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صف هاي طويلي كه نيمه هفته گذش�ته در مقابل 
صرافي هاي تهران تشكيل شد و جماعتي به طمع 
400 يا 500 تومان سود بر نرخ دالري كه سرنوشتي 
نامعلوم دارد، ساعت ها در سرماي زمستان انتظار 
كشيدند، نشان بارزي از تكرار تاريخ بود و تاييدي 
بر ذخيره ناچيز حافظه جمعي ايراني ها. بس�ياري 
از در صف ايس�تادگان هفته دوم بهمن ماه 1396، 
روزهاي س�ال 1391 را از ياد ب�رده بودند كه چطور 
در ايام فعاليت دولت دهم، نرخ دالر و س�كه رشد 
حبابي داشت و مردمي، به طمع دوختن كالهي از 
اين نمد پوسيده، با صف بستن در مقابل صرافي ها 
و بانك هاي توزيع كننده ارز و سكه، خود را ملعبه 
دوربين رس�انه هاي مكتوب و مجازي كردند و چه 
فراوان تخت هاي بيمارستان ها بود كه ماه هاي بعد 
و با روي كار آمدن دولت يازدهم و با س�قوط قيمت 
ارز و افت بهاي جهاني طال، پر شد از مبتاليان سكته 
قلبي كه همان اندك سرمايه ش�ان هم يكباره به 
پول خرد تبديل ش�ده ب�ود. جامعه روانپزش�كي 
البته اين اقدام ش�هروندان را به نوع�ي از اختالل 
رواني تعبير مي كند؛ مبتاليان »اختالل شخصيت 
ضد اجتماعي« كه صرفا در پي سودجويي هستند 
و براي كس�ب س�ود، افت و خيز بهاي ه�ر كاالي 
منقول؛ حتي فرض كنيد زباله و فضوالت احشام را 
هم دنبال مي كنند. اگرچه طي هفته هاي گذشته، 
دول�ت بارها هش�دار داده كه افزاي�ش قيمت ارز، 
واقعي نيس�ت و اف�ت قيمت ها، محت�وم روزهاي 
آينده خواهد بود اما به نظر مي رس�د اغلب مردان 
و زناني كه هفته گذش�ته، س�اعت هاي طوالني را 
به محاس�به دو ريال و ده شاهي سود حاصل از اين 
ب�ازار بي ضمانت گذراندن�د، همان زمان�ي هم كه 
دولت هشدار مي داد سرمايه شان را در موسسات 
مالي اعتباري غيرمجاز با تابلوي شعارهاي فريبنده 
»سود 40 درصد و س�ود 50 درصد« سپرده گذاري 
نكنند، مقدار قابل توجهي پنبه در گوش هاي شان 
گذاش�ته بودند كه حتي زمزمه هشدارهاي دولت 
را هم نش�نوند. م�ا كه به عن�وان اصحاب رس�انه 
ش�اهد اين رفتار جامعه عمومي هستيم، همواره 
دع�ا مي كني�م اي�ن جماعت طم�اع، اميدش�ان 
نااميد نش�ود و در آين�ده نه چن�دان دور، به خيل 
مالباختگان موسس�ات مالي اعتب�اري غيرمجاز 
نپيوندند. هرچند كه چند هفته قبل و وقتي شعار 
»وا س�رمايه مان« در خيابان هاي تهران و مش�هد 
سر مي دادند، موزيك متن شعارهاي شان اين بود 
كه »به دولت اعتماد كرديم و راهي اين موسسات 
شديم.« معلوم نيس�ت چرا امروز كه دولت نسبت 
به آينده تاريك كاهش قيمت ارز و ورشكس�تگي 
عنقريب اي�ن جمع نه چندان پرش�مار هش�دار 
مي دهد، اعتمادش�ان را در پس�توي خانه پنهان 
كرده ان�د. »اعتم�اد« در گفت وگو با »س�يد هادي 
معتمدي« روانپزش�ك و اس�تاد دانشگاه، تناقض 
ديرينه رفتار ش�هروندان ايران�ي را تحليل كرده 

است. 

  هجوم اخير برخي به بازار ارز ب�راي خريد دالر و 
تب ارز، اين شائبه را ايجاد مي كند كه مردم نسبت 
به دولت بي اعتماد هس�تند چرا كه طي هفته هاي 
گذشته، مس�ووالن و حتي رييس جمهوري تاكيد 
كرده اند كه قيمت فعلي دالر، قيمت واقعي نيست 
و قيمت حبابي اس�ت اما م�ردم به اي�ن تاكيدها 

توجهي نكرده و تصميم خودشان را گرفته اند. علت 
بي اعتمادي مردم را چگونه تحليل مي كنيد؟ 

بي اعتمادي نسبت به دولت يك بحث ريشه دار است. يك 
دليل بي اعتمادي مردم در سال هاي اخير، اختالس هايي 
است كه اتفاق افتاد و متاس��فانه دولت ها در اطالع رساني 
نس��بت به اين اتفا ق ه��ا ش��فاف برخ��ورد نكردند، چه 
دولت هاي قبلي و چه دولت فعلي. البته دولت دوازدهم در 
بررسي بودجه، تا حدي ش��فاف عمل كرد اما در مجموع، 
دولت ها برخورد ش��فافي نداش��تند. رييس دولت نهم و 
دهم بارها گفت اسامي مفس��دان اقتصادي داخل جيبم 
است ولي انگار تنها كساني كه در اين ميان نامحرم بودند، 
مردم بودند و اين اسامي هيچگاه اعالم نشد. اختالس هاي 
متعدد، زمينه اي از بي اعتمادي نسبت به دولت ها ايجاد 
كرد و البته مردم، حق دارند و تا وقتي دولت ها شفاف عمل 
نكنند، من و شما هم نمي توانيم اعتماد چنداني به دولت 

داشته باشيم. 
  اما تناقضي كه در رفتار مردم مشاهده مي كنيم 
اين است كه مالباختگان موسسات مالي اعتباري 
غيرمج�از، در اعتراضات ش�ان مي گفتن�د كه به 
اين موسس�ات اعتماد كرده بودند چون صاحبان 
موسس�ات، مدع�ي بودن�د ك�ه از دول�ت مجوز 
گرفته اند. چرا يك زماني براي س�رمايه گذاري در 

يك موسسه مالي اعتباري كه به طور مشهود، سود 
غيرقانوني پرداخت مي كرد، به دولت اعتماد كردند 

اما امروز اعتمادشان از دولت سلب شده است؟ 
در اين مورد، تناقض زيادي وجود ندارد چون موسس��ات 
مالي اعتباري غيرمجاز ه��م مورد تايي��د دولت نبودند. 
مسووالن بارها اعالم كردند كه اين موسسات، مجوز الزم 
را از بانك مركزي ندارند اما مردم به دليل سودجويي، در 
اين موسسات سرمايه گذاري كردند؛ موسساتي كه اغلب، 
در دولت آقاي احمدي نژاد مثل ق��ارچ از زمين درآمدند. 
وقتي موسسه اي به شما مي گويد 40 درصد سود مي دهم، 
در حال��ي كه ي��ك بانك دولت��ي فقط 15 درصد س��ود 
مي دهد، چرا در آن موسسه سرمايه گذاري مي كنيم آن 
هم در حالي كه هنوز مجوز رس��مي بانك را اخذ نكرده و 
چندان هم مورد تاييد دولت نيست؟ به دليل سودجويي. 
تب امروز هم ناش��ي از س��ودجويي اس��ت و بازهم مورد 
تاييد دولت آقاي روحاني نيس��ت چنان ك��ه اين دولت، 
سرمايه گذاري در موسسات مالي اعتباري غيرمجاز را هم 
تاييد نمي كرد اما عده خاصي كه فقط به دنبال سودجويي 
هس��تند، توجهي به حرف هاي دولت ندارند. اگر امروز به 
اين افراد گفته شود كه فالن جا، آهن قراضه مي فروشند 
و 40 درصد س��ود دارد، اين افراد براي خريد آهن قراضه 
سرمايه گذاري مي كنند. اگر به اين افراد بگويند سرقله كوه، 
بهمان كار را مي كنند و 40 درصد س��ود دارد، اين افراد تا 

قله مي روند كه سود كس��ب كنند. اين افراد، عده خاصي 
هس��تند كه اهل كار كردن نيس��تند. اين افراد اهل اين 
نيستند كه پول شان را در تجارت و توليد با سودهاي كم، 
سرمايه گذاري كرده و به كارآفريني و توليد خدمات كمك 
كنند و ضمن آن، به س��ود 10 درصد يا كمتر قانع باشند. 
اين افراد، ممكن است سرمايه زيادي هم نداشته باشند و 
فقط با چند ميليون تومان وارد بازار شوند. اما به اين افراد 
بگوييد با همين چند ميليون تومان، يك تعاوني تشكيل 
بدهند كه سودآوري 5 درصدي دارد اما باعث اشتغال زايي 
براي 50 جوان خواهد شد، محال است قبول كنند چون 

منافع شخصي براي شان مهم است. 
  فكر مي كني�د كل افرادي كه هفته گذش�ته در 
صف خريد دالر ايستادند، افراد سودجويي بودند 
با ميليون ها تومان سرمايه و از جامعه عادي در اين 

صف ها خبري نبود؟ 
 معموال، باقي افراد كه اتفاقا، پول هم دارند سراغ اين نحوه 
سرمايه گذاري نمي روند. بسياري از دوستان من، پول هم 
دارند اما در س��اخت و راه اندازي و تجهيز بيمارستان ها يا 
صنايع تولي��دي و خدماتي و اش��تغال زايي روس��تايي 
سرمايه گذاري مي كنند كه البته سود اندكي هم دارد. اما در 
كنار اين افراد، البته عده اي هم ممكن است جوگير شوند. 
عده اندكي كه مثال دو ميليون تومان، در حساب پس انداز 
دارند و با خود مي گوين��د برويم ببينيم از اي��ن بازار چه 
عايدي خواهيم داش��ت. اما به طور معمول در اين صف ها 
نمي توانيم از افراد نيازمند، يك معلم يا يك بازنشسته با 
ماهي يك ميليون تومان حقوق بازنشستگي سراغ بگيريم. 
هفته قبل، صدها نفر مقابل صرافي هاي ميدان فردوسي 
صف كشيدند. شهر تهران 12 ميليون نفر جمعيت دارد 
كه هر كدام، تا اين حد پول در جيب شان دارند كه حداقل، 
5 دالر بخرند اما اين كار را نمي كنند. آن صدها نفري كه 
صف بس��ته بودند، گروه خاص و حدود يك الي 3 درصد 
جامعه هستند كه طالب پول بي زحمتند. بهانه اين گروه، 
اين است كه ارزش پول در حال تنزل است كه اتفاقا، اين 
افراد با اين نحوه ورود به بازار ارز باعث تضعيف هرچه بيشتر 
ارزش پول مي شوند. اگر مردم به جاي تجمع در بورس و 
بازار ارز و بازار سكه، بازار تعاوني را شلوغ مي كردند و مقابل 
وزارت تعاون صف مي بستند و تعاوني تشكيل مي دادند و 
به وزارت تعاون و واحدهاي تعاوني و اشتغال زايي روستايي 
فشار مي آوردند و به س��ود 10 درصد هم قانع مي شدند، 
شك نكنيد كه بخش زيادي از مشكل بيكاري در كشور 
ما حل ش��ده بود. جالب آنكه اين افراد توقع دارند مشكل 
بيكاري توسط دولت حل ش��ود و همواره مي گويند هيچ 
كاره اند اما وقتي بحث س��ودآوري و به دست آوردن پول 
مطرح مي ش��ود، اين افراد بحث بخش خصوصي و اصل 
44 را پررنگ مي كنند كه در واقع، اين بحث ها، تناقضي 
در رفتار افراد سودجو اس��ت. امتحان كنيد. فردا بگوييد 
طال ارزان خواهد شد و حلبي گران خواهد شد. اين افراد 
در صف خريد حلبي مي ايس��تند چون پول بي دردس��ر 

مي خواهند. 
  طلب نفع ش�خصي و س�ودجويي، آيا يك دليل 

رواني دارد؟ 
براي اين افراد، منافع شخصي مهم تر از منافع ملي است. 
چرا ش��ما نرفتيد در صف بايس��تيد؟ آيا من 10 ميليون 
تومان نداشتم كه بتوانم دالر بخرم؟ من و شما و بسياري 
ديگر به اين فكر مي كني��م كه حتي اگر س��ودي هم به 
دست ما برسد، سودي است كه منجر به گراني در جامعه 
مي ش��ود و جامعه، از اين منفعت طلبي ما متضرر خواهد 
شد. من و ش��ما به اين فكر مي كنيم كه سود من و شما، 
چه نفعي براي كل كشور دارد؟ اما به همين افراد كه صف 
خريد دالر تشكيل دادند بگوييد چند درصد از پول شان را 
براي اشتغال زايي جوانان و آزاد سازي زندانيان اختصاص 

دكت�ر عب�اس محمدي اص�ل، جامعه ش�ناس در 
رفتارشناس�ي دالرخريدن مردم و حرارتي كه براي 
به جان خريدن ريس�ك اين بازار به خرج مي دهند، 
مي گوي�د: عقالني�ت و برنامه ري�زي اقتص�ادي در 
جهان امروز نداري�م. عقالنيت اس�تفاده از مواهب 
برنامه ري�زي را ه�م نمي شناس�يم. رفتاره�ا كامال 
دلبخواهي و تابع محاسبات فردي، به صورت روزمره 
انجام مي شود. بحث س�وداگري مردم در بازار ارز به 
امروز و ديروز برنمي گردد. اقتص�اد نفتي و رانتي ما 
سال هاست اين بستر را تقويت كرده است. روزگاري 
به تاثير از جنگ  تحميلي گرفتار عدم ثبات در بازار 
ارز بوديم و تجربه س�ال 136۷ و ش�وك بزرگش به 
ب�ازار را در خاطره هاي مان ثبت كرديم. چه كس�اني 
كه سكته نكردند و جان شان را بر سر اين سوداگري 
نگذاش�تند. س�ال 90 و 91 ه�م در پ�ي تحريم هاي 
گسترده بازار دالر س�وداگري پررونقي رقم زد. حاال 
اما هرچ�ه دولت از م�ردم مي خواه�د وارد اين بازار 

پرريسك نشوند، گوش شنوايي نيست.  

   برخ�ي از مردم ك�ه چندي قبل در موسس�ه هاي 
مالي و اعتباري سپرده گذاري كرده بودند و متضرر 
ش�ده بودند ادعا كردند كه اين موسس�ه ها از بانك 
مركزي مجوز داش�ته و ب�ه همين دليل ب�ه كار آنها 
اعتم�اد كرده ان�د. االن و در پي متالطم ش�دن بازار 
ارز و باالرفت�ن قيم�ت دالر هرچه دولت و ش�خص 
رييس جمهور از مردم خواس�ته ك�ه درگير خريد و 
فروش دالر نش�وند، اعتم�اد نكرده ان�د و همچنان 
تقاضا در بازار دالر باالست. بازار دالر ريسك بااليي 
دارد. س�وابقي مانن�د اتفاق�ات س�ال 136۷ بعد از 
پذيرش قطعنامه59۸ از اين جمله است. چرا مردم 

بايد چنين ريسكي را به جان بخرند؟ 
اين مساله در كانسپت اقتصاد رانتي معني پيدا مي كند. ما 
از عقالنيت و برنامه ريزي اقتص��ادي بي بهره ايم. عقالنيت 
استفاده از مواهب برنامه ريزي را هم نمي شناسيم. رفتارها 
كامال دلبخواهي و تابع محاسبات فردي، به صورت روزمره 
انجام مي شود. از سويي به واس��طه نفت، بازار ايران به بازار 
جهاني متصل شده  است و از سوي ديگر به واسطه بازار ارز و 
طال و گردش نقدينگي بين المللي حاصل از آن به بازار ايران 
پمپاژ مي ش��ود. در وضعيتي كه دولت نمي تواند در فراز و 
نشيب اقتصادي درآمدزايي كند با جابه جاكردن منابع مالي 
در داخ��ل تحركاتي مي كند و در اين اوضاع ملت هس��تند 
كه مي ماند به اين شرايط متكي باش��ند و ارزش پس انداز 
و پول هاي ش��ان با تحركاتي حفظ كنند. مردم در اين بين 
تالش هاي ش��ان را به عن��وان ارزش كار مل��ي يا مايملك 
ملي تلقي كنند و در قال��ب پس انداز ها به تحرك بيندازند. 
اما هيچ ك��س نمي تواند اه��داف بلندم��دت را دنبال كند.  
اينجاست كه با معضلي چندجانبه مواجه مي شويم. مردم 
از يك سو براي حفظ ارزش پول شان در قالب حساب هاي 
س��پرده بلندمدت س��رمايه گذاري مي كنند ي��ا وارد بازار 
ارز و طال مي شوند. در همين شرايط چش��م اندازهايي كه 
مس��ووالن مي دهند چندان دلگرم كننده نيست بنابراين 
مردم با عدم عقالنيت سيستم اقتصاد سياسي مواجهند كه 
نگاه كوتاه مدت دارد. ما نمي توانيم مطابق قواعد اقتصادي 
در جهان پيش عمل نكنيم اما در مقابل انتظار داشته باشيم 
از مواهب اقتصاد جهاني بهره  ببريم. در اين شرايط معضالت 
و پارادوكس هايي پديد مي آيد و همين معضالت مي تواند 
در مجموع به كل جريان سرمايه گذاري آسيب بزند و مهم تر 
از همه سرمايه هاي اجتماعي مانند »اعتماد« را تخريب كند. 
همين وضعيت مي تواند به آنجا منجر شود كه مردم دچار 
توهم، خودكم بيني، سياه بيني نسبت به آينده شوند و عمال 
برنامه ريزي، پس انداز بلندمدت و هر ت��الش معناداري را 

تعطيل مي كنند. 
  گفته مي شود پررونق  ش�دن بازار داللي در خريد 
و فروش ارز نتيجه اين اس�ت كه مردم هيچ برنامه و 
چشم اندازي براي سرمايه هاي خرد در اختيار ندارند. 
كساني كه پول اندكي پس انداز كرده اند نمي دانند با 
آن ، چه كار كنند و بهترين راه را سوداگري در عرصه 

بازار دالر مي بينند. 
كامال درست اس��ت؛ س��رمايه خرد با بازار توليد ارتباط 
ندارد. زيرا مج��اري ارتباطي آدم ها ب��ا مراجع كالن نگر 
و چش��م اندازي كه از آينده ترس��يم مي كنن��د؛ تنگ يا 
مفقود شده است. س��رمايه و پول هاي خرد صرف خريد 
اتومبيل مي شود. خودم ش��اهد بوده ام در چندماه اخير 
افرادي بدون آنكه خودرويي را ببينند و تجربه اش كرده 
باشند براي خريد آن ثبت نام كرده اند و از اين محل سود 
برده اند. در چنين شرايطي اقشار پايين دست جامعه كه 
دسترس��ي كمتري به اطالعات توليد دارن��د و در بازي 
توليد، توزيع و مصرف فقط نقش ف��ردي مصرف كننده 
دارند، متحمل بيشترين فشار مي ش��وند. مشكل وقتي 
بيش��تر نمود پيدا مي كند ك��ه دولت نق��ش كارگزاري 
خود را براي اقش��ار پايين هرم جامعه انج��ام نمي دهد. 
در نتيجه ش��اهد هجوم ب��ردن آنان به نقاط دم دس��ت 
نظير طال، ارز و مسكن هستيم. س��ودي هم كه مي برند 
براي خود آنها اثري ن��دارد. ارزش اين فعاليت اقتصادي 
هم بس��ته به اينكه چه تحولي در كش��ور حادث ش��ود 
دستخوش تغيير است و همين افراد اگر در زندگي شان 
قدمي به س��وي جلو برندارند بايد مراقب باش��ند كه در 

چرخه بازارها له نشوند. 

   از منظ�ر منط�ق جامعه ش�ناختي چرا ب�ا وجود 
س�وابقي كه از اف�ت و خي�ز قيم�ت دالر در مقاطع 
مختلف داشته ايم باز هم ش�اهديم كه مردم همين 

مسير را مطمئن  مي دانند؟
اين وضعيت به سطح آموزش هاي فرهنگي به ويژه در عصر 
جهاني شدن مربوط است. ما چقدر به جامعه آموزش هاي 
مرتبط به بازي در جهاني سازي را داده ايم؟ در جهاني شدن 
با يك عدم قطعيت مواجهيم كه بايد از آن به عنوان انعطاف 
در خطوط توليد، جابه جايي س��رمايه و مهاجرت سرمايه 
انس��اني تعبير كنيم. در جامعه ما براي آدم هاي خالق اين 
تربيت مفقود است. شيوه هاي مش��اركت مالي و اقتصادي 
مفقود است. همين حلقه هاي مفقوده منجر به رفتارهاي 
كوركورانه و بروز آسيب اجتماعي مي شود. مشخص ترين 
دليل اين اس��ت كه حس��اب مان را با فرآيند جهاني شدن 
روش��ن نكرده ايم. البته فرآين��د جهاني ش��دن آن را به ما 
تحميل مي كند ولي ما به كنشگران مان آموزش نداديم و به 
همين دليل نگراني از عدم ارايه اين آموزش ها باقي است. ما 
مي خواهيم مستقل از فرآيند جهاني شدن عمل كنيم ولي 
نسبت به آماده سازي مردم و متغيرهايي كه در اين فرآيند 
موثر هستند، چيزي نمي گوييم. بايد براي آماده سازي مردم 
براي مواجهه با متغيرهاي فرآيند جهاني شدن و اقدامات 
مرتبط با آن اقدام كنيم. اگر چنين نكنيم حركت كورمال 

كورمال ما ادامه مي يابد. 
  از طرف ديگ�ر به نظر مي رس�د خرده فرهنگي در 
جامعه رايج ش�ده كه همه مي خواهن�د خيلي زود 
و ب�دون كار كردن صاح�ب مال و جايگاه ش�وند. به 

اصطالح خودمان يك شبه پولدار شوند. 
بله؛ كامال درست است. ما دچار اقتصاد رانتي هستيم و نفت 
قسمت اعظم درآمدهاي جامعه ما را تامين مي كند. بنابراين 
داللي حاكم شده اس��ت. اصال كسي به كار به معناي توليد 
نمي پردازد. كار كردن به برنامه ري��زي بلندمدت نياز دارد 
و اين در سيس��تم داللي جواب نمي دهد. مي توانم به شما 
به صراحت بگويم االن دو نس��ل از جامعه ما كار را فراموش 
كرده اند. آنها عمال از مواهب فضاي رانتي اس��تفاده كرده و 
با خريد و فروش زمين و ميراث گذشتگان و آيندگان كسب 
درآمد مي كنند. آنچه باقي مي ماند بيكاري پنهاني است كه 
كل جامعه را فرا گرفته است. در كشاورزي و زراعتي هم كه 
كمي به كار مي پردازد منطق كل��ي را نمي پذيريم آنجا نيز 
رانت زمين و آب هست. صنايع مونتاژ هم كه تعريفي ندارد. 
در اين ش��رايط »كار« از ارزش مي افت��د چونان كه جوانان 
مي گويند كار مال تراكتور است و چش��م اندازي كه از اين 
ديدگاه براي خود ترسيم مي كند اين است كه فردا طوري 
درو كنيم كه سود ببريم. همان طور كه گفتم عقالنيت حاكم 
نيست. ارتباط بين زندگي و توليد از بين رفته است. مواهب 
طبيعي به دست دولت ها بوده و از اين دولت به دست دولت 
ديگر افتاده اس��ت و ب��راي ارزش  دادن به كار تالش��ي رخ 
نداده است. جامعه ما به عبارتي اصال با مفهوم كار و الزامات 
و شيوه هاي آن آشنايي ندارد. در نتيجه فعاليت ما تجارت 
پول اس��ت و مردم نيز عادت مي كنند و اصال فكر مي كنيم 
راه ديگري وجود ندارد. نتيجه هم استمرار تورم، ركود و آثار 
منفي اقتصادي رانتي است. وقتي كار به محاق مي رود آنچه 
مي ماند تجارت پول است. اين وضعيت نيز برخي را به اوج و 

برخي ديگر را به سرنگوني مي كشاند . 
  آيا با تقس�يم كار مي ت�وان وظايفي ب�راي مردم و 
دولت در نظرگرفت تا حرمت كار دوباره احيا شود و 

براي كار ارزشگذاري شود؟ 
اگر كس��ي فرمول اين كار را مي دانس��ت كه باي��د جوايز 
جهاني را به او مي داديم. از هر طرف ك��ه مي رويم با كالف 
سردرگمي را مواجه هس��تيم. سيس��تمي الزم داريم كه 
همزمان به محدود كردن ورود منابع نفتي به جريان توليد، 
فرهنگ س��ازي كار توليدي نزد م��ردم، برنامه ريزي هاي 
بلندمدت براي اثربخش��ي اين موارد بپردازد. شايد جالب 
باش��د بدانيد از منظر مقايس��ه تاريخي ما تجربه »لوتر« و 
»كالوين« را داريم كه با دين پيرايي ب��ه اعتالي قلمرو كار 
پرداختند و از دل آن سرمايه را قوت بخشيدند. به نظرم اگر 
ما نيز بخواهيم موفق ش��ويم بايد اين كار و شيوه »لوتر« و 
»كالوين« را به عن��وان موتور محرك ب��ه تحريك جامعه 
مشغول كنيم. نقش دين ياران و روحانيان در اين كار بسيار 
اهميت دارد زي��را آنها مي توانند ارزش ه��اي الهي را به كار 
معطوف كنند. كار كردن بسيار مغفول مانده است بايد كار را 
شاخص تقوا معرفي كنيم. از آنجا كه جامعه عاليق مذهبي 

دارد اين كار مي تواند موثر واقع شود. 
   به هر حال بدون مشاركت مردم نمي توانيم موفق 
ش�ويم. به خود مردم چه راه�كاري مي توانيم ارايه 

كنيم؟
مردم تك تك نمي توانند، زيرا نه چشم اندازي از جهان دارند 
و نه اش��رافي به اقتصاد جهاني و در چنين شرايطي به نظر 
مي رسد بيشتر سردرگم مي مانند. بهترين كار به نظرم اين 
است كه بايد نهادهاي مدني را به عنوان واسط بين دولت و 
مردم فعال كنيم و آنها چشم اندازهاي كالن را به زبان منافع 

مردم ترجمه كنند و مشاركت داوطلبانه را تحقق ببخشند. 

گ�روه اجتماع�ي| مديرعامل موسس��ه خيريه 
مدرس��ه س��از جامعه ياوري فرهنگي، با اش��اره به 
ش��كل گيري الگوي جديدي از فعاليت خيرين در 
حوزه آم��وزش و پ��رورش از توزيع بي س��ابقه يك 
ميلي��ون و هش��تصدهزار بس��ته لوازم التحرير در 

سراسر كشور خبر داد. 
رضا درم��ان در اين ب��اره گفت: ب��راي اولين بار در 
پروژه مش��تركي با مشاركت يك س��ازمان انتفاعي 
خصوصي يعني بانك آينده، يك سازمان مردم نهاد 
)جامعه ياوري( و يك دستگاه دولتي يعني سازمان 
نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس، يك تيم اجرايي 

توانست پروژه خيريه ملي را به سرانجام برساند. 
مديرعامل موسس��ه خيريه مدرس��ه س��از جامعه 
ياوري فرهنگي ادامه داد: موضوع حمايت مردم در 
نقش خيرين سال هاس��ت كه مورد توجه قرار دارد 
اما اين نوع تعامل مش��ترك بي س��ابقه بود كه طي 
آن بانك آينده در تعامل با موسس��ه جامعه ياوري 
فرهنگي توانس��ت ب��ا توزيع يك ميليون و هش��ت 
صد هزار بس��ته لوازم التحرير در ميان دانش آموزان 
مقطع ابتداي��ي در مناط��ق كم برخوردار سراس��ر 
كش��ور به يك رك��ورد جدي��د در ح��وزه كمك به 

دانش آموزان دست پيدا كند. 
به گفته درمان؛ آمار دانش آم��وزان مقطع ابتدايي 
در كل كش��ور ح��دود هف��ت ميليون نفر اس��ت و 
ب��ه عبارت��ي تقريب��ا 20 درص��د از دانش آم��وزان 
مقطع ابتدايي كش��ور امس��ال در طرح اميد آينده 

لوازم التحرير دريافت كرده اند. 
رضا درم��ان با اش��اره به س��اخت ۸ مدرس��ه و 1 
ورزش��گاه چند منظوره در ط��رح امي��د آينده در 
كنار توزيع اين بس��ته هاي لوازم التحرير، افزود: در 
مرحله نخس��ت كه در مهرماه به انجام رسيد تعداد 
شانزده استان كش��ور كه عمدتا بيش��ترين نياز در 
آنها بوده است تحت پوشش قرار گرفت. در مرحله 
دوم اما تمام س��ي و يك استان كشور تحت پوشش 
توزيع اي��ن لوازم التحري��ر قرار گرفت. ب��ه عبارتي 
اين لوازم التحرير بدون اس��تثنا در تمام اس��تان ها 
توزيع ش��ده اس��ت. در اين توزيع س��عي كرديم تا 
دانش آموزان مناطق عش��ايري، حاشيه نشين ها در 
ش��هرهاي بزرگ و نيز روس��تاهاي دورافتاده مورد 

توجه ويژه قرار گيرند. 
مديرعامل موسس��ه خيريه مدرس��ه س��از جامعه 
ياوري فرهنگي با اش��اره به اينكه در هر دو مرحله 
اجراي اي��ن پ��روژه، هماهنگي و تعام��ل نزديكي 
با س��ازمان نوس��ازي، توس��عه و تجهي��ز مدارس 
داش��ته ايم، گف��ت: اين س��ازمان متولي س��اخت 
مدارس در سراسر كش��ور بوده و شبكه گسترده اي 
در تمام استان ها، شهرس��تان ها و بخش ها دارد كه 
در اين پروژه و ساير پروژه هاي خيرين صددرصد با 

ما همكاري مي كنند. 

 شهردار مش��هد مقدس از برگزاري جشنواره عكس 
توس��ط مديريت ش��هري در همه فصول س��ال خبر 
داد. تقي زاده خامس��ي در آيين تجليل از برگزيدگان 
جش��نواره »عكس پاييزي« كه در تاالر ش��هر مشهد 

برگزار شد، گفت: »مردم مش��هد مردم خيلي خوب، 
فهيم و صادقي هستند و بنده افتخار اين را پيدا كرده ام 
كه با رايي كه شما به اعضاي شوراي اسالمي شهر داديد 

خادمي شما را بر عهده بگيرم.« 

يادمان كوهنوردان ايثارگر در محله دارآباد كه مسير 
شروع كوهنوردي در منطقه يك است، جانمايي شد.   
به گزارش رواب��ط عمومي و اموربين الملل س��ازمان 

زيباسازي ش��هر تهران، يادمان كوهنوردان ايثارگر 
توس��ط محمدرضا ذبي��ح اهلل زاده س��اخته و دراين 

محدوده جانمايي شده است. 

گ�روه اجتماع�ي| در هفته هايي ك��ه روزنامه اعتماد 
براي موانع زنده ماندن مطبوع��ات و راهكاري زنده و پويا 
نگه داش��تن آن، مطلب توليد مي كند، »امير موغاري«، 
معلم دبيرس��تان باقريه مشهد پويشي با ش��عار »بله به 
مطالعه، نه به مواد مخدر« در مدرسه اش راه انداخته است. 
اين معلم در ساعت كالس��ش روزنامه به بچه ها مي دهد 
و درباره موضوعات مختلف روزنامه ب��ا بچه ها به بحث و 
مشورت مي نشينند. كاري پسنديده كه موغاري درباره آن 
گفت: »روزهاي اول كه اين طرح را آغاز كرديم بچه ها مثل 
غريبه ها به روزنامه نگاه مي كردند اما 300 دانش آموز اين 
مدرس��ه اين روزها در كنار مطالعه روزنامه با راه انداختن 
اين پويش گام هاي مهمي در عرصه فعاليت هاي اجتماعي 
برمي دارند. « حاال موغاري ايده جديدي دارد. او تصميم 
گرفته ششم اسفند ماه را به عنوان روز ملي روزنامه خواني 
نامگذاري كرده و در آن روز از هم��ه خانواده ها و جوانان و 
نوجوانان بخواهد كه سرانه مطالعه مطبوعات كاغذي را 
با خواندن روزنامه ها باال ببرن��د. او در اين باره توضيح داد: 
»در ادامه پويش قبلي، جنبش ملي روزنامه خواني را براي 
ششم اسفند راه انداختيم. هدف مان اين است كه در اين 
روز از همه بخواهيم روزنامه بخوانند. آرزوي ما اين است 
كه در شش اس��فند، 9 ميليون نفر به روزنامه خوان هاي 
كش��ورمان اضافه ش��ود. درباره اين جنبش ملي با چند 
روزنامه ديگر ه��م صحبت كرده ايم تا بتواني��م خبر را به 

همه برس��انيم.«موغاري درباره علت اين تصميم گفت: 
»من زماني كه كمپين بله به مطالع��ه و نه به مواد مخدر 
را در مش��هد راه انداختم، دانش آموزان اس��تقبال زيادي 
كردند و بسياري از رس��انه ها اين خبر را منعكس كردند. 
حتي پس��ر خودم هم كه در دبيرس��تان اب��رار تحصيل 
مي كند، معلم شان گفته بود روزنامه به مدرسه بياورند و 
بخوانند.«اين معلم ادامه داد: »هرچه بيش��تر فكر كردم، 
خأل روزنامه خواني و فرهنگي را بين مردم بيشتر احساس 
كردم. در كش��ور ما روز مل��ي روزنامه خوان��ي نداريم. در 
روزنامه خودتان نوش��ته بودي��د كه در ژاپ��ن 9 ميليون 
نفر روزنامه مي خوانند يا در پاكس��تان هفتصد هزار نفر 
روزنامه مي خوانند. اما در كشور ما اين اتفاق نمي افتد. اگر 
روزنامه ها را در كش��ورمان از دست بدهيم، مخصوصا در 
جوانان و نوجوانان، روزي مي آيد كه غافلگير مي شويم اما 

كاري هم نمي توانيم انجام دهيم.«

 تحليل  جامعه شناختي  رفتار مردم  در بازار ارز
 در گفت و گو باعباس محمدي اصل

رفتار كوركورانه در ميدان اقتصاد

با همكاري مشترك خيرين، سازمان هاي 
مردم نهاد و دولت انجام شد
توزيع 1.800.000 بسته 

لوازم التحرير در مدارس كل كشور

برگزاري جشنواره عكس فصلي توسط شهرداري مشهد 

يادمان كوهنوردان ايثارگر در محله دارآباد جانمايي شد 

گام ديگر معلم مشهدي براي رونق به مطالعه 

6 اسفند؛ روز ملي روزنامه خواني شود 

بدهند. اگر پا پيش گذاشتند؟ به ش��ما جواب مي دهند 
كه اين اقدامات وظيفه دولت اس��ت. اين افراد، وقتي پاي 
سود شخصي در ميان است، از اصل 44 و بخش خصوصي 
حرف مي زنند و وقتي متضرر مي ش��وند، دولت را مقصر 

مي دانند. 
  عل�ت رش�د اين نح�وه نگ�رش، س�ودجويي و 
منفعت طلبي ب�ه قيمت متض�رر ش�دن ديگران 
و البت�ه، بي اعتمادي ب�ه دول�ت را چگونه تحليل 

مي كنيد؟ 
تا وقتي نتوانيم اين تفكر را در جامعه ايجاد كنيم كه جامعه 
مال خودمان است و تا موقعي كه نتوانيم انجمن هاي غير 
دولتي فرهنگي را فعال كنيم و تا موقعي كه نتوانيم فاصله 
بين دولت و مردم را پر كنيم، متاسفانه شدت بي اعتمادي 
زياد خواهد بود. البته تقصير دولت هم كم نيست. در هر 
دوره اي كه تكان مي خوريم، صحب��ت از اختالس 3 هزار 
ميلياردي و 100 هزار ميلياردي و... مطرح اس��ت و ارقام، 
آنقدر گم شده كه ديگر نمي دانيم ميزان اختالس ها چقدر 
است و چرا جلوي اختالس ها را نمي گيرند. بي اعتمادي 
نس��بت به دول��ت، در جامع��ه اي كه اهل س��ودجويي 
نيستند، باالست. 97 الي 99 درصد جمعيت كشور، اهل 
سودجويي نيستند اما به تدريج، نسبت به دولت بي اعتماد 
مي ش��وند و آن يك الي 3 درصد اهل سودجويي هم فضا 
را هرچه ش��لوغ تر مي كنند. يك الي 3 درصد جامعه ۸0 
ميليون نفري ايران، حدود يك ميلي��ون الي 2 ميليون و 
400 هزار نفر است. اگر يك ميليون الي 2 ميليون و 400 
هزار نفر وارد بازار ارز بشوند چه اتفاقي مي افتد؟ يعني دو 
ميليون نفر از كل جمعيت ما سودجو نيستند؟ اين حجم 

نزول را چه كسي مي خورد؟ 
  به نظر مي رسد يك نكته مهم مغفول مانده؛ فردي 
كه سرمايه اش را در يك بانك دولتي سپرده گذاري 
مي كند، اين س�رمايه ولو اندك وارد چرخه توليد 
مي شود. اما يك زن خانه دار يا يك فرد بازنشسته، 
با س�رمايه گذاري در خريد دالر، س�رمايه خود را 
از چرخ�ه توليد خارج ك�رده و با پنه�ان كردن در 
منزل، اتفاقا زمينه جرم را هم فراهم مي كند چون 
خانه هاي شهروندان به مكان مناسبي براي سرقت 
تبديل مي شود. به نظر شما، افراد عادي جامعه كه 
وارد بازار خريد و فروش ارز ش�ده اند هم، بايد مثل 

همان افراد سودجو ارزيابي شوند؟ 
اين هم سودجويي است. يك خانم خانه دار هم مي تواند 
سودجو باش��د. اصال به يك خانم خانه دار چه ربطي دارد 
برود دالر بخرد؟ به يك بازنشسته چه ربطي دارد كه برود 
دالر بخرد آن هم وقتي حقوق بازنشس��تگي دو ميليون 
توماني مي گي��رد و حت��ي در پرداخت اج��اره خانه اش 
مش��كل دارد؟ اين افراد وقتي وارد اين چرخه مي ش��وند 
دنبال چيزي غير از س��ود نيس��تند. آن هم س��ودي كه 
دولت بارها تاكيد كرده كه فق��ط در قالب داللي پرداخت 
خواهد شد. فرض كنيم كه دالر، دو هزار تومان هم گران 
شود و فردي كه 5 ميليون تومان دالر خريده، 3 ميليون 
تومان سود ببرد. با اين سود 3 ميليون توماني، بار جامعه 
را س��نگين كرده اس��ت و اينجا، مقصر دولت است كه از 
افراد خبره ب��راي ارايه راه حل اس��تفاده نمي كند و برنامه 
منسجمي اتخاذ نكرده كه مردم، پول شان را در تعاوني ها 
سرمايه گذاري كنند كه هم س��ود ثابتي دارد و هم، مورد 
تاييد دولت اس��ت. البته، عده قليلي هم گرفتارند و فكر 
مي كنند سود چند ميليون توماني از خريد و فروش دالر، 
مي تواند كمكي براي چرخ زندگي شان باشد غافل از اينكه 
شايد همان سرمايه اندك را هم در اين تب و تاب از دست 
بدهند. به نظر مي رسد فقدان برنامه ريزي دولتي چنين 
روندي را باعث شده كه انگيزه سودجويي در عده خاصي 
كه دنبال سود مفت هستند، تقويت شود. مصداق فقدان 

برنامه ريزي اينكه دول��ت، يكباره واردات خ��ودرو را آزاد 
مي كند و تعرفه ها را تغيير مي دهد و از همين مسير، 10 
نفر صدها هزار ميليارد سود به دست مي آورند. حجم باالي 
رانت خواري، رش��د فرهنگ رشوه خواري كه الحمدهلل در 
كش��ور ما روزبه روز در حال گسترش است، نزول خواري، 
رباخواري، ناشي از جاي خالي فرهنگ سازي است و شك 

نكنيد كه دولت در اين زمينه مقصر است. 
  اگر اين رفتار س�ودجويانه به عنوان يك اختالل 
رواني تلقي مي شود، اين افراد نيازمند چه مدلي از 

درمان هستند؟ 
در بحث روانشناسي و روانپزشكي، نوعي از اختالل 
شخصيت وجود دارد به نام شخصيت ضداجتماعي 
كه حدود 3 درصد م��ردان و يك درص��د زنان و در 
مجموع، 2 درص��د جامعه دچار اين ن��وع از اختالل 
ش��خصيت هس��تند. مبتاليان اين اختالل رواني، 
تعهد اجتماع��ي را نمي پذيرند و هيچ گونه فرهنگي 
را قبول ندارن��د و ترجي��ح مي دهند جامع��ه نابود 
ش��ود و همه از بين بروند ولي پول آنه��ا از بين نرود 
و س��ود در جيب ش��ان باش��د. حال اگر 10 درصد 
از همين جمع 2 درصدي، پول هم داش��ته باشند، 
تصور كنيد ك��ه تا چه حد مي توانن��د اختالل ايجاد 
كنند. راه درمان بيم��اري از اين اف��راد، روانكاوي و 
روان درماني و دارودرماني است تا هر روز به يك بازار 
هجوم نبرند. تصور مي كنيد آن اف��رادي كه يكباره 
100 هزار ميليارد توم��ان از تعرفه گذاري خودروي 
خارجي، سود كس��ب كردند آيا اين پول را به دولت 
باز مي گردانند؟ خير، بلكه وارد بازار داللي مي كنند 
كه منجر به گراني دوباره در جامعه خواهد ش��د. با 
اين پ��ول دالر مي خرند و به چه كس��ي فش��ار وارد 
مي كنند؟ به دولت. پس س��وال بايد اين باش��د چرا 
دول��ت كاري مي كند كه قوانين، داي��م تغيير كند؟ 
اگر در طول 40 س��ال گذش��ته، يك قانون ثابت در 
م��ورد واردات خودرو داش��تيم و تكليف مش��خص 
بود كه مثال، كدام بنگاه ها مجاز ب��ه واردات خودرو 
هس��تند و دولت چ��ه وظايفي دارد، با اين ش��رايط 
مواجه نمي ش��ديم. در حالي كه امروز، از يك طرف 
اقداماتي انجام مي دهند كه ايران خودرو، س��ودش 
را افزايش ده��د و از ط��رف ديگر، اقدامات��ي انجام 
مي دهند كه بازار واردات خودروي خارجي مسدود 
مي شود و رانت خواري ش��كل مي گيرد. و در همين 
اثنا، با بارش ب��رف، راننده اي هم پيدا مي ش��ود كه 
ب��راي رس��اندن زن و بچه م��ردم از ف��رودگاه، يك 
ميلي��ون تومان مي گي��رد و اهميت ه��م نمي دهد 
كه اين يك ميلي��ون تومان، پول حرام اس��ت كه به 
زندگي خود مي برد. تا وقتي اي��ن فرهنگ را اصالح 
نكنيم ك��ه كالهب��رداران، افراد زرنگي هس��تند، با 
همين ش��رايط مواجهيم. مصداق بارز، يارانه نقدي. 
چرا امروز ۸0 درصد مردم اي��ران يارانه مي گيرند؟ 
آيا ۸0 درصد مردم ايران فقيرند؟ من به عنوان يك 
پزش��ك، يارانه 40 هزار توماني را بگيرم و با آن چه 
كنم؟ بهتر نبود رقم يارانه در محلي جمع مي ش��د؟ 
آيا بارها به آقاي احمدي ن��ژاد نگفتند كه پول كالن 
مل��ي را به پول خ��رد تبديل نكن و به دس��ت مردم 
نده كه اين تورم ايجاد ش��ود؟ امروز هم دولت آقاي 
روحاني، يا اراده اي براي مقابل��ه با اين روند ندارد، يا 
تواني ندارد يا مي ترس��د، يا به ه��ر دليلي، همچنان 
اين روند ادامه دارد. آنچه مهم اس��ت، بايد فرهنگ 
»جامعه را از خود دانس��تن« جا بيفت��د و از صدر تا 
ذيل بايد براي جا انداختن اين فرهنگ تالش كنيم 
 وگرنه اين ش��رايط باق��ي مي ماند و اي��ن افراد هم 

باقي مي مانند.

خبر

ويژه

جدول

افقی

عمودي

متقاطع

سود        وكو

1- واقع گرا - از فرشتگان درگاه الهي
2- شانه و كتف - فرشته موكل بر آبها - پرنده سياه

3- نفس خس��ته - پ��روردگار عالم - ش��ب عرب - 
پيامبري

4- تخم ماهي - پايتخت كويت
5- خفته - پول ژاپن - ويران - بوي ماندگي

6- خوردن��ي پ��س از غ��ذا - معب��د مس��يحيان - 
كوچكترين ذره

7- عالمت مصدر جعلي - پودر گندم - هنرپيشه
۸- عريض و  وسيع - دسته نظامي

9- دانشگاه معروف فرانسه - پيوستن - حرف ترديد
10- نشانه - جوهر شوره - بنوسياه

11- تولد - قسمت مركزي اتم - جوي خون - شاعر 
افسانه

12- از ظروف آشپزخانه - معاصر
13- چپاول - ميوه تلفني - آب روستايي - شراب

14- كرم ابريشم - نجار - آرام آرام
15- قوي - ذره حاوي برق منفي

1- طبقه بندي جانوران - استرداد
2- ذره باردار - جلگه وسيع - حرف ترديد - خرس تركي

3- غذاي آبكي - نيكوكار - وجود دارد - موال
4- اهلي و دست آموز - رب النوع مصريان - داد و فرياد مردم

5- اسب باركش - پيرومتر
6- ميزان عمر - حرف دهان كجي - شعر چهار مصراعي 

- رود آرام
7- شليل - صوم - گندم سوده

۸- آتش - نفي تازي - بوي ماندگي - ميوه پوست مخملي

9- طايفه - صفت سيب زميني - جزيره مرموز
10- مانع - رهبر كوبا - س��وغات اصفه��ان - در بازي 

مي زنند
11- اثر موسيقي حسام الدين سراج - نشان

12- كيميا - آسان - كشتي جنگي
13- دشت بي آب و علف - پدر آذري - سالح كاشتني 

- آب پاك
14- موي گردن اس��ب - الفباي موس��يقي - غالف 

شمشير - صورت غذا
15- از اثرهاي معروف علي اكبر دهخدا - نوشيدن

هواشناسي اعالم كرده كه از روز سه شنبه، هوا 
دوباره بارندگي است و احتمال بارش برف هم 
مي رود. از همين االن نگرانيم. نگران اينكه اگر قرار باشد 
بازهم مثل دفعه قبل ش��اهد هرج و مرج باشيم، چه بايد 
بكنيم؟ شهرداري و ساير نهادها نوشته اند براي رويارويي با 
اين پديده آماده اند !  اميدوارم همين طور باشد چون واقعا 
اگر قرارباشد با يك بارش برف دوباره شهر به هم بريزد، كار 
و زندگي مردم هم به هم خواهد ريخت. حقيقتا تا كي بايد 

درگير چنين مسائلي باشيم؟
02155600021

 مي خواهم از وزير آموزش و پرورش و مسووالن 
مربوطه س��وال كنم كه اين چه دستور العملي 
است كه به آموزش��گاه هاي آزاد زبان انگليسي داده ايد؟ 
طبق دستورالعمل ش��ما، بايد س��اختمان كالس هاي 
پسران و دختران جدا از هم باشد. به همين دليل خيلي از 
موسس��اتي كه توان مالي چنداني ندارند و نمي توانند دو 
ساختمان مجزا داشته باشند، مجبور شده اند دوره هاي 

خود را تعطيل كنند و همه بچه هايي كه در آنجا انگليسي 
مي خواندند، سرگردان شوند. چرا مسووالن بدون درنظر 
گرفتن عواقب تصميمات��ي كه مي گيرن��د، حكم صادر 

مي كنند و دستورالعمل مي دهند؟ رها از تهران 
 09120005253
 چرا كس��ي جلوي تخريب باغ ها را نمي گيرد؟ 
تقريبا هر كج��ا باغي در تهران ديده مي ش��ود، 
مالكش مي خواهد درختان آن را خشك كند و باغ را بكوبد 
و برجي در آن عل��م كند. ديگر چيزي ب��راي تهران باقي 

نمانده است!
 09390001063
 االن دوباره طب سنتي و مداواهاي سنتي رواج 
پيدا كرده اس��ت. ول��ي به نظر مي رس��د هيچ 
نظارتي روي چگونگي عملكرد آنها و به خصوص فروش 
دارو توس��ط آنها نيس��ت. مي خواهم بدانم چه سازمان و 

نهادي عهده دار اين مسووليت است؟ 
09120001۸69

الو ... 66426196 30004753

فرهنگ جامعه ايراني از جنس فرهنگ هاي 
تاب آور و مقاوم نيست. افرادي كه در چنين 
فرهنگ هايي رش�د مي كنند و جامعه پذير 
مي ش�وند، افرادي با خودكارآمدي پايين تر 
و آس�تانه هاي تحم�ل كمت�ر هس�تند و 
مي خواهن�د در ه�ر ام�ري زود ب�ه نتيج�ه 
برس�ند. اين امر در تمام عرصه ه�ا از جمله 
در عرصه ه�اي اقتص�ادي مش�هود اس�ت. 
فرهنگ م�ا را اينگون�ه تربي�ت مي كند كه 
بخواهيم ره صدس�اله را يك شبه بپيماييم. 
آس�تانه تحمل پايين، عدم بردب�اري، عدم 
به كار گيري تعقل و تدبر و نداش�تن فرهنگ 
مقاومتي و دفاعي است. نكته دوم كه در اين 
امر تاثيرگذار است، احس�اس نا امني است. 
ما نمي توانيم بلندمدت فكر كنيم يا اعتماد 
كنيم به همين دليل اس�ت ك�ه نگراني هاي 
ناش�ي از ناامني همواره همراه ما اس�ت. در 
درجه س�وم بايد گف�ت جامع�ه ايراني يك 
جامعه احساسي اس�ت. دليل چهارم مربوط 
به گردش اطالعات در جامعه اس�ت. پنهان 
ك�ردن داده ه�ا و اطالعات و س�وار ش�دن 
بر ران�ت اطالعاتي، ع�دم آگاهي و ش�فاف 
نبودن جريان اطالعات باعث مي شود افراد 
به فعاليت هاي غير رس�مي بيش�تر اعتماد 
كنند. اگر اين گردش اطالعات ش�فاف بود، 
افراد مي توانس�تند تصميم ه�اي مدبرانه و 
عاقالنه اي در حوزه هاي مالي داشته باشند. 
آخرين موردي ك�ه در اين زمين�ه مي توان 
به آن اشاره كرد اين اس�ت كه در فرهنگ ما 
آينده پژوهي و آينده نگري كمتر وجود دارد. 
ما در آنها )لحظه( زندگ�ي مي كنيم. تمامي 
اين داليل دست به دس�ت هم مي دهد تا ما 
امروز با پديده اي مواجه باشيم كه در آن افراد 
به هر قيمتي به دنبال راحت تري�ن راه براي 

افزايش سرمايه شان هستند. 
جامعه شناس

از نظ�ر جامعه شناس�ي رفتار، نتيج�ه رفتار 
نادرس�ت در خان�واده و آم�وزش و پ�رورش 
اين اس�ت ك�ه ف�رد ي�ك ش�به مي خواهد 
از ه�ر راهي ك�ه ممكن اس�ت، س�رمايه دار 
ش�ود يا س�رمايه اش را چند برابر كند. از نظر 
رفتار شناسي اين به شيوه تربيت افراد مربوط 
مي ش�ود. اگر مطالعه اي دقيق بر اين مس�اله 
داشته باش�يم اين رفتار را در جامعه شهري 
بيشتر از جامعه روس�تايي و در نسل گذشته 

كمتر از نسل امروز مشاهده مي كنيم. 
در سيس�تم آموزش و پرورش و همچنين در 
خانواده سهل انگاري و ضعف كنترل و نظارت 
حاكم است و افراد به گونه اي تربيت مي شوند 
ك�ه همه چي�ز آم�اده در اختيارش�ان ق�رار 
مي گيرد، در اين ش�رايط بروز چنين رفتاري 
بعيد نيست. ما به فرزندان مان وظيفه مداري 
و سختكوش�ي را آموزش نمي دهيم. از سوي 
ديگر منابعي كه كشور ما در اختيار دارد، افراد 
را از تالش بي نياز كرده است. در دنيا دو كشور 
از لحاظ مناب�ع طبيعي فقيرترين كش�ورها 
هس�تند. ژاپن در آس�يا و دانمارك در اروپا، 
اما هردو كش�ور از پيش�رفته ترين كشورها 
هستند. به دليل اينكه اتكا به يك منبع اليزال 
مثل نفت ندارند و تالش مي كنند تا پيشرفت 
كنند. ريسك كردن در زمينه سرمايه گذاري 
اش�كالي ندارد، ايرادي كه وجود دارد ناتواني 
در مديريت اين ريس�ك اس�ت. جهان امروز 
جهان ماديات است، اينكه همه تالش مي كنند 
يك شبه ره صد س�اله را بپيمايند از سويي به 
نظام اجتماع�ي بر مي گردد و از س�وي ديگر 
الگوهاي�ي كه وج�ود دارد و اف�راد مي بينند 
ديگ�ران بدون ت�الش به جايگاه ه�اي باالي 
اجتماعي مي رس�ند و آنها هم مي خواهند با 
دريافت س�ود بانكي و راه هاي ديگر به همين 

جايگاه ها     برسند. 
جامعه شناس

ما ي�ك اقتصاد بيم�ار داري�م و تم�ام اين 
رفتارها نش�ات گرفته از اي�ن اقتصاد بيمار 
اس�ت. تمام افراد ي�ك جامع�ه نمي توانند 
در توليد نقش داش�ته باش�ند. اگر شرايط 
كشورهاي توسعه يافته را مطالعه كنيم، در 
هيچ كش�وري به اندازه ايران بهره بانكي به 
س�پرده ها تعلق نمي گيرد. اين بهره بانكي 
نوعي آفت براي اقتصاد جامعه اس�ت. افراد 
به جاي اينكه وقت و زمان ب�راي راه اندازي 
ي�ك كارگاه تولي�دي صرف كنن�د ترجيح 
مي دهن�د سرمايه ش�ان را در اختي�ار يك 
موسس�ه مالي اعتباري قرار دهند و س�ود 
سرمايه ش�ان را برداش�ت كنند. اولين گام 
براي توس�عه يك اقتصاد توليدي و صنعتي 
اين اس�ت ك�ه به�ره بانك�ي حذف ش�ود. 
پول هاي ب�ادآورده اي ك�ه از طريق خريد و 
فروش دالر و س�كه ي�ا دالل�ي در معامالت 
ملكي به دس�ت افراد مي رس�د، تيش�ه به 
ريشه زيربناهاي جامعه ما مي زند. تمام اين 

موارد نشان از يك بيماري اقتصادي دارد. 
باي�د س�اختار از پايه اصالح ش�ود. چطور 
مي ش�ود دولت ب�ه ي�ك موسس�ه مجوز 
بدهد و اين موسس�ه يك درصد سودي را 
تعيين كند و فعالي�ت كند و پول هاي مردم 
را كه جمع كرد، ناپديد شود. دولت در اين 
زمينه بي توجهي كرده اس�ت و اينكه حاال 
بگويد اين موسسه ها معتبر نيستند كافي 
نيس�ت؛ به جاي اي�ن كار بايد مان�ع ايجاد 

چنين موسساتي شود. 
جامعه شناس

ما در جامعه اي زندگي مي كنيم كه توليد 
حت�ي در زمين�ه كش�اورزي و دامداري 
)ك�ه يك زمان�ي بخش غال�ب اقتصادي 
جامع�ه ما ب�وده( به ش�كل قب�ل وجود 
ن�دارد. ب�ه همين دلي�ل تبدي�ل به يك 
جامعه شهر نشين شده ايم با يك اقتصاد 
 ب�ي در و پيك�ر نيمه صنعت�ي و ب�ازاري 

نامتعادل. 
ش�هروندان چني�ن جامعه اي ب�ه دنبال 
زم�ان  كمتري�ن  در  س�ود  بيش�ترين 
ش�هروند  زندگ�ي  تجرب�ه  هس�تند. 
ك�ه  مي ده�د  نش�ان  او  ب�ه  ايران�ي 
س�رمايه گذاري هاي توليدي، به مراتب 
پر ريسك تر از س�رمايه گذاري در خريد 
و ف�روش دالر اس�ت. ب�ه دلي�ل اينك�ه 
ممكن اس�ت ي�ك توليد كننده ب�ا ورود 
كاالهاي قاچاق ورشكس�ت شود و همه 
س�رمايه اش را از دس�ت بده�د، ام�ا در 
خريد و فروش دالر تمام س�رمايه يكجا 

از بين نمي رود. 
جهان�ي  اقتص�اد  دلي�ل  همي�ن  ب�ه 
ناگزير م�ا را تح�ت تاثير ق�رار مي دهد. 
نامتع�ادل،  چني�ن  جامع�ه اي  در 
خود به خودس���رمايه گ��ذاري هاي 
اقتص�ادي ج�اي خ�ود را ب�ه خري�د و 
فروش ط�ال و ارز مي ده�د. تجربه مردم 
نش�ان مي ده�د كس�اني ك�ه در مل�ك 
و ارز و ط�ال س�رمايه گذاري كرده ان�د، 
كمتر ب�ا ورشكس�تگي مواجه ش�ده اند 
و حداق�ل س�ود 20 ت�ا 30 درص�دي را 
 در ط�ول زم�ان ب�راي آنه�ا ب�ه ارمغان 

آورده است. 
فرمول بسيار س�اده اي وجود دارد و آن 
اين اس�ت ك�ه س�رمايه دارهاي ايراني 
)حت�ي كس�اني ك�ه س�رمايه هاي كمي 
دارن�د( حت�ي حاض�ر نيس�تند اوراق 
مش�اركت ي�ك كارخان�ه را خري�داري 
كنن�د، چه رس�د ب�ه ايجاد ي�ك كارگاه 
توليدي. اقتصاد ما در شرايطي است كه 
حتي مثل گذشته خط مونتاژ محصوالت 
خارج�ي را ه�م نداري�م، كاال را آماده از 
كشورهاي آسياي شرقي وارد مي كنيم. 
وقتي خط مونتاژ نباش�د، نيروي كار هم 
اس�تخدام نخواهد ش�د. اقتصاد ما يك 
اقتص�اد ورشكس�ته دالل�ي اس�ت. در 
اقتصاد داللي هم افراد، س�رمايه شان را 
در جايي س�رمايه گذاري مي كنند كه از 

سود آن مطمئن باشند. 
جامعه شناس

ترجيح منافع شخصي بر منافع جمعي
سيد هادي معتمدي، روانپزشك و استاد دانشگاه  در رفتار شناسي رونق بازار دالر:

 بهره هاي بانكي
آفت اقتصاد جامعه

گردش غير شفاف اطالعات

شهال كاظمي پور

سيد حسن حسيني

اصغر مهاجري امان اهلل قرايي مقدم

اقتصاد ورشكسته داللي

فرزندان ما سختكوش نيستند 

رسانه

سينا   قنبرپور

اگر م�ردم ب�ه جاي 
تجم�ع در ب�ورس و 
بازار ارز و بازار سكه، 
بازار تعاوني را شلوغ 
مي كردن�د و مقاب�ل 
تع�اون صف  وزارت 

مي بس�تند و تعاوني تش�كيل مي دادند 
و ب�ه وزارت تعاون و واحده�اي تعاوني و 
اشتغال زايي روستايي فشار مي آوردند و 
به سود 10 درصد هم قانع مي شدند، شك 
نكنيد كه بخش زيادي از مشكل بيكاري 

در كشور ما حل شده بود.

بنفشه    سام گيس 

تسنيم


