
1 

 

 باب در ی/ اتی در دولت رئیسسازی تهاجم طبقفزاینده

 تومانی ۴۲۰۰ ارز حذف

 مرتضی یگانه

 

 

های عملیاتی بررای ذر ک مامر  ، گام1401های آغازین سال باالخره از ماهدولت ابراهیم رئیسی 
،ابحتنی ایتصاتیدواوادولت ایرتنی  ینوشره در  1400در آبرا  سرال تومانی را آغاز مرد.  4200ارز 

 از جدیرد طبقاتی  -ایرسان  جنگ یک ،1400 سال دوم ینیم  در»، گزارش داده بودیم م  تحنرم
 اقهصراد از تومرانی 4200 ارز مام    تقریبا   ذ ک آ  هدک م  است شده زده ملید رئیسی دولت طرک
 زیسرت   شرایط ب  تهاجم از ایتازه دور برای را خود دولت م  است این از ذامی شواهد و است ایرا 
 در مر  چیرزی»در آ  مهن گفهر  برودیم مر   «.مندمی آماده جامع  فرودست اقشار و مارگر یطبق 

 آ  از تقلبی و جعلی صورتب  دولت، این یبودج  و برنام  سازما  محوریت با رئیسی دولت ابهدای
 تقریبرا   ذر ک بررای ترشش آ ، محروری بخر  مرار اینجای تا و شودمی یاد «ری  تغییر» عنوا ب 

 بحرا  خطر ب  دیگر تهاجمی یآزادگ اران  پاسخ یک جز چیزی است، بوده تومانی 4200 ارز مام   
 زیسرت شرایط بیشهر هرچ  تضعیف جز اینهیج  و نیست آ  شدید یبودج  مسری و دولت بدهی
 .«داشرت نخواهرد دولرت از جامع  از تریبزرگ بخ  رویگردانی و فرودست اقشار و مارگر یطبق 

های عملی آغاز شده است: دولت در فروردین با برداشهن گام ی تهاجم طبقاتیامنو ، این دور تازه
 تومرانی بر  نررخ سرامان  4200 می ماالهای وارداتی را از نرخ  ی ارزش گمر ، نرخ ارز محاسب 1401
برازار اسرت، تغییرر داد. ایرن بردا  ( مر  میرانگین مروزو  نررخ ارز در ETSی الکهرونیکری  مبادل 

ی عوارض واردات و مالیات بر ارزش ، نرخ ارز مبنای محاسب 1401معناست م  از ابهدای فروردین 
یرک  ،شود و از این ناذی برابر می 5ی ماالهای وارداتی، آزادسازی و در گام نخست بی  از افزوده

https://hemat.org/24310/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87/
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 از بخ  تولید را ماالهای اساسی و تجهیزات  جدید ب  اقهصاد ایرا  م  بخ  بزرگی از  موج تورمی  
ی شود. مث  همیش  مشخص است مر  قربانیرا  ایرن ترورم، طبقر مند، تحمی  میخارج وارد می

 ی ایرا  هسهند.مارگر و اقشار فرودست جامع 

 2700ی برابر مرد و آ  را از میلروی 4.4پس از این گام، دولت ب  سرعت نرخ گندم بخ  صنعت را 
ی افرزای  نررخ گنردم مصررفی بخر  صرنعت، افرزای  داد. در نهیجر  12000  میلویی توما  ب

 14در  ذجیمنیمر  و ذجریم هراینا  اتحادیر  رئریسبرابرر شرد.  3شب  ذدود امارونی یکقیمت م
 هرزار ۶7 میسر  هرر از یکبراره بر  فرانهزی نرا  هایواذرد آردخبر داد م  قیمت  1401اردیبهشت 

نواع نا  تولیدی افزای  یافه  و از این ب  بعد، نرخ ا (برابر 10 ب  نزدیک  توما  هزار ۶30 ب  توما 
م  نرخ انواع نا  فانهزی نظیرر نرا  ؛ یعنی این«است رقابهی و تقاضا و عرض  صورت ب » این بخ 

 باگت، ُتست و غیره آزادسازی شده است.

هرایی نظیرر گوشرت، تومرانی بررای واردات ماال  4200ارز  ،دولت روذرانی های پیشین درتهاجم در
ی مجری  در ذالی بر  رئیسری تحویر  داده شرد قوهو برنج ذ ک شده بود و  مره، چای، ماغ ، شکر

های های دامری، روغرن و دانر تومانی برای چهار گروه ماالیی گندم و نا ، نهاده 4200م  تنها ارز 
هرای تومرانی گروه 4200ذر ک ارز  زشکی براقی مانرده برود.روغنی، و بخشی از دارو و تجهیزات پ

ی مرارگر و باری بر  معیشرت طبقر ی فاجعر مانده و آزادسازی قیمت ماالهای مربوط ، ضرب باقی
 4200اقشار فرودست خواهد بود. عملیات  جنگ  طبقاتی م  دولرت رئیسری بررای ذر ک مامر  ارز 

، رغنرا  و محصروالت آردپایر ، لبنیرات، گوشرت و مرتومانی آغاز مرده است، ب  تورم شدید قیمرت 
د ی مارگر و اقشار فرودست را با تهدیو دارو منجر خواهد شد و تغ ی  و سشمت  طبق  روغن خورامی

 گر این تهاجم طبقاتی نخواهد بود.این اما تنها تبعات ویرانساخت. جدی مواج  خواهد 

 ی طبقاتی در آغاز کارحمله

های اقهصرادی خرود قررار تومانی را در مانو  سیاست 4200ابهدا، ذ ک ارز دولت رئیسی از هما  
 4200ی ذر ک ارز ، الیحر 1400ای گسرهرده در آبرا  داد. این دولت همزمرا  برا تبلیغرات رسران 
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هرای دامری، دارو و ی تأمین مطمئن ماالهرای اساسری، نهادهالیح »تومانی را تحت نام ُمضحک  
بر  مجلرس « پ یرای جبرانی برای ذمایرت از معیشرت  اقشرار آسری هتجهیزات پزشکی و سیاست

ی تهراجمی اعهقراد های اقهصرادی  آزادگ ارانر م  عمیقا  ب  سیاسرترغم اینارائ  داد. مجلس علی
تومانی ب  پای نماینردگا  گ اشره  شرود، برا  4200م  عواق  وخیم ذ ک ارز داشت اما از ترس این

مجلس با این اقدام، خرود را منرار  عمش  آ  را از دسهور مار خارج مرد.فوریت  این الیح  مخالفت و 
تومرانی را گررد   4200تبعرات  ذر ک مامر  ارز  مسرئولیت   رأسرا   خواست تامشید و از دولت میمی

تومانی، چنا  تهاجم ذاد و شدیدی بود مر  ذهری دولرت  4200ذ ک مام  ارز  بگیرد. گفهنی است
و آزادسازی اقهصادی نیز ذاضر نشده « سازومار  دست نامرئی بازار»اش ب  راسخروذانی با آ  ایما  

 بود، آ  را عملیاتی مند.

لیباک، با پروپاگاندای گسرهرده ، صداوسیما با مجری نئولیبرال ، امید قا1400در آ  زما  در پاییز 
دادنرد و یر  میی خبرری ترتوگوی ویرهه، گفرت«تومرانی 4200فوایرد ذر ک ارز »پی در مورد در پی

فررض « جاه »و « صغیر»را چنا  محسن رضایی معاو  اقهصادی رئیس جمهور، مردم فرودست 
« خبرر خروش اقهصرادی»عنوا  آنرا  بر  تومرانی را بر  4200مررد ذر ک ارز مرده بود م  سعی می

 ، اثررات ترورمی ناشری از1400مسعود میرماظمی رئریس سرازما  برنامر  و بودجر  در آ ر  بفروشد!
 ترورم مر  انردمرده بینریپی  پهوهشی مرامز»تومانی را ممرنگ جلوه داد و گفت:  4200ذ ک ارز 

 اصرش  برا ترورم از نررخ درصرد ۶.9 طرفی از و است درصد 7.۶ تومانی، 4200ذ ک ارز  مسهقیم
بر  ایرن عملیرات  خواسرت می« مرامز پهوهشری»وی م  با آورد  نام  .«یابدمی ماه  ،پولی یپای 

منهقردا  و مخالفرا  را برا  ،بپوشراند و از ایرن طریر « علمری»اصرطش  جنگ  طبقراتی، لبراس ب 
دار طرز خنرده، مرعوب مند، ب «نادا »و ب  تعبیر خودما  « غیرمارشناسی»و « غیرعلمی»برچس   

وی  !درصرد اسرت 0.7تومانی تنها  4200گفت م  خالص  تورم ناشی از ذ ک ارز ای میو اذمقان 
بدین ترتی  بود م  دولرت  رسیده است.« نهایج  علمی»ای ب  این گاه اشاره نکرد م  مدام طویل هیچ

تومرانی را ذر ک  4200، عمرش  ارز 1401ی پیشنهادی خود برای سرال ی بودج رئیسی، در الیح 
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سرعیر تومرانی، نررخ ت 4200مرد و هیچ سخنی از این ارز در الیح  بر زبا  نیاورد. دولت با ذ ک ارز 
 توما  درنظر گرفت. 23000ی بودج  را ارز در الیح 

بر  قرانو ، هریچ مخرالفهی برا ذر ک ارز  1401ی بودجر  مجلس در جریا  بررسی و تبدی  الیحر 
ارز را در قرانو  بودجر  ت، نرام ایرن ی پیشنهادی دولتومانی صورت نداد، اما برخشک الیح  4200

س در اعمرالی مجلر برا تغییررات را ب  دولت واگ ار مررد.مطر  مرد و اخهیار ذ ک یا عدم ذ ک آ  
 داده اجرازه دولرت بر »آمرده اسرت:  1401ی سرال ی یک قانو  بودج ( بند  ص( تبصره1جزء  

 از را قرانو  ایرن( 14  تبصرره مصرارک جردول( 1۸  ردیرف سرقف معادل تا 1401 سال در شودمی
 اتتجهیررز و دارو اساسرری، ماالهررای واردات برررای ترجیحرری ارز   الهفاوتمابرر  منرراب  تررأمین طریرر 

 ذر ک ترجیحری ارز سربد از را مراالیی دارد قصرد دولرت چنانچر . دهرد اخهصاص پزشکی مصرفی
 طرر  از را اساسری ماالهرای بررای منندهمصررک رفراه زیا  جبرا  قانونی ترتیبات قبش   باید ،نماید

 جرامان بر  مطمرئن جرایگزین   طرر  بر  و هابیمر  طریر  از پزشرکی امور در و الکهرونیکی ماالبرگ  
 در و 1400 شرهریور پایرا  نررخ بر  را خردمات و ماالهرا این بهوانند افراد م  طوری ب  باشد رسانده
جبرا  زیرا  »هایی مبنی بر م  افسان مجلس همزما  با این .«منند تهی  شدهتعیین سهمی  سقف

مررد، در را مطرر  می« 1400پایا  شهریور ت ب  نرخ دریافت ماالها و خدما»و « منندهرفاه مصرک
الهفاوت واردات و خرید تضمینی گندم و یاران  نرا  هزار میلیارد توما  برای ماب  71جدول مربوط  

 مصررفی   الهفاوت نررخ ارز ماالهرای اساسری، دارو و تجهیرزات  هزار میلیارد توما  برای ماب  1۶1و 
 پزشکی درنظر گرفت.

تعبیرر « تومانی 4200تکلیف قانونی برای ذ ک ارز »ی مجلس را ب  بازان زرنگ دولت این همراهی  
 تبردی »اعرشم مررد مر  با زرنگی  1401اردیبهشت  ۸مرد و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایرا  در 

وی همچنرین در فرروردین  «.اسرت بودجر  قرانو  در دولت تکلیف ،نیمایی ارز ب  تومانی 4200 ارز
 اقهصراد بر  شرومی مر  افهراد خواهد اتفا  نحوی ب  ترجیحی ارز ذ ک امسال ی اوا»گفت:  1401
بخ  اول این ذرک وی درست است اما در مرورد بخر  دوم بایرد گفرت مر  برا «. نشود وارد مشور

تومررانی، نرر  تنهررا یررک شررود برر  اقهصرراد مشررور وارد خواهررد شررد، بلکرر   4200ذرر ک مامرر  ارز 



5 

 

ی مرارگر و اقشرار فرودسرت وارد ویرانگر ب  شررایط زیسرت  طبقر ها و ضربات ای از شودمجموع 
 خواهد شد.

 ی اقتصاد ایراندالریزه کردن فزاینده

  تومرانی بر 4200ارز »عنوا  مررد مر   1401محمد مخبر معاو  اول رئیس جمهور در اردیبهشت 
اثررات بسریار  توانردمانو  فساد در مشور تبدی  شده و اجرا و مدیریت صحیح ذ ک ارز ترجیحی می

ی ذر ک وی برنام «. های منونی و آینده ب  جای بگ اردمثبت و بزرگی برای اقهصاد مشور در نس 
 توصیف مرد!« طر  بزرگ نوسازی اقهصاد مشور»تومانی را  4200ارز 

ارز  م  مردیرا  دولرت در جریرا  ترشش بررای ذر ک مامر  «و رانت مبارزه با فساد»پرچم دروغین  
هرچر   اند، چیزی جز پوششری فریبکارانر  بررای دالریرزه مررد   دست گرفه آ  را ب تومانی  4200

ت اذیرای اقهصراد مشرور را بر  مر امرا»بیشهر  اقهصاد ایرا  نیست. دولت رئیسی ادعا مرده بود م  
ی، تومران 4200اما این دولت از هما  ابهدا در پی آ  بود م  با ذر ک مامر  ارز « زندبرجام گره نمی

ی قیمرت همر  چیرز و آزادسرازی فزاینرده !اقهصاد مشور را بی  از پی  ب  دالر آمریکرا، گرره بزنرد
اساسری  ُرمرن، «نیرروی مرار»های جهانی، البه  ُمسّلما  ب  جز های داخلی  هرچیز با نرختطاب  نرخ

 .ه و استسیاست اقهصادی این دولت بود

ی تهاجمی ب  خود شک   آزادگ اران ی و اجهماعی، داری ایرا  در سپهر  اقهصادمّلیت  دولت سرمای 
داران  اسرت. اصر   معنای ذدامثرسازی  آنارشری  تولیرد و توزیر  سررمای گرفه  است و این شک ، ب 

ی مرارگر و اقشرار فرودسرت و ی طبق آنارشی در این شک   ذکمرانی، اسهثمار و فقیرسازی  فزاینده
  ممرابی   محردود  قاچرا   است و فررع آ ، مرواردی نظیرر تشش فزاینده برای تضعیف قدرت آنا  

اند، هایی م  هنوز آزادسازی مام  نشردهها و جرائمی است م  در بخ برخی ماالها یا بعضا  تخلف
دولرت در سرپهر اقهصرادی و  ی تهاجمی  ذکمرانی  گیرد. در بسهری م  شک  آزادگ اران صورت می

ی های آزادگ ارانر شود ترا سیاسرتاسهفاده می وا  یک ابزارعنب  اجهماعی ایجاد مرده از این فرع
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آنارشری  یفزایندهای اجرا شود؛ ل ا در این شک ، جامع  با ذدامثرسازی  تهاجمی ب  نحو فزاینده
 شود.داران  روبرو میتولید و توزی  سرمای 

تومرانی تحویر   4200ز دارانی  مارخانجاتی( م  آرد با نرخ ار سرمای »گوید: داری میسرمای دولت 
 گرفهند، بخ  بزرگی از محصوالت خود یا هما  آرد را با نرخ آزاد ب  مشورهای همسای  صادر یامی

در واقر ، «. زدنردتومانی و ارز آزاد را ب  جیر  می 4200ی بسیار بزرگ ارز مردند و فاصل قاچا  می
زد را بگیررد  جلروگیری از سروپردُ     داراتوانرد جلروی سررمای گوید چرو  نمیداری میدولت سرمای 

دارانی مرر  صرادرات محصرروالت آردپایرر ، تنهررا نیازمنرد چرخانررد  یررک قلررم اسرت(، یعنرری سرررمای 
انرد، پرس سراما  داده« عمومی»صورت اسهثنائی ب  نف  خود، تهاجم  مازادی را ب  مناب   محدود  ب 

مرانی را تو 4200ست ترتی  دهد، ارز و م  اقشار فرود یق اید تهاجم جدیدی ب  شرایط زیست طبب
داشرت را بر   محردود ی اسرههثنائی و بر  هرر ذرالای مر  جنبر ب  ملی ذ ک مند و آ  سوپرُدزدی

الهفاوت  یافه  تبدی  مند و م  مابر ی عمومیتیافه ، ب  اسهثمار و سهم  فزایندهعمومیت دزدی  سوپر 
النفس ذیرات، بر  ذر ی تومانی و ارز آزاد را هنگام فروش ماالهرا بر  یکبراره بر  هزینر  4200ارز 

 ی مارگر و اقشار فرودست، اضاف  مند.طبق 

ای اسرت مر  نر  ی انگ  است، دولرت  طبقر  داری در تحلی  مش ، دولت  یک طبقدولت سرمای 
مند شا  را نیز از آنا  جدا میمار  آورد، بلک  شرایطتنها محصول مار  دیگرا  را ب  تصرک خود درمی

 دهرد و ماشرین و ابرزار تولیرد را برر انسرا  ذراممتحت انقیاد  فّنری و اسرهبدادی  سررمای  قررار می و
داری، دولررت  ترین ایرردئولو ی مرر  دولررت سرررمای مننرردهذررال تباهترین و در عینمنررد. مضررحکمی

سر دهد و با علم مرد  بر  « وا رانها، وا رانها»تواند داشه  باشد این است م  فریاد ی انگ ، میطبق 
ی تهرراجمی  فزاینررده را اجرایرری منررد. اگررر در های آزادگ ارانرر ، سیاسررت«زداییرانررت»اصررطش  

تررین و فاسردترین شرک   نهیلماتی نظیر رانت یا فسراد باشریم، را، قائ  ب  مالفظیی تحتاسهفاده
 اظ اقهصادی لیبرال  ناب است.داری، یک دولت  ب  لحدولت سرمای 
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ی اقهصراد ایررا  و آزادسرازی ی تهراجمی خرود، دالریرزه مررد  فزاینردهدولت با شک  آزادگ ارانر 
ایرن  دولرت، شردید یبودجر  مسرری و شدید تحریم شرایط درمند. ها را دنبال میی قیمتفزاینده

 نیرروی» سرازیارزا   ماالهرا قیمرت ترورم-ارز نرخ افزای  بار  فشمت یچرخ  تا هشد باعث شک 
شرد. مردمرا   با ذرمرت در ایرا  اقهصاد در مسهمرا   ارز نرخ افزای -(بیکاری افزای   رمود-(«مار

برا « مجبورنرد»ی تهراجمی، های آزادگ اران ی سیاستدر نهیج  زذمهک   مارگر و اقشار فرودست
م  اص   بقراء، دشروار  باشند روز شاهد اینها بدوند و روزب دنبال قطار  پرسرعت  قیمتب  پای برهن  

شرد مر  ارز ، گفهر  می70ی شمسری و اوایر  دهر  ۶0ی اخرر دهر شود. زمانی در او و دشوارتر می
مرانو  »تومانی بر   4200شود م  ارز است و امروز گفه  می« زارانت»و « آورفساد»تومانی  7ذدودا  

ی شمس 1370مطاب  آمارهای بانک مرمزی، نرخ رسمی دالر م  در سال «. فساد تبدی  شده است
ریرال در سرال  145۸.5ی تهراجمی بر  های آزادگ ارانر سیاسرت ریال بود، با آغراز رسرمی   ۶7.۸
ی نررخ ارز و برابر شد! این برازی ُمهلرک  آزادسرازی فزاینرده 21.5رسید و ظرک یک سال،  1371

و «( ارمرنیرروی »سرازی  ی تورم  ارزا ی اقهصاد ایرا  م  آ  را در سیاهچال دالریزه مرد   فزاینده
 خواهد ادام  داشه  باشد؟انداخه  است، تا مجا میرمود  افزای  بیکاری( فرو 

ال  مجرددا  تومرانی اسرت و اذهمرا 25000تومانی ب  ارز نیمایی  فعرش   4200دولت در ذال تبدی  ارز 
« مشرف»و امثال محمدرضا پورابراهیمی رئیس ممیسریو  اقهصرادی مجلرس، « مرامز پهوهشی»

م  نرخ  وب و فنر آ  فشرده شده است و نیاز استبی  از ذد سرم»خواهند مرد م  نرخ ارز نیمایی 
 وتوسرع  »، «مبارزه برا فسراد و رانرت»ی این اقدامات هم با اسم رمز هم «. ارز مجددا  افزای  یابد
 شرود.انجرام می« ها ب  هدکمنندگا  و اصابت یاران افزای  رفاه مصرک»، «نوسازی اقهصاد ایرا 

های همبسه  با آ ، م  از طرک سررمای  و ایرادی آ  در نواضح است م  این جنگ طبقاتی و توهی
 ک   ای مر  ضررورتا  بایرد شر، مبرارزهپرولهاریا و اقشار فرودست ی طبقاتی  جریا  است، تنها با مبارزه

 وقف خواهد شد.مه داران  و ضدامپریالیسهی داشه  باشد،ضدسرمای 

تومانی را ب  چیزهرایی  4200نا ، ذ ک ارز نف  یا جاه   آعامش   این جنگ  طبقاتی و مدافعا    ی
های مقطعری، ایرن ریزیرغم درد و خو علی»دهند م  منند و وعده میتشبی  می «جّراذی»نظیر 
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اقدام، آثار مثبت فراوانی در بلندمدت خواهد داشت و ب  افزای  تولید، افزای  رفاه همگانی و مهار 
  نیست و اگر قرار است تمثیلی بر  مرار بررده شرود، این سرابی بی «.اصولی  تورم منجر خواهد شد

 4200ی مارگر و اقشرار فرودسرت اسرهفاده مررد. ذر ک ارز باید از وارد مرد  خنجر بر پهلوی طبق 
ی های ذیرات، مصررک طبقر مند م  از یک سو با افزای  هزین تومانی، تورم شدیدی را ایجاد می

ی بررارهدهررد، و از سرروی دیگررر بررا افررزای  یکمررارگر و اقشررار فرودسررت را برر  شرردت مرراه  می
دارا  ُخررد را مر  های موچرک و مهوسرط و سررمای تولید، بخشی از بنگاهمواد موردنیاز های هزین 

بخشی  رغم سود  مند و علیها را ندارد، ورشکست میها مفاک  پوش  این هزین ی پولی آ سرمای 
در مجموع ب  ماه  تولیرد، تعمیر  رمرود و افرزای   دارها از افزای  انحصارشا ،سرمای از مش 

ی مرارگر و واسرط  مراه  قهرری  مصررک  طبقر میزا  ملی تولیرد، هرم ب  شود.بیکاری منجر می
یابرد و تولیرد  های ُخرد، ماه  میی از مار افهاد  بخشی از سرمای واسط اقشار فرودست و هم ب 

براری ی فشمتاین هما  چرخ  شود.و رمود منجر مییافه  ب  ُمحرمی برای دور جدید تورم ماه 
ی تهاجمی خود در شرایط تحریم شردید و مسرری شردید بودجر  است م  دولت با شک  آزادگ اران 

 آ  را ب  ذرمت درآورده است.

 «ترجیحی»درنگی بر لفظ 

است. در مرورد داری با جل  و قل   ذقیقت روبرو نشده ی سرمای بشریت در هیچ سیسهمی ب  اندازه
طور مر  روبررو هسرهیم. همرا  رایرج نمایی  تومانی نیز ما با یک وارون  4200نامید   ارز « ترجیحی»

دارا  ذقیقی فعلی از آنجا آغاز شد م  سرمای  در مهو  پیشین نوشه  است، بحرا  اقهصادی   هّم 
 139۶ی دوم سرال جام  از نیمر دم  روز طوالنی  قب  از خروج آمریکا از بر و ذقوقی  ایرانی در سپیده

و دولرت  شمسی( ب  دالر و طش هجوم بردند، نرخ ارز در بازار را باال بردند و بحرا  ارزی را رقم زدنرد
انردازی سرامان  نیمرا و برازار مررد، برا راهیافه  را قاچا  تلقری میهای جه نیز م  در ابهدا این نرخ

و  139۶ی دوم سرال ی موتاهی  در نیم دولت در فاصل ها را ب  رسمیت شناخت. ی ارز، آ ثانوی 
ترن طرش، بر  شرهوت  ۶0میلیارد دالر ارزپاشی و ذرراج بری  از  1۸( با بی  از 1397ابهدای سال 
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دارا  بخر  قابر  تروجهی از ثرروت اجهمراعی را دارا  پاسرخ داد و سررمای ی سررمای دالرپرسهان 
هرای آمریکرا در آبرا    از بازگشرت دور شردید تحریمدالریزه مردند و نهیج  این شد مر  ذهری پری

های هرا و سیاسرتی تحریمو سپس در نهیجر  بحرا  ارزی ب  بحرا  اقهصادی تبدی  شد، 1397
هرا و در ادامر ، تحریم شردت بیشرهری یافرت. اقهصرادی ی تهاجمی دولت، این بحررا آزادگ اران 

ی شدید بودج  مواج  مرد و ذاال چند صباذی ی تهاجمی، دولت را با مسر های آزادگ اران سیاست
مر   1397در فرروردین  مند.است م  دولت ذهی خطر بحرا  بدهی را نیز بیخ گوش خود ذس می

ی مارگر و اقشار فرودسرت، نررخ تومانی ب  اقهصاد ایرا  معرفی شد، این نرخ برای طبق  4200ارز 
و در  آزادسرازی در پریجاسرت مر  اقعیرت آ و  نمایی  شد. قل   ذقیقیت و وارون گرانی محسوب می

 4200و نررخ « واقعی»ی نیما نرخ ی نرخ ارز، نرخ موجود در بازار و سامان سازی  فزایندهواق  گرا 
 شود.تلقی می« ترجیحی»تومانی، نرخ 

نررخ برازار  تومانی یرا 25000ترجیحی باشد، هما  نرخ ارز نیمایی فعش   ،اگر قرار است یک نرخ ارز
ی های خرود بررای طبقر تومانی است. این ترجیحری برود مر  دولرت برا سیاسرت 2۸000آزاد  فعش  

دارا  ایرانری نیرز دار قائ  شد تا با این نرخ، همزما  با تهراجم امپریالیسرم آمریکرا، سررمای سرمای 
ومانی برا ارز ت 4200گر و اقشار فرودست را بی  از پی  بکنند. خطاب مرد  ارز ی مار پوست طبق 

مند تا این بار بر  ای م  دولت از آ  اسهفاده مینمایینمایی واقعیت است، وارون ، وراون «ترجیحی»
 قمر   شررایط تومانی، خطر بحرا  بدهی را ب  تعوی  بیاندازد و با قل  و 4200گما  خود با ذ ک ارز 

ی سرود طبقر « مقرّدس  »ای تعررض بر  جایگراه ی مارگر و اقشار فرودست، بدو   رهزیست طبق 
 دار، از میزا  مسری بودج  خود بکاهد.سرمای 

سرت. عرامش  جنرگ  طبقراتی برا نیتومرانی  4200این اما تنها قلر   واقعیرت در جریرا  ذر ک ارز 
مننده ایرن ک اصابت نکرده و مردم مصررکاین ارز ب  هد»گویند م  بازی عجی  و غری  میشعبده

مررردم »از روزی بایررد ترسررید مرر  مفهررار، دلررواپس  «. مننرردی خررود اذسرراس نمیارز را در سررفره
پرسرد مر  اگرر ارز شود. باری، در این هم  رسران  مسری از ایرن ایرادی سررمای  نمی« منندهمصرک
ت م  هر ماالیی م  از شرمول ایرن ها ندارد، پس این چ  ذکمهی استومانی تأثیری بر قیمت 4200
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پرسد م  آیا نا  هم قرار است بر  شود. مسی نمیسرعت چند برابر میشود، نرخ آ  ب ارز خارج می
 هزار توما  هم عبور مرده است؟! 100سرنوشت برنجی دچار شود م  قیمت آ  از میلویی 

را  را برا ذرانی اقهصراد ایردولرت رو»شرود مر  ای گفهر  میای ب  نحو ابلهانر همچنین توسط عده
گ اری مرده و دولت رئیسری را عمردا  در شررایطی قررار داده مر  چر  برا ذر ک ارز عملکرد خود مین

ی گرایان جنا ی زدهاین روایت  سیاست«. تومانی و چ  بدو  ذ ک آ  در مخمص  قرار گیرد 4200
سررت را در و اقشررار فرود ی مررارگربررور وایی، قصررد دارد تهرراجم ویرانگررر برر  شرررایط زیسررت طبقرر 

های برور وایی در ایرن مرورد خراص، برا ها و سروصداهای یک جنگ زرگری ُگم مند. جنا جنجال
مننرد ، سرعی می«قصررنماییمُ » زی  و برا راه انرداخهن برا« جنگنردمی»شمشیرهای ماغ ی برا هرم 

ی هصراذ   قروواقعیرت ایرن اسرت مر  ت طبقاتی  سرمای  و دولت آ  را تطهیر مننرد. عملیات  جنگ  
داری در سپهر اقهصرادی و ی تهاجمی دولت سرمای ای شک  آزادگ اران مجری  توسط رئیسی،  ره

تهاجمرات  تومانی نیز یک پرده از 4200دنبال مرد  ذ ک مام  ارز و  اجهماعی را تغییر نداده است
 .این شک   ویرانگر است

 «هاسازی تحریمخنثی»ادعای 

سرازی خنثی»اش برر ی اصرلیهرا، تکیر همزما  با م امره برای رف  تحریممند م  دولت ادعا می
، «هراسرازی تحریمخنثی»عنوا  بر  مر  آ  را توصریف مرردیم، است و مدل اقهصرادی« هاتحریم

اسرت:  قرر  شرود. ایرن، جرود  تبلیر  می« نوسازی اقهصراد مشرور»و « سازی اقهصاد ایرا مقاوم»
پرداز و مجررری المللرری پررول و مسررانی مرر  نظریرر صررندو  بیندولررت بررا مرردل میلهررو  فریرردمن و 

« خنثری»را  ی امپریالیسرهیهراخواهرد تحریمی مهرأخر هسرهند، میامپریالیسم  اقهصرادی در دوره
 ُبه  است.سوی  و بیاین نمایی از آمریکاسهیزی، یک !مند

 دم دولت در ایرا ،   ی تهاجمیبا شک  آزادگ اران  ه ،بُ بی و سوی یک یداران سرمای  آمریکاسهیزی  
 از ایعرده معیشرهی، هاینارضرایهی تشردید و خرود ویرانگرر   اجهمراعی   و اقهصرادی نهرایج برا دم ب 

 پرتراب اشامپریالیسرهی و داران سررمای  یبرنامر  آ  برا پروغرب اپوزیسیو  آغوش ب  را فرودسها 
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 مهّیرا پروامپریالیسرهی هرایجنب  مخرّرب نقر  ایفرای برای را زمین  دم ب  دم واق ، در و مردمی
شرررعار  ی مررراّدی  زمینررر  ،ی ایررررا جامعررر  از بخشررری آمریکاپرسرررهی   مررراّدی   یزمینررر . دمنرررمی

 آمریکاسرهیزی ایرن در تا ذّدی ،«جاست، دروغ میگن آمریکاستدشمن ما همین»پروامپریالیسهی  
 .است ُمسههر به بی و سوی یک

 یچرخر  داری،سرمای  دولت تهاجمی یآزادگ اران  شک در شرایط تحریم شدید و مسری بودج ، 
-(بیکاری افزای   ودرم-(«مار نیروی» سازیارزا   ماالها قیمت تورم-ارز نرخ افزای  بار  فشمت
 هرایبخ  یهفزایند رویگردانی   ،چرخ  این از ناشی فشمت   و ب  ذرمت درآورده را ارز نرخ افزای 

هرای آمریکرا، هردک اصرلی تحریم .  اسرتداشره درپری را ایرا  دولت از جامع  از تریبزرگ هرچ 
ی دولرت در ایررا  و تبردی  آ  بر  یکری از اقمرار  آمریکرا اسرت. سیاسرت یا اسرهحال « ر یم»تغییر  

منرد، عمرش  بررخشک دنبرال می« هاسازی تحریمخنثی»ولت ایرا  با نام داقهصادی  م  -اجهماعی
  بزد و هرچ  م  دولت با اصرار بیشهری ساها مهّیاتر میادعای ، شرایط را برای تأثیرگ اری تحریم

ای ی تهاجمی بچسبد، توانایی آ  برای امهیاز نداد  ب  آمریکا در م امرات هسره شک  آزادگ اران 
 یابد.ماه  می

 یآزادگ ارانر  شرک  در شرایط تحرریم شردید و مسرری بودجر ، تر گفه  بودیم،طور م  پی هما 
 در فجیعری وضرعیت چنرا  برده،نام بار  فشمت یچرخ  ایجاد طری  از داریسرمای  دولت تهاجمی  

 ذکمرانری   محهروای مر  مررده ایجراد ایررا  یجامعر  فرودست اقشار و مارگر یطبق  معاش امرار
 بررای دولرت اجهمراعی   و اقهصرادی خراص   شرک   . اسرت مرده زامسأل  شدت ب  را جامع  در دولت

 سرراذت در دولررت مرر  شررکلی ، واقرر در. اسررت مرررده ایجرراد چررال  آ ، ذکمرانرری عررام   محهرروای
 رویگردانی   طری  از را آ  ذاممیت محهوای است، گرفه  خودب  اقهصادی و اجهماعی هایسیاست
 مواجر  شردید چرال  برا و زامسرأل  آ ، از ایررا  یجامع  از تریبزرگ هرچ  هایبخ  یفزاینده
 اجهماعی   و اقهصادی شک    در شرایط تحریم شدید و مسری بودج ، تر،ب  بیا  دقی  .است ساخه 
 .اسرت شرده تبردی  آ  ههمونی   با توأم قدرت   اعمال   راه سر بر مانعی ب  ایرا  در داریسرمای  دولت

 دیرده جامعر  از بزرگری هرایبخ  جانر  از بایرد م  موقهی و ناپایدار مشروط، رضایت منظور آنک 
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عمرال قهریر  یقوه ب  منظم توس    بدو  بهواند دولهی قدرت تا شود،  یجامعر  در واضرحا   شرود، ا 
 شرک    ذفر  بر  اصررار طری  از دولت، ذکمرانی عام   محهوای مرد  زامسأل . شودنمی دیده ایرا 

 شرررای  در اقهصررادی و اجهمرراعی هایسیاسررت سرراذت   در آ  تهرراجمی   یآزادگ ارانرر  خرراص  
 در ایررا  دولرت ذکمرانری سراخهار برزرگ بحررا  ،دولر  یبودجره شدید کسری و تحریم

، چ  پاسرخی بر  مرد م  دولت در ادام  چگون  این بحرا  را مدیریت خواهدت. ایناس فعلی شرایط
ی فعلری بر  ، در لحظر منجرر خواهرد شردمدام نهایج نهایی  ب  این بحرا  خواهد داد یا این بحرا 

 وج  مشخص نیست.هیچ

 1401اردیبهش  

 

 ی بیشتر:پیشنهاد برای مطالعه

 نوشره  شردها(۱۴۰۰ایولاونیمهاتیا۱۳۹۶ادوماونیمه)اتحنرماوایتصایدوابحنی ایرنی ،ادول  -1
 1400در آبا  

در خررداد  نوشره  شرده دولت احکمنینت استیتصیرابحتنی اوا۱۴۰۰اجمهترروارریس اینصخیبیت -2
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ااوایتصایدواسییس ،انصیرجاوامقدمیت -3  139۸در مهر  نوشه  شده برجام از آمنرکیاتنوجاطبقیت  

                      1397در مهر  نوشه  شدهایرا   در کیرگناوطبقهاوادیروسنمیرهایتصایدو،ابحنی  -4
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https://hemat.org/23890/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C/
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