد كه مقدار پول انتشار داده شده بيش 

از سطح افزايش عمومي قيمت ها باشد. 
از س��وي ديگر برخي از نقدها بر ميزان رشد نقدينگي 
اس��ت كه در سال هاي گذشته با رش��د هاي باالي 2۰ 
و نزديك به 3۰ درصد همراه بوده اس��ت. در معادالت 
اقتصادي هر گاه نقدينگي رش��د قابل توجهي داشته 
باشد؛ تورم نيز با فاصله شش تا 9 ماه از اين رشد نقدينگي 
تاثيرپذيرفته و افزايش مي يابد. اما در اينجا نيز بايد به اين 

نكته توجه داش��ت كه اقتصاد تحويل 
داده ش��ده به دول��ت يازدهم، اقتصاد 

كوچك شده اي بود كه در سال هاي قبل 3، 6/8 و 1/9 
درصد كوچك شده بود. 

نگاه اقتصادي

  ریيس بانك مركزي مي گوید كه دالالن و رانتخوارها 
268 هزار ميليارد تومان از تحریم ایران سود كرده اند

 آنها 15 درصد از تجارت بين المللي ایران را 
در این دوره در دست داشته اند

 با برجام، سود 90 ميليارد دالري كاسبان تحریم پرید

آمار و ارقام 
كاسبي  با  تحريم

عرفان خوشخو/ اعتماد

15 درصد تجارت بين المللي ايران به جيب كاسبان 
تحري��م مي رفت.  اين را ولي اهلل س��يف، رييس كل 
بانك مركزي ايران گفته است. اين عدد ساده نشان 
از رانت بزرگي دارد كه مدت ها در جيب كساني بود 
ك��ه تحريم ها را به بازاري ب��راي تجارت غيرقانوني 
خود تبديل كرده بودند. كاسبان تحريم حاال عبارت 
شناخته ش��ده اي در ادبيات اقتصادي ايران است. 

پي��ش از اين رييس جمهور نيز وقتي مي خواس��ت 
درب��اره مخالفان برج��ام توضيحاتي اراي��ه كند به 
كاسبان تحريم اشاره كرد و سرنخ هايي از آنها ارايه 
داد. كساني كه از آب گل آلود تحريم اقتصاد ايران، 
ماهي هاي بزرگي ش��كار كردند و تالش هاي ش��ان 

براي به نتيجه نرسيدن برجام قابل 
توجه بود.  س��يف، رييس كل بانك 

مركزي ايران حاال نش��اني دقيق تري را از آنها ارايه 
كرده است. 

گروه اقتصادي

 يك محموله نفتي 
گم شده است 

جزیيات تازه مدیر امور بين الملل 
وزارت نفت از پرونده بابك زنجاني 
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 ناچارم گاهي فاصله بگیرم 
و دوباره برگردم

گفت وگوي » اعتماد « با اصغر فرهادي :

 اجماع بر سر 
روحاني به دليل 

ناچاري نيست

مرتضي حاجي:

جشن 5هزار نفري 
»سينما« در باغ ملي

 »ابد و یك روز« تندیس ها 
 را درو كرد، رضا عطاران 

پاسخ توهين ها را داد

آرزوهاي »آبي«
گزارش »اعتماد« از نخستين 

مركز اقامتي درمان مدل طبي 
زنان و مادران باردار معتاد

 مي خواهند 
 به نام انقالب

  كل مملكت را 
یك جا بفروشند

سخنراني انتخاباتي احمدي نژاد 
ادامه دارد

دومين طال
به نام فرزین

درخشش كاروان پارا لمپيك 
كشورمان ادامه دارد

ابتكار موفق واشنگتن 
بود
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سكوت اصولگرایانه
هر اتفاق خ��وب و بدي كه رخ مي دهد، 
نحوه مواجهه ما با آن اتفاق مي تواند جدا 
از اصل ماجرا باش��د. براي مثال وقتي كه در خيابان راه 
مي رويم و ناخودآگاه يا بر اثر قصور به كسي تنه مي زنيم 
و تع��ادل او را از ميان مي بريم، يك اتفاق ناخوش��ايند 
رخ داده اس��ت. ولي نحوه برخورد م��ا و طرف مقابل با 
اين اتفاق يك مس��اله ديگر و جدا از اين اتفاق اس��ت و 
مي تواند نتايج كامال گوناگوني را بار آورد. ممكن است 
عذرخواهي كني��م و در صدد جبران برآييم و از صميم 
قلب ناراحت شويم، طرف مقابل هم با خوشرويي بپذيرد 
و قضيه ختم به خير شود، حتي ممكن است اين اتفاق 
منشأ دوستي دو طرف شود. در نقطه مقابل مي توانيم 
بي تفاوت عبور كنيم، طرف مقابل هم نق بزند يا حتي 
بدتر از آن رفتار كند و مثال بگويد: هي كوري نمي بيني!! 
و ما نيز پاس��خ مش��ابه دهيم كه حاال مگر چه شده؟ و 
خالصه دعوا و مرافعه و كار ب��اال بگيرد. در اين صورت 
مش��كل ناش��ي از برخورد بعدي صد برابر زيان بارتر از 
آن اتفاق س��اده خواهد ش��د. قضيه بخش��ش امالك 
ش��هرداري يك مش��كل ناراحت كننده بود. ولي نحوه 
مواجهه شهرداري و اصولگرايان با آن نشان داد كه ما با 
مشكالت و نواقص مهم تري از آن فساد مواجه هستيم. 
برخالف فيش هاي حقوقي كه به دليل برخورد خوب 
دولت و اصالح طلبان، ختم به خير شد و فضاي مفيدي 
را در نظام اداري ايجاد كرد، در اين قضيه هرچه جلوتر 
مي رويم با وضعيت بدتري مواجه مي شويم. كافي است 
به اين خبر و اظهارات آقاي شهردار در دفاع از اين اقدام 

عجيب بذل و بخشش ها توجه كنيم؛ 
»شهردار تهران: 

-  اين اطمينان را مي دهم ك��ه در موضوع تعاوني هاي 
مسكن حتما فساد و جرم وجود ندارد. 

-  نامه نوشتيم كه همه دس��تگاه هاي نظارتي بيايند و 
ببينيم اين فساد در كجاست. 

-  يك كمپين سياسي پشت اين موضوع است و اين كار 
را دقيق مديريت مي كنند و دغدغه آنها نيز دغدغه فساد 

نيست و اهداف ديگري را دنبال مي كنند.«
1-  در مورد اول بايد گفت كه ايش��ان در مقامي نيست 
ك��ه اطمينان دهند فس��اد يا جرمي رخ نداده اس��ت. 
اگر مردم چنين اطميناني داش��تند كه نسبت به اين 
بخش��ش ها معترض نمي ش��دند؟ به عالوه يك مدير 
اجرايي نيازي نيس��ت كه در اين مورد خاص با سخن 
اطمينان دهد. كافي است به پرسش هاي زير پاسخ دهد. 
به چه افرادي آپارتمان كليد در دس��ت يا ساخته شده 
داده است؟ اسامي آنان را بفرمايند. قيمت كارشناسي 
آن چقدر بوده؟ چرا با قيمت واقعي تفاوت زيادي دارد؟ 
چرا از اموال مردم به آنان تخفيف داده است؟ چرا بقيه 
قيمت به صورت وام بدون بهره تقسيط شده است؟ آيا 
واگذارنده اختيار اين بخشش ها را داشته است يا خير؟ 
اگر بلي، معيار او براي بخشش ها چه بوده است؟ آيا اين 
بخش��ش ها به تقاضاي آنان بوده يا شهردار مستقيما 
انجام داده، و چرا به ده ها نفر ديگر بخشيده نشده؟ و چرا 
برخي افراد از پذيرش اين هديه پرهيز كرده اند؟ كافي 
است هركدام را شرح دهد. نكته ديگر اينكه آقاي شهردار 
ميان تعاوني ها و واگذاري به افراد خلط كرده اند. كمك 
به تعاوني ها را اگر غيرمعقول نباشد كسي مورد اعتراض 
قرار نمي دهد، بلكه واگذاري به افراد مورد اعتراض است؛ 
به ويژه افرادي كه ثروتمند هم هستند و هركدام خانه 
دارند و برخي به اقرار خودشان قبال هم از جاهاي ديگر 

خانه هاي بسيار ارزان تر از قيمت گرفته اند. 
2-  مشكل اصلي اين است كه آقاي شهردار بخش اصلي 
اين واگذاري ها را تكذيب نمي كند، ولي باز هم مي گويد 
اطمينان مي دهد فسادي رخ نداده است!! يعني اصوال 
از نظر ايشان اين بخشش ها فساد نيست. و اين مشكل 
صد برابر بدتر از اصل رخداد مذكور است. باز هم تاكيد 
مي شود نيازي نيست كه آقاي شهردار نامه بنويسند تا 

ديگران بيايند و ببينند، كافي بود در 
موعد مقرر در نامه س��ازمان بازرسي 

)1395/5/2۰( به اين س��ازمان پاس��خ داده مي شد تا 
اصوال كار به اينجاها نرسد. 

سرمقاله
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان
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 واكنش ها
 به اعتراف نامه

مرتضوي
صادق زیباكالم:سعيد حجاریان:

 بايد شرايط قبول توبه را
 به جا آورد

 مي توانستيدجلوي
 پرپر شدن آن بچه ها را بگيريد

حاال اصغر فرهادي، كارگرداني جهاني ش��ده است و انگار مصاحبه 
گرفتن با او كار س��ختي است. يك روز صبح پيام آمد كه دو ساعت 
ديگر در دفتر آقاي فرهادي حاضر باشيد تا مصاحبه صورت گيرد، 
بعد از چهار ماه پيگيري باالخره مقابل تنها كارگردان اسكاري مان 
مي نشينيم. وقت مصاحبه محدود است و بايد درهمان مدت كوتاه 
همه س��واالت را بپرس��يم چون آن روز را گذاش��ته اند فقط براي 
مصاحبه و فردايش قرار اس��ت كه او برود اس��پانيا براي فيلمي كه 
درحال ساختنش است. سواالت را مي پرسم، درباره اينكه در حال 
رفت وآمد است و فكر نمي كند كه اين دور بودن از فرهنگ خودي 
باعث ش��ود كه او از اين فضا دور شود و ديگر سوژه هايش اينجايي 
نباش��ند س��وال مي كنم، اما فره��ادي مي گويد كه ه��ر دو پايش 
همين جاست و اگر مي رود فقط براي اين است كه اوضاع قدري آرام 

شود و برگردد دوباره فيلم بسازد. بقيه سواالت مي ماند و فرهادي 
مي گويد كه مصاحبه را تا شب بفرست و تا فردا صبح ارسال مي كند، 
پروسه اي طوالني شد و گفته شد كه سواالت اضافه تر را ارسال كن. 
چند س��وال ديگر با متن ويرايش ش��ده رفت و از آنها فقط دو سال 
جواب داده شد. اينكه اوضاع ناآرامي كه مي گويد چيست بي جواب 
ماند. سوال قرينه س��ازي مرگ فروشنده ميلر با فروشنده فرهادي 
هم همين طور و چند س��وال ديگر. در نهايت اينكه مصاحبه آنقدر 
دير رسيد كه رسانه هاي ديگر پيش دس��تي كردند و ما مانديم ته 
صف فقط به اميد اينكه سواالت فرستاده شده جواب داده شوند،  اما 

آقاي كارگردان اسكاري ما سرش خيلي شلوغ بود، 
به اسپانيا رفته و ترجيح داده بود به بعضي سواالت 
جواب ندهد، دليلش را حتما خودش بهتر مي داند، 

ما مي خواهيم فكر كنيم به خاطر محدوديت وقت اين اتفاق نيفتاد! 
ما هم به همين مصاحبه اي كه داريم اكتفا كرديم. 

قصه هایم را شهودي آغاز مي كنم
فكر مي كنم پایم باید همين جا باشد
زنان محرك اصلي قصه هایم هستند

نمادگرا نيستم، از نشانه ها حرف مي زنم
نوشته هایم از دغدغه هاي روزمره ام مي آید
مقدمه هاي طوالني ویژ گي فيلم هایم است

برخي تكرارها در فيلم هایم ناخودآگاه است
»حریم خصوصي« موضوع »فروشنده« است
گاهي اغراق در روزمّرگي خودش تصنعي است

قرار بودنمایش »مرگ فروشنده« را روي صحنه ببرم
كار كردن من در ایران با حاشيه هاي زیادي همراه شده است

آرزویم یك سال وقت خالي براي به صحنه بردن یك تئاتر است
زینب كاظم خواه 

 صفحه 9 
را بخوانيد

صفحه04 را 
بخوانيد
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