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  )اقليت(سازمان فدائيان: فرستنده

 ٢٠١٢ جنوری ٢٠

  

  کاھش ارزش لایرئی به چرایپاسخ
 

 دالر و ھر افتي به شدت کاھش ،یخارج ی ارزھاگري امريکا وددالر در برابر راني ارزش پول ار،ي اخیھا  ھفتهدر

 و ی دالالن بازار ارز توسط مقامات دولتدي بعد و پس از تھدیاگرچه در روزھا. دي تومان به فروش رس١٨۵٠تا 

 ئیھا رقم  اما ھرگز بهافت،ي کاھش ین رقم کمي و فروش ارز، ادي خریھا  در محلیتي امنیروھاين یکيزحضور ف

 ماه ٧ کمتر از ی در طول مدت امريکا در برابرلایردالراما چرا ارزش .  نشدکي نزدکه دولت وعده داده بود حتا

 شي درصد افزا۵٠ حدود یعني تومان و باالتر ١٨٠٠ تومان بودتا مبلغ ١٢٠٠ کمتر از ی از خرداد ماه که رقمیعني

 از یري جلوگی برامي رژداتيھا و تھد  و تالشیتي امنیدر صورت رھا شدن بندھا  کهرود ی مظار و انتابديی م

 .ابديچنان ادامه   ھم در برابر لایردالر متي قشي، روند افزادالر نرخ شيافزا

 و ی بانک مرکزمي تحر،ی خارجی دربرابر ارزھا که علت سقوط ارزش لایرشود ی گاه گفته می افکار عمومدر

 ؟ استني چنیراسته  باياما آ.باشد یچون نفت م  ھمیالملل ني بیھا مي تحرگريد

 ی در برابر ارزھا نرخ لایردي آمدن شدنئي ازجمله پاراني در ای اقتصادیھا ی نابساماندي در تشدھا مي تحراگرچه

 دارد و نه راني ای اقتصادیھا تي در واقعشهي ر،یعلت اصل. باشند یاند، اماھرگز علت آن نم  بودهرگذاريثأ تیخارج

 . آنی دولت و تبعات اقتصادی خارجیھا استيدرس

 یعنوان ابزار  بهشدند، ی مبادله مشان ی مصرفارزش لي که کاالھا به دلی و زمانء پول در ابتدا،یجوامع بشر در

 که به  آن، نه تنھا در شکل، بلئیاي جغرافۀاما با گسترش تجارت و محدود. افتي کاالھاظھور ۀ آسان کردن مبادلیبرا

 در ژهيو  بهافت،يي کاالھادر آن تجسم مۀ که ارزش مبادلیا هليوسپول در قامت . دي افزوده گردزينقش و کارکرد پول ن

 کار و  در یروي به ندار هيپول در دست سرما.  شودلي تبدهيسرما  تا بهافتي امکان را ني ایدار هيمناسبات سرما

 نيچن  پول ھم.ديگردآور   بھره،ی و اعتباری بانکستميپول در س.  تنھاکارکرد آن نبودني شد، اما الي به کاال تبدتينھا

 ثروتمند و یھا دولت لهي وسنيھا و بد  در دست دولتطور ني اندوختن شد، نه فقط در نزد افراد که ھمیبرا یا لهيوس

 گري و نقش مھم دکارکرد کي نديگو ی مینگينقد اما پول موجود در جامعه که به اصطالح به آن.  شکل گرفتندريفق

 . گردش استۀليسو عنوان  برعھده دارد و آن پول بهزين
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 پول در ني معناست که بني به ام،ئيگو ی مسخن یدار هي سرماۀ گردش در جامعۀليعنوان وس  که از پول بهیھنگام

 ینگي نقدزانياگر م.  وجود داردی در بازار ارتباط و تناسبموجود ی به اصطالح کاالھااي و دي تولزانيگردش با م

 دي تولايکاال   موجود،ینگي نقداي پول و زاني اگر به معکسه االھا و ب آن ارزان شدن کۀجيکمتر از کاالھاباشد، نت

 یدار هي سرماۀ کاال در جامعزاني با مینگينقد زاني تناسب من،يبنابر ا. گردد ی مھا متي قشينباشد، منجر به افزا

 و باال کود رلي به دلاي  باشد وادي زینگي نقدیا اگر در جامعه.  باشدزا تورم تواند ی دارد و عدم تناسب می جدتياھم

 که شود ی مليدر جامعه تبد  به پول سرگردانینگي کاال نباشد، نقددي تولۀ قادر به جذب در پروسینگيتورم، نقد بودن

 .دنبال نخواھد آورد  تورم بهشي جز افزایا جهينت

 و در طي شرانيدر ا. نديگو ی می تورم–آن رکود   که به اصطالح بهست یا ژهي بحران وراني بزرگ اقتصاد امشکل

 م،ي باشی حتا تورم منفاي و نئي پااري شاھد تورم بسدي بایعي ودر حالت طببرد یسر مه  که اقتصاد در رکود بیحال

 تورم زانيکه بر م  اقتصاد را از رکود برھاندستي نر نه تنھا قادینگي نقدشي افزاطي شرانيدر ا. باالست نرخ تورم

 .ديافزا ی مزين

 ی انبساطیھا استي به بعد و با اتخاذ س٨۴ یھا  ازسالژهيو  که بهميابيی  در کشور درمینگيرشد نقد به ی نگاھبا

 ھمراه - ی آن به بانک مرکزیالي و فروش ر– از بابت فروش نفت شيدرآمدھا  ھنگفتشيتوسط دولت که با افزا

 یھا  طول سالدر ی بانک مرکزی سو شده ازرائه ایاساس آمارھاه ب. افتي شي در کشور به شدت افزاینگينقد بود،

 ی و کسری انبساطیھا بودجه. اند داده  خود، وامتي درصد ظرف١١٧ از شي بیردولتي و غی دولتیھا فوق، بانک

 ۀگفت  که بهیا  به گونهد،ي منجر گردینگي نقدشي که به افزابودند ی عواملنيتر  ھنگفت ساالنه از جمله مھمۀبودج

نسبت به   کهدي تومان رسارديلي ھزار م٣۵٠ به ٩٠ سال ]عقرب[ماه  آباناني تا پاینگيد حجم نقراقتصاد،ي وزینيحس

 ینگي که حجم نقدست ی درحالنيا .دھد ی نشان مشي تومان افزاارديلي ھزار م۵۵، ٨٩ در سال ینگي آمار نقدنيآخر

 سال اني پایھا  در ماهژهيو به ینگي نقدشيبه روند افزا با توجه.  تومان بودارديلي ھزار م٩٢ حدود ٨۴در سال 

 . استافتهي شي برابر افزا۴ در کشور به ینگي سال، حجم نقد۶ گرفت که درطول تنھا جهي نتتوان یم

 نه تنھا ینگي نقدشي افزابرد، یسر مه در رکود ب  که نرخ تورم باالست و اقتصادی که گفته شد، ھنگامطور ھمان

 ه ئیري زنجۀ جز ادامیا جهي که نتشود ی رکود مدي تشدجهي تورم و در نتشيافزا  که منجر بهکند ی به اقتصاد نمیکمک

 عمال ھا ارانهي حذف استيس  با اتخاذنژاد ی دولت احمدکه بود طي شرانيدر ا. دنبال نخواھد آورد رکود وتورم را به

 شتريد شدن ھر چه ب منجر به وارھا، ارانهي حذف از ی تورم ناشژهيو  رکود و بهشيافزا.  کرددي روند را تشدنيا

 در شان یھا  سرگردان که شاھد کاھش ارزش لایریھا صاحبان پول. ديگرد ی داللی سرگردان به کارھایھا پول

ارزش   از کاھشتوانست ی شدند که مئی بازارھاۀ بودند، روانی و اعتباریسسات مالؤ مگري درداي وھا  بانک

" یآرا یمحمد کشت "ۀگفت به.  طالشددالر بازار سکه و کبارهي ه گونه بود که بني کند و ایري جلوگشان یھا ئیدارا

 تا دهي امسال طال و سکه خریھر کس "سنا،ي ای طال و جواھرات، درمصاحبه با خبرگزاری کشورهي اتحادسئير

  ." گذاردی درصدسود کرده حال چطور پول خود را در بانک م٧٠االن 

ھا از   از دولتی گذاشتند، اما برخءاجرا آن را به  کهست ئیشورھا در کھا ارانهي حذف یعي طبۀجي تورم نتشيافزا

 گردد، یھا م  شدن تودهرتري اقدام منجر به فقنياگرچه ا. برند ی بھره مصادرات شي افزای برایکاھش ارزش پول مل

 الزم است جا نيدر ا(گردد ی مريپذ  امکانیت رونق اقتصادي شده و در نھاداتي تولشي منجر به افزاگري دیاما ازسو

 در واقع ھا، ارانهيبا حذف . باشد ی نمھا ارانهي  حذفی رونق اقتصادۀ که الزممياوري معترضه را بۀ جملنيا

 کارگران و ۀ دارد، بر گردداران هي سرمای منفعت را برانيشتري که بنکشورھاي در ای رونق اقتصادیھا نهيھز
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 شي گرابه توانست ی نمھا ارانهي حذف استي ھرگز سران،ي امارياما در اقتصاد ب). شود ی مگذاشته کشان حمتز

 یھا  ارگانیبود که از سو چه دست آمد درست عکس آنه  که از آن بیا جهينت.  منجر گردددي به تولھا هيسرما

 در یتناقض و سردرگم) مرحله (ا جنياز ا. رکود شي تورم ھمراه با افزاشي افزایعني شد، ی مغي تبلیحکومت

 با ضرب زور و باشد، ی مھا متي بود خواستار آزاد شدن قیدولت که مدع .افتي شي دولت افزایقتصاد ایھا استيس

 بود ی درحالنيا.  کردھا متي قشيھا را مجبور به عدم افزا  آنداران هي از سرماگري دیو برخ  داران فشار بر کارخانه

 و یفروش  کنترل حتا بر بازار عمدهنيا.  بودافتهي شي افزاعي از صنایبرخ ژهيو  بهديول در بخش تھا نهيکه  ھز

 وخرداد ]ثور[بھشتياز ارد. ابدي ادامه تواند ی نماستي سني اما مشخص بود که اافت،ي گسترش زين یفروش خرده

 در دالر طال و متي بروز کرد و از ھمان زمان است که روند  باال رفتن قاستي سني شکست ایھا نشانه] جوزا[

 شيآغاز افزا  تازهنياما ا. دي تومان رس١٢٠٠ ی به باالدالر متي خردادماه ق٢١ که در یا گونه دبهيدبازار آغاز گر

 ]جدی[ مایثبت شده بود، در ددالر ی تومان برا١۴٠٠ رقم ]قوس[ آذرماهاني که در پای بود و در حالدالر متيق

 تومان ١٧۵٠ تا ١٧٠٠ رقم ی به جادي شانبود مي رژداتي و اگر تھددي تومان رس١٨۵٠ تا ١٨٠٠ به دالر متيق

 روز به بازار سکه ھجوم کي سرگردان یھا  مدت پولنيدر ا. کرده بود  ثبتزي تومان را ن٢٠٠٠ رقم دالر ،یکنون

 فاحش ی بردن اختالف بھاني از بی برای که در ماه آذر بانک مرکزیا گونه  بهدالربازار   روز بهکي آوردند یم

 تي فروش سکه و در نھاشيپ  سکه، اقدام بهدي خری برای طوالنیھا  بردن صفنياز ب و ازار بانک و بنيسکه ب

 . بازار شدمتي به قیبانکۀ فروش سک

پس از باال رفتن .  درآوردءاجرا  بهدالر مورد در خواھد ی خود را مۀزد  کھنه شده و زنگاستي دولت ھمان ساکنون

 دالالن ارز ۀ اعالم کرد پروندهئي قضاۀ قوسئي ریجاني الر. شروع شدميرژ داتي، تھددالر یروزانه و حتا ساعت

 بدون فاکتور دالر ی شد و گفته شد اگر نزد کساعالم قاچاق دالر.  قرار خواھد گرفتیدگيخارج ازنوبت مورد رس

 ۀمي کشف شده، جردالر دو برابر مقدار ديبا  قاچاق محسوب شده و صاحب آن جدا از زندانی کاالۀکشف شد به منزل

 . بپردازدیقدن

 را که به بازار ارز ئیھا  داد تا بتواند پولشي راافزای بانکیھا  پول و اعتبار، نرخ سپردهی شوراگري دی سواز

 ارزش سھام عي سرشي منجر به افزای که بنابر اعالم مراکز دولتیاستيس. ھاجذب کند اند، توسط بانک  آوردهیرو

 .دي چند روز گردی شاخص آن طید واح۶٠١ شي افزاتيھادر بورس و در نھا بانک

 را دالر در برابر  نخواھندتوانست مشکل کاھش ارزش لایرھا استي سني از اکدام چي مثل روز روشن است که ھاما

 نرخ تورم باشد، از یگو  پاسختواند ی نمی بانکیھا  رفتن سود سپردهباال ،ی با نرخ تورم کنونئیاز سو. حل کنند

خواھد بود،  تر شدن آن  گرانجهي و در نتدالر اهيستر شدن بازار   گرمرشيثأق تنھا ت و چماديتھد زي نگري دیسو

 و فروش دي خرري نتوانستند سگاه چيھ ی بود ولیرقانوني کار دالالن ارز غی اسالمیھا در جمھور طور که سال ھمان

 . شده بود، قطع کننددهي ونشان کشنام ی حتا به دفاتر بھا اباني را که از خدالر

 درصد سود ١٧ با یجنوب  پارسی گازداني مۀ اوراق مشارکت طرح توسعۀ طرح فروش عرضشکست

 در آن زمان ھنوز دالر و دي گرددي بار تمدکيحتا   عدم استقبال مردملي اول آذرماه که به دلۀمي در نالحساب، یعل

 ريثأ تتواند ی درصد نم٢١ ه بی بانکیھا  سود سپردهشي است که افزانموضوعي اۀ تومان بود، شاھد زند١۴٠٠

 . سرگردان داشته باشدیھا  جذب پولدر یچندان

ھا  بانک. آورد بار  بهی کنونطي بر اقتصاد در شرایمنف جي نتاتواند ی مگري دی از سوی بانکیھا  سپردهشي افزااما

  در بخشداران هيسرما اري باالتر در اختیھا ھا را با نرخ  به موازات آن وامديبا ھا  سپردهني پرداخت سود ایبرا
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 رکود طيدر شرا اما. شوند ی روبرو می صورت خود با خطر ورشکستگني اريصنعت قرار دھند، چرا که در غ

 یھا ھا نتوانند با سپرده  اگر بانکگري دی ازسوباشد، ی باال نمۀ با نرخ بھرهي بخش صنعت قادر به جذب سرما،یفعل

 به شوند ی مجبور می بانکیھا هي که باز سرماجاست ني در استند،يا نھ خود سود کسب کنند قادر به پرداخت سودآن

 طي در شرازي ناستيس ني که حتا امينيب ی منيبنابر ا. زنند ی شده و باز تورم را دامن مري سرازیازارسوداگرسمت ب

 .اوردي به ھمراه بی و رکودی آثار و عواقب تورمتواند ی میکنون

 نرخ شي به افزا چه خواھد بود؟ کاھش ارزش لایرمردم ی برا و کاھش ارزش لایرردال شي افزاۀواسط ی بۀجي نتاما

 حس یخوب  بهشان ی خالیھا  خود و در سفرهۀ روزمریکشان در زندگ و زحمت  را کارگراننيتورم دامن زده و ا

 نان ھا ئینانوا ازی گران شده و در برخگري بار دن شده است که حتا نان در تھرایا گونه اوضاع به .خواھند کرد

 در ني و چراني ای اتاق بازرگانسيرئ یاسدهللا عسگراوالد. رسد یفروش م سنگگ با خشخاش تا ھزار تومان به

 . درصد اعالم کرده است۴٠  نسبت به لایردالر یبرابر شي نرخ تورم را با توجه به افزائیوگو گفت

 بود که از آن ی عواقبليومقاومت در برابر آن به دل دالر نرخ شي از افزایري جلوگی واقع تمام کوشش دولت برادر

مند شده   بھرهدالر نرخ شي از افزاتواند ی که دولت مدينظر آ  در نگاه اول بهديشا . شده استداي و امروز ھوديترس یم

 شي تورم افزا،لایر  است که با کاھش ارزشني اتي واقعامادست آورد، ه  بی نفتیھادالر با فروش یشتري بولایر

 قرار گرفته و در اثر ريثأت  تحتشتريباز ھم ب ھا  تودهشتي و معی حالت زندگني در اشود، ی مدي و رکود تشدافتهي

 .ابديی  مشيھا افزا  آنیتي و نارضاتيھا با حاکم  ازرکود، تقابل تودهی ناشیکاري از تورم و بی ناشیگران

 جز ستي نیزيگر چ  که نشانباشد ی مھا ارانهيومطرح  دۀ مرحلیدنبال اجرا  دولت بهیطي شرانيکه در چن  آنجالب

 طي شراني در اھا ارانهي دوم طرح ۀ مرحلی اجراشک یب.  دولتی اقتصادی و تناقض آشکار دررفتارھایبرنامگ یب

 حداکثر یمرکز  بانکمي تحری که اجرایطي در شرامھ  خواھد ساخت، آنختهيچه ھست لجام گس  از آنشيرا ب تورم

) ندهي آیھا در ماه (راني ونفت ایمي پتروشعي صنامي که با تحریمي تحرگردد، ی آغاز م]سرطان[رماهي تیاز ابتدا

 ی که دولت برای زمانقاي دقیعنيوقت   و آنترساخته ميچه که ھست وخ  از آنشي را بی اقتصادتي وضعتواند یم

 دالر در برابر ی تصوررقابلي و غسابقه ی بی به شکل نرخ لایرندارد، ی دسترسی خارجیا خود به ارزھیدھايخر

 .افتيکاھش خواھد 

 است یقي عمی آشکار بحران اقتصادیھا  نشانهگرازي دیکي ر،ي اخیھا  در روزھا و ماه کاھش ارزش لایرنيبنابرا

 شيافزا.  افزوده شده استزي که بر شدت آن نافتهي نفي نه تنھا تخفتيحاکم  متناقضی اقتصادیھا استي سیکه در پ

 پول از شتري باعث فرار ھرچه بگريد کي بر ھا ني متقابل ھرکدام از اريثأ رکود و تدي در کنار تشدتورمۀ قساب یب

 یکشان برجا  کارگران و زحمتشتيمع تي شدن وضعتر مي خود را در وخريثأ شده و تی سوداگری به سوديتول

 .گذارد یم

 نفر کصدھزاري و ونيليم کي ٨٨نسبت به سال  ٨٩ در سال ن شاغالزاني مراني ای آمار، مرکز آمار ملاساسه ب

 یروھاي نزاني است که ھر سال بر می در حالني است و ادهي رسنفر ونيلي م٢٠ به ونيلي م٢١ و از افتهيکاھش 

 آن دانتظاري بای در سال جارژهيو  است که بهی روندن شاغالزاني روند معکوس مشود، یکاراضافه م جوان آماده به

 کمتر ن شاغالني درصد از ا٢۴ یاقتصاد  کارشناسانیاساس بررسه  جھان صنعت، و بۀ روزنامۀشتبه نو. ديرا کش

اند   شدهفي و تلطی دولتئی آمارھا که در واقع آمارھاني اۀھم.کنند ی مافتيدر) حداقل دستمزد (ی قانونیھا از حداقل

 . شده استقيحد بحران عم  که تا چهدھد ینشان م
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 که دھد ی نشان مزي نتي متناقض حاکمیھا استيباشد، س  که از جا رھا شدهست ی مانند فنرانري در ای اقتصادبحران

 ی راه را براتواند ی انقالب است که مکيتنھا .  آن نداردفي حتا تخفاي و حل ی برایحل  راهچي ھی اسالمیجمھور

  .دي باز نماکشان  کارگران و زحمتیشتي معتي و بھبود وضعیمعضالت اقتصاد حل

 ۶١٣رگرفته از کار شماره ب

 

  

 


