مطالبات کارگران و »طرح ھدفمند سازی يارانه ھا«

مازيار رازی
حذف سوبسيد به ضرر کارگران است
 -١دولت اعالم کرد که به  ۶٠.۵ميليون ايرانی قرار است ماھی ۴۴ھزارتومان و  ۴٠ھزار و پانصدتومان يارانه نقدی
بپردازد .برای فاز اول که  ۵ماه از آن باقی مانده ۵ ،ھزارميلياردتومان بودجه در نظر گرفته شده است .اگرقرارباشد
که ھمين برنامه برای يک سال اجرا شود بودجه مورد نياز ٣٠۶٧٣ميليارد و ۵٠٠ميليون تومان خواھد بود که
مطابق قانون برای درآمدھای دولت ٢٣درصد ھم ماليات به خزانه داری کل باد پرداخته شود .و با توجه به اين که
دولت تنھا می تواند  ۵٠٪از درآمدھا را به صورت يارانه نقدی پرداخت نمايد -برای توزيع  ٣٠۶٧٣ميليارد و ۵٠٠
ميليون تومان الزم است که نزديک به  ٧۵۴۵۶ميليارد و  ٨١٠ميليون تومان يارانه حذف شود.
 -٢حذف اين رقم از سوبسيدھا ،طبعا ً از درآمد سرسام آور سرمايه داران صورت نمی گيرد .قرار است مردم
زحمتکش و کارگران اين رقم را پراخت کنند .چگونه؟ با افزايش بھای لوازم اوليه معيشتتشان .بھای آب  ٣برابر -برق
 ۶برابر -گاز  ١٢برابر  -بنزين  ۴برابر -نان لواش  ۴برابر افزايش خواند يافت .قيمت برنج ھم ۶۶درصد و بھای قند
و شکر ھم  ۵٠٪باال می رود .بديھی است که اين ارقام در سال ھای بعد افزايش خواھند پذيرفت.
 -٣چکيدۀ استدالل مدافع طرح ھدفمندسازی يارانه ھای چنين است :فرض کنيد که کااليی با قيمت تمام شدۀ ١٠٠٠
تومان توليد و در بازار آزاد ،به قيمت  ١٥٠٠تومان عرضه می شده است .دولت با پرداخت فرضا ً  ٤٠٠تومان در
قالب سوبسيد بر روی اين کاال ،اين امکان را به مردم می داده است تا کاالی مورد نظر را به قيمت سوبسيدی ١١٠٠
تومان خريداری کنند .با اجرای طرح ھدفمند سازی يارانه ھا ،قرار است تا اين  ٤٠٠تومان سوبسيد ،اوالً به طور
نقدی و ثانيا ً به طور مستقيم به اقشار کم درآمد )دھک ھای پايين درآمدی( تعلق گيرد تا آن ھا بتوانند کاالی مورد نظر
را نھايتا ً با ھمان قيمت  ١١٠٠تومان و مابقی مردم به قيمت آزاد  ١٥٠٠تومان خريداری کنند .اما ،ھمين حذف
سوبسيد کاالھا و خدمات )به خصوص در مورد بنزين و گازوئيل( ،خود به شدت تورم زاست .بنابراين پس از اجرای
طرح ،قيمت بازاری آن کاال ھا ديگر نه  ١٥٠٠تومان ،که مثالً  ٣٠٠٠تومان خواھد بود .بدين ترتيب ،اقشار کم درآمد
با در نظر گرفتن  ٤٠٠تومان سوبسيد نقدی پرداختی از طرف دولت ،بايد کااليی را که سابقا ً  ١١٠٠تومان خريداری
می کرده اند ،اکنون به بھای  ٢٦٠٠تومان تھيه کنند .پس تورم زا بودن طرح ھدفمند کردن يارانه ھا ،باعث می شود
تا سوبسيد نقدی )که احتماالً به ھمان ميزان پيش از اجرای طرح پرداخت خواھد شد( ،کفاف خريد کاالھا و خدمات
سابق را نخواھد داد.
 -٤جای سؤال دارد که آيا ھمراه با اين افزايش سطح عمومی قيمت ھا -و بعضا ً رسيدن آن ھا به قيمت ھای جھانی-
سطح دستمزدھا متناسب با تو ّرم باال می رود؟ نيازی به توضيح واضحات نيست که اگر دستمزد پولی )اسمی( تغييری

نکند )يا در بدترين حالت کاھش يابد( ،ھمراه با تورم ،سطح دستمزد واقعی و نتيجتا ً قدرت خريد مردم سقوط می کند.
ضمنا ً اين را ھم بايد در نظر گرفت که ارقام تورم اعالم شده از سوی بانک مرکزی و مراکز آماری دولت ،صرفا ً
مصرف تبليغاتی دارد و نه بيش تر؛ بنابراين حتی اگر دستمزد ھر سال ،با اين ارقام "ساختگی" تو ّرم ،تعديل شود،
بازھم در عمل -يعنی زندگی روزم ّره -ما شاھد کاھش قدرت خريد مردم ،به ويژه اقشار کم درآمد ،خواھيم بود .با اين
حساب ،ھدف "کارآمدی الگوی تخصيص منابع به وسيلۀ خانوار" )به مثابۀ يکی از اھداف دولت فخيمۀ جمھوری
اسالمی( به کل منتفی خواھد بود.
 -٥گرچه تورم فقرا را فقير تر می کند ،بر خالف موعظه ھای دلسوزان نظام ،بر "ھمۀ" مردم بد نيست؛ بلکه برای
صاحبان دارايی ھای ثابتی از قبيل زمين ،ملک و غيره ،يک "موھبت الھی" ھم به شمار می شود .چرا که از قِبَل
ھمين تورم است که بھای امالک "يک شبه" باال می رود و بخشی از جامعه با ثروتی بادآورده فربه می شود .به اين
ترتيب ،خود تورم ناشی از اجرای طرح ،نابرابری در الگوی توزيع درآمد را اساسا ً تشديد می کند .ديگر از ساير اثرات
تورم بر ارزش پول ملی ،صادرات و واردات ،و بسياری از متغيرھای ديگر اقتصادی بگذريم.
تناقضات دولت سرمايه داری در مورد سوبسيدھا
 -٦دولت در توجيه ضرورت »ھدفمند کردن يارانه ھا« استدالل می کند که ،پرداخت سوبسيد به کاالھا و خدمات
مختلف )به ويژه نان و بنزين( غير کاراست و اين ،اصوالً اقشار پردرآمد ھستند که از قيمت ھای پايين چنين اقالمی
بيش تر منتفع می شوند و نه اقشار کم درآمد؛ بنابراين ،بايد در پرداخت سوبسيد ھا اقشار نيازمند را "ھدف" گرفت و
به عباراتی پرداخت اين مبالغ را جھت دار و "ھدفمند" کرد .اين استدالل کذب محض است .اگر طبق گفته دولت قرار
است به  ٥٤ميليون نفر يارانه اختصاص داده شود .به عبارتی وضعيت  ٨٥درصد از ٦٣جمعيت ميليون نفری که در
طرح جمع آوری اطالعات اقتصادی خانوارھا شرکت کرده بودند ،به گونه ای بوده است که واجد شرايط دريافت يارانۀ
نقدی به شمار می رفته ،در آن صورت ديگر بحث ھدفمند کردن يارانه ھا موضوعيت پيدا نمی کند ،چرا که نظام فعلی
پرداخت يارانه تا ھمين اکنون ھم بخشی اعظمی از افراد واجد شرايط دريافت يارانه را ھدف قرار داده بوده است.
تجارب بين المللی قطع سوبسيدھا منفی است
 -٧اعمال چنين سياستھايی در آمريکای التين طی دھۀ  ١٩٨٠باعث ايجاد تو ّرم سه رقمی )مثالً  ٥٠٠درصد در سال
در برزيل( گشت ،بحران بدھیھای خارجی را تشديد کرد و باعث محروميّت کم درآمدھا از دسترسی به خدمات اساسی
)حتی برق و آب( شد ،به طوری که دھۀ  ١٩٨٠را در آمريکای التين» ،دھۀ برباد رفته« ناميدند .يا اواخر دوران
شوروی را در نظر بگيريد :انتخاب يلتسين و »شوک درمانی« در پی اجرای سياستھای صندوق بينالمللی پول و
حذف سوبسيدھا ،در کمتر از  ٥سال بدان جا رسيد که مردمی که از انقالب اکتبر ) (١٩١٧تا آغاز حاکميّت گورباچف
) (١٩٨٥بابت ھر کيلو گوشت تنھا  ٤روبل پرداخت میکردند با روی کار آمدن يلتسين مجبور بودند  ١٠٠٠برابر آن
را ) ٤٠٠٠روبل( بابت تھيۀ يک کيلو گوشت بپردازند .بنابراين تجربيات تاريخی در اجرای طرح ھای تعديل ساختاری
)که حذف تدريجی سوبيبدھا برای "آزادی سازی قيمت ھا" و عدم مداخله در مکانيسم قيمت گذاری بازار ،يکی از
سياست ھای کليدی آن به شمار می رود( ،با افزايش تند تورم ھمراه بوده است.
مطالبات کارگران برای حفظ منافعشان
 -٨چرا دولتی که ظاھراً خود را مدافع کارگران و زحمتکشان جلوه می دھد ،به جای حذف سوبسيدھا ،برای حل مسايل
اقتصادی اش ،سرمايه داران را ھدف قرار نمی دھد؟ چرا ماليات بر در آمد را اعمال نمی کند که سرمايه دارانی که
ميلياردھا تومان انباشت کرده و سرمايه ھا خود را به بانک ھای اروپايی سرازير کرده ،تاوان بحران اقتصادی را
پراخت کنند؟ و تنھا بخش ناچيزی از در آمد خود را به عنوان "يارانه" به دولت بدھند؟ چرا بايد مردم فقير زير
ضرب بروند و فقيرتر شوند؟
 -٩چرا بنياد ھای مرتبط به سپاه پاسداران که کل ثروت و درآمدھای حاصله از فروش نفت را در دست دارند ،نبايد
تاوان بحران اقتصادی را بدھند؟
 – ١٠آيا خريداری سالح ھا سنگين و تجھيزات و سالح ھا برای نيروی ضد شورش که سال پيش به جان مردم افتاده
و ھزارھا تن از جوانان مبارز را قتل و عام کرده ،ضرورتی تر ازسوبسيدھا برای مردم عادی است؟

 -١١آيا کمک ھای مالی سرشار به حزب ﷲ لبنان و نوار غزه مھم تر از يارانه ھا برای کارگران و زحمتکشان
است؟
 -١٢در مقابل سؤاالت فوق ،محمود احمدی نژاد می گويد" :ما نوکر مردم ھستيم"! "سرمايه داری ای در ايران
وجود ندارد"! "ما زير فشار تحريم اقتصادی اوضاع نابسامان ھستيم و درآمد دولت کفاف مطالبات کارگران را نمی
دھد"! بايد " صبر انقالبی" داشت و فداکاری کرد .می گويند "کارخانه ھا بايد »بازسازی« و »نوسازی« شوند و
نياز به ميليون ھا دالر ارز دارند .می گويند "کارخانه ھا سودآور نيست و در آنھا بايد بسته شود و کارگران بازنشسته
شوند" .می گويند" :ھدفمند سازی يارانه ھا مسايل اقتصادی را حل می کنند"!
 -١٣پاسخ کارگران و زحمتکشان به نمايندگان سرمايه داران بسيار ساده است" :اگر اوضاع وخيم است که دولت
مجبور می شود سوبسيد ھا را قطع کند ،بگذاريد حساب دخل و خرج را ما نيز ببينيم! اگر می خواھيد ما فداکاری کنيم،
دفترھا را باز کنيد! چرا حساب و کتاب ھا بايد جزء اسرار باشند؟ دول غربی که از آنھا با خبر است ،چرا ما نباشيم؟"
 -١٤وضعيت کارگران و زحمتکشان شھر و روستا برای ھمه روشن است :آنان حتی قادر به يک زندگی عادی انسانی
نيستند )کرايه مسکن گزاف ،گرانی مواد غذائی و وضع وخيم بھداشت و فساد و رشوه گيری در تمام سطوح دولتی...
امکان زندگی متوسط را به کارگران غيروابسته دولتی نمی دھد( .اما ،سرمايه داران بازار ،دالالن و رشوه گيران
دولتی ،طی سال ھای گذشته پولدارتر و پولدارترشده اند .اينان اموال انباشت کرده و در ادامه روش دولت شاھنشاھی،
برای روز مبادا ،دالر در بانک ھای خارجی می گذارند .اين استثمارگران که حيات اقتصادی جامعه را تحت کنترل خود
دارند ،ھرگز اسرار معامالتی خود را برمال نمی کنند .چگونگی خريد و فروش ارز ،ارتباط با دالالن غربی و
زدوبندھای مالی و غيره ھميشه پشت پرده باقی می ماند .بديھی است که اين چنين شيوه ای برای زحمتکشان قابل
پذيرش نيست و نبايد ادامه يابد.
 -١٥برای رفع بحران اقتصادی و مشکالت روزمره کارگران و زحمتکشان ،لزومی نيست که دولت سوبسيدھا را قطع
کند! دولت می بايد فوراً حساب دخل و خرج کليه سرمايه داران بازاری و غيربازاری و ارتباط مالی با ديگر دولت
ھای غربی را علنا ً در مطبوعات اعالم کند .بايد تمامی دفترھای حساب و کتاب و اسرار معامالتی ثروتمندان ايران و
»بنياد«ھا باز شوند .بايد کل جامعه بداند که مسئله بر سر چيست؟ اگر درست است که اوضاع اقتصادی نابسامان است
و دولت مجبور است که سوبسيدھا را قطع کند ،چه ترسی از علنی کردن اسرار معامالتی وجود دارد؟ اگر قرار است که
سرمايه داران و سھام داران که اقليتی در جامعه ھستند ،اسرار معامالتی جامعه را بدانند ،چرا ،اکثريت جامعه ،يعنی
توليدکنندگان ،گردانندگان اصلی توليد ،از آن اسرار آگاه نباشند؟
 -١٦کارگران بايد با تمام اجزاء اين دستگاه آشنايی کامل داشته باشند ،و خود تصميم بگيرند که چه سوبسيدی بايد
قطع شود ،زيرا تنھا آنان می توانند در باره نحوه کارکرد آن قضاوت کنند .کارگران قابليت بيشتری برای کنترل صنايع،
بانک ھا و تجارت دارند ،تا سرمايه داران و مديران نااليق.
 -١٧بدون استقرار کنترل کارگری و لغو کليه اسرار معامالتی ،اجرای ھرگونه اقدام در جھت بھبود اوضاع اقتصادی
غيرممکن خواھد بود .قطع سوبسيدھا توسط دولت سرمايه داری يک عمل غير اصولی است.
 -١٨بايد در سطح ھر کارخانه ،توسط نمايندگان منتخب کارگران ،و نه نھادھای اسالمی وابسته به دولت ،کميته ھايی
برای بازرسی دفاتر ،نظارت بر توليد ،سرمايه گذاری ھای جديد ،استخدام و يا اخراج کارگران و سازماندھی کار در
کارخانه و کليه امور مربوط به کارگران ،تشکيل گردد .تنھا از طريق چنين کاری است که استقرار کنترل کارگری
معنای واقعی پيدا می کند .تنھا با چنين روشی می تواند مسئله سوبسيدھا و و "طرح ھدفمند سازی يارانه ھا" مورد
بررسی قرار گيرد.
 ٧ارديبھشت ١٣٩٠

