يارانه ھا ،تالشی برای يک ارزيابی واقعی
امروز يکی از بزرگترين مسائلی که ذھن جامعه رابه خود معطوف کرده است ،اجرای قريب
الوقوع طرح ھدفمند کردن يارانه ھا می باشد .آنچيزی که از نبض افکارعمومی برمی ايد
اينست که اکثريت مردم ،چه از طبقه بااليی و متوسط وچه از طبقه کارگر و فرودست ،نوعی
نگرانی از رخدادھا ويا اتفاقات احتمالی ،نظير تورم ،رکود اقتصادی و غيره دارند .به واقع
نقطه آزار دھنده اينست که ،کسی بدرستی نمی داند که اجرای اين طرح چه تاثير احتمالی
برروی زندگی وی دارد .و آيا اين نگرانی ھا جدی ھستند ويا ممکنست با سياست ھای مالی
حساب شده وانبساطی اين گمانه زنی ھای بدبينانه به وقوع نپيوندند .چراکه در طيفھای بسياری
چه ازچپ و چه از راست نسبت به يک فاجعه احتمالی از اجرای اين طرح ،ھشدارھايی
مطرح میشوند که گاھی بسيار اغراق اميز و گاھا توام با جبھه گيری ھای سياسی است.
قصد من از اين ياداشت نقد موشکافانه وپيش بينی شرايطی که ممکنست درفردای اجرای اين
طرح بوجودآيد ،نيست چراکه خود من ھم بدرستی نمی دانم که واقعا چه اتفاقی ،ممکنست رخ
دھد .يعنی دولت آگاھانه به راھی می رود که فاجعه اقتصادی ويا اجتماعی رخ دھد؟ يعنی اين
دولت به مصالح و منافع خود نمی انديشد؟ قطعا مھمترين اولويت يک دولت مستقر اينست که
بتواند شرايط موجود را تحت کنترل خود درآورد .اينھا ازمھمترين سئوال ھا و دغدغه ھايم
درشرايط پس از طرح ھدفمندکردن يارانه ھاست .با اين ھمه براساس داشته ھای فکری و
دريافت خودم نسبت به شرايطی که منجر به اين باصطالح جراحی اقتصادی احتمالی شده
است ،خواھم پرداخت و به اين مقوله نيز بپردازيم که چه شدکه به اين جا رسيديم؟ و چرا کار
به اينجا کشيده شد؟ و دليل اصراردولت چيست؟
می دانيم که در اصل  44قانون اساسی جمھوری ايران آمده است که :نظام اقتصادی جمھوری
اسالمی ايران برپايه ی سه بخش دولتی ،تعاونی و خصوصی بابرنامه ريزی منظم و صحيح
استواراست .بخش دولتی شامل کليه ی صنايع بزرگ ،صنايع مادر ،بازرگانی خارجی ،معادن
بزرگ ،بانکداری ،بيمه ،تامين نيرو ،سدھا و شبکه ھای بزرگ آبرسانی ،راديو و تلويزيون،
پست و تلگراف و تلفن ،ھواپيمايی ،کشتيرانی ،راه آھن و مانند اينھا است که بصورت مالکيت
عمومی و دراختيار دولت است .بخش تعاونی شامل شرکت ھا و موسسات تعاونی توليد و
توزيع استکه درشھر و روستا برطبق ضوابط اسالمی تشکيل می شود .بخش خصوصی شامل
آن قسمت از کشاورزی ،دامداری ،صنعت ،تجارت و خدمات می شود که مکمل فعاليت ھای
اقتصادی دولتی و تعاونی است .نحوه تنظيم اين اصل بخوبی گواه دولت محوری و دولت
گرايی دراقتصاد بشمار می رود .دولت گرايی که بعد از انقالب  57بسط و گسترش پيدا کرد
ناشی از عوامل متعددی بود که به برخی از آنھا خواھيم پرداخت.
اوال درزمان تدوين قانون اساسی ،دولتگرائی درک مسلط در رابطه با مسأله توسعه اقتصادی
بود .ھم در عرصه جھانی کشورھای زيادی با تکيه به اردوگاه شوروی از اين الگو دنياله
روی میکردند و ھم در ايران احزابی نظير حزب توده و سازمان اکثريت مدافع سرسخت
سياستھای دولتی کردن صنايع ،بانکھا و تجارت خارجی بودند .ثانيا ً عموم مردم نفرت و
دلزدگی زيادی از اشرافی گری و سرمايه داری داشتند .يکی از داليل مھم وقوع انقالب،
شکاف عظيم طبقاتی و فقر محسوب می شد و بسياری از مردم ،سرمايه داران و اشراف علی
الخصوص اشراف دربار را عامل بدبختی خود می پنداشتند .الزم به گفتن است که حتی بخش
مھمی از روحانيت ھم بخاطر ماھيت ضدليبراليستی خود ،از سيستم اقتصاد آزاد حمايت نمی
کردند .کمااينکه ديديم که بعداز انقالب بنيادھا و نھادھايی مثل بنياد مستضعفان ،بسيج
مستضعفان و کميته امداد که ھمگی خودرا درخدمت مردم فقير ومستضعف جامعه معرفی می
کردند بوجود آمدند .که البته موضوع بحث ما بررسی ويا نقد عملکرد اين نھادھا نيست ،بلکه
مراد اينست که دولت گرايی يکی از خواسته ھای اعالم نشده مردم در زمان انقالب بشمارمی
رفت .از طرف ديگر ضعف پايهھای اجتماعی طبقه سرمايه دار در ايران تکيه به حمايتھای

دولتی در ميان اين طبقه را تبديل به يک نياز کرده بود که در زمان شاه ھم اين موجود بود.
اقتصاد ايران در سالھای پس از انقالب مدل دولتگرائی را تشديد کرده و ادامه داد.
اين روند ادامه داشت که حادثه مھم فروپاشی امپراتوری شوروی بوقوع پيوست .اين فروپاشی
يک فروپاشی ساده در کشور ديگر به حساب نمیآمد ،بلکه اين کشور 70سال سلطه
ايدئولوژيک و فيزيکی در بخشھای وسعی از جھان را ھمراه خود داشت .و از لحاظ
ايدئولوژيک منادی انقالبھای متعددی در قرن بيستم به شمارمی رفت .شوروی و کال بلوک
شرق در جھان نماد دولت گرايی و دولت محوری و نفی مالکيت خصوصی برابزار توليد به
شمار میآمد و خوراک ايدئولوژيک بسياری از نھضت ھای انقالبی و توده ای درقرن بيستم
را تامين می کرد .مانند انقالب کوبا ،چين ،ويتنام ،اروپای شرقی ،کره شمالی و بسياری از
کشورھای امريکای التين و افريقا که بخش مھمی از الھام و سلطه ايدئولوژيک اين کشورھا
در پيدايش انقالبات ،نقش مھم و تاريخی شوروی بشمار می رفت .حال بعد از اين حادثه مھم
و حذف بلوک شرق ،نظام سرمايه داری ليبرالی تبديل به جريان غالب و يکه تاز جھان شد.
نکته طنز ماجرا اينستکه تمامی دول موسوم به بلوک شرق سابق ،جھت درآمدن به جرگه
ممالک سرمايه داری باھم به رقابت درآمدند .بطوری که اندکی بعد نزديک به چھل ويا پنجاه
کشورجھان به نظام سرمايداری وگاھا ليبرالی ملحق شدند .که البته درتمامی اين تغيير و
تحوالت در سيستم ھای سياسی و اقتصادی اين کشورھا ،نقش غرب ،مديای غرب وسرمايه
داری غرب بسيار بارز و آشکار بود.
مھمترين دليل شکست اين بلوک وصف بندی جھانی را بايد در اوضاع نابسامان اقتصادی آن
جست .در پايان دھه ھشتاد قرن گذشته ھمگی اين کشورھا ازلحاظ اقتصادی اوضاع بسيار
وخيمی پيدا کرده بودند .دراين ميان تالشھای دولت شوروی برای درمان اقتصاد اين
کشورازاواسط دھه ھشتاد ميالدی با برنامه ھای اصالح اقتصادی گورباچف موسوم به
پرسترويکا آغاز شده بود که سرانجام ره به جايی نبرد .شکست اقتصادی شوروی شکست
تمامی بلوک شرق محسوب می شد چراکه ھمگی اين کشورھا با حمايتھای اقتصادی و مالی
شوروی توانايی ادامه حيات را می يافتند .بررسی دقيقتر علت و چگونگی شکست بلوک
شرق فرصت ديگری می خواھد.
در ايران نيز که روند خصوصی سازی از سالھای پايان جنگ آغاز شده بود ،در اثر تحوالت
جھانی اين روند شتاب بيشتری به خود گرفت وطبيعی بود که ايران ھم تحت تأثير اين تحوالت
جھانی قرار گرفت .بدين شکل که در دوران رياست جمھوری محمد خاتمی ،در مجمع
تشخيص مصلحت نظام ،متممی به اصل  44قانون اساسی اضافه شد .ھدف از اين متمم کاستن
از بخش دولتی اقتصاد و تقويت بخش خصوصی بود .ھمانطور که قبال گفته شد اصل  44حجم
بزرگ اقتصاد را روی شانه ھای دولت قرار داده بود .لذا در تنظيم متمم جديد سعی برآن شده
که واگذاری صنايع سنگين ،صنايع مادر ،نيرو ،بيمه ،مخابرات ،نفت ،راه آھن وغيره به بخش
خصوصی صورت گيرد .بعبارت ديگر با الحاق اين متمم به اصل  44مشکل قانونی اين تغيير
شيوه برداشته شد .با تصويب اين متمم ايران ھم به سمت اقتصاد بازار آزاد و تالش برای
پيوستن به سازمان تجارت جھانی و فاصله گرفتن از دولت گرايی حرکت نمود .که اين خود
نشان از تغيير الگوی اقتصادی در ايران بود .حال با اين تغييرات بسياری ازصنايع مادر و
سنگين به بخش خصوصی واگذار شد .با تغييرات صورت گرفته ،حتی خارجيان ھم می
توانستند صاحب اين موسسات بزرگ شوند .مالکيت خصوصی و مالکيت بر ابزار توليد با
تمامی جنبه ھايش مورد حمايت قرار گرفت .در نتيجه بورس ايران راه اندازی شد.
اما بموازات تغييرسيستم اقتصادی درايران ،دولت ھمچنان نقش کنترل کننده خود بر بازار
سرمايه و کار را حفظ کرد و آزادی رقابت شکل نگرفت .از ھمان زمان بحث حذف يارانه ھا
و واگذاری تعيين قيمت کاالھا به بازارھا شروع شده بود که در حد حرف باقی ماند.

بعد از روی کار آمدن دولت نھم روند خصوصی سازی با شدت بيشتری تسريع شد بطوريکه
اين دولت از لحاظ واگذاری شرکتھا و کارخانه ھا ،ليبرال ترين )ليبراليسم اقتصادی( دولت
ايران پس از انقالب به شمار می رود .حال که سيستم اقتصاد آزاد به آن درجه از رشد و
تکامل رسيده است که مناسبات اقتصادی و قيمتھا در بازار آزاد و جدا از عوامل بيرونی و
غير اقتصادی تعيين گردد ،دولت احمدی نژاد دو اقدام خيلی مھم و اساسی را در طول ھم
مورد ارزيابی قرار داد که اولی را در دوران دولت نھم انجام داد و دومی راھم که قصد انجام
آنرا در آينده نزديک دارد .بدين گونه که ،ابتدا دولت با مسئله سوخت روبرو شد.
قيمت سوخت بدليل اثرگذاری بر روی ساير اقالم اساسی از حساسيت خاصی در جامعه
برخوردار است .لذا در تمامی دولتھا با مقوله سوخت بصورت بسيار محتاطی برخورد میشد
چونکه کوچکترين افزايش قيمت سوخت ،اثر تورمی زيادی بر روی کرايه حمل و نقل و در
نھايت افزايش قيمت تمام شده بسياری از اقالم اساسی داشت .دولت نھم پس از کش و قوس
ھای فراوان ،اقدام به سھميه بندی )کارتی کردن( بنزين و پس از آن گازوئيل نمود .دليل سھميه
بندی اين بود که گذار ناگھانی از نظام يارانه ای بنزين به سمت تعيين قيمت در بازار آزاد ،با
توجه به وابستگی گسترده زندگی و معيشت بسياری از مردم به بنزين ،میتوانست به برخی
ازتالطمات اجتماعی منجر شود .عالوه بر اين کاھش ظرفيت پااليش بنزين و عوامل سياسی
جھانی و تحريمھا نيز مشکالت فراوانی را در تأمين بنزين مورد نياز فراھم کرده بودند .در
نتيجه دولت در آن شرايط نمیتوانست قيمت سوخت را آزاد نمايد .يعنی قيمت تمام شده به
ميزانی که توليد و يا آن را وارد میکرد را نمی توانست تعيين نمايد .در نتيجه تنھا چاره کار
جيره بندی به منظور کاھش مصرف بود .ھرچند که در ابتدا ھمه نگران بودند و حتی بسياری
از اقتصاددانان نسبت به عواقب تورمی آن ھشدار داده بودند و تبليغات زيادی از لحاظ منفی
دانستن اين طرح و تأثير مخرب آن بر روی اقتصاد و زندگی مردم از سوی مديای منتقدين در
داخل و خارج کشور صورت گرفت .ولی با اين ھمه بدليل عملکرد نسبتا موفقيت آميز دولت
در اجرای اين طرح ،عواقب و عوارض تورمی اين طرح بسيار نازل تر از پيش بينی
کارشناسان اقتصادی بود .در تداوم اجرای اين طرح و سپری شدن جنبه روانی آن ،دولت آن
را دو نرخی نمود .نرخ دولتی و يارانه ای )کارتی( ليتری  100تومان و نرخ آزاد ھرليتر
بنزين  400تومان تعيين گرديد .بتدريج که اين طرح پيش ميرفت از ميزان بنزين يارانه ای
کاسته شد و بر ميزان بنزين آزاد افزوده گرديد .بدون آنکه از لحاظ روانی آثار تورمی زيادی
در پی داشته باشد .اجرای موفقيت آميز اين طرح بزرگ )جيره بندی سوخت( نشان داد که
دولت آمادگی اجرای آنراداشته است و نقد منفی بسياری از کارشناسان اقتصاد منتقد دولت را
می توان بيشتر در اختالفات سياسی مورد ارزيابی قرار داد تا واقعيات اقتصادی صرف .اين
طرح جيره بندی در عين حال حرکتی آرام به سمت افزايش قيمت بنزين و تعيين آن توسط
مکانيسمھای بازار نيز بود.
طرح بزرگ ديگری که دولت بدنبال اجرای آنست طرح ھدفمندکردن يارانه ھا می باشد .حاال
که کشور بسمت اقتصاد آزاد رفته است وجود يارانه چيزی نيست جز مانعی بر سر راه رشد
ھرچه بيشتر بازار .يارانه يعنی قيمت کاذب ،يعنی غيررقابتی بودن که منافی اسلوب و شيوه
رايج در جوامع سرمايه داری است .درشيوه دولت محوری گذشته وجود يارانه پديده ای بود
بديھی و الزم .يعنی دولت با تحميل برخی ھزينهھا برخود ،قيمت کمتری را بر عھده مردم می
گذاشت .نکته مثبت آن ،اينستکه به قشر کم بضاعت کمک می شد در افزايش قدرت خريد .و
جنبه منفی آن اين است که چونکه ھمه به يکسان ازمواھب آن حمايتھا برخوردارمی شوند و يا
ھيچ گونه تمايزی از لحاظ قيمت بين فقير وغنی وجود ندارد را می توان ذکر کرد .وجود
يارانه ھا در نظام اقتصادی ايران با تکامل سرمايه داری از باال و با اصالحات ارضی شاه به
عنوان اھرمی برای آرام کردن نارضايتی مردم زحمتکش وارد شده بود و وبعدازانقالب

،باتوجه به داليلی که درباالگفته شدو حتی دراقتصاد دوران جنگ نيز گسترش يافته بود .اکنون
ديگر وجود يارانه ھا مانعی است بر سر راه اقتصاد رقابتی که بايد از ميان برداشته شود.
برخی ازاھدافی که دولت ادعا میکند که بدنبال تحقق آن ،درپی طرح ھدفمند کردن يارانه
ھاست را می توان اينگونه برشمرد -1 :اصالح الگوی مصرف -2 .رقابتی کردن اقتصاد-3 .
کمک به دھکھای پايين جامعه.
براين اساس قراراست که مبلغ  20ھزار ميليارد تومان را به سه گروه 50 ،درصد توده
مردم 30در صد صاحبان سرمايه و بنگاھھای اقتصادی و 20در صد ھم شرکتھا و نھادھای
دولتی تقسيم نمايند .بدين منظور برای داشتن آمار ،فرمھايی بين خانوارھا تقسيم شد که در آنھا
اطالعات اقتصادی خانوادهھا جمع آوری گرديد .و بر حسب استنتاج از اين آمار ،تمامی
خانوارھا را به سه گروه و يا خوشه تقسيم کردند .خوشه يک ،که درآن  5دھک پايين جامعه
قرار دارد .خوشه دوم که سه دھک ميانی در آن قرار دارد و خوشه سوم که شامل دو دھک
باالی جامعه می باشد .البته مبلغی که قرار است به ھر نفر با توجه به خوشه ای که درآن
قرارگرفته است تعلق گيرد ،ھنوز کامالً دقيق نيست .با اين ھمه سرانجام پس از گمانه زنی از
رقم يارانه نقدی ،در تاريخ /27مھر 1389/اعالم شد که از امروز 81ھزار تومان به حساب
ھر ايرانی به تدريج واريز خواھد شد .اما سئوالی که مقامات دولتی ھمچنان آنرا بی پاسخ
گذاشتهاند اين بود که آيا اين مبلغ برای دوماه است ،يا بيشتر و يا کمتر؟ الزم بذکر است که
آقای شمس دين حسينی سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت با اعالم اين خبر اضافه نمود که
يارانه نقدی تا زمان آزادسازی قابل برداشت نيست .البته ناگفته نماند که دولت اين طرح را در
سال  87به مجلس ارائه کرده بود .و نسبت به تصويب ھرچه سريعتر آن توسط مجلس اصرار
می نمود .با توجه به مسئله انتخابات که در خرداد سال  88قرار بود برگذار شود عده ای از
کارشناسان و نمايندگان مجلس ،عموما طرفدار جبھه اصالح طلبان ،اين تعجيل را در رابطه با
انتخابات ،که دولت می توانست برگه برنده ديگری را رو کند ،مورد ارزيابی قراردادند .ھر
چند عده ای ھم وجود اين تعجيل را اينطور قلمداد میکردند که کار کارشناسی به اندازه کافی
بر روی طرح صورت نگرفته است و از اين حيث ابراز نگرانی خود را پنھان نمی کردند.
سرانجام مجلس شورای اسالمی در اسفند سال  87اين طرح را به مدت شش ماه مسکوت
گذاشت که با اعتراض شديد دولت ھمراه بود .با اينھمه شش ماه بعد که اين طرح به صحن
علنی مجلس آورده شد )پاييز سال  (88بحثھای خيلی تندی را در مجلس ،حتی در فراکسيون
اصول گرا ،به ھمراه داشت .به موازات اين بحثھا و جدلھا در مجلس ،دامنه بحث که درموارد
بسياری از موجبات نگرانی مردم بود در خود جامعه رواج بسيار زيادی نمود .در مديای داخل
کشور و ھمچنين مديای خارج کشور اين طرح باعث انتقادات گسترده ای شد .ھمين انتقادات و
دشواريھای سياسی درون جامعه نيز بر دامنه نگرانیھا از اجرای احتمالی اين طرح افزوده
است .اين طرح بعد از تصويب در مجلس که با کش و قوس ھای فراوان که ھمراه با تعديل
بخشھايی از طرح بوده است )که البته مورد اعتراض شديد دولت قرار گرفت( .حتی در مورد
اينکه درآمد حاصل از اين طرح ،تحت نظارت و مديريت چه نھادی باشد مجلس اصرار داشت
که اين درآمدھای احتمالی که ارقام مختلفی درباره آن ذکر می گرديد ،از 10تا  20ھزارميليارد
تومان ،بصورت صندوق )مانند صندوق ذخيره ارزی( و تحت نظارت مجلس باشد يعنی دولت
بدون ھماھنگی و تاييد مجلس حق برداشت از آن را نداشته باشد ،دعوای شديدی را به ھمراه
خود آورد .چرا که دولت از بيم واکنشھای احتمالی اقتصاد و ھمچنين کاستن از شرايط مخاطره
آميز و پيش بينی نشده ای که درآنسوی اجرای اين طرح )که حاال قانون شده است( ممکنست
پديد آيد و دولت برای آنکه بتواند اوضاع اقتصادی را تحت کنترل خود در آورد بسيار بر اين
امر اصرار داشت که درآمد حاصل از اجرای اين طرح تحت نظارت و مديريت مستقيم خود
او باشد .حتی در مواردی دولت ،تھديد به باز پس گيری اين طرح از مجلس را می نمود.

سرانجام قرار براين شد که درآمد حاصل از اين طرح در صندوقی واريز شود که با نظارت
مجلس ،اما با مديريت دولت به وجود آيد .حال اين طرح آماده اجرا می باشد .
بعدازاينکه دولت در دو سه سال گذشته تصميم خود مبنی بر اجرای طرح ھدفمند کردن يارانه
ھا را علنی نمود ،کارشناسان اقتصادی )نه ازطيف مدافع دولت( در داخل و خارج نقدھای
بسياری بر اين طرح را آغاز نمودند .بخصوص از پس از انتخابات رياست جمھوری سال
گذشته که با پيامدھا و حواشی بسياری ھمراه بود ،بررسی واقعبينانه نتايج طرح ھدفمندی
يارانه ھا دشوار تر شد .چرا که بسياری از ارزيابی ھا ناشی از اختالفات سياسی بودند و ھمين
نيز مانعی برای رسيدن به درک درستی از نتايج طرح ھدفمند کردن يارانه ھا است .برای
بعضی از مخالفين دسته راستی دولت ،اين طرح بھانهای است برای نا کارآمد نشان دادن دولت
و توجه آنھا اساسا ً به اين سوی موضوع است و زندگی توده مردم برای آنھا نقشی بازی
نمی کند .آنطورکه می توان از نقدھای منتقدين )چه اصالح طلبان وچه بخشھايی
ازاصولگرايان مخالف دولت وچه بخشھايی ازاپوزيسيون راست خارج کشورکه مھمترين
چھره ھای شاخص انان محمد سازگارا و عليرضار نوريزاده می باشد( با تمامی ابعاد مورد
بررسی قرار داد اين است که تالش در جھت ناکارآمدی دولت و القا اين انديشه که گويا ھر
آنچه که از اين دولت سرمی زند اشتباه و غير کارشناسانه است ،درواقع تبليغاتی است برای
باج گرفتن از دولت و تحکيم موقعيت خود از طريق تحميل اين القائات بر بخشھايی از جامعه.
ھمين آقايان دست راستی )نوريزاده( چه در مصاحبه ھا و چه نوشته ھای چندسال پيش خود
دولت ايران را مورد حمله قرار می دادند که چرا يارانه سوخت برداشته نمی شود و آن را
بيماری اقتصادی می خواندند .حال که دولت احمدی نژاد قصد حذف اين يارانه ھا را دارد
اينک خود اين اقايان مدافع سرسخت سوبسيد و دولت گرا شده اند .گويا که تنھا چيزی که برای
اين منتقدين مھم است ھجمه ھرچه بيشتر بر روی دولتی است که از جناح مخالف آنان است.
البته اين بدان معنا نيست که نقدھای منصفانه ای صورت نگرفته است بلکه منظور من اينست
که بجای اينکه فعل و کنش معلوم مورد بررسی قرار گيرد ،بجای آن فرد پديدآورنده کنش
مورد توبيخ و حمله قرارمی گيرد .حال به برخی ازاين نقدھا که در مورد طرح ھدفمند کردن
يارانه ھا صورت گرفته می پردازيم.
تقريبا ً ھمه کارشناسان اقتصادی و ھم چنين خود دولت نيز موافق ھستند که اجرای اين طرح
بزرگ بخصوص در ابتدای اجرای آن که بيشتر مبتنی بر عوامل روانی میباشد اثرات تورمی
در پی خواھد داشت .آمارھای رسمی با اينکه برآوردھای اندکی در مورد تورم حاصل از
اجرای اين طرح ارائه می کنند ،از جمله تورم 12درصدی ازسوی مرکز پژوھش ھای مجلس
را می توان ذکر کرد ،اما در عين حال آمارھای غيررسمی ميزان و شدت تورم حاصل را
خيلی بيشتر عنوان میکنند بطوريکه ارقامی بين  28درصد تا نزديک به  40درصد را عنوان
میکنند که البته نمی توان بر مبنای علمی و جنبه دقيق به آنھا استناد نمود .مسئله ديگر کيفيت
اطالعاتی است که بر اساس آن اين خوشه بندی ھا شکل گرفته است .بحث ھای زيادی درباره
استفاده از داده ھای مصرف به جای درآمد در مطالعات رفاه مطرح شده است .مثال ميزان
درآمد شھرھای بزرگ بيشتر از شھرھای کوچک و روستا میباشد اما با اين ھمه بدليل درآمد
باال ھزينهھا ھم در اين شھرھای بزرگ بسيار باالست .پس در مطالعه رفاه ميزان مصرف از
سطح درآمد اولويت بيشتر دارد .در پی طرح ھدفمندکردن يارانه ھا توسط دولت ،مرکز آمار
ايران نيز در يک طرح آمارگيری با عنوان جمع آوری اطالعات اقتصادی خانوارھای کشور
به کمک پرسشنامه ھای خوداظھار درصدد گردآوری اطالعات درآمدھا ،دارايیھا و ھمچنين
بدھکاريھای خانواده ھای کشور برآمد .که البته در اين اقدام مرکز آمار ايران می توان به
مسائل و مشکالت زيراشاره نمود .اوالً به دادهھا و اطالعات اقتصادی مندرج در فرمھای
خانواری که بصورت خوداظھار ،تنظيم و به ستاد طرح تحول اقتصادی عرضه شد ،بعنوان
سند به ھيچ وجه نمی توان به آن استناد کرد چرا که در بسياری از موارد افراد داده ھای

غلطی را جھت کسب يارانه نقدی قيد مينمايند .حتی درطرحھای مختلف ديگری در سنوات
گذشته )مانند طرح سھام عدالت وغيره( افراد با کم کردن و پنھان کردن حجم دارايی ھای خود
در اين فرمھا  ،ميزان اعتباراين داده ھای اقنصادی زير سئوال رفته بود .با اين ھمه مطلب
ذکرشده به معنی اين نيست که تمامی اطالعات اقتصادی فرمھای خانوار جھت طرح تحول
اقتصادی ناصحيح و غير دقيق میباشند که ميزان درستی آنھا بيشتر به عواملی مانند وجدان و
اخالقيات افراد بر میگردد تا به عواملی مانند آمار و حسابرسی .با اين حال مرکز آمار ايران
اعالم کرده است که حدودا  62ميليون نفر در اين طرح مشارکت کرده و 70درصد اطالعات
درست است .اين درحالی است که ھيچ مطالعه آماری برای ارزيابی ميزان خطاھای موجود
در اين طرح صورت نگرفته است .سيستم مالياتی کشوردقت و پوشش کافی برای بررسی
درستی درآمد گزارش شده از سوی مردم را ندارد .اين مشکل به خصوص درمورد افراد
شاغل در بخش غيررسمی )کسانی که شغل آزاد دارند( بسيار جدی است .بنابراين بدون کنترل
مناسب ،اجباری برای گزارش درست ازسوی افرادی که اين داده ھای اطالعاتی را اعالم
نموده اند ،وجود ندارد.
ازديگرنکات قابل بحث درمورد اين طرح اينست که اگرتوزيع يارانه ھا برمبنای درآمد خانوار
نسبت به درآمد ساير خانواده ھای کشور صورت بگيرد ،اين است که تقريبا 90درصد
روستائيان بايد يارانه نقدی دريافت کنند ،درحاليکه فقط  60درصد افراد مناطق شھری در
خوشه ھای اول و دوم قرارمی گيرند .می توان با احتمال باال پذيرفت که بيشتر افراد مناطق
شھری که در خوشه اول و دوم قرارمی گيرند ،در شھرھای کوچک قرار دارند .به اين ترتيب
احتماال درصد پايينی از افراد شھرھای بزرگ دارای شرايط دريافت يارانه نقدی ھستند.
چونکه افراد خانوارھای متوسط شھری  ،بويژه در شھرھای بزرگ )ھمانطور که در سطور
باالگفته شد( با اين که مشکالت معيشتی زيادی دارند ولی در مقايسه با روستائيان و افراد
شھرھای کوچک از درآمد بيشتری برخوردارند .حال به برخی ديگرازعواقب احتمالی طرح
ھدفمندکردن يارانه ھا بصورت گذرا خواھيم پرداخت ،چرا که آنقدر اين مسائل گفته شده
است که ديگر تکراری و خسته کننده شده است.
 -1باتوجه پرداخت يارانه نقدی وافزايش تقاضای عمومی چونکه امکان رشد عرضه ازسوی
توليدات داخلی بدليل فرسودگی ،افت شديد توليدی و ھمچنين تاثيرات منفی احتمالی از اجرای
اين طرح ،بسيار پايين میباشد و ھمچنين بخاطر پايين بودن قيمت نفت که امکان واردات
بيشتر را نامحتمل ترمی کند ،خطر افزايش تورم وجود دارد .البته دولت می تواند خطر تورم و
رکود اقتصادی را با توجه به  3ابزاراقتصادی که دردست خود دارد ،در حد زيادی تقليل دھد.
الف -اگرميزان حجم اعتبارات و پس اندازی که دولت در صندوق ذخيره ارزی دارد باال باشد
با استفاده از آن می توان با افزايش واردات و ھمچنين کمک به صنايع داخلی ميزان تورم را
کنترل و کشور را از رکود اقتصادی رھانيد .ب -استفاده از کمکھای بانک جھانی و صندوق
بين المللی پول .که با توجه به تحريمھايی که از سوی قدرتھای بزرگ بر ضد ايران به بھانه
مسئله انرژی ھسته ای اعمال شده است امکان اينکه اين موسسات بين المللی ايران را در اين
شرايط ياری دھند بسيار ناچيز است .ج -در شرايطی که دولت امکان استفاده از اين دو منابع
باال را نداشته باشد از بانک مرکزی استقراض نمايد که اين خود میتواند موجب افزايش
نقدينگی و تورم و کاھش ارزش پول ملی گردد -2 .ھرگونه افزايش قيمت سوخت که
ھمانطوريکه قبال گفتيم يعنی افزايش قيمت سوخت عالوه بر رشد قيمت حمل و نقل ،تأثير
مستقيمی برروی ساير کاالھا و يا خدمات دارد ،عوارض تورمی زيادی به ھمراه خود دارد.
 -3افزايش بھای سوخت ،برق ،گاز و آب مصرفی درصورت اجرای طرح ھدفمندکردن يارانه
ھا ،موجب باالرفتن ھزينه تمام شده محصوالت کارخانجات خواھد بود که اين اثر باعث رشد
واردات و کاھش صادرات خواھد بود -4 .با توجه به اينکه بسياری از صنايع و شرکتھا
درشرايط فعلی به علت فرسودگی و ھمچنين رشد واردات که ناشی از رقابتی نبودن کاالھای

توليد داخل کشورمی باشد ،و ھمچنين در بسياری از موارد مديريت ضعيف ،اوضاع بسيار
وخيمی پيدا کرده اند بطوريکه اگر ھمين امروز ،حمايتھای دولتی برداشته شود توانايی ادامه
فعاليت ندارند ،با اجرای اين طرح اوضاع وخيم تری می يابند و چه بسا بسياری از آنان
ورشکسته گردند .ھرچند قراراست که به تمامی شرکتھای آسيب پذير ،نه بصورت پرداخت
يارانه نقدی بلکه بصورت اعتبار بانکی و وام کمک شود .ولی با اين ھمه بسياری از صنايع
ضعيف دچار مشکالت اساسی خواھند شد .اينھا ازجمله مواردی است که بسياری از
کارشناسان اقتصادی مطرح می نمايند .عالوه براين نقد و بررسی در تمامی سطوح جامعه
بطور فراگيری وجود دارد.
آنچه که ازگفته ھا و نوشته ھای کارشناسان واقتصاددانان دسته راستی برمی آيد اينستکه،
درصورت اجرای اين طرح ،قبل از آن که نگران مردم عادی که عموما از طيف کارگر و
پايين دست جامعه ھستند ،باشند نگران ورشکسته شدن کارخانه ھا و بنگاه ھای اقتصادی
ازجنبه ضرر و زيان و کاھش ارزش افزوده سرمايه داران ھستند .بعبارت ديگر ،جنبه
ديگرقضيه که بااجرای اين طرح چه فشارخردکننده ای برطبقه کارگرخواھد آورد کامال
فراموش شده است.
حال ببينيم که ديدگاه چپ )اعم از احزاب چپ و محافل چپ يا کال چپ خورده بورژوا( در
مورد يارانه چيست .اين روزھا دربعضی از محافل چپ ،بحثھايی درمورد طرح ھدفمندکردن
يارانه ھا و اجرای قريب الوقوع آن شدت يافته است .نکته مشترک در اغلب اين بررسی ھا
اين است که انگيزهھای اجرای طرح ھدفمند کردن يارانه ھا در دولت جستجو میشود و ميزان
رشد مناسبات سرمايه داری در ايران و مرحله کنونی آن ناديده گرفته می شود .برای برخی از
تحليلگران چپ اجرای اين طرح نتيجه دستورات بانک جھانی و صندوق بينالمللی پول به
حساب میآيند و برای برخی ديگر ھم صرفا ً نتيجه نقشه ھای ضدکارگری دولت فعلی است.
نکته جالب اينکه آنھا ھم مانند کارشناسان دسته راستی از آناليز دقيق اين طرح از لحاظ ميزان
تاثيرپذيری برروی طبقه کارگر ،دقيقا ھمتراز می باشند از اين لحاظ راستيھا که کال کارگر را
نمی بينند و در ارزيابی ھايشان محاسبه نمی گردد ودر مباحث چپ ھم نتايج عملی طرح در
زندگی کارگران مورد بررسی قرار می گيرد ،اما بدون آنکه با ارائه راھکارھای عملی و
پراتيک مانند اينکه کارگران در اين اوضاع واحوال چه بايد بکند؟ حال که اين طرح به مرحله
اجرامی رسد نقش عملی کارگر چيست را توضيح نمی دھند .در اين زمينه شعار عمومی
نوشتهھای آنھا جلوگيری از اجرای طرح يارانه ھاست.
در مباحث چپ به غير از اين شعار عمومی ھيچ حالت ديگری مورد بحث قرار نمی گيرد .در
حالی که اجرای يارانه ھا ھر روز نزديکتر می شود ،الزم است که به اين نيز فکر کرد که
وظايف تشکلھای کارگری مقابل اجرای يارانه ھا چيست .علت بی توجھی چپ به اين
موضوع به نظر من عدم اعتقاد به راھکارھای عملی در مقابل شرايط حاضر است که چپ اين
راھکارھا را رفرميستی و سازشکارانه میداند .بسياری ازاين کارشناسان ،بشدت از تجزيه
تحليل اين طرح جھت رسيدن به راھکاری عملی ابا دارند تا مبادا انقالب رويايی آنھا به تاخير
بيافتاد گويا که در دل اين طرح انقالبی نھفته است .نتيجه اين امر انفعال در مقابل اجرای طرح
است که باعث وخامت بيشتر زندگی کارگران خواھد شد .اگرآنھا فکر میکنند که با وخيم تر
شدن وضع کارگران آنھا انقالب خواھند کرد ،اين اشتباھی است که در تمام سی سال گذشته
ھم مرتکب شده اند .اگر کارگران سی سال گذشته را طبق نظر و متد اين چپ ،منفعل ميبودند،
يعنی فقط بايد زمان انقالب جنبشی کرد و ديگر ھيچ ،اين ھمه حرکت و اعتصاب جھت احقاق
حق صورت نمی گرفت ،سنديکای واحد و ھفت تپه تشکيل نمی شدند و وضع کارگران امروز
بسيار بدتر بود.
بی توجھی آنان به زندگی واقعی کارگران باعث صدور احکام نادرستی میشود که نتايج منفی
در مبارزه کارگران دارند .احکام کلی مانند اينکه می گويند جمھوری اسالمی سی سال است

که به معيشت مردم حمله می کند ،اصالً شرايط متفاوت دوره ھای مختلف رشد سرمايه داری
در ھمين سی سال را در نظر نمی گيرند .در چنين احکامی تعيين دستمزد فقط توسط نظام
حکومتی انجام میگيرد در حالی که شرايط حاکم بر بازار کار و رونق و رکود در نظام
سرمايه داری ھمه در تعيين دستمزد نقش بازی می کنند .يا احکامی از قبيل اين که اجرای
ظرح ھدفمند کردن يارانه ھا در نتيجه بحران اقتصادی است و اين بحران اقتصادی دنبالچه
ھمان بحران اوائل دھه  50يعنی ادامه ھمان بحران اقتصادی قبل ازانقالب است بنظرم کامال
غلط می باشد .اوال در اين  30سال ،ما دوره ھايی از رونق و دوره ھايی از رکود اقتصادی
داشته ايم .و طبيعی است که در دوران رونق حقوق کارگران افزايش می يابد .اين قانون نظام
سرمايه داری است که رونق اقتصادی به ھمراه خود افزايش دستمزد و درنتيجه موجب باال
رفتن سطح زندگی کارگران می گردد .بطورمثال ،درچين که استثمار و ظلم و ستمی که به
کارگران می شود تحت لوای نظام باصطالح کمونيستی که داعيه حمايت از حقوق کارگران را
دارد بطوريکه بسياری از کارگران چينی درآمد روزانه کمتر از يک دالر دارند بمراتب از
وضعيت کارگران در ايران بدتراست .بااين ھمه ،رونق و شکوفايی اقتصادی منجربه افزايش
دستمزدھا که نتيجتا باعث باال رفتن رفاه نسبی کارگران چينی شده است .کمااينکه دريک
گزارش جديدی که ھمين چندی پيش منتشرشده است نشان داد شده که بدليل اينکه دستمزد
کارگران در ويتنام و کامبوج پايينترازچين است لذا سرمايه درحال انتقال از چين به اين
کشورھا می باشد .در ايران نيز در ھمين سالھا روندھای رو به رشد در دستمزدھا نيز ديده
شده است که در برخی از رشتهھا حتی تصاعدی نيز بوده است .عالوه بر عامل رونق
اقتصادی در دوره ھای معين ،سياست پولی دولتھا نيز در اين موضوع مؤثر بوده است .در
بعضی ازاين دولت ھا بھانه اينکه افزايش بيش از حد حقوق کارگران موجب افزايش نقدينگی
و اين خود سبب تورم و پايين رفتن ارزش پول می گردد ،لذا اين دولتھا از لحاظ پولی بيشتر
انقباضی عمل می کردند و دراين گونه دولتھا روند افزايش دستمزدھا خيلی کند و
بسيارعقبترازخط فقر بحساب می ايد .و ھمچنين دولتھای ديگری ھم داشته ايم که از لحاظ پولی
انبساطی عمل می کردند و اين نيز بر روند افزايش دستمزدھا تأثير می گذاشت و باعث باال
رفتن قدرت خريد کارگران ھم می شد .در دوره انقالب و جنگ تا سال  1370بدليل اينکه
کشور دچار دو اتفاق خيلی بزرگ در طول مدت خيلی کمی شده بود يعنی انقالب و جنگ،
درنتيجه اولويت دولتھا ھم در اين دوره به شرايط بغرنجی که پيش آمده معطوف شده بود.
تامين ھزينه ھای جنگ و ھمچنين پرداخت حقوق کارگران و جيره بندی ارزاق عمومی
)کوپن( از مجموع سياستھای اقتصادی دولت بود .با اينھمه تالش دولت براين امر متمرکز شده
بود که شرايط موجود را به ھرنحوی در کنترل داشته باشد .در اين دوره روند کاھش
دستمزدھا و جبران اين کاھش از طريق کوپنھا را داشتيم  .اما بااين ھمه دستمزدھا معموال
بصورت منظمی پرداخت می شد و ھمچنين دولت با جيره بندی بعضی از اقالم )مانند برنج،
مرغ ،تخم مرغ ،روغن ،گوشت قرمز ،قندوشکر و پودر رخت شويی وغيره( موردنياز،
بخشی از کاھش درآمد خانوارھا در تامين مخارج زندگی را جبران می نمود.
دوره دوم از دھه ھفتاد تا اواخر رياست جمھوری محمد خاتمی ميباشد .چه در زمان رياست
جمھوری ھاشمی رفسنجانی با سياستھای تعديل اقتصادی به ھمراه افت قيمت نفت ،ھمچنين
رياست جمھوری محمد خاتمی که برای کنترل نرخ تورم از لحاظ پولی بشدت انقباضی عمل
می کرد ھرچند که در اين دوره شاھد افزايش قيمت نفت و تشکيل صندوق ذخيره ارزی بوديم
با اينھمه دولت درمورد افزايش سطح حقوقھا بشدت وسواس داشت بطوری که در دوران
خاتمی ھيچگاه روند افزايش حقوق از17درصد فراتر نرفت .دوره سوم دوره رياست جمھوری
محمود احمدی نژاد در دولت نھم و دھم می باشد .با روی کار آمدن دولت نھم ھرچند که روند
آزادسازی و خصوصی سازی بشدت جريان داشت که عموما برخالف منافع کارگری بود با
اينھمه ازلحاظ مالی تنھا دولت انبساطی جمھوری اسالمی ايران می باشد .در دوران ايشان )که

ھنوزھم ادامه دارد( حقوق کارگران شاغل درشرکتھا و موسسات دولتی و اداری و کشوری و
لشکری بشدت افزايش يافت بطوريکه در ھمان سال اول رياست جمھوری ايشان بطور مثال
حقوق بازنشستگان بيش ازپنجاه درصد و حقوق کارگران موقت و قراردادی نزديک به چھل
وپنج درصد افزايش يافت ھرچندکه درمورد افزايش حقوق کارگران موقت بعضی )که عموما
از جريانات کارفرمايی ناشی ميشد( از اين کارگران شاغل در کارگاھھای کوچک مثل
نانواييھا و غيره بخاطرعدم توانايی کارفرما درپرداخت حقوق اعالم شده اخراج شدند اما بدليل
انبوه بودن کارگران در بخش دولتی ،اکثريت کارگران موقت از مواھب اين افزايش دستمزد
برخوردار شدند .با اينھمه در ھمان سال اول ) (٨۵حقوق کارگران رسمی  23درصد افزايش
پيداکرد و مجموعا اين روند افزايش دستمزد در سالھای بعدھم تقريبا ادامه داشت بخصوص در
دوران دولت نھم ھرچند عده ای اين افزايش دستمزد از طرف دولت را ناشی ازجھش بسيار
زياد قيمت نفت می دانستند .با اين ھمه دوره رياست جمھوری احمدی نژاد شاھد باال رفتن
قدرت خريد کارگر و ھمچنين باال رفتن سطح زندگی کارگر بوده ايم .در ديگرسطوح ھم اين
روند افزايش دستمزد ادامه داشت مثال ھرچند روند افزايش دستمزد در موسسات خصوصی به
اندازه دولتی نبود ولی با اينھمه درآنجا ھم اين روند صعودی ادامه داشت منتھی اسف بارترين
شرايط را از لحاظ حقوقی کارگران شاغل در بخش پيمانکاری و کارگران فصلی و يا مشغول
به کارھای ساده دارند که متاسفانه بدون ھيچگونه چتر حمايتی از طرف دولت ،شديدا توسط
کارفرماھا مورد استثمار واقع می شوند .خود من دراين سه دوره که اشاره کرده ام شاغل در
شرکت نيشکرھفت تپه بوده ام .درسال ھفتاد کل حقوقم 9ھزار تومان بود که ھمه آنرا برای
خريد ضبط صوت کوچکی خرج کردم .در دوره دوم حقوقم با کسر کرايه خانه و ساير ھزينه
ھا کفاف زندگی نبود بطوريکه ما بيش ازيک سال توان خريد گوشت قرمز را نداشتيم و بندرت
می توانستيم حقوقمان را به حقوق بعدی برسانيم .اما شرايط در دوره سوم )دولت نھم و دھم(
بسيار بھتر از گذشته می باشد بطوريکه در اين دوره بسياری از کارگران توان خريد خودرو
پيدا کردند و سطح زندگی کارگران ارتقا پيدا کرد .البته اين در ھفت تپه و يا شرکت واحد
نتيجه مبارزات خود کارگران ھم بود اما در مجموع در مورد کارگران بخشھای متعددی صدق
می کرد .بخاطرھمين بود که در زمان انتخابات سال گذشته ) (88دولت احمدی نژاد بشدت
ازطرف طيف کارگر و بازنشستگان مورد اقبال قرار گرفت .قطعا نقش طبقه کارگر و
بازنشتگان درانتخابات و پيروزی دولت دھم نقش مھم واساسی داشته است .و اين نشان میدھد
که حداقل بخشھای وسيعی از کارگران اين دولت را را بر دولتھای نوع قبلی ترجيح می دادند.
امروز در ايران ،بخشھای نسبتا ً گسترده ای از کارگران می توانند با پس اندازکردن ھفت الی
ھشت ماه دستمزد خود صاحب خودروی آبرومندی بشوند .حاال ممکنست عده ای بگويند که،
ميزان توقعات و سطح زندگی آدمھا عوض شده و اسلوبھای پيشين دراين دوره بدرد نمی
خورد .مثال بجای تلويزيون  lcdآمده است وغيره .ولی با اينھمه آنچيزی که در مورد سطح
دستمزدھا مھم و اساسی است مسائل فرھنگی ،تاريخی وعرفی می باشد .و آيا آمدن  lcdبجای
تلويزيون ھمه گيرشده است ويا فقط بخش کوچک بدنبال آن رفته است .يعنی اينکه ھنوز از
لحاظ عرفی ھمه گير نشده است پس ھنوز ھم تلويزيون عرفی است نه  .lcdاز تمامی مسائل
که گفته شد نه به معنای اينکه کارگران درايران در ناز و نعمت و دچار ھيچگونه مشکلی
نيستند .بلکه مشکالت را بايد ھمانطور که ھست ديد .نه بزرگنمائی راه حل است و نه ناديده
گرفتن مشکالت .بخشی از کسانی که صرفا ً به دنبال بزرگنمائی مشکالت ھستند ،می خواھند
درابتدا با مايوس کردن و سپس با سوار شدن چه از لحاظ فکری و ايدئولوژی برروی خواسته
ھای کارگران به ھدف خود که ھمانا چنگ انداختن برروی قدرت سياسی است برسند بدون
آنکه ازاين فعل و انفعال چيزی بکارگر برسد .تاريخ پر از اينگونه موج سواريھاست .امروز
بزرگترين مشکالت طبقه کارگر را بايد در عدم امنيت شغلی و خطر بيکاری و برخوردار
نبودن از بيمه ھای اجتماعی جست .بهخصوص در رشتهھايی که در بازار جھانی از قدرت

رقابت برخوردار نيستند ،کارگران ھر روز در معرض فالکت بيشتر قرار دارند .عالوه بر
اين گسترش وسيع کار ارزان کارگران مھاجر و ھمچنين کودکان کار شکافی عميق در طبقه
کارگر ايجاد کرده است که خود اين مانعی بر سر راه افزايش بيشتر دستمزدھا است .به اين
موضوع بايد سطح رسمی حداقل دستمزدھا را ھم اضافه کرد که آن ھم ھميشه مانعی برای
بھبود زندگی کارگران بوده است.
برگردم به ھمان بحث يارانه ھا .باجدی ترشدن موضوع سه تشکل کارگری )سنديکای ھفت
تپه ،اتحاديه آزاد ايران و انجمن صنفی برق و فلزکار کرمانشاه( تصميم گرفتند که طی
ميزگردی به بررسی موضوع يارانه ھا و تاثير احتمالی برروی طبقه کارگر بپردازند .ھرچند
از لحاظ اينکه نفس برگذاری ميزگرد ازطرف فعالين کارگری حرکتی چشمگير و مثبت
محسوب می گردد چراکه نشان می دھد که کارگران ھم حرف برای گفتن دارند اما با اينھمه از
لحاظ عملی و ميزان تاثيرگذاری برروی طبقه کارگر بنظرم ميزگرد موفق نبود که البته اين
خود می تواند به تجربه ھای فعالين کارگری دراجرای چنين ميزگردھايی بيافزايد .بنظرم بودن
يا نبودن يارانه ھا زياد مھم نيست ازاين لحاظ که ،نه عدم وجود اين طرح موجب خوشبختی و
سعادت کارگران و نه وجود آن به تنھايی مايه بدبختی است .بلکه آنچه که مھم است ،اينکه اين
طرح چگونه اجرا می شود و ايا در زمان اجرا دولت طبق شعارھای خود )يعنی حمايت
ازدھکھای پايين جامعه( مصالح و منافع کارگران را در نظرمی گيرد .ھمينطورکه درابتدای
بحث گفتيم که ارائه طرحی بنام طرح ھدفمندکردن يارانه ھا ناشی از تکامل نظام سرمايه داری
در تعيين مناسبات اقتصادی درايران است .ودولت گرايی جای خودرا به خصوصی سازی و
ازادسازی داده است .اين در چھارچوب سرمايه داری يک تحول ناگزير است و دير يا زود
واقع می شود .سھم طبقات مختلف اجتماعی در جريان اين تحول ھم مثل ھمه تحوالت ديگر در
درون نظام سرمايه داری توسط ميزان سازماندھی و نيروی اجتماعی آنان تعيين می شود.
خصوصی سازی و از بين بردن يارانه ھا چتر حمايتی دولت را از سر کارگران بر میدارد و
آنھا را در برابر سرمايه داران بی پناه بر جا می گذارد .اما اين چتر حمايتی خودش مانعی
برای متشکل شدن کارگران ھم ھست .اگر تشکلھای کارگری جای اين چتر حمايتی دولتی را
بگيرند ،طبقه کارگر خيلی بھتر خواھد توانست از زندگی خود دفاع کند .بنا بر اين سياست ما
کارگران نمیتواند مخالفت با ھر گونه کاھش نقش دولت باشد .مھم اين است که ما بتوانيم
ملزومات اين امر را فراھم کنيم تا طبقه کارگر در جريان اين تحول خانه خراب نشود .ھمين
اآلن ھم نيروھای طرفدار طبقه سرمايه دار در مجلس توانسته اند که طرح ھدفمند کردن يارانه
ھا را طوری تغيير دھند که حتی ثروتمندان ھم از يارانه برخوردار خواھند بود .يا تبصره
ھايی به طرح اضافه کردهاند که تحت عناوين مختلف حمايت از بنگاھھا ،حمايت از سرمايه ھا
را در دستور کار طرح گذاشته اند .در حالی که افزايش قدرت خريد کارگران ھم میتوانست
به ھمين ھدف برسد.
ملزومات مھمی که به نظر من میتوانند در مورد اجرای طرح ھدفمند کردن يارانه ھا انجام
شوند و ما بايد برايشان مبارزه کنيم اينھا ھستند:
 -1حق ايجاد تشکلھای کارگری و حق اعتصاب .کارگران بايد بتوانند با تشکلھای خود و
ھمچنين با اعتصاب از حقوق خود دفاع کنند .کارگر در مذاکره با کارفرما از موضع ضعيف
اقتصادی برخوردار است که سبب اجحاف کارفرمايان به کارگران می شود .از طرف ديگر
کارفرما میتواند ھر زمان که دلش خواست سرمايه اش رااز توليد بيرون بکشد و اعتصاب
کند .کارگر نيز بايد بدون ترس از زندان و مجارات از ھمان حق برخوردار باشد.
 -2عدم دخالت دولت در تعيين دستمزد .حال که دولت قصد ازاد سازی قيمتھا را دارد
کارگران ھم بايد بتوانند دستمزد خود را توسط نمايندگان کارگری ،از تشکلھای مستقل
کارگران و در شرايط برابر با کارفرما تعيين نمايند البته دولت ھم درموسسات دولتی می تواند

کارفرما باشد آنھم بشرط عادالنه بودن و در فضای عاری از تھديد می توان دستمزدھا را
تعيين نمود.
 -3پرداخت بيمه بيکاری تا زمان اشتغال مجدد .درصورت اجرای اين طرح ممکنست که
تعدادی از کارخانجات ورشکسته گردند اين از آن جھت مھم است که دراثر اين رخداد تعدادی
از کارگران بيکار می گردند لذا دولت بايد به اين کارگران بيمه بيکاری معادل با باالترين
سطح حقوقی شان تا زمان بدست آوردن شغل ديگری پرداخت نمايد.
 -4حضور نمايندگان تشکلھای کارگری در کميسيون يارانه ھا .مجلس شورای اسالمی توانسته
است طرح يارانه ھا را طوری تغيير دھد که ميلياردرھا ھم يارانه دريافت کنند .اما ھدفمند
کردن يارانه بايد ھدف حمايت از اقشار کم درآمد جامعه را داشته باشد .در حالی که نمايندگان
کارفرمايان با تشکلھای خود و با البی خود در مجلس ھر قانونی را به ھر شکلی که خود
میخواھند تغيير می دھند ،کارگران از کمترين امکان دخالت در روال امور برخوردارند.
نمايندگان تشکلھای کارگری بايد بتوانند با شرکت در کميسيون يارانه ھا در تصميم گيری و
نظارت بر اجرای آن حضور داشته باشند.
 -5افزايش دستمزدھا به تناسب تورم .اجرای طرح ھدفمند کردن يارانه ھا افزايش تورم را به
دنيال خواھد داشت .ميزان اين افزايش مورد اختالف است .اما ھيچکس نمیتواند منکر شود که
اين افزايش تورم وضع زندگی کارگران را وخيم تر خواھد کرد .سياست کنونی اعالم تورم
ساالنه جبران اين خسارتھا را نمی کند .دستمزدھا بايد ھر سه ماه يک بار با سطح تورم
افزايش يابند و در اين موضوع نيز نمايندگان تشکلھای مستقل کارگری بايد حضور داشته
باشند وبا کمک اقتصاددانان طرفدار کارگران در تعيين نرخ تورم دخالت کنند و بانک
مرکزی تنھا مرجع اعالم نرخ تورم نباشد.
سخن آخر :امروز از لحاظ تشکل يابی اوضاع بسيار بھتر از گذشته می باشد .اگر کسی در
دھه شصت و ھفتاد در روياھای خود ھم نمی توانست سنديکايی تاسيس نمايد بطوريکه بعداز
انقالب که منجربه تعطيلی سنديکاھا و شوراھای کارگری شد امکان ايجاد تشکل کال از بين
رفت بخاطر فشارھای زيادی که وجودداشت .در سالھای گذشته ابتدا سنديکای واحد و سپس
سه سال بعد سنديکای ھفت تپه توسط کارگران بوجود آمدند .اين کار امروز ھم ھزينه دارد.
بااينھمه راھی به جز پرداخت اين ھزينهھا نيست و ھر چه تعداد تشکلھای کارگری بيشتر
شود ،اين ھزينهھا نيز کمتر خواھند شد .ما درسنديکای ھفت تپه اين ھزينهھا را پرداخت کرده
ايم .با اينکه تعدادی از دوستانم به زندان رفتند و خود من ھم با پرونده سازيھای متعددی
روبرو شدم و سپس اخراج شدم و به زودی راھی زندان خواھم شد ،با اينھمه شرايط را برای
فعاليت کارگری مناسب می بينم .ھمبستگی کارگران با ھمديگر میتواند اين ھزينهھا را قابل
تحمل کند .البته بشرط اينکه اين فعاليتھا لزوما کارگری باشد نه اينکه به انحراف رود ويا بار
سايرجنبشھای اجتماعی را به گردن نحيف خود بيندازيم .ويا وظيفه اپوزيسيون را برای
تشکلھای کارگری قائل شويم .من نمی دانم درپس امروز چه می شود ولی انچه که مھم است،
اين واقعيت که ،امروز خوشبختانه ھنوز در ايران جان ھيچ فعال کارگری در خطر مرگ و
ترور نيست و اوضاع ما با کشورھايی مثل کلمبيا و السالوادور قابل مقايسه نيست چرا که
دراين کشورھا بيشترين آمار ترور فعالين کارگری وجود دارد .امروز ھرفعال کارگری بااين
ادعاکه امکان فعاليت کارگری نيست ،بواقع بجنبش کارگری جفا کرده است.
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