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چشماندازهای گذر از ساعت صفر

براساس مصوبهی سران سه قوه «از ساعت صفر روز  42ماه آبان» بنزین سهمیهبندی شد و
بهیکباره قیمت بنزین سهمیهبندی شده  05درصد و بنزین آزاد  455درصد افزایش یافت.
تصممی گیری برای سهمیهبندی و افزایش قیمت بنزین دستک در طول دو سال گذشته
و بهویژه بعد از شوکهای ارزی سال  7931و سقوط ارزش ریال و نیز اعمال تحری های
امریکما و محمدودیمت همای اقتصمممادی نماشمممب از آن بمارهما و بارها اعداا شمممده بود اما
تصمممی گیری برای اجرای آن نزدیک دو سممال بهدرازا کشممید .عدت این تعدل ک وبیش
روشمن اسممتا نارتمایتب گهممتردهی تودههای مردا و بهویژه فرودسممتان ایرانب و امتمال
بروز شورشها و اعتراتاتب همانند دیماه سال  .7931اما سرانجاا در تاریخ  42آبانماها
قیمت بنزین افزایش یافت .در نخهمممتین روز بعد از افزایش قیمتها بهرغ تعطیدب جمعه
شاهد اعتراتاتب با ابعاد متنوع در شماری از شهرهای ایران بودی ؛ اعتراتاتب که در روز
شنبه ابعاد بهیار گهتردهتری به خود گرفت و بهسرعت سرتاسر ایران را فراگرفت.
در این یادداشت بهاختصار تداش مبکن دلایل افزایش بهای بنزین در مقطع بحرانب
ماتمممر و نیز بآمدهای اعتراتمممات جاری را بکاوا .ابتدا افزایش بهای کنونب و میزان
تمثییرگمذاری آن بر درآممدهمای دولمت را بمه بحث مبگذارا و اسمممتدلال مبکن چرا
ماکمیت ناگزیر از اجرای این سیاست شد .در ادامه نیز بهایجاز نکاتب دربارهی ویژگبها
و چش انداز اعتراتات کنونب طرح مبکن .
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معمولاً در نیمهی دوا هر سمممال بار مالب دولت افزایش مبیابد چراکه بهنظر مبرسمممد به
عدت فقدان انضباط مالب بخش بزرگتری از منابع یشبینبشده در بودجه صرف شده و
به همین دلیل دولت باید در جهممتوجوی منابع مالب جدید برای مصممارف و هزینههای
موجود باشد .بهویژه از دولت هشت به این سو این روند کامداً مشهود بوده است .عداوه بر
آنا از ابتدای دههی  7935بار مالب طرح رداخت یارانههای نقدی و نبود سممازوکارهای
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کارآمد و دمو کراتیک برای نظارت بر عمدکرد دولت باعث شمممده بود که بارها شممماهد
سمیاستهای تورازای دولتا بازی با نوسان نرخ ارز و مذف برخب یارانههای غیرنقدی
بهمنظور تثمین منابع لازا برای مصارف بودجهای باشی .
اکنون نیز در آغاز نهمین هشمتمین ماه سال خورشیدی و در آستانهی ماههای ایانب
سالب ههتی که با تحری های گهترده در عرصهی فروش نفت و نیز محدودیتهای نقل
و انتقالهای بینالمددب ارزی روبهرو بودهای ا تشممبث دولت به مجموعهای از سممیاسممتها
ازجمدمه افزایش بهمای بنزین یما دیگر مماملهای انرژی قابل یشبینب بوده اسمممت .البته
راهکمار دیگری ه کمه دولمتها در تمامب سمممالهای بعد از جنگ برای مل مشمممکل
کهمریهای بودجه به کار بردهاند کاهش مداوا ارزش ول مدب بوده است .در این مورد
ه یشمما یش مب توان انتظار داشممت که با توجه به اسممتمرار مضممای مالب دولتا شمماهد
اجرای چنین سیاستب در ماههای جاری و آتب باشی .
اما در شممرایت تحری های بینالمددب و بحران ماد نارتممایتب در داخلا مبدانی هر
دو سیاست ریهکهای سنگینب همراه دارد .در ب سقوط ارزش ریال در سال  7931تازه
چندماهب بود که شماهد یبات نهمبب نرخ ارز در قیمتهایب مول و موش سمه برابر سال
 7931بودی و تشمممبمث دوبمارهی دولمت بمه تقدیل ارزش ریال برای تثمین مالب هزینهها
مبتواند گواه آشکاری از دامنهی تثییرگذاری تحری ها باشدا س سیاست «آسان» دیگر
یعنب افزایش بهای بنزین در دسممتورکار دولت قرار گرفته و اجرا شممد .با این مالا بهنظر
مبرسد با توجه به این که در آستانهی برگزاری انتخابات مجدس شورای اسدامب ههتی ا
و افزایش بهای کالاهایب همچون بنزین تثییر چشمممگیری بر تشممدید نارتممایتب از وتممع
موجود داردا مبادرت به افزایش بهای بنزین نشانهی آشکاری از عم بحران مالب موجود
باشد.
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میزان درآمدزایب سالانهی دولت از محل افزایش بنزین  95تا  97هزار میدیارد تومان
برآورده شمده اسمت 7.با برآورد رق  05تا  15هزار میدیارد تومان کهمری بودجهی سمال
جاری 4بخشمب از این کهمری از محل این افزایش قیمت قابل جبران است .از این روا به
نظر مبرسد ادعاهای دولت در خصوص رداخت یارانهی نقدی به خانوارهای ک درآمد
از محل آزادشمممدن منابع ماصمممل از افزایش بهای بنزین را نمبتوان جدی گرفت و در
بهترین مالت نیز کامداً موقتب و نیز بهیار محدودتر از ارقاا و آمار اعدااشده خواهد بود.
طبعاً نخهممتین رسممش این اسممت که با توجه به مجموع محدودیتهای منابع مالب
دولت آیا اساساً دولت هیچ راه دیگری برای تثمین منابع مالب لازا برای کهری بودجهی
خود نداشمته اسمت .اسمخ ک وبیش روشمن و مشمخ

اسمت .صرفنظر از مج بالای

هزینههای دولتب برای انواع سمازوبرگهای غیرمولدا امنیتبا ایدئولوژیک و خارجب که
تقدیل یا مذف آن مهمتدزا اِعمال تغییرات سمیاسب در کشور استا دولت راههای متعدد
دیگری ه برای تمثمین هزینمههای خود داشمممته اما به عدت سممماخت قدرت در ایران و
یونمدهای ارگانیک طبقاتب ماکمیت به آن مبادرت نکرده اسمممت .اگرچه ماکمیت در
ایران سمرِ آن ندارد که مجموعهی نهادهای رقدرت اقتصادی را مشمول مالیات کندا اما
متب سمایر راههایب که با سمهولت بیشتر مبتوانهمت مبالغ مشابهب را برای دولت تثمین
کند موردتوجه ماکمیت قرار نداشممته اسممت .چراکه چنین سممیاسممتهایب باعث کاهش
قدرت اقتصادی طبقات ماک یا طبقات مؤتدف ماکمیت در ایران مبشود.
بمهعنوان مثمال در ابتمدای سمممال  7931شممماخ

قیمت بورس اوراه بهادار معادل

 3148363وامد بوده است و در تاریخ  42آبانماه به عدد  95099964وامد رسیده و 471
 7به نقل از گفتوگوی بیژن زنگنه در تاریخ  40آبان 7938ا خبرگزاری مهر.
 4به نقل از سیدمحمد مهینبا عضو کمیهیون برنامهی مجدس شورای اسدامبا چهارا تیرماه  7938در
گزارش خبرگزاری تابناک در اینجا رق های متفاوتب در مورد کهری بودجهی سال جاری ارائه شده و
این ارقاا جزو ارقاا نهبت ًا محافظهکارانه است.
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درصممد افزایش داشممته اسممت .اما از مجموع دادوسممتدهای این بازار متب یک ریال ه
ممالیات بر مزایای سمممرمایهای ) (capital gainاخذ نمبشمممود .میانگین بهای ارزش
وامدهای مهمکونب از ابتدای سال  7931تا خردادماه سال جاری  452درصد رشد داشته
اسمت و متب یک ریال ه از مزایای سمرمایهای دادوسمتدهای بخش مهکن مالیات اخذ
نمبشمود .همچنین از طری مالیاتسمتانب از نزدیک به  460میدیون وامد مهکونب خالب
در ایرانا امکان ایجاد یک منبع درآمدی جدید برای دولت فراه مبشود 7که عداوه بر
تثییر آن در تثمین کهمری بودجه ا ایداری نهبب درآمد (در مقایهه با افزایش بهای یک
کالای خاص که تمرورتاً هر سماله قابل تکرار نیهت و آیار مثبت بازتوزیعب در اقتصاد
ایرانا تغییرات مثبتب نیز در بازار مهمکن و مهمتغدات ایجاد خواهد کرد .یا بهعنوان مثالب
دیگر مبتوان از هزینهای یاد کرد که دولت برای وشمش زیان سمدردهگذاران مؤسهات
مالب – اعتباری در سمممال  7931رداخت و رقمب فراتر از 95هزار میدیارد تومان (بیش از
مبدغ ماصل از افزایش بهای بنزین بوده است.
چنان که مشمماهده مبکنی درسممت اسممت که در نگاه نخهممت تحری های امریکا
محدودیت منابع مالب را برای دولت در وتمعیت کنونب دید آورده اسمت .اما مشکدات
کنونب ریشهایتر از تحری هاست و از آمیزهی ناکارای ساختار سیاستگذاری نولیبرالب
و سمماختار دوگانهی قدرت در ایران طب دهههای اخیر ناشممب شممده اسممت .راهملهای
برشمممرده در چارچوب زیرسمماختهای مالیاتب موجود بهسممرعت و نهممبتاً با سممهولت
قابلاجرا اسمممت .اما ماکمیت بهسمممبم ه یوندی ارگانیک با بورژوازی بزرگ مالب و
مهتغداتب مایل و قادر به اجرای هیچ یک از سیاستهای مالب برشمرده در بالا نیهتا چه
رسد به سیاستهای اصولبتری مانند مالیاتستانب تصاعدی از درآمد و یروت.

 7آمار برگرفته اسمت از اطداعات قیمت و اجارهی مهمکن در نقاط شهری کشور در زمهتان 7931ا مرکز
آمار ایران ( . 7938سایت سازمان بورس و اوراه بهادار به نشانب .tsetmc.com
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در این چارچوبا نکتهی قابلتثمل این اسمت که بهرغ استمرار برخب ویژگبهای
سمماخت بنا ارتب ماکمیت در ایران همماانقداببا بهویژه در سممالهای بعد جنگا بهمرور
شماهد نوعب یوند و متب فراتر از آن ه وشب بین بخشهای مختدف بورژوازی مالب -
مهممتغداتب نو ای بعد از انقداب و سمماختار مکمرانب و مقامات ارشممد ماکمیت بودهای .
ازاینرو در برابر سیاستهایب از این دست مقاومت گهتردهای در سطح ماکمیت وجود
دارد .به همین دلیل ه طرح چنین مطالباتب باید در دسمممتورکار جنبشهای مردمب قرار
بگیرد.
س به نظر مبرسمد در مقطع کنونب دولت مه تر از هر چیز به منظور دستیابب به
منمابع مالب به افزایش بهای بنزین مبادرت کرده اسمممت و ادعاهایب مانند رداخت وجوه
ماصل از این اقداا به خانوارهای ک درآمد و اقداا اخیر در مورد واریز یارانهی نقدی به
برخب گروههای درآمدی صرفاً مبتواند جنبهی کوتاهمدت /تبدیغاتب داشته باشد.
اگرچه افزایش بهای بنزین و دیگر ماملهای انرژی بخشمب از سمیاستهای تعدیل
سمماختاری بوده که طب سممه دههی اخیر همواره در دسممتورکار دولتها بوده اسممتا اما
افزایش اخیر صمرفاً بخشمب از برنامهی طبقاتب نولیبرالب سمیاستگذاران اقتصادی نیهت.
مهثلهی مه تر انهداد منابع مالب و ساختار انعطافنا ذیر مصارف هزینهای است که عمداً
در برابر دولت به جز راههایب از قبیل تشممبث به سممیاسممت افزایش بهای بنزین یا تضممعیف
ارزش ول مدب باقب نمبگذارد .بهویژه باید توجه داشمته باشی که در آستانهی انتخاباتب
دیگر قرار داری که دولتها در آن شممرایت ک تر به سممیاسممتهایب از این نوع که به
معیشت تودههای مردا آسیم جدی مبزند دست خواهند زد .از این روا به نظر مبرسد
تنگناهای مالب دولت در شمرایت کنونب چنان ماد اسمت که اتخاذ سممیاستهایب از قبیل
ممذف و کماهش انواع یمارانمههمای غیرنقمدیا کاهش ارزش ول مدبا مبادرت به انواع
نهان و آشکار استقراض کماکان استمرار خواهد داشت .سیاستهایب که طبع ًا از سویب
تورا را تشدید مبکند و از سوی دیگر رکود اقتصادی جاری را تعمی خواهد کرد.
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رسمش مه برسمر شمکلگیری اعتراتماتب گهترده در واکنش به افزایش بهای بنزین و
ویژگبها و چشم انداز آتب آن اسمت .وقتب قیمت بنزین یکباره سمهبرابر مبشودا بروز
اعتراتمات خیابانب دور از انتظار نیهممت ولب سممرعت سممرایت گهممتردهی اعتراتممات در
مجموعمهای بهمممیمار متنوع از شمممهرهمای مختدف واقعماً دور از انتظار بود .مطالبات عاا
طرحشمده در اعتراتمات دیماه  7931بهخوبب نشان داده بود که مطالبات مردا دیگر به
سمطومب کامداً سمتیزهجویانه ارتقا یافته است و هر لحظه و به هر بهانه امکان شکلگیری
انواع اعتراتات وجود دارد .البته شاهد هیچگونه انعطاف مدموسب در برابر مطالبات طرح
شمده نبودهای  .اما باید تثکید کرد که روند کاهشمب اعتراتمات در فاصدهی دیماه  31تا
آبانماه 38ا صمرفاً ناشمب از نحوه و شدت برخورد با این اعتراتات نبوده است .عداوه بر
آنا سمیاسمتهای دولت ترامپ و شرایت ناشب از تهدیدهای خارجب رومیهی انفعال را
در میان بخش بزرگب از مردا ماک ساخت.
قطعاً هنوز ارائهی جمعبندی دقیقب از ویژگبهای این اعتراتمممات زود اسمممتا اما
براساس دامنهی اعتراتاتا و توزیع فضایب و زمانب اعتراتات مبتوان در مورد ترکیم
طبقاتب معترتانا مطالبات طرح شده در قالم شعارهاا برخب گمانزنبها را طرح کرد
( 7اعتراتممات از بخشممب از نادیدهگرفتهشممده و بهماشممیه رانده شممده ترین مناط
کشمور (در اسمتان خوزسمتان آغاز شد و بهسرعت به مجموعهی بهیار بزرگب از شهرها
ل ه وشب
گهترش یافت .نخهتین شهرهایب که نقطهی جرقهخوردن اعتراضها بود مح ّ
محرومیتهای طبقاتبا هویتب و زیهممتمحیطب بوده اسممت .در اعتراتممات دیماه 7931
نیز شاهد همبهتگب بین کانون بحرانهای هویتبا زیهتمحیطبا و نابرابریهای درآمدی
با کانونهای اعتراتب بودی .
( 4روند فداکت روزافزون مردا برخب لایههای طبقهی متوسممت را به فرودسممتان
جامعه نزدیکتر سمماخته و این در شممرایطب اسممت که کمبود منابع مالب دولت به سممبم
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تحری همای بینالمددب و رکود و انهمممداد سممماختماری ه امکان اجرای گهمممتردهی
سممیاسممتهای مامب روری دولتب را محدودتر کرده اسممت و ازاینرو در میان طبقات
فرودسممت نیز شمماهد همگونب بیشتری ههممتی  .بهطور کدب بهتر اسممت به جای اشماره به
طبقهی متوسمت همچون یک رابطهی اجتماعب همگن و عاا بهطور مشخ

تر بر تفاوت

گرایشهای سممیاسممب و اقتصممادی لایههای مختدف آن و بهویژه تفاوت مطالبات لایههای
بالایب طبقهی متوسممت با لایههای میانب و ایینب آن توجه داشممت .لایههای بالایب طبقهی
متوسمممت از ابزارهایب برای مصمممونسمممازی نهمممبب خود در برابر بحرانهای اقتصمممادی و
اجتمماعبا برخوردارنمد .امما لمایمههمای میمانب و ایینب این طبقه از چنین امکاناتب ک تر
برخوردارد .ازهمینروا بهرغ آنکه شواهد تجربب کافب وجود ندارد اما مبتوان انتظار
همگرایب لایههای ایینب و میانب طبقهی متوست و فرودستان را داشت.
( 9با توجه به شممواهد تجربب موجودا به نظر مبرسممد که بخش بزرگ معترتممان
جوانان بیکار و ببیباتکار ههممتند .این گروهها در شممرایت کنونب تانهممیل بهممیار بالایب
برای رادیکالیهم دارند اما عداوه بر آن انواع بروز انواع مرکتهای وندالیهممتب مبتواند
بهطور بالقوه اسممتمرار اعتراتممات و یوسممتن سممایر طبقات و گروههای اجتماعب به آن را
تهدید کند.
مه ترین رسمممش امما دربارهی چشممم اندازهای محتمل اسمممت .تردیدی نیهمممت که
واکنشهایب که تاکنون از سوی دولتها در برابر خیزشهای اعتراتب مشاهده کردهای
همواره کارآمد نخواهد بود .خیزش اخیر بخشممب از مرکتب درازمدتتر اسممت که از
دیماه  7931آغاز شممدها به اشممکال مختدف و با فرازوفرودهایب ادامه یافته و اخیراً اوج
تازهای گرفته اسممتا به سممبم اسممتمرار دلایل عینب و ذهنب مبتوان انتظار داشممت که در
کوتاهمدت و میانمدت شماهد جزرومدً دورهای اعتراتمات باشی اما در کوتاهمدت اگر
تحولب ه رخ بدهد قادر به تثمین ایدار نیازها و مطالبات واقعب معترتممان نخواهد بود.
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ازاینروا تنهمما در میممانمممدت و درازمممدت مبتوان در جهممت تحق خواسمممتممههمما بممه
دستاوردهای ایدار دست یافت.

