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              مختصری درباره گرانی های اخیر در ایران

                           

و حتی   -ای اخیربنظر من اگر نه تنها عامل عمده الاقل عمده ترین عامل گرانی ه      

اقتصادی   سیاسی و  خط مشی هایباید در را  -ر زمانهای دیگر حاکمیت رژیم اسالمید

پایه  اصلی  که  حکومت را  اقتصادی  ترین  یعنی  دولتی)    کاپیتالیستی  یهااقتصاد   آنها 

ثابه قوه مجریه، سپاه  اقتصاد های مستقیماً تحت مالکیت، تحت اختیار و کنترل دولت بم

اهداف    در  سپسو  پیداکرد    ( تشکیل میدهد،" ولی فقیه"ی بعنوان  پاسداران و خامنه ا

یعنی سرمایه داران رانت خوار     اسالمیباصطالح  و کارکردهای سرمایه داران خصوصی  

  درعین   بوده و  از میان این مقامات   که  و طرفدار و وابسته به مقامات حکومت یا کسانی

                هستند. سرمایه دارخصوصی حال

توسعه نیروهای    حفظ و   مربوط به  ر ومالی ام  حکومت جهت کسب پول برای تأمین      

مورد نیازش   داخلی  وضدبشری  واضحاً فوق ارتجاعی  اسالمیمی و امنیتی و تبلیغی  انظ

حفظ سیاسیرج  پشتیبانی  و  کامالً  نظامی    -یانهای  یا  بخشاً   ارتجاعی  فوق  اسالمی 

و   تروریستی متحد یا دست پرورده اش در خارج از ایران بخصوص در منطقه خاورمیانه

ت و دست اندرکاران  نیز رانت خواری و یا اختالس ها و دزدی های مورد خواست مقاما

  و در این زمینه   ای در پیش میگیردمالی و ارزی    اقتصادی و    سیاستهایاسالمی مربوطه،  

  یا نود   که تا حداکثر امکان پذیر مردم یعنی بیش از هشتاد  دست میزند  اقداماتی  به  ها

ر و طالح بدوشد، استثمار و غارت کند و لذا هرچه بیشتر فق صجمعیت ایران را با درصد

 ن تحمیل نماید. کت و محرومیت بر آنافال

نه از طریق مکانیسم  انحصاری)  باال بردند:  این سیاستها و اقدامات از این قبیل هستن   

آزاد(  عمومی  کاپیتالیستی بیشتر بازار  پذیر  هرچه  امکان  کاالها)   برایش  های  قیمت 

، تولیدی و اقتصادیموسسات  توسط    بصورت اجسام یا خدمات( تولید یا مبادله شونده

چیزی که طبعاً موجب   ؛نهادهای مختلف حکومتی   تجاری و مالی تحت اختیار و کنترل

به    افزایش قیمت سایر کاال ها در سطح کل )خصوصی و دولتی( اقتصاد جامعه میگردد.
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و درجاتی نفت  اشکال  از فروش  که  یی  ارزها  بردن قیمت  از    باال  و صادرات غیرنفتی 

میاورد  نهادهای حکومتی بدست  مالکیت  مالی تحت  و  تجاری  و  اقتصادی  ، موسسات 

بسهم خود   به  چیزی که  باال رفتن قیمت کاالهای   بخصوص)  مختلف  طرقو  از طریق 

باال رفتن قیمتها در سطح   کاهش ارزش تومان و لذا  موجبوارداتی از خارج از کشور(  

جامعه اقتصاد  پا   کل  مردم  و  عموم  قدرت خرید  آمدن  و فالکت   میشودیین  فقر  به  و 

ذخیره شده در بانک بدون پشتوانه مثالً طالی الزم  )چاپ اسکناس    .عمومی دامن میزند

توسط    (شده از حیطه گردشو خارج  پولهای کهنه  نه برای جایگزینی    یا  و  چاپ کننده

بودجه باصطالح کسری  تأمین  آنجا که موجب  چیزی که  اش،    دولت جهت  افزایش تا 

نقد در دست    بصورت نقدینگی   یاپول  و  افراد  یا سپرده    برخی موسسات غیرتولیدی 

اینان    شده با    و در عین حال  میگردد  ازدیاد تقاضا  و درنتیجه  در بانک هاتوسط  توأم 

) مثالً در جامعه ایران کنونی که میزان   میباشد  تولید و عرضه کاال متناسب    رشد   عدم

 بقدر کافینه تنها  از نظر خود طبقه حاکم هم    فیتولید در سطح جامعه به دالئل مختل

باال رفتن قیمت   باعث  ،(هست کاهش یابنده نیز    در بسیاری ازموارد    بلکهنیست  فزاینده  

 و ...  شود میقدرت خرید مردم کاهش  و لذاها و افزایش تورم 

کراراً و بلکه  الزم  عدم رشد    علل  همانطور که کسان زیادی میدانند و بازگو میکنند:     

در تولید  اخیرجامعه    این  کاهش  سالهای  از:  تعبار  در  چپاولهاند  و  ها  رانت    دزدی  و 

اسالمی،   خصوصی  داران  سرمایه  و  مقامات  از  شماری  هاخواری  تحریم    لذا   و  تداوم 

 کسری  با برخی کشورها و موسسات اقتصادی خارجی،  مالی و تجاری  دشواری مبادالت 

خارج،    از  ناچیز بودن سرمایه گذاری  جهت سرمایه گذاری،اسالمی    بودجه دولت  های

کاال مواد خام و تقلیل واردات  و  دولت ارزی کاهش درآمدهایفرار سرمایه ها به خارج، 

ای اخیر    های سرمایه  ها  –در همین سالهای  و حاصل خط مشی  نتیجه    ی که همگی 

سیاسی    اقتصادی ضدمردمی  و  و  خارجی اسالمی  و  داخلی  های  عرصه  در  حکومت 

 و و در نتیجه کاهش عرضه کاال  تقلیل میزان تولید  و بهم مربوط  علل عمده     - میباشند

بیشتر   و  بیشتر  هرچه  اقتصادی کاهش  بحران  بوجودآمدن  لذا  و  مردم   خرید    قدرت 

البته باید توجه   و از جهات زیادی برای مردم بحساب میایند.  متاین حکو  برای  الینحل
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داشت که افزایش مزد ها و حقوق های کارگران و کارمندان معمولی در قبال این گرانی 

نرخ رشد این گرانی و تورم   بسیار کمتر ازعموماً  بحران اقتصادی  این  تورم حاصل از  و  

است و درجه استثمار کارگران بسیار باال هست و بعالوه اقتصاد تحت کنترل و اختیار 

در  بورژوائی و خرده بورژوائی  پنجاه درصد کل اقتصادحدود احتماالً نهادهای حکومتی 

بخش    برخوردهایی در موردسیاستها و  چنان    و اقتصاد حکومتی  میدهد تشکیل  را  ایران  

اقتصاد    کیف و کم  خطوط اساسی    واقع  که در  بویژه بخش غیراسالمی آن دارد  خصوصی

 .تعین می بخشد آن را

زمینه    این  در  مثال  ایرانبعنوان  مرکز  توسط  شده  منتشر  آمار  طبق  حدود   :، 

در  (1391خرداد  یعنی میزان افزایش قیمت ها نسبت به  )  منرخ تور  متوسط  1392خرداد

  52.5به    1401و در خرداد  درصد    44به    1400درصد بود و این نرخ در خرداد    35ایران  

بحرانی ساختاری که    -بحران اقتصادی موجود در ایران کنونی  به  درصد رسید. و با توجه

  توسط این حکومت اسالمی و نه تنها  حکومتی داشته و سیستم بوده و پایه در ساختار  

در آینده    -احتماالً شدیدتر هم خواهد شد  بلکه  وبوده  رفع نشدنی  خود  اس  در اس   الاقل

  نرخ های تورم   گرانی ها و  چنین  با  مردم  ، تا مادامی که این حکومت پا برجا هست،نیز  ها

 بود. ندخواه مواجه ترزیادو حتی زیاد  بسیار

 حمید پویا                                                                                                

 2022ژوئیه    8                                                                                          

 

     

     

 

              


