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 خود یترین سطط ت تاری این روزها ارزش برابری ریال با دلار و دیگر ارزها به پایین

ها ریشهها، زمینه. یمابودهرسیده است و هر روز شاهد سقوط جدیدی در ارزش ریال 

  ؟زدخواهد رقم این روند چیست و چه سرانجامی برای اقتصاد ایران  عللو 

. ایمگرفتههای بعد از انقلاب قرار سالزمانی ترین مق ع در حساسرسد نظر میبه

سال  در پی دو، یافت یتفعل ی حاضراقتصاد ایران که از ابتدای دههانسداد ساختاری 

 کهشططرای ی را برای اقتصططاد ایران رقم زده  ،قتصططادیهای رشططد من ی امتوالی نرخ

بدترین  09ی نرخ رشططد اقتصططادی دهه ،پایان سططال جاری در گ ت توانمی انهقاطع

دای از ابت .ثبت کندساله های پایانی جنگ هشطتبعد از سطالتاری ی را من ی رکورد 

 92.0نرخ رشد اقتصادی حدود میانگین  09تا پایان سطال  خورشطیدی ی حاضطردهه

ی سالهدهد که نرخ رشد دهبوده و روندهای کنونی نشان میو نزدیک به ص ر درصد 

 بینانه است.ص ر درصدی برآوردی واقع

های بعد از انقلاب است. نیز در یکی از بالاترین س وح در سال رسمی تورمنرخ 

وبیش در ید در ایران تا امروز کماز فردای انقلطاب و اسطططتقرار حاکمیت جد دانیممی

د رکواما اکنون های بالای تورم آسیب دیده است. ها اقتصطاد ایران از نرختمامی سطال

   .یافته است یتر از هر زمان دیگرمهیب یتورمی اقتصاد ایران ابعاد

 أکید برتهای اقتصادی یا با تحریم اشاره بهدر این میان هستند کسانی که صرفاً با 

لاب را ایران بعد از انق یپشت این تحولات اقتصاد عوامل طبقاتیِ پسِ ،رشد نقدینگی

بر افزایش مداوم حجم نقدینگی در  غالبمعمولاً اقتصاددانانِ جریان اند. نادیده گرفته

مالی  باطیانضبی ،به این ترتیب .تورم در ایران تأکید دارند لتعنوان عاقتصاد ایران به

تمرار تورم در گیری و اسططشططکل عواملعدم اسططتقلال بانک مرکزی را  وب ش دولتی 

هایی مانند اسطططتقلال بانک مرکزی و نیز ند و به تبع آن ات اذ سطططیاسطططتدانمیایران 

 دانند. را راهکار مبارزه با تورم می ایبودجهانضباط 



 

 
 

صداقتپرویز  3  

 واسططتمرار نشططان بدهم که اختصططار بهکنم ، تلاش میبحث حاضططردر در مقابل، 

د از های بعگرفته در سالشطکلطبقاتی  مناسطباتخلال در تورم در ایران سط تی جان

 ی در پی انقلاباویژهطبقاتی  بلوکگیری دارد و ناشطططی از قدرتریشطططه نیز انقلاب 

نمونه مش صاً بر نقش بورژوازی مالی تمرکز خواهم کرد. برای  .بوده استنیز  7501

گیری و تقویت قدرت یکی از عوامل شططکل ،از جنگ های بعدویژه در سططالبه ،تورم

این  رو،اسطططت. ازاینبوده و تقویت بورژوازی سطططوداگر مالی در ایران طبقات حاکم 

قدرت اند کردهمیبه انحای م تلف تلاش شطططکل ارادی بهبا گذشطططت زمان طبقات 

 .تحکیم و تقویت کنندبه طرزی فزاینده با اسطططتمرار تورم اقتصطططادی و مالی خود را 

امحای قدرت طبقاتی این  در گروِمقابله با تورم در ایران امروز  سطططت کطهروینهماز

  .نیز هست ن عهای ذیگروه

 ی اخیرچهار دههاقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی در تمامی پایای  خصطلتتورم 

های تمامی سال تقریباًرقمی در اسطتمرار تورم دو نمودار یک(بنگرید به ). بوده اسطت

 09اسططت. چرا بیش از  نادری نسططبتاً پدیده اس جهانی، در مقیدر ایرانبعد از انقلاب 

آیا  است؟ارزش پول ملی  مستمرو سقوط  سطال اسطت که اقتصطاد ایران گرفتار تورم

 افزایش تولید متناسططب با آن، چنان که معمولاًتزریق نقدینگی به کالبد اقتصططاد و عدم

ادی ندی طبقات اقتصططبهای پیکرهویژگی بازتابتورم اسططت، یا  علتشططود، گ ته می

  ؟حاکم در ایران

ه در کیافت هایی گروهطبقاتی را باید در ماهیت  ی تورممسططألهبه واقعی پاسطط  

اند مند شدههمواره از تورم بهره این طبقات. های بعد از انقلاب به قدرت رسیدندسال

 وبوده گرانه ایکی از ابزارهای کسططب منافع هنگ ت سططودبرایشططان تورم و اسططاسططاً 

 استمرار تورم است.  گرودرنیز منافع آنان استمرار 

 بعد از انقلاب، تضعیف ب ش تولید، هایسالن ستین ط بحرانی یشرادر بدو امر، 

ز ا که حاکمیت بعد از انقلاب را تشططکیل داد، یقدرت بورژوازی سططنتی بازار در التلاف
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های تجاری و مالی سودآور در ب شهای ب ش بزرگی از نقدینگی را به حوزهسویی 

و  کسططب سططودهای هنگ ت ازو از سططوی دیگر بورژوازی بازار  غیررسططمی کشططاند

ن در عی. کالاهای مصرفی بهره بردویژه بهای بهناشطی از تورم موجود در  یالعادهفوق

های به ب ش نقدینگیی گسططترده با تزریقهای دولتی نیز بودجه موازات آنو بهحال 

 . بر آتش تورم افزودند لدغیرمو

 های منتهیبیماری هلندی سال باکه تاحدودی تورم در چنین شطرای ی، اسطتمرار 

یر ارتباط پذمبادله به کالاهای مبادلهنسطططبت بهای کالاهای غیرقابلو افزایش به انقلاب 

شد نجر مقیمتی  یهای سوداگرانهحبابمبتنی بر اقتصاد  گیری یکبه شطکل ،داشطت

از طریق ایجاد حباب در طور دایم تولیطد، بهیطک اقتصطططاد گرفتطار رکود  کطه در دل

بازانه در اقتصططاد پدید های سططوداگرانه و سطط تهرونق کردتلاش میهای م تلف ب ش

 ورد. بیا

تلاش  ،رغم رکود در ب ش واقعی اقتصطططاد، بهاقتصطططاد مبتنی بر حباب قیمتیدر 

ر ها دشطود رونقی سطوداگرانه ایجاد شطود که معمولاً در پیوند است با بهای داراییمی

گیری ی شطططکلهان سطططتین نمونهب ش مالی یا ادعاهای کاغذی نسطططبت به ثروت. 

 ی ن ست انقلابی دهههادر اقتصاد ایران در همان سالسطوداگرانه های پونزی طرح

 آغاز شد.

های گذاریهای وقت در سطططیاسطططتپطایطان جنگ و ایدلولوژی نولیبرالی دولت

گیری بورژوازی جدید پسطططاانقلابی منتهی شطططد. صطططادی عاملی بود که به شطططکلاقت

ق ها، تزریگراییها، مالیسازیهایی از قبیل خصوصیی سطیاسطتی گسطتردهمجموعه

ای که از طور عام سططلب مالکیت گسططتردههای خاص و بهمنابع مالی عمومی به ب ش

 .دشططمنجر  ایران جدید در اقتصططادی به پیدایی یک طبقهعموم مردم صططورت گرفت 

 تکی برمبود و حضور در آن طبقه  های نولیبرالیمرهون سیاستاین طبقه  گیریشکل

 مندی از رانت ارتباطی.ارتباطات با حاکمیت و بهره
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کانون اصطلی فعالیت این طبقه حضطور در مدارهای مالی و تجاری اقتصاد بود و  

تر برای رنگ بورژوازی پساانقلابی در ب ش تولیدی بیشحضطور کمرسطد به نظر می

های برخاسته از عملیاتی غیر از فعالیت اصلی بنگاه تولیدی مند شطدن از فرصطتبهره

ی ن سططت انقلاب بازاریان که در کنار بوروکراسططی نوپای دولتی بوده اسططت. در دهه

ها باعث شده بود که حضور دولتی شطدن بانک. تاز میدان اقتصطاد در ایران بودندیکه

تی های سططنعمدتاً با اتکا به صططندوق ،مالی سططرهر گردش، یعنی ب شب ش  در دیگر

رغم گسطططتردگی فعالیت و اختلالاتی که به هر حال به درالحسطططنه رخ بدهد که قرض

با ب ش بانکی  سدر قیاکردنطد هنوز در بازار پول طور دایم در بطازار پول ایجطاد می

 ند.نداشتکننده نقش تعییندولتی 

ی ی دههنیمهاعتباری در  –مؤسسات مالی تشطکیل قانون تصطویب  در این میان،

، دههاواخر این های خصططوصططی در تشططکیل بانکقانون تصططویب در پی آن و  7519

. با این دو مصوبه، بورژوازی بعد از انقلاب شکل مناسب کرد ای اش مهم و کلیدی نق

 . مالی خود را شکل دادهای اتکای آن امرراتوریو به پیدا کردخود را « نهادی»

ه گرفتهای خصوصی شکلهای بانکداران عمده و فعالیتی ترکیب سهاممشاهده

برای کالبدشطططکافی بورژوازی پسطططاانقلابی در ایران  ی اخیر بهترین راهنمادر دو دهه

های ی فعالیت بانکی گسططتردهاسططت. در جدول یک، مالکان اصططلی و حوزه امروز

های خصوصی در ایران نشان ی روند فعالیت بانکخصوصی اراله شده است. مشاهده

در  یهای غیردولتدهد که اگرچه در بدو امر و بعد از تصطویب قانون تأسیس بانکمی

دند خصوصی تأسیس کرهای بزرگ اقتصادی نیمهها را بنگاهایران ن سطتین این بانک

تر نژاد و حضور گستردهجمهوری احمدیاما در پی تحولات سطیاسی ناشی از ریاست

ها ی مالکیت در این بانکنهادهای حاکمیتی در اقتصططاد ایران شططاهد اشططکال چندرگه

پیونطد بطا نهادهای حاکمیتی و در ارتباطات بودیم. یعنی بورژوازی خصطططوصطططی در 
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 گرفتند ای قرارهای بزرگ چندرشتهگسترده با ب ش دولتی در مقام صاحبان این بنگاه

 . که در قالب بانک فعالیت کردند

دهد که این فعالیت ها نشطططان میهای این بانکی متنوع فعالیتتوجه به گسطططتره

 و ، مسططتالات(ار سططرمایه و بورس، بیمههای مالی )بازمتمرکز اسططت بر ب شعمدتاً 

  معادن و پیمانکاری. هایو بعضاً حضور در ب ش تتجار ساختمان،

ها بیش از آن که فعالیت خودشطططان را برمبنای تعریف متعارز از یعنی این بانک

بانکداری، یعنی جذب سططررده و پرداخت تسططهیلات و کسططب سططود از محل ت اوت 

ای های بزرگ چندرشتهداده باشطند به شکل شرکت سطازمان ،ی سطود این دوحاشطیه

 هایی سطودشطان ناشی از فعالیتعمدتاً مالی و تجاری فعالیت دارند که ب ش عمده

های جدی برای ورود هایی اسططت که در هر اقتصططادی محدودیتغیربانکی و فعالیت

 ها به آن وجود دارد. بانک

 های(، طی سططال7509ماه ی بانک مرکزی )انتشططارآ آبانآخرین ترازنامه اسطاسر ب

ال در سطط افزایش پیدا کرده اسطت.پول در نقدینگی تدریج سطهم شططبهبه ،7509 یدهه

درصد رسید. ب ش  91به  7505سطال درصطد بود اما در  50این سطهم معادل  7509

ی خلق شده و در اختیار های خصطوصی نقدینگی در ایران امروز از طریق بانکعمده

آسا قادرند روزی در بازار ارز، مدد همین نقدینگی غولها اسطت و بهمالکان این بانک

های روزی در بازار مسکن و مستالات و امروز در بورس اوراق بهادار با ایجاد حباب

 ای کسب کنند.مالی سودهای افسانه

نهادهای قدرتمند اقتصادی و سیاسی  اغلبکه  یمشاهداز همین روست که امروز 

با خلق  و همین نهادها. هسططتندتی دارای بانک مربوط به خود حاکمیخصططوصططی و 

کننده در تولید و نقش تعیینهطای غیرمولطد یطت نقطدینگی در ب شاو هطدنقطدینگی 

  .اندمناسبات قدرت طبقاتی در جمهوری اسلامی ای ا کردهو تحکیم بازتولید 
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در  زیرا ؟زنندبر آتش تورم دامن میاین نهطادهطای پرقدرت اقتصطططادی چرا  امطا

قادر به خلق ارزش نیسططت، چندان اقتصططادی گرفتار رکود که ب ش واقعی اقتصططادی 

های خود گذاریسطططرمایه یمجموعههای داراییجاری ارزش  توانندتنها راهی که می

های سوداگرایانه است. به این ترتیب، علاوه افزایش دهند همین تورم و ایجاد رونقرا 

های به شکل وامرا که اینک های سمّی سطهم داراییبر ایجاد سطودهای هنگ ت مالی 

 د. دهنکاهش می کندها خودنمایی میهای بانک)معوق( در ترازنامهغیرجاری 

 خ رات سططقوط حباب مالی ناشططی از اسططتمرار و افزایش تورمآن که نهایتاً هم 

ویژه در مق ع کنونی به برای مثال، دهد.را نیز کاهش می های کاذب سططوداگرانهرونق

. تورم هرچه متیهسطططهای مالی حباب گیریشطططکلدر بورس اوراق بهادار شطططاهد 

ی ی از فاصلهچراکه ب ش شططودتر میکمحباب  شطکسطتنخ رات تر باشطد، سطنگین

 پوشاند.ارزش جاری و ارزش واقعی ابزارهای مالی را می

مش صاً نهاد دولت نیز از تورم و سقوط ارزش پول ملی سود در چنین شطرای ی 

از طریق این بازار  ی خود راکسططری بودجه از سططویی امکان تأمین مالی برد، زیرامی

 (تواند سطططهام خود را آب کندهتر میچراکه در بازاری با رونق کاذب ب)کند فراهم می

با اش های جاریپوشططش هزینه جهتمیزان نیازش به منابع دلاری و از سططوی دیگر 

بگذریم از این مسأله که دولت اساسًا مایل و  .شودکاسطته میسطقوط ارزش پول ملی 

 نیست.برای تأمین کسری مالی خود ستانی از ثروتمندان مالیاتقادر به 

نیازهای مالی و کسری با گرچه ی کنونی تورم افسطارگسطی تهسط ن آخر آن که 

 ریشططه در ایران معاصططر روابط قدرت طبقاتیدر اما  در ارتباط اسططت ی دولتبودجه

بحران مالی  .بردما را به کدام سططو میکنونی روند پرسططش مهم این اسططت که . دارد

ویژه در مق ع کنونی متأثر از های متعدد ساختاری جای دارد و بهکنونی در دل بحران
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ر مهارناپذیر د یانداز گذر به بحراناز این رو چشم .عوامل سطیاسطی و ژلوپلتیک است

کنونی، شطططرایط بحرانی علططاوه بر آن در  .مططدت کططاملططاً محتمططل اسططططتکوتططاه

د زو یا دیربسطططا چهگر ن واهند بود و نظاره احتمالاً فقطنیز  گانشطططدمالکیتسطططلب

 .نشان دهند واکنش
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 برد؟جدید تورم ما را به کجا میموج  01 

های غیردولتی ایرانبانک اصلیهای مالکان و فعالیت -جدول یک   
سال  نام ردیف

تأسیس )یا 

 واگذاری(

 های عمده فعالیت دار عمدهسهام

 غیر از بانکداری

باننااک ااد اااند  1

 نوین

ای از مااواامااو اا  1831

هااانی شااااا  ااا 

گااراری ساااا ماانیاا 

 یدولدخ وصی و شب 

، مسدغلنت، بنزار س منی 

 اانرگایاری، صااا ا ی، 

 بیم ، تأمین س منی ،

ای از مااواامااو اا  1831 بننک ان نر 2

هااانی شااااا  ااا 

گراری  مدتنً ساا منی 

وابسد  ب  بنیند تعنون 

 سپنه

خاادماانت ماانلی باانزار 

و  مساادغلنتساا منی ، 

 لیییناا ، ،سااانخدماانن

 یص ا 

ای از مااواامااو اا  1831 بننک ای ان زمین 8

هااانی شااااا  ااا 

گااراری ساااا ماانیاا 

دار  مااده  )سااا اان 

صاندو  بنزنساسد ی 

 نف (

صاا ا ی، بنزار ساا منی ، 

تااأماایاان سااا ماانیاا ، 

 نرگیاری، مساادغلنت و 

 سنخدمنن

 ،بنزار س منی  نرگیاری،  بخش خ وصی  1811 بننک آینده 4

 مسدغلنت

بیم ، لییین ، صااا ا ی،  خودروسنزان 1831 بننک پنرسینن 5

 ااااااانرگااااااایاری، 

گااراری، ساااا ماانیاا 

مساااداغالاانت،  ولااند، 

 پیمننکنری نف  و گنز، 

گراری پنرس ساا منی  1836 بننک پنسنرگند 6

 آرینن )خ وصی(

بیم ، لییین ، صااا ا ی، 

 ااااااانرگااااااایاری، 



 

 
 

صداقتپرویز  00  

سال  نام ردیف

تأسیس )یا 

 واگذاری(

 های عمده فعالیت دار عمدهسهام

 غیر از بانکداری

گااراری، ساااا ماانیاا 

مسااادغلانت، صاااننب ، 

پاایاامااننااکاانری و 

و  گراری نف سااا منی 

مسدغلنت و گنز، معدنی، 

 سنخدمنن

 اانرگایاری، صااا ا ی،   (1833) بننک تونرت* 6

م ندسای مسانور، بیم ، 

 و گ دش  ی، مسدغلنت

 سنخدمنن

ای از مااواامااو اا  1811 بننک خنورمینن  3

اشاااخاانق  ووای و 

  ویوی خ وصی

 اانرگاایاری بااورس، 

 ص ا ی، بیم 

بااننااک  کماا   3

 ای انینن

ارتااش هااماا ااوری  1831

 اسلنمی

 در بننک سپ  ادغن  شد

باایااماا ،  اانرگاایاری،  بنیند ش ید 1831 بننک دی 1

گراری، لییین ، س منی 

 مسدغلنت

بخش خ اااوصااای و  1831 بننک سنمنن 11

هااانی شااااا  ااا 

 گراریس منی 

صااا ا ای،  اانرگیاری، 

 تونری، بیم 

صااا ا ی، مسااادغلنت،  آموزش و پ ورش 1834 بننک س منی  11

 تونری

صااا ا ی، مسااادغلنت،  بنیند مسدضعفنن 1833 بننک سینن 12

 تونری، بورس



 برد؟جدید تورم ما را به کجا میموج  02 

سال  نام ردیف

تأسیس )یا 

 واگذاری(

 های عمده فعالیت دار عمدهسهام

 غیر از بانکداری

صا ا ی، تأمین س منی ،  ش  داری ت  ان 1833 بننک ش   18

لاایییناا ،  اانرگیاری، 

 مسدغلنت

گراری، صا ا ی، س منی   (1833) بننک صندرات* 14

نی وگنه، سنخدمنن، بنزار 

 س منی ، تأمین س منی 

سااااانخااادااامااانن،  نی وی اندظنمی 1811 بننک اوامین 15

گراری، بنزار سااا مانی 

 س منی ، 

بااااااننااااااک  16

الحساااناا  ا ض

 رسنل 

خ اوصی و بنیندهنی  1833

 مرهبی

سااااانخااادااامااانن، 

گراری، بنزار سااا مانی 

 س منی ،

بخش خ اااوصااای و  1831 بننک  نرآ  ین 13

هااانی شااااا  ااا 

گااراری ساااا ماانیاا 

 دولدیشب 

باایااماا ، لاایااییااناا ، 

گااراری، ساااا ماانیاا 

  نرگیاری

ای از مااواامااو اا  1831 بننک گ دش  ی 13

گااراران ساااا ماانیاا 

 یدولدخ وصی و شب 

 تونرت و گ دش  ی

گراری، صا ا ی، س منی   (1833) بننک مل * 11

نی وگنه، سنخدمنن، بنزار 

 س منی ، تأمین س منی 

ادغان  شاااده در بننک  بسیح مسدضعفنن 1812 بننک م   ااد ند 21

ی سپ ،  عنلی  گسد ده



 

 
 

صداقتپرویز  03  

سال  نام ردیف

تأسیس )یا 

 واگذاری(

 های عمده فعالیت دار عمدهسهام

 غیر از بانکداری

گراری بورس، سااا منی 

 مسدغلنت

هن ب  نول از مننب   آخ ین گیارش هیأت مدی ه ب  موم   مومی  ندی صااان بنن سااا ن  ه یک از بننک

هن ب ای تکمیل اطلن نت بوده هنی اخد انصی بننکسانی   دا  سانزمنن بورس و نیی م اهع  ب  سانی 

 اس . 

 44اصل  هنیاصطلنح واگراریهنی ب *بخسای از سا ن  سا  بننک مل ، تونرت و صاندرات در سینس 

بن توه  ب  این     مده رس اورا  ب ندار   ض  شد. امن در بو 1833و  1833هنی اننون اسانسی در سن 

ا هن رگی ی آنتوان ت میمسا ن  واگرارشاده در اخدینر ش     نرگیاری س ن   دال  اس  در  مل می

 تبعی   نند. تس یلنت ا طنیدولدی ارزینبی   د. بدون آن    از ضوابط دولدی در 

 
 

 


