
 

 یا فاجعه ملی؟ اعتمادی بی تداوم ،سربوریزش 

 

 میثم موسائی

 دانشگاه تهران استاد

 

 ، بهپاداش بازنشستگی گرفته بودم عنوان بهکه  اماه پیش پولی رهشت » :گفت ؟ناراحتی چرا پرسیدم پیرمرد از وقتی

 دام امید زیادی داشتن سال کار بود و خانواده ۳۰ام پس از  پاداشی که تنها سرمایه م،کرد سروارد بو ،تشویق مسئوالن

 و رسیده چهارم یک به بورس در ام سرمایه ،پس از هشت ماه اکنوناما ند، سامانی بگیر و که با این سرمایه سر

 بورس از چرا پرسیدم «شود می بدتر هر روز یزنو وضع بورس  ،دانند می مقصر رام آنهاام.  شده هایم بچه و زن شرمنده

 «.بفروشم را مسهام توانم نمی وخرد  و کسی نمی ندا فروش صف در همه» :گفت ؟شوی نمی خارج

های اندک  سرمایه ،به تشویق ارکان اصلی نظامدر سال جاری  که استنفر ها  میلیون تلخ حکایتروایت پیرمرد، 

و  دیده ر روز زیانهکنون تا با ریزش پی در پی و مستمر آن، از اواسط تابستان و  دخود را وارد بازار بورس کردن

 شکستگی و سرخوردگی ندارند احساسی جز شکست و دلامروز  ها آن .ندا باختهخود را سرمایه 

 چه اتفاق افتاد آن .ثبت خواهد شد "تاریخی یالس" عنوان بهبرای بورس ایران  14آخرین سال قرن دید بالتر

خالصه زیرتوان در دو گام  خی را میتاری حادثه این .نیست گذشته قرن نیم در آن تحوالت از یک  هیچ با مقایسه قابل

 :کرد

مدت در این  ؛ادامه دارد 1۳99های مرداد  شروع و تا نیمه 1۳99اوایل سال  و 1۳98اول از اواخر اسفند گام 

ایرانی ها خانواده  میلیون ،جمهوری اسالمی ایران و تبلیغات گسترده صدا و سیمای و حمایت دولت تشویقاساس بر

ها کار و  نداز سالا یکی اندک پس ؛به بورس هجوم آوردند های خرد و درشت خود سرمایه با ،بورسی دریافت کردند کد

آن دیگری وسیله نقلیه خود را  ؛اش را فروخت نهدیگری خا سهم خرید؛ تالش خود را از بانک خارج کرد و چند

 قبهر یک به طریقی به دنبال این بودند که از این کاروان ع ...وها وام گرفت  و بدتر از همه کسی که از بانک ؛فروخت

ارزش معامالت چندین  ،هزار واحد رسید1۰۰میلیون  ۲برابر شد و به  4شاخص بورس ظرف چند ماه حدود  .ندننما

اش جبران، دومی سرخوش از  کسری کیسهپیمان شد و اش پر و  الی و رعیت خوشحال، اولی خزانهو ...برابر شد



 با ها تحریم دلیل به دولت طرف یک؛ از هرگز به خود ندیده بود ،ورس ایرانتاریخ بامری که شدن در غنائم.  سهیم

نقدینگی خود را  ،قدرت خرید پول حفظای بر مردم شدید تورم دلیل به طرفی از و بود مواجه بودجه سابقه بی کمبود

 ، کردند.توجهی بود دارای سود قابلشد و هم  تشویق میهم توسط دولت  ه حاالک وارد بورس

ترین نوع مشارکت مردم در  ترین و درخشان سابقه وانست به بیت های ایرانی به بازار بورس می ورود اکثر خانواده

 .شودمنجر آن  منافعاز  بردن اد جامعه در تولید و توسعه و سهمشدن آح و به سهیم ؛های اقتصادی تبدیل شود فعالیت

بازی و ورود آن به  خروج نقدینگی از سفتهمبارک  توانست سرآغاز می ،شد اگر مدبرانه مدیریت میچنین مشارکتی 

رونق  ،و کشاورزی تازایش اشتغال در صنعت و خدمکنترل تورم و اف. باشدپس از نیم قرن اخیر های حقیقی  بازار

قانون اساسی و جبران کسری بودجه  44اساس تفسیر اصل به مردم بردولت  یها و واگذاری منصفانه دارایی ،تولید

 .واقعه بوداین  ینشیر فقط بخشی از پیامدهای ...و

ترین نوسان  از آموزش کافی برخوردار نبودند و به محض کوچک دبازار شدناین اغلب کسانی که وارد  سفانهأمت

و  دبو  برنامه ضعیف و فاقدبسیار نیز مدیریت حاکم بر بورس ، شدند رفتارهای هیجانی میدچار  ،ها در شاخص قیمت

ای و اتخاذ تصمیمات  هستهمسائل اقتصاد جهانی و  تعامل با دلیل بالتکلیفی شرایط ایران در از طرف دیگر به

فصل گرم بازار بورس و ایام و گام دوم آغاز شد  :اتفاق افتاد ،افتاد نباید اتفاق می چه که آن ،در بورسالساعه  خلق

 داد. طوالنی امابورس و کوتاه آن، جای خود را  به فصل سرد پاییز و زمستان تلخ  شیرین

 مدت این تمام در مجموعدر  -روزیو جز چند -سقوط آزاد بورس از نیمه دوم مرداد شروع شد  ،در گام دوم

را  داران سهام همه کام بود و کننده خسته و طوالنی ،گسترده ،بورس بازار در ریزش تداومداشت،  نزولی یروند بورس

 .خواهند از بورس خارج شوند میهمه  "بسیار نعلیرغم زیا" فرصت، ترین کوچک محض به که کرد تلخ چنان

بازی  فتهمسکن و س ،سکه ،به بازار طالشود و  چه اتفاق افتاد فقط این نیست که نقدینگی از بورس خارج می آن

اضطراب و  ،ترس ،هراس ،به ناامیدی ،های دولت به وعدهس و باالتر از آن ربوه گردد بلکه امید و اعتماد مردم ب برمی

و زمانی که باره زائل گردد  تواند یک شود ولی می گرچه ذره ذره حاصل می ،اعتماد .شده است بدلمل اعتمادی کا بی

و در این آخرین روزهای حدی است که امروزه اعتمادی در  . این بیچیزی نیست که به راحتی بازگردد از بین رفت

 ،گیرد شتاب می سرمایه از بازار بورسفرار  ی که حاصل شودرین فرصتت با کوچککنیم  مشاهده میزمستان، 

پاییز و زمستان  دیگر عبارت . بهاند  مخمصه این از خروج خواهان ،فروش صف تشکیلبا صورت انبوه و  داران به سهام

 شدن هفته و مثبتیک یا  و، دو روز روزیک شدن سبزکه با   کرده تلخ راشمار خلق  خیل بی تلح بورسی، چنان کام



 ماًشان دائ سهام ،دلیل اینکه همیشه داران به توجهی از سهام بخش قابل .کند تغییر نمیبه آسانی آنها کام   رشد شاخص

اند که  افتاده یکنند در چاه میاحساس  ،توانند آن را حتی با یک چهارم قیمت بفروشند نمی ،دان در صف فروش

یا  ،درصددو  ،درصدیک ربوط به م اگر این وضعیت .دنراهی برای رهایی ندارارج شوند و دانند چگونه از آن خ نمی

جز  به)ها خانواده ایرانی  روز میلیوناما ام ،راحتی از کنار آن بگذریم توانستیم به یت کشور بود شاید میدرصد جمع1۰

نباید  گویند و می کنند میزیان احساس  (های اطالعاتی برخوردار بوده و هستند این موارد از رانت که در گروه اندکی

کنند  ا احساس میآنه ؛کردند میاعتماد  ،"سپاریدببازار بورس  به همه چیز خود را"گفت  به وعده رئیس دولت که می

راهی برای خروج از این آتش خانمان برانداز  و است ندش  دود سوختن و حالدر در بازار بورس شان که سرمایه اندک

 ،ها اکثر بانک ،ها چون پاالیشگاهههای بزرگی  سهام شرکتارزش واقعی اعتمادی در حدی است که  این بی ؛ندارند

در بازار  ستآنهاچندین برابر ارزش اسمی ها، های جهانی محصوالت آن در مقایسه با قیمت که معادن بزرگ و صنایع

توان شاهد مسابقه در فروش هر سهم مس سرچشمه  آخر چگونه می ؛است م خارج شدهنیز از دایره اعتماد مردبورس 

 ۲۲5۰۰۰۰۰۰ دالر )معادل 9۰۰۰بیش از آن قیمت جهانی که  درحالی تومان )معادل پنج سنت( بود1۲5۰ به قیمت

حال در عنوان مثالی دیگر به .ها حتی بانکو ها  پاالیشگاه ،م سایر فلزاتاارزش سهاست تومان( است؟ به همین قیاس 

با یک برآورد  !! توان یک آدامس خرید نمیتومان  ۲75با  .تومان است ۲75فقط سهم بانک تجارت هر ارزش  حاضر

مقدار آن های این بانک را در داخل و خارج از کشور حساب کنیم  ساختمانارزش توان گفت اگر فقط  سرانگشتی می

برای رهایی از  ،ارزشمندند ذاتاً  ی کهسهاماین ی دارد چه توجیه واقعاً ؟ سهام این بانک است ارزش کل برابرصدها 

 اند؟ از دست داده را مردمتماد ، اعاند ها که بسیار ارزنده این شرکتچرا ند؟ به یک هزارم قیمت فروخته شو شان داشتن

ها و  ها به حقوقی حقیقی و انتقال ثروت از حقیقیان دار های پی در پی سهام ر ما پاسخ روشن است استمرار زیاننظ به

 تفاوتی مسئوالن بورس. بی

یک های اجتماعی و شروع  ها در این بخش و سایر بخش تنشآغاز تواند  اعتمادی عمیق می فراگیری این بی

اعتمادی  بیاعتماد و است و معموالً  مسرّیاعتمادی  و بی که اعتماداز آنجا. باشد عی و حتی فاجعه ملیبحران اجتما

فاصله عمیق و این این  ،شود می هددا تسرّی راحتی به تمامی اجزای سیستم به ،سیستماز یک یک جزء به نسبت 

در زمان آتش زیر خاکستر  عنوان بهراحتی به کل نظام اجتماعی تسری داده شود و   بهتواند  سابقه می اعتمادی بی بی

آن  خشونت نرخو کند احتماالً وسعت فوران اگر آتشفشانی که  ،بدل گرددو به آتشفشان ور شود  شعلهمناسب 



راحتی عبور  امعه نباید از کنار این مسئله بهرسد مسئوالن ج نظر می بنابراین به ؛های قبلی باشد ناآرامی چندین برابر

  .دنکن

 ؟یا کار از کار گذشته است؟ توان کاری کرد آیا می

بدون  شایدشدند االن  اطالعات کافی وارد این بازار خطرناک می و آموزش با دیده زیاندار  ها سهام اگر میلیون

زنده خود را نباید به هیچ عنوان سهام ار"دانستند که در شرایط فعلی  خود میبپیچیم،  برای آنها  ای نسخه اینکه ما

دار مبتدی  ها سهام اما ما با میلیون. «خواهد شد "چندین برابر" زیرا در آینده حتماً  "ندبه قیمت ناچیز بفروش

 ایم. مواجه

داری  سهام در چنین شرایطی  ،بودند به قدرت دسته جمعی خود واقف میو اگر آموزش دیده بودند بلی 

رفت و اعتماد به بازار بورس  یص باال مشاخمجدداً در نتیجه  ؛شد میهای فروش جمع  صفصورت کردند؛ در این  می

 ؛ندارند هایی گوش شنوایی برای چنین توصیه ،النیآموزش کافی و سرخوردگی طو فقداندلیل  اما آنها به .گشت برمی

در  بلکه ،تواند اعتماد را البته نه در کوتاه مدت چه می آناند  عتماد پرداختهزیرا بهای بسیار سنگینی برای این ا

 ...مسئوالن اقتصادی و ،اعتمادساز از بازار بورسو عملی  اتاین است که آنها اقدام ،مدت ترمیم سازدمدت و بلند میان

 .و گفتار نه حرف و حدیث .ببینند

در اینجا  -.خوبی مطالعه گردد و سپس عمل شود به هاآن جوانبکه باید همه  -توان کرد  کارهای بسیاری می

اعتمادی  کنند و نگذارند دیوار بی مسئولیتاحساس  ،شاید مسئوالن . گردد ارائه می تکمیل ساده و البته قابلای  نسخه

 .تر گردداز این بلند (دولتبورس )و  (داران سهام)بین مردم 

 :است چنین مفروضات ما در این پیشنهاد

 .است بورس بازار در آنها اسمی ارزش از بیشتر مراتب به موجود، تورم به باتوجه ها سهم اغلب زشار (1

 تلخی تواند نمی و نیست پاسخگو معمولی تصمیمات که شده بلند آنقدر بورس بازار به اعتمادی بی دیوار (۲

 .کند زائل را داران سهام ماهه چندین

خواهد تر  و پر هزینهتر  حل آن را در آینده به مراتب مشکلتر و  مادی را عمیقاعت بی ،وضعیت این تداوم (۳

 .ساخت

 .ی پیدا کندتواند به سایر اجزای سیستم تسرّ راحتی می گسترده به اعتمادی این بی (4



صورت بالقوه سوخت و انرژی  تواند به طبقات ضعیف و متوسط میو ناامیدی  أسی ،سرخوردگی ،اعتمادی بی (5

 .فراهم سازدهای اجتماعی گسترده و فراگیر  بحرانبروز برای و کافی را الزم 

این  امروز برای عالجن قبول کرد که توا می راحتی به ،ستای ملمطالعه و تحقیق ع ها دهنتیجه  این مفروضات

شاید  اینبنابر .پرداخت کنیم تری های سنگین آینده هزینهکه در رچه هزینه کنیم بهتر از آن استه اعتمادی  بی

 داران در سطح خرید سهام سهام، ها شرکتخود ها و حتی  حقوقی"ترین کار در شرایط فعلی این است که  ساده

مثال بانک تجارت  عنوان به ."دنرا تضمین کنو یا قیمتی در حدود ارزش جهانی محصوالتشان فعلی  های قیمت

 سهام توانند می آن داران سهام و ردبخ  فعلی های قیمت در را داران مه سهام سهاهماضر است ح شود کهمتعهد 

در قبال تضمین قیمت و  وشندفرب بانک به آنهاست واقعی ارزش از کمتر بسیار ، کهفعلی های قیمت در را خودشان

تضمین  و بیمه عنوان بهرا خود درصد ناچیزی از سود  داگر در آینده سود کردنداران  کنندکان، سهام سهام تضمین

توانند در چنین شرایطی نوسان قیمت  مسئوالن بورس نیز می .بپردازند کنندگان به نفع تضمینت فعلی آنها قیم

دیدن همه  و شدن این پیشنهاد قطعاً نیاز به مطالعه بیشتر البته جزئیات اجراییو...  دهندقرار  +5سهام را بین صفر و 

 به تعادل های فروش و خرید این است که صف ،ی آن در وضعیت فعلیاجرا هکمترین فایدهای آن دارد ولی  جنبه

  .یابد شدت کاهش می بهالاقل  ،یابدناز بازار بورس اگر خاتمه د رسید و مسابقه خروج خواه یقبول قابل

کمترین کاری است که برای بازگشت اعتماد به شده،  هزینه اجرای نسخه ساده گفته ،دیر نشده باشداگر شاید 

  یرد.ر اجزای سیستم الزم است صورت گبازار سرمایه و سای

فساد فراگیر جزئی از  ؛استو در آن گرفتار بازی افتاده  سال است که در دام سفته 5۰اقتصاد کشور ما حدود 

ار حضور در بخش تولید است ترین ک سختمحور،  بازی است. در یک اقتصاد داللی بازی و دالل اقتصاد سفتهتالی فاسد 

طور  ند بهتوا می جایی است که تنها . بورسبازی بازار است ورود به بخش سفته ،ترین راه برای کسب سود و ساده

 ،را تغییر دهد و اقتصاد را در ریل تولید رانتی ین مسیراد و یا انمنافع آن بهرمند گرداز همه آحاد جامعه را  گسترده

کامی  تلخ"که تجربه شیرین و گسترده مردم برای حضور در بازار بورس به یک  دهد؛ حیف استاشتغال قرار و رشد 

  .تا دیر نشده باید کاری کرد ؛بدل شود "فاجعه ملی"و یک  "فراگیر
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