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د لیل نگرانی اسرائیل د رباره نتیجه 
احتمال��ی مذاکرات، تی��م باید ن 
مقام های اس��رائیلی را د ر جریان 
مذاکره ق��رار د اد ه و آنان را به روز 
کرد ه است. سرویس بین الملل- 
کانال ۱۲ اس��رائیل د ر گزارش��ی 
مد عی شد ه که مقام هایی از د ولت 
"ج��و بای��د ن" رئی��س جمهوری 
منتخب آمریکا مذاکرات پش��ت 

پرد ه هس��ته ای با ایران را آغاز کرد ه اند .  این شبکه خبری اسرائیلی افزود ه است به 
د لیل نگرانی اسرائیل د رباره نتیجه احتمالی مذاکرات، تیم باید ن مقام های اسرائیلی 
را د ر جریان مذاکره قرار د اد ه و آنان را به روز کرد ه است. این شبکه خبری اسرائیلی 
مد عی ش��د ه که مذاکره د رباره بازگش��ت طرفین به تعهد ات برجام بود ه است. این 
 Walla شبکه خبری منبع اد عای خود  را فاش نساخته است. پیشتر سایت خبری
گزارش د اد ه بود  که نتانیاهو نخس��ت وزیر اسرائیل تیمی را برای تعیین استراتژی 
د رباره مذاکرات باید ن با ایران تشکیل د اد ه که متشکل از وزرای د فاع، امور خارجه، 
رئیس موساد  و اعضای کمیسیون انرژی هسته ای اسرائیل بود ه و وظیفه محول شد ه 

به آنان رایزنی با مقام های آمریکایی د رباره مذاکره با ایران بود ه است.
برنامه ریزی رکن د ایره سوم ارتش اسرائیل برای مقابله با ایران

روزنامه ه��ا و خبرنگاران اس��رائیلی نیز از تالش های تازه ارتش اس��رائیل با هد ف 
آماد گی برای د رگیری احتمالی و تضعیف برنامه هس��ته ای ایران، هم زمان با روی 
کار آمد ن د ولت جد ید  آمریکا خبر د اد ه اند . روزنامه پرتیراژ "اسرائیل هیوم" گزارش 
د اد ه است که رئیس ستاد  ارتش اسرائیل د ستور تهیه طرحی برای مقابله با ایران 
را به رکن د ایره س��وم ارتش اسرائیل -که با نام رکن ایران شناخته می شود - د اد ه 
که به نوش��ته این روزنامه به اقد امات اخیر ایران از جمله س��رعت بخش��ید ن به 
برنامه هس��ته ای مربوط می ش��ود . باراک راوید ، خبرنگار سایت اکسیوس هم د ر 
گزارش��ی از تالش بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اس��رائیل برای تشکیل تیمی با 
هد ف تاثیرگذاری بر سیاس��ت های جو بای��د ن، رئیس جمهور منتخب آمریکا د ر 
قبال برنامه هسته ای ایران خبر د اد ه است. روزنامه اسرائیلی هاآرتص هم حمالت 
کم سابقه اسرائیل به مواضع متحد ان ایران د ر سوریه را با تالش ایران برای تجهیز 
نیروهای خود  د ر مرز عراق و سوریه مرتبط د انسته و نوشته است که اسرائیل نگران 
است د ولت آقای باید ن با بی توجهی به عراق زمینه را برای تقویت نیروهای ایرانی 

د ر این کشور فراهم کند 

اسرائیل نگران شد

وزیر امور خارجه گفت: خد ا را شاکریم که توانسته ایم با پشتوانه مرد م 
ایران ترامپ را د ر سیاست خارجی شکست د هیم.

وزیر امور خارجه، مبنای سیاس��ت ما د ر برجام را فرمایش های رهبر 
انق��الب توصیف ک��رد  و گفت: د ر خط مقام معظ��م رهبری حرکت 
می کنیم؛ ایش��ان هفته گذشته فرمود ند  که برای بازگشت آمریکا به 
برجام عجله ای ند اریم؛ د ر نظر ایشان نه هنوز برجام بوی گند  می د هد  

و نه د فن شد ه و نه اتفاق د یگری افتاد ه است.
محمد  جواد  ظریف با حضور د ر صحن مجلس د ر پاس��خ به س��وال 
نماین��د ه مرد م مش��هد ، گفت: د ر واقع د ر خط مق��ام معظم رهبری 
حرکت می کنیم که هفته گذشته د ر سخنرانی خود شان فرمود ند  که 
برای بازگش��ت آمریکا به برجام عجله ای ند اریم. لذا از نظر ایشان نه 
هنوز برجام بوی گند  می د هد  و نه د فن شد ه و نه اتفاق د یگری افتاد ه 
اس��ت. قانونی هم که مجلس محترم همتصوی��ب کرد  برای اجرایی 
ش��د ن برجام اس��ت و نه برای د فن برجام. د ست کم ریاست محترم 

مجلس اینگونه به ما فرمود ند .
وزیر ام��ور خارجه اضافه کرد : حضرت آق��ا فرمود ند  که ما عجله ای 
ند اری��م اما اگر آمریکا تعهد اتش را اجرا کند  و تحریم ها را برد ارد  آن 
وقت می تواند  برگرد د  و د ر قالب پنج به عالوه یک بنشیند . فرمایشی 
بود  که د ر جلسه گفتند  و مبنای سیاست ما هم همین است. ریاست 
محترم مجلس د ر جلس��ه حضور د اش��تند  و ای��ن فرمایش حضرت 

آقاست.
ظریف با اش��اره به اظهارات کریمی قد وسی د رباره مالقات ظریف با 
فرد ی به نام بریگمن یک هفته قبل از شهاد ت سرد ار سلیمانی اد امه 
د اد : مالقات من نه یک هفته قبل از ش��هاد ت سرد ار بزرگ ما جناب 
آقای سلیمانی، بلکه یک سال و نیم قبل از آن بود  و برای آزاد  کرد ن 
یک سلیمانی د یگر یعنی جناب آقای د کتر مسعود  سلیمانی د انشمند  

بزرگ کشورمان که یک سال د ر بد ترین شرایط اسیر آمریکا بود .
وزی��ر امور خارجه اضافه کرد : فرد ی که از طرف آمریکا می خواس��ت 
د ر این زمینه مذاکره کند  و ما از او اس��تفاد ه بکنیم، آقایی را همراه 
خ��ود ش آورد  که بعد ا معلوم ش��د  این آقا ۱۰ س��ال قب��ل از آن د ر 
رژیم صهیونیس��تی بود ه است. او را نمی شناختیم و خبر ند اشتیم ما 
فقط طرف مالقات کنند ه را می ش��ناختیم و آن آقا فقط یاد د اش��ت 

برمی د اشت و بعد  هم عکسی با من گرفت.
وی گفت: برای من راحت ترین کار این اس��ت که بنش��ینم و ش��عار 
بد هم ولی باالخره آقای مسعود  سلیمانی د انشمند  ماست که د ر بند  
آمریکایی ها بود . افتخار د اش��تم با آقای سلیمانی از زوریخ به عنوان 
رانند ه د ر هواپیما همراه ایش��ان بنشینم که ایشان را به سالمتی به 
ای��ران بیاوریم و د ر هواپیما به من گف��ت که چه اتفاقاتی برایش د ر 

آمریکا افتاد ه است.

ظریف اد امه د اد : براد ر عزیزم آقای کریمی قد وسی؛ گناه من این بود  
که برای آزاد  کرد ن او با کسانی گفت و گو کنم که از آنها هیچ خوشم 
نمی آید . شما بپذیرید  اگر حضرت آقا می فرمایند  این هایی که پشت 
میز مذاکره می نش��ینند  همان تروریست های بغد اد  هستند ، من که 
مجبور هستم د ر مقابل اینها بنشینم و با آنها گفت و گو کنم، من هم 
این را د رک می کنم و اگر لبخند ی پشت میز مذاکره می زنم برای این 

است که مقاومت مرد م ایران را برابر زورگویی های آنها نشان بد هم.
رییس د ستگاه د یپلماسی خاطرنش��ان کرد : یک روز جلو کری نماز 
خواند م وقتی نماز تمام شد  به او گفتم می د انید  برای چرا اینجا نماز 
خواند م برای اینکه به خود م یاد آوری کنم که قد رقد رت خد اس��ت تو 
نیستی. روش ما د ر مذاکره با آمریکا این بود ه است. من با صد ام هم 
مالقات و مذاکره کرد م خیال می کنید  خوشم می آمد  با صد ام مذاکره 
کنم؟ خیال می کنید  لذت برد م از این که روبروی صد ام نشستم؟ نه 
کار من است و ناگزیرم. چاره ای ند ارم. این را به عنوان یک گناه از من 

ثبت نکنید  ان شاء اهلل کفاره گناهان ما خواهد  بود .
وی با اش��اره به اظهارات کریمی مبنی بر اینکه ظریف د رخواس��ت 
مذاکره کرد ه اس��ت، گفت: من هرچه گفتم علنی گفتم اما فرمود ید  
که بند ه د رخواست مذاکره کرد م من با اجازه رییس جلسه اگر تمایل 
د اش��ته باش��ید  این مصاحبه هم با اشپیگل هم موجود  است یکی از 
محکم ترین مصاحبه هایم هست بارها حضرت آقا فرمود ند  که فالنی 

محکم صحبت می کند .
ظریف گفت: سوال این است آیا د ر پی قتل سلیمانی احتمال مذاکره 
با آمریکا را رد  می کنید ؟، پاسخ من این بود  نه! من هرگز این احتمال 
را ک��ه افراد  رویکرد  خ��ود  را تغییر د اد ه و با واقعی��ات را د ریابند ، رد  
نمی کنم. برای ما مهم نیس��ت چه کسی د ر کاخ سفید  ساکن است 
آنچه مهم است نحوه رفتار آنهاست. د ولت ترامپ می تواند  گذشته اش 
را اصالح کرد ه تحریم ها را برد اشته و به میز مذاکره برگرد د  ما هنوز 
پشت میز مذاکره هستیم یعنی پنج بعالوه یک. آنها هستند  که میز 
را ترک کرد ه اند  ایاالت متحد ه و آس��یب عظیمی به مرد م ایران وارد  

کرد ه است.
وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد : روزی فرا خواهد  رسید  که آنها باید  
بابت آن آس��یب خس��ارت بد هند  ما صبر زیاد ی د اریم. این پاسخی 
است که من  آنجا د اد م. اگر بخواهید  سخنرانی حضرت آقا را د اریم که 
فرمود ند  اگر توبه کند  و تعهد اتش را انجام د هد  می تواند  د ر قالب ۵+۱ 

مراکره کند  اخیرا هم  آقا د وباره این را فرمود ند .
ظریف گفت: د ر اد امه خبرنگار اشپیگل پرسید  که انتظار شما از اروپا 
چیس��ت؟ گفتم برای اروپا فاجعه است که مطیع و فرمانبرد ار آمریکا 
باشد . بعد  د رباره اینستکس پرسید  و گفتم با گذشت بیش از یک سال 
و نیم از خروج آمریکا از برجام، اروپایی ها حتی نتوانستند  اینستکس 

را راه بیند ازند . خبرنگار د ر اد امه پرس��ید  که سلیمانی معمار راهبرد  
ایران د ر اعمال نفوذ د ر منطقه از طریق پشتیبانی نظامی از متحد انش 
بود ، آمریکا س��لیمانی را بابت مرگ صد ها نفر از سربازانش د ر عراق 
مقصر قلمد اد  کرد ه است؟ گفتم آمریکا اروپا و کل جامعه بین الملل به 

سرد ار سلیمانی به واسطه پیروزی بر د اعش مد یون هستند .
وزیر امور خارجه عنوان کرد : به خبرنگار گفتم که واقعیات این منطقه 
برای ایاالت متحد ه غیرقابل د رک اس��ت. آنها همیش��ه از نیروهای 
نیابتی صحبت می کنند  اما ایران نیروی نیابتی ند ارد . نیروهای نیابتی 
ما میلیون ها نفر هس��تند  که برای س��وگواری مرگ یک س��رد ار به 

خیابان آمد ند . این افراد  را نمی توان به خیابان آورد .
ظریف تاکید  کرد : خبرنگار پرسید  که  آیا ممکن است که تند روها د ر 
ایاالت متحد ه این واکنش مالیم ایران یعنی ضربه به عین االس��د  را 
نشانه ضعف ایران بپند ارند ؟ پاسخ د اد م آسیبی که ما به ایاالت متحد ه 
وارد  کرد یم، گسترد ه است چرا که آمریکا با تمام توانمند ی نظامی اش 
نتوانست از برخورد  موش��ک ها به پایگاه هایش جلوگیری کند  و این 
نش��ان د هند ه آن اس��ت که آمریکا تا چه حد  آسیب پذیر است. اما 
آسیب واقعی را خود  آمریکایی ها به خود شان وارد  کرد ند  با نفرتی که 
ایاالت متحد ه د ر مرد م منطقه ایجاد  کرد ه است. قتل شهید  سلیمانی 

آغاز پایان حضور ایاالت متحد ه د ر منطقه ماست.
وزیر امور خارجه اد امه د اد : د وس��تان عزیز جمله ای را هم که از من 
نقل کرد ید ، این است که ایاالت متحد ه آمریکا از مرد م ایران می ترسد  
مرد م ایران مایه عزت و اقتد ار ما هس��تند . فکر می کرد م همه ما باور 
د اریم آنچه که ایاالت متحد ه را شکس��ت د اد ه موشک های ما نیست 
گرچه موشک های ما مهم هستند  آنچه ایاالت متحد ه را شکست د اد ه 

و فرهنگ ایثار و شهاد ت این ملت است.
محمد  جواد  ظریف امروز همچنین د ر پاس��خ به سوال فرهاد  بشری 
نماین��د ه مرد م پاکد ش��ت و ورامین مبنی بر اینکه چرا د یپلماس��ی 
اقتصاد ی جد ی گرفته نمی ش��ود ؟ گفت: د یپلماسی اقتصاد ی، بحث 
پیچید ه ای است که نیاز به همکاری تمام ارکان کشور به ویژه د ولت 
و مجلس د ارد . امروز برای توضیح به مجلس نیامد م، بلکه د رخواست 

کمک از مجلس را د ارم.
وزی��ر امور خارجه با ی��اد اوری تغییر س��اختار وزارت ام��ور خارجه 
د رس��الهای ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ و تبد یل آن ساختار منطقه ای افزود : د ر 
ساختار منطقه ای بحث معاونت اقتصاد ی که د ر کنار معاونت سیاسی 
قرار د اشت، کنار گذاشته و سه معاونت منطقه ای ایجاد  شد  که فلسفه 
د رستی د ارد  و آقای والیتی براساس فهمی د رست این اقد ام را انجام 

د اد .
وی با تاکید  بر اینکه به د لیل حجم فش��ارهای سیاس��ی و امنیتی بر 
روی وزارت خارجه، معاونت های سیاسی به مسائل این حوزه گرایش 
پی��د ا کرد ، گفت: ب��رای وزارت خارجه موضوع اقتص��اد ی به اولویت 
د وم تبد یل ش��د ، ام��ا د ر د وران آقای خرازی معاونت اقتصاد ی ایجاد  
و معاونت های منطقه ای هم حفظ ش��د  که د رگیری بین معاونت ها 

را ب��ه همراه د اش��ت. ظریف اد ام��ه د اد : د ر د وره اخیر به پیش��نهاد  
مجلس مقرر ش��د  معاونت اقتصاد ی احیا ش��ود . ب��رای این کار کل 
ساختار وزارتخانه تغییر کرد  تا معاونت های اقتصاد ی و سیاسی ایجاد  
ش��ود . همچنین یکی از باسابقه ترین س��فرا که د ر آفریقا، اروپا، آسیا 
و روس��یه سابقه سفارت د اش��ت، به عنوان معاون اقتصاد ی انتخاب 
ش��د  و د ر کنار آن اقد امات انگیزشی برای سفرا د ر نظر گرفته شد  تا 
براساس د ستاورد های اقتصاد ی ارزیابی شوند . ظریف با اشاره به ارائه 
آموزش های اقتصاد ی برای کارمند ان سفارتخانه ها افزود : طی ۸ سال 
گذش��ته تالش شد  که جهت گیری وزارت امور خارجه از سیاسی و 
امنیتی به س��مت جهت گیری اقتصاد ی د ر کنار اقد امات سیاسی و 
امنیتی تغییر یاب��د . وی با بیان اینکه تاکنون اقد امات وزارت خارجه 
د ر حوزه اقتصاد ی ناموفق نبود ه، اما به موفقیت مورد  نظر نیز د ست 
نیافته ایم، بیان کرد : رییس مجلس پیش��نهاد  کرد  که وزارت خارجه 
مسئول کل روابط خارجی کشور باشد ، این پیشنهاد  مزایا و مشکالتی 
د ارد ، اما نشان می د هد  رییس مجلس به مشکالت واقف است. وزارت 
امور خارجه مسئولیت روابط خارجی را د ر اختیار ند ارد ، بلکه مسئول 

سیاست خارجی است و نقش تسهیلگر را ایفا می کند .
وزی��ر امور خارج��ه اد ام��ه د اد : د س��تگاه های خصوص��ی و د ولتی، 
سیاس��ت های بین المللی خ��ود  را د نبال می کنن��د  و د ر مواقع بروز 
مش��کل به ما مراجعه می کنند . البته من با کمال احترام برای آقای 
قالیباف، اعتقاد  ند ارم ک��ه روابط اقتصاد ی خارجی به وزارت خارجه 
محول گرد د  چون وزارتخانه این توانایی را ند ارد . اما اعتقاد  د ارم باید  
وزارت خارجه اختیاراتی د ر حوزه هماهنگی روابط اقتصاد ی خارجی 

د اشته باشد .
ظریف خاطرنش��ان کرد : موافق گروکش��ی د اخلی نیس��تم و نتیجه 
مطلوب از این روش حاصل نمی ش��ود  بلکه باید  بتوانیم کل سیاست 

خارجی را هماهنگ کنیم.
عض��و کابینه د ول��ت د وازد ه��م با تاکید  ب��ر اینکه د ر ح��ال حاضر 
پیش��نهاد اتی برای تهاتر د اریم و د ر د اخل کش��ور نیز هر د ستگاهی 
براس��اس اولویت های خود  موضوع��ات را پیگیری می کند ، گفت: د ر 
ح��د  توانی که قانون به م��ا د اد ه بانک اطالعاتی ب��رای خارجی ها از 
امکانات و فعاالن د اخلی تش��کیل د اد یم و د ر کش��ورهای مختلف به 
منظور تهاتر مطالبات اقد اماتی انجام ش��د ه، زیرا تهاتر راهکاری برای 

د ور زد ن تحریم هاست.
ظریف همچنین د ر پاسخ به سوال فرهاد  بشیری د رخصوص این که 
چرا د یپلماس��ی اقتصاد ی د ر وزارت خارجه جد ی گرفته نمی شود ؟ 
بیان کرد : بحث د یپلماس��ی اقتصاد ی مس��اله پیچید ه ای اس��ت که 
نیازمند  همکاری همه ارکان کشور به ویژه د ولت و مجلس می باشد . 
بن��د ه امروز برای توضیح به مجلس نیامد ه ام بلکه برای د رخواس��ت 
کمک به مجلس آمد ه ام، س��اختار وزارت خارجه از س��ال ۱۳۶۶ به 
ساختار منطقه ای تبد یل شد  د ر ساختار منطقه ای معاونت اقتصاد ی 
وزارت خارجه که د ر کنار معاونت سیاس��ی قرار د اشت کنار گذاشته 

ش��د . هد ف این بود  تا روابط با کشورها د ر یک معاونت متمرکز شود  
که این فلس��فه د رس��ت بود  اما واقعیت این اس��ت ب��ه خاطر حجم 
فشارهای سیاسی و امنیتی که بر روی وزارت خارجه وارد  بود  طبیعتا 
د ستگاه د یپلماسی و معاونت منطقه ای به مسائل سیاسی و امنیتی 
گرایش پید ا کرد . وی اظهار کرد : با توجه به فشارهایی که د ر وزارت 
خارجه وارد  ش��د  بحث اقتصاد  به موضوع ثانویه د ر وزارتخانه تبد یل 
ش��د  د ر زمان وزارت د کتر خرازی با توجه به این که سیاست د ولت 
این بود  که سیاست خارجه باید  به کمک اقتصاد  بیاید  مجد د ا معاونت 
اقتصاد ی ایجاد  ش��د  اما همزمان معاونت منطقه ای حفظ شد  و این 
مساله باعث د رگیری بین معاونت اقتصاد ی و معاونت منطقه ای شد .

وزیر امور خارجه تصریح کرد : د ر د وران بند ه نیز بر اس��اس پیشنهاد  
مجلس و هم فکری که با کمیس��یون اقتصاد ی مجلس شکل گرفت 
قرار ش��د  تا معاونت اقتصاد ی مجد د ا احیا شود  و ما بر همین اساس 
کل س��اختار وزارت خارجه را به هم ریختیم تا از ساختار منطقه ای 
به ساختار موضوعی بازگشته و یک معاونت اقتصاد ی و یک معاونت 
سیاس��ی را ایجاد  کرد ه تا اقتصاد  نیز هم س��طح مس��ائل سیاسی و 
امنیتی قرار گیرد . ظریف د ر اد امه بیان کرد : ما با س��ابقه ترین سفیر 
خود  را که هم د ر آفریقا هم د ر اروپا و هم د ر آس��یا فعالیت د اشت را 
به عنوان معاونت اقتصاد ی قرار د اد یم. د ر کنار اقد امات ساختاری نیز 
اقد امات انگیزشی را نیز د نبال کرد یم و به نمایند گی های خود  اعالم 
کرد یم که از این پس براساس د ستاورد های اقتصاد ی آنها را بررسی 
می کنیم. همچنین آموزشهای اقتصاد ی را برای کارمند ان گذاشتیم 
د ر ۸ س��ال گذشته جهت گیری وزارت خارجه از جهت گیری صرفا 
سیاس��ی و امنیتی به یک جهت گیری اقتصاد ی د ر کنار سیاس��ی 
امنیتی تبد یل ش��د ه اس��ت. ما نمی توانیم واقعیت ها را د ر کش��ور 
ناد ید ه بگیریم چرا که بس��یاری از فش��ارها بر کشور سیاسی امنیتی 
اس��ت. اقد امات ما د ر زمینه د یپلماسی اقتصاد ی ناموفق نبود ه است 
اما آن قد ری که ما انتظار د اشتیم موفقیت آمیز نیز نبود ه و نیازمند  
آس��یب شناسی اس��ت. وزیر امور خارجه تاکید  کرد : رئیس مجلس 
پیش��نهاد  د اد ند  تا وزارت خارجه متولی کل روابط خارجی باشد  که 
این امر هم مزایایی د ارد  هم معایبی. امروز وزارت خارجه مس��ئولیت 
روابط خارجی را ند ارد . بلکه فقط مس��ئول سیاس��ت خارجی است. 
نقش وزارت خارجه د ر روابط اقتصاد ی خارجی فقط نقش تش��ویق 
گر اس��ت د س��تگاه ها چه د ر بخش خصوصی و چه د ر بخش د ولتی 
سیاس��تهای خود  را د نبال می کنند  و هر گاه به مشکل برخورد ند  به 
س��راغ وزارت خانه می آیند  ما صرفا مسئول حل مشکل شد ه ایم نه 
مسئول جهت د هی و هماهنگی د ر این حوزه. بند ه معتقد  هستم که 
نباید  تمام روابط اقتصاد ی خارجی هم به وزارت خارجه سپرد ه شود . 
چرا که مس��ئولیت سنگینی است بلکه وزارت خارجه باید  اختیاراتی 
د اشته باشد  تا بتواند  روابط اقتصاد ی خارجی را هماهنگ کند . اکنون 
ما این اختیار را ند اریم و فقط می توانیم گروکش��ی کنیم که بند ه با 
این اصل مخالف هستم. ظریف افزود : ما باید  راهکاری پید ا کنیم که 
کل سیاس��ت خارجی را هماهنگ پیش ببری��م اکنون ما یک بانک 
اطالعاتی برای خارجی ها از امکاناتی که د ر د اخل کشور د اریم و یک 
بان��ک اطالعاتی برای فعاالن اقتصاد ی از امکاناتی که د ر خارج وجود  
د ارد ، ایجاد  کرد ه از س��وی د یگر تهات��ر را به عنوان یک راهکار برای 
افزایش تولید  و شکست تحریمها د نبال می کنیم. روابط با همسایگان 
را نی��ز با جد یت د نب��ال می کنیم افزایش تباد الت با همس��ایگان و 

استفاد ه از ظرفیت کشورهای همسایه د ر اولویت کار ما قرار د ارد .

من جلو کری نماز خواندم
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یک عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای اسالمی 
گفت که این روزها یک روز تاریخی است که ما شاهد  فروپاشی آمریکا هستیم 

و کاخ ستم و کنگره آمریکا زیر پای د ژخیمان آمریکایی قرار د ارد .
جواد  کریمی قد وس��ی د ر جلس��ه علنی مجلس ش��ورای اس��المی د ر توضیح 
سوالش از وزیر امور خارجه د ر خصوص علت مصاحبه ظریف با مجله اشپیگل 
سه هفته بعد  از شهاد ت سرد ار قاسم سلیمانی اظهار کرد : امروز د ر سالروز پیام 
امام خمینی )ره( به اتحاد  جماهیر ش��وروی هس��تیم که ایشان د ر اولین روز 
س��ال میالد ی ۱۹۸۲ س��فرایی را به همراه نامه ای به کاخ مسکو فرستاد  و د ر 
آن نامه الهی خبر از فروپاشی اتحاد  جماهیر شوروی د اد ه است. د ر همان نامه 
حضرت امام خمینی )ره( خبر از فروپاش��ی ایاالت متحد ه آمریکا را هم د اد ند . 
این روزها یک روز تاریخی اس��ت که ما ش��اهد  فروپاشی آمریکا هستیم و کاخ 

ستم و کنگره آمریکا زیر چکمه های د ژخیمان آمریکایی است.
وی یاد آور ش��د : مقام معظم رهبری د ر آغازین روزهای مجلس د هم فرمود ند  
که از من س��وال شد ه از بین د ونالد  ترامپ و کلینتون کد ام بهتر است که رای 
بیاورد ، ایشان اعالم کرد ند  با هر د و موافق هستم چون هر کد ام که رای بیاورد  
آمریکا را تا چهار س��ال آیند ه به زمین می زند  و نابود  می کند ، اینها وعد ه های 
الهی اس��ت که د ر حال محقق ش��د ن است و اسالم عزیز جهان را د ر برخواهد  

گرفت.
این عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای اسالمی 

خط��اب به وزی��ر امور خارج��ه گفت: اق��ای ظریف 
آمری��کای تماش��ایی را تماش��ا کنید ، این 
همان آمریکایی است که شما د ر آغازین 
روزه��ای مذاکره د رب��اره اش بیان کرد ید  
که آمریکا با یک بم��ب می تواند  ایران را 
از پ��ای د ر آورد . امروز نظاره گر باش��ید  و 

ببینید  چه اتفاقی می افتد .
وی اد امه د اد : آقای ظریف بعد  از شهاد ت 
سرد ار قاس��م سلیمانی مصاحبه ای د اشت 
مبنی ب��ر این که همچنان آم��اد ه مذاکره 
با آمریکا هس��تیم یک هفت��ه قبل از آن 
هم د ر د وحه با برگمن افس��ر سابق رژیم 
صهیونیس��تی مالقاتی د اش��تید  که این 
ش��هاد ت زیرس��اخت هایی را فراهم کرد  
ک��ه توافقی ب��ود  که نم��اد ش برجام بود  
همان برجامی ک��ه چند  روز قبل خطاب 
ب��ه اروپایی ها اعالم کرد ید  ایران برجام را 

زند ه نگه د اشته است.
کریمی قد وس��ی با اش��اره به د اس��تانی 
تاریخی اظه��ار کرد : برج��ام ُمرد  و بوی 
گن��د  آن م��رد م را آزرد ه ک��رد ه اس��ت و 
این مجل��س انقالبی با قانون انقالبی خود  
برجام را د فن ک��رد . پس خواهش می کنم 
که د یگر چنین حرف هایی را تکرار نکنید .

وی ب��ا اش��اره ب��ه خطبه های مق��ام معظم 
رهبری د ر نمازجمعه بعد  از ش��هاد ت س��رد ار 

قاسم سلیمانی گفت: د ر آن خطبه رهبر انقالب 
فرمود ند  جنتلمن های پش��ت میز مذاکره همان 

تروریس��ت های فرود گاه بغد اد  هستند . بعد  از آن 
رهبر انقالب فرمود ند  کد ام فرد  عاقلی است که د وباره 

با کش��وری مذاکره کند  که زیر تمام توافقات زد ه اس��ت. ما به 
هیچ وجه تجربه تلخ مذاکره چند  سال اخیر با آمریکا را تکرار نخواهیم کرد .

کریمی قد وس��ی اضافه کرد : آقای ظریف، سرد ار سلیمانی زمانی شهید  شد  که 
ش��ما د ر آغاز مذاکره د ر حالی که روی ویلچر نشس��ته بود ید  و فرد ی از پای 
افتاد ه بود ید  با جان کری مالقات کرد ه و مذاکره را شروع کرد ید . زمانی سرد ار 
د ل ها پاره پاره شد  که شما برجام د یکته شد ه آمریکا را نخواند ه امضاء کرد ید ، 
زمانی تصمیم به ترور ش��د  که جلوی رزمایش ها گرفته شد  و مباد ا به برجام و 

مذاکره لطمه وارد  شود .
کریم��ی قد وس��ی اد امه د اد : زمانی عزم ترور س��رد ار ش��کل گرفت که از خط 
قرمزهای ولی امر مس��لمین د ر نوشتن توافقنامه عبور کرد ید  و بد ون تضمین 
هم��ه تعهد ات خود  را د ر بحث برج��ام انجام د اد ید  د ر حالی که طرف مقابل با 
وج��ود  قول د اد ن بر روی کاغذ به زیر آن زد  هم��ان طور که اوباما اعالم کرد ، 
آمریکا موفق ش��د  بد ون ش��لیک یک گلوله، صنعت هس��ته ای ای��ران را از پا 
د رآورد ه و به عقب بازگرد اند . زمانی سرد ار سلیمانی ترور شد  که ۷۰۰ هیات د ر 

پوشش برجام و برای عاد ی سازی فعالیت های تجاری به قصد  تخلیه اطالعاتی 
نظام د ر بحث اجتماع، فرهنگ و اقتصاد  وارد  کشور شد ند ، اطالعات را برد ند  و 
نفوذی ها را باقی گذاشتند  و عملیات ها را با وجود  آن نفوذی ها اد امه د اد ند .

وی اضافه کرد : زمانی س��رد ار س��لیمانی ترور و شهید  ش��د  که آقای ظریف با 
د ش��من ملت ایران و حامی د اعش یعنی ج��ان کری د ر کنار د ریاچه قد م می 
زد ، حاج قاس��م بعد  از د ید ن این صحنه از طریق رسانه ملی با معاون آفریقا و 
غرب آس��یای وزارت خارجه ایران تماس گرفت یعنی همان که فرد ی که شما 
برکنارش کرد ید  و اعالم کرد  به آقای ظریف بگویید  با این شخصی که قد م می 
زنید  خالق، حامی و پش��توانه د اعش است. س��رد ار سلیمانی د ر حال مبارزه با 
د اع��ش د ر خطوط مقد م بود  د ر حالی که وزیر خارجه با کری د ر کنار د ریاچه 
ق��د م می زد ، قهرمان ملی ما زمانی ترور ش��د  که آق��ای ظریف که د ر فاجعه 
ه��ای تحمیلی به جریان مقاومت د ر غزه و حواد ث اینچنینی یا د ر س��وییس 
و ی��ا د ر لوزان و نیویورک بود ید  و حتی اعالم موضع علیه رژیم صهیونیس��تی 

و آمریکا نکرد .
این نمایند ه مجلس ش��ورای اس��المی گفت: حاج قاس��م وقتی شهید  شد  که 
رئی��س جمهور زمان مالق��ات با وزیر امور خارجه فرانس��ه پذیرفت که د رباره 
کاهش برد  موش��ک ها مذاکره کند  و این موضوع را به صورت تلفنی به ش��ما 
اعالم کرد  و شما هم عراقچی را به فرانسه فرستاد ید  و د ر آنجا معاون راهبرد ی 
وزارت خارجه فرانس��ه اعالم کرد  برد  ۱۵۰۰ و ۲۵۰۰ کیلومتر موشک را قبول 
ند اریم و باید  آن را به ۶۰۰ کیلومتر کاهش د هید  و بعد  این شخص با 
حضور د ر تهران اعالم کرد  که حتی این ۶۰۰ کیلومتر را هم قبول 
ند ارد  و باید  برد  موشک ها به زیر ۳۰۰ کیلومتر برسد . سرد ار 
س��لیمانی زمانی به شهاد ت رسید  که ارزش پول ملی با 
د ستور آقای روحانی به س��یف رئیس پیشین بانک 
مرکزی برای خ��ارج س��اختن ۳۶.۱ میلیارد  د الر 
و ۸۰ ت��ن طال از طریق باند  س��لیمانیه د ر تهران 
و خارج س��اختن آن ها از کش��ور برای فروپاشی 

اقتصاد  شکل گرفت و مرد م را ضعیف کرد ید .
کریمی قد وس��ی اد ام��ه د اد : د یپلم��ات انقالبی 
تراز انقالب سرد ار س��لیمانی به کاخ مسکو رفت 
و پوتی��ن را مج��اب کرد  تا یک ق��د رت جهانی را 
د ر س��وریه د ر مقابل یک قد رت جهانی د یگر قرار 
د هد ، به این می گوین��د  یک د یپلمات انقالبی که 
د ر مکت��ب امام راح��ل )ره( تحصیل ک��رد ه و نه 
د یپلمات��ی که د ر مکتب ماد لی��ن آلبرایت د رس 
گرفته اس��ت و د ر همان زمان ش��ما پیش��نهاد  
برجام ۲ و ۳ را د ر قالب طرح ۶ به اضافه یک را 
د اد ید . زمانی سرد ار سلیمانی به شهاد ت رسید  
ک��ه د ر نقطه عطف پیروزی جریان مقاومت که 
ورود  بش��ار اسد  به تهران و مالقات وی با رهبر 
معظم انقالب بود  شما همان روز استعفا کرد ید  
و موجی را د ر کشور و د نیا به راه اند اختید . شما 
د ر مصاحبه با یک رسانه زنجیره ای آمریکا اعالم 
کرد ید  اگر اس��تعفا نمی کرد م د نیا به من می گفت 
که ش��ما یک وزیر امور خارجه بی عرضه هستید ، این 

لطمه بزرگ شما بود .
وی افزود : زمانی قهرمان ملی ما به ش��هاد ت رسید  که ظریف 
و آقای روحانی با ریش��ه مذاکره با د شمن موازنه اقتد ار، عزت را 
نس��بت به د ش��من تبد یل به موازنه ترس، تس��لیم و ذلت و سازش و 
مذاکره کرد ید  یعنی ملت و جریان انقالبی را از اوج با یک مهند سی با پشتوانه 
پیچید ه به ذیل کش��اند ید . زمانی جریان مقاومت به ش��هاد ت رسید  که آقای 
روحانی بد ون اتخاذ کوچکترین تد بیر د ر آبان ۹۷ د ر بحث بنزین کشور را وارد  
یک آش��وب کرد  و د ر نتیجه این موضوع ۵ نف��ر یعنی ترامپ، پمپئو، فرماند ه 
س��نتکام، رئیس سازمان س��یا و وزیر د فاع د ر واشنگتن پشت میز نشسته و با 
توجه به این مس��ائل ۲۷۱ ش��خصیت جد ید  تحریم ش��د ه و ۲۵۹ نهاد  جد ید  
تحریم ش��د ه و ۳۳ هواپیما و ۱۱ کش��تی انجام د اد ند . آن ها خیال کرد ند  که 
اگر امروز قهرمان ملی را بزنند  و ترور کنند  د یگر ملت ایران پشتوانه خود  را از 
نظام گرفته اند  بنابراین ترور سرد ار را کلید  زد ند  و این هم از همان اشتباهات 

نظام سلطه بود  که د ست به این ترور زد .
این عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تصویر 
منتش��ر شد ه د ر س��ایت مقام معظم رهبری د رباره مذاکره با آمریکا، گفت: د ر 
این تصویر ۵ صند لی د ور یک میز قرار د ارد  و تصاویر ترامپ، جانسون، مکرون 
و مرکل روی هر صند لی است ،یک صند لی خالی هم وجود  د ارد  که برای آقای 

روحانی است، د ر مقابل این صند لی متن برجام آمد ه و خود نویسی د ر کنار آن 
قرار گرفته که این امضای ش��ما بر روی این س��ند  ذلت است، بنابراین یکی از 

جنتلمن های پشت میز مذاکره آقای روحانی و ظریف است.
اگر تند روهای د اخلی بگذارند 

ترامپ رفت و اقتصاد  ایران نفس��ی به راحتی کش��ید . د ر چهار س��الی که او بر 
مسند  ریاست جمهوری آمریکا قرار د اشت به مرد م ایران بسیار سخت گذشت. 
ب��ه عبارت صریح تر، مرد م د ر وس��ط تیغه های یک قیچی قرار گرفته بود ند  که 
یک لبه اش ترامپ و فش��ار تحریم ها و تبعاتش چون رش��د  قیمت ارز، گرانی، 
کمب��ود  کاال، کاهش د رآمد ها و مانند  آن ب��ود  و لبه د یگرش برخی تند روهای 
د اخل��ی و اقتصاد  زیرزمینی که د ر کمین ماهی گرفتن از آب گل آلود  تحریم ها 

بود  و هست و اثرات تحریم ها را تشد ید  می کرد .
اکنون ترامپ رفته و با رفتنش یک لبه قیچی کند  و شل شد ه و اگرچه ممکن 
اس��ت حذف یا کاهش تحریم ها به این ساد گی نباشد  و مقد اری زمان ببرد ، اما 
د ست کم تشد ید  تحریم ها از میان رفته و جو روانی مثبتی د ر کشور ایجاد  شد ه 

که اثراتش را د ر کاهش نسبی قیمت ارز د ر هفته اخیر می بینیم.
مرد م هم خوش��حالند  و نوعی خوش��بینی به بهبود  شرایط اقتصاد ی و کاهش 
قیمت ها وجود  د ارد  که امید  بسیاری به تحقق آن می رود . با این حال لبه د یگر 
قیچی همچنان هست و کار خواهد  کرد . اولویت اصلی آن هم به احتمال زیاد ، 
ج��و د اد ن و ایجاد  التهابات مصنوعی و پمپاژ ترد ی��د  و نگرانی و ابهام به مرد م 
و جو کش��ور اس��ت. این ابهام زایی با هد ف کاهش اثربخشی رفع تحریم ها به 
اقتصاد ، وفور و تنوع کاال و کاهش قیمتها انجام می ش��ود . روش��ن است بخش 
پنهان و زیرزمینی اقتصاد  ایران از باقی ماند ن و تد اوم تحریم ها سود  می برد  و 
اکنون تمام تالشش را به کار می گیرد  تا جلوی اثر رفع یا شل شد ن تحریم ها 
ب��ه اقتصاد  را بگیرد  و د ر این میان به ابزارهای مختلفی بخصوص ناامید  کرد ن 

مرد م از بهبود  شرایط متوسل می شود .
به عنوان مثال، د س��ت کم ب��ه طور روانی و انتظاری، قیم��ت ارز رو به کاهش 
است و این کاهش، قیمت بسیاری از کاالها را تحت تأثیر قرار د اد ه و همچنین 
بازیگران بزرگ بازار ارز را که حتماً مرد م عاد ی نیستند  را متضرر خواهد  کرد .

لذا انواع و اقس��ام جوس��ازی ها و التهاب آفرینی ها و آیه یأس خواند ن ها شروع 
ش��د ه و بیش��تر هم خواهد  شد  تا جلوی ریزش بهای ارز گرفته شود . همچنین 
نوع��ی جوس��ازی برای تد اوم انحصاره��ای طبیعی ناش��ی از تحریم که اکنون 
بای��د  از میان رفته یا کاهش یابد ، با اس��م رمز »حمای��ت از تولید  د اخل« آغاز 
ش��د ه و بیش��تر هم خواهد  ش��د . اما آگاهان می د انند  که این فقط آد رس غلط 
د اد ن اس��ت و حمای��ت واقعی از تولی��د  د اخل د ر گرو بهب��ود  کیفیت، تیراژ و 
کاهش قیمت اس��ت و ایجاد  انحص��ار، فقط به نفع گروهی خ��اص و حتماً به 
ضرر مرد م و پایمال کرد ن حق طبیعی آنها برای اس��تفاد ه از کاالها و خد مات 
ارزان و ب��ا کیفیت اس��ت. صد اهایی ه��م از بازار و تجار برخواهد  خاس��ت که 
احتماالً ناش��ی از عد م آماد گ��ی آنها برای کاهش د اد ن قیمت کاالهایش��ان و 
مقاومت د ر راس��تای باال ماند ن قیمت هاس��ت که البته به نظر نمی رس��د  این 
مقاوم��ت راه به جایی ببرد  چرا که جو روانی غال��ب، کاهش قیمت ها و انتظار 
برای آن اس��ت که به رکود  د ر برخی بازارها منتهی شد ه است. صاد رکنند گان 
هم از کاهش نرخ ارز ناش��ی از ش��ل ش��د ن تحریم ها گالیه خواهند  کرد  چرا 
 ک��ه مزی��ت قیم��ت ارز برای آنه��ا از بین رفت��ه و باید  برای ص��اد رات کاالها، 

راههای جد ید  پید ا کنند .
از این نمونه ها زیاد  اس��ت و مجموع آن، نوع��ی جد ال قیمتی د ر اقتصاد  ایران 
ایجاد  خواهد  کرد . اما مس��ئله اصلی این نیس��ت، بلکه توجه د اد ن حاکمیت به 
این واقعیت اس��ت که مقاومت نجیبان��ه مرد م د ر برابر اثرات تحریم ها، کوچک 
ش��د ن سفره ها، رش��د  ش��د ید  قیمت ها و بروز کمبود ها اکنون و با کنار رفتن 
عام��ل اصلی، باید  پایانی خوش به د نبال د اش��ته باش��د  و هرگونه تعلل د ر اثر 
د اد ن کاه��ش یا رفع تحریم ها د ر زند گی روزمره مرد م و بهبود  وضعیت زند گی 
آنان، خطایی نابخش��ود نی اس��ت. ل��ذا تکلیف قوای س��ه گانه و البته نیروهای 
سیاس��ی، کارشناسان و د یگر نهاد ها و جریانات این است که از هرگونه التهاب 
آفرینی، بحران س��ازی مصنوعی و اظهار نظرهای تند  و هیجانی که به هر نحو 
باعث کاهش اثرگذاری تحریم ها بر زند گی و معیش��ت مرد م بشود ، بپرهیزند  و 
بد انند  که قضاوت عمومی، این گونه رفتارها را به مثابه آب ریختن به آس��یاب 
اقتص��اد  زیرزمین��ی تعبیر خواهد  ک��رد . بخصوص هرگونه رقابت سیاس��ی د ر 
آس��تانه انتخابات ریاس��ت جمهوری پیش رو باید  با د ر نظر د اشتن و مالحظه 
رفاه و معیشت مرد م انجام شود  و از هر وسیله ای که باعث باال ماند ن قیمت ها 

به خصوص د ر مورد  نرخ ارز پرهیز شود .
به عبارت صریح تر، اکنون که ترامپ و فش��ارهایش رفته و افقی روشن د ر برابر 
زند گی و معیشت مرد م و اقتصاد  کشور قرار گرفته، هرگونه تالش برای تاریک 
ک��رد ن این افق و گرفتن اولین ش��ب آرامش اقتصاد  ای��ران پس از ترامپ، د ر 

تقابل با منافع ملی است.

پ��س از کش و قوس های فراوان س��رانجام ج��و باید ن به 
عنوان چهل و ششمین رییس جمهور تاریخ ایاالت متحد ه 

وارد  کاخ سفید  شد .
باید ن چالش های بس��یار زیاد ی را د ر آیند ه خواهد  د اشت 
که رواب��ط با چین، اتحاد یه اروپا، مس��اله مهاجران، کرونا، 
احیای رشد  اقتصاد ی، توافق هسته ای با ایران و بازگرد اند ن 
وحد ت به جامعه آمریکا از مهم ترین آن ها محس��وب می 
ش��ود . چین د ر آخرین روز د ولت ترامپ اعالم کرد  شماری 
از مقام��ات ارش��د  د ولت وی از جمله مای��ک پامپیو- وزیر 
خارجه، رابرت اوبرایان- مش��اور امنیت ملی، جان بولتون- 
مشاور سابق امنیت ملی و استیو بنون- مشاور سابق ترامپ 

را د ر فهرست تحریم های خود  قرار د اد ه است.  
معامله گران د ر سراسر جهان به تیم باید ن بیشتر از د ولت 
ترامپ د ر خصوص مس��ایل جهانی خوش بین هس��تند  و 
همین مس��اله باعث افزایش محس��وس د ر تعد اد  معامالت 
آتی ش��د ه اس��ت. جانت یلن که توسط باید ن برای تصد ی 
گری وزارت خزانه د اری آمریکا معرفی ش��د ه اس��ت سابقه 
ریاس��ت بر بانک مرکزی این کشور را د ر کارنامه خود  د ارد  
و معامل��ه گران امید وارن��د  روی کار امد ن وی باعث تعامل 
بیشتر وزارت خزانه د اری با فد رال رزرو د ر خصوص مسایل 
مختلف ش��ود  که از جمله مهم ترین آن ها سیاس��ت های 

پولی خواهد  بود .  
پایی��ن باق��ی ماند ن س��طح تقاض��ا و مخارج خان��وار د ر 
کش��ورهای مختلف د ر س��طح بس��یار پایین باعث نگرانی 
معامله گران ش��د ه اس��ت. حتی با وجود  اینک��ه نرخ بهره 
کشورهای توس��عه یافته د ر سطوح بس��یار پایین تاریخی 
خود  قرار د ارد ، مشکالت مالی برای بسیاری از شرکت ها به 
قوت خود  باقی اس��ت و مشخص نیست بانک های مرکزی 
تا چه زمانی بتوانند  به رویه کنونی و چاپ پول اد امه د هند . 
این د و عامل د ر کنار هم باعث هش��د ار برخی اقتصاد د انان 

نسبت به طوالنی شد ن روند  احیای اقتصاد  شد ه است.  
شاخص خوش بینی به اقتصاد  آمریکا د ر ابتد ای ماه ژانویه 
به ۵۰.۱ واحد  رس��ید ه که این رقم نسبت به ماه قبل ۱.۱ 
د رصد  بیش��تر شد ه است و نخس��تین افزایش خوش بینی 
د ر طول س��ه ماه اخیر محسوب می شود . فعاالن اقتصاد ی 
آمریکا امید وارند  توزیع واکس��ن س��رانجام آغازی بر پایان 
کابوس کرونا باش��د  و ش��روع به کار د ولت جد ید  نیز امید  

آن ها را افزایش د اد ه اس��ت. براس��اس گزارش سایت طال، 
کریس گافنی- تحلیلگر ارش��د  بازار سرمایه د ر موسسه تی 
آی بن��ک  گفت: تزریق نقد ینگی جد ید  به بازارها د ر قالب 
بسته های حمایتی جد ید  د ر شماری از کشورها باعث می 
ش��ود  تا معامله گران با خیال آس��ود ه تری وقایع آیند ه را 
د نبال کنند . س��ال ۲۰۲۰ یک س��ال معمولی نبود  و روند  
معامالت بازار نش��ان می د هد  که با توجه به ریس��ک های 
سال ۲۰۲۰ بازارها هنوز قاد ر به اد امه مسیر بد ون حمایت 
های سیاس��ت گذاران نیستند . نوس��انات بازار د ر ماه های 
اخی��ر زیاد  بود ه اس��ت و بازگش��ت آرام��ش نیازمند  زمان 

خواهد  بود .  
سهام آمریکا رکورد  زد : س��هام آمریکا د ر معامالت د یشب 
تحت تأثیر س��وگند  ریاست جمهوری باید ن و امید  به بسته 
کم��ک مالی جد ی��د  آمری��کا و توزیع بهتر واکس��ن کرونا  
تح��ت نظ��ارت او، رکورد ش��کنی کرد ند .میانگین صنعتی 
د او جون��ز ۲۵۷.۸۶ واح��د  یا ۰.۸ د رص��د  جهش کرد  و به 
رک��ورد  تاریخی ۳۱٫۱۸۸.۳۸ واحد  رس��ید .اس اند پی ۵۰۰ 
هم ۱.۴ د رصد  جهش کرد  و به رکورد  تاریخی ۳٫۸۵۱.۸۵ 
واحد  د س��ت یافت. کامپوزیت ن��زد ک نزد یک به ۲ د رصد  
جه��ش کرد  و به رکورد  جد ید  ۱۳٫۴۵۷.۲۵ واحد  رس��ید .

هر س��ه شاخص سهام آمریکا د ر معامالت د یشب به رکورد  
جد ید  میان جلسه ای هم د س��ت یافتند .د ر این میان سهام 
نتفلیکس با جهش فراتر از انتظار ۱۶.۹ د رصد ی روبرو شد .

س��رمایه گذاران امید وارند  ج��و باید ن ۷۹ س��اله بتواند  به 
عنوان ۴۶ امین رئیس جمهور آمریکا با بس��ته کمک مالی 
۱.۹ تریلیون د الری خ��ود  وضعیت اقتصاد  آمریکا را بهبود  

ببخشد .
 بورس های اروپایی:د ر معام��الت بازارهای بورس د ر اروپا، 
شاخص "فوتسی ۱۰۰" بورس لند ن با ۰.۴۱ د رصد  افزایش 
نس��بت به روز قبل و د ر سطح ۶۷۴۰.۳۹ واحد  بسته شد .  
ش��اخص "د کس ۳۰" بورس فرانکفورت د ر آلمان با صعود  
۰.۷۷ د رصد ی و ایس��تاد ن د ر س��طح  ۱۳ هزار و ۹۲۱.۳۷ 
واحد ی به کار خود  خاتمه د اد  و شاخص "کک ۴۰" بورس 
پاریس با جهش ۰.۵۳ د رصد ی د ر س��طح ۵۶۲۸.۴۴ واحد  
بس��ته شد . د ر ماد رید  ش��اخص "ایبکس ۳۵" ۰.۰۶ د رصد  

باال رفت و به ۸۲۰۴.۱۰ واحد  رسید .
بورس های آس��یایی رش��د  کرد : سهام آس��یا اقیانوسیه د ر 

معام��الت امروز، پنجش��نبه تح��ت تأثیر واکن��ش مثبت 
بازارهای مالی آمریکا به س��وگند  ریاس��ت جمهوری باید ن 

رشد  کرد ند .
جامع ترین ش��اخص س��هام آسیا اقیانوس��یه ام اس سی آی 
بد ون سهام ژاپن ۰.۸۹ د رصد  رشد  کرد  د ر حالی که نیکی 

ژاپن ۰.۷۲ د رصد  باال آمد .
د ر بازار چین کامپوزیت شانگهای ۱.۳۰ د رصد  جهش کرد  

و هانگ سنگ هنگ کنگ بد ون تغییر باقی ماند .
ای اس اک��س اس��ترالیا ۰.۷۸ د رصد  و کوس��پی کره جنوبی 

۰.۸۸ د رصد  رشد  کرد ند .
د ر بازار ارز، د الر د ر برابر ارزهای مهم آس��یا افت کرد . نرخ 
براب��ری د الر با ین ژاپن و یوآن چین به ترتیب به ۱۰۳.۴۸ 

واحد  و ۶.۴۵۷۷ واحد  رسید .
قیم��ت د الر با آم��د ن باید ن افت ک��رد : ارزش د الر آمریکا 
د ر حالی با س��وگند  ریاس��ت جمهوری باید ن افت کرد  که 
خوش بینی سرمایه گذاران به ریاس��ت جمهوری او ارزهای 

مهم جهان را تقویت کرد .
به د نبال مراس��م تحلیف جو بای��د ن، ارزش د الر آمریکا د ر 
براب��ر ین ژاپ��ن ۰.۴ د رصد  افت کرد  و ب��ه ۱۰۳.۴۵ واحد  

رسید  که پایین ترین سطح د ر د و هفته گذشته است.
ن��رخ براب��ری د الر با د الر کاناد ا ۰.۷ د رص��د  افت کرد  و به 
۱.۲۶۰۷ د الر کاناد ا رس��ید . این ضعیف تری��ن نرخ برابری 

د الر د ر سه سال اخیر است.
د الر د ر مقابل د الر اس��ترالیا، اس��ویی، هم ۰.۶ د رصد  افت 

کرد  و به نرخ برابری ۰.۷۷۴۵ واحد  رسید .
نرخ برابری پوند  انگلیس با د الر آمریکا به باالترین س��طح 

سه ساله ۱.۳۷۲۰ واحد  جهش کرد .
یورو ۰.۲۱ د رصد  د ر برابر د الر تقویت شد  و به نرخ برابری 

۱.۲۱۲۹ واحد  رسید .
چراغ س��بز ط��ال به آمد ن بای��د ن: قیم��ت جهانی طال د ر 
معامالت د یشب پس از سوگند  ریاست جمهوری باید ن و با 
امید  به بسته مالی جد ید  او بیش از یک د رصد  جهش کرد . 

اونس د ر حال حاضر وارد  کانال ۱۸۷۰ د الری شد ه است.
س��رمایه گذاران امید وارند  جو بای��د ن و وزیر خزانه د اری او 
جان��ت یلن، به زود ی بس��ته کمک مال��ی جد ید ی را برای 

کمک به اقتصاد  آمریکا تصویب کنند .
 کارشناس��ان بازار بر این باورند  که طال د ر س��ه ماهه د وم 

س��ال جاری قابلیت بازگش��ت به هزاره س��وم قیمتی خود  
را د ارد ؛ د ر حقیق��ت اثر موج نقد ینگی که از ابتد ای س��ال 
گذش��ته تاکنون وارد  اقتصاد  ش��د ه تا آن زمان بیشتر خود  
را نشان خواهد  د اد . د ر ماه های آیند ه که تعد اد  بیشتری از 
افراد  توس��ط واکسن ایمن ش��د ه اند  به احتمال زیاد  مجد د ا 
فعالیت ه��ای اقتص��اد ی افزایش پید ا خواهد  کرد  و س��طح 

تقاضا افزایش پید ا خواهد  کرد .
مقد ار باالی پول های پس اند از ش��د ه د ر س��ال گذش��ته به 
همراه حجم نقد ینگی باال به جا ماند ه از اقد امات انبساطی 
د ر آن د وره احتماال س��بب خواهد  ش��د  ت��ا تقاضا حتی به 
سطح باالتری نسبت به قبل از کرونا )حد اقل برای د وره ای 
چند ماهه( برس��د . د ر نتیجه از نظر کارشناسان بازار د ر آن 
مقط��ع به احتمال زیاد  مرد م به س��رعت افزایش نرخ تورم 
را حس خواهند  کرد . همین موضوع س��بب خواهد  ش��د  تا 
طال د ر آن ش��رایط قابلیت صعود  به مرز های باالتر قیمتی 

را به د ست بیاورد .
 قیمت نفت خام با رشد  غیرمنتظره ذخایر نفت آمریکا افت 
کرد :قیمت نفت خام د ر معامالت امروز، پنج شنبه با انتشار 
گزارش رشد  غیرمنتظره میزان ذخایر نفت انبارهای آمریکا 
که نگرانی هایی را د ر مورد  چشم اند از تقاضا ایجاد  کرد ، افت 
کرد .تا ساعت ۱۰:۳۵ به وقت تهران، قیمت پیش خرید  هر 
بش��که نفت خام برنت، بنچ م��ارک بین المللی قیمت نفت، 

۲۲ سنت یا ۰.۴ د رصد  افت کرد  و به ۵۵.۸۶ د الر رسید .
قیم��ت نفت خام نیمه س��نگین آمری��کا، د ابلیوتی آی، ۲۴ 

سنت یا ۰.۵ د رصد  افت کرد  و به ۵۳.۰۷ د الر رسید .

واکنش بازارهای مالی به آغاز کار »جو بایدن«

برجام ُمرد  و بوی گند  آن مرد م را آزرد ه کرد ه

حمل��ه تند  روزنامه نزد یک ارد وغان به ایران؛ زنگ ه��ای خطر به صد ا د رآمد ه اند ؛ تهران د ر 
حال حرکت به سوی غرب است!

"ترکیه باید  به رابطه اش با ایران اد امه د هد . البته زنگ های خطر به صد ا د رآمد ه اند  و ایران به 
سوی غرب د ر حال حرکت است و ترکیه نباید  د ر این میان عامل تقویت کنند ه این نزد یکی 
باش��د . ترکیه هرگز نبای��د  فراموش کند  که غرب همواره هموارکنند ه مس��یر برای ایران و 
تش��یع بود ه است و به این راه اد امه می د هد . غرب هیچگاه راه را برای ترکیه و جهان سنی 
هموار نکرد ه است. غربی ها انقالب چهار د هه ای ایران را د ر هم نکوبید ند  بلکه بالعکس تنها 
نتوانس��تند  د ولت منتخب اخوان المس��لمین د ر مصر که برآمد ه از رای مرد م بود  را تحمل 

کنند . غربی ها کود تایی را د ر ترکیه سازماند هی کرد ند ".
س��رویس بین المل- "یوس��ف کاپالن" س��تون نویس روزنامه "ینی شفق" نزد یک به حزب 

عد الت و توسعه د ر یاد د اشت تازه و تند ی علیه ایران موضع گیری کرد ه است.
این ستون نویس ترک د ر یاد د اشت خود  مد عی شد ه که غرب همواره جاد ه صاف کن اقد امات 
ایران بود ه چرا که هد ف غربی ها را نابود  س��اختن کش��ور های مس��لمان سنی و استفاد ه از 

ایران به عنوان اهرمی د ر راستای د ستیابی به این هد ف می د اند .
این س��تون نویس د ر اد امه اد عاهایش می نویسد : "آرنولد  توین بی" مورخ بریتانیایی نوشته 
بود  مهم ترین نتیجه اس��تعمارگری غرب د ر خاورمیانه ایج��اد  تفرقه و اختالف بین جهان 
س��نی و از بی��ن برد ن قد رت اتحاد  جهان اس��الم ب��ود . نظر "توین بی" مبتنی بر ش��کاف 
جغرافیایی ایجاد  ش��د ه د ر جهان اس��الم به د نبال فروپاش��ی امپراتوری عثمانی، چند  پاره 
ش��د ن مسلمانان هند وستان، ترک ها و جهان عرب بود . این برنامه غرب بود ه است. نخست 
ایجاد  ش��کاف الهیاتی و سپس فروپاشاند ن سیاس��ی - مذهبی کشورها. نخست وهابیت را 
با هد ف از میان برد اش��تن امپراتوری عثمانی از نظر سیاس��ی - مذهبی بس��یج کرد ند . به 
طور مش��ابه، جنبش هایی، چون احمد یه را با هد ف پروتستانیزه کرد ن اسالم د ر هند وستان 
تقویت کرد ند  که منجر به ایجاد  تفرقه میان مس��لمانان هند  ش��د . سپس سیاست قد یمی 
تفرقه افکن��ی را بین اعراب و ترک ها ب��ه راه اند اختند  چرا که از د ید  غرب، ترک ها و اعراب 
هرگز نباید  با یکد یگر همکاری کنند . نتیجه این سیاس��ت هموار کرد ن مس��یر برای ایران 

بود ه تا تشیع را به عنوان تنها نمایند ه واقعی جهان مسلمان معرفی کند ".
او د ر اد ام��ه یاد د اش��ت خ��ود  تنش های میان اس��رائیل و ایران را س��طحی و د ر نهایت به 
نفع ایران خواند ه و مد عی ش��د : "من ضد ایرانی نیس��تم؛ این ایران است که ضد  من و ضد  
جهان سنی است. این خصومت ایران ریشه های اعتقاد ی و تاریخی د ارد . اقد امات ایران د ر 
س��وریه، عراق، لبنات و یمن ناقض اد عای آنان است. این بد ان معنا نیست که من اقد امات 
س��عود ی ها را ناد ید ه می گیرم. عربستان برد ه امپریالیست ها است و تقصیری کم تر از ایران 
-کش��ور د ر رویای گسترش امپراتوری پارسی- ند اش��ته است. همچنین، عربستان همواره 
با اقد امات اش راه را برای ایران هموار کرد ه اس��ت. اس��رائیل نیز با اقد امات خود  د ر منطقه 
د س��ت ایران را قوی تر کرد ه اس��ت. فراموش نکنیم که اس��رائیل موجود یت اش را مرهون 
خصومت ایران اس��ت. به گفته های "هانری کوربن" شرق ش��ناس نگاه کنید . او مد عی شد ه 
بود  که ایرانیان نمایند گان فلسفه و اید ئولوژی اسالمی د ر حد ود  یک قرن پیش بود ه اند . او 
د ر کنفرانس های خود  د ر د انش��گاه های امریکایی و اروپایی این اید ه را تبلیغ و ترویج کرد ه 
بود . د ر نتیجه، د انشگاهیان غربی به صورت هد فمند  اید ه نمایند گی جهان مسلمان توسط 
ایران را تبلیغ می کنند  و پارسیان را پد ران اصلی فلسفه اسالمی قلمد اد  و معرفی می کنند ".

او د ر توصیه به د ولت ترکیه می نویس��د : "ترکیه باید  به رابطه اش با ایران اد امه د هد . البته 
زنگ های خطر به صد ا د رآمد ه اند  و ایران به سوی غرب د ر حال حرکت است و ترکیه نباید  
د ر این میان عامل تقویت کنند ه این نزد یکی باشد . ترکیه هرگز نباید  فراموش کند  که غرب 
همواره هموارکنند ه مس��یر برای ایران و تش��یع بود ه است و به این راه اد امه می د هد . غرب 
هیچگاه راه را برای ترکیه و جهان س��نی هموار نکرد ه اس��ت. غربی ها انقالب چهار د هه ای 
ایران را د ر هم نکوبید ند  بلکه بالعکس تنها نتوانس��تند  د ولت منتخب اخوان المسلمین د ر 
مصر که برآمد ه از رای مرد م بود  را تحمل کنند . غربی ها کود تایی را د ر ترکیه سازماند هی 

کرد ند ".

تهران در حال حرکت به سوی غرب است!

محس��ن رنانی؛ اقتصاد د ان د ر یاد د اشتی ضمن هشد ار به شرایط اقتصاد ی ایران نوشت: 
کل اقتصاد  و نظام تد بیر و بنگاه ها و س��ازمان ها و حتی خانواد ه  د ر جامعه ما ناکارآمد ، 
فرس��ود ه و ناتوان ش��د ه اند  و برای تولید  مقد ار معینی کاال یا خد مت، سال به سال باید  

انرژی بیشتری مصرف کنند .
او م��ی گوید : یعنی این الابالی ش��د ن م��ا د ر تولید  و مصرف و رانند گ��ی و همه د یگر 
ابع��اد  زند گی به عملک��رد  همه ما بر می گرد د ؛ گرچه د ر نگاه نهایی، همه آنها ناش��ی از 
سیاس��تگذاری نامناسب و بی تد بیری نظام تد بیر اس��ت.اکنون که د یگر نفت نمی تواند  
ناکارآمد ی ما را جبران کند  و بحران ها یکی یکی د ر حال س��ر رس��ید ن هستند  باید  به 
س��رعت سبک زند گی خود مان را د ر حوزه اقتصاد  و سیاست و اجتماع متحول کنیم و 

گرنه خیلی زود ، زود تر از آنچه گمانش را می کنیم، د یر می شود .
همه اینها نش��ان می د هد  که مس��یر کنونی کش��ور د یگر قابل اد امه نیس��ت و تجربه 
د هه های اخیر نظام تد بیر ما چیزی جز ناکارآمد ی و شکس��ت را نش��ان نمی د هد  و اگر 
بخواهد  به همین ترتیب اد امه د هد  کل جامعه و منابع ماد ی و طبیعی و انس��انی ایران 
را رو به نابود ی خواهد  برد . به هیچ زبان د یگری نمی توان نشان د اد  که این سیستم به 
غایِت ناکارآمد ی خود  رس��ید ه است و اگر هر چه سریع تر فرمان را نچرخاند  ما را به ته 

د ره خواهد  فرستاد .
ما چاره ای ند اریم جز انجام اصالحات الزم د ر همه حوزه های بحران آفرین، رتبه بند ی 
مجد د  هد ف گذاری های ملی )د س��ت کم برای یک نس��ل(، بازگشت به مد یریت عقالنی 

مبتنی بر منافع ملی، توقف انقالبی گری افراطی و نهایتاً بهسازی نظام سیاسی.
 د ر ی��ک کالم، ما نیازمند  ورود  به مرحله افق گش��ایی هس��تیم و البت��ه من برای این 
که کلی حرف نزد ه باش��م، مهم ترین، ضروری ترین و آخرین فرصت افق گش��ایی برای 
جمهوری اس��المی را به صورت تحلیلی و تفصیلی د ر یاد د اش��ت بعد ی معرفی خواهم 

کرد .
ای��ن روزها خ��د ا خد ا می کنم که بورس فرو نریزد ، که د الر باال نرود ، که ترامپ بیش از 
این خیره س��ری نکند ، که نمایند گان نوخاس��ته ی مجلس، کشور را بی ثبات نکنند ، که 
ت��ورِم چهارنعل س��ربرنیاورد ، که طاقت فقرا طاق نش��ود ، که پول ه��ا از بخش تولید  به 
بورس ب��ازی نرود ، که بیکاران به خیابان نریزند ، که کارگران اعتصاب نکنند ، که جوانان 
خسته و ناامید  د ست به اعتراض نزنند ، که د ولت تصمیمات شتابرد ه نگیرد ، که مقامات 
سخنرانی  احساسی نکنند ، که اسرائیل تحریک مان نکند ، که نظامیان به اشتباه موشک 
ه��وا نکنند ، که ترامپ د وباره رأی نیاورد  و مهم تر از همه، که خد ا از غریبی خود ش د ر 
این د یار، د لشکسته و ناامید  نشود  و د رهای رحمتش را به روی ما نبند د .* آه آه که این 

روزها چقد ر همه باید  مراقب باشیم.

د اریم به ته د ره می رویم
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اگ��ر نخواهی��م تاریخ معاصر را ابزار جناحی و سیاس��ی 
یا حتی بازی کود کان تصور کنیم که من ش��اه ش��وم و 
تو نیز مصد ق و برخی هم تود ه ای ش��وند  که به س��وی 
»کرملی��ن« ش��عار مرگ بر ش��اه و مص��د ق د هند ؛ اگر 
نخواهیم پاسخ »هگل« فیلسوف نامد ار آلمانی را بد هیم 
که ما ایرانیان گاهی تاریخ می خوانیم که شاید  از تاریخ 
بیاموزیم، آنگاه خواهی نخواهی باید  پذیرای این حقیقت 
شویم که جنبش ملی شد ن صنعت نفت، برد اشتن یک 
گام بلند  سیاس��ی برای استقالل ایران بود  تا یک کارزار 
اقتصاد ی.نفت، ملی نشد  که بابت آن نان به سفره ایرانی 
آورد ه ش��ود ؛ نفت ملی ش��د  تا اس��تقالل ایران تضمین 

شود .
 از سوی د یگر ملی شد ن این صنعت، نخستین جنبش 
سیاسی د ر خاورمیانه هم بود ؛ کارزاری که گرچه نافرجام 
ش��د  اما اراد ه مل��ی را د ر منطقه علیه س��لطه انگلیس 
برانگیخت. استقالل ما روزی به خطر افتاد  که کوشید ند  
آرمان مصد ق را از حافظه جمعی ما پاک کنند . شگفتا! 
آن اند ازه که ملی شد ن نفت به حیثیت و اعتبار سیاسی 
بریتانیا د ر جهان لطمه زد  به ارزش سهام این شرکت د ر 
بورس لند ن آس��یب نزد . به این سبب تاکید  د ارم د کتر 
مصد ق و تیم او بود  که د ر راهیابی اس��تقالل کش��ور از 

شعبه ایرانی کمپانی هند  شرقی خلع ید  کرد .
د کت��ر مصد ق ی��ک هفته بع��د  از ملی ش��د ن نفت به 
د ول��ت انگلی��س اعالم ک��رد  که آم��اد ه مذاک��ره برای 
پرد اخت غرامت یا س��هم انگلیس است؛ به د لیل اعتبار 
نخس��ت وزیر ایران و اعتماد  به س��خن او بود  که س��هام 
ش��رکت د ر ب��ورس لن��د ن فرو نریخت به گون��ه ای که 
س��هامد اران حقوقی و حقیقی از فروش س��هام منصرف 
شد ند . سهام شرکت نفت بر اثر خبر ترور تیمسار رزم آرا 
نخست وزیر بیش از اعالم ملی شد ن نفت ریزش د اشت. 
الزم به اش��اره است استقالل هند  به زعامت آن هند وی 
نجیب )مهاتما گاند ی( و انحالل کمپانی هند  ش��رقی به 
مثابه تنها نهاد  حافظ منافع انگلیس د ر هند وستان برای 
د کتر مصد ق و یاران او یک انگیزه قوی ش��د  تا آنها هم 
د ر ایران به سلطه شعبه هند  شرقی به عنوان نهاد  حافظ 
منافع بریتانیا د ر س��رزمین ما پایان د هند . بنابراین ترور 
آن هن��د وی نجیب و محاکمه و مجازات این نجیب زاد ه 
آیا ضربه به استقالل نیست؟ امروز هم که د کتر مصد ق 
به »حبس« تاریخی گرفتار اس��ت آیا رهایی او باید  تابع 
حافظه تراژیک جمعی باش��د ؟ از ترکمانچای تا مصد ق، 

نظامیان د ون پایه کمپانی هند  ش��رقی که د ر اس��تخد ام 
رسمی شرکت بود ند  با نظر مد یرعامل به عنوان مستشار 
و سفیر و کارد ار از هند وستان به ایران سرازیر می شد ند . 
اعزام ش��د گان کمپانی تاراج هند  و ایران د ر بازگشت به 
لند ن به القاب عالی جناب و حضرت اش��رف مفتخر شد ه 
و د ر ایام بازنشس��تگی از ران��ت و مزایای د ولت فخیمه 
هم بهره مند  می شد ند . انگلیس )جز د ر شرایط بحرانی( 
اصوال ایران را د ر اند ازه ای نمی د ید  که بخواهد  د یپلمات 

آموزش د ید ه و باتجربه به کشور ما اعزام کند .
د ر د و عهد نامه ش��رم آور گلس��تان و ترکمانچای همان 
مستش��اران نظامی کمپان��ی هند  ش��رقی بود ند  که د ر 
پوش��ش د یپلمات طرف مش��ورت عباس میرزا ش��د ند . 
طرفه اینکه منش��ی ژنرال پاس��کوویچ فرماند ه کل قفقاز 
)الکس��اند ر گریباید وف که د ر سفارت روسیه د ر تهران 
مثله شد ( از سروان مک د ونالد  کنسول جوان انگلیس د ر 
تبریز می پرس��د  که آیا او به د ولت روس کمک می کند  
که آنها هم یک کمپانی هند  شرقی مد ل روسی د ر تبریز 
تش��کیل د هند ! بی س��بب نیس��ت که برای ریشخند  به 
اس��تقالل ایران د ر عهد نامه، د و ماد ه کاپیتوالس��یون و 

اد امه سلطنت د ر ایل قاجار گنجاند ه شد .
پن��د اری زند ه ی��اد  عباس می��رزا ولیعه��د  د ر مذاکره با 
الکس��اند ر گریباید وف اند کی د چار »لقوه« ذهن و زبان 
ش��د ه که اصرار ب��ر ولیعهد ی فرزن��د ش د ارد  تا به رغم 
جد ای��ی نیم��ی از خاک ایران اما نظ��ام همچنان حفظ 
ش��ود ! آنچه امروز د ر قره باغ خونین می گذرد  اثر همان 

اید ه کمپانی هند  ش��رقی مد ل روس��ی است که د ستیار 
پاس��کوویچ مبتکر آن شد . د ر اسفند  ۱۳۲۹ خورشید ی 
د و روز پ��س از ت��رور تیمس��ار رزم آرا نخس��ت وزیر که 
نتوانس��ت نمایند گان ش��رکت نفت ای��ران و انگلیس را 
راضی به تقس��یم پنجاه د رصد ی سود  فروش نفت کند ، 
به پیش��نهاد  تیم د کتر مصد ق رئیس وقت کمیس��یون 
نفت مجلس شورای ملی این صنعت ملی اعالم می شود . 
البت��ه د و م��اه بعد  د ولت انگلیس )د ارن��د ه پنجاه و یک 
د رصد  سهام ش��رکت( که از آرمان سیاسی مصد ق آگاه 
است، پیش��نهاد  پذیرش پنجاه - پنجاه را می پذیرد  که 
او د ر پاس��خی قاطع و با کنایه به لن��د ن اعالم می کند  
چنانچه انگلیس از آن پس د ر مکاتبات عنوان »شرکت 
مل��ی نفت ایران« ذکر نش��ود  او هرگز به پیام ها پاس��خ 

نخواهد  د اد .
د ولت انگلیس با طعنه به د کتر مصد ق د ر مکاتبات اصرار 
بر ذکر نام قبلی د اشت؛ شرکتی که د ر کتاب اسرار خانه 
سد ان )نوشته اسماعیل رائین( گویی شعبه ای از کمپانی 
هند  ش��رقی د ر ته��ران بود  که د ر بس��یاری از حواد ث و 
فجایع سیاسی د ر ایران نقش د اشت.د ر پیشینه کمپانی 
هند  شرقی و ش��عبه ایرانی آن اشاره کنم نقش سیاسی 
امنیتی این د و نهاد  بیگانه بسیار فراتر از منافع اقتصاد ی 
انگلیس د ر کش��ور ما بود . ای��ن کمپانی که د ر فرهنگ 
سیاسی به »د ولت تجاری« مشهور شد ه ارتش مجهزی 
د اش��ت که د ر خد مت این ش��رکت بود . گرد ان اعزامی 
همین ارتش رضاش��اه را د ر ته��ران از فرماند هی کل قوا 

خل��ع مق��ام و د رجه کرد . گرد ان د یگ��ر از این کمپانی، 
کود تاگران عراقی را د ر بغد اد  سرکوب کرد  که د ر نتیجه 
فرار کود تاگران به تهران، رضاش��اه به عقوبت پشتیبانی 
از آنه��ا گرفتار ش��د ه و به د ورترین جزیره تبعید  ش��د . 
ای��ن گرد ان نگهبان خط لوله نفت آب��اد ان بود  اما تمام 
هزینه معیش��ت آن و پرد اخت حق��وق و مزایا به عهد ه 
ش��رکت نفت ایران و انگلیس بود  و نه به حساب د ولت 
بریتانیا؛ به رغم آنکه ای��ران خواهان حضور این تیپ د ر 
خوزستان نبود . سه مامور امنیتی کمپانی هند  شرقی د ر 
پوشش ژنرال به اصفهان رفته و تیمسار زاهد ی استاند ار 

را د ستگیر و به زند انی د ر اورشلیم فرستاد ند . 
د ر جنگ بین الملل اول »ویلهلم واس��موس« جاسوس 
آلمان��ی طرح انفجار د و خط لوله نفت آباد ان و بوش��هر 
را اجرا کرد ؛ سپس از بازد اشتگاه نیروی اعزامی کمپانی 

هند  شرقی از ایران گریخت.
این بار نیز هزینه اقامت نیروی انگلیس��ی توس��ط همان 
ش��عبه ایرانی کمپانی هند  ش��رقی تامین می شد . همان 
کمپانی »شیخ خزعل« را عضو انجمن فراماسونی کرد ه 
و برای او خلعت و نشان عالی مد یر کمپانی را فرستاد  و 
من د ر حیرت و حیرانم که شیخ ایرانی را با فراموشخانه 
هند  ش��رقی چه کار؟ البته د ر لیست بلند  باالی چاکران 
و فراماس��ون های کمپانی هند  ش��رقی، شیخ بحرین نیز 
د ید ه می شود  که با پید ایش نفت د ر آن منطقه و نابود ی 
تد ریجی کش��ت سود آور مروارید ، با پشتیبانی و رضایت 
کمپانی هند  شرقی س��از جد ایی از ایران را اند ک اند ک 

می نواخت.
این چند  اش��اره را آورد م تا نش��ان د ه��م آن زمان نفت 
و اس��تقالل و شیخ اهواز و ش��یخ بحرین همه زیر بیرق 
شعبه ایرانی کمپانی هند  شرقی بود ند . به لحاظ سیاسی 
د کتر مصد ق پیش��گام جنبشی شد  که حیثیت و اعتبار 
انگلیس را بابت د خالت نابجا د ر امور د اخلی ایران هد ف 
قرار د اد . س��خن پایانی اینکه برخی »پیر ایران« را ارج 
نمی نهند  که البته ماللی نیس��ت ج��ز اند کی انصاف؛ با 
این حال شایس��ته نیس��ت اینجا و آنج��ا علیه او تیغ از 
رو بس��ته تا به زعم خویش د ر مقال��ه و مصاحبه، علیه 
او س��خنی س��خیف گویند  و اتهامی ناروا زنند  تا از این 
نمد  نفرت پراکنی ش��اید  کالهی بسازند  آن هم علیه پیر 
آزاد ه ای که همچنان د ر تاریخ معاصر ایران حبس شد ه 
اس��ت.این مطلب را علی محمد  اس��کند ری جو د ر بنکر 

نوشت.

کارزار سیاست و اقتصاد

یک فعال تیک تاکی گفته اس��ت د ر س��ه ماه آیند ه بیتکوین یک ریزش و یک صعود  
بزرگ خواهد  د اش��ت.یک فعال نیویورکی تیک تاک د ر اد عایی عجیب گفته اس��ت می 
توان با اس��تفاد ه از الگوهای نجومی مس��یر حرکت بیتکوین را پیش بینی کرد . ش��اید  
خیلی از مرد م او را مس��خره کنند  اما وی اکنون یک میلیون فالوور د ر تیک تاک د ارد  

که اظهاراتش را د نبال می کنند .
وی توانس��ته بود  روند  اصالحی بیتکوین که از ۱۱ ژانویه شروع شد  را پیش بینی کند . 
وی د ر پاسخ به این سوال که چگونه این اتفاق را پیش بینی کرد ؟ می گوید : چون زحل 

د ر خال عبور از مشتری بود  به این نتیجه رسید م!
جالب اینکه بیتکوین از رکورد  ۴۲ هزار د الری اش عقب نشست و تاکنون هم نتوانسته 
است به سطح قبل برگرد د . این زن به نام آلتمان گفت: هیچ وقت قصد  ند ارم به کسی 
بگویم چه بخرد  یا چه نخرد . من می توانم مس��یر قیمت ها را پیش بینی کنم اما اد عا 
ند ارم که از آن به عنوان توصیه مالی استفاد ه کنند . شرایط افراد  با هم متفاوت است و 

من هیچ وقت توصیه به خرید  یا فروش نمی کنم.
برای او مش��تری نمایند ه بیتکوین و زحل بیانگر محد ود ه مقاومتی اس��ت. د ر حالی که 
صعود  قبلی بیتکوین برای بس��یاری از تحلیلگران مالی کم��اکان هم غیر قابل توضیح 
است معامله گران شاید  به هیچ توضیحی یا د لیلی د ر حال خرید ن بیشتر و بیشتر آن 
هس��تند . با اتکا به همین عطش نیز برخی از نهاد های مالی گفته اند  قله های جد ید ی 
د ر انتظار بیتکوین خواهد  بود : س��یتی گروپ می گوید  باید  منتظر بیتکوین ۳۱۸ هزار 
د الری بود  و جی پی مورگان نیز بیتکوین ۱۴۶ هزار د الری را پیش بینی کرد ه است.

اگر برایتان سوال است که پیش بینی این منجم از آیند ه چیست؟ وی چنین پاسخ می 
د هد : از آخر ژانویه نشانه های خوبی را می بینم. وضعیت د ر فوریه و مارس از همه بهتر 
اس��ت اما فکر می کنم از اواس��ط مارس شاهد  آغاز یک اصالح د یگر باشیم. بازار د ر ماه 

می گاوی ) صعود ی( خواهد  بود .

پیش بینی قیمت بیتکوین با ستاره شناسی!

وزی��ر امور اقتصاد ی و د ارایی طی س��خنانی د ر جلس��ه کمیس��یون اقتصاد ی مجلس 
ش��ورای اس��المی با تاکید  بر اینکه کار د ولت، "حمایت" و نه "تضمین" بازار س��رمایه 
است، تاکید  کرد " به عنوان متولی بازار سرمایه، پای کار ایستاد ه ام تا آن را به تعاد ل 

برسانم.
د کتر فرهاد  د ژپس��ند  با بیان این مطلب تأکید  کرد : به شما اطمینان مید هم همکاران 
شما د ر د ولت برای تعاد ل بخشی به بازار سرمایه، زمان نمی شناسند ، گر چه کماکان 
معتقد م مطالعه، مش��اوره و معامله به عنوان س��ه اصل کلید ی حضور د ر این بازار باید  

مورد  توجه تازه وارد ین قرار گیرد .
وزیر اقتصاد  گفت: د ولت و حتی مجموعه حاکمیت د ر د رجه اول وظیفه د ارد  ش��رایط 
را ب��ه گون��ه ای مهیا کند  که ریل گذاری مناس��ب برای تس��هیل ورود  و خروج و نقد  

شوند گی بورس صورت گیرد .
وی با بیان اینکه، بازار سرمایه محلی برای کشف قیمت و نه قیمت گذاری است، اظهار 
د اش��ت: بازار بورس نس��بت به قیمت گذاری واکنش منفی نشان می د هد  و به عنوان 
مثال وقتی وزیر صمت د ر خصوص بازار فوالد  اقد ام به چنین کاری کرد ، بازار سرمایه 
واکنش منفی نش��ان د اد  و باعث نگرانی د یگر فعاالن اقتصاد ی شد  که نکند  این اقد ام 

به سایر کاال ها تسری پید ا کند .
د ژپسند  افزود : من به عنوان وزیر اقتصاد  د ر این مورد  از مصاحبه با رسانه ها خود د اری 
ک��رد م اما این موضوع د ر هیات د ولت مطرح و قرار ش��د  د یگ��ر اصالح قیمت اینگونه 

اتفاق نیافتد .  
وی طرح موضوعاتی نظیر اجبار پاالیشگاه های د ولتی به توزیع قیر یا معافیت مالیاتی 
ش��رکت های معد نی و پتروش��یمی را از جمله د یگر مس��ایلی عنوان کرد  که از سوی 

فعاالن بازار سرمایه مورد  رصد  قرار گرفت.
وزیر اقتصاد  تصریح کرد : افزایش نرخ س��ود  بین بانکی د ر حالی که نرخ سپرد ه ساالنه 
د ر بانک ها معاد ل ۱۸ د رصد  و نرخ بین بانکی حد ود  ۲۰ د رصد  است، طبیعتا بر روی 

بازار سرمایه تاثیر منفی د ارد .
وی با تاکید  بر اینکه وزارت اقتصاد  متولی صنعت بانکد اری اس��ت، افزود : وزیر اقتصاد  

به عنوان متولی باید  ابزار الزم را د ر اختیار د اشته باشد .
وی اد امه د اد : یکی از ایراد  هایی که به ما گرفته می ش��ود  این اس��ت که چرا حقوقی 
های د ر حد  فاصل تیر تا اواس��ط مرد اد  ماه اقد ام به عرضه گس��ترد ه س��هام د ر بورس 
کرد ن��د  د ر حالی که ما منطقا ً بای��د  د ر زمان فزونی تقاضا اقد ام به عرضه می کرد یم تا 

مانع افزایش مصنوعی قیمت ها می شد یم.
د ژپس��ند  افزود : د ر همان ایام  مصوبه ای برای افزایش شناوری شرکت های بورسی تا 
۲۵ د رص��د  را گرفتیم که به اذعان همگان "مصوبه طالیی" بود ، زیرا روند  رو به فزونی 

تقاضا د ر بورس را پوشش می د اد .
وزی��ر اقتصاد  تصریح ک��رد ؛ د ر زمان ریزش بورس هم باید  تقاضا ش��کل بگیرد  که به 

همین منظور حقوقی ها ورود  کرد ند  و اقد ام به خرید  سهام می کنند .
وزی��ر اقتصاد  همچنین تامین مالی بود ج��ه از طریق عرضه انواع اوراق را اقد امی د یگر 
از سوی وزارت اقتصاد  د ر راستای حفظ تعاد ل د ر بازار سرمایه معرفی کرد  که موجب 
تعمیق بخش د یگری از بازار س��رمایه شد . د ژپسند  افزود : همچنین، د ر مقطعی، ما به 
این نتیجه رس��ید یم که د ولت د یگر عرضه اولیه نکند  و بخش خصوصی را به این کار 
فرا خواند یم. رییس شورای عالی بورس و اوراق بهاد ار، با د عوت همگان به عد م برخورد  
احساسی با نوس��انات بازار سرمایه گفت: اگر خاطرتان باشد  یک مرتبه د یگر، شاخص 
بازار س��رمایه تا یک میلیون و د ویست هزار واحد  پائین آمد  و بعد  مجد د اً تا یک و نیم 
میلیون واحد  افزایش پید ا کرد . این تجربه به ما نش��ان د اد  که تغییر روند  ش��اخص د ر 

شرایط ثبات شرایط پیرامونی به سهولت امکانپذیر است.
وزیر اقتصاد  د ر بخش د یگری از سخنان خود  با اشاره به تالش های صورت گرفته برای 
تس��هیل ورود  ش��رکت ها به بورس، اعالم کرد : د ر حال حاضر د ر صورت کامل بود ن 

مد ارک، فرآیند  پذیرش یک شرکت د ر بازار بورس، حد اکثر یکماه طول می کشد .
د ژپس��ند  با بیان اینک��ه  د ولت باید  کاری کند  که این عملیات کش��ف قیمت د ر بازار 
بورس با کارآمد ی انجام ش��ود ، گفت: د ر همین زمینه د ر د و ماه گذش��ته به اند ازه ۱۰ 

س��ال کار انجام شد ه و همه ش��رکت ها بازار گرد ان 
د ارند .

وزیر اقتصاد  با اشاره به برخی د یگر 
از اقد ام��ات ای��ن وزارتخان��ه برای 
کاهش نوسان بازار، استفاد ه از ابزار 
جد ی��د ی مانن��د  اوراق تبعی د ر این 

خصوص را مورد  اشاره قرار د اد .
گفتنی اس��ت د ژپس��ند  بع��د  از ظهر 
ام��روز ب��ه اتف��اق ریی��س س��ازمان 
بورس و اورق به��اد ار، اعضای هیأت 
مد یره این س��ازمان، رؤسای شرکت 

های بورس ته��ران و فرابورس و 
معاونین  از  تع��د اد ی 
د ر  وزارتخان��ه،  ای��ن 
کمیس��یون  جلس��ه 
مجل��س  اقتص��اد ی 

ب��ا  اس��المی  ش��ورای 
موضوع بررس��ی ش��رایط 
بازار سرمایه حضور یافته 

بود .

پای کار بورس ایستاد ه ام

با نگاه به تاریخ فعالیت های اقتصاد ی بشر، می  توان بر این نکته تاکید  کرد  
که ضعف اخالق د ر کس��ب وکار، موجب بروز مشکالت بسیاری د ر جوامع 
بشری شد ه اس��ت؛ مانند  بروز مشکالت زیست محیطی د ر د نیای معاصر، 

بروز فجایع انسانی و شکل گیری تجارت های ضد  اخالقی.
جس��تارهای اخالقی د ر صنعت خد مات مالی بر هر فرد ی اثرگذار اس��ت. 
اگرچه ممکن است فرد  د ر این صنعت فعالیت ند اشته باشد ، لیکن مشتری 
خد مات ارائه ش��د ه د ر این صنعت به ش��مار می رود . بنابراین، انکار وجود  
رفتارهای غیراخالقی د ر صنعت مالی، به خصوص بانکد اری از نظر ماهیت 

این صنعت بیهود ه است.
بر این اس��اس، یک نظام بانکی مبتنی بر اخالق، رویکرد  واقع بینانه تری را 
نس��بت به ثروت واقعی و پول اتخاذ می کند . همچنین یکی از د غد غه های 
اصلی مد یران کارآمد  د ر سطوح مختلف، چگونگی ایجاد  بسترهای مناسب 
برای عوامل انس��انی شاغل د ر تمام حرفه ها است تا آنها با حس مسوولیت 
و تعه��د  کامل به مس��ائل د ر جامعه و حرفه خود  ب��ه کار بپرد ازند  و اصول 

اخالقی حاکم بر شغل و حرفه خود  را رعایت کنند .
    اخالق بانکد اری ما با نظریات نمی خواند : به باور "جان استوارت 
میل" اگر قصد  یک بانک »گس��تراند ن ش��اد مانی« باشد ، آن بانک اخالقی 
اس��ت. اگر بانک مورد  بحث طوری رفتار کند  که بیشترین میزان شاد مانی 
را ب��رای بیش��ترین میزان افراد  ایج��اد  کند ، طبق "می��ل" آن بانک رفتار 
اخالقی د اش��ته اس��ت. از آنجا که بخش بانکد اری بس��یار بزرگ، پیچید ه 
و د ارای تأثیرات فراگیر اس��ت، تشخیص ش��اد مانی تمام کسانی که رفتار 
بانک ها د ر کل و برخی بانک ها باالخص بر آن ها تأثیر د ارد  د شوار است. با 
این حال، گاهی اوقات می توان پی برد  که چه راه کارهایی موجب بیشترین 

میزان شاد مانی می شود .
حال پرس��ش اینجاست که بانکد اری ما د ر کجای این رفتار قرار می گیرد ؟ 
آیا این صنعت توانایی گستراند ن شاد مانی برای تک تک افراد  جامعه د ارد  

یا صرفا قشر خاص از این سفره لقمه نانی به شاد مانی می برند ؟
متاس��فانه و ش��وربختانه ظواهر این صنعت بازگوی حکایت مبهمی است، 
حکایتی که خود  حلوا حلوا می کند  ولی د ر ورای آن حس غم انگیزی است 

و به جای شاد مانی اند وه توزیع می کند .
   یک بانک چگونه قابل پیش بینی اس�ت؟: و اما یک بانک چگونه 
می تواند  با اخالق و قابل پیش بینی باشد ؟ یک بانک قابل پیش بینی، حتماً 
باید  متعهد  و مس��وولیت پذیر باشد ، یعنی منافعش مستقیماً د ر گرو منافع 
مش��تریان باش��د  و تمام منابع و امکانات خود  را هم ب��ه صورتی واقعی و 
صاد قان��ه د ر خد مت مش��تریان قرار د هد  و شش��د انگ بان��ک هم د ر قبال 
مشتری احساس تعهد  و مسوولیت بکند  و از آنجایی که احساس مسئولیت 
و مس��ئولیت پذیری د ارای ابعاد  اخالقی نیز هست، پس مشتری مد اری هم 

یک امر اخالقی بشمار می رود .
بررسی موقعیت ش��رکت های بزرگ د ر سطح جهان هم نشان می د  هد  که 
همه آنها د ر د رجه اول اخالقی بود ه اند  و از راه عملکرد  متعهد انه نسبت به 
مش��تریان، به موفقیت های چشمگیر رسید ه اند ، پس بانکی می تواند  موفق 
باش��د  که اخالقی باش��د  و د ر واقع، جایگاه اخ��الق و میزان اخالقی بود ن 
یک بانک، تعیین کنند ه س��هم بازار آن بان��ک خواهد  بود . چنین بانکی د ر 
همان حال که به طور طبیعی د ر اند یش��ه س��ود آوری و موفقیت های مالی 
خود  می باش��د ، باید  د ر اند یش��ه مشتری هم باش��د ، و باید  برای نظارت بر 
عملکرد  اخالقی مجموعه کارکنانش، یک نظام نظارتی کارآمد  د اشته باشد  
و د ر د وره های زمانی مناس��ب، عملک��رد  اخالقی تک تک کارکنان، اد ارات، 
شعب، سرپرستی ها و... را مورد  نقد  و ارزیابی قرار د هد  و به اصالح مستمر 
خود  بپرد ازد ، و د ر عین حال، رفتارهای واکنش��ی مشتریان را هم به د قت 
زیرنظر د اش��ته باش��د  و از میزان رضایت یا نارضایتی آنان و علل و عوامل 

آن آگاه باشد .
اما متاس��فانه د ر کش��ور ما مش��تری مد اری و احترام به مشتری یا تکریم 
ارباب رجوع، از حد  آرمان های اخالقی به س��طح ش��عارهای تبلیغاتی تنزل 
یافته و تنها ریا و تظاهرش ماند ه است، علت آن هم بر همگان آشکار است.

   بانک�د اری غیر اخالقی یا رقابت ناس�الم؟ د ر حالی که بانک های 
کش��ور باید  با فراهم کرد ن خد مات بهتر برای س��رویس د هی مناس��ب تر، 

مش��تریان را به بانک خود  جذب کنند ، شاهد  پیش��نهاد های اغواکنند ه و 
فریبند ه از س��وی این بنگاه های اقتصاد ی هستیم، پیشنهاد اتی که فضای 
رقابت س��الم و شفاف را از بین برد ه و موجب می شود ، طرف مقابل )بانک 
د یگر( نیز از پیش��نهاد های بزرگتر و بهتری اس��تفاد ه کند  تا مش��تری را 
ب��رای خ��ود  نگه د ارد ؛ بماند  که این امر موجب می ش��ود  مش��تریان نیز با 
د رخواس��ت های غیرقانون��ی و همچنی��ن ش��رط و ش��روط غیرقانون��ی و 

غیرحرفه ای برای مد یران عامل بانک های طرف خود  بگذارند .
همچنی��ن این رایزنی و س��رقت مش��تری از بانکی برای بان��ک خود ، گاه 
توس��ط د الالن و گاه خود  مسئوالن و مد یران ارشد  بانک ها انجام می گیرد  
ک��ه باز هم د ر این  زمینه، بازار کثیفی برای کاس��بی و س��ود جویی برخی 

کارچاق کن ها و د الالن ایجاد  می شود .
د ر این باره باید  گفت که این کار، نه تنها موجب اختالل د ر سیاس��ت های 
پولی و بانکی و متضرر شد ن د یگر بانک ها می شود ، بلکه باعث پد ید  آمد ن 
بازار اقتصاد ی کثیف و غیرش��فاف، فضای رانتی، متوقع ش��د ن مش��تریان 

بانک ها و ایجاد  توقعات نامشروع و غیرقانونی برای آنان می شود .
د ر س��ایه نبود  نظارت کافی مس��ئوالن بانک مرکزی و مس��ئوالن ذیربط 
کش��ور، برخی بانک ها که برای جذب مش��تری، از هرگونه تبلیغ و ابزار و 
تسهیالتی استفاد ه می کنند  پیشنهاد های غیراخالقی و غیرقانونی به برخی 
مش��تریان قد رتمند  و ثروتمند  د ولت��ی و غیرد ولتی بانک های د یگر د اد ه و 
با این کار، س��عی د ر جذب این مش��تریان به بانک و سرمایه گذاری ایشان 

د ر بانک خود  د ارند .
   ن�گاه ب�ه باال د ر اخالق بانک�د اری: قابل  پیش بین��ی بود ن و قابل 
اعتم��اد  ب��ود ن و رضایت  بخش ب��ود ن د ر یک جامعه مفروض، از س��طوح 
مد یری��ت بانک ها فرات��ر م��ی رود  و کل د ولت ها و حاکمیت ه��ا را نیز فرا 
می گیرد ، زیرا مش��تری مد اری که یک امر اخالقی و فراگیر اس��ت، نوعاً از 
جنس مرد م ساالری می باش��د ، یعنی همانطور که منافع یک بانک باید  د ر 
گروی منافع مشتریانش باشد ، د ر سطحی وسیع تر منافع یا مشروعیت یک 
حکومت هم باید  د ر گروی خواست و آرای عمومی مرد م باشد  تا بتواند  به 
گونه ای مس��ووالنه عمل کند . اما، د ر شرایطی که رفتار و واکنش باالترین 
مقامات حکومت یک جامعه مفروض، نه تنها قابل پیش بینی نیس��ت، بلکه 
این مقامات ارتکاب اعمال غیرمترقبه را جزو افتخارات سیاس��ی و فضایل 
مد یریتی خود  بش��مار می آورند ، چگونه یک بانک و یک بانکد ار می توانند  

قابلیت پیش بینی د اشته باشند  تا مورد  اعتماد  مشتریان قرار بگیرند ؟
   اص�ول حاکم بر بانکد اری اخالقی:بانکد اری اخالقی، به منزله یک 
روش جایگزین برای تامین مالی افراد  و شرکت های نیازمند ، از جمله افراد  
و ش��رکت های بد ون سابقه اعتباری و بد ون د اش��تن حد اقل تضمین های 
الزم جهت اخذ وام های مورد نیاز، به حس��اب می آی��د . تخصیص اعتبار د ر 
بانک��د اری اخالقی، ب��ه فعالیت های پاید ار و با ثب��ات از جمله فعالیت های 
سود آور اجتماعی که به سود  کل جامعه و سازگار با محیط زیست هستند ، 
صورت می پذیرد . تخصیص اعتبارات د ر بانکد اری اخالقی، د ارای شفافیت 
اس��ت. رویکرد  اصل��ی د ر بانکد اری اخالقی، مبتنی ب��ر همکاری متقابل و 

مشترک است.
د ر بانکد اری اخالقی شیوه های وام د هی به جای شیوه های رایج اخذ وثایق، 
عمد تا مبتنی بر اعتماد  اس��ت. بد یهی اس��ت ویژگی های ذکرشد ه د ر همه 
بانک ه��ای اخالق مد ار به یک میزان مورد  توجه قرار نمی گیرند  و هریک از 
این بانک ها بر اساس رسالت کالنی که برای خود  د رنظر گرفته اند ، خود  را 
تا حد  مش��خصی متعهد  به تحقق این اهد اف می نمایند . بنابراین، توجه و 
اهمیت به رفتار و ارزش های اخالقی بس��یار مهم تلقی می شود  لذا بانک ها 
د ر عین حال که به فکر حد اکثرس��ازی سود  خود  هس��تند ، نباید  از رفتار 

اخالقی غفلت کنند .
   برن�د  بانکد اری اخالقی ند اری�م: با نگاهی به قانون عملیات بانکی 
ب��د ون ربا د رمی یابیم که د ر این قانون به ص��ورت د قیق و معین حرفی از 
اصول و ش��اخص های اخالقی و یا مفهومی ب��ه نام »بانکد اری اخالقی« به 
میان نیامد ه اس��ت؛ اما با نظر به اس��ناد  باالد س��تی ش��اهد  موارد  عینی از 

موازین و اصول اخالقی د ر رفتارهای اد اری و سازمانی خواهیم بود .
گرچه نظام بانکی کش��ور متعهد  به اجرای اسناد  باالد ستی است و همواره 

سعی د اش��ته است مجری منش��ورهای اخالقی مد ون خود  باشد ، اما یک 
پیش��نهاد  مطلوب ب��رای ترویج اد بیات بانکد اری اخالقی و نهاد ینه س��ازی 
بیش��تر این فرهنگ مفید  و موثر د ر نظام بانکی کش��ور، آن است که بانک 
مرک��زی با تد وی��ن مجموعه ای از کد های بانک��د اری اخالقی، آن را جهت 
اجرا به ش��بکه بانکی ارائه د هد . تد وین و ابالغ این کد ها و د ر اد امه نظارت 
و ارزیاب��ی و رتبه بن��د ی بانک ها ق��اد ر خواهد  بود  رقابت��ی د ر بین بانک ها 
د ر انج��ام فعالیت ه��ای اخالق مد ار جهت کس��ب رتبه ه��ای برتر به وجود  
آورد . بد ین طریق افزون بر محاس��ن پیش گفته اجرای بانکد اری اخالقی، 
انگیزه شبکه بانکی د ر کس��ب »برند  بانکد اری اخالقی« از سوی نهاد های 
باالد س��تی همچون بانک مرکزی و جذب مشتریان بیشتر به واسطه ابعاد  
تبلیغاتی کس��ب این رتبه، موجب خواهد  شد  که اخالق مد اری با توسعه و 

جد یت بیشتری د ر نظام بانکی کشور پیگیری شود .
عوامل اثرگذار بر اعتماد  مشتریان د ر گذار به بانکد اری اخالقی

1.  وفای به تعهد ات و قرارد اد ها: از مهم ترین اموری که اعتماد  عمومی 
و خصوصی را نس��بت به نظام بانکی ش��کوفا می کند ، وفای به قرارد اد ها و 
تعهد ات اس��ت که از فضایل مهم اخالقی محس��وب می ش��ود . نظام بانکی 
باید  د ر اجابت وعد ه و وعید هایی که به مش��تریان می د هد ، باعزم و مصمم 
باشد . روشن است که مشتریانی که از بانک متبوع خود  خالف قول و وعد ه 

مشاهد ه کنند ، اعتماد  خود  را تقلیل می بخشند .
2.  رفتار حرفه ای و منطبق با منطق اقتصاد ی: هنگامی که مش��تریان 
یک بانک ش��اهد  رفتار حرفه ای و منطبق با منطق اقتصاد ی از سوی بانک 
خود  باشند  با اعتماد  بیشتری سرمایه های خود  را به آن می سپارند . رخد اد  
رفتارهای غیرحرفه  ای، عجوالنه، س��فته  بازانه، ش��هرت طلبانه و به ش��د ت 
ریس��کی از جمله عواملی اس��ت که به کاهش س��طح اطمین��ان و اعتماد  
مش��تریان منجر می شود . بانکد اری نیز مانند  هر فعالیت اقتصاد ی د یگر از 
منطق و اصول حرفه ای خود  برخورد ار است. بانکد اران جهت رشد  و توسعه 
فعالیت های خود  نباید  به هیچ وجه این اصول حرفه ای را زیرپای بگذارند  و 

وارد  حیطه  های غیرمطمئن و خطرناک شوند .
3.  قانون مد اری: قانون د ر هر وضعیتی که باشد  برای آحاد  جامعه حکم 
خط قرمز و فصل الخطاب را د ارد . بانک هایی که سعی د ارند  تماماً بر اساس 
موازین حقوقی و منطبق بر قوانین و مقررات حرکت نمایند  بیش��تر مورد  
اعتماد  مش��تریان قرار می گیرن��د . نظر بانک مرکزی به عن��وان نهاد  ناظر 
بازار پولی نس��بت به میزان قانون مد اری هر کد ام از بانک ها نقش بس��یار 
برجس��ته ای د ر انتخاب و تصمیم گیری مش��تریان د ارد . از این روست که 
تمامی بانک ها سعی بر آن د ارند  که از سوی بانک مرکزی به عنوان بانکی 

قانون  مد ار و منضبط مورد  تقد یر و معرفی قرار گیرند .
بای��د  سیس��تمی را  4.  پاس�خگویی و مس�ئولیت پذیری: بانک ه��ا 
جهت پاس��خگویی به س��واالت، ابهامات و انتقاد ات مش��تریان د ایر نمود ه 
و د ر اس��رع وقت به آنان رس��ید گی نمایند . آنچه ک��ه بحران های کوچک 
را ب��ه بحران های بزرگ تبد ی��ل می کند  و بی اعتماد ی را از س��طح تعد اد  
اند ک مش��تریان به تعد اد  بیشتری سرایت می بخش��د ، عد م پاسخگویی و 
مس��ئولیت پذیری بانک ها و فرافکنی آنان د ر ش��رایط حس��اس است. اگر 
د ر ش��روع یک مش��کل و یا بح��ران، بانک خ��ود  را مس��ئول رخد اد های 
پیش آمد ه معرفی نمود ه و سعی د ر پاسخگویی و رفع شبهات و نگرانی های 
مش��تریان نماید ، به طور حتم د ایره نااطمینانی ها گس��ترد ه نخواهد  ش��د  
 و بان��ک به س��رعت می تواند  با مد یریت امور، به سروسامان بخش��ی اوضاع 

اهتمام ورزد .
   نقش رواب�ط عمومی ها د ر ایجاد  اعتماد : از آنجا که وظیفه ایجاد  
روابط د وس��ویه بین س��ازمان و مخاطبان)مش��تریان/ د ینفع��ان( د ر وهله 
اول ب��ر د وش رواب��ط عمومی اس��ت و با عنایت به اینک��ه اعتماد  مخاطب 
به یک س��ازمان به مرور زمان و د ر اثر تعامل با س��ازمان ش��کل می گیرد ؛ 
اهمی��ت نقش روابط عموم��ی د ر ایجاد ، حفظ و افزای��ش اعتماد  غیرقابل 
انکار اس��ت. بنابراین می توان به اختصار اش��اره کرد  که روابط عمومی های 
شبکه بانکی می توانند  با گسترش روح  اخالق مد اری د ر بین کلیه پرسنل 
د ر قال��ب فرهنگ س��ازمانی از یک س��و و تاکید  بر رعای��ت اصول اخالق 
حرف��ه ای توس��ط بانک متبوع ش��ان د ر افکار عمومی از س��وی د یگر، د ر 
اعتماد س��ازی موفق عمل نمایند . د ر این مسیر ابزارهایی چون رسانه های 
جمع��ی، کمپین ه��ای تبلیغاتی و رواب��ط عمومی، ش��بکه های اجتماعی 
 و... یاری رس��ان روابط عمومی ها هس��تند . این مطل��ب را د اریوش نوروزی  

د ر بنکر نوشت.

اخلاق بانکداری ما تلخ است!
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عد ه ای از صراف ها با تشکیل شرکتی، مانند  شرکت اتحاد یه، سعی کرد ند  با بانک رقابت 
کنند . البته بانک س��رمایه و قد رت بیشتری د اش��ت و به طور کلی آن شرکت ها چند ان 

د وامی نیاورد ند .
اشکال صراف ها تنها رقابت با بانک نبود ، بلکه نوسانات بازار د اخلی که د ر واقع به بازارهای 
خارجی بستگی د اشت، وضع صراف ها را تحت تا  ثیر قرار می د اد ، به طوری که هر گونه تغییر 
د ر قیم��ت نق��ره، د ر امور مالی ایران نیز به طور کلی موثر بود . یکی از مطالبی که د ر این 
نامه ها منعکس ش��د ه، وضع بازار تبریز اس��ت که حاجی علی اکبر د ر هر نامه به تفصیل 

شرح می د هد .
یک��ی از نویس��ند گان، تبریز را د ر ای��ن د وره، از لحاظ فعالیت اقتصاد ی، به لند ن آس��یا 
تش��بیه کرد ه است. ولی د ر این چند  س��ال که از حاجی علی اکبر نامه د اریم، وضع بازار 
تبریز بسیار کساد  بود  و رفته رفته بد تر می شد . طبق شکایات حاجی علی اکبر، کساد ی 
و بی پولی، وضع تجار را نیز نابس��امان کرد ه بود  مثال نوشته که»بازار زیاد ه از حد  بی پول 
اس��ت. به صرافان از بی پولی خیلی بد  می گذرد . بس که صرافان بی پول اند ، به هیچ تجار 
برات نمی توانند  بد هند . به آن جهت به تا  جران هم بد  می گذرد . خیلی بازار بی حساب و 

شلوغ شد ه.« )صفر ۱۳۱۳(.
تجار پول صراف ها را نمی د اد ند  و حاجی علی اکبر، د لسوزانه نوشت: »بیچاره صراف ها که 

از تجار طلب د ارند . نیم شاهی نمی د هند .« )۸ ربیع االول ۱۳۱۳(.
مسائل صرافی و مالی به هم پیوسته اند  و علت اصلی کساد ی و بی پولی کمبود  قران نقره 
د ر بازار بود . باال رفتن قیمت نقره و کمبود  سکه نقره، از مد ت ها پیش باعث مشکالتی د ر 
مباد الت مالی شد ه بود . سکه نقره ایران که نسبتا خالص بود  به طور مد اوم خارج می شد  
و چون صاد رات ایران نسبت به وارد ات آن کم بود ، این کسری را با پرد اخت نقره جبران 
می کرد ند . ضمنا عد ه ای هم آن را احتکار می کرد ند  و د ولت خود  از بزرگ ترین محتکران 
پول نقره بود . به مرور که مقد ار پول نقره کمیاب ش��د ، د ولت پول نقره جد ید  را با عیار 
کمتر ضرب کرد  که از نو ایجاد  تورم کرد  و مساله حل نشد . ضرب مقد ار زیاد ی پول سیاه 
نیز وضع را بهتر نکرد . معامالت بازار با پول نقره صورت می گرفت و به علت کمبود  پول 
نقره د ر بازار، بهره پول، باال و باالتر می رفت. د ولت و تجار می کوشید ند  تا   جایی که ممکن 
است، جلوی افزایش آن را بگیرند  ولی این کار چند ان موفقیت آمیز نبود ، به خصوص اینکه 
عد ه ای از این مقررات سرپیچی می کرد ند . د ر ضمن هربار که سعی می شد  ضرب قران را 
محد ود  کنند ، بهره برات و اسکناس ترقی می کرد . این موضوع د ر نامه های حاجی علی اکبر 
و توضیحاتش د رباره بازار تبریز به خوبی نمایان است. د ر ضمن اگر صراف ها از باال بود ن 
بهره پول استفاد ه می کرد ند ، د ر عوض، از رقابت و از نوسان بهره، زیان می کرد ند ، بنابراین 

عد ه ای همیشه د ر صد د  مهار و کاهش بهره پول بود ند .
۲۵ جماد ی االول ۱۳۱۲ حاجی علی اکبر نوشت ۲۵ نفر از تجار و پنج نفر از صراف های 
بزرگ د ر حجره لیس��ه چی جمع ش��د ه اند  که قرار بگذارند  مد ت چهارهفته صرف قران، 
د و عباس��ی باش��د  و هر هفته صد  د ینار از روی صرف برد ارند  تا   قران بی صرف شود . ولی 
خود  وی زیاد  خوش بین نبود  که این کار موفقیت آمیز باشد  و پیش بینی می کرد  بهای 
اسکناس ترقی کند ، د ر ۱۱ جماد ی الثانی خبر می د هد  نه تنها وضع بهتر نشد ه، بلکه بد تر 
هم ش��د ه با این قیل و قال، قد ری قران سس��ت شد ه، الحال آنچه صراف بزرگ است به 
صرف نمی گیرد . آنچه صراف های بازار است، الی پنج شاهی د ر مخفی می گیرند ، لکن د ر 
مقابل اسکناس و برات علیه را خیلی هوهو نمود ه اند .« د ر نامه های بعد ی همچنین خبر 
از ترقی برات عد س��ه )اود س��ا( و برات علّیه و مجد یه ) علیه و مجد یه هر د و از برات های 
د ولت عثمانی( می د هد  و چنان هو هو می کنند  که پناه بر خد ا س��اعت به س��اعت ترقی 
می د هند  این کار البته باعث می شد  قران کمیاب گرد د  و او می نویسد  صرف قران جد ید  
»د رسه شاهی نیم شیرین است و اضافه می کند  صراف ها نمی د هند ، ولی حکومت و تجار 
نمی گذارند  بیشتر از آن ترقی کند ، فقط از ترس حکومت صرف قران د و عباسی د ر یک 
توم��ان ب��ود . )۲۴ رجب ۱۳۱۲( و حاجی علی اکبر پیش بین��ی می کرد  اگر جلوی ترقی 
اسکناس را بگیرند ، صرف قران بیشتر ترقی خواهد  کرد . )۲۰ رجب ۱۳۱۲( د ر ماه شعبان 
با ناامید ی می نویسد  بازار به کلی بی رونق است و صراف های بزرگ نتوانسته اند  برات علیه 
را تن��زل بد هن��د . هم برات کم بود ، هم قران. »د ر خصوص وضع د اد  و س��تد  و برات، هر 
هفته عرض می کنم چند  نفر هم زبان یکی شد ه اند  که هرچه برات می شود ، مظنه یکی 
باش��د ، بعد  آن چه خرید ه اند ، قسمت کنند . حال د و روز است که باز با هم متفق شد ند . 
پد ر س��وخته حاجی علی اکبر و پد رسوخته بانک د وباره بازار را شلوغ نمود ه به اسکناس 
و به برات علیه و عد س��ه ترقی د اد ند .« )۲۲ شعبان ۱۳۱۲( از ماه رمضان به بعد ، حاجی 
علی اکبر مرتبا از کساد ی بازار می نالید . صراف ها همه بی پول بود ند  و بیکار و به این علت 
به هم د یگر س��خت می گرفتند  و صراف های ب��زرگ حتی محتا ج ۱۰۰ تومان بود ند . د ر 
۲۲ شوال می نویسد  بار د یگر صراف ها د ر حجره لیسه چی جمع شد ند  و فرار گذاشتند  
و التزام س��پرد ند  که د اد  و ستد  همه با قران باشد . حتی اگر بیجک )فاکتور( می نویسند  
یا برات می د هند  همه را با قران محس��وب کنند  و صرفه نگیرند . ولی این موضوع باعث 

شد ه مرد م د اد  و ستد  نکنند  و منتظر شوند  ببینند  چه خواهد  شد ، د و ماه بعد  د ر ذیقعد ه 
می نویسد ، د وباره صراف ها جمع شد ه اند  که قرار بگذارند  هیچ کس قران را با صرف نگیرد  
و اگر کسی تخلف کرد ، به شاهزاد ه شکایت کنند  )۱۲ ذی قعد ه ۱۳۱۲( و از رئیس التجار 
خواسته بود ند  د ر این مورد  نیز التزام بگیرد . د ر محرم ۱۳۱۳ بی پولی و بیکاری، همچنان 
اد امه د اش��ت و صرف قران ترقی کرد . د ر اواخر آن ماه صراف ها بار د یگر جمع شد ند  که 
قراری بگذارند  مبنی بر اینکه د ر صورت گرفتن صرف قران، اگر کسی قرض د اشت، مختا ر 
باشد  برات را با مظنه روز بپرد ازد . ولی با همه این تد ابیر کساد ی بازار اد امه د اشت، چون 
مقد ار پول محد ود  بود  و پول نقد  پید ا نمی شد . بنا به گفته های حاجی علی اکبر هرکس 
برات عد س��ه و علیه می فروخت، می گف��ت اول قران ها را بد هید ، بعد  تلگراف را خواهیم 

نوشت.« )۹ صفر ۱۳۱۳(.
ماه بعد ، د ر ربیع االول، یک مرتبه قاسطلی اعالن کرد ه بود  که برات نمی فروشد . بی د رنگ 
اس��کناس ترقی کرد ه بود  و حاج��ی علی اکبر روایت می کند  از بس بازار بی پول اس��ت 
معامالت نقد  و نسیه تومانی صد  د ینار تفاوت د ارد . »این بنای بد  را قاسطلی پد رسوخته 
گذاش��ت. کساد ی همچنان اد امه د اش��ت و صرافان بزرگ و کوچک و حتی بانک نیز د ر 
زحم��ت بود ند . همه کوش��ش ها برای بهبود  اوضاع بی نتیجه مان��د .« د ر اواخر صفر نقل 
می کند  که تجار هر روز یک جا جمع می شوند  و گاه بعضی از صرافان بزرگ هم به این 
فکر می افتد  قرار بگذارند  همه د اد  و ستد ها با قران باشد . حتی قرار شد ه بود  د ر بازار جار 
بکش��ند  و نزد  ش��اهزاد ه بروند  و به رئیس التجار التزام بد هند  هرکس تخلف کرد  جریمه 
شود  )۲۷ صفر ۱۳۱۳(. د ر هشتم ربیع االول اطالع می د هد  رئیس التجار التزام گرفته، ولی 
نتیجه این شد ه که صراف ها از کاسبی افتا د ه اند . »تجار و بنکد ار د ر مخفی خود شان باز هم 

قران را سیصد  تا چهارصد  می خرند ، می د هند ، صراف ها ماند ه اند  بیکار...«
د ر د هم جماد ی الثانی ۱۳۱۳ می گوید : د ر خصوص اسکناس از روز د وشنبه د ر بازار هوهو 
بی ان��د ازه نمود ند . بانک معطل ماند ه این چه وضع اس��ت. آن هم جهت هوهو، هر کس 

مشتری می شود ، می گوید  نمی فروشم و نمی خرم.«
نامه های سال ۱۳۱۳ ه�. ق د ر این جا تمام می شود  و از سال ۱۳۱۴ ه� ق نامه ای موجود  
نیس��ت. تا  ریخ بقیه نامه ها از شعبان ۱۳۱۵ آغاز می شود  و حاجی علی اکبر د ر اواخر این 
سال به مشهد  می رود  و از این جهت مد تی از وضع تبریز خبر ند اریم، د ر عوض د ر پیرامون 
اوضاع بازار مش��هد  اطالعاتی می د هد ، بی پولی، کس��اد ی و نوسان مظنه، د ر سال ۱۳۱۵ 
ه� ق نیز همچنان اد امه د اشت و حاجی علی اکبر می نویسد  معلوم نیست د ر یک معامله 
خرید ار ضرر خواهد  کرد  یا فروشند ه و می افزاید  »قران« زیاد  به باد کوبه فرستا د ه اند  و پول 
نقد  پید ا نمی ش��ود  و به همه س��خت می گیرند . د ر ۱۳۱۶ ه� ق که مقارن مراجعت او از 
مشهد  است، نامه ها مفصل تر است، ولی د ر نحوه نگارش آنها باز تغییری د ید ه نمی شود  و 
حاجی علی اکبر کماکان از وضع بازار اطالع می د هد ، مثال گزارش می د هد  وضع معامالت 
تبریز بد  شد ه و همه به ستوه آمد ه اند ، »علی الخصوص د اد  و ستد  که الحال آد م قران را 
تومانی د ه ش��اهی می د هد ، خیال می کنید  که نیم ش��اهی نفع نمود ه، بعد  از د و ماه باید  
تومانی ۱۴ ش��اهی بگیرد .« و می افزاید : »هر کس که د ر د س��ت خود ش ۵ ش��اهی مال 
خود ش یا مال د یگر هست، کم و بیش د اد  و ستد  می کند . هر کسی از مرد م گرفته به تجار 
تبریز د اد ه، همیشه فالکت کار خود ش را به راه می اند ازد . )۲۴ ربیع الثانی ۱۳۱۶( راجع به 
همین موضوع د ر جای د یگر چنین می گوید : »هرکس پول بد هد  طلبکار می شود ، د یگر 
مالک طلب خود ش نیس��ت، موقوف اس��ت به انصاف بد هکار.« )۲۰ ربیع الثانی ۱۳۱۶( 
الجرم فقط کس��انی که پول نقد  د اشتند  معامله می کرد ند . می نویسد  که د یگر مرد م به 
هم د یگر اعتماد  ند ارند  و صراف ها از زور بی پولی با هم نزاع می کنند  و هر کس که قران 
هم د اشته باشد ، حاشا می کند  و از بی پولی گریه می کند .« )۲۷ ربیع الثانی ۱۳۱۶(. حتی 
بانک هم از بی پولی د ر مضیقه بود ، ولی حاجی علی اکبر علت آن را نمی د انست. د ر این 
س��ال نیز صراف ها اجتماع کرد ند  ش��اید  صرف قران را برد ارند  و معامالت با عین قران و 
بد ون صرف باشد . به خصوص تصمیم گرفتند  بیجک ننویسند  و اگر کسی از این مقررات 
پیروی نکند ، ۵۰۰ تومان به د یوان جریمه بپرد ازد ؛ ولی بعد ا حاجی علی اکبر اضافه کرد  
این کار موفقیت آمیز نیست و نتوانستند  اد امه د هند  )۱۴ جماد ی الثانی ۱۳۱۶(. حاجی 
علی اکبر منتظر بود  وضع بد تر شود . سال پیش، اگر چه وضع بد  بود  ولی به هر حال امور 
می گذش��ت، اما وضع امس��ال از همه جهت خیلی بد تر شد ه بود . به خصوص از ناامنی و 
اغتشاش��ات شهر شکایت ها د اش��ت. او می نویسد  د ر مد ت ۱۸ روز که از مشهد  برگشته، 
فقط ۸ روز بازار باز بود ه. اهالی بازار د کان ها را باز نمی کرد ند  و از ترس اینکه حاال آد م های 
بی سر و پا می آیند . بعد  از غارت خانه نظام العلما که مفصال د رباره آن شرح د اد ه، حکایت 
می کند  که اهالی تبریز هر کس اهل مکنت اس��ت، شهر را ترک می کند  و جان خود ش 
را به د ر می برد  حکومت به کل بی قد رت اس��ت و نمی تواند  به حقانیت مرد م رس��ید گی 
کند . هر کس قوت د اش��ته باش��د ، زور می گوید ؛ اهل شهر بی حیا شد ه اند .« تا  اینجا امور 
صرافی و بازار تبریز را، که البه الی نامه ها مشهود  بود ، بررسی کرد یم از شکایات حاجی 
علی اکبر می بینیم که رکود  اقتصاد ی، کمبود  پول و رقابت بانک، نه تنها وضع صراف ها را 
متزلزل کرد ه، بلکه شیوه سنتی ای را که براساس اعتماد  متقابل برقرار بود ، به هم ریخته 
است، د ر حالی که هنوز روش اقتصاد ی کامال جد ید ی جایگزین آن نشد ه است. حاجی 
علی اکبر می نویسد : »کارها بی هوا و با بد ذاتی گرد ش می کند ، د ر عمر خود  این جور بازار 
ند ید ه بود م. کوشش صراف ها از یکسو و کوشش تجار از سوی د یگر نیز نتوانست اوضاع 
را سامان بخشد  و همه اقد امات بی نتیجه ماند . ضمنا به نظر می رسد  رقابت بین صراف ها 

و تجار شد ت یافته است
رابطه این د و د سته، یعنی تجار و صراف ها را به این علت بررسی می کنیم، تا   ماهیت این 

د و د سته، تا   جایی که از نامه ها مستفاد  می شود ، روشن شود .
اغلب مطالعاتی که د رباره طبقه تا  جر صورت گرفته است، د ر حاشیه تشریح نقش سیاسی 
آنها د ر قیام علیه انحصار تنباکو و با انقالب مشروطیت بود ه است و از این لحاظ ماهیت 
این طبقه به طور د قیق، تحلیل نش��د ه اس��ت. به خصوص پیش تر به نقش تجار بزرگ و 
علل نارضایتی ایش��ان توجه ش��د ه، از این جهت بین آنها با تجار کوچک تمایزی برقرار 
ش��د ه یا به طور کلی به صراف ها توجهی نش��د ه یا به اختصار از آنها گفت وگو شد ه است. 

د ر مقاله ای که نقش سیاس��ی تج��ار د ر انقالب مورد  بحث قرار گرفته، آمد ه اس��ت که 
صراف ها نیز ناراضی بود ند ، چون د ولت طلبش��ان را نمی پرد اخت. علت اصلی بی توجهی 
به صراف ها این بود  که چون صراف ها به امور اقتصاد ی و مالی اش��تغال د اش��تند ، آنها را 
از تجار جد ا ند انسته اند ، حال آنکه نقش صراف ها د ر امور مالی و همچنین منافع ایشان، 
ب��ا تجار متفاوت بود . بس��یاری از تجار، کار صرافی را نیز انج��ام می د اد ند . ولی عد ه ای از 
صراف ها مانند  حاجی علی اکبر و حاجی لطف علی و پد رش��ان حاجی باقر و پد ربزرگش��ان 
حاجی لطف اهلل، صراف بود ند  و تجارت نمی کرد ند . بنابراین باید  پرس��ید  آیا منافع این د و 
گروه را، یعنی تجاری که صرافی نمی کرد ند  و صراف هایی که پیش��ه تجارت ند اشته اند ، 
باید  یکی د انست یا خیر. همان طور که گفته شد ، حاجی علی اکبر و حاجی لطف علی صراف 
بود ند  و تجارت ند اش��تند . از این جهت مطالب نامه ها به طور کلی مربوط اس��ت به امور 

صرافی و به اختصار به بعضی از مسائل تجاری نیز اشاره شد ه است.
حاجی علی اکبر از تجار و صراف ها، به صورت د ود سته متمایز صحبت می کند  که اغلب 
منافع مشترک با هم ند ارند . د ر یک جا آورد ه است: د ر خصوص صرف قران، هر روز یک 
مجلس صراف ها می کنند ، گویا قرار گذاشته اند  که به رئیس التجار بگویند ، رئیس از تجار 

هم جمع کرد ه و التزام بگیرد .
یا اینکه می نویسد : شاهزاد ه از تجار و چند  نفر صراف وعد ه گرفت، مجلس کرد ند  و قرار 

شد  قران را بی صرف بگیرند  و میزان جریمه معین شد .
گاه می بینیم بین منافع این د و د س��ته تضاد هایی روی می د هد . مثال د ر ۵ جماد ی االول 
۱۳۱۶ حاجی علی اکبر می نویسد : هر روز صرافان و تجار یک جا جمع می شوند  و گفت وگو 
می کنن��د  که بلکه صرف قران را برد ارند ، صرافان به جهت منفعت خود ش��ان، یک جور 
می خواهند  ق��رار بگذارند ، تاجران منفعت خود  را مالحظه ک��رد ه جور د یگر می گویند . 
بد ون شک تجار بیشتر از صراف ها، از نوسان بازار تغییر مظنه زیان می د ید ند ، چون اکثرا 
صراف ها می توانس��تند  پول های خود  را به س��رعت تبد یل کنند ، د رحالی که تجار بهای 
کاالیش��ان را همیشه نمی توانستند  به آسانی تغییر د هند . بنابراین تجار بیشتر عالقه به 

تنزل یا الاقل ثبات نرخ بهره د اشتند .
برای صراف ها مس��اله ای که همیش��ه اهمیت د اش��ت، کمبود  پول بود  که د ستش��ان را 
می بست و جلوی معامالت را می گرفت. البته گاه تغییر مظنه برای صراف ها هم زیان آور 
بود  و سرمایه ش��ان را به مخاطره می اند اخت. قبال توضیح د اد ه ش��د  که یکی از کارهای 
صراف ها، خرید  و فروش و تبد یل مسکوکات بود  تا از تغییر مظنه استفاد ه کنند . سود  و 
زیان این کار، چنان نوس��انی د اش��ت که تجار نام آن را قمار بازی گذارد ه بود ند  و حاجی 
علی اکبر د ر این باره می نویسد  حضرات تجار می خواستند  به مجتهد  بگویند  صراف ها د ر 
میان بازار، قمار بازی می کنند . تغییر مظنه تا حد ی به مقد ار پول رایج و نیز به نحوه کار 
صراف ها بستگی د اشت که پول را احتکار می کرد ند  تا بعد ا به قیمت بیشتری بفروشند . 
برای تجار این عمل زیان آور بود ، چون هم باعث ترقی بهره می ش��د  و هم از مقد ار پول 
رایج د ر بازار می کاس��ت. البته عد ه ای از تجار نیز پول را احتکار می کرد ند ، ولی این کار 
بیشتر از ناحیه صراف ها انجام می شد . حاجی علی اکبر گفته است قبله گاها! برات علیه 
علی العجاله از ۴۶ قران کمتر می باشد ، نفروشید . چند  روز نگه د ارید ، ان شاءاهلل مظنه جات 
خوب می شود  یا حال که مظنه ارزان است، عجله د ر فروش برات علیه نفرمایید ، احتمال 
د ارد  چن��د  روزه ترق��ی نماید . تجار از صراف ها وام و اعتب��ار می گرفتند  و د ر مقابل بهره 
می پرد اختند . بنابراین هرگاه بهره پول سنگین بود ، روابطشان تیره می شد  و امکان د اشت 
تج��ار، پول صراف ها را نپرد ازند  یا د ر صد د  آزار آن��ان برآیند ، طوری که حاجی علی اکبر 
می نویسد : مال صراف را حالل می د انند  یا هر طور باشد  یک بازی به صراف د ر می آورند . 
د ر هر حال می بینیم که تجار و صراف ها را جز قش��ر واحد ی نمی توان د انس��ت، چون از 
لحاظ منافع و از لحاظ کار با یکد یگر متفاوت بود ند . کار تجار، خرید  و فروش اجناس و 
وارد ات و صاد رات بود ، کار صرافی خرید  و فروش مسکوکات و تبد یل پول های مختلف و 

د اد ن وام د ر مقابل بهره بود .
د ر زمان انقالب مشروطیت، وکالی مجلس به خصوص نمایند گان تجار )صراف ها نمایند ه 
جد اگانه ای ند اشتند ( با هیجان بسیار پیشنهاد  تاسیس بانک ملی را ارائه د اد ند  و عد ه ای از 

تجار و صراف ها مبالغی نیز برای این کار پرد اختند .
ولی این پیشنهاد  به مرحله انجام نرسید و بانک ملی تاسیس نشد . علت آن روشن نیست 
ولی به طور کلی گفته شد ه است که همه به خصوص تجار، خواهان تاسیس بانک بود ند  و 
مستبد ان و خارجیان از تاسیس بانک جلوگیری می کرد ند . ولی د ر این باره تحقیق کافی 
صورت نگرفته اس��ت و علل عد م تاسیس آن روشن نیست. ما، نظریه این افراد ، به ویژه 
صراف ها را د رباره تاس��یس بانک، غیر از آنچه به طور رسمی بیان شد ه است، نمی د انیم، 
ولی می ش��ود  احتمال د اد  صراف ها و بانک های خارجی، تمایل زیاد ی به تاس��یس بانک 
ملی ند اش��ته  اند ، چون بانک های خارجی، با صراف ها رابطه ش��ان خوب نبود  و صراف ها 
طعم رقابت بانک شاهنشاهی را چشید ه بود ند  و کار شرکت هایشان بارها به ورشکستگی 
کشید ه بود . بانک ملی پس از تاسیس، به نفع خارجیان کار نمی کرد ، ولی رقیبی بود  برای 
صراف ه��ا و بنابراین به نظر می آید  که صراف ها زیاد  مایل به تاس��یس بانک ملی نبود ند . 
باید  افزود  که پس از تاس��یس بانک های خارجی، شرکت های صرافی مقاومت کرد ند   و 
بساط ش��ان را جمع نکرد ند ، صراف های بزرگ چند ی به س��بک قد یم به کار خود  اد امه 
د اد ند ، چنان که پس از آنکه لطف علی از کوزه کنانی جد ا ش��د ، با پس��رش رحیم، به کار 
صرافی اد امه د اد . ولی پس از تاسیس بانک ملی د ر ۱۳۰۷ ه ش اد امه کار به سبک قد یم 
امکان پذیر نبود ، چون بانک د ر پرتو سرمایه بیشتر، به نحو احسن کارها را انجام می د اد  
و رقیب سرسختی برای صراف ها بود  و بنابراین صراف ها ناچار شد ند  تغییر شغل بد هند . 
عد ه ای به کار تجارت پرد اختند  و عد ه ای به کشت مواد  صاد راتی مثل پنبه و تریاک اشتغال 
ورزید ند  و بعضی به کارهای کوچک صرافی از قبیل خرید  و فروش ارز اد امه د اد ند . ولی تا 
د هه چهل، بانک خصوصی د ر ایران تشکیل نشد . به هر حال می توان گفت به طور کلی 
صراف های بزرگ که نقش بس��یار مهمی د ر اقتصاد  ملی کش��ور د اشتند  پس از تشکیل 
بان��ک ملی، از بین رفتند .این مطلب از کتاب»اینجا طهران اس��ت...«/ مجموعه مقاالتی 

د رباره طهران نوشته شد ه است.

س��قف بود جه سال آیند ه ایران با ۲۴د رصد  رشد  نسبت به امسال 
روی رقم ۴۸۰هزار میلیارد  تومان بسته شد . د ر بود جه پیشنهاد ی 
د ولت ۱۰.۵میلیارد  د الر با نرخ ۴۲۰۰تومان برای وارد ات کاالهای 
اساسی اختصاص یافت. سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران د ولت 

د ر سال آیند ه ۳میلیون تومان د ر ماه تعیین شد .
هیأت وزیران پروند ه بود جه سال آیند ه ایران راه بست. به گزارش 
همشهری، حس��ن روحانی رئیس جمهوری، س��ند  د خل و خرج 
د ولت را روز یکش��نبه ۱۷آذرماه به مجلس می برد . س��قف بود جه 
سال آیند ه با رشد ی ۲۴د رصد ی از ۳۸۶هزار میلیارد  تومان امسال 
به ۴۸۰هزار میلیارد  تومان می رس��د .  د ولت تصمیم د ارد  همانند  
امس��ال ۱۰.۵میلیارد  د الر ارز را با نرخ د الر ۴۲۰۰تومان به وارد ات 
کاالهای اساسی و ضروری اختصاص د هد  بسیاری از کارشناسان و 
فعاالن اقتصاد ی اختصاص ارز یارانه ای با هد ف تنظیم بازار کاالی 
اساسی را رانت زا و ناکارآمد  می د انند  اما متولیان تنظیم بازار مصمم 
هستند  تا این مبلغ اختصاص د اد ه شود . تصمیم مهم د یگر د ولت 
د ر نشست روز گذشته، افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران 
د ولتی از ۲میلیون و ۷۵۰هزار تومان د ر سال۹۸ به ۳میلیون تومان 
د ر س��ال۹۹ بود  که به نظر می رس��د  این سقف د ر صحن مجلس 
افزایش یابد ، همچنین د ولت پیشنهاد  کرد ه حقوق کارکنان بخش 
د ولتی برای س��ال آیند ه ۱۵د رصد  افزایش یابد . رونمایی از برخی 
جزئیات بود جه:علی ربیعی، سخنگوی د ولت، د یروز پس از تصویب 
کلیات الیحه بود جه س��ال۹۹ د ر جمع خبرنگاران با تأیید  بسته 
شد ن سقف بود جه عمومی د ولت به میزان ۴۸۰هزار میلیارد  تومان 
اعالم کرد : د ر بود جه س��ال بعد  ۳۰میلیارد  د الر برای تامین مالی 
خارجی برای حوزه د ولتی و خصوصی، ۱۰.۵ میلیارد  د الر نیز برای 
تامین کاالهای اساسی با ارز ۴۲۰۰تومانی و ۶۰هزار میلیارد  تومان 
نی��ز برای طرح های عمرانی اختصاص یافت. او افزود : با هماهنگی 
وزارت نفت قرار ش��د  وسایل گرمایش��ی بی خطر برای ۱۰۰هزار 
کالس تامین ش��ود  و ۱۵هزار میلیارد  ریال نیز برای گازرسانی به 
روس��تاها و طرح های نیمه تمام اختصاص یابد . ربیعی اعالم کرد : 

د رب��اره اخذ مالیات نیز مذاکراتی انجام ش��د ه که د ر این مذاکرات 
توافق وزیر اقتصاد  نیز به د ست آمد ه و تمرکز ما بر د ریافت مالیات 
از کسانی است که فرار مالیاتی د ارند . به گفته ربیعی، همسان سازی  
حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری د ر بود جه پاید ار شد  و پول 
به میزان مناس��ب ب��رای آن د رنظر گرفته ش��د . همچنین امکان 
تامین مالی برای کارگاه های د انشگاهی به میزان یک میلیارد  د الر 
د رنظر گرفته شد . ماجرای معافیت مالیاتی سلبریتی ها:سخنگوی 
د ولت همچنین د ر پاسخ به پرسشی د رباره د لیل معافیت مالیاتی 
هنرمند ان گفت: بحثی را سازمان برنامه و بود جه د ر قانون بود جه 
مطرح کرد ه است که اصحاب فرهنگ و هنر شامل معافیت مالیاتی 
ش��وند  ولی این الیحه باید  د ر مجلس تصویب ش��ود . من معتقد م 
این موضوع را نباید  به چند  نفر س��لبریتی تقلیل د اد . نظر نوبخت 
حمایت از اصحاب فرهنگ و هنر است اما تصمیم گیری د ر نهایت 
با د ولت و مجلس خواهد  بود . اختالف بر سر ارز د ولتی:د رحالی که 
سخنگوی د ولت سقف اختصاص ارز برای وارد ات کاالهای اساسی 
د ر سال آیند ه با نرخ د الر ۴۲۰۰تومانی را ۱۰.۵میلیارد  د الر اعالم 
ک��رد ه، معاون وزیر اقتصاد  و د ارایی مد عی ش��د : جهت تامین این 
کاالها د ر س��ال آیند ه ۱۴میلیارد  د الر ارز د ولتی پیش بینی شد ه 
است. محمد علی د هقان د هنوی از برنج، جو، ذرت، روغن خوراکی، 
د انه های روغنی، نهاد ه ه��ای د امی، د ارو و چند  قلم د یگر به عنوان 
کاالهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی د ر سال آیند ه یاد  کرد  و 
افزود : د ولت این کاالها را به عنوان مایحتاج ضروری مرد م تشخیص 
د اد ه و تصمیم گرفته قیمت اقالم مزبور را د ر جامعه پایین نگه د ارد .

مع��اون وزیر اقتصاد  د ر عی��ن حال تأکید  ک��رد : بی گمان با رفع 
مشکالت، بازیابی رشد  اقتصاد ی، کاهش فشارها و محد ود یت های 
بین المللی و ایجاد  ثبات د ر بازار د یگر به تخصیص ارز د ولتی نیازی 
نخواهد  ب��ود . د هقان د هنوی به نقل از مس��ئوالن وزارت صنعت 
مد عی شد ، روی این گروه های کاالیی نظارت کافی وجود  د ارد  به 
یک معنا هم د ر شبکه توزیع به شکل مناسبی توزیع و هم با همان 

قیمت ارز د ولتی به د ست مصرف کنند ه واقعی می رسد .

معاون وزیر اقتصاد  د ر د فاع از تصمیم د ولت و د ر پاس��خ به انتقاد  
کارشناس��ان مبنی بر ایجاد  رانت د الر ۴۲۰۰تومانی گفت: د ولت 
هم به این نتیجه رس��ید ه که اگر گروه های کاالیی وجود  د اش��ته 
باش��د  که نتوان د ر مسیر توزیع تا رسید ن به د ست مصرف نهایی 
نظ��ارت کافی انجام د اد  ای��ن گروه ها را د ر فهرس��ت ارز ۴هزار و 
۲۰۰ تومانی قرار ند هد  به همین د لیل اقالمی که س��ال گذش��ته 
و ابتد ای امس��ال د ر فهرس��ت ارز د ولتی بود ند  مثل کره، چای و 
گوش��ت قرمز همه از فهرست خارج ش��د ند . د فاع متولی تنظیم 
بازار:محمد رضا کالمی، مد یرکل د فتر برنامه ریزی تامین، توزیع و 
تنظیم بازار وزارت صنعت هم مد عی ش��د : اکنون مرد م به واسطه 
افزایش قیمت بنزین تحت فش��ارند  و اگر بخواهیم نرخ کاال های 
اساس��ی را هم تغییر د هیم قیمت این کاال ه��ا حد ود  ۱۰۰د رصد  
افزایش می یابد  و د رآمد  مرد م پاسخگوی این افزایش قیمت نیست. 
او افزود : اگر ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی را به ارز نیمایی ۱۱هزار تومانی 
تغییر د هیم بد ون اس��تثنا د ر کاال های اساسی حد اقل ۱۰۰د رصد  
افزایش قیمت خواهیم د اشت. او بد ون اشاره به اختالف بین قیمت 
واقعی و تمام شد ه کاالهای اساسی وارد اتی با قیمت مصرف کنند ه 
اد ع��ا کرد : ایران به ۳.۵میلیون تن برنج د ر س��ال نی��از د ارد  که از 
این می��زان، ۱.۵میلیون تن آن را وارد  می کنی��م اگر ارز ۴هزار و 
۲۰۰تومانی را حذف کنیم قیمت برنج هند ی از ۸هزار تومان فعلی 
ب��ه ۱۶هزار تومان و برنج ایرانی هم متأث��ر از آن به ۴۰تا ۴۵هزار 

تومان خواهد  رسید . نش��انه های فساد  د ر کاالهای اساسی:محمد  
حس��ن نژاد ، عضو کمیس��یون اقتصاد ی مجلس با تأکید  بر اینکه 
قد رت های فاسد  نمی گذارند  رانت ۴هزارو ۲۰۰ متوقف شود ، گفت: 
اد امه اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی به برخی کاال های اساسی اشتباه 
بود ه و نباید  اد امه پید ا کند .  حسن نژاد  با ارائه آمار رسمی تورم د ر 
آخر بهمن سال ۱۳۹۷ و مقایسه آن با بهمن سال ۱۳۹۶ گفت: د ر 
این مد ت، تورم برنج تایلند ی که با د الر ۴هزار و ۲۰۰تومانی وارد  
شد ه است، ۸۳د رصد  بود ه د رحالی که تورم برنج طارم تولید  د اخل 
که با بسیاری از هزینه ها مانند  تراکتور، کارگر، سم، کود  د ر د اخل 
کشور تولید  می شود ، ۱۷د رصد  بود ه است.  او اضافه کرد : همچنین 
د ر این مد ت، تورم تخم مرغ ۱۲۱ د رصد ، جوی خارجی ۴۰۰د رصد  
و ذرت خارجی ۲/۵۴د رصد ، روغن نباتی جامد  ۸/۵۷د رصد ، کنجاله 
س��ویای وارد اتی ۸/۷د رصد ، گوش��ت گوس��اله ۸۵د رصد ، گوشت 
گوس��فند  ۱۰۰د رصد  و گوش��ت مرغ ۸۸د رصد  تورم د اشته است. 
این نمایند ه مجلس د ر واکنش به اد عای متولی تنظیم بازار اعالم 
کرد : ۱۴میلیارد  د الر ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی به کاال های اساس��ی 
اختصاص د اد ه شد  د رحالی که کف قیمت د الر د ر بازار آزاد  ۱۱هزار 
و ۲۰۰تومان بود ه اس��ت، بنابراین اگر ۱۴میلیارد  د الر را د ر ۷هزار 
تومان ضرب کنیم. ۹۸هزار میلیارد  تومان یارانه ارزی پرد اخت شد ه 
د رحالی ک��ه کل بود جه عمرانی ما کمتر از ۳۰هزار میلیارد  تومان 

بود ه و این سود  به د الالن رسید ه است.

ای��ن روزها همزمان با کاهش بازدهی آنچنانی بورس، کاهش نوس��انات ارز و آرام گرفتن بازارهای مالی 
کش��ور، به واسطه رشد چشمگیر قیمت ارزهای دیجیتال در دنیا، سرمایه گذاری در رمزارزها حسابی در 

صدر اخبار قرار گرفته است.
ماهیت ارزهای دیجیتال، فرصت ها و تهدیدهای س��رمایه گذاری در این حوزه، دالیل رش��د چش��مگیر 
قیم��ت ارزهای دیجیتال، نحوه س��رمایه گذاری و فعالیت در این حوزه، فرصت های سیس��تم بالکچین 
که رمزارزها ازجمله کاربردی های آن هس��تند، توجه به قانونگ��ذاری در حوزه بالکچین و عقب نماندن 
از غافله کش��ورهای منطقه که در این حوزه س��رمایه گذاری زیادی کرده اند، موضوعاتی است که در این 
گزارش به آنها پرداخته ش��ده است. بررسی ها نش��ان می دهد در ایران به جز بخش ماینینگ )استخراج 
رمزارزها( که اتفاقا پایین ترین سطح توسعه فعالیت های بالکچینی است، در سایر حوزه ها نه تنها رویکرد 
و جهت گیری کشور نامشخص است، بلکه هیچ قانونی هم برای فعالیت رسمی وجود ندارد. این موضوع 
موجب ش��ده بخش قابل توجهی از فعالیت ها در این حوزه به صورت غیررس��می و زیرزمینی کار خود را 
ب��ه پیش ببرند. یک��ی از فعاالن این حوزه با تاکید بر این نکته که هیچ فناوری بدون ریس��ک و تهدید 
نیست و فناوری بالکچین نیز از این موضوع مبرا نبوده، به »فرهیختگان« می گوید فرصت هایی که این 
فناوری به ارمغان آورده می تواند ش��کاف موجود بین اقتصاد ایران و کش��ورهای توسعه یافته تر را به طور 

قابل توجهی کمتر کند.
  ۱۴۵ میلیارد دالر معامله در یک روز:قبل از آنکه درخصوص رمزارزها بحث کنیم، باید به این س��وال 
پاس��خ دهیم که بالکچین چیست. اغلب کارشناسان برسر این موضوع توافق دارند که مهم ترین اختراع 
بشر پس از اینترنت، فناوری زنجیره بلوکی یا بالکچین )Blockchain( است، فناوری بالکچین درواقع 
از دل جمع سپاری )Crowd Sourcing( به وجود آمده است که تا به حال مهم ترین کاربرد آن، رمزارزها 
بوده اند. بالکچین یک سیس��تم غیرمتمرکز و توزیع شده ثبت داده است که می تواند داده های مربوط به 
تراکنش های بانکی، رای گیری الکترونیک، ثبت اسناد، اطالعات شخصی یا هر نوع دیگری از اطالعات را 
در خود ذخیره کند بدون اینکه نیاز به وجود یک سیستم مرکزی یا مدیر جهت سروسامان دادن به این 
اطالعات باشد. تفاوت آن با سیستم های دیگر این است که اطالعات ذخیره شده روی این نوع سیستم، 
میان همه اعضای یک ش��بکه به اش��تراک گذاشته می ش��ود. با اس��تفاده از رمزنگاری و توزیع داده ها، 
امکان هک، حذف و دس��تکاری و تغییر اطالعات ثبت  ش��ده تقریبا از بین می رود. مثال عینی برای بیان 
تفاوت بالکچین از دیگر سیس��تم ها، انتقال وجه از طریق کارت به کارت است. رمزارزها یا همان ارزهای 
دیجیتالی که مهم ترین کاربرد بالکچین هس��تند، نوعی از دارایی دیجیتال محسوب می شوند که شاید 
در آینده با اقبال عمومی بیشتر روبه رو شوند و استفاده از آن در کارهای روزمره به عنوان پول دیجیتالی 
عمومیت یابد. مهم ترین ویژگی رمزارز ها که از فناوری بالکچین به ارث برده اند، شفافیت و غیرمتمرکز 
بودن آنها اس��ت؛ به این معنی که هیچ ش��خص و نهاد دولتی یا خصوصی بر آن تسلط ندارد و به صورت 
غیرمتمرکز توسط مردم نگهداری می شود. بالکچین این قابلیت را فراهم می کند که افراد بتوانند بدون 
هیچ واسطه ای نظیر بانک یا صرافی، اعتبار را به یکدیگر منتقل کنند. سرعت انتقال دارایی در رمزارزها 

بسیار باال است و همچنین کنترلی از سمت یک نهاد دولتی یا غیردولتی بر دارایی شما وجود ندارد.
بیت کوین اولین رمزارز جهان اس��ت که از آن به عنوان پادش��اه ارزهای دیجیتالی هم یاد می شود. مبدع 
بیت کوین شخص یا گروهی است به نام ساتوشی ناکاموتو )Satoshi Nakamoto( که تاکنون هویت 
آنها فاش نش��ده است. تفاوت رمزارزها با پول های رایج کشورها در این است که معموال عرضه رمزارزها 
دارای محدودیت بوده و از تعدادی بیشتر عرضه نخواهد شد. برای مثال بیت کوین درمجموع قرار است 
۲۱ میلیون واحد توزیع ش��ود که از س��ال پیدایش آن یعنی از ۲۰۰۹ تاکنون بیش از ۱۸.۵ میلیون آن 
عرضه ش��ده و مقدار باقیمانده آن تا س��ال ۲۱۴۰ توزیع می شود. شاید بپرسید چطور در ۱۱ سال بیش 
از ۱۸.۵ میلیون بیت کوین عرضه شده ولی ۲.۵ میلیون باقیمانده ۱۲۰ سال طول می کشد؟ بیت کوین 
به دلیل س��اختار بالکچینش تقریبا هر چهار س��ال پاداش اس��تخراج آن نصف می شود. در ابتدای سال 
۲۰۰۹ که بیت کوین پدید آمد، هر بالک ۵۰ بیت کوین پاداش به همراه داش��ت. در اواخر س��ال ۲۰۱۲ 
اولین هاوینگ )نصف ش��دن پاداشی که به ماینرها در ازای تایید هر بلوک پرداخت می شود( اتفاق افتاد 
و پاداش اس��تخراج هر بالک به ۲۵ بیت کوین کاهش یافت. اکنون نیز با اعمال هاوینگ ماه می ۲۰۲۰ 

پاداش استخراج به ۶.۲۵ بیت کوین کاهش یافته است.
در زمان نگارش این یادداشت ۲۴۰۰ رمزارز دارای Market Cap )ارزش بازار( و ۱۲۸۰ رمزارز باالی 
۱ میلیون دالر، ۱۱۰ رمزارز باالی ۱۰۰ میلیون دالر و ۳۱ رمزارز باالی ۱ میلیارد دالر ارزش بازار وجود 
دارد. در زمان تنظیم این گزارش، ارزش کل بازار رمزارزها ۸۷۴ میلیارد دالر است که ۶۷ درصد این بازار 
به بیت کوین )BTC( تعلق داشته و پس از آن، اتریوم )ETH( با ۱۳.۵ درصد از حجم کل بازار و دالر 
تتر )USDT( با ۲.۵ درصد در رتبه های دوم و سوم ازنظر Dominance )سلطه بر بازار( قرار دارند. 
 ،)ADA( کاردانو ،)BCH( بیت کوین کش ،)DOT( پولکادات ،)LTC( الیت کوی��ن ،)XRP( ریپل
بایننس کوین )BNB( و ِچین لینک )LINK( نیز دیگر رمزارزهایی هستند که به ترتیب در رتبه های ۴ تا 
۱۰ ازنظر حجم بازار قرار دارند. طبق آمارهای ارائه شده، حجم معامالت این بازار طی ۲۴ ساعت گذشته 
۱۴۵ میلی��ارد دالر ب��وده که ارز دیجیتال تتر با ۱۱۳ میلیارد دالر در رتبه اول، بیت کوین با ۸۷ میلیارد 

دالر در رتبه دوم و اتریوم نیز با نزدیک به ۵۲ میلیارد دالر در رتبه سوم قرار دارند.
 س��ه روش کس��ب درآمد از ارزهای دیجیتال:در حوزه رمزارزها به سه طریق می توان کسب درآمد کرد؛ 
۱- روش اول مرب��وط ب��ه خرید و نگهداری )HODLING( رمزارزها و ف��روش آنها پس از یک دوره 
س��رمایه گذاری بلندمدت اس��ت. ش��اید فکر کنید کلمه )HODL( اشتباه تایپی اس��ت و درست آن 
)HOLD( به معنی نگه داش��تن اس��ت، اما در دنیای ارزهای دیجیتال به معنی نگه داشتن بیت کوین 
به جای فروختن آن اس��ت. البته امروزه فقط برای بیت کوین استفاده نمی شود و تبدیل به یک اصطالح 
برای نگه داش��تن تمام ارزهای بازار ش��ده است. کاربران معموال در شرایط نوسانات شدید بازار یا ریزش 
قیمت ها به یکدیگر پیشنهاد می کنند که »هودل« کنند و اسیر ترس نشوند. این اصطالح برای اولین بار 
به اشتباه توسط یک کاربر نوشته شد که عمدا آن را اصالح نکرد و مفهوم آن را برای دیگران توضیح داد 
و از آن پس تبدیل به اصطالحی شد برای کسانی که قصد فروش بیت کوین هایشان را نداشتند. بر همین 
اساس، در دنیای رمزارزها اصطالحی تحت عنوان Hodlers وجود دارد که به افرادی گفته می شود که 

رمزارزها را خریداری کرده و تا مدت زیادی آنها را نگهداری می کنند.
۲- معامل��ه )Trade( رمزارزه��ا در صرافی ها و کس��ب درآمد از نوس��انات بازار؛ در ای��ن روش افراد با 
تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال رمزارزهای مختلف را بررس��ی کرده و با درنظرگیری شرایط مختلفی 
اقتصادی-سیاس��ی و... اق��دام به خرید و فروش رمزارزها می کنن��د؛ دقیقا همانند کاری که معامله گران 

بورس انجام می دهند.
۳- س��رمایه گذاری در حوزه ماینینگ )استخراج(: استخراج و کمک به نگهداری شبکه رمزارز و دریافت 
رمزارزها به عنوان پاداش نگهداری شبکه یکی از جذاب ترین انواع سرمایه گذاری در حوزه رمزارزها است 
ک��ه البت��ه به دلیل مصرف برق زیاد برای اس��تخراج رمزارز، برخی دولت ها ب��ا آن مخالفت می کنند. در 
ایران کمتر از دو س��ال اس��ت که مجوزهای قانونی برای ماینینگ صادر شده که نقایص زیادی ازجمله 
تعرفه تعیین شده بهای برق و گاز برای استخراج، مانع از گسترش این نوع سرمایه گذاری شده است. در 
اینجا هم خألهای قانونی و عدم توجه به این حوزه باعث شده ایران درمقایسه با سایر کشور ها نتواند از 

پتانسیل های موجود استفاده کند.
  سرقت  در کمین است: با جذاب شدن رمزارزها و سیل ورود نقدینگی به این حوزه، قربانیان آن هم زیاد 
شده اند. البته این امر در سایر حوزه ها نیز وجود دارد و اما به دلیل نو بودن رمزارزها و عدم آگاهی عمومی 
نسبت به فرصت ها و تهدید های آن، برخی افراد سودجو از عدم آگاهی مردم سوءاستفاده کرده و اقدام به 
کالهبرداری یا س��رقت دارایی هایشان می کنند. پروژه های پانزی و هرمی، شت کوین ها و وعده میلیاردر 
ش��دن یک شبه با ارزهای دیجیتال و همچنین فروش سیگنال یا بس��ته های آموزشی بی ارزش با وعده 
آموزش میلیاردر شدن، ازجمله روش های کالهبرداری در حوزه رمزارزها است. ارسال ربات ها در فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی، هک، سرقت و کالهبرداری های دیگر هم ازجمله مواردی هستند که اگر 
افراد سرمایه گذار آشنایی کافی با این حوزه نداشته باشند، به راحتی ماحصل زحمات یک عمر خود را در 
کسری از ثانیه از دست خواهند داد. آنچنان که آمارها نشان می دهند، در سال های اخیر میلیاردها دالر 

در این حوزه به انواع و اقسام روش ها از کاربران کالهبرداری شده است.
درخصوص کالهبرداری های حوزه رمزارزها، در ایران گرچه آمار و ارقامی از کالهبرداری های این حوزه 
وجود ندارد، اما گفته می ش��ود تعداد زی��ادی از کالهبرداری های این حوزه به دالیل مختلفی به پلیس 
و مراجع قضایی اطالع رس��انی نمی ش��ود. برای نمونه در یک سال اخیر ایرانی های زیادی هم بوده اند که 
در طرح های پانزی مبالغ قابل توجهی را از دس��ت داده اند. اما در س��طح جهان نیز براساس گزارشی که 
ش��رکت CipherTrace از مش��هورترین ش��رکت های فعال در حوزه امنیت سایبری شبکه بالکچین 
منتش��ر کرده، س��رقت ها، هک ها و کالهبرداری های رمزارزها در س��ال ۲۰۱۷ حدود ۱۶۹ میلیون دالر 
و در س��ال ۲۰۱۸ حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر بوده که این میزان در س��ال ۲۰۱۹ به حدود 
۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر رس��یده و در ۵ماهه اول س��ال ۲۰۲۰ نیز این مقدار یک میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون دالر بوده است. ازجمله کالهبرداری های پانزی سال های اخیر، وان کوین است که مدیران آن به 
 )PlusToken( روش عرضه اولیه س��که، ۳.۷ میلیارد دالر از پول سرمایه گذاران را ربودند. پالس توکن
از دیگر طرح های پانزی است که براساس اظهارات مقامات قضایی چین، دارایی های توقیف شده مدیران 
آن شامل اتریوم، بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال حدود ۲/۲ میلیارد دالر و ارزش روز آن تا نیمه اول 
امسال حدود ۴.۲ میلیارد دالر برآورد شده است. همچنین در زمان توقف این طرح، بیش از دو میلیون 
نفر سرمایه گذار آن بوده اند. WOTOKEN طرح پانزی دیگری است که بسیار شبیه به کالهبرداری 
پالس توکن است. براساس اظهارات مقامات چینی، در این طرح نیز از ۷۰۰ هزار کاربر، ۱/۱ میلیارد دالر 
در قالب بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال کالهبرداری شده است. گرچه ارقام کالهبرداری در این حوزه 
درمقایسه با رقم جابه جایی ها و معامالت حجم زیادی نیست، اما به هرحال افرادی که تخصص فعالیت 
در این حوزه را ندارند، ممکن اس��ت در یک چش��م به هم زدن همه دارایی خود را در کالهبرداری ها از 
دست بدهند، بنابراین الزامی است افراد قبل از هر اقدامی در این حوزه حتما با کارشناسان و افراد مورد 
اعتماد مش��ورت کرده و پس از کسب آگاهی کامل اقدام به سرمایه گذاری کنند. البته باید توجه داشت 
نبود زیرساخت های قانونی و کم توجهی قانونگذار به این حوزه ازجمله دالیل افزایش جرم در این فضای 

جدید است.این مطلب را سیدروح اهلل موسوی،کارشناس فناوری اطالعات نوشت.

بازندگان رقابت با بانک

بودجه محدود با چاشنی دلار 4200

بیت کوین،ارز بالتکلیف ایران



ماهنامه 
خوش اخالق ها 
و خوش ذوق ها 
در حوزه اجتماعی و اقتصادی

ماهنامه اقتصاد ی و اجتماعی- سال ششم -  شماره 55 - بهمن ماه 1399 5
رئیس کل بانک مرکزی د ر یاد د اشت جد ید ی تاکید  
کرد  که شرایط کشور به هیچ وجه به وضعیت بی ثبات 

قبل باز نمی گرد د ، حتی با تد اوم تحریم ها.
عبد الناصر همتی د ر یاد د اش��ت جد ی��د ی د ر فضای 
مجازی نوش��ت: »سه شنبه ش��ب گذشته، به د عوت 
شبکه افق، د ر برنامه عیار، ابعاد ی از تالشهای مجموعه 
حاکمیت و بویژه بانک مرکزی د ر خنثی سازی تحریم 
های آمریکا و اقد امات بانک مرکزی د ر جلوگیری  از 

فروپاشی اقتصاد ی را تشریح کرد م.
بح��ث اصل��ی ای��ن ب��ود  ک��ه د ر ص��ورت نب��ود  
سیاست گذاری های مقاومتی و اقد امات بانک مرکزی ، 
برای کنترل تراکنش های ریالی  و پایه پولی و صیانت 
از ذخایر ارزی و تأمین مالی وارد ات کاالهای اساسی 
و د ارو، افزایش  پایه پولی و نقد ینگی و ارزان فروشی 
ارز می توانست کش��ور را د ر موقعیتی قرار بد هد  که 
مطابق پیش بینی بس��یاری از تحلی��ل گران با تورم 
افسارگسیخته و  نرخ ارز غیر معقول باالیی روبرو شود .

بد لیل سیاستها و برنامه های انجام شد ه و د ر حال انجام و ابزارهای طراحی شد ه و د ر حال استفاد ه، بویژه 
د ر حوزه سیاست گذاری پولی و تأمین مالی کسری بود جه ، شرایط امروز کشورمان به هیچ وجه به وضعیت 

قبلی باز نمی گرد د  و مجموع شرایط نیز همین را نشان می د هد .
بانک مرکزی و د رکل مجموعه نظام بد رستی از بحران تحریم ها بعنوان فرصتی برای بسیاری از سیاست ها 
استفاد ه کرد  و این اصالحات را اد امه خواهد  د اد . تجربیات گران سنگ خنثی سازی تحریم و اصالح روند ها، 
چه د ربانک مرکزی و وزارت نفت، وچه د ر بین مجموعه فعالین اقتصاد ی بخش خصوصی، بستر و شرایط 

متفاوتی را برای تجارت خارجی و نیز رشد  تولید  ملی، حتی با تد اوم آن تحریمها فراهم ساخته است.
روند  فزایند ه صاد رات نفت و فرآورد ه وصاد رات غیرنفتی د ر ماههای اخیر مؤید  این نکته است.هرچند ، شک 

ند ارم تحریمهای آمریکا نیز  نمی تواند  روند  قبل را طی کند .

د ر مخیل��ه اش خیاالت عجی��ب و غریب خطور و عملکرد های غلط و ابلهانه از خود  بروز 
می د اد ، د ر اند رون د ربار به تحمیق و تحریف خلق می کوشید  و بساط فال گیری و رمالی 
د ایر نمود ه، س��ر کتاب باز می کرد  و کف می د ید ...روزی که د ر ماکو مش��غول زراعت بود  
فهمید  مرد ی د گر باید  و کاری د گر خواهد ، و آن جامه را د ر قامت خویش تنگ می د ید  
و آنجا را د رخور استعد اد  و فراست خود  هرگز نمی د ید  و به د نبال به د ست آورد ن منصب 
سیاسی نیرومند  و د ر پی به رسم د رآورد ن آمال و خیاالت خود  بنیاد  بود . تا آنکه آفتاب 
اقبال از افق اقبالش بر د َمید  و کرس��ی تد ریس و ش��غل معلمی ش��اهزاد ه ای را کس��ب 
نمود ، این آش��نایی باب فتحی ش��د  برای جبران رنج هایی که س��ال ها د ر عزلت نشینی 
بسیار و گوشه نشینی زیاد تحمل کرد ه بود  که حیات اجتماعی و معاد الت سیاسی اش را 
تحت الشعاع قرار د اد . با این اتفاق میمون و نقشه کشتن یکی از اصالح طلبان بنام تاریخ 
ایران به د ستگاه د ولت و حاکمیت راه پید ا کرد  و اد اره امور مملکت به د ست او افتاد . د ر 
حذف فیزیکی رقیبان و از مد ار خارج کرد ن حریفان، جهد  بی وقفه کرد  و با توطئه های 
نزد یکاِن حاکمیت همد ستی د اشت و وزیران مصلح الیق و سفیران مخلص بالغ را از کار 
و خود  را نزد  اولیای امور عزیز انگاشت و به د ست بوسی شاه همت می گماشت و پرچم 
خرد مند ی و هنرمند ی بر می افراش��ت و لب کالم به آنچه د ر س��ر می پروراند  )اد اره امور 

مملکت( بعد ها د ست یافت.
وی اکثرا د ر مخیله اش خیاالت عجیب و غریب خطور و عملکرد های غلط و ابلهانه از خود  
بروز می د اد ، د ر اند رون د ربار به تحمیق و تحریف خلق می کوش��ید  و بساط فال گیری و 
رمالی د ایر نمود ه، سر کتاب باز می کرد  و کف می د ید ، رمل می اند اخت، ماسه می کشید  و 
به زن ها د عای سفید بختی و آبستنی می د اد  و عریضه می خواند ، و بی شرمانه و با وقاحت 
تم��ام، همه واقعیت ه��ا را وارونه جلوه می د اد  و از س��اد ه ترین و کوچک ترین امور اد اری 
و مد یریت اجرایی و مس��ائل نظامی و عموم اعمالی که مربوط به خارج از ایران اس��ت، 
ابد ا اطالعی ند اش��ت؛ ولی د ر عملیات های نظامی مد اخله می کرد  حتی به پیشنهاد های 

سرد اران قشون هم ترتیب اثر نمی د اد .
»روزی می گفت که از د ست تقاضاهای بی مورد  انگلیس جگرم خون شد  و چیزی نماند ه 
که یک قشون به کلکته بفرستم و ملکه ویکتوریا را د ستگیر کنم« چرخ گرد ون به جایی 
رسانید  کار که جاسوس های د شمن گاهی به طور ناشناس و چند ی هم آزاد انه د ر میان 

ارد وی او به عملیات تخریبی پرد اختند .
اغلب بد  و ناس��زا می گفت، صفای نیت او نیز مورد  ترد ید  اس��ت و پیوس��ته خود  را به 
امید  و آرزو مشغول می د اشت، خود فروشی و تکبرش به نظر عموم رسید ه، یکی از بلند  
پروازی هایش این بود  که خود  را توپچی ماهری می د انس��ت، وی صفات د یگری د اش��ت 
که ش��گفتی سیرت او را تکمیل می کرد ه است و آن اینکه نقشه ها و برنامه های نافرجام 
خود  را با کمال خونسرد ی شرح می د اد  و د ر تند خویی و د شنام گویی و استهزای مرد م 
چنان بی محابا بود  که لسان الملک سپهر می نویسد  »مرد م ایران فراموش نکرد ه اند ، آنگاه 
که به مجلس او می رفتند  چنان بود  که بر بیشه هالهل عبور می کرد ند « و عجیب تر اینکه 
موقعیت خاص خود  را از د س��ت ند اد  و نظرات و نقشه هایش مضحکه عام و خاص شد ه 
بود  لیکن تاریخ اگر از او یاد  می کند  بیشتر از ُخل و چل بود ن او و جوک ها، بامبول زد ن، 

ناشایستی د ر فن حکومت و ساد ه لوحی و خرافه پرستی اش سخن می راند .
وی نیروهایی از سربازان ماکویی را با خود  به تهران آورد ه بود  که بعد ا از تعرض به جان و 
مال و ناموس مرد م از هیچ چیز فروگذار نمی کرد ند ، البته ترس مرد م چنان بود  که حتی 
یارای تظلم خواهی نیز ند اشتند ، زیرا ایشان به هیچ وجه توجهی به آن نمی کرد ند ، کتاب 
ناس��خ التواریخ د ر این مورد  می گوید  »غروب که می ش��د  هیچ بچه و زنی جرات بیرون 
شد ن از خانه ند اشت. سایر الواط هم به اسم آنها فرصت را غنیمت شمرد ه، مرتکب پاره ای 
شرارت ها می شد ند  وقتی از تعد یات سربازانش نزد  او شکایت می برد ند  د ر کمال بی توجهی 
از کنار د اد خواهی هایشان می گذشت و ترتیب اثر نمی د اد  و آنها را پاسخ های طنز می د اد « 
وی ب��ه اصالح طلبان جامعه نیز بد  می گفت و نمامی می کرد  که موجبات نفرت جمهور 

مرد م جامعه را فراهم کرد ه بود  و بد تر از همه اینها اینکه د ر مد ت صد ارت خود ، امالک 
بسیار از متعلقات د ولت و مرد م را غصب کرد .

توجیه گرایی، عوام فریبی و س��الوس و ری��اکاری از خصایص اخالقی او بود  و برای جلب 
قلوب مرد م هرگز جواب رد  به متقاضیاِن حقوِق مستمری یا پاد اش، نمی د اد . هر جا ُملک 
لَم یزرعی پید ا می کرد  می خرید  و هر جا آهن و س��رب و قلع و روی گیر می آورد  جمع 
می نمود  و از آنها توپ می ریخت )به منظور جنگ های احتمالی( عالقه شد ید ی به توپ و 
توپ سازی د اشت و تمام پروژه هایش به شکست می خورد  و بخش اعظم خزانه را صرف 

آنها کرد ، د ر حالی که سرانجام هیچ سود ی از آنها عاید  نشد .
نتیجه سوءسیاست و بی تد بیری و بی کفایتی او د ر اد اره امور کشور، تهی شد ن خزانه از 
پول و امتناع فرمانروایان و حکام از فرستاد ن مالیات به پایتخت و پریشانی و اختالل مالیه 
مملکت بود  او با این اقد امات ناشیانه اش بیشترین ضربه را بر اوضاع سیاسی و اقتصاد ی 

کشور ایران د ر این د وره وارد  آورد .
حاجی مالعباس ایروانی معروف به حاجی میرزا آقاس��ی »د رویش صوفی مسلک و اهل 
ای��روان« )۱۱۶۲ ی��ا ۱۱۶۳ ش. ماکو-م��رد اد  ۱۲۲۸ ش. کربال( که ش��رح خصوصیات 
منحصربه فرد ش د ر باال رفت، آخرین صد راعظم محمد شاه ضعیف النفس که بعد از کشته 
شد ن- یکی از اصالح طلبان به نام تاریخ- میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی که به فرمان 
محمد  میرزا )محمد شاه(کشته شد - به مقام شامخ صد ارت د ست یافت و د ر آغاز صد ارت، 
عزت نس��ا، د ختر هجد هم فتحعلی ش��اه، پس از مرگ شوهرش، به فرمان محمد شاه به 

ازد واج حاجی میرزا آقاسی د رآمد .
وی از خاند ان بیاتی بود  که شاه عباس ۳۰۰خانوار از آنان را از ایروان د ر ارمنستان امروزی 
به د ره ماکو انتقال د اد  تا امنیت این گذرگاه مهم کوهستانی را که د هه ها د رد ست راهزنان 
ساکن قلعه ماکو بود ، حفظ کنند . وی بعد از گذراند ن تحصیالت اولیه به عراق رفته و بعد ا 
از اتمام تحصیالتش به ماکو بر می گرد د . میرزا عیسی قائم مقام، وی را به تعلیم فرزند ش 
میرزا موسی خان گذاشت و سپس به عنوان معلم نواد گان فتحعلی شاه که به صورت نسبی 
د ر خوی س��اکن می شد ند ، گمارد ه می ش��ود . د استان آشنایی وی با شاهزاد ه محمد شاه 
آیند ه از همین کالس ها آغاز می شود  و د ر نهایت او به عنوان مرید  محمد  شاه د ر می آید .

گفته اند  که د ر مسائل مد نی، د اخلی، روابط بین الملل و به ویژه ارتباط با بیگانگان برخورد  
بسیار ساد ه لوحانه ای د اشت به طوری که د ر کمال تعجب نامه ای را که به زیر د ستان خود  
می نوش��ت، یک نسخه را به سفارت های روس و انگلس��تان هم می فرستاد ، د ر این باب 
میرزا محمد تقی خان )امیرکبیربع��د ی( که وزیرش بود ، بارها به او تذکر می د اد  اما او را 
گوش بد هکار نبود . جهانگرد ی به نام استیووارت او را چنین نامید ه است؛ »عجیب ترین 
خلقتی است که برای اد اره امور ملی می شود  وجود  او ر ا تصور کرد « و همچنین نظریات 
کنت د وسرسی د ر کتاب ایران د ر سال های ۴۰-۱۸۳۹ د ر مورد  این شخصیت شنید نی 
و خواند نی اس��ت: »میرزا آقاسی پیرمرد ی است که تمام قد رت ایران و تمام بی کفایتی 
مسووالن د ولتی آن د ر وجود  او ظاهر شد ه است.« د ر محاصره هرات د ر ۱۲۵۳، حاجی 
میرزا آقاس��ی نیز حضور د اشت و بین او ومیرزا آقاخان نوری )وزیر لشکر( اختالف افتاد . 
این آغاز اختالف بود ، برخورد  پایانی آنان، زمانی بود  که اهلل قلی خان )فرزند  عزت نسا خانم 
از شوهر اولش( تحت حمایت حاجی میرزا آقاسی، هنگام بحرانی شد ن حال محمد شاه د ر 
۱۲۶۱ه.ق به بهانه حلول سال نو، از بروجرد  به تهران آمد  و د ر ارگ سلطنتی ساکن شد . 
میرزا آقاخان نوری برای مبارزه با حاجی، موضوع اهلل قلی خان را به گوش ش��اه رسانید  و 
او د وباره به حکومت بروجرد  فرستاد ه شد . حاجی میرزا آقاسی از شاه تقاضای اخراج میرزا 
آقاخ��ان نوری را نمود  و برای اعت��راض به عمارت خود  رفت و به کار مملکت نپرد اخت. 
سرانجام، شاه تقاضای وی را پذیرفت و د ستور د اد  میرزا آقاخان را چوب زد ند  و به کاشان 
تبعید  کرد ند . محمد شاه قاجار پیوسته به او اعتماد  و اراد تی مخصوص نشان می د اد ، عالوه 
بر آنکه به هیچ وجه د ر مقابل اعمال و اقوال و خواهش و فرمایش حاجی میرزا آقاس��ی 
مخالفتی نش��ان نمی د اد ، با وجود  همه خطاها و خرابکاری های حاجی میرزا آقاسی، هر 

کس��ی هر چه د ر مورد  او می گفت، عالوه بر آنکه ناد ید ه می گرفت به تبعید  و آزار او نیز 
می پرد اخت. محمد شاه د ر تابستان ۱۲۶۴ د ر تجریش د رگذشت. حاجی میرزا آقاسی د ر 
تهران برای حفظ ارگ و خزانه، سفارش های اکید  کرد . د ر این زمان، بزرگان و اعیانی که 
د ر اطراف مهد علیا بود ند ، به وزرای مختار روسیه و انگلستان اعالم کرد ند  تا حاجی میرزا 
آقاس��ی مصد ر امور باشد  ما به تهران نمی آییم و حرم و شاهزاد گان و نعش محمد شاه را 
نیز به شهر نمی آوریم. سرانجام، حاجی میرزا آقاسی که د ر عباس آباد  با گروهی ماکویی 
اقامت د اشت، برای استقبال از ولیعهد ، ناصرالد ین میرزا، عازم یافت آباد  شد ، ولی امرا و امنا، 
نوراهللّ خان شاهس��ون را برای د ستگیری او مامور کرد ند  و او از یافت آباد  به حرم حضرت 
عبد العظیم رفت و تا ورود  ولیعهد  بست نشست. حاجی میرزا آقاسی به ناچار از کلمباری، 
از اعضای سفارت فرانسه، کمک خواست و خود  را رعیت د ولت روسیه قلمد اد  کرد . پس از 
به سلطنت رسید ن ناصرالد ین شاه، حاجی میرزا آقاسی به همراه پنجاه سوار روانه عتبات 

عالیات گرد ید . او د ر ۱۲ رمضان ۱۲۶۵ د ر آنجا د رگذشت.
محمد شاه، میرزا آقاسی را مراد  و مرشد  خود  می د انست و د ر نامه هایی که به او می نوشت 
او را »حاجی سلمه اهلل تعالی« یا »روحی فد اک« خطاب می کرد . حاجی  میرزا آقاسی شعر 
نیز می سرود  و فخری تخلص می کرد  و رساله منظومی به نام لطایف المعارف د ارد  که د ر 

۱۲۵۷ به خط رضا قلی خان هد ایت تحریر شد ه است.
از عاد ات او عالقه زیاد  به حفر قنات و ساختن لوله و توپ بود  که اغلب هم ناموفق بود . 
همان طور که برای اکثر عاد ات عجیب حاجی لطایف و ظرایفی گفته اند ، یکی از شاعران 
معاصر او هم د ر مورد  قنات ها که اکثر به آب نمی رسید  و لوله های توپ که اکثر به د رد  

جنگ نمی خورد ، این گونه می گوید :
نگذاشت برای شاه حاجی د رمی

شد  خرج قنات و توپ هر بیش و کمی
نه د وست را رسد  از آن آب نمی

نه زهره خصم را از آن توپ غمی.
محمد شاه قاجار پیوسته به حاجی میرزا آقاسی اعتماد  و اراد تی مخصوص نشان می د اد ، 
ع��الوه بر آنکه ب��ه هیچ وجه د ر مقابل اعمال و اقوال و خواه��ش و فرمایش او مخالفتی 
نش��ان نمی د اد  از عاد ات او عالقه زیاد  به حفر قنات و س��اختن لوله و توپ بود  که اغلب 

هم ناموفق بود .

قبله عالم با کلاه انگلیسی و پیژامه خانگی

خزانه  خالی و مملکت بلاتکلیف
به عقب بر نمی گرد یم!

بازی برد - برد  بانک  ها و د ولت
رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد  که بانک ها موظفند  د رصد ی از سپرد ه های خود  را به صورت اوراق د ولتی 
د ر ترازنامه خود  نگه د ارند .این تصمیم بر اساس سیاست های جد ید  پولی بانک مرکزی، د ر راستای اقد امات 
احتیاطی اقتصاد  کالن و تکمیل بسترسازی عملیات بازار باز صورت گرفته است. سیاستی که می تواند  به 
یک بازی برد -برد  برای بانک ها و د ولت تبد یل شود . بانک ها می توانند  ترکیب ترازنامه خود  را به نفع د ارایی 
نقد پذیر اوراق د ولتی تغییر د هند  و از سود  اوراق بهره ببرند . د ولت نیز خواهد  توانست مکانیزم حراج اوراق 
د ولتی را اد امه د هد  و کس��ری بود جه خود  را از این طریق پوش��ش د هد . رئیس کل بانک مرکزی د ر یک 
اطالعیه رسمی، اعالم کرد  که بانک ها باید  د رصد ی از سپرد ه های خود  را به صورت اوراق د ولتی د ر ترازنامه 
خود  نگهد اری کنند . هنوز مشخص نشد ه که د رصد  مد نظر بانک مرکزی به چه میزان است، اما گزارش ها 
حاکی از آن است که این رقم د ر ابتد ا بسیار کم خواهد  بود  تا بانک ها بتوانند  خود  را با شرایط بانک مرکزی 
مطابقت د هند  و به مرور به میزان آن افزود ه خواهد  ش��د . بانک مرکزی، براس��اس بند  »م« تبصره ۵ قانون 
بود جه ۹۹ مجوز اجرایی این سیاس��ت را د ریافت کرد ه اس��ت. از نگاه کارشناسان این کار هم برای بانک ها 
و هم برای د ولت د ارای مزیت است: برای بانک نگهد اری اوراق د ولتی که قابلیت نقد شوند گی باالیی د ارد ، 
باعث افزایش کیفیت ترازنامه بانک می شود  و همچنین بانک  با خرید  این اوراق می توانند  کسب سود  کنند . 
افزایش کیفیت ترازنامه بانک ها، هد فی است که بانک مرکزی د ر راستای اصالح نظام بانکی، د نبال می کند . 
د ولت نیز می تواند  با فروش اوراق د ولتی، مانند  روال قبلی کس��ری بود جه خود  را از یک منبع غیر تورمی 
تامی��ن کند . نگهد اری اوراق د ولتی توس��ط بانک ها به پای��د اری بد هی د ولت نیز کمک می کند . همچنین 
بانک ها نیز با تجهیز به اوراق، می توانند  عملیات بازار باز خود  را راحت تر انجام د هند  و نسبت به قبل برای 

حضور د ر بازار پول آماد ه تر خواهند  شد .
میزان تقاضای جد ید  بانک ها

روز گذش��ته، بانک مرکزی خبر جد ید ی از رئیس کل بانک مرکزی نقل کرد  مبنی بر اینکه بانک ها باید  
د رصد ی از س��پرد ه های خود  را به صورت اوراق د ولتی د ر ترازنامه هایش��ان نگهد اری کنند . براس��اس اعالم 
عبد الناصر همتی، »براساس سیاست های جد ید  پولی بانک مرکزی و د ر راستای اقد امات احتیاطی اقتصاد  
کالن و تکمیل بسترس��ازی عملیات بازار باز، بانک ها و موسسات اعتباری موظف خواهند  شد  د رصد ی از 
سپرد ه های خود  را به صورت اوراق د ولتی د ر ترازنامه خود  د اشته باشند .« البته همتی تعیین نکرد  که بانک ها 
چه د رصد ی از منابع خود  را باید  به شکل اوراق د ر ترازنامه خود  د اشته باشند . د ر حال حاضر، بانک ها د ر 
یازد ه مرحله د ولتی، به میزان ۴۰ هزار میلیارد  تومان اوراق د ولتی خرید اری کرد ند  و بررسی ها نشان می د هد  
که د ر حال حاضر ۲۶۰۰ هزار میلیارد  تومان ماند ه س��پرد ه د ر بانک ها وجود  د ارد . بنابراین د ر حال حاضر 
به نظر می رسد  بانک ها به میزان ۵/ ۱ د رصد  از سپرد ه های خود  را اوراق تهیه کرد ه اند . البته توزیع این خرید  
اوراق د ر بانک ها یکسان نبود ه و برخی از بانک ها احتماال اوراق بیشتری خرید اری کرد ه و برخی د یگر نیز 
اوراق کمتری د ر ترازنامه خود  د ارند . اگر بانک مرکزی، بانک ها را ملزم کند  که به اند ازه یک د رصد  د یگر، 
اوراق بد هی د ولتی خرید اری شود ، د ر نتیجه ۲۶ هزار میلیارد  تومان تقاضا برای خرید  د ر حراج اوراق د ولتی 
بیشتر می شود . بنابراین برخی از بانک ها نیاز د ارند  که برای رعایت این موضوع اقد ام به خرید  اوراق د ولتی 
کنند  و حجم تقاضا د ر بازار پول و اوراق  بیشتر خواهد  شد . از سوی د یگر، د ر صورت فروش ۲۶ هزار میلیارد  

تومان اوراق د ولتی، د ولت می تواند  نیمی از کسری بود جه خود  را از این محل تامین کند .
آیا سیاست جد ید  بانک مرکزی قانونی است؟ 

ش��اید  این سوال به وجود  آید  که آیا الزام بانک ها به خرید  اوراق د ولتی جایگاه قانونی د ارد ؟ بررسی ها نشان 
می د هد  که د ر بند  »م« تبصره ۵ قانون بود جه ۹۹ به این موضوع اشاره شد ه است. این بند  به د و مورد  اشاره 
می کند :» نخست اینکه به منظور اجرای سیاست پولی و مد یریت نرخ های سود  و مهار )کنترل( بلند مد ت 
نقد ینگی، مهار )کنترل( تورم و د ر راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار د ر قبال وثیقه، به بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران اجازه د اد ه می شود  به تد ریج بد هی بانک ها و موسسات اعتباری شامل خط 
اعتباری و اضافه برد اش��ت را وثیقه د ار کند  به گونه ای که د ر پایان س��ال حد اقل ۵۰    د رصد  بد هی بانک ها و 
موسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بد هی منتشره به خزانه باشد . سازمان بورس اوراق بهاد ار 
مکلف به همکاری د ر توثیق اوراق بد هی خزانه نزد  بانک مرکزی است. د وم اینکه بانک مرکزی مجاز است 
با تصویب شورای پول و اعتبار بابت د رصد ی از سپرد ه های قانونی بانک ها و موسسات اعتباری، اوراق مالی 
اس��المی منتش��ره از سوی د ولت را بپذیرد .« براساس این د و بند ، بانک مرکزی مجوز انتشار اوراق د ولتی را 
خواهد  د اشت. البته باید  تاکید  کرد  که این میزان خرید  برای اوراق د ولتی، جد ا از بحث سپرد ه قانونی بانک ها 
است و بانک ها باید  مطابق روال قبلی، بخشی از منابع خود  را )حد ود  ۱۰ تا ۱۳ د رصد ( به عنوان سپرد ه قانونی 
نزد  بانک مرکزی قرار د هند . سه مزیت برای سه نهاد :به نظر می رسد  سیاست جد ید  د ر راستای تبد یل بخشی 
از سپرد ه بانک ها به اوراق د ولتی، سه مزیت برای بانک ها، د ولت و بانک مرکزی خواهد  د اشت. این سیاست 
از یک طرف باعث می شود  تقاضای کافی برای اوراق بد هی د ولت ایجاد  شود  و نرخ بهره آنها کاهش یابد  و 
از طرف د یگر بانک ها به اند ازه کافی د ارایی های نقد شوند ه و وثیقه د ر اختیار د اشته باشند  تا تمام نیازهای 
کوتاه مد ت خود  را از طریق فروش اوراق یا وام های بین بانکی با وثیقه انجام د هند  و نیازی به اس��تقراض از 
بانک مرکزی ند اش��ته  باشند . د ر نتیجه فشار برای استقراض مستقیم از بانک مرکزی کاهش پید ا می کند . 
د ولت نیز می تواند  سیاس��ت های خود  را برای پوش��ش کس��ری بود جه بد ون نیاز به استفاد ه از منابع بانک 
مرکزی، تنظیم کند . از سوی د یگر، این سیاست کمک می کند  که بانک مرکزی نیز بهتر بتواند  عملیات بازار 
باز را انجام د هد ، زیرا تمام بانک ها به بخشی از اوراق د ولتی د ست پید ا خواهند  کرد . البته شاید  این شائبه 
به وجود  آید  که با این کار، بانک ها د یگر توان مالی برای اعطای تسهیالت ند ارند . زیرا بانک ها باید  بخشی از 
منابع خود  را به اوراق د ولتی تبد یل کنند  و حد اقل این منابع را د ر د سترس د اشته باشند . نکته قابل توجه این 
است که بانک مرکزی این سیاست را به شکل آنی اعمال نخواهد  کرد  و د ر بستری از زمان صورت می گیرد . 
د ر نتیجه این سیاست گذاری به شکلی است که فشار آنی به منابع بانک ها نخواهد  د اشت. د ر نتیجه بانک ها 
می توانند  خود  را با این موضوع وفق د هند . از سوی د یگر، بانک ها می توانند  برخی از د ارایی های غیر نقد  خود  
نظیر امالک و مستغالت را به فروش رساند ه و این منابع را به اوراق د ولتی تبد یل کنند . د ر نتیجه این د ارایی 
برای بانک ها از نقد  شوند گی بیشتری برخورد ار است و ریسک ترازنامه ای بانک ها نیز کاهش می یابد . افزایش 
قیمت امالک و مستغالت باعث شد ه فرصت جد ید ی د ر جهت اصالح ترازنامه بانک ها ایجاد  شود  و یکی از 

این فرصت ها تبد یل این د ارایی های غیرنقد  به د ارایی های با کیفیت اوراق د ولتی است.
رویای د الر ارزان محقق می شود ؟

اینکه با آزاد سازی د ارایی های بلوکه شد ه ایران د ر کره جنوبی، قیمت د الر تا ۱۵ هزار تومان کاهش می یابد ، 
قیمت د الر تا کانال ۲۰ هزار تومان نزد یک شد ه است.        اگرچه پیش از این هم پیش بینی می شد  که روند  
قیمت د الر نزولی شود ، اما سرعت ارزانی ارز طی چند  روز اخیر فراتر از تصور برخی از فعاالن و کارشناسان 
بود ه اس��ت. پس از اظهارات اخیر حس��ن روحانی د رباره د الر ۱۵ هزار تومانی، نرخ د الر د ر س��ه روز کاری 
بیش از ۹/۵ د رصد  افت کرد ه است. اما د ر اد امه آیا ممکن است قیمت د الر به زیر ۲۰ هزار تومان برسد . د ر 
این خصوص د ید گاه های متفاوتی مطرح می ش��ود  که د ر موارد ی مشابه و د ر موارد ی با تفاوت نظر همراه 
اس��ت. برخی بر این اعتقاد  هس��تند  که با توجه به اتفاقاتی از جمله بازگشت آمریکا به برجام، قیمت د الر 
ممکن است تا ۱۸ هزار تومان هم کاهش یابد  و د ر واقع محد ود ه مقاومتی د الر ابتد ا ۲۲ هزار تومان است 
که اگر از آن عبور کند  به ۲۰ هزار تومان می رس��د  و محد ود ه مقاومتی بعد ی آن ۱۸ هزار تومان اس��ت که 
امکان د ارد  قیمت د الر تا این نرخ کاهش پید ا کند . این طیف از تحلیلگران بر این باور هستند  که این روزها 
بازار ارز د ر انتظار خبر مهمی از بازگش��ت آمریکا به برجام و رفع احتمالی تحریم هاست. تا زمان بازگشت 
به برجام احتماال شاهد  تد اوم ثبات نسبی نرخ ها د ر سطوح کنونی خواهیم بود . این مطلب را روزبه ناعمه 

د ر بنکر نوشت.

برایند  تصمیم احتمالی مجلس د رباره بود جه۱۴۰۰ کاهش 
فقر، تولید  ثروت، مهار رش��د  قیمت ها و پایان رانت خواهد  
ب��ود  یا اینکه موج ت��ازه ای از تورم فزایند ه ب��ر اقتصاد  ایران 
حاکم خواهد  ش��د  و ش��کل جد ید  از رانت نمایان می شود  و 
ب��ه جای تولید  ثروت گرفتار پد ی��د ه توزیع ثروت و تضعیف 

سرمایه گذاری و تشد ید  فقر خواهیم شد ؟
با بس��ته ش��د ن پروند ه الیحه بود جه س��ال آیند ه ایران د ر 
کمیس��یون تلفیق بود جه مجل��س و رونمایی آن د ر صحن 
علنی مجلس طی روزهای آیند ه، انتظار می رود  که اختالف 
بی��ن د ولت و مجلس د وباره افزایش یابد  اما ورای طعنه های 
سیاس��ی بین بهارستان و پاستور، به نظر می رسد  که بود جه 
سال۱۴۰۰ تا اند ازه زیاد ی شکنند ه و با چاشنی تورم همراه 
خواهد  بود . به ویژه اینکه آخرین بود جه د ولت حسن روحانی 
است و کمیسیون تلفیق هم آن را د وسقفی و د وزمانی بسته 
است. به این معنا که سقف منابع بود جه از محل فروش نفت 
را مش��روط به تحوالت آیند ه و سرنوش��ت تحریم ها کرد ه و 
مجوز هزینه کرد ن د رآمد های آن را به زمان مشخص شد ن 

نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آیند ه محد ود  کرد ه است.
بود جه ای با اس��م رمز مرد م:هم د ولت د ر د فاع و هم مجلس 
د ر اصالح بود جه۱۴۰۰ بر این باور هس��تند  که هد ف ش��ان 
خد مت به مرد م، بهبود  معیش��ت مرد م، رفاه بیشتر مرد م و 
عد الت به نفع مرد م اس��ت اما بود جه ای به نفع مرد م خواهد  
ب��ود  ک��ه نه تورم را زی��اد  کند  و نه انحص��ار را تقویت بلکه 
بود جه ای ش��فاف و غیرتورمی را می تواند  د ر راستای منافع 
مرد م د انس��ت. با بسته ش��د ن پروند ه بود جه د ر کمیسیون 
تلفیق مجلس، الی��اس ناد ران، رئیس و طراح اصلی خطوط 
حاکم بر بود جه نویسی مجلس د ر یک برنامه زند ه تلویزیونی 
ظاهر ش��د  و گفت: الیحه بود جه د ول��ت مریض بد حال رو 
به موت بود  اما مصوبات کمیس��یون تلفیق بود جه و اصالح 

ساختار آن به نفع معیشت مرد م صورت گرفته است.
او ک��ه تصمیم های کمیس��یونی که خود ش ریاس��ت آن را 
برعهد ه د اش��ته، عاقالنه و منطق��ی و بی نظیر می د اند  یکی 
از اصلی تری��ن تغییرات س��اختاری د ر بود ج��ه را جایگزین 
کرد ن د رآمد های ناش��ی از فروش اوراق مالی یا همان قرض 
گرفت��ن د ولت از مرد م به جای د رآمد های نفتی عنوان کرد . 
به گزارش همش��هری، ترمیم کسری بود جه د ولت از محل 
بازار سرمایه به این معناس��ت که د ولت د ر سال آیند ه باید  
هم س��هام بیشتری بفروش��د  و هم اینکه از بازار سرمایه با 
فروش اوراق مالی بیشتر نقد ینگی و یا کسری د رآمد هایش 
را تامین کند  ک��ه چنین تصمیمی البته می تواند  امید ها به 

روند  بازد هی باالی بازار سهام را متاثر سازد .
مالیات بند ی بر حقوق ها:د ولت د ر الیحه بود جه اش پیشنهاد  
افزایش ۲۵د رصد ی حقوق ها را د اد ه که کمیس��یون تلفیق 
هم با افزای��ش ۲۵د رصد ی تمامی پایه ه��ای حقوق موافق 
اس��ت. تنها تفاوت ایجاد  شد ه اینجاست که د ولت می گوید : 
س��قف افزایش حقوق ۲۱براب��ر کمترین حقوق باش��د  اما 
مجلس به ۱۵برابر رضایت د اد ه و می گوید  می خواهد  جلوی 

حقوق های نجومی را د ر د ولت بگیرد .
س��ؤال اصلی اما اینجاست که آیا س��قف تعیین شد ه فقط 
ش��امل حقوق بگی��ران د ولت می ش��ود  ی��ا س��ایر نهاد ها و 
س��ازمان های خارج از د ولت را هم ش��امل می ش��ود . رحیم 
زارع، س��خنگوی کمیسیون تلفیق بود جه مجلس می گوید : 

کارانه پزش��کان مشمول کاهش سقف حقوق ها نمی شود  و 
س��قف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان د ولت به اس��تثنای 
اعض��ای هیأت علم��ی و قض��ات ۴میلیون توم��ان تعیین 
ش��د . او با اش��اره به نحوه د ریافت مالی��ات از حقوق ها بیان 
ک��رد : از حقوق بین ۴تا ۸میلیون توم��ان ۱۰د رصد ، بین ۸ 
ت��ا ۱۲میلیون توم��ان ۱۵د رصد ، ۱۲ ت��ا ۱۸میلیون تومان 
۲۰د رص��د ، حقوق ۱۸ تا ۲۴میلیون توم��ان ۲۵د رصد ، ۲۴ 
تا ۳۲میلی��ون تومان ۳۰د رصد  مالیات اخذ خواهد  ش��د  و 
م��ازاد  بر ۳۲میلیون تومان حقوق هم باید  ۳۵د رصد  مالیات 
پرد اخت کند . ناد ران هم می گوید : هرچند  به نقطه اید ه آلی 
که می خواس��تیم نرسید یم اما ۸۰د رصد  اید ه ها برای اصالح 
س��اختار بود جه را با توجه ب��ه ظرفیت اجرایی  انجام د اد یم 
و سقف افزایش حقوق بگیران د ولتی سال آیند ه ۳۳میلیون 
تومان خواه��د  بود . ۱۵برابر حد اقل حقوق یعنی تا س��قف 
۳۳میلی��ون تومان انجام می ش��ود . او می گوی��د : ۹۰د رصد  
از کارمن��د ان د ولت مالیات ۱۰ ت��ا ۱۵د رصد  بر حقوق باید  
بد هند  که به د لی��ل کاهش د رآمد ه��ای مالیاتی با اعتراض 
د ولت مواجه ش��د  اما کمیس��یون تلفیق تکلی��ف کرد ه که 
کس��ری مالیات ها را از پرد رآمد ها بگی��رد . معمای واقعی و 
چالش برانگیز اینجاست که ناد ران به صراحت تأیید  می کند  
ک��ه ۹۰د رصد  کل هزینه های ج��اری د ولت صرف پرد اخت 
حقوق ها و د س��تمزد ها می شود  و حاال باید  د ید  نمایند گانی 
که منتقد  رش��د  هزینه های جاری د ول��ت و مد افع کاهش 
هزینه ها بود ه اند ، آیا د ر آزمون کاهش هزینه ها و جلوگیری 

از قد کشید ن آن موفق عمل کرد ه اند ؟ 
هزین��ه افزایش حقوق ب��ر د وش مرد م:پی��ش از این مرکز 
ی  هش ه��ا و پژ

مجل��س 
د   پیش��نها
لف��ت  مخا
ب��ا  مجل��س 

افزایش حقوق ها 
به می��زان ۲۵د رصد  

د رآمد ه��ای  افزای��ش  و 
مالیات��ی د ولت ش��د ه بود  اما 

نمایند گان د ر کمیسیون تلفیق 
این پیشنهاد  را نشنید ه گرفتند  و 
با این حساب کسری بود جه د ولت 
که از س��وی مجلس��ی ها به عنوان 

ام المصائب خواند ه می شود ، همچنان 
د ر س��ال آیند ه تش��د ید  می ش��ود  و 

هزینه آن را مرد م با تورم به عنوان 
یک مالی��ات پنه��ان می د هند . 

تالش تلفیقی ه��ا راضی  نگه 
کوتاه مد ت  د ر  مرد م  د اشتن 

اس��ت چرا ک��ه حاضر 
آنچ��ه  ب��ه  نش��د ند  
آن  مجل��س  رئی��س 
خواند ه  ام المصائ��ب  را 

ب��ود  یعنی کس��ری 
د ول��ت  بود ج��ه 
ن��اد ران  بپرد ازن��د . 

می گوی��د : د ریافت حق��وق مد یران د ر س��ال۱۴۰۰ منوط 
ب��ه ثبت اطالعات می��زان حقوق خود  د ر س��امانه حقوق و 
د ستمزد  خواهد  بود . وی با اشاره به راه اند ازی سامانه حقوق 
و د س��تمزد  د ر س��ال آیند ه طبق قانون برنامه ششم توسعه 
کش��ور، عنوان کرد : اطالعات این سامانه د ر د سترس مرد م 
و د س��تگاه های نظارتی قرار خواهد  گرفت و عد م اجرای آن، 
عد م پرد اخت حقوق به افراد  را د رپی خواهد  د اش��ت؛ به این 
معنا که اگر مد یری اطالعات د ریافتی حقوق خود  را د ر این 
سامانه ثبت نکند ، حقوق د ریافت نخواهد  کرد . راز نگرانی از 
ص��اد رات نفت د ولت می گوی��د : بگذارید  بود جه را بر مبنای 
صاد رات روزی ۲.۳میلیون بش��که نف��ت ببند یم و مجلس 
مخالف اس��ت و می گوید  د ر گام نخس��ت فقط ۱.۵میلیون 
بش��که را قبول د ارد . راس��تی پش��ت پرد ه ماج��را چه بود . 
روایت الیاس ناد ران ش��نید نی و رمزگشاس��ت که می گوید : 
آقای زنگنه، وزیر نفت د ر جلس��ه کمیسیون تلفیق بود جه 
بیان کرد  که اگر ش��رایط سیاسی کشور را به گونه ای فراهم 
کنید  تا اینک��ه خارجی ها به ما اجازه صاد رات د هند  و البته 
۶۰۰میلی��ون د الر هم س��رمایه د ر اختیارم بگذارید ، پس از 
 ۳ماه ظرفیت صاد رات را به ۲.۳میلیون خواهم رساند . رئیس 
کمیس��یون تلفیق بود جه مجلس می گوید : مشکلی با اینکه 
چند  میلیون د الر د ر اختیار وزیر نفت قرار گیرد ، ند اریم اما 
د ولت می خواهد  امکان صاد رات نفت بیش��تر را پید ا کند  و 
از آن به عنوان اهرم سیاس��ی استفاد ه کند  تا سازش صورت 
بگیرد  و ما این موضوع را تحمل نکرد یم و با د وس��تان خود  
مش��ورت گرفتیم تا بود جه را با حد اقل وابس��تگی به نفت 
ببند یم ولی اجازه نخواهیم د اد  که کشور تحت این فشارهای 

سیاسی قرار بگیرد .
صاد رات نف��ت ایران که د ر پس از خ��روج آمریکا از برجام 
تحت س��نگین ترین تحریم ها قرار د اش��ت، حاال هم گرفتار 
منافع کوتاه مد ت جریان های سیاسی حاکم بر مجلس شد ه 
و به صراحت می گویند : اجازه نخواهیم د اد  که د ولت امکان 
صاد رات نفت بیش��تر را پید ا کند  چرا که ممکن است از آن 
به عنوان یک اهرم سیاسی استفاد ه کند . پیام مجلس شفاف 
اس��ت: اگر د رآمد های نفتی بیشتر و وضع د ولت بهتر شود ، 
ممک��ن اس��ت د الر پایین بیاید  و بازاره��ا آرام گیرد  و روی 

انتخابات سال آیند ه اثر بگذارد .
ناد ران شفاف اعالم کرد ه که شرط مجلس برای صاد رات نفت 
بیشتر محد ود  به نیمه د وم سال خواهد  بود  یعنی زمانی 
که این د ولت سرکار نباشد . او می گوید  بود جه فقط 
یک حس��اب و کتاب و جد ول ضرب س��اد ه نیست 
بلکه به تخص��ص الزم نیاز د ارد  لذا اج��ازه د اد ه ایم 
ک��ه اگر د ولت امکان صاد رات نفتی د ر ۶ماهه د وم 
برایش فراهم شد  منعی برای انجام آن به وجود  
نیاید . ابهام جد ی که البته او پاس��خ ند اد ه 
این اس��ت که آیا جلوگیری از 
صاد رات بیشتر نفت ایران 
و مش��روط ک��رد ن آن به 
د ولت آیند ه به نفع مرد م 
اس��ت یا طبق��ات خاص و 
اف��راد  نزد یک به ق��د رت از 
رانت احتمالی و اطالعاتی 
نفع بیشتری خواهند  برد .

ارز ۲نرخی و د س��توری می شود !: د ولت د ر بود جه پیشنهاد  
حفظ د الر ۴۲۰۰تومان برای وارد ات برخی کاالها و خد مات 
اساسی و فروش مازاد  د رآمد های ارزی با د الر نیمایی را د اد ه 
که میانگین آن به گفته د ول��ت ۱۱هزارو۵۰۰تومان خواهد  
بود . ناد ران اما می گوید : پیشنهاد  د ولت ارز را ۴نرخی می کرد  
اما د ر کمیسیون تلفیق بود جه آن را به ۲نرخ تعد یل کرد یم، 
یک نرخ ارز محاس��باتی د ر بود جه و نرخ د یگر نرخ رس��می 
و واقع��ی که د ول��ت و بانک مرکزی د ر م��راود ات تجاری از 
آن اس��تفاد ه می کنند . یک ابهام جد ی د ر گفته های ناد ران 
مش��اهد ه می ش��ود  که نمایانگر رویکرد  مجل��س به تعیین 
د س��توری نرخ ارز است چراکه او به صراحت می گوید : بانک 
مرکزی هم مسئول تامین ارز کشور است که باید  قیمت ها را 
برحسب ورود  و خروج ارز قیمت گذاری کند  و مجلس سعی 

کرد ه قیمت را واقعی کند .
عد م ش��فافیت ارزی د ر مصوب��ه کمیس��یون تلفیق بود جه 
مجلس یکی از نکات تاریک د ر بود جه نویس��ی مجلس است 
و مشخص نیس��ت که د قیقا مجلس د نبال چه نرخی و چه 
مکانیزمی برای تعیین نرخ است تا جایی که ناد ران توضیح 
می د ه��د : اصال اینگون��ه نخواهد  بود  که د ول��ت پیش بینی 
کرد ه باش��د  که قیم��ت ارز خیلی پایین بیای��د ، بنابراین ما 
اع��الم کرد یم که اگر د ولت بخواهد  به ه��ر نرخی ارز را د ر 
بازار بفروش��د  بود جه باید  انعطاف د اش��ته باش��د  یعنی اگر 
آق��ای همت��ی بتواند  د ر س��ال جاری ارز را ب��ا د الر ۱۰هزار 
تومانی بفروش��د  این بود جه تحم��ل آن را د ر جهت تامین 
منابعش د ارد . این گزارش می افزاید : مش��خص نیس��ت که 
مجل��س بخواهد  بس��اط د الر ۴۲۰۰ تومانی را برچیند  یا نه 
چراک��ه نظریه غالب این اس��ت ک��ه د الر۴۲۰۰ ایجاد  رانت 
می کن��د  و مجلس می خواهد  آن را جمع کند  اما محمد رضا 
میرتاج الد ینی، عضو کمیسیون اقتصاد ی مجلس به صراحت 
می گوید : نرخ ارز تخصیصی برای د ارو د ر س��ال آیند ه تغییر 
نکرد ه و مانند  روند  گذش��ته د ارو با همان ارز ۴۲۰۰تومانی 

وارد  خواهد  شد .
یارانه  بزرگ د ر راه اس��ت؟:اید ه ش��فاف نمایند گان مجلس 
د اد ن یاران��ه ب��زرگ به ص��ورت نقد ی ی��ا کارت اعتباری به 
مرد م اس��ت. اما ناد ران می گوی��د  هنوز به جمع بند ی نهایی 
نرس��ید ه ایم. این اید ه چیست و آیا مرد م شاهد  ازد واج یارانه 
نقد ی احمد ی نژاد ، کمک معیشتی روحانی و کارت اعتباری 
قالیب��اف خواهند  بود  و آیا یارانه بزرگ همانند  س��ال۸۴ به 
شاه بیت وعد ه های نامزد های احتمالی ریاست جمهوری سال 

آیند ه تبد یل نخواهد  شد ؟
مجلس می گوید : کل پولی که د ولت به حس��اب سرپرستان 
خانوار واریز می کند  د ر یک کارت اعتباری خالصه ش��ود  و 
مرد م با آن خرید  کنند ؛ آن ه��م به گفته ناد ران با تخفیفات 
قاب��ل توجه��ی برای مرد م. نش��انه ای آش��کار از سیاس��ت 
تخفیف های فروشگاه های زنجیره ای د ر هد فمند ی یارانه ها 
و کمک های مس��تقیم د ولت به مجلس ک��ه البته د ولت با 
آن موافق نیس��ت. اگر این اید ه نمایند گان به بار ننش��یند ، 
همه ای��ن پول ها د ر قالب یارانه نق��د ی یکجا به عنوان یک 
هد یه بزرگ به حس��اب ها واریز خواهد  ش��د . تازه این پایان 
ماجرا نیس��ت و قرار اس��ت یارانه بنزین هم ب��ه مرد م د اد ه 
ش��ود . حتی به ۴۰میلیون نفر که ماش��ین یا وس��یله نقلیه 
موت��وری ند ارند ، ماهی ۱۵لیتر بنزین د اد ه ش��ود  که یا آنها 
را مصرف کنند  یا به قیمت آزاد  بفروشند . ارزیابی همشهری 
این اس��ت که بود جه نویس��ی مجلس به تشد ید  نرخ تورم و 
 کس��ری بود جه د ولت منجر خواهد  ش��د . البته باید  منتظر 

تصمیم آخر ماند .

پیامد های بود جه نویسی مجلس
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هر سیکل کامل اقتصاد  سیاسی ایران تقریبا به مد ت یک ربع قرن 
و از سه د وره تشکیل شد ه است که عبارتند  از: د وره های »تثبیت«، 
»رش��د  اقتصاد ی د ر فضای بسته )یا نیمه باز( سیاسی« و »فضای 
باز سیاس��ی«. اولویت آن ها به ترتیب د س��تیابی به »امنیت )و یا 

عد الت(«، »رشد  اقتصاد ی« و »آزاد ی« بود ه است.
از »کود تای رضاش��اه )۱۲۹۹( تا کود تای محمد رضاشاه )۱۳۳۲(، 
از »کود تای محمد رضاشاه )۱۳۳۲( تا انقالب اسالمی )۱۳۵۷(«، 
از »انقالب اسالمی )۱۳۵۷( تا پایان د وره اصالحات )۱۳۸۴(« هر 
کد ام یک س��یکل کامل اقتصاد  سیاسی هستند  و از سال ۱۳۸۴ 
)ش��روع د ولت احمد ی نژاد ( ایران وارد  چهارمین س��یکل اقتصاد  

سیاسی خود  شد ه است.
 »نظم اجتماعی د سترس��ی محد ود « و »ابه��ام )ذاتی نهفته د ر( 
تفکیک قوا« ریش��ه مش��ترک س��یکل های مذکورند  و د ر طول 
زمان سیکل های اقتصاد  سیاسی ضمن تکرار، ارتقای تد ریجی نیز 

یافته اند .
د ر این مقاله برای هر یک از س��یکل های اقتصاد  سیاسی مذکور 
د وره های س��ه گانه تثبیت، رش��د  اقتصاد ی و فضای باز سیاس��ی 

شناسایی و تحلیل شد ه اند .
 به عنوان نمونه د ر اولین س��یکل اقتصاد  سیاس��ی بعد  از انقالب 
اس��المی، د وره »انقالب اس��المی تا پایان جنگ« به عنوان د وره 
»تثبیت« با هد ف ایجاد  عد الت و امنیت، د وره هاشمی رفسنجانی 
به عنوان د وره »رش��د  اقتصاد ی« و د وره اصالحات به عنوان د وره 
»فضای باز سیاسی« با هد ف افزایش سطح د سترسی های سیاسی 

تحلیل شد ه اند .
 د ر د ومین سیکل اقتصاد  سیاسی ایران بعد  از انقالب اسالمی که 
از سال ۱۳۸۴ آغاز شد ه د وره احمد ی نژاد  د وره »تثبیت« و اولویت 

نیز »امنیت و عد الت« بود ه است.
از انقالب مشروطه تاکنون اقتصاد  ایران فراز و نشیب های فراوانی 
د اش��ته اس��ت. د ر این میان د و انقالب )مش��روطه و اسالمی( و 
مجموعه ای از حرکت های اصالحی اقتصاد ی و سیاس��ی به ثبت 
رسید ه است. با این حال به نظر می رسد  اوضاع سیاسی و اقتصاد ی 
ایران ضمن اینکه به صورت تد ریجی د ر حال پیش��رفت است به 

گونه ای تکراری نیز د ر حال وقوع است.
 همچنی��ن به نظر می رس��د  د ر مقاطع��ی از د وران معاصر ایران، 
جنبش های مرتبط با افزایش س��طح د سترس��ی سیاسی وجود  
د اشته است که به نوعی د ر کلیت آن ها اهد اف مشابهی را خواستار 

بود ه اند .
د ر مجموع د ر د وران تاریخ معاصر ایران، سیاس��ت و اقتصاد  تاثیر 
متقابل با یکد یگر د اشته اند  و به نظر می رسد  می توان با مطالعه این 
تاریخ سیکل های اقتصاد  سیاسی آن را د ر سطح کلی تحلیل کرد . 
برای تحلیل اقتصاد  سیاس��ی و تاثیر متقابل اقتصاد  و سیاست بر 

یکد یگر د ید گاه های متفاوتی ارائه شد ه است.
علم اقتصاد  د ر د و د هه اخیر به تد ریج وارد  بحث های میان رش��ته 
)از جمله اقتصاد  سیاس��ی( شد ه است که از جمله آن ها می توان 
به سیکل های سیاسی کسب و کار اشاره کرد . این سیکل ها بیان 
می کنند  که د ولتمرد ان د ر تهیه سیاس��ت های اقتصاد ی و اعمال 
آن ها عالوه بر اینکه مالحظات اقتصاد ی را مد نظر قرار می د هند  به 

نتایج سیاسی آن نیز توجه د ارند .
 به عنوان مثال ممکن اس��ت د ولتی که برای یک د وره چهار ساله 
حاکم بود ه است د ر سال آخر د وره خود  از سیاست هایی استفاد ه 
کند  که موجب رونق اقتصاد  ش��ود  که د ر نتیجه آن بتواند  مجد د ا 
انتخاب ش��ود ؛ اما نتیجه این سیاس��ت ها که همانا تورم است د ر 

زمانی مشخص می شود  که د ولت انتخاب شد ه است.
 به عن��وان نمونه ای د یگر ب��ه مالحظات سیاس��ی تاثیرگذار د ر 
بود جه ریزی به عنوان س��یکل های سیاس��ی بود جه ریزی توجه 
می شود  و تحلیل می شود  که نمایند گان برای اینکه این سیگنال 
را به مرد م بفرس��تند  که نمایند ه شایس��ته ای هستند  د ر بود جه 
د ستکاری می کنند  و این امر می تواند  معنی انتخاب شایسته را د ر 

برخی موارد  د اشته باشد .
س��یکل های سیاسی کسب و کار و س��یکل های سیاسی بود جه 
تحلیل ه��ای میان مد ت و کوتاه مد ت ارائ��ه می د هند . برای اینکه 
مطالعه فراتر از آن برود  و به د وره های بلند مد ت برس��د  الزم است 
تحلیل های اقتصاد  سیاسی د ید گاه خود  را عمیق تر کنند  و تعامل 

اقتصاد  و سیاست را د ر بلند مد ت مورد  توجه قرار د هند .
 د ر ای��ن صورت نظم اجتماعی یک کش��ور و تط��ور آن د ر طول 
زمان مهم خواهد  بود . همچنین نظام سیاسی و اقتصاد ی و تعامل 
آن ه��ا با یکد یگر نقش حیاتی ایفا می کن��د . این نوع تحلیل ها به 
نقش نوع حکومت، قانون اساس��ی، تفکیک قوا، نوع اس��تراتژی 
توسعه و موارد ی مشابه د اللت د ارد . د ر این مقاله ابتد ا مبانی نظری 
سیکل های سیاسی تجاری، س��یکل های اقتصاد  سیاسی و نظم 

اجتماعی ارائه شد ه است.

 د ر عی��ن حال د ر همین بخش مطالعات تجربی مرتبط نیز ارائه 
شد ه است. سپس به مساله استخراج سیکل های اقتصاد  سیاسی 
ایران د ر د و مقطع زمانی قبل از انقالب و پس از انقالب اس��المی 
پرد اخته شد ه است که تقریبا هر سیکل اقتصاد  سیاسی د ر ایران 

یک ربع قرن طول کشید ه است.
 د ر نهایت د ر بخش جمع بند ی و نتیجه گیری، تحلیل هایی ارائه 
ش��د ه است که نش��ان می د هد  ریشه تد اوم س��یکل های اقتصاد  
سیاس��ی ایران د ر نوع نظم اجتماعی )نظم اجتماعی د سترس��ی 

محد ود ( و ابهام )ذاتی نهفته( د ر تفکیک قوا واقع شد ه است.
مبانی نظری مطالعات پیشین: تاثیر متقابل اقتصاد  و سیاست 
بر یکد یگر موضوع کلی اقتصاد  سیاسی است. سیاست گذاری که 
د ر قد رت قرار د ارد  با عد م قطعیت د رباره حفظ قد رت روبه رو است 
و د ر هر د و نظام د موکراتیک یا غیرد موکراتیک، سیاستمد ار تالش 
می کن��د  تا این عد م قطیت را کاهش د هد ؛ به طوری که این کار 
را می تواند  از س��ه طریق انجام د ه��د  )د رازن، ۱۳۹۰: ۳۱۴(. اول 
اینکه سیاست هایی را انتخاب می کند  که بر احتمال باقی ماند ن 

د ر قد رت تاثیرگذار است.
 این سیاست ها می توانند  برون د اد  های اقتصاد ی یا سیاسی د اشته 
باش��ند  و از این طریق بر زند گی اقتصاد ی و سیاسی مرد م تاثیر 
بگذارند . د وم اینکه سیاس��ت گذار د ر مسند  قد رت، سیاست هایی 
را انتخ��اب می کند  که بر انتخاب های سیاس��ت فرد  جانش��ین 

)احتمالی( تاثیرگذار است.
 د ر واق��ع د ر م��وارد  متع��د د ی سیاس��تمد ار، 
سیاس��ت هایی اتخ��اذ می کن��د  که هد فش��ان 

تاثیرگذاری بر افراد ی است که ممکن 
اس��ت جانش��ین او ش��وند  و سوم 
اینکه حتی اگر سیاس��تمد ار نتواند  

سیاس��ت های فوق را اتخ��اذ کند  از 
طریق نااطمینانی حفظ یا عد م حفظ قد رت 

ب��ر متغیر های اقتصاد ی و سیاس��ی تاثیرگذار 
خواهد  بود .

د ر نتیجه وقتی سیاستمد ار عالوه بر امکان باقی ماند ن خود  د ر 
قد رت به این امکان که فرد ی هم جایگزین او می ش��ود  توجه 
کند  با مجموعه ای از انتخاب ها و ترجیحات سیاس��ی روبه رو 
خواهد  بود . به عنوان مثال انتخاب سیاس��ت های اقتصاد ی، از 
جمله کاهش تورم یا کاهش بیکاری برای د ولت با توجه به آثار 
این سیاس��ت ها د ر انتخاب مجد د  آن د ولت یا کاهش احتمال 

انتخاب رقیب می تواند  انجام گیرد .
 این وضعیت برای انتخاب اولویت های سیاسی نیز صاد ق است. 
تاثیر مالحظات سیاسی بر سیاست گذاری اقتصاد ی د ر اد بیات 

نظری به عنوان چرخه کسب و کار سیاسی نامید ه می شود . د ر 
اد بیات چرخه کسب و کار سیاسی، چنین تحلیل می شود  
ک��ه د ولت د ر انتخاب میان سیاس��ت های اقتصاد ی، مانند  

سیاست کاهش تورم یا سیاست کاهش بیکاری، به نتایج سیاسی 
آن ها د ر انتخاب مجد د  د ولت توجه د ارد .

 د ر واقع آثار سیاس��ی سیاس��ت گذاری اقتصاد ی، مبنای انتخاب 
سیاست اقتصاد ی است. از سوی د یگر د ر اد بیات چرخه کسب و کار 
سیاس��ی چنین فرض می ش��ود  که د ولت ها رفتار مشابه د ارند  و، 
چون د ولت ها رفتار مشابه د ارند  سیاست های اقتصاد ی که با هد ف 
کس��ب رای و بقای د ر قد رت انجام می شوند ، نوعی سیاست های 
تکراری هس��تند  و بر این اساس سیکل سیاست گذاری اقتصاد ی 

شکل می گیرد .
د ید گاه ه��ای متفاوت��ی د رباره ترجیحات د ولت ها و س��یکل های 
تجاری سیاس��ی ارائه ش��د ه اس��ت و تفاوت این د ید گاه ها نیز به 
نوع فروض رفتاری سیاس��ت گذاران وابسته است به عنوان مثال 
د ر رهیافت و چرخه کس��ب و کار سیاسی »فرصت طلبانه« چنین 
فرض می ش��ود  که سیاستمد ار فرصت طلب است و برای انتخاب 
خود  د ست به د س��تکاری اقتصاد ی می زند  و مثال توزیع چک ها 
یا تسهیالت، یارانه ها و... را چند  ماه جلوتر می اند ازند  تا به د ست 
رای د هند گان برس��ند ؛ د ر نتیجه احتم��ال انتخاب مجد د  خود  را 

افزایش می د هند .
 به عنوان نمونه نورد هاوس )۱۹۷۵( د ر مد ل خود  نشان می د هد  
که سیاس��ت گذاران فرصت طلب، پی��ش از انتخابات با تحریک 
اقتصاد  و سیاس��ت های انبساطی بیکاری را کاهش می د هند ؛ د ر 
حالی که هزینه های تورمی این سیاست با تاخیر و بعد  از انتخاب 

مجد د  آن ها ظاهر می شود .
به عنوان مثالی د یگر، د ر مد ل چرخه های کس��ب وکار سیاس��ی 
»جانبد اران��ه« به تحلیل های حزبی توجه می ش��ود  و پایگاه رای 
اح��زاب نیز مورد  توجه واقع می ش��ود . اگر پای��گاه رای حزب به 
بیکاری حس��اس تر از تورم باشد  سیاستمد اران حزب د ر انتخاب 
سیاست های اقتصاد ی، سیاست کاهش بیکاری را انتخاب می کنند  

و برعکس. مطالعه هیبس )۱۹۷۷( از جمع مطالعات اولیه د ر این 
حوزه است.

مطالعات فراوانی د رباره سیکل های تجاری سیاسی انجام گرفته و 
به تد ریج توانایی الگو های این نوع سیکل ها را افزایش د اد ه است. به 
عنوان مثال د رجه شایسته بود ن سیاست گذار د ر مطالعات روگوف 
و سیلبرت )۱۹۸۸( و روگوف )۱۹۹۰( مورد  توجه واقع شد ه است. 
به این ترتیب که سیاستمد ار از چه طریق باید  شایستگی خود  را 

به اطالع مرد م برساند .
 د ر نتیجه توجه به این موضوع، سیکل های سیاسی »بود جه« طرح 
شد  که د ر آن تحلیل می شود  سیاستمد ار از طریق سیاست های 
انبس��اط بود جه ای شایس��تگی خود  را به اطالع مرد م می رساند . 
این امر به عنوان نمونه د ر مورد  ایران نیز صاد ق اس��ت که د ر آن 
سیاست های بود جه ای به صورت پیوسته انبساطی است و مجلس 

نیز نه تنها با آن همراهی می کند  بلکه آن را تشد ید  می کند .
با گسترش مطالعات، همچنین مساله تعامل قوای مجریه و مقننه 
و تعامل د رون قوه مقننه )شکل گیری ائتالف های سیاسی( و تاثیر 
آن ها بر س��یکل های تجاری سیاسی مورد  توجه واقع شد ه اند . به 
خصوص وقتی زمان برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری 
متفاوت است این امر نمود  بیشتری پید ا می کند ؛ ایران و آمریکا از 

جمله این کشور ها هستند .
 د ر این ش��رایط س��یکل های »میان د وره ای« ش��کل می گیرد  و 
نارضایتی یا رضایت از سیاست های اقتصاد ی د ولت آثار خود  را د ر 
انتخابات مجلس نشان می د هد . به عنوان مثال کرامر )۱۹۷۱( و 
تافت )۱۹۷۵ و ۱۹۷۸( از طریق متغیر های اقتصاد ی تاثیرگذار 
بر انتخابات مجلس تحلیل کرد ه اند  که انتخابات مجلس 
به نوعی رفراند وم د رباره عملکرد  رئیس جمهور 
د ر میانه د وره ریاس��ت جمهوری است و تا 
ح��د ود ی این امر برای ای��ران نیز صاد ق 

است.
 حال��ت د یگر این اس��ت ک��ه د ولت به 
صورت د ول��ت ائتالفی باش��د . د ر این 
ش��رایط تعامل د ولت و مجلس و تاثیر 
سیاست های سیاستمد اران بر انتخاب 
د ولت تا حد ود ی پیچید ه تر می شود  و 
به نظر می رسد  که د ولت های ائتالفی، 
میانه روت��ر از د ولت ه��ای تک حزب��ی 

هستند  )د رازن، ۱۳۹۰: ۴۱۷(.
همچنین د ر شرایطی که نوع انتخابات 
یک کش��ور ریاس��ت جمهوری است و 
تاری��خ برگزاری انتخاب��ات ثابت 
اس��ت )به عنوان مثال د ر ایران 
هر چهار سال یک بار انتخابات 
برگزار می ش��ود ( س��یکل های 
تجاری سیاس��ی می تواند  متفاوت 
از شرایطی باش��د  که د ر آن زمان برگزاری انتخابات، زمان ثابتی 

نیست و می تواند  متغیر باشد .
 نمونه این نوع نظام سیاس��ی، د ر ایران بین د و انقالب )۱۳۵۷-

۱۲۸۵( به وجود  آمد  که د ر آن نخست وزیر توسط مجلس انتخاب 
می شد  و د ولت می تواند  انتخابات زود رس د اشته باشد . نکته د یگر 
د ر تحلیل س��یکل های تجاری سیاسی آن است که ممکن است 
د ولت از طریق سیاست های اقتصاد ی، د ست د ولت های جایگزین 

را ببند د .
 به عنوان نمونه د ر ایران، افتتاح طرح های عمرانی با مقد ار بود جه 
اولیه اند ک، اس��تفاد ه و برد اشت بیش از حد  منابع ارزی نفت به 
عنوان سرمایه بین نسلی یا بد هکار کرد ن د ولت آیند ه از جمله این 
نوع سیاس��ت های اقتصاد ی است که د ست د ولت های جایگزین 

را می بند د .
آنچ��ه تاکنون ارائه ش��د  تاثیر مالحظات سیاس��ی ب��ر انتخاب 
سیاس��ت های اقتصاد ی ب��ود . د ر د نیای واقع سیاس��تمد اران د ر 
انتخاب سیاست های سیاسی نیز به آثار این نوع سیاست ها توجه 
د ارن��د  و هر چقد ر بازه زمانی مطالعه گس��ترد ه تر ش��ود  این نوع 

مالحظات بیشتر خود  را نمایان می کند .
 از س��ویی انتخاب های سیاس��ی نیز به صورت غیرمس��تقیم بر 
برون د اد  های اقتصاد ی تاثی��ر د ارند . به عنوان مثال د ر مطالعاتی 
که د ر حوزه اقتصاد  سیاسی رشد  انجام می گیرد  به تاثیر نهاد  های 
سیاس��ی بر نهاد  های اقتصاد ی و از طریق آن بر رش��د  اقتصاد ی 
توجه د ارند . عجم اوغلو و رابینسون )۲۰۱۳( د ر کتاب »چرا ملت ها 
شکست می خورند « تحلیل می کنند  که ریشه تفاوت د رآمد  سرانه 
کش��ور ها د ر نوع نهاد  های سیاسی آنهاس��ت و نهاد  های سیاسی 
می توانند  نهاد  های فراگیر و مش��وق رش��د  یا نهاد  های مکند ه یا 

بازد ارند ه رشد  باشند .

د ر ای��ن تحلیل ه��ا بازه زمانی مطالعه اقتص��اد  از یک یا د و د ولت 
فراتر رفته و بازه های ۴۰ تا ۱۰۰ س��اله و باالتر را د ربر می گیرند . 
د ر این بازه های زمانی د ر واقع تاثیر متقابل سیستم های اقتصاد ی 
و سیاسی بر یکد یگر د ر نهایت توسعه اقتصاد ی بلند مد ت را شکل 

می د هد .
 این نوع مطالعات مرتبط با اقتصاد  سیاس��ی توس��عه ش��ناخته 
می شود . د ر اقتصاد  سیاسی توسعه اثر عوامل سیاسی و اجتماعی 
مانند  د موکراس��ی، سرمایه اجتماعی، ثبات قوه مجریه، نظارت بر 
د ولت، فساد ، ثبات قانون گذاری، ثبات یا بی ثباتی سیاسی، مذهب 

و ... بر توسعه اقتصاد ی تحلیل می شود .
د ر مطالعات اقتصاد  سیاس��ی توس��عه وقتی بازه زمانی بلند مد ت 
می شود  د ولت ها و حکومت ها عالوه بر اینکه باید  د ست به انتخاب 
از میان سیاست های اقتصاد ی بزنند  و آثار سیاسی آن ها را ببینند  

باید  د ست به انتخاب از میان انتخاب های سیاسی نیز بزنند .
 د ر این شرایط د رجه سازگاری سیاست های اقتصاد ی و سیاسی 
انتخاب ش��د ه د ر بلند مد ت بس��یار مهم اس��ت. به عنوان نمونه، 
آبراهامی��ان د ر مطالعه ایران بین د و انق��الب: د رآمد ی بر جامعه 
سیاسی ایران معاصر، د لیل شکل گیری انقالب اسالمی را توسعه 
نامتوازن می د اند  به گونه ای که د ر د وره بعد  از کود تای ۱۳۳۲، ابتد ا 
د ولت د ر یک د هه جایگاه خود  را تثبیت کرد  و س��پس از طریق 

برنامه ای اقتصاد ی، به رشد  اقتصاد ی باال د ست یافت.
 با این حال د ر انتخاب میان نوع فضای سیاس��ی، فضای بس��ته 
سیاسی را انتخاب کرد  و توسعه اقتصاد ی د ر شرایطی حاصل شد  
که توسعه سیاسی به صورت همزمان شکل نگرفت و د ر سال های 
آخر د وره پهلوی، د ولت د ر انتخاب سیاست خود  تجد ید نظر کرد  و 
فضای نیمه باز سیاسی را شکل د اد  )آبراهامیان، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰( 
این ش��رایط به نوعی د یگر د ر د وره رضاش��اه تکرار شد ه است به 
گونه ای که وی ابتد ا د ر د وره قبل از تاج گذاری، که د ر این مقاله از 
آن د وره به عنوان د وره تثبیت یاد  می شود ، سیاست هایی اتخاذ کرد  

که ایجاد  ثبات و امنیت مهم ترین محور آن بود .
پ��س از آن، ترجیحات خود  را به این صورت س��اماند هی کرد  که 
»رش��د  اقتصاد ی« د ر اولویت قرار گرفت و این رش��د  د ر »فضای 
بسته سیاسی« حاصل شد . د ر واقع به نظر می رسد  ایران د ر د وره 
بین د و انقالب، سیکل های اقتصاد ی سیاسی را تجربه کرد ه است 

که د ر قسمت بعد ی مقاله د قیق تر توضیح د اد ه خواهد  شد .
 ب��ه عنوان نمونه ف��وران )۱۳۸۰( به مجموع نیرو های اجتماعی، 
اقتصاد ی و سیاس��ی موثر د ر پویایی نظم ش��کنند ه ایران اش��اره 
می کند ؛ که د ر ابتد ا وقتی یک گروه به قد رت می رس��د  از طریق 
سیاست هایی جایگاه خود  را تثبیت می کند  سپس سیاست هایی 
اتخاذ می کند  که به تد ریج باعث افزایش نارضایتی شد ه و د ر نهایت 
از س��وی گروهی از مخالفان از قد رت ساقط می شود  و د وباره این 

چرخه اد امه پید ا می کند .
از نظر فوران مقاومت مرد م ایران د ر برابر قد رت ها یک نوع مقاومت 
ش��کنند ه اس��ت چراکه نمی توانند  د ر نهایت از این چرخه خارج 
ش��وند . کاتوزیان این د ید گاه را تح��ت عنوان جامعه کلنگی ارائه 
کرد ه و نشان د اد ه است که ایران د ر سیکل های ناکارآمد ی گرفتار 

شد ه است )کاتوزیان، ۱۳۸۷(.
آنچ��ه آبراهامیان، کاتوزیان و فوران د ر تحلیل ش��رایط اقتصاد ی 
سیاس��ی ایران ارائه کرد ه اند  به نوعی تحلیل نوع نظم اجتماعی و 
پویایی های آن است که توسط نورث، والیس و وینگاست )۲۰۰۹، 
۲۰۰۶( ارائه شد ه است. از نظر این نویسند گان کشور های د ر حال 
توسعه اکنون د ر »نظم اجتماعی د سترسی محد ود « و کشور های 
پیشرفته د ر »نظم اجتماعی د سترس��ی باز« قرار د ارند  و توسعه 
عبارت اس��ت از تالش م��د ام برای گذار از د سترس��ی محد ود  به 
 :۲۰۰۹ .North. Wallis and Weingast( د سترس��ی ب��از

.)۱-۱۰
 د ر این د ید گاه، عد ه ای از نخبگان )اقتصاد ی و سیاسی( با یکد یگر 
»ائت��الف غالب« را ش��کل می د هند . این ائت��الف غالب از طریق 
سیاست گذاری، منافع و مزایای »نخبگان« را تامین می کند  و د ر 
مقاب��ل نخبگان از بقای آن حمای��ت می کنند . د ر نتیجه این امر، 
کار ها تخصصی ش��د ه و با گسترش تد ریجی تخصص، متخصص 

نظامی، مالی، بانکی، د ینی، سیاسی و ... شکل می گیرد .
 متخصص نظامی د ر تامین امنیت نقش اساسی ایفا می کند  و با 
ایجاد  امنیت رشد  اقتصاد ی حاصل می شود  و د ر نهایت از مزایای 
رشد  اقتصاد ی تمام نخبگان ائتالف غالب )از جمله نظامیان( بهره 
می برند . د ر این ش��رایط اقتصاد  و سیاست د ر هم عجین هستند  
و نمی توان انتظار د اش��ت که مثال نظامیان د ر سیاست و اقتصاد  

حضور ند اشته باشند .
 از جمل��ه ویژگی های نظم اجتماعی د سترس��ی محد ود ، »قائم 
به ش��خص بود ن امور« است و به همین د لیل با تغییر اشخاص 
و مد یران ممکن اس��ت سیاست ها به ش��د ت تغییر کنند  امری 
که د ر کش��ور های د ر حال توسعه از جمله ایران شایع است.این 
مطلب  بخش��ی از مقاله ای به قلم رضا زمانی، عضو هیات علمی 
د انش��کد ه اقتصاد  د انشگاه عالمه طباطبایی د ر فصلنامه مجلس 

و راهبرد بود .

این مجال  د وره سلطنت ناصرالد ین شاه تا آغاز مشروطیت را د ربر می گیرد . د ر اوایل د وره فتحعلی شاه هنوز تهران تحول چند انی 
نکرد ه بود  اما د ر پایان این د وره تغییرات بس��یاری رخ د اد  که نش��انه ای از تحوالت آتی تهران بود  و می توان آن را نمونه ای از 

تحوالت کلی کشور د ر قرن گذشته د انست.
رش��د  و توس��عه پایتخت ایران، از یک طرف مد یون کوش��ش های د ولت د ر تمرکز قد رت بود  و از طرف د یگر بستگی به رشد  
جمعیت و نقش مرد م د اشت که به مرور مساحت شهر را وسعت د اد  و زمینه فعالیت مرد م را توسعه بخشید . کمبود  آذوقه و 
مسکن، قحطی های مکرر و تفاوت های طبقاتی از جمله مسائلی بود ند  که د ر پی رشد  شهر به وجود  آمد ند  و د ر این مقاله به 

آنها اشاره خواهد  شد .
این مقاله براساس سه آمار که د ر سال های ۱۲۶۹، ۱۲۸۶ و ۲۰-۱۳۱۷ه�.ق تد وین شد ه اند ، تهیه شد ه است. آمار اول به احتمال 
بس��یار به د ستور میرزاتقی خان امیرکبیر که د ر ۱۲۶۸ه�.ق به�.قتل رسید ، به منظور آگاهی از تعد اد  نفوس و برای جمع آوری 
مالیات تهیه شد ه است. این آمار تعد اد  خانه ها، د کان ها، سایر ابنیه و همچنین نام صاحبان یا مستاجرین آنها را ضبط کرد ه و 

نوع د کان ها را نیز مشخص کرد ه است.
آمار د وم که د ر سال ۱۲۸۶ ه�.ق، د ر زمان صد ارت میرزا حسین خان سپهساالر و توسط نجم الملک که از شاگرد ان د ارالفنون بود  
تهیه شد ه، حاوی اطالعاتی از جمعیت شهر است. د ر این آمار عالوه بر تعد اد  مرد ان، زنان، کود کان، مستخد مین، غالمان، کنیزان، 

سپاهیان و... تعد اد  صاحبان خانه ها و اجاره نشین ها و اهالی شهر از تهرانی و والیتی نیز مشخص شد ه است.
آمار سوم توسط اخضر علی شاه د ر مد ت سه سال از ۱۳۱۷ تا ۱۳۲۰ ه�.ق تهیه شد ه و مربوط به ابنیه تهران است، اما نسبت 
به آمار اول کمتر به جزئیات پرد اخته است. مثال نوع د کان ها د ر آن مشخص نیست، اما اغلب نام افراد ی را که ساکن خانه یا 
صاحب د کانی هستند ، آورد ه است. گاه شغل صاحبخانه و تعد اد  د کان های متعلق به آنها را د ر محله های مختلف مشخص کرد ه 

است. د ر همه این آمارها اشتباهاتی به چشم می خورد  که شاید  به د لیل مشکالت کار باشد .
د ر آمار سال ۱۲۶۹ ه�.ق خانه ها را به »د ست« و با ذکر تعد اد  باب ثبت کرد ه اند . خانه های اشراف از چند  ساختمان که شامل 
باغ، حمام، خانه، طویله، انبار، آب انبار، بیرونی و اند رونی و... بود ، تشکیل می شد . امکان د اشت که یک خانه چند ین د ست باشد ، 
با یک یا چند  باب. تعیین ابواب خانه ها حائز اهمیت بود ، زیرا مالیات براساس تعد اد  ابواب تعیین می شد . جد ول ۱ ابنیه تهران 

را د ر ۱۲۶۹ ه�.ق نشان می د هد .
د ر آمار ۱۲۸۶ ه�.ق نجم الملک تعد اد  نفوس را ۱۴۷ هزار و ۲۵۶ نفر ثبت کرد ه که از این تعد اد  ۸ هزار و ۴۸۰ نفر سرباز بود ند . 
ضمنا نجم الملک میانگین تعد اد  نفرات را د ر هر خانه ۱۶ نفر نوش��ته اس��ت. بر این مبنا جمعیت تهران د ر ۱۲۶۹ ه�.ق معاد ل 
۱۲۵هزار و ۹۵۲ نفر بود ه اس��ت. ظرف مد ت ۱۷ س��ال د ر حد  فاصل بین آمار س��ال ۱۲۶۹ تا ۱۲۸۶ ه�.ق، رشد  جمعیت ۸/ 

۰ د رصد  بود .
گیلبار رشد  جمعیت ایران را د ر این وقت بین ۵/ ۰ تا یک د رصد  محاسبه کرد ه است. بد ون شک د ر طول قرن گذشته بیماری 
وبا و قحطی های پی د رپی که بارها د ر ایران و تهران رخ د اد ، از تعد اد  جمعیت می کاست و مانع رشد  آن می شد ، چنانکه گیلبار 
نیز اشاره به آن د ارد . عالوه بر رشد  طبیعی جمعیت، مهاجرت از والیات به تهران نیز باعث توسعه این شهر بود  که د ر جای خود  
توضیح د اد ه خواهد  شد . د ر سال ۱۳۲۰ ه�.ق جمعیت تهران )براساس محاسبه ۱۶ نفر د ر هر خانه( به میزان ۲۴۴ هزار و ۴۰۰ 
نفر افزایش یافته بود ؛ بنابراین د ر ظرف مد ت ۳۱ سال، رشد  جمعیت ۵/ ۱ برابر شد ه که با آنچه گیلبار د ر زمینه رشد  جمعیت 

ایران د ر اوایل قرن بیستم محاسبه کرد ه است، برابر است.
ش��هر از لحاظ نمای ظاهری د ر س��ال ۱۲۶۹ ه�.ق، د اخل د یوار و خند قی قرار می گرفت که د ر د وره صفویه ساخته شد ه بود . 
محیط شهر ۴ میل و مساحت آن ۳ میل مربع بود  و د ارای ۶ د روازه بود . جمعیت بسیار کمی د ر بیرون د یوار، د ر کنار د روازه ها 

سکنی د اشتند  که شامل ۱۱۵ خانه، ۲۰۴ د کان و ۱۱ کاروانسرا بود .
د ر جنوب ش��هر، د روازه محمود یه، فعال تر از سایرین بود . بیرون د روازه شاه عبد العظیم، چند ین کوره کوزه گری و گچ پزی قرار 
د اش��ت. د ر ش��مال خارج از د روازه های شمیران و د ولت، چند ین باغ واقع ش��د ه بود  و بیرون از د روازه�.قزوین د ر غرب، چند  

کاروانسرا و د کان بود .
آمار نجم الملک د ر س��ال ۱۲۸۶ ه�.ق نش��ان می د هد  که به د نبال توسعه شهر تعد اد  ۱۶هزار و ۸۵۳ نفر یا ۱۱ د رصد  جمعیت، 
بیرون د روازه ها سکنی د اشتند . بنا به گفته نجم الملک قیمت زمین خارج از شهر باال رفته بود  و مرد م حتی روی حصار قد یم که 
خراب شد ه بود ، خانه ساخته بود ند . ازجمله د الیلی که د ولت تصمیم به ساختن حصار جد ید ی گرفت، آن بود  که افراد ی را که 
خارج از د یوار شهر زند گی می کرد ند ، د ر بر بگیرد . بنابراین مساحت شهر به ۵/ ۷ میل مربع و محیط آن به ۱۱ میل افزایش یافت.

د یوار جد ید  شهر )ظاهرا هیچ وقت تکمیل نشد ( ۱۲ د روازه د اشت که از این قرار بود ند : د ولت، شمیران و یوسف آباد ، د ر شمال؛ 
قزوین، گمرک و باغ شاه، د ر غرب؛ د وشان تپه، خراسان و د والب، د ر شرق؛ عبد العظیم، خانی آباد  و غار، د ر جنوب. آذوقه شهر 

روزانه از د روازه ها وارد  می شد .
اکثر جمعیت شهر د ر سال ۱۲۸۶ ه�.ق غیرتهرانی بود  و تا حد ود ی رشد  جمعیت ارتباط به مهاجرت د اشت. اهالی غیر تهرانی 

به طور متوسط ۶/ ۲۶ د رصد  جمعیت شهر را تشکیل می د اد ند .
طبق آمار نجم  الملک، تعد اد  ساکنان تهرانی د ر محله ها متفاوت بود . اکثریت تهرانی ها د ر محله عود الجان و بازار سکنی د اشتند . 
همچنین جمعیتی غیرمسلمان جزو ساکنان شهر بود ند . آمار ۱۳۲۰ ه�.ق جمعیت را با این جزئیات نشان نمی د هد ، ولی از بین 
هزار و ۳۱۱ نفر ساکنان بازار، ۳۱۸ نفر یا ۲۳ د رصد  تهرانی بود ند ، بقیه: اصفهانی ۲۰۱، شیرازی ۱۷۰، کاشی ۱۰۲ و متفرقه 
۵۳۰ نفر بود ند . هرچند  تعد اد  هزار و ۳۱۱ نفر، جزئی از جمعیت این محله است، ولی اگر شمه ای از شکل جمعیت باشد ، د ر آن 

صورت نشان می د هد  که نسبت ساکنین تهرانی د ر محله بازار، د ر طول ۱۷ سال، ۳۷د رصد  افزایش یافته است.

د ر س��ال ۱۲۶۹ ه�.ق تهران از ۵ محله تش��کیل می شد ، عود الجان و ارگ د ر شمال؛ محله بازار )جد ا از خود  بازار( د ر جنوب؛ 
سنگلج د ر غرب؛ و چالمید ان د ر شرق. طبق آمار سال ۱۲۶۹ ه�.ق هر محله به پاتوق و گذر تقسیم می شد  که اغلب نام خاص 
ند اش��تند  و با نام اشخاص سرشناس، یا ابنیه مهم یا اقلیت س��اکن د ر آن محل نامید ه می شد ند ، مانند  کوچه فرقانی ها، گذر 
تکیه قاطرچی ها، یا گذر ناصرالد ین. د ر سال ۱۳۲۰ ه�.ق تعد اد  کوچه هایی که نام گذاری شد ه بود ند  افزایش یافته بود ، ولی باز 
هم بسیاری از محله ها با اشاره به شخص سرشناس یا بنای معروف تعیین می شد ، مانند  کوچه حمام د وست علی خان. جالب 
توجه است که اخضر علی شاه، پاتوق ها و گذرها را به نام پلیس مسوول محله نامید ه است، مانند  گذر ابراهیم پلیس د ر اطراف 

باستیان، یا پاتوق حاجی اسماعیل نایب.
د ر سال ۱۲۶۹ ه�.ق ارگ کوچک ترین محله ها بود  و د اخل حصاری قرار د اشت که به وسیله پُلی به شهر متصل می شد . شاه و 
خانواد ه سلطنتی و بعضی از شاهزاد گان و رجال د ر خانه هایی که شامل چند  د ست ساختمان و باغ و... بود ، زند گی می کرد ند . 
پس از قتل گریباید وف، وزیر مختار روس��یه، د ر س��ال ۱۸۲۹م، س��فارت روسیه را به د اخل ارگ منتقل کرد ند . خانه بعضی از 
د رباریان معروف مانند  معیرالممالک د اماد  فتحعلی شاه و پد ر د وست علی خان که بعد ا با عصمت الد وله د ختر ناصرالد ین شاه ازد واج 

کرد ، نیز د ر ارگ قرار د اشت.
خانه معیرالممالک شامل ۵ د ست بنا، د و حمام و د و طویله بود . طبق رسوم آن زمان معیرالممالک تعد اد  زیاد ی مستخد م، د ر 
حد ود  ۲۲ نفر د اشت که د ر عود الجان و ارگ و سنگلج صاحب خانه بود ند . از بین این عد ه فقط د و نفرشان مستاجر د اشتند  که 
احتماال نشان د هند ه رفاه نسبی آنان است. از د یگر رجالی که د ر ارگ زند گی می کرد ند ، حاجب الد وله، آجود ان باشی و مرحوم 
منوچهر خان )یکی از خواجگان معروف د وره فتحعلی شاه( بود ند . شخصی به نام میرزا یعقوب نیز د ر ارگ زند گی می کرد  که 
احتماال پد ر ملکم خان )از رجال بس��یار معروف د وره ناصری( بود  که د ر س��فارت روس کار می کرد . تعد اد ی از غالمان شاه هم 

ساکن ارگ بود ند .
د ر سال ۱۲۶۹ ه�.ق عود الجان بزرگ ترین محله تهران بود ، عد ه ای از شاهزاد گان و کارمند ان د ولت د ر آنجا زند گی می کرد ند . 
یکی از این افراد  صد راعظم میرزا آقاخان نوری بود  که با عد ه زیاد ی از بس��تگانش، مانند  پس��ر، براد ر و براد رزاد ه، د ر این محل 
می زیستند . د کتر پالک اتریشی، یکی از معلمان د ارالفنون می نویسد  که میرزا آقاخان و خانواد ه اش، خانه هایشان را نزد یک به 
هم ساخته بود ند ، به طوری که تقریبا قسمتی از محله به آنها تعلق د اشت. ۷ سال بعد  که میرزا آقاخان نوری معزول شد ، آن 
بخش، به حالت خرابه د رآمد . عزت الد وله خواهر ناصرالد ین شاه نیز که زوجه امیرکبیر بود  و بعد  با پسر نوری ازد واج کرد  و د ر 
عود الجان زند گی می کرد ، د ر آن محله حمام و تکیه ای ساخته بود  که د ر سال ۱۳۲۰ ه�.ق، همچنان موجود  بود  و کوچه ای 

به نام او نامید ه  شد .
د ر ۱۲۶۹ ه�ق عد ه ای از شاهزاد گان مانند  بهرام میرزا، سلطان مراد میرزا و پسران مرحوم عباس میرزا ولیعهد  و بهاء الد وله، د ر 
عود الجان سکنی د اشتند . عد ه ای یهود ی و ارمنی نیز د ر این محله ساکن بود ند  و یهود یان د ر این محله معبد ی د اشتند  و به 
زرگری اشتغال د اشتند ، اما اکثر ارامنه میخانه و مشروب فروشی د اشتند . همچنین د ر این محله، سفیر عثمانی، د ر خانه ای که 

تعلق به عبد الحسین خان جواهری د اشت، زند گی می کرد .
محله بازار پس از ارگ، کوچک ترین محله بود  و اکثریت اهالی محله بازاری بود ند  و د ر بازار، به کار کس��ب و تجارت اش��تغال 
د اشتند  و تعد اد  کمی از آنها از اعیان و کارمند ان د ولت بود ند . فرخ خان امین الد وله، یکی از وزرای بنام د وره ناصرالد ین شاه از 
جمله اعیان این محله بود  و د کتر پالک می نویسد  که فرخ خان و خانواد ه اش صاحب قسمت بزرگی از این محله بود ند . شاهزاد ه 
فرهاد میرزا یکی د یگر از پسران عباس میرزا نیز د ر این محل زند گی می کرد  و تا سال ۱۳۲۰ ه�.ق د ر آنجا بود . خانه امام جمعه 

هم، که از پنج د ست تشکیل می شد ، د ر این محل واقع بود .
این مطلب د ر  کتاب اینجا طهران است/منصوره اتحاد یه )نظام مافی( نوشته شد .

رئیس مجلس گفت: ما به التفاوت ارز بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد  تومان است که باید  به جیب مرد م 
رفته و مشکالت آن را حل کند  و مجلس حتماً این کار را انجام می د هد .

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمید ر آیین تجلیل از پژوهشگران برتر مرکز پژوهش های 
مجلس، اظهار د اش��ت: مابه التفاوت ارز بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد  تومان اس��ت که باید  به جیب 
مرد م رفته و مشکالت آن را حل کند  و مجلس حتماً این کار را انجام می د هد . ما د ر مجلس توجه به 

سالمت، معیشت، محرومیت زد ایی و تولید  و اشتغال را د ر د ستور کار قرار د اد ه ایم.
رئیس مجلس تصریح کرد : ارزهای زیاد ی برای تولید  و اشتغال از صند وق ارزی و صند وق توسعه ملی 
به اذن مقام معظم رهبری و به د رخواس��ت د ولت تخصیص پید ا کرد ه اس��ت و ریال  های زیاد ی برای 
اش��تغال د ر بود جه د ر نظر گرفته ش��د ه است، اما ایجاد  اش��تغال روش می خواهد  که بایستی د ر ابتد ا 
روش های آن را از غل و زنجیر خارج کنیم.قالیباف اظهار د اشت: اشتغال آن نیست که بگوییم ما پول 
د اد یم و باید  ایجاد  شغل ایجاد  شود ؛ شورایعالی کار و منابع تخصیص پید ا کرد ه و به عد ه ای پول بد هیم 
تا ش��غل ایجاد  کنند ؛ نمی توانیم منتظر بمانیم که هر مقد ار بود جه ای که د اد یم با محاسبات و فرمول 
بگوییم این مقد ار شغل د ر کشور ایجاد  شد  و د ر نهایت گزارش بد هیم که بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون 
شغل ایجاد  کرد یم.اگر د ر هر خانه ای را بزنیم و سوال کنیم که از این خانه آیا کسی سر کار رفته است؟ 

آنها پاسخ می د هند  که خیر.
وی گفت: ما امروز نظام آشفته ای د ر نظام بروکراسی د اریم و آنقد ر متورم شد یم که قریب به ۹۰ د رصد  
د رآمد  کشور فقط صرف هزینه های جاری می شود  این د ر حالی است که بروکراسی مانند  غل و زنجیر 

د ست و پای ما را د ر کشور گرفته است.
رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد : گفته می شود  که مجلس نرخ ارز تعیین کرد ه است؛ تهمت 
ناروا به مجلس نزنید ؛ مجلس نرخ ارز تعیین نکرد ه و آن قد ر ناد ان و ناش��ی نس��بت به اقتصاد  نیستیم 
که نرخ ارز تعیین کنیم. ما د ر مجلس شورای اسالمی محکم ایستاد ه ایم تا سیاست های ارزی را اعمال 

کنیم و نگذاریم هر د ولتی که می آید  از سیاست های ارزی خارج شود .
وی اظهار د اش��ت: د ر الیحه پیشنهاد ی د ولت برای بود جه سال آیند ه ۴۶ د رصد  هزینه ها و ۱۰ د رصد  
د رآمد ه��ا افزای��ش یافته و به معنای آن اس��ت که د ولت برای هزینه های خود  د س��ت د ر جیب مرد م 

می کند .
رئیس مجلس با بیان اینکه کش��ور امروز د رگیر چالش��ی جد ی است که آن را د ر حکمرانی کشور می 
بینیم، بیان کرد : گفته می شود  اشکال کار د ر این است که جای علم بر پیشانی سیاست خالی است به 
اعتقاد  بند ه اشکال فراتر است چرا که کشور براساس سیستم بروکراسی یکصد ساله که به همه ما ارث 
رس��ید ه اس��ت، اد اره می شود . این سیستم نه د ر اختیار سیاستمد اران است و نه د ر اختیار حوزه علم. 
هر مد یری د ر بخش و قوایی بخواهد  تصمیمی را اجرا کند  یا هیچ وقت اجرا نمی ش��ود  یا ناقص اجرا 
می شود .  خروجی گزارش های عملکرد  برنامه توسعه سوم تا ششم نشان می د هد  که سوءمد یریت د ر 
بخش های مختلف کشور وجود  د ارد  و اگر به صورت پانسیونی برخی مجموعه ها موفق عمل کرد ه اند  

به د لیل مد یریت د رست مد یر آن مرکز بود ه است.
رئیس مجلس شورای اسالمی عنوان کرد : مرکز پژوهش ها باید  به این سوال پاسخ د هد  که رسالت آن 
چیست؟ چرا که اشکاالت ما از جایی شروع شد  که هر مجموعه ای از فلسفه وجود ی خود  فاصله گرفته 
و کارها روی زمین ماند ه است و به یک مجموعه بی خاصیتی تبد یل شد ه که د ر کار د یگران د خالت 

کرد ه و ایجاد  مزاحمت می کند . د ر واقع باعث ایجاد  نظام آشفته د ر این نظام بروکراسی می شود .
وی با تاکید  بر اینکه مجلس باید  د ر رأس امور، سیاستگذار و ریل گذار باشد  تا بتواند  هم برنامه بد هد  و 
هم نظارت کند ، گفت: باید  مشخص شود  که مرکز پژوهش ها چه رسالتی د ارد  چرا که مرکز تنها متعلق 

به مجلس نیست و گنجینه ای برای تحول د ر چالش و اشکال اساسی کشور است.
قالیباف با بیان اینکه د و رویکرد  برای مرکز پژوهش ها قابل تصور اس��ت، گفت: یک رویکرد  می تواند  
کارگزار پیرو باشد  یعنی آنچه که تاکنون صورت گرفته و رویکرد  د یگر می تواند  کارفرمای پیش رو باشد  

که به نظر بند ه باید  رویکرد  د وم برای مرکز پژوهش های مجلس اتخاذ شود .
وی اد امه د اد : نمی توانیم بگوییم برای کشور ۱۰ اولویت د اریم و د ر سطح مجلس و مرکز پژوهش ها، د ر 
خالل مسیر ریل گذاری، متمرکز به موضوعاتی باشیم که صرفا گره های خرد  و ریز را منفعالنه د نبال و 
حل کنیم، این مسیر باید  اصالح شود  و انباشت گره ها از تصمیم ها را باز کنیم، چرا که انواع موانع بر 
سر راه مرد م از جمله د ر حوزه های اقتصاد ی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و محیط زیست وجود  د ارد  

و باید  غل و زنجیر را از خود  باز کنیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید  کرد : یکی از موضوعاتی که می تواند  د ور بسته ضعف و سوءمد یریت 
د ر کشور را بشکند  آن هم به د ست افراد  جوان، انقالبی، متعهد ، خالق، وقت گذار، حاضر د ر مید ان، آگاه 
به مسائل روز، کارکشته، با تجربه، با نشاط و با گفت وگوی الزم د ر همه سطوح مد یریتی نظام اد اری 

و اجرایی، همین الیحه بود جه است.
قالیباف با تاکید  بر اینکه امروز د ر بود جه انضباط ند اریم، بیان کرد : مجلس نرخ ارز را تعیین نکرد ه است 
ما ناد ان و ناشی به اقتصاد  نیستیم، نه مجلس و نه د ولت قاد ر نیست نرخ ارز را تعیین کند  چرا که نرخ 

ارز نتیجه مد یریت و عملکرد  ما د ر کف بازار است.
رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید  کرد : ما د ر مجلس ایستاد ه ایم تا سیاست ارزی را د ر نظر بگیریم 
که هر د ولتی روی کار آمد  نتواند  از این سیاست خارج شود ، این تهمت ناروا است که می گویند  مجلس 
نرخ ارز تعیین کرد ه اس��ت بلکه ما می گوییم تفاوت نرخ تس��عیر ارز با نرخ آزاد  که حجم بسیار زیاد ی 
اس��ت به حد ی که بیش��تر از بود جه جاری است، کجا خرج می ش��ود ؟ اکنون ناراحت همین موضوع 
هستند . وی اد امه د اد : مسئله اصلی ما د ر مجلس است حتی گفته می شود  مجلس سقف د رآمد  نفتی 
را بسته است د ر حالی که این چنین نیست هرچقد ر می خواهند  این سقف را باال ببرند  ولی باید  واقع 
بینانه به شرایط نگاه کنیم، د ر شرایط سخت کنونی تحقق فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت ممکن 
اس��ت و اگر بیشتر تحقق پید ا کند  مهم است که بد انیم این د رآمد  نفتی کجا خرج می شود  آیا منجر 

می شود  به این که د ولت چاق و هزینه ها باالتر رود .
قالیباف با اشاره به برخی جزئیات الیحه بود جه ۱۴۰۰، گفت: د ر بود جه ای که د ولت ارائه کرد ه است 
هزینه ها به نسبت سال گذشته ۴۶ د رصد  افزایش یافته، د ر مقابل میزان افزایش د رآمد  ۱۰ د رصد  بود ه 
اس��ت که این یعنی ۳۶ د رصد  گپ ایجاد  شد ه است د ر واقع قرار است د ر جیب مرد م برد اشته شود  از 
این رو اعتقاد  د اریم سیاست های مالی غلط د ولت د ر سیاست پولی اثرگذار بود ه و تورم را باالتر می برد .

رئیس مجلس شورای اسالمی بیان کرد : وقتی گرانی و تورم د ر جامعه رخ د هد  کارگر و کارمند  هرچقد ر 
کار کنن��د ، وام بگیرند  د یگر باید  آرزوی مس��کن را فراموش کنن��د ، د ر واقع مجلس می خواهد  جلوی 

تصمیم های تورم زا د ر د ولت را بگیرد .

اقتصاد  سیاسی ایران د ر د وره معاصر

پوست اند ازی با اهرم د ولت و مرد م

آنقد ر ناد ان و ناشی نیستیم
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توفی�ق آنالی�ن: ب��ه زب��ان علمی خن��د ه نوع��ی واکنش 
فیزیولوژیکی و رفتاری است که با صد ای از ته گلو و یا د ید ه 

شد ن د ند ان ها و …همراه است،

اما تعبیر باختین از خند ه به این تعریف خالصه نمی ش��ود  
و به ویرانگری و زوال و ریش��خند  اش��اره د ارد  که از سویی 
شاد ی بخش و از سویی د یگر ویرانگر است. خند ه مورد  نظر 
باختی��ن که وی آن را د ر کتاب »رابل��ه و د نیایش« معرفی 
می کند ، گاهی به معنای تعد ی و س��وء اس��تفاد ه اس��ت و 
د ر انحص��ار طبقات پایین جامعه قرار د ارد . مفهوم خند ه د ر 
اند یش��ه باختین با مفه��وم کارناوال د ر پیوند  اس��ت و او از 
ترکی��ب این د و به بیان مفهوم خند ه کارناوالی می پرد ازد  و 
بیان می کند  که خند ه کارناوالی با چهار عامل مهم فرهنگ 
فئود ال��ی به مخالفت بر می خیزد  :س��نت،ریاضت پیش��گی 

معنوی،فرهنگ رسمی و جد ی،معاد  اند یشی
چیزی ک��ه د ر وهلۀ اول به نظر می آید  باختین از آن غافل 
ماند ه این اس��ت ک��ه خند ه د ر فرهن��گ کارناوالی د ر حکم 

»سوپاپ اطمینان« یا »د ریچه اطمینان« قد رت های حاکم 
است چرا که کارناوال محد ود ۀ زمانی و مکانی خاصی د ارد  و 
د ارای کارکرد  مشخصی است که باعث جلوگیری از انباشت 
کینه ها، حمله ها و ستیز ها می شود  و این موارد  د ر آغاز به 
اس��تقرار نظام فئود الی کمک می کند ، اما د ر د راز مد ت می 
تواند  تاثیرات ویران کنند ۀ بس��یار زیاد ی نیز د ر پی د اش��ته 
باش��د  و همین بس که با فرهنگ رس��می اربابان و کلیس��ا 
ناسازگار است. حاکمان و اربابان کلیسا از بر هم زد ن چنین 
جشن هایی واهمه د اشتند  و ناچار برای تخلیه انرژی و عقد ه 

مرد م چنین جشن هایی را تحمل می کرد ند .
یکی از نکات جال��ب توجه د ربارۀ مفهوم »خند ۀ کارناوالی« 
د موکراتی��ک ب��ود ن آن اس��ت؛ یعنی باعث می ش��ود  افراد  
فرود س��ت خود  را با افراد  فراد س��ت یکی بد انند ، هرچند  د ر 

خی��ال و وهم و به این وس��یله با آنها گفتگ��و کنند . زیرا د ر 
کارناوال مرد م طبقات پایین که ماس��ک پاد شاه را به صورت 
می زنند  د ر واقع ابهت ش��اه را می ش��کنند  و این جایگاه را 
بس��یار پست و د ر د س��ترس تصور می کنند . بنابراین طبق 
نظ��ر باختی��ن، خند ه، طنز و اس��تهزاء و د لق��ک بازی های 
نماد ی��ن و حت��ی د س��تگاه مرد می جوک س��ازی د ر حکم 
ابزارهایی هستند  که مرد م می کوشند  تا د ر مقابل خشونت 
و جد یت از آن ها بهره جویند  و با قد رت س��لطه گر مبارزه 
کنن��د . این خند ه جنبۀ د موکراتی��ک و رهایی بخش د ارد  و 
می خواهد  از تمام مرزهای رس��می فراتر رود  و قد رت را به 
باد  تمسخر و استهزاء بگیرد . به نظر باختین، »خند ه د ر ذات 
خود ، نوعی د یالوگ]۱[ اس��ت.«این مطلب را *آزاد ه باقری 

د ر مجله اینترنی نگاه فرد  نوشت.

سهراب سپه��ری ازجمله شاعران نوپرد از معاصر است که توانس�ته د ر کن�ار 
ف�روغ  نیم�ای��ی همانن�د ش�املو،  بزرگان شعر  د یگر  و  نو،  پدر شعر  نیما، 

فرخ�زاد ، و اخوان ثالث بر فراز قله های شعر نو قد علم کند.
سرود ه ه��ای سهراب سپهری به علت آشنای��ی او با اد بیات و مکاتب غربی و 
همچنین عالقه و آشنای��ی با عرفان شرق��ی د ارای رنگ و بو و سبکی یگانه 
است. توجه ویژه به عناصر طبیع��ی و نسب��ت د اد ن امور غیرعاد ی به اشیای 
عاد ی و گامنه�اد ن د ر فراواقعی�ت د ر سراسر منظومه ه��ای او جاری و ساری 
است. رویکرد  ذهن��ی و اشراقی سپه��ری باعث ورود  او به تصورناپذیرها شده 
و شعر او را مملو از جلوه ه��ای سورئالیست��ی ک�رد ه است. این مقاله د ر پي 
آن است که ب�ا معرف��ی جلوه های سورئالیست��ی د ر آث�ار سپهری چگونگی 
تأثیرپذیری سپهری از فلس�فۀ یون�گ و مکت�ب سورئالیسم را بررسی کند و 

از این رهگذر به شناخت تازه ای از اشعار او د ست یابد.
مقد مه

اگرچ��ه از غروب غمگین خورشید  عمر سه��راب سپهری بیش از سی سال 
م��ی گذرد  و بحث ه��ای د اغ »شعر نو«، »موج ن��و«، »شعر حجم« و »شعر 
پالستی��ک« ب��ا ظهور عصر انق��الب اسالم��ی و پای��ان عصر نیما کمکم به 
فراموشی سپرد ه شد، اما بحث پیرام�ون س�بک ش�عری و شخصیت سهراب 
سپه��ری همچنان د ر میان د وست��د اران و جویندگان اد ب فارسی تازه است 
و از بحثها و موضوعات د رخور نقد و بررس��ی است. زندهیاد  غالمحسین 
یوسف��ی میگوید:"بحث د ربارۀ شعر سپهری مانند بسیاری چیزها د ر جامعۀ 
م�ا د چ�ار اف�راط و تف�ریط ش�ده است. یکسو ستایشگران اند حتی معقتد 
به اینکه اگر سپه��ری این شعرها را ب�ه ه�ر زب�ان زندۀ د نیا م��یسرود ، 
ک�ه  منتق�دان  د یگ�ر  جان�ب  د ر  و  ب�ود   د نی�ا  د رخشان شعر  از چهرههای 
بهخصوص از حیث د وری شعر او از جریانهای زمان و فقدان نقد و پیام 
اجتماع��ی ب�ر آن انگشت م��ی نهند و گاه از لحاظ ناهمگام��ِی تصویرها و 
پراکندگی صورتهای ذهنی آنه�ا را از مقولۀ سانتیمانتالیسم غیررئالیستی 

و فانتزی می خوانند )یوسفي، ۱۳۶۹: ۵۶۳-۵۵۸(."
ب�ا  آغ�از  د ر  که  است  شاعری  تنها  نیما  عصر  شاعران  میان  د ر  سپه��ری 
شهیری  شاعران  کنار  د ر  است  توانسته  نیما  از  صرف  پی�روی  و  گ�رایش 
چون احمد شاملو، مهدی اخوان ثالث و فروغ فرخزاد  از پیشتازان شعر نو 
نیمای��ی محسوب شود  و پس از مدت��ی با انتخاب سبکی خاص با نیما زاویه 
بگیرد  و آغازگر راه��ی نو د ر شعر نو فارس��ی شود . او با تخیل��ی تیزپوی و با 
باریکاندیش��ی به هم��ۀ اشیای پیرامونش م��ی نگ�رد  و از آنه�ا تص�اویری 
زن�ده و حس�اس بهد ست م��ی د هد. همین امر باعث شده است که د ر شعر 
او تطبیق معانی با واقعیتهای ذهنی د شوار و باعث ایجاد  سبکی یگانه شود . 
استاد  حمید زرینک�وب می گوی�د: «سپهری شاعری است که شعر مستقل 

ارائه م��ی د هد، نوع��ی شعر پرتصویر و پرمحتوا ب�ا تص�ویره�ای شاعرانه و 
محتوای عرفانی، فلسفی و غنائی» )سیاهپوش ۱۳۸۲: ۸۷(.

با توجه به اینکه سپه��ری تحت تأثیر ذن بود یسم، شعرهای ویلی�ام بلی�ک 
)W. Blake( انگلیسی، و سوررئالیسم فرانسه د ر سلوک شعری اش سبکی 
خاص را آفریده و د نبال ک�رد ه است، بهنظر می��رسد که بررس��ی اشعار او از 
جنبههای سوررئالیس�ت��ی از مه�مت�رین ع�واملی است که میتواند ما را د ر 
ارائۀ د یدگاه��ی د قیق از اشعار سپهری ی�اری کن�د. د ر ای�ن مقال�ه کوشیده 
ایم به بررس��ی شاخصترین جلوه های سوررئالیسم د ر هشتکتاب بپرد ازیم 
تا ت�أثیر فلسف��ۀ یونگ و سوررئالیسم فرانسه د ر اشعار سپهری بیش از پیش 

آشکار شود .
 سالشمار زندگی سهراب سپهری؛ 

»وسیع بود  و تنها و سربهزیر و سخت«
پ�درش،  شد.  متولد  کاشان  د ر   ۱۳۰۷ د ی  چهارم  د ر  سپه��ری  سهراب 
اس�داهلل، کارمن�د اد ارۀ پست و تلگراف بود  که د ر آغاز جوان��ی به فلج مبتال 
کار  «ماهجبین»  همسرش  بهناچار  نب�ود .  ک�ارکرد ن  ب�ه  قاد ر  د یگر  و  شد 
شوهر را د ر آن اد اره برعهده گرف�ت و سرپرستی و اد ارۀ فرزندان و شوهرش 
نیز بر د وش او افتاد . سهراب سپه��ری تحصیالت ابتدایی را د ر زاد گ�اه خود  
د ر د بستان خیام و د ورۀ اول د بیرستان را د ر د بیرس�تان پهل�وی د ر کاش�ان 
گذران�د و سپس برای تحصیل د ر هنرکد ۀ نقاشی رهسپار تهران ش�د. چن�د 
م�اه��ی پ�یش از کود ت�ای ۲۸ مرد اد ، یعن��ی خرد اد  ۱۳۳۲، د ورۀ نقاشی را 
بهپایان رساند. عالق�ه ب�ه ش�عر و نقاش��ی د ر سهراب به موازات هم رشد 
م��ییافت. تلفیق شعر و نقاش��ی د ر پرتو انزواطلبی و تمای�ل ب�ه عرفان قرن 
بیستم��ی هم به شعر او رقت احساس و نازک بینی هنرمندانهای میبخشید و 
هم نقاشی او را به نوعی صمیمیت شاعرانه نزد یک میکرد . سفرهای سهراب 
به غرب و شرق عالم و د یدار از رم، آتن، پاریس، قاهره، تاجمحل، و توکیو 
ب��رای او بیشتر سلوک روحی و سیر انفس بهحساب می آمد تا گشتوگذار 
و جهاند یدگ��ی. آش�نایی سپهری ب�ا فک�ر و اندیشۀ بود ایی و سفر او به هند 
و ژاپن باعث شد جلوهای��ی از س�یرت عارفان�ه و پارس�ایانه د ر هر شعر او 

متجلی شود .
سهراب سپه��ری د ر د هۀ ۱۳۳۰ ابتدا به نقاشی نوپرد از مشهور شد. کار شعر 
را از کود ک��ی آغاز کرد ه بود . د ر سال ۱۳۳۰ با چاپ اولین مجمو شعرش 
با عنوان مرگ رنگ ب�هط�ور جدی وارد  عرص��ۀ اد بیات فارسي معاصر شد 

)یاحقي، ۱۳۷۹:۱۲۹(.
د ر ۱۳۳۳ مجموع��ۀ د یگری از اشعار او به نام زند گ��ی خوابه�ا ب�هچ�اپ 
رس�ید ک�ه ب�ا نخستین اثر او تفاوتهایی د اشت. مجموعههای »آوار آفتاب« و 
»شرق اندوه«، که بیشتر از آثار قبلی او مورد  استقبال قرار گرفت، د ر ۱۳۴۰ 

منتشر شد. »صدای پای آب« پنجمین مجموعه از د فترهای هشتگانۀ شعر 
سپه��ری است که شاعر آن را د ر تابستان ۱۳۴۳ د ر قریۀ چنار کاشان سرود  

و د ر آبان ۱۳۴۴ د ر فصلنامۀ آرش منتشر کرد  )عابدی، ۱۳۷۹: ۱۸۶(.
د ر مجموعهه��ای نخستین سپه��ری گاه��ی طن�ین ص��د ای نیم�ا ش�نیده 
م��یش�ود ، ام�ا د ر مجموعههای بعدی او نظیر »صدای پای آب«، »مسافر«، 
»حجم سبز«، و »م�ا ه�یچ م�ا نگ�اه« ه�یچ صدایی جز صدای آشنای خود  
او بهگوش نمی��رسد. مجموع��ۀ اشعار او د ر ۱۳۵۶ یکجا د ر مجموعهای با 

عنوان هشتکتاب چاپ شد.
سپه��ری د ر روز د وم ارد یبهشت ۱۳۵۹ د ر ۵۲ سالگی بر اثر ابتال به بیماری 
صحن  د ر  پیکرش  و  د رگذشت  تهران  مهر  بیمارستان  د ر  خون  سرطان 
امامزاد ه سلطان علی محمدب�اقر)ع( د ر روستای مشهد ارد هال برای همیشه 

آرمید )برقعي، ۱۳۷۳:۱۸۲۷(.
جلوه های سوررئالیستی اشعار سهراب سپهری

واژۀ »سوررئالیسم« به معنای فراواقعگرای��ی یا وهمگرای��ی از نظر تاریخي 
نهضت��ی است که د ر حوالي سال )۱۹۲۰( آغاز شد و عده ای از شاعران و 
نقاشان را به رهبری »آندره برتون« گرد  هم آورد . اغلب این هنرمندان قباًل 
جزء فعاالن د اد ائیسم بود ند. آنها به این نتیج�ه رس�یدند که راه رستگاری 
را د ر آن لحظهه��ای حیات��ی پیدا کرد ه اند که انسان را به مرحل�های ب�االتر 
از خویشتن و از زند گی عاد ی خویش صعود  می د هد )سیدحسیني، ۱۳۷۶: 

.)۷۸۶-۷۱۵
بررس��ی خط سیر شعر و شاعری سپه��ری و کیفیت آثار او چن�دان د ش�وار 
نیس�ت. سپهری اولین مجموعۀ شعر خ�ود  را د ر ۱۳۳۰ ب�ا »عن�وان م�رگ« 
رن�گ منتش�ر ک�رد . ای�ن منظوم�ه د ربرگیرندۀ ۲۲ قطعه شعر است و مطالعۀ 
مجموعۀ این اشعار نش�ان د هن�دۀ ت�الش ش�اعری است که پس از تجربههای 
اولیه اندک اندک به راه افتاد ه و د ر مسیری ک�ه بنی�انگ�ذار شیوۀ نو به او 
نشان د اد ه بود  پویش آغاز کرد ه است. سپه��ری د ر این مجموعه بیشتر از 
نیما و شیوۀ سخنگفتن او تأثیر گرفته است. او د ر شیوۀ تلفیق کالم، فرم 
نگ�رش، و ن�امگ�ذاری اشعار متأثر از نیماست. آنچه محتوای اشعار او را د ر 
این مجموعه شکل می ��د هد مسائلی از قبیل بیهود گی، انتظار روزهای بهت�ر، 
م�الل د رون��ی ش�اعر، تنه�ایی، و ک�موب�یش تص�ویر تالشهای انسان است. 
آنچه بر فضای شعرهای این کتاب، از جمله بر نام شعره�ا، ح�اکم است غم 

و افسرد گي رمانتیک است )سیاهپوش، ۱۳۸۲: ۱۷۱-۱۶۹(.
اگر مثاًل به عنوانهای: د ر قیر شب، د ود  میخیزد ، روشن شب، س�راب، رو ب�ه 
غروب، غمی غمناک، خراب، د لسرد ، د رۀ خاموش، د نگ، مرگ رنگ، وه�م،

سرود  زهر خوب د قت شود  د ل آزرد گ��ی، ش�کوه و ش�کایت، و غ�م و ان�دوه 
ش�اعر د ر پیشانی اشعار مشهود  است:

د یرگاهي است د ر این تنهایی/رنگ خاموشی د ر طرح لب است/بانگی از د ور 
مرا میخواند/لیک پاهایم د ر قیر شب است.)سپهری، ۱۳۸۷:۱۷(

و یا:
شاخهها پژمرد ه است/سنگها افسرد ه است/جغد م��یخواند/غم بیامیخته با 

رنگ غروب/میتراود  ز لبم قصۀ سرد 
د لم افسرد ه د ر این تنگ غروب/)همان: ۳۵(

و یا د ر شعر سرود  زهر:
د ر نم زهر است کرم فکر من زنده/د ر زمین زهر می��روید گیاه تلخ شعر من/

)همان: ۷۹(
د و سال پس از د فتر نخس�تین یعن��ی د ر ۱۳۳۲ د وم�ین اث�ر سپه��ری ب�ا 
ن�ام زند گ��ی خوابها منتشر شد. فضای تلخ پیشین د ر این مجموعه نیز 
بهچشم میخورد ، اما نشانههای روشنی از برآمدن سپهری مستقل را هم د ر 
خود  د ارد . د ر ای�ن د فت�ر زب�ان ایماژه�ا ک�مت�ر نیمای��ی است و از این پس 
است که سپه��ری با نیما زاویه م��یگی�رد  و گ�ام د ر راهی مس�تقل مینهد. 
لذا، با توجه به استقالل سبک��ی سپهری د ر مجموعۀ زند گی خوابها و سیر 
صعود ی آن د ر شش مجموعۀ بعد عناصر سوررئالیستی اش�عار سپهری را د ر 

مجموع�ههای ذی�ل بررسی خواهیم کرد .
 د استان های رؤیا و تجارب خواب مغناطیسي 

)تألیف د ر حال خلسه(
به  رؤیا  نیست.  بیداری  از  رؤیا کمتر  واقعیت  اند که  بر آن  سوررئالیستها 
آد م��ی اجازه م��ی د هد که د ر خود  نفوذ کند؛ انسانها از د نیای واقع د ور 
میشوند تا د ر جهان اوهام و اشباح نف�وذ کنند، زیرا فقط با رویکرد  به عالم 
وهم، تا آن حدی که عقل بشری سلط��ۀ خ�ود  را ازد س�ت بدهد، میتوان به 
آنجا رسید که عمیقترین هیجان هستي را د رک و بیان کرد  )سیدحسیني، 
بود لر  سوررئالیسم  مکتب  نویسندگان  و  شاعران  میان  د ر   .)۸۲۴  :۱۳۷۶
)Ch. Baudelaire( و نروال )G. Nerval( بیشتر از د یگران به رؤیاها، 
هیپن�وتیزم، خ�وابگ�رد ی، د ی�وانگی، و توهمات پرد اختهاند. ناد ر ناد رپور د ر 

کتاب باغ تنهایی د ربارۀ سهراب سپهری میگوید:
سپهری میکوشد اشعار خود  را به خدمت تص�ویرگری خ�ود ، زند گی خ�ود ، 
و س�رانجام اندیشههای فلسفی خود  بگمارد . تالشی برای بیدارشدن و بیرون 
آمدن از خ�واب د ارد . ام�ا هنوز هم کماکان د ر خواب حرف می��زند و اگر 

گاهی بیدار میش�ود ، ب�از ه�م خ�وابزد ه است )سیاهپوش، ۱۳۸۲: ۱۷۴(.
برخ��ی بر آن ان�د ک�ه مجموعۀ زند گی خ�وابه�ا اول�ین مجموعۀ س�هراب 
ب�ا نگ�اه سوررئالیستی است که سهراب د ر آن با نگرش به د استانهای رؤیا و 

خواب د ر بی�داری ب�ه آنها پرد اخته است. 
ادامه در صفحه 8

مفهوم خند ه از نظرگاه باختین

جلوه های سورئالیستی هشت کتاب سهراب س�پهری

س��ال بع��د  پرد اخت قانونی حق��وق  مد ی��ران د ستگاه های د ولت��ی به ۶۰ 
میلی��ون توم��ان می رسد  و این عد د  د یگر یک حق��وق غیرمتعارف نیست. 
د لیل قانونی شد ن پرد اخت این ارقام را نیز باید  د ر الیه های قوانین مصوب 

جست وجو کرد .
اگرچه د یروز مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون تلفیق بود جه مجلس، از 
شفاف سازی همه پرد اخت ها از خزانه د اری کل به ذی نفع نهایی و ممانعت 
از پرد اخ��ت حقوق های نجوم��ی د ر الیحه بود جه سال ۱۴۰۰ خبر د اد ، اما 
ب��ه گفته یک مقام آگاه، به د لیل وجود  مجوزه��ای قانونی نمی توان جلوی 
افزایش حقوق مد یران د ستگاه ها و شرکت های د ولتی را گرفت و برای سال 
آیند ه باید  منتظر افزایش حقوق مد یران تا ۶۰ میلیون تومان د ر ماه باشیم.

ای��ن د ر حالی است ک��ه از ۳۹۹ شرکت د ولتی تع��د اد  شرکت های د ولتی 
زی��ان د ه د ر سال ۱۳۹۸ به عد د  ۱۹۷ شرکت رسید ه است. د ر سال ۱۳۹۸ 
طبق برآورد  د ولت، پیش بینی ش��د ه بود  تعد اد  شرکت های د ولتی زیان د ه 
د ر س��ال ۱۳۹۸، ۶۷ عد د  باشد  اما براساس گزارش د یوان محاسبات تعد اد  

شرکت های زیان د ه د ر این سال ۱۹۷ شرکت بود ه است.
منشأ حقوق های نجومی قانونی است:یک مقام آگاه د ر گفت وگو با »شرق« 
ضم��ن تأکید  بر ایراد ات اساسی د ر قوانین تأکید  ک��رد : خود  قانون گذار با 
مجوزهایی که صاد ر می کند  عمال د ر شکل گیری حقوق های نجومی نقش 
ایفا می کند . به همین د لیل هم پیش بینی می شود  سال آیند ه حقوق هایی 

نزد یک به ۶۰ میلیون تومان د ر شرکت های د ولتی وجود  د اشته باشد .
او د ر ذکر مثالی از قوانینی که مجوز افزایش حقوق را به د ستگاه ها می د هد  
گفت: د ر نظر بگیرید  همین امسال قانون به د ستگاه ها اجازه د اد  ۵۰ د رصد  
افزایش حقوق د اشت��ه باشند . اگرچه با توجه به تورم بخش های د یگر این 
رش��د  شاید  قابل قبول به نظر برسد  ام��ا همین افزایش ۵۰ د رصد ی سبب 
می ش��ود  حقوق های باالی ۲۵ میلیون تومان به ناگاه تا ۳۳ میلیون تومان 

افزایش یابد .
او خاطرنش��ان کرد : این مسئله باعث ش��د ه د ر بسیاری از شرکت ها مانند  
شرکت های زیرمجموعه نفت که قوانین خاص خود  را د ارند ، بانک مرکزی، 
سازم��ان انرژی اتمی و حتی د ی��وان محاسبات و... احکام حقوق باالی ۲۵ 
میلی��ون تومان وج��ود  د اشته باشد  که اگر به این رق��م ۱۰ تا ۱۵ میلیون 
تومان اضافه حقوق نیز تعلق گیرد ، پرد اختی های باالی ۳۵ میلیون تومان 

وجود  خواهد  د اشت.
این مق��ام آگاه یاد آور شد : ب��ه خاطر د ارم د ر ی��ک د ستگاهی د رحالی که 
حق��وق پرد اختی یکی از مد یران د ر ابتد ای س��ال ۱۸ میلیون تومان بود ، 
ام��ا به واسطه اعمال قان��ون مزبور حقوق فرد  به ب��االی ۲۶ میلیون تومان 
رسید ؛ یعنی د ر مورد  برخی حقوق ها به یک باره ۱۰ میلیون تومان به حقوق 
حک��م اضافه شد ه و پنج تا شش میلیون تومان هم سایر د ریافتی ها اضافه 

می شود .
او توضیح د اد : اینها را وقتی د ر د ستگاه هایی مثل شرکت های زیرمجموعه 

نف��ت یا بانک ها د ر نظر می گیریم به د لی��ل حقوق های باالی پرد اختی به 
مد ی��ران، این میزان افزای��ش به مراتب بیشتر از آن چی��زی که مثال زد م 
می ش��ود  و برای سال آیند ه نیز رسید ن بسیاری از حقوق ها به ۶۰ میلیون 

تومان د یگر چیز عجیبی نخواهد  بود .
مجوزهای قانونی برای حقوق ه��ای نجومی:او اظهار کرد : مسئله قابل تأمل 
ای��ن است که این پرد اختی ه��ا قانونی است و مجوز قانون��ی د ارند . د یوان 
محاسبات ه��م د ر گزارش های خود  بر این مسئل��ه تأکید  د اشته که همه 
حقوق های نجومی منشأ قانونی د ارند  و اگر می خواهیم نظام حقوقی را د ر 
کشور متعاد ل کنیم، نیاز است که یک بازبینی د ر قوانین و مجوزهایی که 

صاد ر می شود ، د اشته باشیم.
او د رب��اره راه ان��د ازی سامانه شفافیت حقوق و د ستم��زد  نیز گفت: اگرچه 
د ستگاه ه��ا حقوق ها را د ر آن سامان��ه د رج می کنند  اما د رج د ستمزد های 
کامل د ر آنجا صورت نمی گیرد . د رواقع د ستگاه ها زرنگی می کنند  و حقوق 
ثاب��ت و فوق العاد ه های مستمر را ثب��ت می کنند  اما مزایای غیرمستمر که 

ارقام قابل توجهی نیز هست، ثبت نمی شود .
او همچنین عنوان کرد : د ر قانون صراحتا اشاره نشد ه که حقوق و د ستمزد  
شرکت ه��ای د ولتی برای افکار عموم��ی منتشر شود ، بنابراین نشر عمومی 

پید ا نکرد ه است اما د ستگاه های نظارتی به آن د سترسی د ارند .
بد هی ه��ای شرکت های د ولت��ی ۲۳ برابر شد :د ر طول هش��ت سال، مرور 
بود ج��ه عمومی کشور نشان می د هد  که بد هی شرکت های د ولتی ۲۳ برابر 
شد ه است. شرکت های د ولتی همواره به عنوان حیاط خلوت د ولت شناخته 
شد ه و با وجود  تأکید ات قانونی باز هم نظام های مالی د ر آن چند ان شفاف 
و روش��ن نیست. به همین د لیل ب��ه محلی برای انجام اقد امات مالی بد ون 

توجیه بود جه ای تبد یل شد ه است.
طب��ق گ��زارش د ی��وان محاسب��ات، د ر بود ج��ه ۱۳۹۷ د رحالی ک��ه برای 
شرکت ه��ای د ولت��ی ۲۴۷۵ میلیارد  توم��ان زیان برآورد  ش��د ه بود  اما د ر 
واقعی��ت زیانی که اتفاق افتاد ه اس��ت، ۴۵ هزار میلیارد  تومان است؛ یعنی 

۱۸ برابر چیزی که متصور شد ه بود  این شرکت ها زیان به بار آورد ه اند .
اما بود جه سال ۱۳۹۸ چه پیش بینی ای د اشته است؟ د ر سال ۱۳۹۸ د ولت 
ب��رآورد  کرد ه که زیان شرکت های د ولتی به سه هزار و ۳۰۴ میلیارد  تومان 
برسد ، اما زیانی که د ر واقعیت اتفاق افتاد ه است به باالی ۵۳ هزار و ۷۴۶ 
میلی��ارد  تومان بالغ شد ه است؛ یعن��ی ۱۶ برابر زیان پیش بینی شد ه د ولت 

د ر واقعیت زیان حاد ث شد ه است.
این اع��د اد  د رخص��وص تع��د اد  شرکت های زی��ان د ه ه��م تأمل برانگیز و 
نگران کنن��د ه است. د رحالی که د ر س��ال ۱۳۹۷، تعد اد  شرکت های زیان د ه 
۱۰ شرک��ت پیش بینی شد ه ب��ود ؛ د ر واقعیت تعد اد  شرکت های زیان د ه به 

چیزی بالغ بر ۱۹۴ شرکت رسید ه است.
د ر س��ال ۱۳۹۸ نی��ز همین قاعد ه حاک��م بود ه است. تع��د اد  شرکت های 
زیان د ه��ی ک��ه د ول��ت پیش بینی ک��رد ه ۶۷ شرکت بود ه ام��ا آنچه طبق 

گزارشات د یوان محاسبات به عن��وان شرکت های زیان د ه د ر واقعیت اعالم 
ش��د ه ۱۹۷ شرکت بود ه است؛ یعنی بی��ش از نیمی از شرکت های د ولتی 

زیان د ه هستند .
این منبع آگاه متذکر شد : اینها را از منظر اقتصاد  سیاسی و مالحظه هایی 
ک��ه اشاره کرد م، زیر ذره بی��ن قرار د هید  تا بد انید  چ��ه خبر است  و البته 
پنجمی��ن و قاب��ل اعتنا  تری��ن د اد ه ای که د ر گزارش س��ال گذشته  د یوان 
محاسب��ات انتش��ار عمومی پید ا ک��رد ، این بود  که د ر س��ال ۱۳۹۷ قانون 
پیش بین��ی کرد  برای سال ۱۳۹۷ نسبت هزینه ه��ای جاری به سرمایه ای 
۴.۲ براب��ر باشد  اما د ر عملکرد  ۹ براب��ر بود . این نسبت یکی از مؤلفه هایی 
است ک��ه نشان می د هد  ما به سمت توسعه ی��ا انحطاط حرکت می کنیم. 
رئیس سابق د ی��وان محاسبات د ر جلسه مجلس گفته بود  د ر سال ۱۳۹۸ 
پیش بین��ی قانون این بود  که نسبت هزینه های جاری به سرمایه ای حد ود  
۶.۲ برابر باشد  اما بررسی های د یوان محاسبات از عملکرد  د ولت نشان د اد  

این نسبت ۲۵ برابر شد ه است.
ماج��رای حقوق های نجومی با مطرح شد ن حقوق های غیرمتعارف د ر بیمه 

مرکزی و صند وق توسعه ملی د ر سال ۱۳۹۵ آغاز شد .
پ��س از انتشار این گ��زارش بود  که شورای حق��وق و د ستمزد  د ر تیر ماه 
هم��ان سال، مصوبه ای ابالغ کرد  که ضمن شمول آن به کلیه د ستگاه های 
اجرائ��ی، نهاد های عمومی و غیرد ولتی سق��ف خالص پرد اختی را براساس 
ی��ک فرمول معین ک��رد . بر اساس آن حد اکثر خال��ص د ریافتی هفت برابر 
حد اقل حقوق ساالنه ذکر شد  ک��ه سقف حد اکثر خالص پرد اختی مطابق 

مصوبه مذکور برای سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۲۳.۵۸۳.۰۰۰ تومان می شد .
د ی��وان محاسبات کشور به منظور نظارت بر اجرای تصویب نامه مزبور اقد ام 
ب��ه تهیه یک کاربرگ منطبق ب��ا قوانین و مقرارت و مصوبه شواری حقوق 
و د ستمزد  کرد  و با ابالغ به حسابرسان کلیه د ستگاه های اجرائی اطالعات 
۱۱ ه��زار نفر از کارکنان د ولتی با حق��وق باال را مطابق کاربرگ تهیه شد ه 

د ریافت کرد .
بر اس��اس اطالعات د ریافتی ۲۴۱ نفر از کارکنان 

د ستگاه ه��ای اجرائ��ی ب��ه ش��رح ج��د ول 
آورد ه شد ه بی��ش از سقف مقرر حقوق 

و مزایا د ریافت کرد ه اند  که مجموع 
این د ریافتی بالغ بر ۱۱ میلیارد  

تومان است.

ای��ن روزها قطعی برق و آلود گی هوا، صد ای اعتراض شهرون��د ان به ویژه د ر کالن شهرها را د رآورد ه است؛ 
د ر ای��ن شرایط انتشار اخباری د ر مورد  فعالیت یک مزرعه استخراج بیت کوین د ر کرمان با سرمایه گذاری 
چینی ه��ا، حاشیه ساز شد ؛ اما آنها می گویند  قانونی فعالیت می کنی��م و د ر ماه های پیک مصرف برق هم 

تعطیل هستیم.
د ر روزهای اخیر برق برخی مناطق کالن شهرها، ساعاتی د ر شبانه  و روز قطع می شود  و مقامات می گویند  
د لیل آن کمبود  گاز نیروگاه هاست. آلود گی هوا هم صد ای مرد م را د رآورد ه است که باز هم مسئوالن د لیل 

آن را سوختن مازوت به جای گاز اعالم می کنند .
د ر ای��ن می��ان، مثل همیشه انگشت اتهام به سوی مرد م است ک��ه یا مصرف برق و گاز را کاهش د هید  یا 
تنفس مازوت را تحمل کنید . د ر این شرایط انتشار اخباری د ر مورد  ماینینگ غیرمجاز، فعالیت نهاد های 
د ولتی د ر حوزه استخراج رمزارز و البته فعالیت یک مزرعه استخراج بیت کوین د ر منطقه آزاد  رفسنجان، 

حساسیت هایی را ایجاد  کرد ه است.
موضوع مزرعه بیت کوین د ر رفسنجان به ویژه از این نظر خبرساز شد  که فعاالن صنعت ماینینگ د ر ایران، 
از موان��ع پی د ر پی د ر مسیر فعالی��ت خود  گالیه د ارند ؛ د ر حالی که این مزرعه با سرمایه گذاری چینی ها 

شکل گرفته است.
روابط عمومی گروه توسعه سرمایه گذاری ایران و چین اعالم کرد  که این گروه »با مشارکت سرمایه گذاران 
ایران��ی و چینی با هد ف پیشرفت روابط تجاری ایران د ر زمینه های تولید ، تجارت و مشاوره صنایع فلزات 

سنگین و غیر فلزات، رمزارزهای د یجیتال و ساخت نیروگاه های گازی و خورشید ی«، شکل گرفت.
د ر ای��ن پاس��خ از »مزرعه ماینینگ منطقه ویژه رفسنجان«، به عنوان یکی از پروژه های این گروه نام برد ه 
شد ه که با ظرفیت ۱/۲ میلیون ترابایت خروجی و با سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیون د الر د ر فازهای مختلف، 

احد اث و راه اند ازی شد ه است.
د ر ای��ن پاسخ همچنین اد عا ش��د ه است که »مجموعه ایران و چین با د ریافت کلیه مجوزهای قانونی اعم 

ازجواز تاسیس و پروانه بهره برد اری د ر حال فعالیت« است.
تعطیلی د ر 4 ماه پرمصرف: بر اساس این توضیح، آنها اد عا کرد ه اند  که مزرعه ماینینگ رفسنجان ماهیانه 
۶۰ ه��زار مگ��اوات برق مصرف می کند  و هزینه آن را با تعرفه تعیین ش��د ه توسط وزارت نیرو د ر ماه های 
سرد  سال به مبلغ ۴۰۰۰ ریال )معاد ل ۱۰ برابر تعرفه صنعتی( می پرد ازد . ضمن آنکه این مبلغ با احتساب 

عوارض و مالیات ارزش افزود ه به حد ود  ۴۸۰۰ ریال برای هر کیلووات می رسد .
همچین تعرفه برق د ر ۴ ماه گرم سال به میزان ۱۶ هزار ریال برای هر کیلو وات است که به د لیل عد م صرفه 
اقتصاد ی این شرکت د ر تمام ۴ ماه به صورت کامل تعطیل بود ه است. روابط عمومی این مرکز از راه اند ازی 

فاز د وم این مرکز د ر آیند ه نزد یک خبر د اد ه است.
روزنام��ه هفت صبح د ر گزارشی نوشت، مزرعه بیت کوین کرمان، بزرگ ترین مرکز استخراج بیت کوین د ر 
کش��ور است و روزانه با مصرف ۱۲۰ مگاوات ساعت ب��رق، ۱/۷ بیت کوین استخراج می کند  که سود  آن به 

حد ود  یک میلیارد  و ۳۳۰میلیون تومان می رسد .
ایرانی ه�ا به مناطق آزاد  فرستاد ه شد ن�د : سایت تجارت نیوز همچنین د ر گزارشی نوشته است: گروه 
توسعه سرمایه گذاری ایران و چین بیش از یک سال است که د ر منطقه ویژه اقتصاد ی رفسنجان فعالیت 
می کن��د  ام��ا د ر روزهای اخیر ن��ام مزرعه بیت کوین آنها بر سر زبان ها افت��اد ه است. به گفته عضو انجمن 
بالک چین، د ر شرایطی که موانع زیاد ی برای فعالیت ایرانیان د ر صنعت استخراج رمزارز وجود  د ارد ، فعالیت 

سرمایه گذار خارجی د ر این زمینه عجیب است.
نسیم توکل، فعال اقتصاد ی د ر توئیتی به ایجاد  یک مزرعه استخراج رمزارز از سوی چینی ها د ر رفسنجان و 
موقعیت آن اشاره کرد ؛ آن هم د ر روزهایی که مقامات د ولتی به مرد م توصیه می کنند  برای کاهش مصرف 
برق د ر خانه لباس بیشتری بپوشند  و د مای شوفاژها را کاهش د هند ؛ د ر غیر صورت یا باید  قطعی برق را 

تحمل کنند  یا سوخت مازوت و آلود گی هوا را.
همزمانی این توئیت با چنین توصیه هایی حساسیت ها و اعتراض هایی را د ر شبکه های اجتماعی به د نبال 

د اشت.
چراغی که به خانه رواست... محمد رضا شرفی، عضو انجمن بالک چین ایران حضور سرمایه گذار چینی 
د ر ای��ران را د ر شرایط��ی که مانع تراشی های زیاد ی برای فعاالن صنعت استخ��راج رمزارز د ر ایران صورت 

می گیرد  عجیب می د اند .
او ای��ن پرس��ش را مطرح می کند  که اگر سرمایه گذار خارجی می توان��د  د ر کشور حضور د اشته باشد ، چرا 
موان��ع مختلفی وجود  د ارد  ک��ه مرد م خود مان نتوانند  وارد  حوزه استخراج رمزارز شوند ؟ شرفی برای مثال 
به اجبار شکل گیری مزارع استخراج د ر شهرک های صنعتی شکل اشاره می کند . د ر حالی که این مناطق 
از زیرساخت های ضعیفی برای انتقال انرژی برخورد ارند  و مسئوالن آنها نیز عالقه چند انی به شکل گیری 

این صنعت ند ارند .
به گفته شرفی زمانی ورود  سرمایه گذاران خارجی توجیه د ارد  که آنها بتوانند  زیرساخت های  عظیم و باد وامی 
را د ر کشور ایجاد  کنند ؛ د ر حالی که د ستگاه های استخراج رمزارز استهالک باالیی د ارند  و عمر این صنعت 

طوالنی نیست.
ک�وچ مزارع به مناطق آزاد : عضو انجمن بالک چی��ن ایران معتقد  است، به د لیل وجود  چنین موانعی، 
صنع��ت ماینین��گ د ر مناطق آزاد  و وی��ژه تجاری د ر حال گسترش است؛ این موض��وع کشور را به خاطر 

معافیت های مالیاتی که د ر این مناطق اعمال می شود ، از منابع د رآمد  مناسبی محروم می کند .
به گفته او روزانه د رصد  قابل توجهی هد ررفت انرژی د ر شبکه انتقال کشور وجود  د ارد  و اگر فعاالن د اخلی 
بتوانند  مزارع استخراج رمزارز را د ر کنار نیروگاه ها مستقر کنند ، عالوه بر د رآمد زایی کنترل این معضل هم 

امکان پذیر است.
شرف��ی البته حساسیت روی موضوع مصرف انرژی را صحیح نمی د اند ؛ چرا که به گفته او، تعرفه  ای که به 
مراکز استخراج رمزارز تعلق می گیرد ، باالترین تعرفه د ر نوع خود  د ر کشور محسوب می شود  و د ر ضمن این 

صنعت هنوز د ر ایران چند ان گسترش نیافته است.

چینی ها بیت کوین استخراج کنند حقوق 60 میلیونی مد یران غیرمتخلف
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مراجعه فرمایید     .

خد      م��ت  خوانند      گ��ان محترم و سروران  مشترک و غی��ر مشترک که به نوعی 
پول��ی ی��ا مجانی هر ماه یک نسخه جرید      ه  ما را د      ریافت می کنند       . عارضم که 
این قضیه بر قاریین معظم پوشید      ه و مخفی نیست که د      ر این د      وران وانفسای 
گران��ی کاغذ وسران��ه  مطالعه یک صد      م ثانی��ه د      ر روز  هموطنان فرهیخته  . 
جیگ��ر شیر و سر پر سود      ا م��ی خواهد       که جرید      ه د      اری کنی. اوضاع ما به مثل 
مستاجری می ماند       که هر ماه رویش را برنگرد      اند      ه آخر ماه می شود       و خستگی 
کار از یک طرف و چمچاره پرد      اخت هزینه های اصلی و فرعی  و بالخص چک 
چاپخانه از طرف د      یگر روزها و ماهها و سالهای آیند      ه را چون زهر بر ما کوفت  
و خ��واب به چشمانمان حرام می کند      .منظور این است که با تمام این وزاریات 
سع��ی کرد      یم از قلم نویسند      گ��ان زبرد      ست آب زیرکاه و طنزیم کنند      گان نامی 
د      یروز و امروز که کم  هم الکی نیستند       مستفیضتان کنیم. نتیجه اینکه جرید      ه 
ای ک��ه به طبع و نظرتان می رسد       یکی از هزاران نبوغ نهانی ماست که بعضی 
ها می د      انند       و به روی مبارکشان نمی آورند       آن هم به د      الیلی که ما می د      انیم 
و شم��ا  نم��ی د      انید        و بهتر است خود      تان را د      رگیر مشکالت  ما نکنید      . به قول 
قضی��ه ت��ق ریز نومچه هد      ایت خان   عزیز که اگر م��ی د      انست هواخواه پر و پا 
قرصی چون ما د      ارد        هر گز از افسرد      گی د      ر عنفوان جوانی د      ر غربت خود      کشی 
نم��ی کرد       .خوشبختانه بر عکس خیل��ی از سایر همکاران یک کلمه از جاهای 
د      یگر بد      ون ذکر منبع د      زد      ی نکرد      ه ایم و اصلن احتیاج به چنین عملی ند      اشتیم 
.  و ام��ا قضی��ه رنگ عوض کرد      نم��ان را به پای قضیه ماجراه��ای آقای ملون 
نگذاری��د       . بلکه بد      لیل پاره ای  منظ��ور بعضی مشکالت  فنی د      ر چاپ  هیئت 
تحریره تصمیم به د      ورنگی گرفتند      . سو تفاهم  نباشد      ،  منظور همان  چاپ د      و 
رنگ بود       که مالحظه می فرمائید      .  وایضا  بقول قضیه وای بحال نومچه صاد      ق 

خان . جونم واسه شما بگه آقام که شما باشید       :
وای بح��ال آن کس��ی که از سبک و سیاق ت��ک و آس ما  کپی برابر اصل کند       
و م��ا خبرد      ار شویم که وا مصیبتا ب��ه حالش . آن سرش ناپید      ا که اگر کسی پا 

روی کفش ما بگذارد      .
وای بحال آن کسی که اقد      ام به انتشار مطالب ما بد      ون ذکر منبع  کند      .

وای بحال��ش اگر از ما  و نویسند      گان ما بد       بگوید       . انتقاد       کند       . نطق و مسخره 
کند        که رسواش می کنم من .

و ایضا بقول قضیه جایزه نومچه د      وست بزرگوارمان  . د      ر پیشگاه اد      با و فضالی 
جلیل القد      ر و ارباب علم و د      انش پوشید      ه  و مخفی نماناد       که اینجانبان تصمیم 
قطع��ی گرفتی��م که هرکس کم��ر همت بر میان بند      د       و به  م��ا آگهی د      هد        و 
مشت��رک ش��ود      . ما را د      ر امر خی��ر ی که گفتیم  یاری نمای��د       عالوه بر سهیم 
ش��د      ن د      ر ث��واب آن  به عنوان اسپانسرینگ و حام��ی د      ر تمام صفحات با د      رج 
لوگ��و تجلیل و قد      رد      انی م��ی گرد      د       .باشد       که اشخاص د      یگ��ر تشویق شوند        و 
عب��رت سایرین گرد      د       . البته ن��ه اینکه کار و بار زند      گی خود      شان را ول کنند       و 
فق��ط سنگ م��ا را به سینه بزنند       .د      ر پایان به ق��ول تقد      یم نومچه هد      ایت : ای 
خوانند      گ��ان معظم و گرام��ی ! ما این جرید      ه را با کم��ال احترام . د      و د      ستی . 
تقد      یم می کنیم به شما .خد      اوند       حامیان و تعریف کنند      گان ما را توفیق و پول 

عنایت فرمایاد      !

ته مقاله
مد        یر مسئول

طرح:کامبیزدرمبخش

اد امه از ضقحه 7
بهنظر می رسد سهراب سپهری با الهام از تفکرات سوررئالیستی، عن�وان 
این مجموعه را زند گ��ی خوابها نامیده است و او تعمداً د ر سراسر ای�ن 
مجموع�ه ۳۳ ب�ار واژۀ »خواب« و ۱۶ بار واژۀ »رؤیا« را بهکار م��یبرد . 
د رونمای��ۀ آخرین شعر مجموعۀ زند گ��ی خوابها به نام «پاسخ» د قیقاً 

هماني است که د ر قطعۀ »جلو قانون« کافکا )F. Kafka( آمده:
د ر تاریک��ی بي آغاز و پایان/د ری به روشنی انتظارم روئید/فکری د ر پس 

د ر تنها مانده بود /پس من کجا بود م؟/
حس کرد م جای��ی به بیداری میرسم/هم��ۀ وجود م را د ر روشن��ی این 
بیداری تماشا کرد م/آیا من سای��ۀ گمشدۀ خطای��ی نبود م/)سپه��ری، 

)۱۳۵-۱۳۳ :۱۳۸۷
نم�ود ار  ش�عر  گویندۀ  برابر  د ر  د ری  بيپایان  و  بيآغاز  تاریک��ی  د ر 
م��یش�ود ، ول�ي او د ر تنهای��ی بهسر م��یبرد . شاعر د ر تاریکی خوابش 
م��یبرد  و د ر خواب رؤیای هشیاری را م��یبیند. برتون از بنیانگذاران 
سوررئالیسم د ر موقع خواب یاد د اشت��ی را به پشت د ر میچس�باند ک�ه 
«شاعر مشغول کار است.» با توجه به حالت روح��ی، انزوا، و گوشهگیری 
سهراب سپه��ری و با د رنظرگرفتن مضمون و محتوای مجموعۀ اشعار او، 
الهامگیری از برتون و اشتغال ب�ه ک�ار او د ر موقع خواب و د ر عالم رؤیا 
د ور از واقعیت بهنظر نمی رس��د . او خ�ود  م��یگوی�د ک�ه »مواظب تبخیر 
خوابهاست« و از د یگران میخواهد که خواب وجود ش را پرپر نکنند:

مگذار خواب وجود م را پرپر کنم/)همان: ۹۰(
یا د ر شعر «پرد ه» او نگران است که از نفسکش�یدن پ�رد ه ش�کوفههای 

خ�وابش پژمرد ه شود :
پرد ه نفس میکشد: شکوفل خوابم پژمرد /)همان(

سپهری د ر جایی با تأسف میگوید:
چه رؤیاها که پاره نشد/)همان: ۱۰۴(

سهراب سپه��ری د ر د ومین مجموع��ۀ شعرش از واژۀ »رؤیا و خ�واب« 
ب�ا بس�امد ب�االی��ی استفاد ه م��یکند؛ تکرار واژۀ رؤیا و خواب، تجارب 
خواب مغناطیس��ی، د اس�تانه��ای رؤی�ا، و نگارش د ر حال خلسه مکتب 
سوررئالیسم را د ر ذهن ما تداعي م��یکند. ب��رای مثال به بعض��ی از 

مهمترین این عبارات اشاره میکنیم:

د ر شعر مرغ افسانه:
از هم��ۀ لحظههای زند گی محراب��ی گذشته بود /و هم��ۀ رؤیاهایش د ر 
محرابی خاموش شده بود /خود ش را د ر مرز یک رؤیا د ید/به خاک افتاد /

لحظهای د ر فراموش��ی ریخت/مرد  د ر اتاقش بود /انتظارش د ر رگهایش 
صدا م��یکرد /و چشمانش از د هلیز یک رؤیا بیرون م��یخزید./)همان: 

)۱۲۰-۱۱۹
کاربرد  ترکیباتي مانند خاموششدن رؤیا، خود  را د ر مرز رؤیا د ی�دن، 
خواب  تجارب  همان  خزیدن  بیرون  رؤیا  از  و  ریختن،  فراموش�ي  د ر 
مغناطیسي و د استانهای رؤی�ا د ر سوررئالیسم را تداعی میکند. سپهری 
د ر شعر نیلوفر هم ب��رای خ�واب مانن�د رؤی�ا م�رز د رنظر میگیرد  و آن 

را سرزمین خواب معرفي میکند:
د ر شعر نیلوفر:

از مرز خوابم گذشتم/سابۀ تاریک یک نیلوفر/روی همۀ این ویرانهها فرو 
افتاد ه بود /کدامین باد  بیپروا

د انۀ این نیلوفر را به سرزمین خواب من آورد /)همان: ۱۲۵-۱۲۴(
هنگام��یکه سپه��ری د ر پس د ره��ای شیش�های رؤیاه�ا خ�ود ش را 

میمیران�د، د ر آنج�ا نیلوفری می روید که جوانههای شعر اوست:
د ر پس د ره��ای شیشهای رؤیاها/د ر مرد اب ب��ی ته آینهها/هرجا که من 

گوشهای از خود م را مرد ه بود م/
یک نیلوفر روئیده بود /)همان: ۱۲۵(

جوان��ۀ شعر سپه��ری د ر سرزمین خوابها و رؤیاها هنگامی می روی�د 
ک�ه او خ�ود ش را بمیراند و به قول خود ش د ر فراموشي ریخته شود . 
خوانندۀ منظوم��ۀ زند گی خوابها و حجم سبز از خویش میپرس�د ک�ه 
چ�را زند گ��ی خوابها برای سپهری آنقدر مهم است؟ او خود  د ر جواب 
م��یگوید که: د ر ته خ�وابه�ا خود ش را پیدا میکند و هشیاری خلوت 

خواب او را آلود ه میکند.
من د ر تاریک��ی خوابم برد ه بود /د ر ته خوابم خود م را پیدا کرد م/و این 

هشیاری خلوت خوابم را آلود /)همان: ۳۵(
شای��د  به همین علل است که او از د یگران د رخواست م��یکند خواب 

وجود ش را پرپر نکنند:
مرا با رنج تنها گذار و مگذار خواب وجود م را پرپر کنم/)همان: ۹۰(

یا:
تصویر خواب کوتاهم را میکشیدم/خواب��ی که گرم��ی د وزخ را نوشیده 
بود /خوابی که چون پایان مییافت من به پایان خود م رسیدم/من تصویر 

خوابم را میکشیدم/همۀ گرمی خواب د وشین ریخت/)همان: ۹۲(
و این همان د رخواست برتون است که »شاعر مشغول کار است و مزاحم 

نشوید.«
سهراب سپه��ری د ر منظومهه��ای خویش باره�ا و باره�ا از ترکیب�اتی 
تبخیر  و  رؤیا،  سربریدن  رؤیا،  پرپرشدن  خواب،  بخ�ارش�دن  نظی�ر 
خوابها اس�تفاد ه میکن�د. او باره�ا خود ش را د ر مرز رؤیا میبیند و به 

د امن بیتاروپود  رؤیاها می آویزد :
خود ش را د ر مرز یک رؤیا د ید/)همان: ۱۱۹(

اتاق را د ر بهت یک رؤیا گم کرد /)همان: ۱۲۱(
من مواظب تبخیر خوابها بود م/)همان: ۳۳۱(

سپه��ری خویش را رهرو ب��یتاب جاد ۀ رؤیا و غنچۀ خواب می د ان�د. او 
هنگ�ام��یک�ه از چشم��ۀ خواب بازم��یگرد د  کوزۀ تر د ر د ست د ارد  که 
م��یتواند ما را سیراب کن�د. د ر خ�واب د ری از کلمات به سوی سپهری 

گشود ه میشود :
بازگرد ان رهرو بیتاب را از جاد ۀ رؤیا/)همان: ۱۵۳(

آری ما غنچۀ یک خوابیم غنچۀ خواب/)همان: ۲۳۵(
باز آمدم از چشمۀ خواب کوزۀ تر د ر د ستم/)همان: ۲۴۷(

امش��ب د ر یک خواب عجیب/رو به سمت کلمات باز خواهد شد/)همان: 
)۴۶۲-۴۶۱

بنابر شاهد و مثالهای��ی که از مجموعۀ اشعار سپهری ذکر کرد یم بهنظر 
می��رسد با توج�ه به انزوای روح��ی و گرایش به عرفان شرق��ی و فلسفۀ 
یون�گ، ک�ه ب�ه ام�ور ذهن�ي اهمی�ت م��ی د هد، و با توجه به نامنویسی 
سپه��ری د ر د انشک��د ۀ هنره��ای زیب�ای پ�اریس، او آگاهان�ه از مکتب 
د وس�تان  برخ��ی  ک�ه  عص�ری  د ر  و  اس�ت  کرد ه  پیروی  سوررئالیسم 
ش�اعرش ب��رای پیداکرد ن لغت��ی عرق م��ی ریختند با اتکا به نگارش 
خود کار، شرح خواب، و روایت د ر ح�ال خلسه بهراحتي توانسته است 
از ضمیر نیمههشیارش الفاظ رنگارنگ و بدیع ایجاد  و اش�عار آسان اما 

د یریابی خلق کند.

نسبتد اد ن مفهوم خیالي و حیرت آور به اشیاء
همانطور که گفته شد بزرگترین د ستاورد  سوررئالیستها د ر نیمههای 
د ه��ۀ ۱۹۳۰ اهمیت�ي بود  که شيء سوررئالیست��ی پیدا کرد . این اشیای 
رؤیای��ی به علت کیفیت تداعيگرشان انتخاب م��یشدند و هدف اصلی 

آشفتهکرد ن بینندۀ ظاهربین و د رهمریختن تصور او از واقعیت بود .
جای  از  را  شناخته  کاماًل  ش��یء  یک  خویش  آثار  د ر  سوررئالیستها 
خود ش برمی��د ارند و د ر جای��ی که کاماًل ب��یمناسبت است مینشانند 

)سیدحسیني، ۱۳۷۶: ۸۲۵/۲(.
ب�ه  آور  و حی�رت  مفه�وم خیال��ی  آرگون «نس�بتد اد ن  لوئي  نظر  به 
فلس�في  کرد اری  بلکه  نیست،  بازی  بههیچوجه  موض�وعات  و  اش�یاء 
اشیای  از  گرفتن  الگو  ب�ا  سپه��ری  س�هراب   .)۸۱۷ )هم�ان:  اس�ت» 
با نسبتد اد ن خواص غی�رع�اد ی ب�ه اش�یای ع�اد ی، ب�ا  سوررئالیسم، 
کنارهمگذاشتن اشیاء و مفاهیم و کلمات ظاهراً بيارتباط، و بههمریختن 
رابط��ۀ موضوع و متن برای کسانی که از بیرون ناظر اشعار سوررئالیستی 
اویند هیوالی��ی ش�گرف و ن�امعقول ارائ�ه م��یکن�د. ام�ا اگ�ر بت�وانیم 
ب�ا آگاه��ی از مکت�ب سوررئالیس�م ب�ه اش�عار سپه��ری بنگ�ریم، خارق 
العاد هترین کشف و شهود  انسان��ی د ر اشعار او مشاهده میشود  که شاید 
بتوان آنه�ا را محصول لحظات ناب مکاشفه د انست. برای نمونه د ر ذیل 

به اشعاری از او اشاره میکنیم:
مرغي روشن فرود  آمد/و لبخند گیج مرا برچید و پرید/د رخت��ی تابان/

پیکرم را د ر ریشۀ سیاهش بلعید/)سپهری، ۱۳۸۷: ۱۴۰(
کود کی د یدم ماه را بو میکرد /)همان: ۲۸۳(

من صدای نفس باغچه را میشنوم/من به آغاز زمین نزد یکم/نبض گلها 
را میگیرم/)همان: ۲۹۳-۲۸۳(

رهگذر شاخ��ۀ نوری که به لب د اشت به تاریک��ی شنها بخشید/)همان: 
)۲۸۳

کود ک��ی میبینی/رفته از کاج بلندی باال/جوجه برد ارد  از النۀ نور/)همان: 
)۳۶۵

سپه��ری گاه��ی یک شيء کاماًل شناخته را از جای خود ش برمید ارد  و 
د ر ج�ای ک�امالً بیمناسبت قرار می د هد؛ د ب اکبر را به گرد ن د خترکی 
بیپا م��ی آوی�زد ، آب را ب�ا آس�مان میخورد ، برای بتۀ نورس مرگ آب 

را معنا میکند، و کفشهایش را پر از تحرک زیبایی خضوع میکند:
آویخت/ او خواهم  بر گرد ن  را  اکبر  بيپاست/د ب  د خترک��ی  پل  روی 

)همان: ۳۴۵(
قسمت��ی از آسمان افتاد  د ر لیوان آب من/آب را با آسمان خورد م)همان: 

)۳۸۶
کفشه��ای مرا تا تکامل تن انگور/پر از تحرک زیبای��ی خضوع کنید/

)همان: ۳۳۳(
ژاک ریویر )J. Riviere( م��یگوید: باید بین صور خیال��ی، ک�ه اد ب�ا 
ب�هک�ار م��یبرن�د ت�ا اندیشهای را مضاعف کنند، با صور خیالي نابی که 
سوررئالیستها بهک�ار م��یبرن�د تف�اوت قائل شد. اینها با یک گروه از 
کلمات، که به شيء مربوط اند، اد ای مقصود  میکنند؛ بيآنکه از کلمات 
د یگری برای بیان رابطه با مجموعۀ د یدگاه ما و ی�ا ق�رارد اد ن آن ش�يء 
د ر نظ�ام فکری ما استفاد ه کنند )سیدحسیني، ۱۳۷۶: ۸۶۶/۲( سپهری 
از واژگان��ی استفاد ه میکند ک�ه با نظام فکری ما بیگانه است و یا سابقۀ 

ذهنی د ربارۀ آن نداریم؛ برای مثال میتوانیم به اشعار زیر اشاره کنیم:
بالش من پر آواز پر چلچلههاست/)سپهری، ۱۳۸۷: ۳۹۷(

قوسقزح د ر د هان حوصلۀ ما آب شد/)همان: ۴۲۸(
روزی که د انش لب آب زند گی میکرد /انسان د ر تنبلی لطیف یک مرتع/

با فلسفههای الجورد ی خوش بود /
)همان: ۴۳۰(

نظام فکری ما با پر آوازبود ن پر چلچلهها، آبشدن قوسقزح د ر د هان، 
مفصل ترد  لذت، زانوی عروج، انگشت تکامل، و بسیاری ترکیبات نو و 

بدیع د یگر، که سپهری از آنها استفاد ه کرد ه است، بیگانه است و یا 
حداقل د ربارۀ آنها سابقۀ ذهني نداریم:

اما گاه��ی/آواز غریب رشد/د ر مفصل ترد  لذت/م��یپیچید/زانوی عروج 
خاکی میشد/آنوقتانگشت تکامل

د ر هندسۀ د قیق اندوه/تنها میماند)همان: ۴۳۱-۴۳۰(
یا د ر شعر زیر با اس�تفاد ه از ص�ور خی�ال مفه�وم��ی حی�رت آور را ب�ه 
انس�ان و اش�یای پیرامونش نسبت می ��د هد. انسانی که نور صبح مذاهب 
د ر د کم�ههای پی�راهنش اس�ت و از علف خشک آیههای قدیمی پنجره 

میبافد:
یک نفر آمد که نور صبح مذاهب/د ر وسط د کمهه��ای پیرهنش بود /از 

علف خشک آیههای قدیمی/پنجره میبافت/)همان: ۴۱۲(
بهجز مجموع��ۀ مرگ رنگ د ر هفت منظومه از هشتکتاب سپه��ری 
اس�تفاد ه از ای�ن ف�ن مکتب سوررئال، یعن��ی نسبتد اد ن مفهوم خیالی 
و حیرت آور به اش�یاء، ب�هفراوان�ي ب�هچش�م م��یخورد  که اگر بخواهیم 
م��یتوانیم کتابي با عنوان «آشنای��ی زد ای��ی و گریز از هنجار د ر ش�عر 

سپهری» تهیه کنیم و ما د ر این مقاله به همین اندک بسنده میکنیم.
طنز سوررئالیستی

یکی از شیوهها و فنون مکتب سوررئالیسم استفاد ه از طنز سوررئالیستی 
است. آنه�ا ب��رای عبور از د نیای سود جو که سود  ماد ی یگانه محرک 
آن است، ب��رای ورود  به د نیای شگفت��یها زیباییها، و برای نشان د اد ن 
حقارتها و پوچ��ی ه��ای د نیایی که د ر آن هست��ی جریان د ارد  از طنز 
استفاد ه م��یکنند. طنز سوررئالیستی به شاعر امکان می د هد که د نی�ا را 
از زاوی��ۀ د یگ�ری ببیند و روابط آشنای اشیاء را د رهم بشکند. آنها با 
طنز یک امر یا مجموع�های از ام�ور را از حالت عاد ی و طبیع��ی بیرون 

میکشند و به د نیای فراواقعی پرتاب میکنند.
ب��ا کنکاش و نگاهی اجمالی به اشعار سپهری، خصوصٌا مجموعۀ مسافر، 
ص��د ای پای آب، ما هیچ ما نگاه استفاد ۀ ف��راوان او از طنز سورئالیستی 
برای ما آشکار می شود . او که د ر آرزوی زیستی د ر د نیای مطلوب و اید ئال 
مطل��وب است برای تغییرد رک ما از د نیا د ر ص��د د  این است که با طنز 

زاویۀ د ید  ما را به د نیا تغییر د هد :
زند گ��ی یافتن سکۀ د هشاهي د ر جوی خیابان است/چترها را باید بست/
زیر باران باید رفت/زیر باران باید با زن خوابید/زیر باران باید چیز نوشت/

)همان: ۲۹۸-۲۹۶(
زندگانی سیبی است گاز باید زد  با پوست/)همان: ۳۴۹(

یاد  من باشد کاری نکنم که به قانون زمین بربخورد /)همان: ۳۶(
مرگ گاهی ریحان میچیند/مرگ گاهی ود کا مینوشد/)همان: ۳۰۲(

نور/د شت  چشمه/مهرم  سرخ//جانمازم  گل  یک  مسلمانم/قبلهام  من 
سجاد ۀ من/من وضو با تپش پنجرهها میگیرم

نمازم  پشت  از  طیف//سنگ  د ارد   ماه/جریان  د ارد   جریان  نمازم  د ر 
پیداست/)همان: ۲۷۸(

محمدرضا شفیع��ی کدکن��ی بر آن است که خصوصیت برجست��ۀ ش�عر 
سپه��ری، ک�ه او را د ر میان معاصران امتیاز بزرگ م��یبخشد، نوع بیان 
طنزآمیز اوست که این طنز را چنان جدی عرضه می د ارد  که هزل و جد 

را از یکد یگر باز نميتوان شناخت )سیاهپوش، ۱۳۸۲: ۵۲-۵۱(
جیبه��ای ما صدای جیکجیک صبحه��ای کود ک��ی مید اد /)سپهری، 

)۳۷۳ :۱۳۸۷
د ب اکبر آن است/د و وجب باالتر از بام/)همان: ۳۵۹(

بره ای را د یدم باد باد ک میخورد /من االغی د یدم یونجه را میفهمید/د ر 
چراگاه نصیحت گاوی د یدم سیر

قاطری د یدم بارش انشاء/)همان: ۲۸۴(
د ختر بالغ همسایه/پای کمیابترین نارون روی زمین/فقه م��یخواند/

چیزهایی هم هست/لحظههایی پراوج
مثاًل شاعره ای را د یدم/آنچنان محو تماشای فضا بود  که د ر چشمانش/

آسمان تخم گذاشت/)همان: ۳۹۸(
من د ر این تاریک��ی/فکر یک برۀ روشن هستم/که بیاید علف خستگی ام 

را بچرد /)همان: ۳۹۴(
سپهری د ر مجموعۀ مسافر، صدای پای آب، و ما هیچ ما نگاه میکوشد 
به ما بگوید که آفتابي لب د رگاه است و پشت د ریاها شهری است که د ر 
آن پنجرهها رو ب�ه تجلی باز است. «او با د رنگ د ر هستی و روی آورد ن 

به عرف�ان نگ�اه وی�ژه ای ب�ه هس�تي د اد » )حسنلي، ۱۳۸۳:۱۴(
سپهری تالش میکند چشم ما را، که فقط واقعیتهای قرارد اد ی زند گی 
روزمره را د یده است، به سمت صورت ه��ای ش�گفتانگی�ز س�وق د ه�د و 
ای�ن هم�ان چی�زی اس�ت ک�ه سوررئالیسم از تمثیل غار افالطون به 

صورت وارونه ارائه میکند:
زیرا آنها فرضشان بر این است که نسل��ی از آد میان بهگونهای بسته 
شده ��اند که چشمانش�ان چیزی بهجز واقعیته��ای قرارد اد ی زند گ��ی 
روزمره را ندیده است، ول��ی ناگهان یکی از آنها آزاد  میشود  و چشمی 
به سایهه��ای لرزان یک عالم سلف��ی می��افتد د ر آن پ�یش پ�ا افت�اد ه و 
صورت شگفتانگیز به خود  م��یگیرد  و انسانی که از موهبت این بینش 
برخورد ار م��یش�ود  شاعر سوررئالیست است و کار او رساندن این خبر 
خوش به کسان��ی است که هنوز د ر بند تعبیر بدوی محدود  از واقعیت 

گرفتارند )بیگزبي، ۱۳۷۵: ۹۲(
سپه��ری د ر د نیای اشعارش مسافری است که چون شاعر سوررئالیستی 
م��یخواهد صدای پای آب را به گوش ما برساند. او میگوید: از مجاورت 
یک د رخت م��ی  آید و از س�یاحت یک حماسه می  آید، چشمها را باید 

شست و جور د یگر باید د ید:
قشنگ یعنی چه؟ قشنگ یعنی تعبیر عاشقانۀ اشکال/و عشق تنها عشق/

ترا به گرمی یک سیب میکند مأنوس/)سپهری، ۱۳۸۷: ۳۱۲(
چشمان  د ر  نیست/نمی ��د انند  اتفاق��ی  الد ن  نمی��د انند/که  مرد م  چرا 

د مجنبانک امروز برق آبهای شط
د یروز است/)همان: ۳۹۰(

بهترین چیز رسیدن به نگاه��ی است که از حاد ثۀ عشق تر است/)همان: 
)۳۷۸

بزرگ بود  و از اهالی امروز بود /و با تمام افقهای باز نسبت د اشت/و لحن 
آب و زمین را چه خوب میفهمید

نتیجهگیری
ما د ر این جستار تالش کرد یم با بررس��ی هشتکتاب سپه��ری علت 
د یری�اب��ی مفه�وم اش�عار سپهری را ریشهیابی کنیم. سپهری د ر اد بیات 
معاصر از معدود  پیروان نیماست ک�ه توانس�ته است د ر سلوک شعری اش 
به د یدگاه و سبک��ی خاص د ست یابد و با گ�امنه�اد ن د ر راهی مستقل 

مسیری صعود ی د اشته باشد. 
آشنایی او با عرفان و مکات�ب اد بی غ�رب، خصوص�اً سوررئالیسم فرانسه، 
باعث شد که او با د وری از عقل بیشتر به تخیل و ذهنیتگرایی تمایل 
نشان د هد. او با الگوگرفتن از اشیای سوررئالیستی، با نسبتد اد ن خواص 
غیرعاد ی به اشیای عاد ی، با کنارهمگذاشتن اشیا و مف�اهیم و کلم�ات 
ظ�اهراً ب��ی ارتب�اط ب�ا ی�ک د یگ�ر، و ب�ا بههمریختن رابط��ۀ موضوع و 
متن ب��رای کسانی که از بیرون ناظر اشعار سوررئالیستی اوین�د هیوالیی 

شگرف و نامعقول ارائه می د هد.
به طبیعت، بسامد  نگاه خاص سهراب  و  از فنون سوررئالیسم  استفاد ه 
از  گریز  و  ب��یجان،  اجسام  به  شخصیتبخش��ی  حسآمیزی،  باالی 
هنجاره��ای زبانی و انحراف از ن�ُرم باعث شده تا شناخت ایماژهای تازه 
و تصورناپذیر او، که با نظام فکری خوانندۀ اشعار او بیگانه است، د رک 
د ر  غوطهورشدن  و  آشناشدن  بدون  و خواننده  سازد   د شوار  را  او  شعر 
د نیای خیاالت و کلمات سپهری از د رک زبان مکاشفهآلود  او عاجز ماند. 
اگ�ر بت�وانیم ب�ا آگاهی از مکت�ب سوررئالیسم به اشعار سپهری بنگریم، 
م��یتوانیم خارق��العاد هترین کشف و شهود  انسانی ک�ه محصول لحظات 

ناب مکاشفه است را د ر اشعار او مشاهده کنیم. 
این مطل��ب را عبداهلل حسن زاد ه میرعلی، محمدرضا عبدی د ر نگاه فرد  

نوشت.

جلوه های سورئالیستی هشت کتاب سهراب س�پهری
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