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تعریف شما از از »دموکراسی « چیست؟ تشکیل 
پارلمان؟ انتخابات و صندوق رأی؟ رئیس جمهور 
و کابینه های پارلمانی؟ مشــارکت سیاسی مردم 
در تعیین دولتمردان؟ می توان تعاریف ساختاری 
دقیقی از دموکراسی  و نظام دموکراتیک ارائه داد. 
اما اگر بخواهیم روح دموکراســی  را تعریف کنیم 
باید از این تعاریف و توصیفات صوری کمی فاصله 

بگیریم و به جوهر دموکراسی  برسیم.

بی شمارند نظام های به ظاهر دموکراتیکی که مرتب 
انواع انتخابات را در سطوح مختلف برگزار می کنند 
اما در نهایت بخش بزرگی از شهروندان آن کشور 
بهتر از همه می دانند که آنچه بر آن ها حاکم است 
دموکراسی  نیست. چگونه می توان این مشکل را 
به گونه ای قابل فهم بیان و صورت بندی کرد؟ چه 
اتفاقی در این نظام ها رخ می دهد که دموکراسی  در 
آن ها به ظاهر برقرار است اما در باطن دموکراتیک 

نیستند؟

دموکراسی در واقع نوعی دستگاه است: »دستگاه 
انتقال نیرو«، مانند دســتگاهی که نیرو را 

از موتور به چرخ هــا منتقل می کند. 
دموکراسی  دســتگاهی است که 

قرار اســت نیرو را از جامعه به 
حاکمیــت منتقل کند. این 

نیــرو چیســت؟ »ارادۀ 
جمعــی«. در واقــع 

دموکراســی بر دو 
اصل استوار است: 
»اصلی اخالقی« که 
می گوید حاکمیت بر 
مردم زمانی مشروع 
اســت که با خواست 

مردم همراه باشــد؛ و 
»اصلــی عقالنی« که 
می گویــد قــدرت در 
ارادۀ جمعــی نهفته 
اســت و بــرای تولید 
قدرت، پیوســته باید 
مبتنی بر ارادۀ جمعی 

حکومت داری کرد. 

بنابراین، اکنون دستگاهی باید وجود داشته باشد 
تا »ارادۀ جمعی« را »شناســایی« و به حاکمیت 
»منتقل« کند. تعریف اصلی و روح دموکراســی  
هم در همین کارکرد نهفته اســت: »دموکراسی 
دستگاه انتقال نیرو )یعنی ارادۀ جمعی( از جامعه 

به حکومت است.« 

معیار تشــخیص اینکه آیا نظامــی دموکراتیک 
هســت یا نه همین کارکرد آن است! )نه صندوق 
رأی و انتخابات هــای رنگارنگ(. یعنی اگر نظامی 
دستگاه انتقال نیرو از جامعه به حاکمیت را داشت، 
دموکراتیک اســت، اگر نداشــت تنهــا نمایی از 

دموکراسی  برساخته است.

ســینمایی را تصور کنید که بر ســردِر آن پوستر 
فیلِم در حال اکران نصب اســت. صف می ایستید. 

بلیت می خرید. وارد سینما 
می شــوید. مأموِر ورودی 
ســینما کاماًل جدی بلیت 
شما را چک و پاره می کند. 
شما بستنی می خرید تا در 

دقایق اول فیلم کامتان      

دموکراسی از باال به پایین . . .
را هم شیرین کنید. وارد ســالن می شوید. غلغله 
اســت. صندلی تان را پیدا می کنید. می نشینید. 
به موقــع آمده ایــد. برق ها 
خامــوش می شــود. نرم نرم 
بستنی تان را هم می خورید. 
برق ها خاموش اســت اما هر 
چــه منتظر می مانیــد پرده 
روشن نمی شود. فیلمی اکران 

نمی شــود. مردم هم در تاریکی بــدون اعتراض 
نشســته اند و پردۀ تاریک را تماشــا می کنند. از 
بغل دســتی تان می پرســید: »آقا فیلم رو نشون 
نمی دن؟« اما او چنان محو تماشــای پردۀ تاریک 
است که متوجه پرسش شما نمی شود... دو ساعت 
می گذرد. مردم در تاریکی می نشــینند و پرده را 
تماشا می کنند. برق  ها روشن می شود. و مردم همه 
راضی از تماشــای فیلم بلند می شوند و می روند و 

حین بیرون رفتن احســاس خود را 
نسبت به پایان فیلم بیان می کنند... 
در ادبیــات بــه چنیــن صحنه ای 

.)absurd( »می گویند »اَبزورد

آری، »ابزورد«! »پوچ«! دموکراسی ای 
هم که دســتگاه انتقال نیرو و اراده به 
حاکمیت نباشــد، مانندســینمایی که 
وصف کردم ابزود است. گروهی حاکمند، 
ســازوکاری ظاهری هم وجــود دارد تا 
مردم خیال کنند در حاکمیت مشارکت 
کرده اند. اما فقط در تاریکی نشسته اند و به 
پرده ای بی تصویر چشم دوخته اند. 

اما این انتهای ماجرا نیســت. ایــن نمایش اَبزورد 
مرحلۀ دیگری هم دارد. تا این جا با نوعی دموکراسی 
ظاهری روبرو شــدیم که فقط »بی کارکرد« بود، 
یعنی »دستگاه انتقال نیرو از جامعه به حاکمیت« 
نبود. همین. امــا این دســتگاه می تواند به جای 
آن که »بی کارکرد« باشــد، »کارکردی معکوس« 
بیابد. یعنی ماشینی که قرار بود »نیرو را از جامعه 

به ماشینی به حاکمیت« منتقل کند، 
یــل  تبد
د  می شــو
»نیرو  که 
و اراده را از 
کمیت  حا

بــه 
 » معه جا
منتقــل 
 . می کند
در این مــورد آنچه 
دموکراســی )مردم ســاالری( نامیده 
می شــود اتفاقاً به ابزاری بــرای دور نگاه 
داشــتن مردم از حاکمیــت و حتی از 
آن بدتــر، برای اســتمرار بی گزند 
حاکمیتی جدا از جامعه تبدیل 
می شــود. بهترین مثال چنین 
حاکمیت هایی »جمهوری های 
خلق« به سبک سوسیالیستی  
اســت که زمانی بر نیمی از 
جهان حاکم بود و امروز 
هم نمونه های آن یافت 
می شود. و چقدر هم 
بــر دو واژۀ »خلــق« 
)ِدمــو( و »جمهوری« 
)کراسی( تأکید می کنند!

ایــن چنیــن اســت که 
دموکراسی می تواند ابتدا 
به »دستگاهی بی کارکرد« 
و در مرحلــۀ بعــد بــه 
»دســتگاهی بــا کارکرد 

معکوس« تبدیل شود.

محمد صالح موحد
پزشکی 93

بی شمارند نظام های به ظاهر دموکراتیکی 
که مرتب انواع انتخابات را در سطوح 

مختلف برگزار می کنند اما در نهایت بخش 
بزرگی از شهروندان آن کشور بهتر از همه 

می دانند که آنچه بر آن ها حاکم است 
دموکراسی  نیست
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بیست و هشــت سال پس از ملی شــدن نفت در 
زمستان1329،این بار در فصل زمستان نفت نقش 
تاثیر گذاری در بروز انقالب یافت که از چند منظر 
قابل بررسی است،نوســانات قیمت جهانی نفت 
در سال های منتهی به1357که عالوه بر مصرف 
گرایی،حاشیه نشــینی و تنش های اجتماعی را 
به دنبال داشــت.ناامیدی دوســتان محمد رضا 
پهلوی از نجات وی در کنفرانس گوادلوپ ،نقش 
عربستان رقیب ســنتی ایران در بازار نفت و ...که 
در ادامه به اختصار به انهــا خواهیم پرداخت.اغاز 
افزایش چهاربرابــری قیمت نفــت در بازارهای 
جهانی از جنگ چهارم اعراب و اسرائیل در اکتبر 
1973میالدی بود.نتیجه محدودیت صادرات از 
جانب کشورهای صادر کننده و تحریم واردات از 
ســوی امریکا، افزایش قیمت های نفت در جهان 
بود.ایران از این رهگذر ســود کرد اما نتوانست به 
درســتی از این فرصت بهره ببرد.واردات فزاینده 
مواد مصرفی و تسلیحات نظامی،مجموعه اقدامات 
شاه برای تبدیل شدن به پنجمین کشور صنعتی 
جهان بود و نکته مهم در وابستگی تمامی این موارد 
به درامدی که البته هیچ تضمینی برای استمرار 
ان وجود نداشــت.صادرات غیر نفتــی ایران تنها 
دودرصد از کل  صادرات کشور بود،درامدهای نفتی 
همچنین تاثیر عمیقی بر جمعیت شهری گذاشت.

طی این دوره جمعیت شهرها افزایش انفجار گونه 
یافت.درحالی که در سال 1345تنها38%از مردم 
ایران در شــهرهایی با بیش از5هزار نفر جمعیت 

زندگــی میکردند،در ســال1355تقریبا 48%از 
جمعیت کشور ساکن این گونه شهرها شده بودند 
و جمعیت پایتخت هــم روبه افزایش یافت ضمن 

اینکه تورم نیز مهلک ترین نتیجه افزایش قیمت 
نفت برای این جامعه شــهری نامتــوازن بود.در 
عرصه جهانی شاه به واســطه ی این درامدها در 
ســال 1975میالدی گفت:دالیلی برای قدرت ما 
در دست است که مارا نیرومندتر از همیشه خواهد 
کرد،بنابرین چــه دلیلی دارد که ماآلت دســت 
دیگران باشیم؟البته این ادعا برای شاه گران تمام 
شد و امریکا و دیگر کشورها را به رویارویی با ایران 
مصمم کرد.نشریه میدل ایست ژورنال در شماره 
پاییز2008میالدی خود مقاله ای مستند به اسناد 
سیاستمداری به نام اســکوکرافت منتشرکرد که 
موید این تصمیم بود.براساس این مقاله بین امریکا 
و عربستان  در ســال1976میالدی برای کاهش 
قیمت نفت تبانی به عمل امده بود تبانی که عالوه 
برتاثیر در بازار جهانی نفت پایه های حکومت شاه 
را نیز متزلزل میساخت.در نشست دسامبر  1976 
اوپک در دوحه ،عربستان با هماهنگی امریکا تالش 
جهت کاهش قیمت جهانی نفت را اغاز کرد»شیخ 
احمد زکی یمانی«وزیر نفت عربستان،کشورهای 
عضو اوپک را تهدید کردکه ان کشور تاثیر افزایش 
بهای نفت را با افزایش فروش نفت خود با قیمت 
پایین تر جبــران خواهد کرد.سیســتم دونرخی 
اوپک عمال تا شــش ماه ضربات مهلکی بر اقتصاد 
ایران وارد کرد.اعتراضات و اعتصاب های مردمی 
که از مدتی قبل در ایران شروع شده بود با بحران 
مالی جدید ابعاد گسترده تری یافت،در بحبوحه 
نهایی شــدن اعتراضات انقالبی در ایران  و پس از 

اتفاق ســینما رکس ابادان در28مرداد1357این 
اعتراضات بیشتر شد،در 20شــهریور ،کارگران 
پاالیشگاه های اصفهان،شــیراز ،ابادان و تبریزبه 

این اعتصابات پیوســتند.همزمان باگســترش 
اعتراضات در کشــور ،در ابان ماه57اعتصابات در 
پاالیشــگاه عظیم ابادان فراگیر شد به حدی که 
در پایان ماه،تولید به 150هزار بشکه در روز یعنی 
معادل یک چهــارم تولید معمول ســقوط کرد.

همزمان با این اتفاقات ،در جزایر گوادلوپ در شرق 
دریای کارائیب،روسای چهار قدرت بزرگ جهان 
به پیشــنهاد فرانســه،گرد هم امدند و به بررسی 
رویدادهای ایــران و اینــده ان پرداختند.در این 
کنفرانس جیمی کارتر،هلموت اشــمیت »صدر 
اعظم اسبق المان غربی«،جیمز کاالهان »نخست 
وزیر انگلســتان«و والری ژیگاردســتن»رئیس 
جمهور وقت فرانسه «،با هدف حفظ منافع خود در 
ایران به تبادل نظر پرداختند،کارتر معتقد بود به 
علت وضعیت حاکم بر ایران دیگر امکان حمایت از 
شاه وجود ندارد،وی نتوانست سران سه کشور دیگر 
حاظر در گوادلوپ را با خود همراه ســازد.با شکل 
گیری این کنفرانس و سپس نتایج ان محمد رضا 
پهلوی که تصمیم به خروج از ایران داشت،کار خود 
را به کلی تمام شده دید و متوجه شد دیگر حمایت 
های پیشین غرب برای او و رژیم شاهنشاهی وجود 
ندارد.که بــا این رویه تالش نافرجــام رژیم برای 
بازگرداندن ارامش در مناطق نفت خیز  به نتیجه 
ای نرسید و بدون شک از دســت دادن کنترل بر 
مناطق نفت خیز ایران و اعتصابات کارکنان صنعت 
نفت،تیر خالصی بود بر رژیمی که پایه های مردمی 

خود را از دست داده بود.

مدیریت پنج هزاری ، اقتصاد یک قرونیطـالی سـیاه،بـالی شـاه

می خواهم مقاله ام را با تشابه عجیب جمهوری 
اسالمی و رژیم پهلوی آغاز کنم ، از جالب ترین 
چیز هایی که به نظر می رسد این است که هر 
دوی آنها مقاوت جالبی در برابر خواست و نظر 
مردم در حوزه واحد پولی دارند. نزدیک به 100 
سال است که واحد رســمی پول ایران به ریال 
تغییر پیدا کرده اســت ، اما همچنان مردم به 
خودشان سختی محاسبات و حذف و اضافه یک 

صفر در معامالت خود را به جان می خرند، 
ولی زیر بــار حرف زور نمــی روند جالب 
اینجاست که دولت ها هم هیچ کدام حاضر 
نیستند از خر شــیطان پیاده شوند، حاال 
شما فرض کنید چنین مردم و حکومتی 
چگونه در بزنگاه های حســاس قرار است 
در کنار هم قرار گرفته و دوشادوش هم در 

جهت منافع ملی عمل نمایند.
100 سال پس از قدرت گرفتن رضاخان میر پنج در 
ایران ، در شرایطی قرار داریم که اقتصادمان شدیدا 
وابســته به نفت شده و بدتر ، وابســته مانده است ، 
نفتی که قدرت های خارجی و دشمنان ایدئولوژیک 
جمهوری اســالمی یا زعمای نظام شاهنشاهی هر 
زمان که اراده کرده اند ، توانسته اند از طریق تحریم 

یا کاهش قیمت آن ، ایران را تحت فشار قرار دهند.
در طول تاریخ اقتصاد وابســته به تجارت و ترانزیت 
ایران در زمان صفویه، به علت گسترش کشتیرانی 
،به اقتصاد وابسته به کشاورزی و مالیات تغییر ماهیت 
داد و این روند تا زمان کشف نفت و بعد تر تا اصالحات 
ارضی ادامه یافــت . با اصالحات ارضــی تولیدات 
کشــاورزی کاهش یافت و اقتصاد ایــران بار دیگر 
دچار دگردیسی شــد، دگردیسی صنعتی . در سال 
های دهه  40 و 50و دهه های بعدی تالش ها برای 
دگردیسی اقتصادی ادامه پیدا کرد تا جایی که شاهد 
رشــد اقتصادی خیره کننده در دهه های 40و 50 
شمسی بودیم. باری به علت ریخت و پاش های افسار 
گسیخته پهلوی و ســپس انقالب و جنگ تحمیلی 
علیه ایران و بعدها نگاه ایدئولوژیک حاکم بر سیاست 
خارجی ، روند این پیشرفت ها کند گردید . با پایان 
جنگ تحمیلی و روی کار آمدن دولت ســازندگی 
به فرماندهی مرحوم رفســنجانی رشــد اقتصادی 
شتابی مضاعف به خود گرفت ولی این رشد به دلیل 
سیاست های غلط دولت وقت که باعث تورم باالی 
سال 1375 شد و از سوی دیگر به دلیل سیاست های 
محافظه کارانه هاشمی در آن سالها همراه با توسعه 

همه جانبه و توام با توسعه سیاسی و اجتماعی نشد. 
در ســال بعد و در طی انتخاباتی که توســط دولت 
پیروز با لفظ حماســه از آن یاد می شــد ، دولتی با 
رویکرد هایی متفاوت به وجود آمد ، تفکر این دولت 
توسعه سیاسی همراه با 
توسعه اقتصادی بود و 

حاصل آن را 
می توان در 
سال 1385 
ه  هد مشــا
کرد که بهتریــن دوره از لحاظ قــدرت خرید برای 
مردم ایران بود.پس از فروپاشــی نظام شاهنشاهی 
،جمهوری اسالمی با اعدام، اخراج یا گوشه نشینی 
گسترده افراد وابســته به رژیم قبل تا حدود زیادی 
فســاد موجود را از بین برد ، گرچه در این بین حق 
بسیاری از مردم نیز به بهانه های واهی تضییع گردید. 
اما در جمهوری اسالمی درگیر در جنگ و در دوران 
سازنگی و اصالحات ، فساد کم بود گرچه به صورت 
خزنده در حال افزایش نیز بود و در نهایت در دوران 
دولت های نهم و دهم بود طفل صغیر فساد پرورش 
یافت و در نهایت آن، این دمل چرکین سر بازکرد و 
فساد ها افشا شد. تا جایی که حتی این روند تا کنون 
نیز ادامه پیدا کرده و نارضایتی های گسترده ای را به 
وجود آورده است. و در راه مبارزه با این فساد ، گرچه 
سیســتم قضایی با برخورد های قهری و اعدام های 
تبلیغاتی خود ، تا حدودی نشــان داد این قوه برای 
مبارزه با فساد آماده است ، ولی همگان میدانیم که 
مبارزه با فساد یعنی خشــکاندن راه هایی که منجر 
به فساد  می شوند و همانا این وظیفه قوه قضاییه یا 
قهریه نظام نیست.در بحث تجارت خارجی ایران پس 
از انقالب به دلیل نگاه ایدئولوژیک ، تقریبا در انزوای 
جهانی بوده است و از پیوستن به پیمان های بزرگ 
بین المللی اجتناب کرده است. به قول دکتر ظریف 
این چیزی بوده که ما خواستیم باشیم. در سال های 

اخیر البته اقداماتی جهت رفع این نقطه ضعف انجام 
شده است. در اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران نیز در اصل چهل و سوم بر استقالل اقتصادی 
و رفع فقر تاکید شده است. گرچه متاسفانه این روز 
ها کمی از این اهداف دور شــده ایم ، ولی روزهایی 
بوده که به این هدف نزدیک تر بودیم و ملت ایران به 
یاد دارند که در چند ســال قبل تر از نظر نرخ 

فالکت در جایگاه خوبی قرار داشتیم .
اما ســر انجام کار امروز چندان خوش آیند به 
نظر نمی رسد، مردم در نزدیکی عید نوروز به 
جای فراهم کردن اسباب شادی در این جشن 
ملی ، بیشتر زمان خود را در صف شکر، میوه 
و گوشت می گذرانند. خرید آجیل برای غالب 
مردم یک رویای دست نیافتنی شده و باعث 
شده این جشن ، جشن مشــقت برای مردم 

ایران باشد.
در حوزه شــرکت های بزرگ اقتصادی، بنگاه 
های بزرگ اقتصاد ایران در 40 ســال گذشته، 
باید به تدریج از تصرف دولت خارج می شــد و 
طبق سیاست های کالن کشوری به بخش خصوصی 
واگذار می شد ، اما اتفاقات به گونه ای رقم خورد یا 
زده شد که به جای شرکت های خصوصی ، شرکت 
های نیمه خصوصی با مالکیت های مجهول یا غیر 
مرتبط متولــی بخش های کالنــی از اقتصاد ایران 
شدند .در این بین نباید نقش مدیریت ناکار آمد و بی 
تجربه یا کم تجربه داخلی را در وضعیت نابه سامان 
اقتصادی بی تاثیر بدانیم، رانت و فساد یکی از مولفه 
های سیستم مدیریتی ما بوده که دائما رابطه ها را 
به ضابطه هــا ترجیح داده و به جــای انتخاب افراد 
شایسته، این ژن های خوب بودند که برای مناسب 

مدیریتی برگزیده شدند . فوقع ما وقع....
حال مسیر پیش رو کامال مشــخص است ، اقتصاد 
ایران در قدم اول باید به ســمت شــفافیت و فساد 
زدایی برود.اتکای خود را به نفت کاهش بدهد و به 
جای ذخایر معدنی به ذخایر انسانی خود تکیه کند 
و از استعداد های جوانان خود برای تولید ثروت بهره 
جوید. تهران باید هزینه های جاری، غیر ضرور و گاها 
مغایر با منافع ملی خود را کاهش دهد و به حداقل 
برساند.در سیاست خارجی ، تنش صفر با همسایه 
ها را سرلوحه کار خود قرار دهد و برای پیوستن به 
اقتصاد جهانی تالش کند تا جایی که گوشه ای جدا 
نشدنی از اقتصاد جهانی باشد. در این صورت است که 
دیگر تحریم های ظالمانه علیه کشور عمال ناممکن 
و کم اثر خواهد شد.ما برای حرکت رو به جلو نباید 
توسعه سیاسی، علمی، فرهنگی و اجتماعی  را جدای 
از توسعه اقتصادی بدانیم و برای همه آن ها همزمان 

تالش کنیم.

احمد رحیمی
دندانپزشکی 96

الهام فرهنگی
پزشکی 94
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در ابتدا تعریف کوتاهی از ارز را بیان می کنم.
به طور کلی به پول های خارجی مثل دالر، 

یورو، پوند و... ارز می گوییم.
در بیــن ارزهــا، دالر در معامــالت کاربرد 

بیشتری دارد .
نرخ ارز در یک کشور نشــانگر مراودات بین 

المللی و عملکرد اقتصاد آن کشوراست.
پرسش:

چه اتفاقی رخ می دهد کــه ناگهان قیمت 
دالر باال می رود و پول ملّی ما در برابر آن بی 

ارزش می شود؟!
پاسخ:

هر گاه چیز ارزشمندی همچون دالر یا سکه 
طال کمیاب شود قیمت آن ها باال می رود و 
در نتیجه باید پول بیشتری پرداخت کنیم تا 
همان میزان قبلی دالر را به دست بیاوریم و 

به تعبیر بهتر پول ما کم ارزش شده است!
حال سوال بعدی این است که چگونه دالر و 

ارز در بازار کمیاب می شود؟!
1_ توجه به اینکه عمده درآمد ارزی کشور 
ما از راه فروش نفت است در صورت اشکال 
در صادرات آن، دولت بــه طور جدی دچار 

کمبود ارز می شود.

سال 1390 مصداق بارز این اتفاق است. 
در این سال، به علت فعالیت های هسته ای، 
تحریم هایی که عمدتا صنعت نفت کشورمان 
را هدف قرار می داد توسط آمریکا و اتحادیه 

اروپا بر ایــران اعمال شــد و درآمد ارزی 
کشور به شدت کم شد.

نتیجه این اتفاق،جهشــی 700 تومانی 
در قیمت دالر بود که از 1100 به 1800 

تومان رسید.
سیر افزایشــی قیمت دالر تا سال 92 که 

قیمت آن به 3600 تومان رسید ادامه پیدا 
کرد.

همین اتفاق نشــانگر این اســت کــه باید 
اقتصادمان را از حالت وابسته به نفت خارج 
کنیم تا درآمد ارزی حتی در شرایط تحریم 

هم برقرار باشد.

2_بی ثباتی آینده یک کشور نیز سبب می 
شود که ســرمایه گذاران خارجی از سرمایه 
گذاری در آن اجتناب کنند و در نتیجه ارز 

کمیاب بشود.
شرایط بی ثبات اقتصادی فعلی موجب شده 
که حتی ســرمایه گذاران داخلــی نیز قید 
ســرمایه گذاری در ایران را بزنند و سرمایه 
خود را به کشورهایی مثل ترکیه و گرجستان 

منتقل کنند.
خروج سرمایه داخلی از ایران تا 30 میلیارد 

دالر تخمین زده شده است.
حال نگاهی به تاریخچه قیمت ارز در ایران 

می اندازیم:
در دوران حکومت رضا شــاه قیمت ارز 14 
ریال بود. به دنبال اشــغال ایران توســط 

متفقین در ســال 1320 میزان آن سیر 
صعــودی یافت و تا ســال 1324 که 

وضعیت کشــور ثبات یافت به 32 
ریال رسید.

نــرخ 32 ریالــی دالر 
تا ســال 1329 که 

نفت ملی شــد 
پابرجا ماند 

از  پــس 
آن بــه 

دنبال کوتاه شدن دســت انگلستان از نفت 
ایران، این کشور اقدام به تحریم نفت ایران از 

سال 1330 کرد.
تا زمان پایان تحریم ها که مصادف با کودتا 

ســال 1332 علیه دولت دکتر مصدق در 
بود نرخ ارز به 130 ریال 

رسید که باالترین 
میــزان آن تا 

پیــروزی 
ب  نقال ا

بود. 

نرخ دالر کــه در ده ســاله پایانی حکومت 
پهلوی به علت ثبات وضعیت کشور در رقم 
70 ریالی ثابت مانده بــود به دنبال پیروزی 

انقالب در سال 57 به 100 ریال رسید.
پیش از انقالب ارز تک نرخی بود ولی پس از 
انقالب به جز در حد فاصل سال های 81 تا 
88 که ارز با تک نــرخ 790 تومان به فروش 
رسید، در سایر سالها همواره چند نرخی بوده 
و نام های مختلفی تحت عنوان ارز رسمی، 

آزاد، شناور و... را به خود گرفته است!
ســالهای 59 تا 67 مصادف با جنگ ایران و 

عراق بودند.

در این ســالها عــالوه بر کاهش 
صادرات نفت که ناشی از تحریم 
های آمریکا بــود، قیمت نفت هم 

کم شد و به 13 دالر رسید.
در نتیجه قیمت دالر در این سالها از 
200 ریال بــه 1200 ریال در 
جنگ  پایان 

رسید وافزایش 344درصدی را تجربه کرد!

در مجمــوع ارزش پول ملّی مــا طی دوران 
جنگ، یک چهارم شد!

سال 74 نمادی از وخامت وضعیت اقتصادی 
کشور بود.

چــرا که بــا کاهش مجــدد قیمــت نفت، 
تورم)افزایش قیمت کاالهــا( به حدود 50 
درصد رســید و قیمت ارز هم از 5 هزار ریال 

گذشت.
در آن سال برای اولین بار صحبت از دالر هزار 
تومانی به نشانه وخامت اوضاع اقتصادی شد 

که شاید امروز برای ما خنده دار باشد!
نرخ ارز در پایان دولت هاشمی در سال 76، 

در مجموع 298درصد افزایش یافت!
دولت خاتمی، بهترین دولت بعد از انقالب از 

نظر کنترل نرخ ارز و تورم بود. 
در این دوران نرخ ارز تنها 90 درصد باال رفت!
به طوری که قیمت دالر تــا پایان دوره اول 
ریاست جمهوری احمدی نژاد تغییر جدی 

نکرد و در محدوده هزار تومانی ثابت ماند.
انعقاد برجــام در تیرماه ســال 94 به 
وســیله دولت روحانی نرخ ارز 
را تا دی ماه سال 96 
محــدوده  در 
تــا   3600
4200 تومانی 

حفظ کرد.

با این حــال با 
خــروج آمریکا 
در  برجــام  از 
اردیبهشــت سال 
ارز  قیمــت   97
دوباره سیر جهشی 
پیدا کرد تا جایی که 
به 20 هزار تومان هم 

رسید!
 اما در نهایت با سیاست 
های کنترلی در محدوده 
11 هزار تومــان تثبیت 

شد.
نرخ ارز تا این لحظه از دولت 
روحانی 136 درصد افزایش 

یافته است!
حال قصد دارم اثر بد نقدینگی 

روی قیمت ارز را بررسی کنم:

نقدینگی به معنــای پول نقــد موجود در بحران ارز
دستان مردم است.

از نظر اقتصادی نباید پول نقد در دســتان 
مردم خیلی زیاد باشد!

زیرا پول باید در چرخه اقتصاد قرار بگیرد و 
مولد باشــد مثال در بازار بورس یا در صنایع 

داخلی یک کشور.

متاســفانه از بیــن رفتن اعتمــاد مردم به 
موسسات مالی و اعتباری همچون "کاسپین"  
و "ثامن الحجج" که اغلــب کاله بردار از آب 
درآمده اند، سبب شده که مردم قید سرمایه 
گذاری در صنعت داخلی را بزنند و پولشان را 
پیش خود نگه دارند که همین سبب تشدید 

نقدینگی شده است.
زمانی کــه نقدینگی باال باشــد ولی کاال به 
اندازه کافی وجود نداشــته باشــد تورم و 
افزایش قیمــت ارز رخ مــی دهد.)بیماری 

هلندی(

در اقتصاد های دولتی مثل ایران، دولت به 
عنوان بیشترین دارنده ارز در کشور، همواره 
سعی می کند تا اثر بد نقدینگی روی قیمت 

ارز را با تزریق ارز بیش از حد جبران کند. 
این کار تا و  که درآمد ارزی کشــور مناسب 
است جواب می دهد ولی در صورت کاهش 
درآمــد ارزی مثل شــرایط تحریم، ناگهان 
نقدینگی باال ســبب افزایش قیمت کاالها 

می شود.
پس اینکه گران فروشی کاســبان را عامل 
افزایش قیمــت کاالهــا در دوران تحریم 

بدانیم، چیزی جز گول زدن مردم نیست!
بهبود بحــران فعلــی ارز جز بــا تغییرات 

ساختاری بلند مدت ممکن نیست.
این تغییرات شامل موارد زیر است:

1_ شفافیت اقتصادی
2_بازنگری در سیاســت خارجی و دوری از 

تنش در منطقه
3_فعال شــدن بخش خصوصی در جهت 

پویایی اقتصاد
4_تبدیل بانک ها به مراکز تبادالت مالی و نه 

محل انباشت پول!
چرا که بهره باالی بانک ها عمال نقدینگی و 

تورم را تشدید کرده اند!

کاوش انصاری
پزشکی 94
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محمدحسین مهدویان طی چند سال اخیر 
به چهره ای شناخته شده در سینمای ایران 
تبدیل شده است. کارگردانی که اگر به همین 
روند ادامه دهد، جا پای کسانی چون ابراهیم 
حاتمی کیا می  گذارد. البته نــه در تکنیک 
و هنر کارگردانی کــه در نوع انتخاب 
سوژه ها و جذب 

حمایت مسئولین و 
مخاطب فریبی. جدیدترین اثر مهدویان که 
ماجرای نیمروز:  رد خون نام دارد، در سی و 
هفتمین جشنواره فیلم فجر به اکران درآمده 
و دنباله ای است بر فیلم قبلی خودش و مهر 
تاییدی اســت بر این مدعا. در ادامه با نقد و 
بررســی فیلم ماجرای نیمروز: رد خون با ما 

همراه باشید.

کارگردان موفق شــده تا بودجه ای کالن تر 
از قبل برای خود دســت و پا کند و فیلمی 
به مراتــب بزرگ تر از ماجــرای نیمروز اول 
بسازد. با این حال، آیا توانسته اثر بهتری خلق 
کند؟ افراد مختلف ممکن است جواب های 
متفاوتی برای این ســوال داشته باشند، اما 
یک چیز را نمی شود کتمان کرد: مهدویان 
در ماجرای نیمروز: رد خون بیش از همیشه 
به حاتمی کیا شــدن نزدیک شــده است. 
حاتمی کیایــی که ســال پیــش در همین 
جشــنواره روی صحنه ی اختتامیه رفت و 

گفت که به فیلم ســاز حکومتی بودن خود 
افتخار می کند. مهدویان بیشــتر از همیشه 
یکی به نعل زده و یکی به میخ و در این میان 
صدای کوبیدن به نعلــش بلندتر به گوش 

می رسد.

در نقد و بررســی فیلم ماجرای نیمروز: باید 
بیشتر به این توجه کرد که آیا رد خون نسبت 
به فیلم قبلی خودش فیلم بهتری است؟رد 
خون، در برخی مــوارد بهتر 
شده و در برخی موارد 
بدتــر از قبــل ظاهر 
می شــود، اما غالبا در 
همان سطح باقی مانده 

و تغییر نکرده است.

داســتان 
فیلــم 

ل  حــو
ر  محــو
رزه ی  مبا
تی  عا طال ا
ن  ما ز ســا
ت  طالعــا ا

ســپاه و ســازمان و 
مجاهدین خلق اســت؛ این بار در ماه های 
پایانی جنگ و روزهــای منتهی به عملیات 
فروغ جاویدان. اولین تغییر همین اســت. 
در رد خــون جنگ بــه خاکریزهــا رفته 
و دیگر با یک اثر تریلر جاسوســی شــهری 
طرف نیستیم. رد خون بیشتر شبیه به آثار 
سینمای دفاع مقدس شده است. این تغییر 
در عمل تماشاگر را از بزرگ ترین ایراد فیلم 
قبلی می رهاند: گیر افتادن در دام مســتند 
شــدن و تبدیل اثر به یک تقویم تاریخ. اما 
مهدویان نمی تواند این تغییر مســیر را به 
درســتی هدایت کند. در رد خون کم تر بر 
روی جزئیات تاکید شــده است و اثر بیشتر 
به سمت سینما شــدن حرکت می کند، اما 
به ســرعت به بیراهه می رود و از ناکجا سر 

درمی آورد.

درام در قصــه شــکل 
 . د نمی گیــر

سا  سا ا
بــا 
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این کــه بــا روایت 
ی  تیک تــر ما ا ر د
نســبت بــه فیلــم 
قبلــی مواجهیــم، باز 
هــم نمی تــوان آن را 
راضی کننده دانســت. 
اتفاقات این داستان گویا 
صرفا به عنوان وسیله ای 
بــرای روایــت واقعه ای 
تاریخی شکل گرفته اند. به 
همین سبب گاه بی منطق 
و مصنوعی جلوه می کنند. 
قبلی رد خون از همــان نقطه ای  فیلم  که  

اسیب دید،آســیب می بیند ،یعنی عدم 
توانایی در قصه گویی و روایت منســجم 
داستان. موردی که در فیلم اول اصال وجود 
نداشت و در رد خون هم علی رغم تالش ها، 

چنگی به دل نمی زند.

فیلــم همچنــان تکلیفش بــا خودش 
مشخص نیســت. نه تمرکزی بر مجاهدین 
دارد و نه تردیدها و فشارهای تیم اطالعاتی 
را هســته ی اصلی روایت خود قرار می دهد 
و نــه کنش و واکنــش بین مــردم عادی و 
اتفاقــات آن دوران را خوب واکاوی می کند. 
نمی بینیم که چطور این جوانان تحصیل کرده 
و روشــن فکر و آرمان خواه، ایــن چنین به 
گرداب تروریسم ســقوط می کنند.رد خون 
در توجیه اتفاقات داستانی خود فاجعه عمل 
می کند. نه مجاهدینش هدف تازه ای دارند و 

نه سپاهی هایش نه مردمش.

هــدف  امــا 
و  مهدویــان 
فیلم  عوامــل 
این  واشکافی 
ت  عــا ضو مو
است.  نبوده 
فیلم  هدف 
ن  همــا
ی  چیــز
که  است 

2نــیمــــــــروزمـــاجــــرایـ     
Day-V Jonz 

غیر مســتقیم و از پس پرده در اواخر فیلم 
خود را نشان می دهد. همان جایی که صدای 
کوبیدن به نعل مهدویان بلندتر می شــود. 
فیلم در آخر شــمایی کلی از اتفاقات بعد از 
عملیات فروغ جاویدان و مشخصا اعدام های 
ســال 67 در پس زمینه ارائــه می کند و با 
آماده کــردن مخاطب در دو ســوم ابتدایی 
نتیجه ی دلخواه خود را به او دیکته می کند. 
ماجرای نیمروز: رد خون فقط ژست بی طرفی 
می گیرد وگرنه تا گلو در ایدئولوژی فرو رفته 
اســت. با این حال باید گفت فیلم نسبت به 
فیلم قبلی منســجم تر شده و دیگر احساس 
نمی کنید با تدوین چند فیلم کوتاه پشت سر 
هم طرف هستید. جلوه های ویژه ی میدانی، 
گریم و دیگر بخش های این چنینی به خوبی 
کار شــده اند و از کیفیت مناسبی برخوردار 

هستند. 

ماجرای نیمــروز: رد خون بــرای مخاطب 
عام فیلم جذابی اســت اما نــه جدید و نوع 
نگاهش همچنان کلیشه ای ناقص و جهت دار 
است،فعال مشخص نیست تا چه زمانی باید 
برای تماشــای اثری درخور توجه، بی طرف 
و موشــکافانه درباره ی سازمان مجاهدین و 

تاریخ معاصر مرتبط با آن ها صبر کنیم.

رد خون



همزمان با چهلمین ســالگرد انقالب اســالمی 
ایران بازار موسیقی کشور وضع عجیب و غریبی 
به خود گرفته اســت .شــاید از دید بسیاری از 
مردم با ایــن تعداد کثیر خواننده ها و کنســرت 
ها ، حال موسیقی کشــور خوب باشد اما بررسی 
های تخصصی تــر این گفته را تائیــد نمی کند. 
خواننده های جوان پرکار در زمینه کنسرت در این 

روزها گاهــا حتی یک آلبوم 
رســمی هم ندارند 

اما  “دونه دونه” 
آهنگ  تــک 
بیرون  هایی 

میدهند تا کنســرت هایشــان همواره مشتری 
خودرا داشته باشد.کنسرت ،این روزها پر درآمد 
ترین زمینه فعالیت خواننده ها است، رقم هایی 
بین 15 الی 50 میلیون تومان برای هر ســانس 
کنسرت نصیب خواننده و گروهش می شود.این 
ارقام باعث شده است تا آن ها به جای کیفیت به 
کمیت و تعدد کنسرت های خود بپردازند. درهیچ 
جای دنیا مرسوم نیســت که خواننده ای در یک 
شب دو و حتی سه ســانس کنسرت برگزارکند.
همین مسئله باعث شــده در برخی موارد شاهد 
اجرای پلی بــک و لب زدن در 
ها  کنسرت 

باشیم.اما چه می شود که با این وجود باز هم تمام 
بلیط های این نوع کنســرت ها به فروش رفته و 
اصطالحاً Sold Out می شــوند؟در یک کالم می 
توان گفت سلیقه موسیقایی مردم ایران به خوبی 

جهت داده شده و می شود.
سال ها اســت در هیچ مقطع تحصیلی و یا حتی 
رســانه ملی کوچکتریــن آموزش پایــه ای در 
موسیقی را شاهد نیستیم.شــاید خیلی از مردم 
حتی اســم کلمه “نت “ را هم نشــنیده باشند. 
دومین مسئله رسانه ملی است.تمامی شبکه های 
تلوزیونی به تریبونی برای تبلیغات این افراد شده 
است. حضور هر خواننده در برنامه های غیرمرتبط 
و پرمخاطب رابطه مســتقیمی با قــدرت مدیر 
برنامه او و مســائل مالی دارد.این درحالی است 
که اشخاصی چون محمدرضا شجریان 
،کیهــان کلهر،حســین علیــزاده و 
کوروش یغمایی و حتــی آثار این 
اساتید سال هاست جایی در رسانه 
ملی ندارند.سومین مسئله تهیه 
کنندگان هستند. افرادی اغلب 
جوان،پولدار،با رابطه باال و در 
یک کالم آقازاده و شبه آقازاده 
،تهیه کنندگان امروز موســیقی 
هســتند. از دید این افراد موسیقی هنر 
نیســت، بلکه تنها یک صنعت اســت و 
هرکس بتواند ســالن ها را بیشتر پرکند 
خواننده بهتری است حال چه تفاوتی دارد 

که “هربار این درو “ بخواند یا مرغ سحر!!
درکنار رشد قارچی خواننده های غالبا بی 
کیفیت،شاهد ممنوع الکاری هنرمندان 
بــا ســابقه و محبوبی همچــون مهدی 
یراحی،حمید عسکری و علی قمصری در 
هفته هــای اخیر بوده ایم.مهــدی یراحی و 
حمید عسکری بیش از ده سال است جزء با 
کیفیت ترین های موسیقی پاپ بوده اند.علی 
قمصری نیز از محبوب ترین و با کیفیت ترین 
آهنگسازان و نوازندگان موســیقی سنتی ایران 
است و حتی استاد محمدرضا شجریان ایشان را 
با هنرمندی چون استاد حسین علیزاده مقایسه 

کرده است.
در مجموع این روزها موسیقی پاپ به جای تعدد 
کنســرت و خواننده های یکی دو روزه،نیازمند 
اســتعدادیابی و آموزش صحیح از پایه و توجه به 
اســتعداد های نهفته در دختران و پسران جوان 

این سرزمین است.

نشریه سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی جرس
مدیرمسئول :یاشار صادقی
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