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  ؟ یا گرانی
   دکترامیر ھوشنگ امینی   

  
این  ،ال وخدمات اساسی موردنیاز روزمرهو افزایش روبه تشدید بھای ریالی ونه واقعی کا گرانی

رویدادی که بی توجه به واقعیت ھای حاکم  مجالس است. روزھا بیش ازھمه نقل ھمه محافل و
بر فرآیند اقتصادی کشور، خواھی نخواھی بحث درباره آن، ھمراه با ارائه راھکارھای مردم فریِب 
مخربِ چگونگی رویاروئی با آن به آموزه روز تبدیل شده است. رویدادی که با نھایت تاسف کارگزاران 

وتجربهِ دست یابی به توسعه ی اقتصادی، نه تنھا بازیابی  کمترین دانش اداره اموراقتصادی َفرناس از
نبود مدیریت وساده اندیشی  بیش از چھاردھِه،کاھش قدرت خرید ریال را که حاصِل دست کم 

اتالف سرمایه ھای ملی وایجاد استاندارد تصنعی  صرف وم با اقتصادی بوده است و اداره امور
ادامِه ناممکن استاندارد، یا سطح و الگوی تصنعی زندگی  زندگی بر آن سرپوش نھاده اند، یا حفظ و

که به ھیچ روی با متوسط توان سرانه  اقتصادی کشور ھمخوانی ندارد نوید می دھند. واقعیتی 
که نشانه َفرناس یا نا آگاه بودن آنان از ابتدائی ترین واقعیت ھای اقتصادی حاکم برجامعه است که 

ه ی اداره امور اقتصادی وبه بیان روشن ترکاھش تدریجی قدرت دربیش ازچھاردھه سیردربی راھ
تومان را درپی داشته و به طور قطع آنجه را طی بیش از  ٣٠،٠٠٠تومان به نزدیک ھفت  خرید

ا سرپوش ب بی راھه َروی حاصل آمده، با ھیچ نیروئی نمی توان یک شبه بازگرداند و از  چھاردھه
 کرد،ھرچند ذھنیت شکل گرفته درنظام اقتصادی فسادبرانگیزِ فقرآفرین وتصنعی آن را ادامه یاحفظ 
دستوری دولتی حاکم ،آن را باور ندارد.وبراین باور است که چنانچه سرمایه  سامان برانداز متمرکز و

ھم استاندارد تصنعی  ،ھم قدرت خرید ریال اعاده خوھد شدشده آزاد شود  ھای مسدود
  .دامه داررامی توان حفظ و ادبرقرا

به نظر می رسدعاقالنه تر آن باشد که از ادامه سخنان عوام فریبانه دست کشیده ، با صداقت 
واقعیت را که حاصل بی راھه َروی امور اقتصادی درچھارده گذشتِه است با مردم درمیان نھاده یادآور 

سرمایه ھای شویم که چنانچه به فرض محال که  می تواند محال ھم نباشد تحریم ھا لغو وکل 
بابت بخشی از بدھی دولت به بانک مرکزی پرداخت شود. ی مسدود شده کشور آزاد شود، بایست

 تولید که یک اماچنانجه برای حفظ استاندارد تصنعی برقرارمورد استفاده قرارگیرد، بدون راه اندازی
واقعی  ھی جزاز این رو را ، حاصلی جر تشدید تورم  درپی نخواھد داشت.بود ھداشبه میسر نخو
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د داشت که در این صورت قیمت ھا درقیاس با قیمت ھای کنونی ھسازی قیمت ھا وجود نخوا
دربرخی موارد به احتمال حتا به چندین برابرافزایش خواھد یافت وبدین سان استاندارد تصنعی روبه 

رقابتی  واقعی شدن خواھد نھاد، دراین صورت است که با واقعی شدن قیمت ھا وبرقراری اقتصاد
توسعه تولید کاھش قدرت  رشد و با خواھندشد و تولید کنندگان از توان سرمایه گزاری برخوردار

  قتصاد کشور درمسیر توسعه قرارخواھد گرفت.اخرید پول ملی به تدریج رو به توقف خواھد نھاد و 

بخش روشن است که دراین  صورت گروه ھای آسیب پذیر که بخشی ازکارکنان یاحقوق بگیران 
ّ ازحقوق بگیرانی که از ، با واقعی شدن قیمت ھا عمومی وخصوصی می باشند پرداخت قانونا

حمایت از این گروه .ازادامه گذران زندگی باز خواھند ماند ،ت معافند، معلول یا از کار افتاده اندامالی
درگروی کاھش ھزینه زندگی آنان بدون پرداخت یارانه  که از جمله اصلی ترین وظایف دولت است

وتنھا براساس مکانیزم کاھش ھزینه  م باشددیگر، بی اثر نقدی یا ھرنوع پرداخت فساد برانگیزِ 
 آن در می گذریم، تکرارزندگی که بارھا عنوان شده واکنون برای جلوگیری ازطوالنی شدن کالم از

  امکان پذیر خواد شد.

روی آور  یابی به توصیه مورد اشاره درگروی رھاسازی نظام اقتصادی حاکم وپایان سخن، دست
 ذھنیت شکل گرفته یا و شدن به اقتصاد رقابتی بازار، و دورماندن کارگزاران اقتصادی سیاستگذار

متاثر از اقتصادحاکم از اداره امور اقتصادی کشور، اصالح الیحه بودجه ساالنه کل کشوربه نحوی که 
استاندارد ھا و...حذف، و   زائد و حمل بر تولید مانند ھزینه ھای ناشی از کارت بازرگانی واعتبارات 

 مستاجر وامثالھم احیاء و قوانینی که به زیان گروه ھای آسیب پذیر تغییر یافته مانند قانون موجر
  نه جز این. شود، و
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