
  يارانه ها چيست؟تدريجی يا حذف » هدفمند کردن« هدِف

  سهراب شباهنگ

  ١٣٨٩دی  ١٧

رياست جمهوری  پايان جنگ ايران و عراق واز  دست کم محدود کردن، کاهش و حذف تدريجی يارانه ها

سياست های اقتصادی همۀ جناح های رژيم جمهوری  جزء )به ويژه از دورۀ دوم رياست او(رفسنجانی 

اين سياست بين بخش های مختلف سرمايه  و گسترۀ عمل نحوۀ اجرامورد هرچند در . وده استاسالمی ب

کل بورژوازی ناح ها و جهمۀ اما اصل اين سياست مورد پذيرش  ،داری ايران اختالف نظر بوده و هست

  .ی سهيم نيستنديکه در قدرت سياسی و اجرا یيواه بخش حاکم و خواه بخش ها، خاست ايران

البته (و در نهايت حذف يارانه ها ) هدفمند نمودن(کاهش، جهت دار کردن  ازی ايران خواهانژوچرا بور

  است؟) از کيسۀ مردم فرودست و نه از جيب سرمايه داران و زمينداران

چه نيازی برقرار ِ  برآورده شدنيارانه چيست و برای  نخست بايد ديد اصوًال ،برای پاسخ به اين پرسش

ۀ ی در شرايط عمومی جامعاتچه تغييرسال گذشته  چنددر ژه نکه در دو دهۀ اخير و به ويدوم اي؟ ه استشد

  يا حذف يارانه ها را طلب می کند؟ و جهان رخ داده که محدود کردن و ايران

ين نگاه داشتن قيمت يک رشته يکمکی است که دولت از خزانۀ عمومی برای پااينجا يارانه در منظور از 

و برخی ارزاق عمومی و مواد  ، شير، روغنی، برنجياچمانند نان، گوشت، قند و داخلی در بازار  کاالها

  .دپرداز می ،هزينۀ ارتباطات و مخابرات و غيرهحامل های انرژی،  و نيز ،مورد نياز ديگر

 داشت وجود شاه حکومت دورۀ از که  – در ايرانعلت اصلی برقراری نظام يارانه ای  از نظر اقتصادی،

بدين معنی است در واقع برقراری يارانه ها  .بود ش هزينۀ توليد و بدين سان افزايش سود سرمايهکاه  –

خواه در ( کارفرماياناين امکان را برای  ،ين نگاه داشتن قيمت يک رشته کاالهای اساسیيدولت با پاکه 

قل الزم برای ين تر از حدايی پاود می آورد که به کارگران مزدبه وج) دولتیبخش خصوصی و خواه 

ی ين نگاه داشتن قيمت بخشی از کاالهايدولت با پا ،به عبارت ديگر. بازتوليد نيروی کار بپردازند زندگی و

آن بخش از ( سرمايۀ متغيربه سرمايه داران امکان می دهد تا در هزينۀ  ،مورد نياز کارگران و مزدبگيران

يا  زيرا سطح مزد را ارزش .ی کننديوه جصرف) ران مولد می شودسرمايه که صرف پرداخت مزد کارگ

نيروی کار تعيين می کند و قيمت و يا ارزش نيروی کار با ميزان محصوالت و خدمات الزم برای  ١قيمت
                                                            

 نظری و سياسی کارگران در پوشش عمل سالح خلع«و ارزش يک کاال به مقالۀ ) قيمت(برای توضيح تفاوت بين بها  - ١

  :اين مقاله در سايت آذرخش با نشانی زير قابل دسترسی است. نوشتۀ سهراب شباهنگ رجوع کنيد »یيگرا
http://www.aazarakhsh.org/doc/magale/khale_selah_nazari_va_siyasi_karegaran.1278583260.pdf   
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مصرفی طبقۀ کارگر مانند مواد و خدمات محصوالت بدين سان اگر بهای . تعيين می شود د آنبازتولي

ين باشد يی و حرارت، مسکن و غيره پاي، روشناشخصیعمومی يا  حمل و نقلهزينۀ ، پوشاک، خوراکی

نيروی کار را با  خواهند توانستو سرمايه داران يا باز توليد نيروی کار کمتر خواهد شد هزينۀ بازسازی 

  .مزد کمتری به کارگران بپردازندقيمت کمتری از کارگران بخرند يعنی 

هزينۀ ارتباطات  ،داشتن بهای حامل های انرژی ين نگاهيپارف آن بخش از يارانه ها که صسوی ديگر  از 

را برای  سرمايۀ ثابتزمينۀ کاهش هزينۀ  می شود، و غيرهيک رشته مواد خام قيمت و مخابرات و 

ی سرمايه داران در هزينۀ سرمايۀ ينظام يارانه ای باعث صرفه جودر نتيجه . سرمايه داران فراهم می کند

 .می گردد سرمايه هزينۀ توليد می شود و موجب افزايش سود آوریل کمتغير و در نتيجه سرمايۀ ثابت و 

نکتۀ مهمی که در مورد اين نوع کاهش هزينۀ توليد بايد در نظر داشت اين است که چنين کاهشی به هيچ 

بارآوری «آنچه اقتصاددانان بورژوا (ل توليد ييا استفادۀ بهينه از وسارو به معنی افزايش بارآوری کار 

يعنی سرمايه داران در ايران به  ،عکس اين موضوع صادق است بلکه غالبًا ،نيست) می نامند» سرمايه

 افزايشانگيزۀ چندانی برای  ،خاطر ارزان بودن نيروی کار و ارزان بودن انرژی و حمل و نقل و غيره

تکنولوژی و بهبود به طور کلی پيشبرد و  مواد خام ل توليد و استفادۀ بهينه از انرژی ويی و بازده وسايکارآ

  .روند توليد ندارند

طبقات کارگران و ديگر نياز اساسی ترين کاالهای مورد ، به ويژه تا آنجا که به ایبرقراری نظام يارانه 

ل سياسی هم دارد که مهم ترين ياين کار دال. ل اقتصادی نيستي، تنها به دالط می شودين جامعه مربويپا

وده های مردم به خاطر گرانی يا قحطی آن کاالهای اساسی به ويژه آنها هراس طبقات حاکم از شورش ت

  . نان و غيره است

مصرف و ها وابسته کردن توده های وسيع مردم، چه در زمينۀ رانه يادر برقراری يک علت سياسی ديگر 

  .است ، به دولت و دستگاه های دولتیچه در زمينۀ توليد

ای که يارانه ها نصيب سرمايه داران م منافع اقتصادی و سياسی حال بايد به اين پرسش پاسخ داد که به رغ

رژيم جمهوری اسالمی که مدافع سرمايه داران به ضد کارگران و به طور کلی حامی منافع  می کنند، چرا

  استثمارگران به ضد استثمار شوندگان است در صدد کاهش و در نهايت حذف يارانه ها است؟

چه به طور ساختاری و ( سرمايه داری اقتصادی نظامد ديد چه تغييراتی در باي ،پاسخ به اين پرسشبرای 

ی از يدر عرصۀ جهانی و داخلی رخ داده که سياست ها شيوۀ زمامداری بورژوازیو در ) چه برهه ای

در که  ای يک بار ديگر بر نکته ،پيش از بررسی اين تغييرات. حذف يارانه ها را می طلبدکاهش يا قبيل 
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ی يچه آنها ينکه همۀ بخش های بورژوازی ايران،و آن ا تأکيد می ورزيميادآوری کرديم نوشته  آغاز اين

ی که در اين قدرت سهمی ندارند، با کاهش و حذف يدست دارند و چه بخش هادر قدرت سياسی را که 

، دامنۀ عتسر(نها بر سر چگونگی اجرای آن اختالف آ. يارانه ها موافق اند) تدريجی يا يکباره و کامل(

 يا حفظ بخشی از کاهش در حذف،نيز داشتن قدرت تصميم گيری و داشتن دست باال و ) شمول و غيره

منابع مالی عظيمی که امکان کنترل  افزون بر اين،. يارانه ها به نفع اين يا آن بخش بورژوازی است

گنج  کان دست اندازی به آنامو  تيار قوۀ مجريه می گذاردخدر ا »هدفمند کردن يارانه ها«اجرای قانون 

 )در اين عرصه(موضوع بخش مهمی از منازعات درون بورژوازی ايران را  او خوان يغم شايگان

  .تشکيل می دهد

  »سازی هدفمند«روی آوردن رژيم به سياست  مهم ترين عوامل

  ها يارانهتدريجی حذف و يا 

سهم کارگران و ديگر  تغيير در تخصيص منابع عمومی در جهت کاهش بازهم بيشتر) الف

  زحمتکشان و به نفع بورژوازی و دولت سرمايه داری 

به صورت جنسی، کاالبرگ يا (توزيع يارانه ها در هر شکل آن نحوۀ از آنجا که تصميم گيری در ميزان و 

بر آن » هدفمند سازی«که نام (کاهش و يا حذف تدريجی يا کامل يارانه ها  ،در دست دولت است) نقدی

. ی و يا کاهش در هزينه های دولتی به نظر رسديدر وهلۀ نخست ممکن است به معنی صرفه جو) اندنهاده 

هدف اصلی اين  ولی ،ی ممکن است تحقق يابدياما هرچند در اين يا آن مورد چنين کاهش يا صرفه جو

هزينه ها عملکرد اين سياست تغيير جهت يا تغييرآماج . ی در هزينه های دولتی نيستيصرفه جو سياست،

است و اگر بدين معنی در نظر گرفته  منابع عمومیو توزيع تغييری در تخصيص به عبارت ديگر  ،است

اما تبليغات حکومت در اين . چند نارسا استنيست هر هدفمند سازی يا تغيير هدف غلطاصطالح  شود

 به آمك«و کم درآمد اختصاص يارانه ها به طبقات  ،يارانه ها زمينه که گويا منظور از هدفمند سازی

  . ٢است، دروغ و ياوه ای بيش نيست» جامعه مستضعف اقشار

  اين تغيير در تخصيص منابع عمومی چيست و قرار است چگونه صورت گيرد؟يم حال ببين

                                                            
ين و متوسط جمعيت اختصاص خواهد يافت در مذاکرات ينه ها صرفا به دهک های پابا آنکه در آغاز گفته بودند يارا - ٢

  . مجلس و مخالفت های ديگر اين قيد برداشته شد
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حذف يارانه ها در خزانۀ دولت کاهش يا از مبلغی که در نتيجۀ  بايد کردن يارانه هااساس قانون هدفمند بر

  :دو شکل زير مصرف گردد صد بهدر ۵٠حد اکثر تا باقی می ماند 

 خانوارهای آليۀ به نسبت خانوار درآمد ميزان لحاظ با نقدی غير و نقدی پرداخت قالب در يارانه) الف «

  .شود پرداخت خانوار سرپرست به آشور

  : ليقب از هدف جامعه یبرا یاجتماع نيتأم جامع نظام یاجرا )ب 

 پوشش و جامعه سالمت ارتقاء و تأمين درمانی، خدمات اجتماعی، های بيمه تأمين و گسترش .١

  العالج صعب و خاص بيماران درمانی و دارويی

  اشتغال و مسكن سازی مقاوم مسكن، هزينۀ تأمين به آمك  .٢

  ٣» .اجتماعی حمايت های برنامه اجرای و سازی توانمند .٣

 های حامل زمينۀ دربه صورت يارانه  قبًال دولت مبلغی که از درصد ۵٠حداکثرقرار است  سان بدين

 اجتماعی های کمک و نقدی غير و نقدی های کمک شکل به ،تأمين می کرد یيغذا محصوالت يا انرژی

 ترتيببدين  .پرداخت شود) ، مسکن و اشتغال، خدمات بهداشتی و درمانی و غيرهاجتماعی های بيمه(

را ) حذف يا کاهش يارانه ها(ردن قيمت ها درصد درآمد ناشی از آزاد ک ۵٠بيش از  می توانددولت 

  چگونه مصرف نمايد؟می خواهد ی شده را يحال ببينيم اين مبالغ صرفه جو. کند» یيصرفه جو«

   : طبق قانون هدفمند کردن يارانه ها

 یبرا را قانون نيا یاجرا از حاصل وجوه خالص%)  ٣٠( درصد یس است مكلف دولت -٨ ماده«

 نهيهز ريز موارد یاجرا یبرا شده اداره وجوه اي و التيتسه سود ارانۀي اي ضبالعو یها آمك پرداخت

  : آند

 و يیجو صرفه به قيتشو و یمسكون و یخدمات ،یديتول یواحدها در یانرژ مصرف یساز نهيبه - الف

  .شود یم یمعرف ربط یذ یياجرا دستگاه توسط آه مصرف یالگو تيرعا

 برق ديتول توسعه و آب ،یانرژ یور بهره شيافزا جهت در یديتول یواحدها یفناور ساختار اصالح -ب

  .ريپذ ديتجد منابع از

                                                            
  ها يارانه آردن هدفمند قانون: منبع -   ٣
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 فرآورده و یعيطب گاز برق، فاضالب، و آب خدمات ۀدهند ارائه یها شرآت انيز از یبخش جبران -ج

  .قانون نيا یاجرا از یناش ها یاريده و ها یشهردار و ینفت یها

 مصرف تيريمد و یعموم نقل و حمل توسعه قانون چهارچوب رد یعموم نقل و حمل بهبود و گسترش - د

  .مذآور قانون) ٩(  ماده اعتبارات سقف تا حداآثر پرداخت و سوخت

  .یصنعت و یآشاورز بخش دآنندگانيتول از تيحما -ه

  .یصنعت نان ديتول از تيحما -و

  .ینفت ريغ صادرات توسعه از تيحما -ز

  ».ضرور ريغ یآمدها و رفت آاهش اي و حذف هدف اب یتعامل یكيالكترون خدمات توسعه -ح

 خصوصی و درصد از وجوه حاصل از اجرای اين قانون به جيب کارفرمايان ٣٠قرار است  در يک کالم

اگر هيچ دزدی و کاله برداری در آن حتی  –درصد  ٣٠تمام اين  .دولتی و به دستگاه اداری سرازير شود

دولتی يا (در واقع سرمايه داران . ی آن استيافزا ارزش در خدمت سرمايه و صرفًا –صورت نگيرد 

از يک سو با آزاد شدن : درصد هم از توبره می خورند و هم از آخور ٣٠با اختصاص اين) خصوصی

را جبران خواهند کرد ) مواد خامفزايش قيمت ا اساسًا(قيمت ها افزايش احتمالی بخشی از هزينه های توليد 

، و غيره» یديتول یواحدها در یانرژ مصرف یساز نهيبه «دولت زير عنوان و از سوی ديگر مبلغی از 

 های اعالم شده راه رد دريافت خواهند نمود که حتی اگر واقعًا» پول يامفت«و » دستخوش«يعنی به شکل 

معنی  ،)غيره به کار نگيرند و در بورس بازی بر روی زمين و مستغالت، کاال، طال، ارز و(صرف کنند 

در ( ل توليدياز طريق کاهش هزينه های توليد و افزايش بازده وسا افزايش سود آوری سرمايه جزديگری 

  .نخواهد داشت )زمان حال يا آينده

درصد برای کمک های نقدی و غير نقدی به خانوارها و هزينه های اجتماعی و  ۵٠اکثر پس از کسر حد

از وجوه ناشی از اجرای  نرژی و غيرهدرصد کمک به سرمايه داران برای بهينه سازی مصرف ا ٣٠

  :ماند که محل مصرف رسمی آن چنين اعالم شده است صد باقی میدر ٢٠ون هدفمند کردن يارانه ها، قان

 به را قانون نيا یاجرا از حاصل وجوه خالص%)  ٢٠( درصد ستيب تا است مجاز دولت  – ١١ ماده « 

  ».آند نهيهز یا هيسرما یها يیدارا لکمت و یا نهيهز اعتبارات بر آن آثار جبران منظور
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درصدی که در اختيار دولت باقی می ماند نيز صرف هزينه های سرمايه ای و اداری مربوط  ٢٠بدين سان

درصد به اضافۀ  ٣٠(صد در ۵٠می توان گفت که دست کم  ترتيببدين . به تغييرآماج يارانه ها خواهد شد

کردن يارانه ها به صورت مستقيم يا غير مستقيم به سرمايه  از وجوه ناشی از قانون هدفمند) درصد ٢٠

  .اختصاص می يابد سرمايه ایيارانۀ يم ييا دقيق تر بگو يارانۀ توليدیداران، به شکل 

کردن يارانه ها به  هدفمنددرصد از وجوه ناشی از اجرای قانون  ۵٠حداکثرقرار است  با توجه به اينکه

به مصرف کنندگان باز گردد و با توجه به نحوۀ  های اجتماعی ک نقدی و غير نقدی و کمکصورت کم

تا  ٢۵با احتمال قريب به يقين می توان گفت که تنها حدود  های مختلف، آن بين خانوارهای دهکتوزيع 

کارگران و کل درصد از درآمد ناشی از حذف يا کاهش يارانه ها به طور مستقيم يا غير مستقيم به  ٣٠

به صورت ) درصد کل وجوه ١۵تا  ١٠حدود (می گردد و بخشی از آن گيران برد و حقوق بديگر مز

درصد به دهقانان و خرده  ١۵تا  ١٠و حدود  به خانواده های مرفه اختصاص می يابد يارانۀ مصرفی

  .و ده شهربورژوازی 

آمد و توزيع درتغييری در تخصيص منابع : يارانه ها» هدفمند کردن«قانون چنين است تصوير واقعی 

 اين ل از اجرایوجوه حاص) درصد ۶۵تا  ۶٠حدود (که نتيجۀ آن سرازير کردن بخش اعظم عمومی 

و کم تر از (و اختصاص سهمی کوچک  و طبقات دارا است دستگاه های دولتی قانون به سمت سرمايه،

ی که به صورت کمک نقد آن مقداری ،در ضمن .ستاو رو متکشان شهربه کارگران و ديگر زح) گذشته

، بخشی از )ين تر بدان اشاره خواهيم کرديکه پا(توزيع خواهد شد به علت تورم ناشی از اجرای اين قانون 

  . قدرت خريد خود را از دست خواهد داد

. قرار دارد تشديد استثمار مطلق کارگراناين سياست، همان گونه که ما بارها توضيح داده ايم، در راستای 

قدرت خريد کارگران، که سرمايه داران به تناوب، به  کاهش مطلقرگر، يعنی شيوۀ استثمار مطلق طبقۀ کا

سرمايه  و هميشگی عمومی بدان روی می آورند، يکی از ويژگی های ،اقتصادی ط بحرانيويژه در شرا

که بحران عمومی سرمايه داری جهانی و نظام جمهوری اسالمی، به ويژه حکومت  داری ايران است

  .تشديد کرده اند احمدی نژاد، آن را

  وخامت اوضاع مالی دولت و بخش عمومی ) ب

 وخامت ط کنونی،ييک علت مهم ديگر روی آوردن رژيم به سياست کاهش و حذف يارانه ها در شرا

افزايش هزينه های دولتی . رکود و بحران شديد اقتصادی به طور کلی  استو  عمومی بخش مالی اوضاع

کاهش قيمت  علتبه (، کاهش درآمد نفت و عمرانی تی وهزينه های عادینظامی و امنيهزينه های اعم از 
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 از بنگاه ها ، کاهش درآمدهای مالياتی دولت)آن نسبت به دو سال پيش، کاهش توليد و کاهش صادرات

اين درآمد حتی در سال های رونق کم بود و رکود و ورشکستگی بسياری از بنگاه های توليدی و نيز (

زينه ه، افزايش )ين نگاه داشته استي، آن را همچنان پاسرپيچی تجار از پرداخت ماليات مورد نظر دولت

تنها به مدد  مدی نژادو دولت اح های ناشی از تحريم ها و غيره و غيره باعث وخامت مالی دولت شده اند

بهره گيری از درآمد نفت و خالی کردن صندوق ذخيرۀ ارزی و افزايش شديد بدهی های دولتی به بانک ها 

می دولت نيست و از اين رو پذير  ادامهاما اين وضع  .٤ته قضيه را به هم آورد توانسته تا حدی سر و

هزينه های نظامی، نظر سردمداران رژيم از روشن است که . بايست هزينه ها را به نحوی کاهش دهد

، هزينه های نهادهای ه نهادهای دينی و تبليغاتی حکومتهسته ای، امنيتی، کمک های سرشار دولتی ب

نظامی و غيره نه تنها در نظام جمهوری اسالمی قابل کاهش  - راتيکتکيه گاه بورژوازی بوروک اداریِ 

ی که می توانستند، يعنی به يارانه يبدين سان به تنها جا. يابندافزايش تصاعدی  بايد به طور بلکه ،نيستند

، دستبرد زدند و اين دستبرد هرسال بيشتر خواهد پرداخت می شد ی که به کارگران و ديگر زحمتکشانيها

  .شد

بلکه کل نظام سرمايه داری  ،مت و بخش دولتی نيستتنها مربوط به حکوو اقتصادی اوضاع مالی  وخامت

در طول دو سه سال گذشته هزاران بنگاه . بر می گيردولتی و خصوصی را درام بانکی دايران و نظ

عقب افتاده و بدهی های . توليدی با رکود، ورشکستگی، تعطيلی، اخراج وسيع کارگران مواجه بوده اند

موسی غنی نژاد، اقتصاددان . به رکوردهای بی سابقه ای دست يافته اندهای برگشتی ها و سفته چک 

 بخش...  که ببينيد وضوح به توانيد می کنيد نگاه آمارها به دقت با اگر «: يبرال، در مصاحبه ای می گويدل

 بنگاه يک ورشکستگی است، دولتی ما سيستم چون فقط. است ورشکسته هم االن همين ما اقتصاد اعظم

  ٥».دهد نمی نشان را خود ها ورشکستگی ساير مثل دولتی

                                                            
 به ١٣٨۴ سال در ريال ميليارد هزار ٢٣۵ از بانکی سيستم به دولتی بخش بدهی مرکزی، بانک رسمی گزارشبه  -   ٤

  :منبع .است بوده سال ۴ در درصدی ۶۵ رشد شاهد و يافته افزايش جاری سال ماه تير در ريال ميليارد هزار ٣٨٨

42664‐http://www.kaleme.com/1389/10/13/klm /  

های قبل روندی جهشی داشته و تا  ها همانند سال دهد که حجم بدهی دولت به بانک آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می

ها و  همچنين حجم بدهی شرکت. های قبل را شکسته است ها رکورد سال ماه، ميزان بدهی دولت به بانک ردادپايان خ

ميليارد  ٦٩٧هزار و  ٣٣ها به  ميليارد ريال و نيز به بانک ٥٧هزار و  ٤٤مؤسسات دولتی به بانک مرکزی در بهار امسال 

  /aspx-newshttp://www.hamshahrionline.ir.123340   :منبع .ريال رسيده است

  

  http://www.qporsesh.com/Article_Details/tabid/58/ItemID/90/View/Details/Default.aspx: منبع - ٥ 
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  :مارهای زير را نقل می کندآدر مورد بدهی های پرداخت نشده به بانک ها  دنيای اقتصاد  روزنامۀ

  :اعتباری و مالی سساتمؤ و ها بانک گذشتۀ سررسيد و معوق مطالبات مرکزی بانک گزارش براساس« 

  ريال ميليارد هزار ٧٠معادل ١٣٨۴ سال پايانی ماه در

  ريال ميليارد هزار ١٠٠ معادل ١٣٨۵ سال پايانی ماه در

  ريال ميليارد هزار ١٧٠ معادل ١٣٨۶ سال پايانی ماه رد

  ريال ميليارد هزار ٣٠٠ معادل ١٣٨٧ سال پايانی ماه در

  .است بوده ريال ميليارد هزار ۴٨٠ معادل ١٣٨٧ سال ماه آبان تا

 ٨٨ سال پايانی ماه سه در ها بانک و مرکزی بانک و دارايی و اقتصادی امور وزارت که تمهيداتی با البته

 مطالبات رقم افزايش يعنی مهم؛ خطر اين. اند رسانده ميليارد هزار ۴۵٠ به را مذکور رقم دادند، خرج به

 از بيشتر مراتب به تورمی شرايط در که است منفی تبعات ديگر از ها بانک گذشته سررسيد و معوق

 از ناشی شرايط و دیتولي مراکز شدن تعطيل و تورمی رکود و فعلی شرايط در و کرد خواهد بروز انتظار

  ٦».شود می بينی پيش گذشته از بيش ها بانک معوق مطالبات افزايش احتمال ها يارانه ی هدفمند قانون اجرای

اقتصادی عوارض بحران  که عالوه بر –پاشی کل نظام بانکی دين سان دولت برای جلوگيری از فروب

ن در ايران نيز چو ،نياز به پشتوانۀ مالی دارد ،-تجهانی و داخلی زير فشار تحريم های بين المللی نيز هس

  .دولت آخرين ملجأ برای نظام بانکی است ،و بيش از آنها ،مانند همۀ کشورهای سرمايه داری

 ف دولتييکی از وظا ،شکار نيستآحفاظت از نظام بانکی ای که به قول غنی نژاد ورشکستگی آن 

نه تنها سرمايه : ياضت کشی به مردم انجام می دهدبا تحميل ر اين کار را نيز واست  جهموری اسالمی

درآمد نفت و ديگر بلکه  ،داران و ديگر طبقات و گروه های دارا از پرداخت هزينه های بحران معافند

هرچه قرار گيرند و سهم  و سود آوری آن سرمايه در خدمت حفظ هرچه بيشتربايد نيز درآمدهای دولتی 

  .اختصاص يابد کارگران و ديگر زحمتکشانبه ) ر کلی از توليدو به طو(از درآمد عمومی  کمتری

و تقويت  با شرايط نهاد های بين المللی سرمايه داریتالش برای ادغام در بازار جهانی و انطباق ) پ

  خصوصی سازی
                                                                                                                                                                                                

  
  http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=205558  :منبع -  ٦
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سرمايه داری ايران برای بقا و توسعۀ خود ناگزير از ادغام در بازار جهانی و منطقه ای و پذيرش يک 

صندوق بين (تغييراتی است که جهانی شدن روز افزون سرمايه داری و نهاد های بين المللی آن رشته 

 اين تغييرات گاه به صورت. طلب می کنند ...)المللی پول، سازمان جهانی تجارت، بانک جهانی و 

دوق نص مانند شرايط تحميلی ،می شوند های نيازمند وام و کمک ديکتهشرايطی هستند که آشکارا به کشور

و يا شرايط تحميلی صندوق بين المللی  ٢٠١٠در سال و ايرلند اديۀ اروپا به يونان بين المللی پول و اتح

به ترکيه و  ٢٠٠٠- ٢٠٠١در سال های  ،به تايلند ١٩٩٧ به مکزيک، در سال ١٩٩۵- ١٩٩۶ ل در سالپو

   .و غيرهبه آرژانتين  ٢٠٠١- ٢٠٠٢در سال های 

ا کشورهای ياد شده از مزيت داشتن منابع ارزی مهم و مستمرمتکی بر جمهوری اسالمی در مقايسه ب

کنون از بحران های مالی بزرگ شبيه آن کشورها مصون مانده نفت برخوردار است و از اين رو تادرآمد 

لت جمهوری اسالمی خطرهای بالقوۀ اين مصونيت هميشگی نيست و بورژوازی ايران و دو اما. است

و هزينه های  دولتبدهی به طور کلی، افزايش حجم  افزايش حجم اقتصاد. اندقتصادی را حس کرده ا

 .دير يا زود وارد تعارض خواهند شد محدوديت های درآمد های متکی بر نفت و گاز و غيره با دولتی

نرخ مانند ( جهانیاز ديدگاه سرمايۀ اقتصادی و مالی شاخص های نامناسب  افزون بر اين وجود يک رشته

در زمينۀ گسترش کسب و کار و ورود  »مقررات دست و پاگير«ين رشد اقتصادی، يرخ پا، نباال تورم

عالوه  ،)و غيره و دخالت دولت در اقتصاد انضباط مالی ناکافی بودنسرمايه، عدم گسترش بازار سرمايه، 

ايه به مانعی در راه صدور گستردۀ سرم) تحريم ها و غيره(دولت بر شرايط سياسی و بين المللی نامساعد 

که در راه ادغام کامل » اقداماتی«يکی از . هستندو گسترش تجارت و مراودات اقتصادی با ايران ايران 

از ميان  به عمل آيددر بازار جهانی و ارائۀ چهرۀ قابل قبول در مقابل سرمايه های مالی بين المللی بايد 

ی که يمانند سياست ها. در اقتصاد است به اسم آزادسازی اقتصادی و عدم دخالت دولت برداشتن يارانه ها

جمهوری  رژيم .ر گرفته شددر کشورهای بلوک شرق پس از سقوط ديوار برلن و فروپاشی شوروی به کا

يا حذف  »هدفمند کردن«در مورد چگونگی ی ياز سه چهار سال پيش مطالعات و بررسی ها اسالمی

که اقتصاد دولتی نيرومندی داشتند به عمل  يارانه ها در کشورهای بلوک شرق سابق و کشورهای ديگری

  : ما به برخی از آنها در اينجا اشاره می کنيم .آنها بهره گيرد» تجربيات«و » الگوها«آورد تا از 

 شهريور اقتصادی، مطالعات دفتر بازرگانی، وزارت آشورها، تجربه و مفهوم بررسي ها؛ يارانه یهدفمند

١٣٨٧   

 و ها يارانه نمودن مندهدف معاونت اجتماعی، تامين و رفاه وزارت کشورها، بۀتجر: ها يارانه سازی هدفمند

  ١٣٨٧مهر ها، يارانه دفتر اجتماعی، رفاه
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  نظام مصلحت تشخيص مجمع ۀدبيرخان ، ايران در غذا ۀياران اصالح یبرا یجهان تجربيات از یهاي درس

.....  

لغارستان، رومانی، چين، اندونزی، به طور مشخص تجارب لهستان، بسردمداران جمهوری اسالمی 

 اين مطالعات صرفًا. مالزی، الجزاير، مصر، مراکش، ترکيه، تونس و يمن را مورد بررسی قرار داده اند

مربوط به ارگان های ويژۀ دولتی است و بررسی های دانشگاهی نيز در زمينۀ بررسی چگونگی حذف 

اجتماعی با ملزومات انحصارات  –يط اقتصادی محيارانه ها و تحميل رياضت کشی و چگونگی انطباق 

 .بين المللی و سياست های نوليبرالی انجام گرفته است

نون در تونس و الجزاير جريان دارد به اضی توده ای که هم اکتظاهرات مهم اعتر يميبه طور گذرا بگو

  .آمده استراست که در سال های گذشته در اين کشورها به اجرا د سياست ها گونهاين  ضد عوارض

و جذب  صوصی سازیتقويت خعبارت است از يکی از اهداف مهم تغيير آماج يارانه ها و کاهش آنها 

افزايش قيمت برق، . ، پتروشيمی و غيره)برق(سرمايه های داخلی و خارجی به ويژه در زمينۀ انرژی 

ز برای مؤسسات پتروشيمی کمک های دولت به سرمايه گذاران در اين زمينه و ارزان نگاه داشتن قيمت گا

  .٧در خدمت اين سياست اند

  عوارض اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها بر زندگی مردم

هزار تومان کمک از  ٣٢۴مبلغ  هر دو ماهنفره در  ۴به هر خانوار  ها يارانه کردن هدفمند قانونطبق 

به . ومان از بابت کمک نانهزار ت ٣٢بابت افزايش قيمت بنزين و گاز و آب و برق داده می شود و 

هزار تومان کمک نقدی  ۴۴تا  ۴٠ماهيانه حدود » گروه های آسيب پذير«عبارت ديگر به هر فرد از 

  .)هزار تومان در ماه ٢۴حدود » غير آسيب پذير«به افراد خانواده های ( صورت خواهد گرفت

درصد در  ٢٢تا  ٢٠انون حداقل بنا بر اظهار نظرهای مقامات رسمی دولتی تورم ناشی از اجرای اين ق

طبق  . ٨ درصد در سال خواهد رسيد ٣۴تا  ٣٢توجه به تورم ناشی از عوامل ديگر به  سال است که با

هزينۀ متوسط يک خانوار مبنا را حال اگر . برخی برآوردهای ديگر ميزان تورم بسيار بيشتر خواهد بود

 ،، با احتساب تورم)تا يک ميليون تومان در ماههزار  ٨٠٠يعنی حدود (در سال گذشته در نظر بگيريم 

                                                            
  دارد؟ پيامدهايی چه هدفمندی قانون اجرای:  ١٣٨٩آبان  ١٢در اين زمينه رجوع کنيد به ايرنا   -  ٧
   eqtesad.com/Default_view.asp?@=205558‐e‐http://www.donya:منبع - ٨ 
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ايش خواهد يافت و به روشنی ديده می شود هزار تومان در ماه افز ٣٠٠تا  ٢۴٠اين خانوار حدود  هزينۀ

  .که يارانه های نقدی به زحمت نصف اين افزايش هزينه را جبران می کند

صد در ٩٠تا  ٨٠(يت بسيار بزرگ مردم اکثرمند سازی يارانه ها بر زندگی قانون هدفدر يک کالم، تأثير

اين تأثير به ويژه بر زندگی . است ناقدرت خريد آن شديد عنی کاهشو به م مخرب، تأثيری )خانوارها

خرب است و معنای ديگری جز بدتر شدن و انحطاط بيشتر وضع بسيار مکارگران مزدی شهر و روستا 

اين سياست دولت هيچ معنای . ندارد نبهداشت آنا ی، آموزش ويتغذيه، پوشاک، مسکن، گرما و روشنا

صرف انرژی و تالش  ،)تازه در صورتی که کاری پيدا کنند(ديگری جز تشديد استثمار مطلق کارگران 

  . انه تر نداردمحقر تیبيشتر برای درآمدی کمتر و وضعي

  مت ضرورت مقابله با سياست ضد کارگری حکو

  !کارگران

ی و اداری آن هدفی جز استثمار شما و جز فرو دست و يلتی، قانونی، قضاطبقۀ سرمايه دار و دستگاه دو

هر حرکت بورژوازی، به ويژه قوانينی که می . ن ندارندآوابسته نگاه داشتن شما به سرمايه و نهادهای 

ما نشان داديم که هدف اصلی . گذراند، ايجاد عرصه و زمينه ای برای استثمار و انقياد بيشتر شما است

اط نحطو اکارگران هدفمند کردن يا حذف تدريجی يارانه ها چيزی جز تحميل استثمار مطلق بر شما  انونق

  . نگی تان نيستبيشتر وضع زندگی مادی و فره

   .بورژوازی و دولت جمهوری اسالمی ايستاد توطئۀبايد با تمام نيرو در برابر اين 

رزۀ کارگران با سرمايه داران و دولت های که همواره يکی از عرصه های مهم مبا –مزد حداقل تعيين 

همۀ کارگران مزدی مزد اقل حد. ياتی تری به خود می گيرداکنون معنای مهم تر و ح –بورژوازی است 

 ۴بايد زندگی شايستۀ يک خانوادۀ  ،و در همۀ رشته ها ،یيشهری و روستا ،در ايران، اعم از زن و مرد

مبلغی که . اقل يک ميليون تومان در ماه استاط مختلف ايران حدمزد بر حسب نق اين. نفری را تأمين کند

    .بايد هر سال مطابق با نرخ تورم و افزايش بارآوری متوسط کار ترميم شود

که تنها پاسخ درخور به سياست ضد کارگری حذف تدريجی يارانه ها  –شايسته  مزدِ حداقل  مبارزه برای

و جدا از مبارزه برای ايجاد تشکل های مستقل کارگری،  ، نمی تواند به صورت مبارزه ای منفرد-است 

زمينه مبارزه برای بهبود شرايط کار، مبارزه برای حق اعتصاب، مبارزه برای برابری مردان و زنان در 

مبارزه برای . به پيروزی برسد ،ليت، مزد برابر در مقابل کار يکسانئو، تصدی برابر مساشتغالهای 
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بدون حذف همۀ تبعيض اند بدون مبارزه برای آزادی بيان و قلم و تظاهرات، شايسته نمی تو مزدِ حداقل 

بدون مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی، ، مذهبی، ملی و غيره در محيط کار و در جامعه، یهای جنس

اين مبارزات وابسته در هر يک از  پيروزی، زيرا اريسم دولتی موفق شودو ميليتبدون مبارزه با اختناق 

   .پيروزی در مبارزات ديگر استبه 

  !ها به پيش برای خنثی کردن سياست ارتجاعی حذف يارانه

   !به پيش برای اعتالی همه جانبۀ پيکار با رژيم جمهوری اسالمی

www.aazarakhsh.org 

@gmail.comazarakhsh 


