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Abstract 
The capital market can play a role as one of the most effective financial 
institutions in the dynamics of industry and economy of any country. The 
initial idea of establishing the capital market in Iran dates back to 1972. But 
what has been evident in this era is that there was no serious determination to 
transform the capital market into its true position. Despite the various policies 
of economic prosperity in the past years and principle 44, but in the realization 
stage; Since the governments of Iran were in the category of rentier 
governments, they did not see much need for people's assistance in advancing 
their economic goals. And vice versa, it was these people who were always 
waiting to receive government support but what was observed in Iran from 
April 2020 to August was the serious determination of the government to give 
priority to the place of the stock market in the economy. This issue became 
such a priority that, after the Corona issue, it became the most serious issue 
for the country's economic and political planners. In order to get out of this 
situation, the government considered relying on the tax on stock transactions 
and the prosperity of the capital market. This issue needed to gain the public 
trust of the people in order to provide the basis for its realization with more 
participation. The more the trust and public participation of the people 
increased, the more the government's income from this market increased. But 
this relationship also has a paradoxical consequence. If the stock market falls, 
the public and political trust of the people will be affected, which will have 
important effects on the sphere of Iranian politics and society. Indeed, 
although this unparalleled attention of the government implies the economic 
problems caused by sanctions and its consequences such as budget deficit, 
inflation, recession and finally the spread of coronavirus, but from another 
perspective, its effects can play a role as a socio-political phenomenon in 
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Iranian society. The important point is that the right or wrong decisions of the 
government in the field of the stock market in the past years, despite some 
trials and errors, had little effect on Iran's economic and political arena due to 
the small number of shareholders. But the huge number of Iranian 
shareholders and families in 2020 changed the issue. In this regard, the twelfth 
government of Iran explicitly demanded the serious entry of people into the 
capital market, and the people eagerly welcomed it in order to preserve and 
increase the value of their assets, as well as to help the government. This 
economic trend has had political and social effects on Iranian society and if it 
continues, it can gradually transform people who have a low role in the 
economic fields into actors with a special spirit of the capital market, including 
increasing risk-taking, applying financial rationality and frequent calculations 
of profit and loss, and in the long run, change their attitude from economy to 
politics and society. But on the other hand, this economic support of the people 
to the government, which was the result of trusting the government, has 
paradoxical consequences. The fall of the stock market means a sharp decrease 
in political trust and the consequences of the downward trend in the 
relationship between the people and the government. In fact, the widespread 
presence of the people caused the impact of the successes and failures or the 
support and shortcomings of the capital market managers and its main actor, 
which is the government, to increase in the society and gradually spread the 
changes from the economic field to other areas. An issue that can result from 
strengthening political and public trust to loss of trust and from strengthening 
public participation to some security concerns. The same stages that went 
through during 2020: From the rise of the stock market in five months (April 
to August 2020) to its downward trend in the rest of the year, and from the 
unprecedented reception of the people, to the heavy losses inflicted on them, 
and also from the trust and participation of new shareholders, to Their mistrust 
and pessimism. In this article, we seek to answer the question that what 
process can the process of deepening the capital market in the twelfth 
government have on the political sphere of Iranian society? In the framework 
of the theory Capital market tax and also public trust and using method of 
content analysis, the issue was studied. The collection of President Hassan 
Rouhani's speeches related to the capital market was compiled. The working 
method is based on the number of words used by him in relation to the capital 
market (in the April to August 2020), i.e. the time when the stock market was 
at its peak, until the sharp fall in this market. Then the results of these data 
were compared with the same period in the previous years and the 11th 
government, and by examining these results, an illustrative analysis was 
obtained. These words are generally expressed in the most important official 
meetings of the government. In fact, all of Rouhani's speeches during his 
presidency, in which he mentioned the capital market, were taken into 
consideration as a statistical community. The method of extracting it was by 
searching for the word stock among his words. The method used to complete 
the process, in order to analyze the state of public opinion in Iranian society 
and examine the role they give to the government in the process of the fall of 
the capital market, is a collection of the words of influential political and social 
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figures and authorities (including prominent representatives of the Majlis , 
Presidential candidates in the 1400 Iranian elections, representatives of 
student organizations), the content of effective national social and media 
campaigns and the collective and individual performance of stakeholders 
(protest rallies, etc.) in the time period of August 15, 2020 to June 2021 were 
analyzed. From the results of the developments, it can be concluded that the 
twelfth government's explicit support of the capital market has led to the fall 
of the stock market index, and the process of political trust is at risk. 
Keywords: Capital Market, Content Analysis, Deepening, Scenario writing, 
Stock Exchange 
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 بررسی فرآیند تعمیق بازار سرمایه در دولت دوازدهم 

 و تاثیر آن بر آینده سیاست در ایران 

 چکیده
آفرینی  تواند بعنوان یکی از موثرترین نهادهای مالی در پویایی صنعت و اقتصاد هر کشور نقشبازار سرمایه می 

بخشی به جایگاه  اولویتدر ایران مشاهده شد، عزم جدی دولت در    1399نماید. آنچه در  پنج ماه اول سال  
ترین موضوع  بورس در اقتصاد بود. این مهم به قدری در اولویت قرار گرفت که بعد از مساله کرونا به جدی 

نظیر دولت، مدلول مشکالت  ریزان اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شد. اگرچه این توجه کممورد توجه برنامه
ی بودجه، تورم، رکود و در نهایت شیوع کرونا بود اما از  اقتصادی ناشی از تحریم و تبعات آن همچون کسر

آفرین شود. معکوس  اجتماعی در جامعه ایرانی نقش  -ای سیاسی تواند بعنوان پدیدهمنظری دیگر اثرات آن می 
زیان بورس،  شاخص  شدن  نزولی  گذشته،  روند  بی شدن  افزایش  مردم،  سنگین  مدیریت های  و  اعتمادی 

سرمایه   بازار  شهریور  نامطلوب  از  مساله  1399که  تسری  روند  تسریع  بر  همگی  کرد،  پیدا  ای بروز جدی 
بازار سرمایه در دولت  تعمیق  فرآیند  این است که  مقاله  واقع شد. پرسش  به عرصه سیاسی موثر  اقتصادی 

ارچوب  تواند چه تاثیری بر آینده سپهر سیاست در ایران داشته باشد؟ در چهای آن، می دوازدهم و فراز و نشیب
نظری مالیات بر بازار سرمایه و همچنین اعتماد سیاسی و با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسی شد و بر این  
نکته تاکید گردید که حمایت صریح دولت دوازدهم از بازار سرمایه موجب شده است تا با سقوط شاخص  

 بورس، روند اعتماد سیاسی در معرض مخاطره قرار گیرد.
 بازار سرمایه، بورس، اعتماد سیاسی، تعمیق، سناریونویسی، تحلیل محتوا. :یواژگان کلید
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 مساله  بیان  مقدمه و
ها در مدیریت جامعه همواره با مسائل مختلفی روبرو هستند. در این میان موضوعات  دولت

ها قرار دارند. گاهی عوامل  اقتصادی و تامین بودجه و درآمد کشور در صدر این اولویت
برنامه  خارجی، تحقق  مسیر  در  جدی  میموانع  ایجاد  اقتصادی  جنگ،  های  تحریم،  کنند. 

بیماری و  طبیعی  چالش بالیای  مهمترین  از  فراگیر  دوازدهم  های  دولت  است.  بیرونی  های 
ایران هم که با دو مانع سخت تحریم و کرونا روبرو شد، از این قاعده مستثنی نبود. یکی از  

رفت از این وضعیت و رفع بخشی از کسری این دولت برای برون راهکارهای اصلی و مهم  
مهم   این  بود.  سرمایه  بازار  رونق  و  سهام  معامالت  بر  مالیات  به  اتکای  شده،  ایجاد  بودجه 
نیازمند جلب اعتماد عمومی مردم بود تا با مشارکت بیشتر زمینه تحقق آن فراهم گردد. هر 

گردید.  شد، درآمد دولت از این بازار بیشتر مییچه اعتماد و مشارکت عمومی مردم بیشتر م 
باشد. در صورت سقوط بازار بورس،  اما این رابطه دارای یک پیامد پارادوکسیکال نیز می

گرفت که اثرات مهمی را بر سپهر سیاست  اعتماد عمومی و سیاسی مردم تحت شعاع قرار می
 و اجتماع ایران برجای خواهد گذاشت.

های حقیقی و مالی و همچنین  توان به بخش فوق، بازار هر کشور را میبا توجه به مطالب  
بازارمحور تقسیمبانک و  پول محور  بازار سرمایه و  میان دو  تعامل  میان  این  بندی کرد. در 

وری نظام مالی کمک شایانی نماید. تعمیق بازار سرمایه بعنوان منبع  تواند به افزایش بهرهمی
مالی شرکت بن تامین  و  اقتصادی دولتگاهها  رشد  اقتصادی،  با  های  و  نموده  تضمین  را  ها 

های تولیدی، بسیاری از معضالت  های غیرمولد جامعه به بخش هدایت منابع مالی از بخش 
ها مورد دیگر  ها و جوامع از جمله بیکاری، تورم، کسری بودجه، کنترل نقدینگی و دهدولت

 تقا بخشد.را مرتفع نماید و سطح رفاه اجتماعی را ار 
ها بازار  گردد. در این سالبر می  1351ایده ابتدایی تاسیس بازار سرمایه در ایران به سال  

سرمایه و به طور مشخص نهاد بورس در ایران، فراز و فرودهای بسیاری را طی نموده است.  
به   سرمایه  بازار  تبدیل  برای  عزمی جدی  اینکه  است  بوده  آشکار  دوران  این  در  آنچه  اما 

ها  یگاه واقعی آن وجود نداشته است. نکته مهم در این میان، نقش پررنگ و کلیدی دولت جا
باشد که با فلسفه وجودی بازار سرمایه  در پویایی و یا انزوای این نهاد اقتصادی در ایران می

 همخوانی چندانی ندارد.  
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، 44صل  های مختلف رونق اقتصادی در سنوات گذشته و ادر این میان با وجود سیاست
اند،  های رانتیر قرار داشتهبندی دولتهای ایران از آنجا که در دستهاما در مرحله تحقق؛ دولت

نمی اقتصادی خود  اهداف  پیشبرد  به مساعدت مردم در  نیازی  این  چندان  بالعکس  و  دیده 
اما در سال  مردم بودند که همواره منتظر دریافت حمایت شرایط    1399های دولتی بودند. 

ها  یر کرده بود. نفت بعنوان منبع تامین کننده بودجه دولت ایران خریداری نداشت. تحریمتغی
گیر کرد و دولت برای تامین درآمدها،  گیر شدن بیماری کرونا، اقتصاد ایران را زمین و همه

های بزرگ  رفع کسری بودجه و کاهش فشارهای اجتماعی در طرحی نو به جذب سرمایه
بازار این بازی برد  مردم از طریق  انتقال سهام روی آورد. در  بر  مالیات  برد در    -سرمایه و 

شد. به طور مشخص قسمتی از  صورت موفقیت، برخی اهدف اقتصادی دولت برآورده می
گردید و از سویی  منابع مالی دولت تامین شده و در ثانی زمینه کنترل نقدینگی هم فراهم می

نیز در پرتو  شان مرتفع شده و عدههنگرانی مردم از جهت کاهش ارزش سرمای ای از آنان 
 یافتند. افزایش شدید قیمت سهام به سودهای کالنی دست می

دولت به صورت صریح تقاضای ورود جدی مردم به بازار سرمایه را داشت و مردم هم  
افزایش ارزش دارایی به دولت،  عالقمندانه در جهت حفظ و  های خود و همچنین کمک 

بی جامعه  استقبال  بر  اجتماعی  و  سیاسی  تاثیرات  اقتصادی،  تمایل  این  دادند.  انجام  نظیری 
های اقتصادی را به مرور نقش در عرصهتواند مردم کمایرانی داشته و در صورت استمرار می

ریسک افزایش  جمله  از  سرمایه  بازار  ویژه  روحیات  با  بازیگرانی  بکارگیری به  پذیری، 
گرداند و در درازمدت موجب تغییر  محاسبات مکرر سود و زیان مبدل می  عقالنیت مالی و

نگرش آنها از حوزه اقتصاد به سیاست و اجتماع شود. اما سوی دیگر این حمایت اقتصادی  
مردم از دولت که نتیجه اعتماد به دولت بود، پیامدهای پارادوکسیکالی را در پی دارد. سقوط  

یاسی و پیامدهای ناشی از روند نزولی رابطه میان مردم و  بورس یعنی کاهش شدید اعتماد س
ها  ها یا حمایتها و شکستدولت. در واقع حضور گسترده مردم موجب شد که تاثیر موفقیت

های مدیران بازار سرمایه و بازیگردان اصلی آن که همان دولت باشد، در جامعه  و کوتاهی
ای که  ها تسری دهد. مسالهادی به سایر حوزهبیشتر شده و به مرور تحوالت را از عرصه اقتص

تواند از تقویت اعتماد سیاسی و عمومی تا سلب اعتماد و از تقویت مشارکت عمومی تا  می
از صعود   1399های امنیتی را در پی داشته باشد. همان مراحلی که طی سال  برخی نگرانی

سابقه مردم به  و از استقبال بی  1399بورس در پنج ماهه اول به روند نزولی آن در ادامه سال  
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اعتمادی  وارد تا بیهای سنگین وارد شده به آنان و نیز اعتماد و مشارکت سهامداران تازهزیان
 و بدبینی طی شد. 

نوشتار می این  اساس  بازار  بر همین  فرآیند تعمیق  پاسخ دهد که  این پرسش  به  کوشد 
چه تاثیری بر آینده سپهر سیاست در ایران های آن  سرمایه در دولت دوازدهم و فراز و نشیب

بر بازار سرمایه و همچنین   دارد؟ در جواب این پرسش، بر اساس چارچوب نظری مالیات 
سابقه دولت دوازدهم به  اعتماد سیاسی و با استناد به روش تحلیل محتوا، میزان تاکیدات بی

که منجر به    1399ه اول سال  بازار سرمایه و دعوت به حضور مردم در این بازار، در پنج ماه 
بی اثرات  استقبال  و  بررسی  بازار سرمایه شد،  تعمیق  مقدمات  و  بازار سرمایه  از  مردم  نظیر 

گیرد. همچنین با کمک تحلیل محتوا، تاثیر سقوط  سیاسی اجتماعی آن مورد واکاوی قرار می
های سیاسی  شاخص بورس و در نتیجه کاهش مشارکت و اعتماد عمومی بر آینده سایر عرصه

 گردد.  اجتماعی تبیین می

 ، پیشینه و طرح فرضیه  مبانی نظری
های اصلی و مکمل این پژوهش  »مالیات بر بازار سرمایه« و »اعتماد عمومی« بعنوان چارچوب

دولت و مالیات همواره دو جزء از مهمترین و مؤثرترین عناصر همه  در نظر گرفته شده است.  
های اجتماعی شکل  ی هستند. از زمانی که دولت و چارچوبهای اقتصادی و اجتماعنظام

ارکان تشکیل دولت بحساب میگرفته مالیات جزء  آمده است. در صورتی که وجود  اند، 
هایی دارد که برای تأمین  دولت و نظام اجتماعی ضروری باشد، انجام وظایف مربوط هزینه

  )رستم زاده و گودرزی،وجود دارد    هامالی آنهایی برای تأمین  ها نیاز به ساختن راهآن هزینه
تقسیم    .(124:  1396 مالیاتی و غیرمالیاتی  به دو گروه درآمدهای  اغلب  درآمدهای دولت 

منابع درآمدی  شودمی با سایر  بسیاری از کشورها در مقایسه  مالیاتی در  . نقش درآمدهای 
ثار نامطلوب اقتصادی به میزان  بیشتر حائز اهمیت است و در مقایسه با سایر منابع از ایجاد آ

کاهد و همچنین این منبع درآمدی به دلیل قابلیت کنترل، بر سایر منابع ناشی قابل توجهی می
 .(163: 1384پورمقیم و همکاران، )از اقتصاد داخلی ترجیح دارد 

،  مالیات بر ثروت:  های مالیاتی سه پایه اصلی مالیات بشرح زیر مورد نظر هستنددر نظام
ها  انواع مالیات(.  21:  1389)پژویان و درویشی  مالیات بر هزینه و یا مصرف  و  لیات بر درآمد  ما

پرداخت ترتیب  نظر  دسته  نیز  از  دو  می  به  مستقیم  مالیات  :شوندتقسیم  های  مالیات  وهای 
کنندگان آن مشخص است،    هایی هستند که پرداختهای مستقیم؛ مالیاتمالیات.  غیرمستقیم
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های مالیاتی  عات مربوط به هریک در پرونده ال مشخصات و منبع مالیاتی آنها و سایر اطنام و 
طور مستقیم توسط مأموران مالیاتی    ها بهو فهرست مؤدیان درج گردیده است. این مالیات

معمو و  می  المطالبه  پرداخت  کوتاه  موعدهای  در  و  فوری  صورت  مالیاتبه  های  شوند. 
کنندگان آن برای سازمان امور مالیاتی ناشناخته    هستند که پرداختهایی  غیرمستقیم؛ مالیات

های تشخیص و قطعی شدن از  شوند و بین مرحلهباشد؛ به صورت غیرفوری پرداخت میمی
فاصله دیگر  طرف  از  اجرا  و  وصول  و  طرف  حاضر    یک  حال  در  دارد.  وجود  زمانی 

به    حاتال بر آخرین اص   مستقیم و بنا   های های مستقیم در ایران بر اساس قانون مالیاتمالیات
 (. 13: 1392)آل عمران،  باشندشامل مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد می ،لحاظ منبع

عبارت است از  دولت  درآمد عمومی  » ،  ایران   قانون محاسبات عمومی   10طبق ماده  
ی و  های دولت ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت درآمدهای وزارتخانه 

درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور  
قانون  مکرر    143«. بر این اساس مطابق ماده  شود تحت عنوان درآمد عمومی منظور می 

بر اخذ مالیات از نقل و انتقال سهام بعنوان منبع درآمد  صراحت    های مستقیم، به مالیات 
ها  »از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت   : دارد بیان می شود و  دولت اشاره می 

ایرانی و خارجی در بورس  بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات  اعم از  یا  ها 
 «. تقدم سهام وصول خواهد شد   مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق 

نظر دولت  مد  فرآیند درآمدزایی همواره  اما چالش این  بوده است  های  های سال ها 
اخیر خصوصا بحث تحریم و شیوع کرونا، دولت را بر آن داشت که برای رفع مشکالت  

  بودجه   عمده کسری   ، های قبل در سال ای به این مقوله داشته باشد.  درآمدی توجه ویژه 
یق استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از صندوق توسعه ملی جبران شده اما در  طر   از 

های جدیدی برای تامین مالی  بر استقراض از صندوق توسعه ملی، راه   عالوه   1399  سال 
هزار میلیارد    10، بیش از  این سال ماهه ابتدایی  که دولت در پنج   طوری به .  دولت ایجاد شد 

مالیاتی از   بازار سهام داشت که این میزان نزدیک به سه   و   نقل تومان درآمد    انتقال در 
فروش  در کنار آن،    .است   98انتقال سهام در سال    و   برابر کل درآمد مالیاتی دولت از نقل 

 (. 1399نیز مورد توجه بوده است )سایت الف،  دولتی    های و واگذاری سهم 
پژوهش،  مکمل  چارچوب  با  رابطه  در  و   اما  عمومی  از    اعتماد  سیاسی  اعتماد 

ترین مباحثی است که در رابطه میان دولت و مردم تاثیرگذار هستند. خصوصا آنگاه  اصلی 
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پایه  بعنوان  مردم  عمومی  رفاه  و  معیشت  با  ارتباط  ای که  در  انسانی  نیازهای  ترین سطح 
یکی از عناصر جامعه مدنی است که بعنوان عاملی در جهت تعامل بین    "اعتماد "باشند.  

شود. حضور قشرهای مختلف مردم یک جامعه در  افراد جامعه و ارکان دولت تلقی می 
بستگی   ارکان دولت  و  آنها  بین  متقابل  اعتماد  میزان  به  امور،  در  مشارکت  و  همکاری 

می  که  است  امری  اعتماد  بنابراین  یک  دارد.  پیشرفت  و  توسعه  در  موثری  نقش  تواند 
 (. 146:  1389کشور ایفا نماید )شایگان،  

باور مردم نسبت به رفتارها و اقدامات خاصی است که انتظار دارند    "اعتماد عمومی "
ببینند   دولت  درویش،  از  از  54:  1391)شهبازی،  عموم  انتظار  یعنی  دیگر  بعبارت   .)

به خواسته  مطلوب  پاسخ  عمومی  دریافت  اعتماد  عمومی.  امور  متولیان  از سوی  هایشان 
نهادها و ساز  به  پیوند می مان شهروندان را  این طریق مشروعیت و  های دولتی  از  دهد و 

  (. اعتماد 9:  1380فر،  کند )الوانی و دانایی اثربخشی دولت دموکراتیک افزایش پیدا می 
که   عمـومی  است  اهمیت  واجد  دلیل  کردن   در   بدین  اجرایی  و  تنظیم  از    حمایت 
ـ   شــهروندان   موثر   همکــاری   همــچنین   و   عمــومی   های سیاست    ایفــا  کلیدی   ش نقـ

  اعتماد   ها در جامعه به میزان سازمان   موثر   کارایی  (Gordon, 2000: 296). مــیکنــد 
 (. Terwel, 2009: 291)   بستگی دارد آنها  مردم به  

سلب   یا  سازد، موجب کاهش  برآورده  را  انتظارات شهروندان  نتواند  دولتی  هرگاه 
بسیاری  بر این باور است که در دنیای امروز    دنهارت   رابرت شود.  اعتماد شهروندان می 

اعتماد  به دولت  مردم  )   از  اشاره    لر ی م (.  Denhardt, 1999: 292ندارند  این مطلب  به 
بی  که  ریشه  دارد  عمومی  بخش  کارگزاران  و  نهادها  دولت،  به  نسبت  اعتمادی 

  داعتما   میزان   رود. کاهش های واقعی و مشکالت عدیده سیاستمداران بشمار می شکست 
وسیع   نارضایتی   نوعی   نشانگر   هـا دولت   به  و  به   مستمر  این   است   آن   نسبت    مساله   که 

)   بنیـادین  تحـوالت   و   تغییـر   وقـوع   بالقوه   ظرفیت   میتواند  دهد  افزایش   ,Millerرا 

(. به گفته کنفوسیوس، »اگر مردم به دولتمردان خود اعتقاد نداشته باشند،  951 :1974
 (.   8:  1385قلی پور و پیران نژاد،  دولت توان ماندگاری ندارد« ) 

همچنین با افول اعتماد عمومی، مشارکت عموم مردم در فرآیندهای سیاسی کاهش  
یافت   تصمیم   در   و خواهد  تصمیم اجرای  دشوار خصوصاً  و  های  ایثار  مستلزم  که  هایی 

کرد  نخواهند  همکاری  است،  از  .  فداکاری  مردم  رضایت  عدم  که  داشت  توجه  باید 
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بی سازمان  تسری  موجب  دولتی  می های  سیاسی  نظام  به  آن  اعتمادی  پیامد  که  شود 
المللی خواهد  های ملی و بین تفاوتی شهروندان نسبت به همراهی نظام سیاسی در صحنه بی 

 (.  3:  1395)انصاری، نجف بیگی،    بود 
یاسی« بعنوان چارچوب مکمل این پژوهش،  در موضوع »اعتماد س   نگلهارت ی ا   رونالد 

پیشرفته، اعتماد تا   به تاثیر عامل رشد اقتصادی بر اعتماد تاکید دارد و اینکه در جوامع 
می  اعتماد  نیز  مخالف  احزاب  اعضای  به  حتی  که  یافته  گسترش  عامل  حدی  او  شود. 

می بی  زندگی  از  در عدم رضایت  را  را موج اعتمادی  اقتصادی  توسعه  اعتماد  داند و  ب 
کند  نیز اعتماد سیاسی را به شرایط اقتصادی و تجارب تاریخی مرتبط می   لد ی بنف داند.  می 

(. هابرماس هم در مبحث مشروعیت، عملکرد ضعیف هر کدام از زیر  1373)اینگلهارت،  
می سیستم  بحران  به  منجر  را  حکومت  اجتماعی  و  اداری  اقتصادی،  )پیوزی،  های  داند 
1379 .) 

است. وی در مبحث اعتماد    دنز ی گ گری که در این زمینه سخن گفته است  اندیشمند دی 
(.  57:  1380سیاسی بر دولت رفاه و توجه به دو طبقه فقیر و متوسط تاکید دارد )گیدنز،  

نیز از جمله عوامل موثر بر اعتماد را عملکرد دولت در بخش اقتصادی که منجر    زتومگا 
هم در    ل ی و   ک ی فردر (.  1384داند )زتومگا،  ی شود م اعتمادی می به افزایش و کاهش بی 

بررسی عوامل موثر برکاهش اعتماد عمومی به دولت، به عملکرد اقتصادی دولت اشاره  
در کنار شاخص می  و  بی کند  و تورم(، شاخص  بیکاری  )نرخ  فقر  اقتصادی  نظمی  های 

)راهپیمایی  شورش مدنی  درگیری ها،  و  قرار  ها  سنجش  مورد  را  سیاسی(  دهد  می های 
اندیشمندان نتیجه می 159:  1385)الوانی و شیروانی،   اینکه  (. آنچه از نظریات این  شود 

هایی که خواهان حفظ مشروعیت نظام و افزایش اعتماد سیاسی مردم هستند، باید  دولت 
نهادها  تالش  آنان و عملکرد درست  تامین رفاه  به رضایت مردم،  های خود را معطوف 

دی که با معیشت و رفاه مردم در ارتباط هستند نمایند )شایگان،  خصوصا نهادهای اقتصا 
1389  :5 -154 .) 

سال   در  خصوصا  ایران  سرمایه  بازار  می   1399عملکرد  از  را  یکی  بعنوان  توان 
نهاد   این  کارکرد  اهمیت  زد.  مثال  مردم  سیاسی  اعتماد  بر  موثر  نهادهای  و  سازوکارها 

های جهان که بورس در آنها نهادی مستقل  شود که برخالف اکثر کشور وقتی آشکار می 
و سازمانی غیرانتفاعی است، بورس اوراق بهادار تهران کامال نهادی تحت مدیریت دولت  
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ایجاد  می  مواقعی  در  سرمایه  بازار  به  توجه  که  است  داده  نشان  تجربه  سویی  از  باشد. 
ن است و  های تحت پوشش خود ناتوا شود که دولت در تامین نیازهای مالی شرکت می 

می  بهبود  دولت  مالی  وضعیت  می هرگاه  سپرده  فراموشی  به  سرمایه  بازار  شود  یابد، 
از همین 152- 4:  1380)عنایت،   و  تئوریک    اسلم   ن ی کو روست که  (  »نقش  پژوهش  در 

بیان می    سه   شامل   مالی   بازارهای   در   دولت   دارد که: عملکرد دولت در بازارهای مالی« 
 :Sleem, 2010دولت )   شخصی   مالی   نیازهای   و   مداخالت   مقررات،   : است   اصلی   جنبه 

2 .) 
این چارچوب  بر اساس  اگر بخواهیم  بازار سرمایه در  حال  نظری، روند تعمیق  های 

بایست به ارتباط میان چرخه، بحران  و تاثیرات سیاسی آن را تحلیل کنیم می   1399سال  
و کیفیت اعتماد    - استقبال مردم   – ایه  درآمد مالیاتی از بازار سرم   - اقتصادی، نیاز دولت 

سیاسی اشاره کرد. در واقع دولت دوازدهم برای گذار از بحران اقتصادی و مشکالت  
بازار سرمایه روی   انتقال سهام در  بر  مالیات  از  بازار سرمایه و درآمد حاصل  به  تحریم 

نیز به دنبال کسب  نظیر مردم هم نشانگر آن بود که سهامداران تازه وارد  آورد. استقبال بی 
اند. اما  منفعت اقتصادی و کمک به چرخه اقتصاد و تولید کشور به دولت اعتماد کرده 

در بازار سرمایه که ناشی از مدیریت نامطلوب بورس و رفتارهای   1399اتفاقات شهریور 
هیجانی سهامداران ناآگاه و تازه وارد بود، به اعتماد سیاسی و عمومی مردم آسیب وارد  

برجای  کرد   ایران  سیاست  سپهر  آینده  در  را  تاثیراتی  اقتصادی،  ریشه  با  مساله  این  که 
 شود.  خواهد گذاشت که در ادامه به آن اشاره می 

به نو بودن موضوع   در رابطه با پیشینه تحقیق و مطالعات صورت گرفته هم با توجه 
نوشتاری علمی در  مقاله و همچنین تمرکز آن بر بازار سرمایه و دولت دوازدهم، تاکنون  

این زمینه به رشته تحریر در نیامده است، خصوصا از این باب که اثر این موضوعات را  
هایی که تشابهاتی با عنوان مقاله  بر سپهر سیاسی ایران بررسی کرده باشد. برخی پژوهش 

باشند: مقاله »بررسی نقش بازار سرمایه در رشد  دارند، به صورت مختصر بشرح زیر می 
»اولویت اقتصا  علیزاده؛  خادم  امیر  خرد«  اقتصاد  رویکرد  با  ایران  مولفه دی  های  بندی 

»حفظ   راعی؛  ابراهیم  محمد  و  سلطانی  مرتضی  سرمایه«  بازار  با  مرتبط  مقاومتی  اقتصاد 
استقالل نظام بورس و اوراق بهادار تهران« نوید رهبر؛ »مشکالت و تنگناهای بازار سرمایه  

های نهم و  نایت و نهایتا »بررسی عملکرد بازار سرمایه در دولت در ایران« سید ابراهیم ع 
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دهم« علی صالح آبادی اشاره کرد. همانطور که از عناوین این مقاالت هم مشخص است،  
های جزئی، تفاوت ماهوی با موضوع این پژوهش دارند و از این  با وجود برخی شباهت 

کاربردی روز اقتصاد و سیاست ایران    حیث مقاله پژوهشی نو و در رابطه با یکی از مسائل 
 باشد. می 

در رابطه با فرضیه مقاله، تعمیق بازار سرمایه موجب افزایش مشارکت عمومی خواهد  
بخشی به بازار سرمایه و ورود گسترده مردم به عرصه اقتصادی، شاهد رابطه  شد. با عمق 

اقتصاد  میان  چندجانبه  و  از   - دولت    - متعاملی  و  بود  خواهیم  اقدام    مردم  هر  سویی 
ناسنجیده ممکن است موجب کاهش اعتماد سیاسی به دولت و به هم خوردن این رابطه  
شود. اگر بخواهیم فرضیه مقاله را در یک گزاره خالصه کنیم: وقتی که دولت به طور  

گذاری در بازار بورس در جهت تامین بخشی از  صریح و آشکار از مردم جهت سرمایه 
طریق   از  بودجه  می کسری  دعوت  سهام  معامالت  بر  مالیات  بازار  اخذ  سقوط  با  کند، 

بورس شاهد پیامدهای پارادوکسیکال این وضعیت و مخاطره افت اعتماد سیاسی خواهد  
 بود. 

 روش پژوهش  
روش تحلیل محتوا روشی است که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است. در رابطه  

مند انواع  های مرسوم برای مطالعه دقیق و نظام روش از    توان گفت که می   تحلیل محتوا با  
های علوم اجتماعی کاربرد دارد. منظور  ای است و در تمام شاخه متون بویژه متون رسانه 

و تصاویری است که    ها، معانی، نمادها از محتوا انواع واحدهای انتقال پیام اعم از واژه 
هرگونه نوشته، گفتار یا تصویری است که  شود. متن نیز به معنای  در یک متن یافت می 

وسیله  ارتباط بعنوان  برای  می ای  بکار  است  گیری  ممکن  گوناگون  متون  بنابراین  رود. 
ز آنها باشند. منابعی که برای تحلیل محتوا بکار  ای ا نوشتاری، دیداری و شنیداری یا آمیزه 

چاپی، دستمی متون  انواع  از:  عبارتند  تصاویرنوشتهروند  فیلمها،  یا  ،  مکالمه  نوارهای  ها، 
سخنرانی و نظایر آنها. رسم بر آن است که انواع گوناگون متون نخست به شکل نوشتاری  

ها نخست روی کاغذ  ها یا سخنرانیتبدیل و سپس تحلیل محتوا شوند. بنابراین، متن مصاحبه
 . (379: 1390 ،سیدامامی) شوندنوشته و سپس تحلیل محتوا می

مح  تحلیل  استروش  سیاسی  مباحث  آماری  معناشناسی  محتوا  .  توا،  تحلیل  برخی  در 
ها  ها و جملهدر قالب کلمه  ها. این دادهها وجود داردای از پیاممتن یا مجموعهدر قالب  ها  داده
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 ,Neuman)  گرددها تبدیل میبه برخی کمیتآنها  مند  با شمارش نظامکه    بیان شده است

2000: 266  .) 
لغات، عبارات، نمادها  )در تحلیل محتوای رایج یا کمی، کمیت برخی واحدهای تحلیل  
نیات مولف از جنبه ذهنی آن تهی  شاخص برخی متغیرها در نظر گرفته می  (،و...   شود و 
در تحلیل محتوای  (. در واقع  78:  1394)فوزی، قربانی،    یابدگردد و تنها شاخص کمی میمی

ح یا یک مضمون ال حضور یک واحد تحلیلی مانند یک واژه و اصط  کمی به شمارش فراوانی
یک واحد نشانگر اهمیت  از  شود و فرض بر این است که فراوانی بیشتر  در متن پرداخته می

 . (109: 1393، تبریزی) و جایگاه آن در متن مورد نظر است

  حسن  وررئیس جمه مجموعه سخنان    ،تحلیل محتوای کمیبا توجه به روش  در این مقاله  
بازار سرمایه گردآوری  ،  روحانی با  رابطه  اساس  شددر  این  بر  تعداد    است. شیوه کار  که 

یعنی   1399ایشان در رابطه با بازار سرمایه در پنج ماه ابتدایی سال    توسطکلمات بکار برده  
زمان اوج صعود بورس تا بروز ریزش شدید در این بازار استخراج گردید. سپس نتایج این  

با مدت مشابه در سالهداده نتایج،  ا  این  بررسی  با  و  مقایسه شد  یازدهم  قبل و دولت  های 
کلمه   از  استفاده  دفعات  مشخص  طور  به  بنابراین  آمد.  بدست  گویا  در    "بورس   "تحلیل 

و در متن سایت خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران مدنظر   مجموعه سخنان رئیس جمهور
ترین جلسات رسمی دولت بیان شده است. در  در اصلیقرار گرفت. این سخنان به طور کلی  

بازار سرمایه اشاره بر  ای  واقع کلیه سخنان روحانی در دوران ریاست جمهوری که در آن 
اند بعنوان جامعه آماری مورد توجه قرار گرفت و شیوه استحصال آن هم از جستجوی  داشته

 کلمه بورس در میان سخنان ایشان بوده است.  
برای آنکه وضعیت افکار عمومی جامعه ایرانی    ،رفته برای تکمیل فرآیندروش بکار گ

دهند  مورد تحلیل قرار گیرد و میزان نقشی را که در فرآیند سقوط بازار سرمایه به دولت می
نفوذ سیاسی و اجتماعی )از  ها و مراجع ذیای از سخنان شخصیتبررسی گردد، مجموعه

های  ، نمایندگان تشکل1400های ریاست جمهوری  جمله نمایندگان شاخص مجلس، نامزد
کمپین  محتوای  رسانهدانشجویی(،  و  اجتماعی  و  های  جمعی  عملکرد  و  کشوری  موثر  ای 

بازه زمانی   ..( در   1400تا خرداد    1399مرداد    15فردی سهامداران )تجمعات اعتراضی و 
 مورد تحلیل محتوا قرار گرفت.  
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 تجزیه و تحلیل 
 شمار به امروز جهان اقتصادی کاالی  ترین سیاسی حال عین  در و مهمترین نفت شکبی

درآمدهای   هر کشوری که بخشـی عمـده ازر  دبدین سبب (.  181: 1389رود )عسکری، می
شـود، ثروت نفت، متغیری  دولت و تولید ناخالص داخلی از محل درآمدهای نفتی تأمین می

 (.  162: 1388)میرترابی،  آیدبحساب میآن سرزمین اساسی در تحلیل شرایط سیاست 

  مدهای نفتی است که سالیان آدرله وابستگی به نفت و  اهای اقتصاد ایران، مسیکی از مولفه
وابستگی اقتصاد ایران به نفت    1356زیادی مشکالتی برای کشور ایجاد کرده است. در سال  

از    در دوره بعداست.  شده  میلیون بشکه نفت استخراج می  6بسیار زیاد بوده است. و روزانه  
مار رسمی  آطبق    1390انقالب، هم تولید و هم صادرات نفت خام کاهش پیدا کرد. در سال  

 (. 166: 1394 عبدالملکی،) است شدهمیلیون بشکه نفت در روزاستخراج می 4حدود 
، شرایط سختی  19کووید  گیر  المللی و بیماری همههای سنگین بین از سوی دیگر، تحریم

خص  و  ایران  اقتصاد  برای  سازمان  را  رئیس  که  آنجا  آورد.  بوجود  دوازدهم  دولت  وصا 
منابع دولت بر اثر فشار تحریمی در سال  »مدیریت و بودجه کشور به این نکته اشاره کرد که:  

ریزی خاصی برای مردم تعبیه کنیم. سال پایانی دولت هم  پایانی تقلیل یافته و ما باید برنامه
نظیر بوده. شدیدترین مرحله، تحریم نفت  سابقه و کمیزمان شده با اتفاقاتی نظیر تحریم که ب

در برابر غذا بود. اما االن در شرایطی هستیم که حتی برای غذا و دارو، اجازه فروش یک  
رسد امکان تبادل مالی نیست. حال با این فشار  دهند و اگر هم به فروش میقطره نفت را نمی

( و یا در جای دیگر  1399شهریور    1ین،  )خبرآنال   « به ورود ویروس کرونا هم برخوردیم 
)مشرق    « محقق شده است  1399درصد از درآمد نفتی مورد انتظار در سال    6فقط  »گوید:  می

(. برای آنکه به ابعاد بحران اقتصادی و فشاری که برای تامین درآمدهای  1399مرداد    19نیوز،  
م به گزارش  نیاز بردولت وارد شد، آشنا شویم کافی است  های مجلس  رکز پژوهش مورد 

  هزار میلیارد185حدود    رقمیرا    1399رآورد عدم تحقق منابع بودجه سال  اشاره شود که ب
اقتصاد و  4:  1399های مجلس،  )گزارش مرکز پژوهش   کندذکر میتومان   (. اگرچه وزیر 

خرداد    20دهد )خبرگزاری تسنیم،  هزار میلیارد تومان کاهش می  140دارایی این رقم را به  
به این گفته    .( 1399 برنامه و بودجهاما توجه  ابتدای سال    معاون سازمان  که در شش ماهه 
آبان   21)تجارت نیوز:    هزار بشکه در روز بوده است  700تا    600متوسط فروش نفت   1399
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ای و در نتیجه افزایش بحران اقتصادی دولت  عدم تحقق منابع بودجه(، بخوبی گویای 1399
 نامیدند.   "جنگ اقتصادی"ای که دولتمردان آن را به گونهدوازدهم بوده است، 

گفته شده   مطالب  کنار  ایران  در  سرمایه  بازار  بر  مالی  بحران  بحث  همواره  تاثیر  مورد 
  یکسر  مالی جهانی عالوه برکاهش درآمدهای نفتـی ایـران،  بحـران  .پژوهشگران بوده است

:  1392پرست، احدی،  رد )یزداننیز به همراه دا  بودجه از طریق کاهش درآمدهای مالیـاتی را
تواند بعنوان یک راه حل و یا حداقل مسکن در نظر گرفته  در این میان، بازار سرمایه می  .(10

به سوی    تر باشد به همان میزان سرمایه بیشتری در جامعههر چقدر بازار سرمایه قویشود.  
اقتصادی اساسی سرازیر مییتفعال برخی    (. اصوال28:  1390پور و صادقی، )علی  شود های 

عقیده این  بر  کهاقتصاددانان  توسعه  اند  اقتصادهای  توسعه  تفاوت  و  در    یافته  نه  نیافته، 
پیشرفته آرا،   فرمان)  بازار سرمایه یکپارچه فعال و گسترده است  بلکه در وجود  تکنولوژی 

 (.  19: 1398، غفاری و وش کمیجانی، فرزین 
  در  اهمیتـی  آنچنـان  از  سـرمایه،  بـازار  اصـلی  رکـن   بعنوان  بهادار  اوراق  بورس

  سالمت   سـنجش   وسـیله  بعنوان  آن  از   که  است  برخوردار  امروزی  اقتصادی پیچیده  سیستمهای 
  تأثیرگذاری   دلیـل  بـه  سیاسی  میشود. در این میان عوامل  برده  نام  کشورها  اقتصاد  بیماری  یا  و
  آن  رکود  و  رونـق  و  بهادار  اوراق  بورس  بر  غیرمستقیم  تأثیر   دارای  اقتصادی  مسائل  بر

  تأثیرگذار  عوامل  از  یکـی  بعنوان   تواندمی  نیز  سیاسی  تحوالت  و  جریانات  بنابراین .  باشندمی
بدیهی  گردد.  قلمداد بهـادار اوراق  بورس در گذاریسرمایه  جهت   در مردم گیریتصمیم بر

  کشور   آن  افراد  عمومی  مشارکت  اقتصـادی هـر کشـوری بـدون  اهـداف  بـه  است که دستیابی
ایجاد  تصور  قابل  غیر  امری واقع  در    برای  را  زمینه  جامعه،  آحاد  بین   در  بینیخوش  است. 

آوردن می  بیشتر  مشارکت  فـراهم  )نظرپورآماده  جمالی،    ،کند  بنی  و  .  ( 78:  1396عبادی 
 اگرچه ذات بازار سرمایه خود ظرفیت مناسبی برای مردمی کردن اقتصاد کشورها است.  

بازار سرمایه ایران از لحاظ شناسایی قانونی و رسمی، منحصر به بورس اوراق بهادار تهران  
 1315ر ایران به سال  که از نوع بازار ثانویه است. فکر اصلی ایجاد بورس اوراق بهادار د  است

ها با وجود برخی از اقدامات اصالحی و  ( اما طی این سال39:  1385گردد )حافظیه،  بر می
قانون اساسی همچنان عدم وجود یک بازار سرمایه جامع و  44مثبت در راستای تحقق اصل 

صنایع   ترین مشکالت در مسیر توسعه اقتصادی بویژهکارآ و کمبود منابع مالی، یکی از اساسی
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ای که وضعیت و عملکرد بازار سهام و بورس اوراق بهادار بعنوان  بوده است. به گونه کشور
 نماینده وضعیت و عملکرد بازار سرمایه پذیرفتنی نبوده است.   

یکی از اشکاالتی جدی که به بازار سرمایه ایران وارد بوده این است که عمده متقاضیان  
اند. بعبارت دیگر عمده نقل و  لتی یا وابسته به دولت بودههای دوها و شرکتسهام، سازمان

های دولتی صورت گرفته است و بخش خصوصی مشارکت نسبتا کمی در  انتقاالت به بخش 
 (. 27: 1398،   و غفاری وش آرا، کمیجانی، فرزین  فرمان) این بازار داشته است

این   جمله    وجود با  از  شده  یاد  عوامل  از  اقتبرخی  بغرنج  تحریموضعیت  های  صادی، 
آن اجتماعی  و  اقتصادی  شدید  تبعات  و  کرونا  همچنین  و  دولت    شکننده  تا  شد  موجب 

دوازدهم در سال آخر فعالیت خود بصورت جدی به تعمیق بازار سرمایه و همچنین جلب  
سرمایه و جذب  بازار  این  در  عمومی  بمشارکت  آورد.  روی  مردم  تنها  گونهه  های  که  ای 

، بخوبی 1399میلیون نفردر سال    50میلیون به بیش از    10ر کد بورسی از  افزایش میزان صدو
، اهم اقدامات  1نشان دهنده این دگرگونی بوده است. در تایید این رویکرد در جدول شماره  

بخشی و تعمیق بازار سرمایه ذکر شده است که در نوع   حمایتی این دولت در جهت عمق
از سویی نشانگر اهمیت بازار سرمایه برای دولت در این  باشد. این اقدامات  خود کم نظیر می

 باشد. مقطع و دولتی بودن بازار سرمایه در ایران می

   1399برخی از مهمترین اقدامات حمایتی دولت دوازدهم در سال   -1جدول  

 در جهت تعمیق بازار سرمایه 

 ؛ ها دو عرضهو در برخی هفته عرضه اولیهارائه هر هفته یک 

 ؛ 1399ماهه اول سال  6درصد آنها در  60واگذاری سهام عدالت و امکان فروش 
 ؛ در بورسگذاری استانی های سرمایهشرکتوارد شدن 

 ؛ فروش مسکن در بورسارائه طرح پیش
یا شرکت فعال در بورس و فرابورس در قالب سه  13مانده سهام دولت در فروش باقیطراحی و اجرای 

 ؛  (ETF)لهصندوق قابل معامچهار

های جدید و یا مسکوت شده که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در جهت حمایت از اجرای برخی طرح 
 ،تسهیل تجدید ارزیابی نمادهای بورسی ،افزایش شناوری سهام دولتی  بازار سرمایه بوده است. از جمله:

ها  سهیل پذیرش شرکت، تمستغالت مالیات بر عایدی امالک و ،هاشبکه معامالتی بورس و کارگزاری یارتقا
، الزام سهامداران عمده برای حمایت از بازار سرمایه،  هااصالح ساختار بدهی ارزی بانکه،  در بازار سرمای

 ؛ ... افزایش بازارگردانی، انتقال یک درصد منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثیبت بازار سرمایه و
ئوالن دولتی از جمله معاون اول رئیس جمهور، سخنگوی دولت، سابقه و صریح مسهای بیسخنان و حمایت

 . رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی، وزرای مختلف و... دولت دوازدهم از بازار سرمایه
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ماهه    5، تصویری جامع و گویا از تالشی که در  2در تکمیل مطالب قبل در جدول شماره  

 شود. ر ایران به وقوع پیوست ارائه میدر جهت تعمیق بازار سرمایه د 1399اول 
 

 با سنوات گذشته  1399مقایسه آماری وضعیت بازار سرمایه ایران ابتدای سال  -2جدول 

منبع: مصاحبه حسن قالیباف  
اصل رئیس سازمان بورس با  

  29-سیما و  خبرگزاری صدا
 1399مرداد 

 60تا  50، در هر سال 1397طبق روال سنوات قبل از سال 
این رقم به  1397شد در سال بورسی صادر می کدهزار 
هزار افزایش   820به   1398هزار کد و در سال  100حدود 

چهار و نیم   1399ماهه اول سال  5یافت، در حالی که در 
حدود  . اکنون به صورت روزانه میلیون کد بورسی صادر شد

گذاری هزار کد معامالتی توسط شرکت سپرده 120تا  100
)مصاحبه رئیس سازمان بورس با   شودمیمرکزی صادر 

 (.1399مرداد  29-سیما و  خبرگزاری صدا
 تعداد

 کد بورسی
 

در سه ماه اول  سه میلیون بوده و  1398سجام در سال  نامبتث 
)منبع مورد اشاره در  میلیون رسیده است 10به  1399 سال

 ردیف فوق(
میلیون نفر رسیده  50تعداد دارندگان کد بورسی در کشور به  

میلیون کد بورسی  10سال  40توان گفت که در . میاست
میلیون به این تعداد اضافه شده   40سال گذشته  1و در صادر 

 )منبع مورد اشاره در ردیف فوق(  است
میلیون نفر دارای کد بورسی فعال ، پانزده 1399در مرداد 

نفر از  میلیون  1)معادل یک ششم جمعیت ایران( که  هستند
 این تعداد معامالت جدی دارند 

  ،منبع: مصاحبه علی صحرایی
با    ،عامل بورس تهران مدیر

خرداد  28-خبرگزاری ایلنا
1399 

گر اقدام  هزار معامله 850روزانه  1399سه ماهه اول سال در 
در حالی که رقم میانگین سال قبل  کردند به دادوستد سهام می

عملکرد  باشد هزار می 150
میلیون نفر در بازار بورس حداقل یک بار سفارش   30تاکنون  سهامداران

پانصد و   1393در سال  در حالی که به طور مثال .اندگذاشته
 اند.یازده هزار کد حداقل یک معامله داشته

منبع: خبرگزاری جمهوری  
تیرماه   29 -اسالمی ایران

1399 

 1399ماهه اول سال  4در  بازدهی شاخص کل بورس تهران 
بازدهی  ه است. درصد رسید 270به بیش از 

رشدی  1399ماهه اول سال  4در نماگر اصلی فرابورس  شاخص 
 .گران به ارمغان آورددرصدی برای معامله 211نزدیک به 

نسبت به   1399ارزش معامالت بازار سرمایه ایران در تیرماه 
درصد رشد کرده است.   1309 ،مدت مشابه در سال گذشته
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هزار میلیارد تومان   387هزار میلیارد تومان به  27.4یعنی از 
 .رسیده است

ارزش 
 معامالت 

تا هفته منتهی به   1399ارزش بازار فرابورس از ابتدای سال 
هزار میلیارد   557درصد رشد به حدود  706مرداد با  24

 69تومان رسیده است. این رقم در مدت مشابه سال پیش 
 .هزار میلیارد تومان بود

هزار میلیارد  31رکورد  ،1399های تیرماه در یکی از هفته
در حالی که در گذشته   شکسته شد.ی ارزش معامالت تومان

هزار میلیارد تومان   4تا  3میانگین ارزش معامالت روزانه 
 بوده است 

منبع: مصاحبه معاونین و  
کارشناسان سازمان بورس در  

تر شب )فراز و  ی برنامه ت
نشیب بورس( شبکه  

مرداد  20 -تلویزیونی خبر
1399 

ر  هزا 5بالغ بر  1399رمایه تا پایان مرداد بازار سکل ارزش 
 1388در سال در حالی که  بوده است،میلیارد تومان  هزار

 . است هزار میلیارد تومان بوده 42ارزش کل بازار 
ارزش 
بازار 
 سرمایه

به حدود   2از  P/Sو و  35به  7بازار بورس از  P/Eافزایش 
 2به   GDPو همچنین ارتقا بازار سرمایه از ده درصد  10

 تحقق یافته است.  GDPبرابر 
رئیس  های منبع: صحبت

سازمان بورس در جلسه  
هیأت نمایندگان اتاق 

روزنامه   بازرگانی تهران
 1399مرداد  29 -ایران

هزار میلیارد تومان پول   صد و ده ،1399ماهه اول سال  5 در
توسط تازه واردان به بازار سرمایه وارد )نقدینگی( جدید 

که کل پول وارد شده به بورس در سال گذشته  شده؛ در حالی
 ه است.هزار میلیارد تومان بود 35

جذب  
 نقدینگی

منبع: باشگاه خبرنگاران  
 1399مردادماه  9 -جوان

سیصدوپنجاه هزار نفر در عرضه اولیه  مشارکت پنج میلیون و 
در حالی که  1399در مرداد   )صنعتی زر ماکارون(سهام غزر

حدود چهارصد هزار نفر در عرضه  1398در ابتدای سال 
 اولیه شرکت داشته اند. 

گزارشات  
آماری  

های  عرضه 
 اولیه 

 بیستهای اولیه ارزش عرضه، 1399ماهه اول سال  5 در

حالی  در ؛بوده است و این روند ادامه دارد تومانهزار میلیارد 
  ، پنج1398در سال  های اولیهارزش عرضه ،در مجموعکه 

 . میلیارد تومان بود 300هزار و 

های تحلیلی مسئولین سازمان بورس و اوراق بهادار در  ها و گزارشبرگرفته از مصاحبه 

 های رسمی و رسانه ملی خبرگزاری

برای دولت  همچنین برای   بازار سرمایه   اولویت قرار گرفتن  آنکه شرایط ویژه کشور و در صدر 

که تحلیل محتوای سخنان رئیس دولت    2شماره    دوازدهم بهتر درک شود، کافی است به جدول 

 باشد توجه کرد.دوازدهم در رابطه با بورس می 
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 . مکتوب  1399در پنج ماه ابتدایی سال  تحلیل محتوای سخنان رئیس جمهور -2جدول  

 در خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران

 تکرار  عنوان جلسه  تاریخ *  تکرار  عنوان جلسه  تاریخ *
 7 دولت  خرداد  7 27 6 دولت  فروردین 4 1
 6 دولت  خرداد  11 28 10 دولت  فروردین 6 2
 2 ستاد  خرداد  13 29 4 دولت  فروردین 17 3
 1 دیدار خرداد  19 30 3 دولت  فروردین 20 4
 9 ستاد  خرداد  20 31 1 ابالغ  فروردین 22 5
 1 دیدار خرداد  22 32 8 دولت  فروردین 27 6
 1 دولت  خرداد  25 33 6 ابالغ  فروردین 29 7
 2 ستاد  تیر  3 34 2 کرونا  فروردین 31 8
 5 دولت  تیر  4 35 3 دولت  اردیبهشت  3 9
 1 ابالغ  تیر  6 36 25 دیدار اردیبهشت  6 10
 1 ستاد  تیر  7 37 6 کرونا  اردیبهشت  7 11
 2 کرونا  تیر  8 38 2 ستاد  اردیبهشت  9 12
 2 ابالغ  تیر  10 39 5 دولت  اردیبهشت  10 13
 9 ستاد  تیر  17 40 4 دیدار اردیبهشت  11 14
 17 دولت  تیر  18 41 2 ابالغ  اردیبهشت  12 15
 3 دولت  مرداد  1 42 1 ستاد  اردیبهشت  16 16
 1 ستاد  مرداد  5 43 9 دولت  اردیبهشت  17 17
 5 دیدار مرداد  6 44 20 دیدار اردیبهشت  18 18
 2+4 ستاد+ دیدار  مرداد  7 45 2 ابالغ  اردیبهشت  19 19
 1 دولت  مرداد  8 46 1 کرونا  اردیبهشت  21 20
 2 دولت  مرداد  15 47 1 دولت  اردیبهشت  24 21
 3 دیدار مرداد  16 48 5 دیدار اردیبهشت  30 22
 2 ستاد  مرداد  21 49 2 دولت  اردیبهشت  31 23
 5 دولت  مرداد  22 50 3 ابالغ  خرداد  2 24
 3 ستاد  مرداد  26 51 1 شورا خرداد  3 25
 3 دولت  مرداد  29 52 1 ستاد  خرداد  6 26

 233 "بورس"مجموع  تکرار کلمه 

ستاد    ت*توضیحا  دولت؛  اختصار:  به  دولت  هیات  جلسات  اختصار:  رعایت  جهت 
هماهنگی اقتصادی دولت: ستاد؛ شورای عالی هماهنگی اقتصادی روسای قوا: شورا؛ ستاد  

برداری  ملی مدیریت و مبارزه با کرونا: کرونا؛ ابالغ دستور به وزیر اقتصاد: ابالغ؛ آیین بهره
 جلسات خاص: دیدار آورده شده است.   از طرح های ملی و همچنین دیدارها و
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بر اساس متن اخبار خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران، در حالی که در پنج ماه ابتدای  
از زبان روحانی در جلسات مختلف دولت    "بورس"مرتبه کلمه    233مجموعا    1399سال  

  5از    کمتر  97و    96های  بار و در مجموع سال  12در مجموع    1398بیان شده است، در سال  
تا ابتدای    92های  بار تکرار شده است. نکته مهم اینکه واژه بورس در دولت یازدهم و سال

بار تکرار شده است. این مساله بخوبی نشان    4از سوی ریاست محترم جمهور کمتر از    96سال
نسبت به اولویت قرار   1399دهنده عزم جدی دولت دوازدهم خصوصا در پنج ماه اول سال  

 های اقتصادی دولت است. در صدر اولویتدادن بورس 
بازار سرمایه در مواقعی به  ایجاد گردیده که    در واقع تجربه نشان داده است که توجه 

 1399(. از این حیث سال  155:  1380دولت در تامین نیازهای مالی خود ناتوان است )عنایت،
ا اولویت قرار گرفتن بازار  . سالی که برا شاید بتوان نقطه عطف در بازار سرمایه ایران دانست

سرمایه برای دولت ایران و تشویق مردم به حضور در این بازار، هم زمینه کاهش مشکالت  
بازار سرمایه کمک کرد. صحبت به تعمیق  فراهم شد و هم    ،های دژپسنداقتصادی دولت 

کند:  وزیر اقتصاد و دارایی دولت دوازدهم، بخوبی گویای این مساله است. آنجا که اشاره می
های دولتی عملکرد بسیار  از نظر واگذاری سهام دولت در شرکت  ،1399سال  در نیمه اول  »

  هزار میلیارد تومان درآمد شدیم که رقم قابل  33درخشانی داشتیم و موفق به کسب حدوداً  
هزار میلیارد تومان اوراق و اسناد خزانه منتشر    90همچنین در این مدت حدود    .توجهی است

مان را انجام دادیم که اگر کسری تحقق درآمدی نیز  ما در دولت نهایت سعی.  شده است
نحوی عمل کنیم که منتهی به افزایش نقدینگی پایه پولی و تورم داریم، برای جبران آن به

 (. 1399مهر  29)خبرگزاری تسنیم،  « نشود
آنچه تاکنون گفته شد از تاثیر یک وضعیت اقتصادی بر جنبه اقتصادی دولت و مردم 
بود. اما این مساله دارای کارکردهای مهمتر سیاسی و اجتماعی نیز هست. در واقع تحوالت  

چنان بزرگ و گسترده بوده است که تحلیل نتایج آن از حوزه    1399بازار سرمایه در سال  
به جد مشغول  اقتصاد فر اقتصاد سیاسی را هم  اتر رفت و ذهن تحلیلگران حوزه سیاست و 

های مهمی در  توان تحلیلمی ،کرده است. در پرتو این تغییرات اساسی در بازار بورس ایران
 رابطه با تاثیرگذاری نتایج این روند بر آینده سپهر سیاست در ایران به تصویر کشاند.

اقتصادی، تغییراتی در روحیه جمعی ملت ایران است که شاید  اولین نتیجه این تحول مهم  
اتفاقات مختلفی بود تا بدین نقطه می نیازمند زمان زیاد و  به  در حالت معمول  رسید. آنچه 
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وضوح در این مدت مشاهده گردید، تمایل ایرانیان به حضور در میدان پرریسک اقتصادی  
ای که وارد بورس شدند متعلق  ای از سرمایههبازار سرمایه ایران بود. در واقع قسمت گسترد

بندی اقتصادی رایج، جامعه ایرانی در این  به خانوارهای ایرانی بود و این یعنی آنکه در تقسیم
تصمیم گرفت سرمایه بازارهای کمموقعیت  از  را  بانک خارج  های خود  باثبات  و  ریسک 

این شاهد افزایش تمایل جمعی جامعه  کرده و بازار پر ریسک سرمایه را انتخاب نمایند. بنابر
پذیری بودیم. طبیعتا هر انتخاب اقتصادی عمومی یک ملت، بر سایر  ایرانی به افزایش ریسک

های اجتماعی و سیاسی آنان نیز اثرگذار خواهد بود. از سویی به دلیل تنگناها و شرایط  عرصه
ملت هم به دولت اعتماد    و  درازحاد اقتصادی بوجودآمده، دولت دستان خود را بسوی ملت  

کرده و یاریگر آن شدند. در نتیجه ضعف و یا قوت در عملکرد مدیریتی دولت در این بازار،  
 تاثیرات ضمنی خود را بر روی اعتماد سیاسی مردم خواهد گذاشت.

 رنانی در این زمینه بیان گویایی دارد:
توسعه» بلندمدت  آثار  و  ایرانیان  رفتار  تغییر  نگاه  از  افق    ایمن  یک  نگاه  از  یعنی  آن، 
نگرم. چه دیدنی است آینده یک ملت قمارباز! گمان نکنید وقتی  ساله به این پدیده میسی

ها  کند، روحیه قماربازی را با خود به همه حوزهملتی قمارباز شد، فقط در بورس قمار می
 (.1399)رنانی،  « خواهد برد

فرهنگ نفتی به واسطه اطمینان بابت وجود درآمد  های گذشته،  به تعبیری دیگر در سال
های دولتی  خواهی و ضمانتفرهنگ رخوت، ایستایی و مبتنی بر حمایت  ؛ بی دردسر و ثابت

بر   تکیه  بر عهده گرفت  را  آن  تولیت  بازار سرمایه  فرهنگی که   است، در حالی که  بوده 
(. آنچه  1399یت دولت،  خواهی است )دژپسند، ساپذیری، فعالیت و تحولعقالنیت، ریسک

می ناشی  تحول  این  پرتو  کوتاهدر  در  که  است  آن  به  گردد  نسبت  مردم  حساسیت  مدت 
اقدامات دولت خصوصا در حوزه اقتصادی افزایش یافته و درازمدت هم سطح مطالبات و  

 یابد.اجتماعی و اقتصادی ارتقا می ،های سیاسیانتظارات مردم در همه حوزه
 

  ←سابقه مردم استقبال بی  ←راهکار دولت در تعمیق بازار سرمایه )درآمد مالیاتی(   ← بحران اقتصادی  

 کاهش اعتماد سیاسی ←مدیریت نامطلوب بازار سرمایه 

 سیاسی  -الگوی تعمیق بازار سرمایه و تسری تاثیرات آن از حوزه اقتصادی به اجتماعی
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بر آینده سپهر سیاست در    مدت از تاثیرات بازار سرمایهبه طور مشخص آنچه در کوتاه
برنامه و  شعارها  بر  آن  تاثیر  بوده،  ریاست  ایران  دوره  سیزدهمین  نامزدهای  انتخاباتی  های 

کرد و در  های مرتبط با آن ادامه پیدا میجمهوری ایران بود. اگر صعود بورس و شاخص
قاعدتا در این  (،  1399ماهه اول    5همچنان اکثر ایرانیان در بورس ذینفع بودند )مانند    1400

گردید  ها و شعارهای مرتبط با بورس که از سوی جریان حامی دولت ارائه میانتخابات، برنامه
شدند. اما به دلیل عدم تحقق وضعیت یاد شده، واکاوی دالیل روند نزولی  تاثیرگذارتر می

شعارهای  ها و بازگشت به دوران رونق، به  های اصالحی برای جبران خسارتبورس و ایده
منتقدین دولت تبدیل شد و هر کدام از نامزدها تالش داشت تا با نقد بیشتر عملکرد گذشته  

 دولت به افزایش سبد رای خود کمک کند. 
تواند داشته باشد،  تاثیر دیگری که تعمیق بازار بورس بر آینده سپهر سیاست در ایران می

رابطه با جبران خسارات سهامداران است.  ادامه روند نزولی بازار سرمایه و عدم اقداماتی در  
به سودهای کالن   با توجه  و  بازار سرمایه کمترین اطالعی داشته  به  نسبت  سهامدارانی که 
متصور و حمایت از دولت به این بازار روی آوردند، سقوط در این بازار را برنتافته و این  

نگرانیمساله می برخی  پور، تواند زمینه  اجتماعی )جالیی  یا  1399  شبکه مجازی،  های  و   )
حداقل کاهش اعتماد سیاسی مردم و از دست دادن سرمایه اجتماعی دولت و در سطحی  

نماید، همان مساله فراهم  بعنوان چارچوب نظری مقاله لحاظ گردیده باالتر نظام را  ای که 
 است.  

در سال ن بازار سرمایه  در تشریح بیشتر مطلب اینکه، میزان رشد کدهای بورسی و فعاال 
نسبت به سنوات گذشته، بخوبی نشان دهنده افزایش اعتماد مردم نسبت به دولت و    1399

مایه بود. اما همان طور که گفته شد اگرچه بدست آوردن این اعتماد کاری سخت  ربازار س
گوید،  می  نزیمارتو زمان بر بوده، از دست دادن آن به سرعت محتمل گردید. همانگونه که  

امکان    ، که با یک اشتباهای  به گونه  دارد،  و مداومبه رفتار اخالقی مستمر  یاز  ناعتمادسازی  
  گی بیشتری بر رویکنندتخریب  اثرتواند  منفی می  ایحادثهآن وجود دارد. در واقع  تخریب  

: 2002)مارتینز،    ایجاد کند  اعتماد را بازسازی ومثبت که بتواند  ای  باشد تا حادثه  داشته  اعتماد
توان به ریزش شدید شاخص  می  شوداگر به صورت مصداقی این مساله را بررسی    (. حال767

.کرداشاره  1399بازار بورس پس از چندین ماه صعود پی در پی در اواسط مرداد    
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با شرایطی که »زمانی که چند روز از سخنان ریاست جمهوری نگذشته بود که گفتند:  
و مردم   « دهد، اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه چیز را به بورس بسپارندبورس نشان می

با اعتماد ایجاد شده نسبت به بازار سرمایه، روند ورود خود به بورس و کمک به فرآیند نیز  
این بازار را تسریع دادند. اما به ناگاه با یک اقدام نسنجیده و عدم هماهنگی  بخشی به  عمق

میان دو وزارتخانه نفت و امور اقتصادی و دارایی در جریان واگذاری نماد دارا دوم و سپس  
اشتباه پیاپی متولیان بازار بورس در جهت اصالح این مساله، جریان اعتماد سیاسی مردم و 

دار شده و  د ناآشنا با اصول بازار سرمایه، با سرعت غیرقابل باوری خدشهوارسهامداران تازه
خروج مردم از بازار سرمایه را ایجاد کرد که موجب ریزش    نه اینکه زمینه رفتار هیجانی و

هزار واحد در مرداد    80میلیون و    2سابقه بازار بورس نیز شد. شاخص بورس از  شدید و کم
ریزش کرد و شاهد خروج میلیاردها    1399زار واحد در شهریور  ه  500میلیون و    1، به  1399

ای را برای ترمیم این  سابقهتومان از بازار سرمایه بودیم. اگرچه دولت تصمیمات متعدد و بی
 پذیر نشد. روند اعتماد عمومی اتخاذ نمود اما بازگشت به شرایط قبل امکان

هم بدان    وـنرمو  و  گاتربرـکو  همانگونه که در مبحث چارچوب نظری بدان اشاره شد  
سطح    ای است کهاند، وابستگی خاص مسائل اقتصادی و اعتماد عمومی به گونهدست یافته

 Espinal, et)  دارد  آنها رابطه مستقیمی  مـالی  رضـایت  اعتماد افراد تا حدود زیادی با میزان

al, 20006: 223هایشان موجب اعتماد  (. در واقع همان طور که امید مردم به افزایش سرمایه
ای که بسیاری از سهام  به دولت گردید، از بین رفتن سرمایه آنان در طی مدتی کوتاه به گونه

درصد هم ریزش داشتند، موجب کاهش اعتماد مردم به بازار سرمایه و به   50ساز تا  شاخص
د عمومی  صورتی که این اعتما  گردد. این مساله بخوبی نشان دهنده آن است درتبع دولت می

بی بر  نشود، عالوه  از عرصهترمیم  بسیاری  در  سرمایه،  بازار  به  مردم  و رغبتی  سیاسی  های 
باشد پاسخ مناسبی دریافت  اجتماعی هم که دولت نیازمند اعتماد سیاسی و حضور مردم می

 نخواهد کرد. 
نامه   این    25در  مخاطرات  به  بخوبی  دوازدهم،  دولت  به  اقتصادی  و  مالی  پژوهشگر 

اگر مجموعه بدنه سیاستگذاری به طور پیاپی  »نویسند:  وضعیت اشاره شده بود. آنجا که می
این پیام را مخابره کند که بورس به شکل استثنایی و ویژه مشمول حمایت و پشتیبانی آن  

بورس    "گر کالن بیمه")دولت( است، عمال این تصور بوجود خواهد آمد که حاکمیت نقش  
... چنین    ازه سقوط آن را با بکارگیری انواع ابزارها نخواهد داد، متاسفانهرا بعهده گرفته و اج
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پیامی به شدت   به چنین  باور عمومی  بازار مخابره شده است که  به کنشگران  پیامی مکررا 
مهر،    « خطرناک است بیانگر 1399تیر    16)خبرگزاری  این مطلب، جدول ذیل  تایید  (. در 

اینکه افکار عمومی دولت را مسبب سقوط    ،است  1399وضعیت پیش آمده پس از مرداد  
 شاخص بورس دانسته و این مساله موجب کاهش اعتماد سیاسی مردم به دولت شده است. 

ها و مراجع اجتماعی سیاسی در موضوع عملکرد دولت  تحلیل محتوای سخنان شخصیت -3جدول  

 دوازدهم در بازار سرمایه

 عنوان  شرح   و   ت ی ف ی ک  زمان  منبع 

ها ی خبرگزار 
ی رسمی،  

های  روزنامه 
مکتوب و  

های  رسانه 
 آنالین ایران 

دی    29موارد مهم شامل:  
  1فروردین و    22و    1399

 1400اردیبهشت  

اعتراض مقابل دفاتر بورس در شهرهای تهران،  
 اصفهان و مشهد 

تجمع  
 اعتراضی 

  30موارد مهم شامل:  
آبان و    5و    1400فروردین  

 1399دی    21آبان و    25

این افراد، خواستار  اعتراض در مقابل مجلس ) 
رسیدگی به وضعیت بورس، عدم حمایت و  

های بورسی، ابطال معامالت  گیری شرکت نوسان 
و    .د بودن   و...   محاکمه متخلفان   ، صندوق پاالیش یکم 

دار، پول ما رو پس  مسئول سرمایه » شعارهایی چون  
  « و ... دولت ورشکسته، رو پول ما نشسته » « و  بیار 

 .دادند می سر 

اقتصاد  
 آنالین 

خرداد    8گزارش خودکشی  
1400 

دعوت به تجمع در موارد متعددی وجود داشته و  
گزارش خودکشی به خاطر سقوط شاخص بورس  
یک مورد از اساتید دانشگاه )که در حوزه بورس هم  
دارای تجربه بوده است( به صورت رسمی اعالم  

 است. شده  و موارد غیر رسمی هم بیان شده  
مناظرات  

تلویزیونی و  
سایت  

خبرگزاری  
 صدا و سیما 

خرداد    20خرداد تا    10
1400 

)در یک مسابقه    1400نامزدهای ریاست جمهوری    - 
ای برای کسب رای گسترده و موثر  شدید رسانه 

سهامداران معترض از وضعیت موجود و ناراضی از  
مهرعلیزاده از بادکنک  عملکرد دولت تالش کردند.  

زاکانی عملکرد    . که با یک سوزن ترکید   گفت بورس  
  د و سایرین ی کش همتی را در بورس به چالش می 

 را دادند(.   وعده جبران خسارت یا رشد شاخص 

اعالم مواضع   
ها و  شخصیت 

مراجع سیاسی  
 اجتماعی - 

خبرگزاری  
 ایسنا و ایرنا 

 1399دی    30قالیباف:  
 1400اردیبهشت    1عباسی:  

تعداد زیادی از نمایندگان  نمایندگان مجلس )   - 
شاخص مجلس در رابطه با ضعف عملکرد دولت  
در مساله سقوط شاخص بورس صحبت کردند. به  

رئیس مجلس شورای اسالمی  طور مثال قالیباف  
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 عنوان  شرح   و   ت ی ف ی ک  زمان  منبع 

اعتمادی خسران بزرگی است و اگر در  بی گفت:  
حال حاضر به مردم بگوییم که در بازار سرمایه،  

ای به این سمت  انگیزه گذاری کنید، با چه  سرمایه 
وضعیت  فریدون عباسی گفت:  و یا    حرکت کنند؟ 

امروز بورس، چیزی جز بازی با اعتماد ملتی نیست  
 (. اند که به حرف دولت وارد این بازار شده 

خبرگزاری  
 فارس 

های دانشجویی )بعنوان مثال توحید  تشکل   -    1400اردیبهشت  
زاده، دبیرکل اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان،  تقی 

در سال گذشته در حرکتی  در دیدار با رهبری گفت:  
با تبلیغات رسمی در صدا و سیما مردم را  و  هماهنگ  

با امید و    و مردم به بازار سرمایه دعوت نمودند  
اعتماد به نظام اقتصادی ایران وارد بورس شدند و  

 (. آنچه نباید برای مردم مظلوم اتفاق افتاد 
ها،  کانال 
ها و  سایت 
های  روزنامه 

مختلف  
 خبری 

تا خرداد    1399از مرداد  
1400 

ها و  ها، کانال ها، نشریات، سایت انه در این مدت رس 
های مختلف اجتماعی مکتوب و آنالین  شبکه 

های مردم در موضوع  متعددی در رابطه با نگرانی 
اند که  عملکرد دولت در مساله بورس مطلب نوشته 

از دنیای اقتصاد، بورس آنالین، اقتصاد نیوز، تجارت  
د  های مجازی وحی و اقتصاد آنالین  گرفته تا کانال 

هالالت، مازیار فتحی، مهدی میرزایی، رهاورد،  
 سهامیاب و... 

کمپین و  
های  فعالیت 

 رسانه ای 

خبرگزاری  
 فارس 

تا خرداد    1399از مرداد    
1400 

های مختلف در شبکه های مجازی ایجاد شد.  کمپین 
اما یکی از مشهورترین فضاهای مربوط به این مساله،  
بستر ایجاد شده در خبرگزاری فارس است. هزاران  
مطالبه ده هزار امضایی در »فارس من« گواهی بر  

نارضایتی گسترده مردمی از عملکرد دولت دوازدهم  
لیه نشان  یک برآورد او در موضوع بورس است.  

در حمایت از مطالبات   میلیون امضا  ۱ دهد بالغ بر می 
   .انتقادی از بازار سرمایه ثبت شده است 
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برای درک بهتر این جدول تحلیل محتوا، کافی است که به تعداد شرکت کنندگان و 
آقای رئیسی به داد  های »کمپین »فارس من« توجه شود. کمپین   13امضاهای جمع شده در  

امضا؛   56155« با  حمایت از عدم لغو دارا دومامضا؛ »  58690« با  سهامداران بازار بورس برسید
ها صالحیت  امضا؛ »کارگزاری 51880شود« با  جبرانزیان خریداران صندوق پاالیش یکم »

امضا؛ »تقاضای رسیدگی فوری به    45647تشخیص زمان فروش سهام عدالت را ندارند« با  
امضا؛ »دستکاری در نمادهای خاص دولتی بورس را تمام    43424بازار سرمایه« با  مشکالت  
با   کارگزاری  28010کنید«  ناکارآمدی  و  پاسخگویی  »عدم  با  امضا؛  بورس«   27441های 

امضا؛ »درخواست برکناری    26815گذاری دستوری فوالد بردارید« با  امضا؛ »دست از قیمت
امضا؛ »درخواست ایجاد اتحادیه سهامداران حقیقی«    16318سریع رییس سازمان بورس« با  

امضا؛ »انتقال    12182امضا؛ »قوه قضائیه بر روند معامالت بازار بورس نظارت کند« با    14464با  
امضا و »حمایت از کمپین نه به پیش گشایش    11396سهام عدالت به پرتفوی سهامداران« با  

(، بخوبی عمق نارضایتی سهامداران  1400،  )خبرگزاری فارس  10182در معامالت بورس« با  
ای از روند کند. اینها گوشهاعتمادی آنان به عملکرد دولت در بازار سرمایه را روایت میو بی

 پارادوکسیکال پیامدهای ناشی از سقوط بازار سرمایه بود که دامنگیر دولت شده است. 
نمی دانساگرچه  دولت  را  آمده  بوجود  وضعیت  همه  مقصر  سرمایهتوان  و ت.  گذاران 

اند، البته در نهایت هم باز این دولت  تصمیمات هیجانی آنان نیز در این بین تاثیر زیادی داشته
بر  بخشی و استفاده از ابزارهای در اختیار، روند را کنترل نماید. توانست با آگاهیبود که می

سرمایه تئوری  معاملهاساس  مدرن،  فعاالگذاری  کلی  طور  به  و  سهام  گران  بازارهای  ن 
در مقابل فرض عقالنیت، رفتارشناسی  .  کننداتخاذ میت  تصمیمات خود را بر اساس عقالنی 

ای از احساسات  گیری تحت تاثیر طیف گستردهها در حین تصمیممالی معتقد است که انسان
رچه  اگ  .الشعاع قرار دهدتواند عقالنیت آنها را تحتگیرند که میو نیروهای روانی قرار می

گذاران ابعاد بسیار متنوعی دارد اما بصورت سنتی تبلور آن را در دو نیروی روانشناسی سرمایه
یک از ما وجود دارند و   این دو نیرو همواره در درون هر.  اند آشنای ترس و طمع بیان کرده

کنند. غلبه هر یک از این دو  در زمان هر تصمیم خرید یا فروش با یکدیگر رویارویی می
مینیر خاصی  رفتار  بروز  به  منجر  نژاد،    شودو  از  1398)ابراهیم  عظیمی  حجم  ورود   .)

ای و  گذاران ناآشنا و فاقد کنترل هیجانات و عدم استفاده از ظرفیت نهادهای واسطهسرمایه
ای، سوء استفاده برخی از فعاالن بازار سرمایه از فضای بوجود آمده و نبود فرآیندهای  مشاوره
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تجربه به بازار  گذاران بیی و کنترلی دولت، زمینه را برای هجوم ناشیانه سرمایهمناسب مدیریت 
سرمایه فراهم آورد و در ادامه، همین رفتارهای هیجانی به روند نزولی شاخص بورس که از  

از دست دولت هم  آغاز گردید سرعت بخشید. مساله  1399مردادماه   ای که مدیریت آن 
ناسبی را برای اصالح آن اتخاذ نمایند. به هر روی کاهش اعتماد  خارج شد و نتوانست تدبیر م

های سیاسی اجتماعی جامعه به دنبال  های نامطلوبی را در سایر عرصهتواند پاسخسیاسی می
های  داشته باشد که از عدم مشارکت سیاسی در برخی فرآیندهای حکومتی تا برخی نگرانی

 گیرد. مدنی را دربر می

 گیرینتیجه
ت بازار سرمایه چنان است که به دماسنج اقتصادی شهرت گرفته است. با این وجود با  اهمی 

توجه چندانی به این    1399گذشت چندین دهه از فعالیت نهاد بورس در ایران، تا قبل از سال  
تحریم است.  نشده  تاثیرگذار  و  ارزشمند  آن،  بازار  از  ناشی  فشار شکننده  و  اقتصادی  های 

ا برای کشور بوجود آورد، از سویی افزایش نقدینگی و شیوع کرونا  ای رمعضالت عدیده
هم مشکالت را دو چندان کرد. این مسائل، دولت دوازدهم را به آن واداشت تا نگاهی نو به  
این ابزار کارآمد اقتصادی بیندازد. دولت مردم را به بازار سرمایه دعوت نمود و با استقبال  

های غیرقابل باوری افزایش پیدا کرد.  های بورسی به رقممردم، ظرف چندین ماه تعداد کد
کارگزاریصف میهای  ناچار  به  مردم  که  گشت  طویل  آنچنان  نوبتها  در  های  بایست 

بازار  بر  مالیات  پرتو  اقتصادی دولت در  باشند. قسمتی از مشکالت  انتظار  چندین روزه در 
انتقال سهام مرتفع گردید و از سوی دیگر   سودهای سرشاری نصیب سهامداران  سرمایه و 

شد. این اولین باری بود که آحاد جامعه در یک موضوع اقتصادی و با این وسعت به دولت  
ها  شد. این همان چیزی بود که سالاعتماد کرده و سرمایه اجتماعی دولت هر روز بیشتر می

شتر به مطالبات مردم تردید الزمه این تحول، توجه بی شد. بیبر آن تاکید می  44در قالب اصل  
 های اجتماعی سیاسی بود.  در سایر عرصه

بورس در سنوات   بازار  نادرست دولت در زمینه  یا  و  اینکه تصمیات درست  نکته مهم 
گذشته، با وجود برخی آزمون و خطاهای صورت گرفته به دلیل تعداد اندک سهامداران،  

ایران می و سیاسی  اقتصادی  عرصه  تاثیری در  و گذاشتکمتر  اما خیل عظیم سهامداران   .
، مساله را به گونه دیگری رقم زد. به طوری که از اواسط  1399های ایرانی در سال  خانواده

و سقوط بازار بورس و ضعف مجموعه اقتصادی دولت در مدیریت آن، نه اینکه    1399مرداد  
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آسیب جدی به اعتماد    های دولت در بازار سرمایه از بین رفت بلکهها و برنامهبسیاری از داشته
جهت   مردم  از  دولت  صریح  دعوت  با  واقع  در  است.  شده  وارد  دولت  به  مردم  سیاسی 

گذاری در بازار بورس در جهت تامین بخشی از کسری بودجه از طریق اخذ مالیات  سرمایه
شد. اینکه با  بینی میبر معامالت سهام، پیامدهای پارادوکسیکال این وضعیت هم باید پیش 

 شود. بازار بورس، اعتماد سیاسی جلب شده دچار آسیب جدی میسقوط 
  آید که آنچه در دولت دوازدهم در از برآیند تحوالت روی داده این نتیجه بدست می

رابطه با تعمیق بازار سرمایه روی داد، تاثیرات جدی بر عرصه سیاست و جامعه ایران گذاشت  
رسد با وجود خدشه به اعتماد  کنون به نظر میتواند تا آینده هم ادامه داشته باشد. اکه می

تواند  هم بازیگر اصلی دولت باشد و اقدامات مدبرانه و یا ناسنجیده آن می  سیاسی مردم، باز
هم   ایران  سیاسی  سپهر  روی  بر  سرمایه،  بازار  خصوصا  و  اقتصادی  عرصه  ترمیم  ضمن 

ارجی و خصوصا مساله تحریم  تاثیرگذار باشد. البته نوع تدابیر دولت سیزدهم در تعامالت خ
 نیز در این نتیجه موثر خواهد بود.

 منابع 

 فارسی( الف
  بورس  بر  دولت   یاتیمال  درآمد  ریتأث   یبررس(، »1392)  ،آل عمران، رویا و آل عمران، سید علی

 . 23 ماره«، فصلنامه اقتصاد ملی، شرانیا در بهادار اوراق
:  اصفهان  ،(کاربرد  و  ها  هینظر  م،ی)مفاه  یاجتماع  هیسرما(،  1385)،  رضا  ،یروانیش  و  یمهد  ،یالوان

 .یمان نشر
فصلنامه    «،یعموم  اعتماد  و  یدولت  ت یریمد»(،  1380)،  فرد، حسن  ییدانا  و  یمهد  دیس  ،یالوان

 . 55دانشگاه تهران، شماره   ت یری، دانشکده مدت یریدانش مد
وتر، تهران:    میمر  ترجمه  ،شرفتهیپ  یصنعت  جوامع  در  یفرهنگ  تحول(،  1373)،  رونالد  نگلهارت،یا

 نشر کوثر. 
 یشینو اند(:  راستاری)و  اسالتر  چاردیدر ر  ست«،یچ  یپژوهندهی(، »مقصود ما از آ 1390)،  بل، وندل

 دیمطلق و س   یدیوح  دیفر، وح  یملک  لیترجمه عق  ،روش  م،یمفاه  ن؛ینو   هزاره  یبرا
 . یدفاع یعلوم و فناور یپژوهندهیتهران: مرکز آ ،یمیابراهماحمد 

باقر درویشی،  و  جمشید  »  1389)،  پژویان،  ایران(،  مالیاتی  نظام  در  ساختاری  «، اصالحات 
 . 56 شماره ،اتی مال پژوهشنامه
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عوامل موثر بر سطح    یبررس»  ،(1384)،  نیرحس یم  ،یموسو   پور، معصومه ونعمت   جواد؛  م،یپورمق
 . 2 ، شمارهیپژوهشنامه اقتصاد ،ران«یا یاتیمال ستمیس در یاتیمال یوصول درآمدها

 تهران: نشر هرمس. ن،یاحمد تد ترجمه ،هابرماس ورگنی (، 1379)،  کلیما ،یوزیپ
رو  یفیک   یمحتوا  لی »تحل  ،(1393)،  منصوره  ،یزیتبر منظر  استقرا  یاسیق  یکردهایاز    ، «ییو 

 .64 ماره ، شیعلوم اجتماع فصلنامه
  ی ارتقا ی»راهکارها ،(1395) ، یمهد دیس ، یالوان و  رضا ،یگی ب نجف محمدرضا؛ ،یانصار  جابر

 . 15 شماره ،نرم قدرت مطالعات فصلنامه دو ،«یدولت یهابه سازمان یاعتماد عموم
  فصلنامه  ،«کشور  اقتصاد  در  بهادار   اوراق  بورس  نقش  و  هیسرما  بازار(، »1385)،  اکبر  یعل  ه،یحافظ

 . 64 شماره ،یانسان علوم مجله
سازی درآمد دولت از طریق (، »جایگزین1396)  ،زدانی  ،یفراهان  یگودرز  و  زیپرو  زاده،  رستم

تصادفی پویای  عمومی  تعادل  مدل  یک  طراحی  با  مالیاتی   یهاپژوهش  «،درآمدهای 
 (. 17)4 ،یاقتصاد

سیاسی»(،  1390)،  محمد  ،یخانباش  و  السادات  شمس  ،یزاهد اعتماد  تا  عمومی  اعتماد    «،از 
 (.  15)4 ،نهای مدیریت در ایراپژوهش فصلنامه

 مترجم. ،زیتبر ،یفاطمه گاب  ترجمه ،یشناخت جامعه هینظر کی  اعتماد(،  1384)، وتریپ زتومکا،
تهران: انتشارات پژوهشکده   سوم، چاپ ،یاسیپژوهش در علوم س ،(1390)، کاووس ،یدامامیس

 )ع(.    و دانشگاه امام صادق یو اجتماع یمطالعات فرهنگ
  ی اسیس  اعتماد با  آن رابطه و  یاقتصاد  -یبه رفاه اجتماع  نگرش نسبت »(، 1389)، بایفر  گان،یشا

 (. 2)3 ،یاجتماع توسعه و یز یربرنامه  فصلنامه تهران«، شهر در
بر بهبود   ی عموم  ییگو پاسخ  ریتأث»  (،1391)،  فرهاد  ،یو زارع  حسن  ش،یدرو  ؛یمهد  ،یزشهبا

 . 1، شماره یدولت یهاسازمان ت یریفصلنامه مد «،شهروندان یاعتماد عموم
  ، عمل  برنامه  و  هااست یس  ،یمبان  بر  یدرآمد:  یمقاومت  اقتصاد(،  1394)،  اهلل  حجت   ،یعبدالملک

 )ع(.  صادق امام دانشگاه جیبس انتشارات: تهران اول، جلد
  هیپا  بر  هیسور  یتیامن  -یاسیبحران س  یپژوهنده ی(، »آ1396)،  سجاد  ،یطاسیقو  پور، جواد    یعل

 (. 4)7، اسالم جهان یاسیس یهافصلنامه پژوهش «،یسینو و یسنار
  فصلنامه  ،«سهام  عرضه  در  آن  کاربرد  و  یمال  یابیبازار(، »1390)،  جالل  ،یصادق   و  مهرداد  پور،  یعل

 . 3 شماره ،یحسابدار و یمال ت یریمد اندازچشم
»1380)،  میدابراه یس  ت،ی عنا   نامه پژوهش  ،«رانیا  در  هیسرما   بازار  یتنگناها  و  مشکالت(، 

 .  3شماره   ،یاقتصاد
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 هیقش بازار سرمان(، »1398) ،  فرهاد  ،یغفار  و  اسداهلل  ن،یفرز  اکبر؛  ،یجانیکم  د؛یوح  آرا،  فرمان
در حال    یاز کشورها  یو منتخب  رانیا  ی)مطالعه مورد  یو رشد اقتصاد  یمال  نیدر تام

 . 47شماره   ،یفصلنامـه اقتصاد مال ،توسعه(«
 امام   یهاامیپ  و  هامصاحبه  یف یک   و  یکم  یمحتوا  لیتحل(، »1394)،  فاطمه  ،یقربان  و  ییحی  ،یفوز

 . 3 و 2 شماره ،اسالم در یاس یس یشیاند فصلنامه ،«ره ینیخم
  ، «یاعتمادساز  بحران   و  ینهاد  یی ایپو  ک،یالکترون  دولت (، »1385)،  نژاد  رانیپ  و  نیآر  پور،   یقل

 (. 12)4 ،ت یریمد فرهنگ

  ابعاد یابیارز کرونا؛ روسیو  وعی (، »درباره مقابله با ش1390) ،مجلس  یهاپژوهش مرکز گزارش
  مرکز   یاقتصاد  یهاپژوهش  معاونت   گزارش  ،«کرونا  روسیو  وعیش  کالن  اقتصاد

 .17011 شماره مجلس، یهاپژوهش
 کو ین  ترجمه  دنز،یگ   یآنتون  با  گفتگو   ،بود  ستمیب  قرن  انیپا  1989(،  1380)،  یآنتون  دنز،یگ 

 . 48-47های  شماره ،یماه علوم اجتماع  کتابسرخوش،  
مطالعه: )مورد    ی مدل اعتماد عموم  یطراح»  (، 1394)،  اهلل  کرم  دانشفرد،  و   منصوره  ،یقیحق  یمراد

 . 37، شماره فصلنامه مدیریت  («،ایران یدولت یهاسازمان
  ی هااست یس  یاجرا  آثار(، »1396)،  فاطمه  ،یجمال  ی بن  و  اهلل  روح   ،یعباد  ؛یتق  محمد  نظرپور،

 . 13 شماره ،یاسالم  یمال قاتیتحق دوفصلنامه ،«هیسرما  بازار بر یمقاومت  اقتصاد یابالغ
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