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 ديدگاه های متفاوت

 صادق افروز
در زندگی اقتصادی ايران بازی خواهد ) هدفمند شدن يارانه ها ( نظر به اهميتی که عملی شدن قانون حذف سوبسيد ها 

توجه خود قرار داده کرد ، اقتصاددانان و تحليلگران سياسی که مسائل ايران را از نزديک دنبال می کنند آن رامورد 
 از جمله اين تحليل گران ، جواد صالحی اصفهانی است که در دانشگاه هاروارد تدريس می کند و اخيرا مقاله ای .اند 

  .نلی ريويو به چاپ رسيده است ناز او  در همين زمينه در نشريه ما
مد حاصله از حذف سوبسيد ها و موافقت با  ميليارد دالر درآ40پس از اشاره به مخالفت مجلس با در اختيار قرار دادن 

 در صد  رد نمی کند ولی در مورد 50، صالحی اصفهانی احتمال افزايش تورم را حتی تا ميزان  ميليارد دالر 20تنها 
اصفهانی جدول زير را که از آمار برای اثبات نظر خود و در دفاع از اين قانون ، .افزايش فقر ترديد نشان می دهد 

  استنتاج کرده است مورد استفاده قرار می دهد2007ره در سال های منتش

 
دهک اول فقير ترين و دهک دهم . در اين جدول مردم به ده قسمت تقسيم شده اند و هر قسمت را يک دهک می گويند 

بر اساس اين جدول آنهايی که در دهک های تروتمند تر قرار می گيرند . اد جامعه را شامل می شود ثروتمند ترين افر
اگرچه به نظر می رسد  در مورد نان دهک های . سوبسيد ها را به خود اختصاص می دهند در صد باالتری از 

  مختلف از ميزان برابری از سوبسيد استفاده می کنند ولی در مورد
 در مقايسه بين دهک اول و .يزان يک اندازه نيست و دهک های بااليی مصرف به مراتب بيشتری دارند اين مانرژی 

 ريال سوبسيد بنزين 146993 تنها دهک دهم مشاهده می شود که دهک اولی که فقير ترين بخش را شامل می شود 
عليرغم آنکه .صاص می دهد  ريال را به خود اخت1797677را به خود اختصاص می دهد در حالی که دهک دهم 

سوبسيد ها در فقير ترين دهک نسبت به ثروتمند ترين دهک کمتر است ولی در صد باالتری از کل مخارج او را 
اصفهانی جدول ديگری ارائه می دهد که در واقع بيانگر درصد سوبسيد ها در کل مخارج دهک .تشکيل می دهد 

.هاست  
  

 
  

ددهک های فقير تر شامل می شاين جدول بيانگر اين واقعيت است که سوبسيد ها در صد باالتری از مخارج را در   
ند اين اصفهانی معتقد است با عملی شدن قانون به دليل آنکه دولت به دهک های پايينی مستقيما پول پرداخت می ک

 دالر ساالنه از دست خواهند داد ، 360آنها اگرچه از بابت قطع سوبسيد ها در حدود .قانون به نفع آنان خواهد بود 
 ، اصفهانی می گويد چون اين در مقام دفاع از اين قانون. دالر از دولت دريافت خواهند کرد 710ولی در عوض 

 بايد در مسير صحيحی قرار داشته باشد ،رد انتقاد قرار گرفته قانون هم از طرف راست ها و هم از طرف چپ ها مو
اگر اين شيوه استدالل را بپذيريم آنوقت حکومت کره شمالی ، طالبان در افغانستان ،نژادپرستان صرب و راهزنان .

ر طرف راست و چپ در مسيران دارفوری هم به دليل مورد انتقاد قرار گرفتن از ادريايی سوماليايی و آدم خو
.صحيحی قرار دارند  

مقاله ديگری در همين مورد توسط عبدالرضا عفرانی نوشته شده و در سايت پرس تی وی به چاپ رسيده است 
با اين تفاوت که . غفرانی هم مثل اصفهانی از موضع دفاع ار قانون هدفمند شدن يارانه ها مقاله اش را نگاشته است.



می به چاپ رسيده است و مقاله اصفهانی در نشريه به اصطالح وزين و مقاله او در نشريه متعلق به جمهوری اسال
هر دوی اين ها هدفمند شدن يارانه ها را بطور آکادميک ، دانشگاهی .ضد امپرياليستی مانتلی ريويو منتشر شده است 

شيست بر سر کار اصال به اين واقعيت کاری ندارند که در ايران يک دولت فا.و انتزاعی مورد بررسی قرار می دهند 
است که هر صدای اعتراضی را خفه می کند و به برکت همين سرکوب حکومت گران ميليارد ها دالر از ثروت و 

اصال به اين کار ندارند که حضرات به برکت .سرمايه های مردم را به حساب های شخصی در خارج منتقل کرده اند 
 و بيکاری را به فجيع ترين  که توليد داخلی را به شکست کشاندهجايگاهی که دارند آنقدر جنس بنجل  وارد کرده اند

   .وجهی افزايش داده اند 
غفرانی مقاله اش را قبل از تصويب قانون هدفمند شدن توسط مجلس نوشته است ، اما اظهار اميدواری کرده است که 

ز مهمترين قدم های اقتصادی است رانی قانون هدفمند شدن يکی افبه زعم غ.اليحه توسط مجلس به تصويب برسد اين 
از نظر اين شخص تفاوتی بين سوبسيد ها در کشور های .که دولت ايران در تاريخ اخير در حال برداشتن آن است 

سوبسيد به بخش فقير  در کشور های جهان سوم . صنعتی پيشرفته و کشور های به زعم او جهان سوم وجود دارد 
ی جان ندهد در حالی که در کشور های پيشرفته سرمايه داری سوبسيد به بخش توليد جامعه تعلق می گيرد تا از گرسنگ

مردمی است که به   حد در باره حيف و ميل کردن و اسراف بيش از وراجیبقيه مقاله غفرانی.پيشرفته تعلق می گيرد 
ر می آيد در باره مضرات  واقعا صدايش از جای گرم د کهنويسنده.دليل سوبسيد ها پر هزينه و اسراف کن شده اند 

 امين 19ايرانی ها . ميليارد دالر خرج سوبسيد می کند 90 دولت ايران ساالنه يارانه ها داد سخن می دهد و می گويد 
 برابر هندوستان و 4 برابر اندونزی ، 5کشور از لحاظ مصرف انرژی هستند مصرف سرانه انرژی در ايران 

واقعا چرا .رف است که مصرف نان در ايران بيشترين مقدار در جهان است نويسنده ولی معت. دوبرابر چين است 
بد نبود   نان بخورند تا رکورد دار مصرف نان در جهان باشند ؟ايرانی ها مجبورند برای پر کردن شکمشان آنقدر

بسياری از خانواده های ايرانی توانايی مصرف . غفرانی تحقيقی هم درباره ميزان مصرف گوشت در ايران می کرد 
  . يا حتی يکبار در ماه را نيز ندارند گوشت را بيش از يکبار در هفته

ونه که در متن همانگ.اپولوژيست های رنگارنگ جمهوری اسالمی اينبار نيز به کمک جمهوری اسالمی آمده اند 
را پهن کردند و برای شعار های پوپوليستی ضد " چرا اسرائيل داشته باشد و ايران نه  " بحران هسته ای دام 

 فلسطين و لبنان –مناقشه اسرائيل امپرياليستی احمدی نژاد هورا کشيدند و از نقش مثبت و مترقی جمهوری اسالمی در 
بازنده اصلی در اين .ن هدفمند شدن يارانه ها باری مترقی و مثبت می بينند دفاع کردند ، اينبار نيز در محتوی قانو

ميان کارگران و زحمتکشان و مزد و حقوق بگيران هستند اگر توده های کار و زحمت نماينده و سخنگوی خود را در 
اثيرات بسيار مخرب جامعه داشتند يعنی اگر حزب انقالبی طبقه کارگر در جامعه ايران وجود داشت ماهيت واقعی و ت

زحمتکشان ايرانی هنوز از عواقب عملی شدن اين قانون و تورم افسار .عملی شدن اين قانون را توضيح می داد 
  . با اطالع نيستند  بطور دقيقگسيخته ای که نان را از سفره های آنان خواهد ربود

ارند فريدون خاوند کارشناس اقتصادی مقيم از جمله کارشناسان اقتصادی که نظری متقاوت با اپولوژيست های رژيم د
  :خاوند با اشاره به روشن نبودن شمار کسانی که از اين يارانه ها بهره خواهند برد می گويد . پاريس است 

داند از  کسی نمی. داند چه مقدار يارانه نقدی قرار است به هر خانوار يا هر فرد ايرانی تعلق گيرد کسی دقيقًا نمی«:  
 هزار ميليارد ١٠٠گويند  عده ای می. گيرد ها چه مقدار درآمد در اختيار دولت قرار می تدريجی يارانهمحل حذف 

 ها  برای واحدهای توليدی که با حذف يارانه.  هزار ميليارد تومان٢٠٠گروه ديگری . تومان
نکته ديگر اين که . ن قرار است اجرا شود، خود دولتيان هم تصور روشنی از اجرای آن ندارندبا وضعيتی که اين قانو

گويند سازمانی درست شده به نام سازمان هدفمند  می. شناخته شده در مورد اجرای اين قانون نداريم» متولی«ما يک 
 «حوه اجرای قانون يا رئيس دولت؟ولی آيا اين سازمان است که بايد جوابگو باشد در مورد ن. ها کردن يارانه
 به دليل پائين نگاه داشته شدن نرخ ارز در ايران به شيوه مصنوعی، دولت به گونه ای می کند که تاکيد فريدون خاوند

  . پردازد يارانه به کاالهای وارداتی می
 ..وارد کنندگان وتجار کاالهای خارجی از قبل اين سياست استفاده می کنند 

کنند و آن را به جان توليد داخلی  کنند و کاال وارد می ها هستند که از ارز يارانه ای استفاده می  کنندهاين وارد»
  .بينند  دت آسيب میها و به ويژه صادر کنندگان به دليلی همين ارز يارانه ای به ش در حالی که توليد کننده. اندازند می

آيا مبارزه با تورم از راه حفظ مصنوعی ارزش «: کند که مطرح می خاوند در پايان اين بحث، اين پرسش را فريدن 
شود که اصوًال توليد داخلی فرو پاشد و صادرات غيرنفتی به  ارزهای خارجی، راه درستی است؟ آيا اين باعث نمی

  شدت آسيب ببينند، همچنانکه اين وضعيت در ايران به وجود آمده است؟
به نظر او علت اصلی اصرار بيش از حد دولت احمدی نژاد در .قيم لندن است هادی زمانی ديگر کارشناس اقتصادی م

  :در همين زمينه او می گويد . ميليارد دالرناشی از حذف يارانه ها نداشتن آه در خزانه دولت است 40اختصاص 
ت، اين کسری  ميليارد دالر کسری بودجه برای سال آينده دارد و حتی با اختصاص تمام درآمد نف۴٠ تا ٣٠دولت "

های خصوصی سازی هم در اين شرايط به احتمال قوی پيش نخواهد رفت و درآمدی  سياستهمچنين  .تامين نخواهد شد
ها تامين کند، زيرا با رفتن کشور به  تواند کسری بودجه را از محل افزايش ماليات دولت نمی. برای دولت نخواهد داشت

تنها اميد دولت استفاده از درآمد حذف .  هم کاهش پيدا خواهد کردسمت يک رکود اقتصادی، درآمدهای مالياتی



های عمرانی و کمک به   زيرا قرار است اين درآمد عمدتًا صرف فعاليتهاست که اين هم کار غيرقانونی است يارانه
  " .مردم شود نه برای تامين کسری بودجه

هدفمند شدن يارانه ها را  نجکاوی اخبار مربوط به قانونمردم با ک.  را با نگرانی آغاز کرده اند 89مردم ايران سال 
  :آنها بيش از هر زمان ديگری در پی دريافت جوابی برای اين سواالت هستند .دنبال می کنند 

  قدر است؟دولت چبودجه 
  قدر است ؟چدرآمد حاصل از فروش نفت 

  نوسانات حاصله از درآمد نفت چه تاثيری بر بودجه دولت می گذارد؟
   بودجه دولت تا چه ميزان است ؟کسری

   قرار می گيرد؟ و سپاه و بسيجچقدر از درآمد حاصل از فروش نفت در اختيار خامنه ای
آيا سازمان تامين اجتماعی در حال ورشکست شدن است ؟ آيا قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان و بيمه های بهداشتی 

  شاغالن خواهد بود؟
  برای مقابله با کسر بودجه است ؟بسيد ها ايجاد درآمد آيا هدف اصلی دولت از قطع سو

چرا دولت احمدی نژاد آنقدر در افزايش واردات بخصوص از آسيای شرقی اصرار می کند ؟وارداتی که کمر توليد 
 داخلی را شکسته است 

  
نداز کرده اند ميزان واقعی ارزی که سران و حکومتگران جمهوری از ايران خارج کرده و در بانک های خارج پس ا

 با بازگرداندن اين ارز ها به ايران تا چه اندازه می توان اشتغال ايجاد کرد و از ميزان بيکاری ها چه ميزان است ؟
 کاست؟

 صادق افروز
1389ارديبهشت   

  


