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پردۀ چهارم: سیاست انباشت با گرسنه سازی مردم

دربارۀ حذف ارز ترجیحی و یارانه زدایی های دیگر در پوشِش آن

مقدمه:

همانطور که در پرده های قبلی (اول و دوم و سوم) توضیح دادیم، دور جدید سیاست های ریاضتی، میان ُبری است که حکومت
برای حفظ ماشین جنگی پرهزینه اش در شرایط تحریمی برگزیده. اجرای این سیاست های جنایتکارانۀ اقتصادی اما پس از

نقطۀ عطف آبان ٩٨ ممکن نبوده مگر با توسل به بیش محرمانگی، سیاسِت فرسایش، تکذیب و انکار، فریب و درز
قطره چکانی اطالعات متناقض از طرح ها. تمام این موارد عین به عین در سیاست حذف ارز ترجیحی اجرا شده اند.

در روزهای گذشته و در اثر حذف ارز ترجیحی، مهم ترین اقالم خوراکی (از روغن و نان و ماکارونی و بیسکوییت و سایر
محصوالت آردی تا فراورده های دامی مثل تخم مرغ، گوشت سفید و قرمز، لبنیات و غیره) جهش قیمتِی ٢ تا ١٠ برابری

داشته اند، اما چنانکه در این متن نشان خواهیم داد، حمله در همین جا متوقف نمی شود. قبل از هر چیز اما یکبار برای همیشه
باید این را با صدای بلند گفت که: اختصاص یارانۀ ارزی به کاالهای مصرفی در فروردین ٩٧، از همان اول هم نه از سر

دلسوزی حکومت بود و نه به هدف فقرزدایی، بلکه دستاورد خیزشی بود که در دی ٩۶ شعله ور شد و حکومت را واداشت تا
بالفاصله فکری به حال کنترل قیمت های بازار کند تا مگر خودش در آتش خشم توده های مردم نسوزد. این یارانه، به بهای

خون همین مردم بوده و در جنگی که حاال حکومت برای پس گرفتنش به راه انداخته هم حفظ نمی شود مگر با مبارزۀ جمعی
همین مردم. مبارزه ای که اولین سنگرهایش  همین روزها در خوزستان و چهارمحال و بختیاری برپا شده.

مقامات امنیتی جمهوری اسالمی اما حداقل از دو سال قبل خوب از خطر وقوع شورش پس از اجرای این سیاست آگاه بودند.
از این روست که جلسه پشت جلسه برای چنین لحظه ای تمهیدات چیده بودند؛ از جمله جلسۀ محرمانۀ رئیس اطالعات سپاه
با مجلس دربارۀ پروسۀ حذف ارز ترجیحی[1]، اظهارات تعمدًا مبهم، کذب و ضد و نقیض دربارۀ نحوه و زمان اجرای

سیاست، به تعویق اندازی تصویب قانون بودجه به آخرین لحظات اسفند (که ُمهر تأیید نهایی را بر اجرای این سیاست در سال
جاری گذاشت تا محتوای درزکرده از جلسات مقامات امنیتی دربارۀ نحوۀ کنترل اخبار حذف ارز ترجیحی[2]، همه و همه

حکایت از هراسی مفرط از چنین چشم انداز اعتراضی را داشت.

https://ksazmandeh.com/2022/05/13/%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%aa%d8%b1%d8%ac%db%8c%d8%ad%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%d8%aa-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c/
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منبع: اسناد افشاشده از گروه عدالت علی – رادیو فردا – ١٣ بهمن ١۴٠٠

یارانۀ کاالهای اساسی: دعوایی طبقاتی و نه درون جناحی

از زمان دست به دست شدن قدرت از روحانی به رئیسی، همان جناحی که تا دیروز در رسانه هایش با افتخار بر حذف
یارانۀ ارزی 20 قلم از کاالهای اساسی مانور می داد، ناگهان در یک چرخش قلم به مخالف سینه چاک این سیاست بدل شده

و حاال یا در مطبوعاتش فریاد وامصیبتا می دهد که کمر مردم خواهد شکست و یا از این فرصت برای تکرار رؤیای برجامی
خود استفاده می کند. از آنسو جناح رئیسی هم که تا پیش از گرفتن دولت، مدت ها با برپایی دادگاه های فساد ارزی دست آویز و
توجیه رسانه ای برای این سیاسِت حذفی را مهیا می کرد، بعد از قدرتگیری هم با ترجیع بنِد «فساد» و «هوشمندسازی یارانه»
و «کمک به مستضعفین» همان روش عوامفریبانۀ احمدی نژادی را برای بریدن نان مردم احیا کرد. هدف این بود که در قیل

و قال آن روضه های «فسادستیزی» گرد و خاکی به پا شود برای گم و گور شدِن پاسخ به این سؤال سرراست و روشن که:
باألخره اگر ارز ترجیحی فسادزاست و عرضۀ مقابله با چنین فسادی را ندارید، ما به ازای حذِف آن قرار است کجا هزینه
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شود؟! دربارۀ هرچیز و همه چیز حرف زدند تا این یکی را جواب ندهند! چنانکه تا همین امروز هم که طرح به مرحلۀ
اجرا رسیده، دریغ از حتی یک سند 2 صفحه ای که دربارۀ نحوۀ هزینه کرِد این سیاست جبرانی منتشر شده باشد (برای

آشنایی با نمونه های سابقه دار این اطالع رسانی های عمدًا متناقض، نگاه کنید به اینجا).

در این جار و جنجال زرگری، هر دو جناح، کوهی از دروغ را در ارزنی از حقیقت پنهان کردند. اختالف شان اما صرفًا بر
سر سهم خواهی  از رانت اختصاصی این ارز دولتی بود و نه اختالف بر سر حذف سهِم مردم از آن! بدین گونه بود که از

یکسو برخی دالالن و وارداتچی های انحصاری اتاق بازرگانی که به این منابع ارزی دسترسی نزدیکتری داشتند، برای عدم
حذِف آن البی می کردند و در آنسو هم جناح دیگر، بلعیدن هزینه های ما به ازای حذف این ارز ترجیحی را ضرورتی برای

بقای جمهوری اسالمی (بخوانید حفظ ماشین جنگی اش) می دانست.

در این گرد و خاک جناحی، ضروری است که زاویۀ ورود به این بحث را طبقاتی و از منظر منافع عموم مردم نگه داریم.
چه آنکه موضوعی ساده را به قدری با بمباران خبری مه آلود و پیچیده کرده اند که برای نمایاندن ساز و کار واقعی آنچه در
جریان است، راهی نیست جز اینکه الیه الیه این ابهامات را کنار زنیم؛ موضوع هرگز و هرگز جلوگیری از فساد ارزی و
هدررفت منابع نبوده. کنکاش در سیاست جایگزیِن حذف ارز ترجیحی است که نشان می دهد حکومت چطور به بهانۀ حذف
ارز ترجیحی (و در پوشِش آن) سطح وسیعی از یارانه زدایی های دیگر را هم در حوزۀ کاالهای اساسی می خواهد به اجرا

بگذارد که تعبیری از آن نمی توان داشت جز انباشت ثروت با مهندسی گرسنگی و قحطی دادن به مردم.

سیاست جبرانی حذف ارز ترجیحی:

حکومت چطور از پوشِش حذف ارز ترجیحی برای یارانه زدایی های دیگر استفاده کرد؟

علیرغم محرمانگی (و امتناع از تشریح شفاف سیاست جبرانی)، وقتی معدود اظهارات رسمی را ُبریده ُبریده همچون قطعات
پازل کنار هم می چینیم تا باألخره جوابی برای «سیاست جبرانی حذف ارز ترجیحی» پیدا کنیم، به مخرج مشترک زیر

می رسیم:

پرداخت نقدی درصدی از منابع ریالی یارانۀ ارزی سابق :
اما چه درصدی؟ تا همین چند سال پیش، ارزی که برای یک سال مصرِف کاالهای ضروری مردم (در شرایط

تحریمی) اختصاص داده می شد ۴٨.۵ میلیارد دالر بود[3]. با همدستی هر دو جناح، این رقم را آنقدر چالندند و
چالندند تا به ١٢ میلیارد دالر رساندند و حاال بعد از «صفر» کردنش، از بلعیدن همان یارانۀ نهفته در ٢٢ میلیارد

دالر (یعنی معادل ٢۵٠ هزارمیلیارد تومان[4]) هم کوتاه نمی آیند. چنانکه وقتی ارقام درزکرده بابت یارانه های
جبرانی جدید را زیر ذره بین می گذاریم، متوجه غیب شدن حدودًا دو سوم از ما به ازای ریالی حذف ارز ترجیحی

می شویم (برای محاسبات مربوطه به پانوشت مراجعه کنید[5]). در واقع برخالف عددسازی های رسانه های رسمی
که کل دعوا را به چند ده هزار میلیارد تومان تقلیل داده اند، رقم معیاری که حذفش از سفرۀ مردم محل دعواست،

همان ۴٨.۵ میلیارد دالر است؛ اما گو اینکه رسانه های تمام جناح های طبقۀ حاکم (اعم از درون حکومتی یا
اپوزیسیونش)، دستبرد زدن به آن منابع قبلی را مفروض و بدیهی می پندارند که کسی از آن صحبتی نمی کند.

چرا ریالی؟ در واقع «ریالی کردن» و «ثابت نگه داشتن یارانۀ نقدی»، در یک شرایط فوق تورمی افسارگسیخته،
همان دزدی با توسل به یک حقه بازی ریاضی و تجدید سیاست عوامفریبانه ای است که احمدی نژاد یک دهه قبل تر به

اجرا گذاشته بود. این کار به این می ماند که گونی برنجی را با ده ها سوراخ تحویل کسی بدهید و تا طرف بخواهد
گونی را بلند کند و به خانه برساند، در کمتر از چند دقیقه کل محتویات گونی خالی شده و چیزی در دستش نمی ماند
جز یک گونی پاره پاره. به طور کلی هرگونه پرداخت یارانۀ نقدی به خانوارها اگر مشروط به محاسبه و پرداخت

دالری اش نشود، فریبکاری بیش نخواهد بود.

https://ksazmandeh.com/2021/02/05/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-1400/#%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%DB%8C_%DB%8C%D8%A7_%D8%AD%D8%B0%D9%81%D9%90_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%80_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%9F
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حذف یارانه بگیران: تمامی اظهارنظرهای حکومتی دربارۀ پرداخت یارانۀ نقدی جدید حاکی از آن است که همین
پرداخِت ریالی غارت شده هم منوط به اقدام ضربتی کاهش چندین میلیونی جمعیت یارانه بگیر شده[6] (صحبت از

حذف تقریبی ٢۶ میلیون نفر از پوشش یارانه بگیری است[7] [8]). در همین قدم اول (یعنی ٢٢ اردیبهشت ١۴٠١)
با واریز اولین دور از یارانه های جبران حذف ارز ترجیحی، مشخص شده که دولت، 5 میلیون نفر را یکشبه از

مشموالن این یارانۀ نقدی حذف کرده است[9] و با ارسال پیامک هایی آنان را به وعدۀ سرخرمن ثبت شکایت ارجاع
داده! در اینجا توضیح داده بودیم که حکومت چطور با توسل به مفهوم موهوم «دهک بندی درآمدی» سعی می کند که
بخش بزرگی از کارگران و کارمندان زیر خط فقر را «پردرآمد» نشان دهد تا با توسل به این ادعا محروم سازی شان
از چتر یارانه بگیری را توجیه کند. در واقع حاال به بهانۀ حذف ارز ترجیحی (و در پوشش آن)، سیاسِت یارانه زدایی

بزرگتری در دسِت اجراست که سال ها حکومت سودای عمل به آن را داشت، اما فرصِت اجرایش را پیدا نمی کرد.
نان به قیمت جان؛ چهار حملۀ یارانه زدایی در پوشش یک سیاست:

 سیاست حکومت در قبال قیمت نان، نمونۀ اعالیی است از اینکه چرا موضوع را نباید فقط به ارز ترجیحی تقلیل داد. در
واقع چنانکه گفتیم حکومت دارد از فرصت حذف ارز ترجیحی برای پیشبرد سطح بسیار وسیع تری از یارانه زدایی های دیگر

استفاده می کند. در ماجرای نان:

حذف ارز ترجیحی گندم فقط قدم اول بود.
عالوه بر آن حکومت دست به حذف یارانۀ آرد صنعتی هم زد که منجر به جهش سه برابری قیمت تمام کاالهایی با

پایۀ آرد در کشور شد (ماکارونی، بیسکوییت و کیک، انواع نان های صنعتی و فانتزی، شیرینی جات و…).
مصرف نان سنتی برای اولین بار سهمیه بندی شد. یعنی درست مانند بنزین، هر فرد (تازه اگر مشمول یارانه باشد)

فقط حق دارد میزان اندکی از نان یارانه ای را مصرف کند (که فعًال در مرحلۀ اول در زنجان به اجرا درآمده و در
روزهای آینده به کل کشور خواهد رسید).

نه فقط نان یارانه ای سهمیه بندی شده، بلکه میلیون ها نفر از مردم محروم و فقیر هم از حق بهره مندی از این نان
سهمیه ای حذف شده اند؛ از جمله افراد فاقد شناسنامه (به تخمین ١ میلیون نفر) و مهاجران افغانستانی (به تخمین ۵.١

تا ٣ میلیون نفر).
مضاف بر اینکه این سیاسِت سهمیه بندی نان و وابسته کردنش به ارائۀ کارت بانکی سرپرست خانوار، بیش از همه
زنان و کودکان را در معرض خطر گرسنگی و محرومیت قرار خواهد داد. چرا که نظام حقوقی حاضر، سرپرست

خانوار را به طور پیش فرض، پدر قرار داده (حتی در مواردی که زنان سرپرست مالی و نان آور واقعی خانوار
هستند). حال تصور کنید در بسیاری از خانواده هایی که پدر معتاد یا بی مسئولیت است، چطور این سیاست می تواند به

گروکشی «نان» (سهمیه بندی شدۀ) زنان و کودکان خانواده منجر شود و آنان را مجبور به استفاده از نان
غیریارانه ای کند.

وقتی این داده ها را در کنار سیاست حذف میلیون ها نفِر جدید از پوشش یارانه بگیری قرار می دهیم (که به معنای
خروج  شان از حق دستیابی به نان یارانه ای نیز هست)، چشم انداز فاجعه انگیزی که با این گرسنگی جمعی در انتظار

جامعه است روشن تر می شود.

با اینحال تبعات حذف ارز ترجیحی فقط به مصرف اقالم خوراکی خالصه نمی شود؛ این سیاست در حوزۀ دارو و نهاده های
دامی هم اثرات هولناکی برای بیماران و کشاورزان و دامداران به همراه خواهد داشت که مجالی دیگر را برای پرداختن
می طلبد (خصوصًا به دلیل اینکه تا این لحظه تمام جزئیات یارانۀ دارویی به شرکت های بیمه مسکوت و محرمانه بوده).

در یک کالم اگر آنچه در این روزها در کشور می گذرد را خالصه کنیم، ماجرا از این قرار است:  جمهوری اسالمی در تقال
برای مسدود کردن آخرین منافذ تنفِس نه فقط طبقۀ کارگر و له شده ترین الیه های جامعه، که بسی فراتر از آن است. اما خوب
می داند که این بدون واکنش عمومی و نبرد مردمی نخواهد بود. جنبشی که از دی ماه ٩۶ آغاز شد، در آبان ٩٨ به اوج رسید

و همین ساعات دوباره دارد عرض اندام می کند، مسأله اش دیگر این نیست که صرفًا چند صباحی طرح های ریاضت
اقتصادی جدید را عقب بزند. این جنبش بنای آن دارد که ریشۀ وضع موجود (جمهوری اسالمی) را از زمین در آورد.

کمیته عمل سازمانده کارگری – ٢٣ اردیبهشت ١۴٠١

و

https://ksazmandeh.com/?p=4285
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https://www.independentpersian.com/node/217026 [1]/سیاسی-و-اجتماعی/مجلس،-اطالعات-سپاه،-ارز-
ترجیحی- جلسه-پشت-درهای-بسته
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[3]  این آمار مربوط به سال شروع سیاست اختصاص ارز ترجیحی (یعنی ٩٧) است (منبع).

[4] با ضرب کردن میزان تفاوت نرخ ارز ترجیحی (دالر ۴٢٠٠ تومان) و نرخ ارز آزاد (دالر حدود ٢۵هزار تومان) در
عدد ١٢ میلیارد دالر (میزان ارز تخصیصی ساالنه)، به عددی در حدود ٢٥٠ هزار میلیارد تومان می رسیم.

[5] اصوًال امتناع دولت از اعالم ارقام یارانه های ریالی جبرانی، دقیقًا به هدِف پنهان سازی همین دستبردی است که عزم
دارد به تتمۀ این ١٢ میلیارد دالر بزند. زیر فشار اعتراضات خیابانی که از هفتۀ سوم اردیبهشت ماه در واکنش به گرانی ها
ایجاد و منجر به قطع اینترنت خوزستان شد، دولت وادار شد تا وعدۀ پرداخت یارانۀ ٣٠٠-۴٠٠ هزارتومانی را تنها برای

٢ ماه بدهد تا بلکه جلوی اعتراضات گرفته شود. وقتی دولت به صراحت اعالم کرده که این یارانه ها فقط برای ٢ ماه داده
می شوند، پس مطلقًا نمی توان برای محاسبۀ بلندمدت به آن ها تکیه کرد. در عوض معدود اطالعات درزکرده از برنامۀ

بلندمدِت یارانه ای حکومت، از جمله داده های درزکرده از جلسۀ مقامات امنیتی سپاه (مورخ آبان ١۴٠٠)، نشان می دهد که
سیاست جبرانی ناشی از حذف ارز ترجیحی، پرداخت یارانۀ نقدی ٩٠ تا ١١٠ هزارتومانی به ۶ دهک از جامعه است که به

عبارتی معادل حدودًا ۶١ هزار میلیارد تومان در سال جاری خواهد بود. اگر رقم ارز دارو (٢ میلیارد دالر) را از مبلغ
تخصیصی ارز ترجیحی کم کنیم (یعنی فرِض محال کنیم که حکومت عینًا یارانۀ این ٢ میلیارد دالر را -حدودا ۴١.۵ هزار

میلیارد تومان- در حوزۀ دارویی هزینه خواهد کرد)، باز هم  در این صورت با غیب شدِن حدود دو سوم از بودجۀ
مابه ازای ریالی حذف ارز ترجیحی مواجه می شویم!

البته رسانه های عوام فریب دولت سعی می کنند که با اشاره به ردیف ١٨ جدول تبصره ١۴ بودجه امسال، یک رقم ١۶١ هزار
میلیارد تومانی را هم به «مصارِف» ما به ازای حذف ارز ترجیحی اضافه کنند که باز هم نوعی حقه بازی است؛ چرا که اوًال
رقم تخصیصی این ردیف، الزام آور نیست (مجلس، قید «می تواند استفاده کند» را به آن پیوست کرده)؛ ثانیًا اگر هم عین رقم

از سوی دولت استفاده شود، اساسًا مصرفش هیچگونه ربطی به یارانۀ کاالهای اساسی ندارد، چون محتوای این ردیف
بودجه صرفًا ذکر کرده که این ١۶١ هزار میلیارد تومان می تواند صرِف واردات کاالهای اساسی شود، بدون اینکه دولت را

ملزم به این کرده باشد که بعد از واردات، آن کاالها را به شکل یارانه ای و غیرآزاد در دسترس مردم قرار دهد! یعنی به
عبارتی اصًال خود این ردیف، یک روش درآمدزایی بالقوه از دالری کردن قیمت کاالهای مصرفی در ایران است، چرا که
حاال با حذف دالالن بخش خصوصی، دولت خود در مقام وارداتچی انحصاری این کاالها و کسب سود از قیمت دالری شدۀ

آن در داخل کشور قرار خواهد گرفت. پس تا زمانیکه هیچ الزامی دربارۀ ارائۀ این کاالهای واراداتی به قیمت یارانه ای
وجود ندارد، با هیچ منطقی نمی توان و نباید عدد ١۶١ ه م ت را به پای یارانه های مصرفی مردم نوشت.

اما موضوع به همینجا ختم نمی شود، دولت و مجلس برخی عددسازی های دیگر را هم به پای مصارف مابه ازای حذف ارز
ترجیحی نوشته اند (از جمله افزایش ٣۵٠٠ تومانی قیمت خرید تضمینی گندم). درحالیکه اوًال سال هاست جهش قیمت کود و

ماشین آالت، شکاف انباشته ای را میان قیمت تولید و قیمت فروش تضمینی گندم به دولت به وجود آورده بود که دولت را در
مقام انتفاع و کشاورزان را در مقام متضرر از این تثبیت قیمتی قرار داده بود و بنابراین افزایش ٣۵٠٠ تومانی قیمت خرید

تضمینی گندم در سال جاری را هم چیزی جز جبران همان شکاف سابق نمی توان فرض کرد و مجددًا نوشتن این مصارف به
پای جبران یارانه های حذف ارز ترجیحی فریبکارانه است؛ چون ربطی به مصرف عمومی کاالهای اساسی ندارد. ثانیًا

اصوًال این افزایش ناچیز قیمت خرید تضمینی هم در مقابل فشاری که قرار است به خاطر دالری شدن قیمت نهاده های دامی و

ً
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افزایِش آتی قیمت آب بر کشاورزان فقیر تحمیل شود «هیچ» است. یعنی مجددًا در اینجا هم با عوامفریبی مضاعف و «یک
تیر و دو نشان» طرف هستیم؛ هم مصارف حوزه های بی ربط را به پای یارانۀ کاالهای اساسی می نویسند و هم از آن برای

تخدیر کشاورزان در مقابل حمالت جدیدی که برای غارت دسترنج شان در فکر دارند استفاده می کنند.

[6] درحالیکه بنا به آخرین آمار (شهریور ١۴٠٠)، نزدیک به ٩٠% مردم یارانه بگیر هستند، حکومت برای حذف ٣٠%
از جمعیت تحت پوشش یارانه خیز برداشته.

[7] به نقل از اطالعات درزکرده از جلسه محرمانه سپاه، قرار است یارانۀ ۴ دهک جمعیت (در طی اجرای حذف ارز
ترجیحی) حذف شود.

https://www.radiofarda.com/a/radio-farda-exclusive-report-protests-iran/31682008.html

[8] پرداخت یارانه ارز ترجیحی به تنها هفت دهک از جمعیت؛ نقل از جعفر قادری (عضو کمیسیون تلفیق مجلس) – ١۴
فروردین ١۴٠١

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1213924

[9]  آخرین آمار اعالمی سازمان هدفمندی حکایت از وجود ٧٧.۵ میلیون نفر تحت پوشش یارانه داشت، درحالیکه دولت
رئیسی، یارانه جدید نقدی اردیبهشت ١۴٠١ را تنها برای ٧٢.۵ میلیون نفر واریز کرده.
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