طلیعه سخن
در گیر و دار نابسامانی های اقتصادی ،افزایش
فاصلۀ طبقاتی ،تداوم فقر و فالکت عمومی،
حقوق های نجومی ،فسادها و اختالس های
مالی و انواع تحریــم های بین المللی علیه
ایران ،طرح افزایش قیمت بنزین ،تیر خالص
مسئوالن به پیکر نحیف مردم بود که بیش
از هر چیز ناکارآمدی اقتصاد ســرمایه داری
لیبرالی را آشکار کرد.
دولت در این طرح به مانند دیگر طرح های
اقتصادی خود ،سنگینی گره های اقتصادی
را بر مردم تحمیل کرد ،حال آنکه این اقدام
دولت هم چون طــرح افزایش قیمت دالر،
بدون هماهنگی و هم افزایی با مردم و برنامه
ریزی صورت پذیرفت و در نهایت نیز دودش
به چشم طبقه متوسط و ضعیف خواهد رفت.
تأســف آورتر این اســت که طرح افزایش
قیمت بنزین در شــرایطی بــه مرحلۀ اجرا
درآمد که در سال جاری علیرغم ثبات نسبی
قیمت ارز ،لیکن قیمت مواد غذایی و مصرفی
مردم افزایش یافته و سفره مردم روز به روز
کوچکتر شده است.
از ســوی دیگر وجود 20میلیون خودرو در
کشور از یک سو آلودگی هوا را تشدید کرده
است ،لذا دولت قبل از اجرای طرح مدیریت
مصرف سوخت باید تدابیری می اندیشید و
با توســعۀ حمل و نقل عمومی از هدر رفت
منابع کشور جلوگیری می کرد.

لذا مسألۀ افزایش قیمت اگر چه به نوبۀ خود
می تواند در راســتای واقعی سازی اقتصاد
مورد نظر قرار گیرد ،لیکــن باید الزامات و
ضرورت های دیگر از جمله توانمند ســازی
هدفمند دهک های پایین جامعه به عنوان
یک امر راهبــردی ،در کنار افزایش قیمت
بنزین محقق گردد و برای اقشار ضعیف فکر
اساســی ضورت گیرد ،چرا که دهک های
ثروتمند جامعه از تمایز چندصد برابری ثروت
نسبت به دهک های پایین برخوردارند و این

بی شــک اجرای طرح گران شدن سیصد
درصــدی بنزین ،حاوی پیامــی برای عرف
جامعه اســت یعنی چراغ سبز مسئوالن به
افزایش قیمت های کاالهای اساسی؛ بر این
اساس افزایش منابع عمومی کشور نه تنها از
تورم نمی کاهد ،بلکه بودجۀ  98را به شدت
تــورم زا خواهد کرد و در ســطح کالن نیز
فایده ای برای اقتصاد کشور نخواهد داشت.
این اقدام شتاب زده در حالی صورت پذیرفت
که گفتمان مقاومت یا تســلیم و سازش در
برابر قدرت های استکباری ،به دوگانۀ مرگ
و زندگی نظام اســامی تبدیل شده است،
حــال درچنین وضعیتی آیــا طرح افزایش
قیمت بنزین برای جبران نقدینگی دولت به
بهای فشار روز افزون بر مردم منطقی است؟
دولت بنا دارد کمبودهای بودجه ای خود را
در قالب افزایش قیمت بنزین از جیب مردم
تأمین کند که این رویکرد نادرست دولت را
باید تالش برای درآمدزایی ناسالم و ناپایدار
نامید.
حال آنکه دولتمردان در عمل می توانستند
برای کاهش وابستگی به نفت ،از واردات بی
رویه کاال جلوگیــری نمایند و ارز حاصل از
فروش نفت را به امر اشــتغال و حمایت از
تولید داخل اختصــاص دهند و این چنین
معیشــت مردم را ارتقا بخشــند ،اما دولت
آقای روحانــی در عمل  ،بــا واردات 300
میلیارد دالری در 6سال اخیر ،شکل گیری
 15میلیون شغل را به قهقرا برد و اینچنین
بسیاری از کارگران را در واحدهای تولیدی
بیکار نمود و معیشــت مردم را با مخاطرات
فراوان مواجه ساخت.
هم چنین دولت به جای خام فروشــی20
میلیون تنی در صادرات مواد پتروشیمی با
آمار تأمل برانگیز  200شــغل! ،می توانست
با تولید فرآورده های متعدد پتروشیمی به
ایجاد اشتغال  250هزار نفری دست یابد ،نه
اینکه با افزایش چندصدبرابری قیمت بنزین،
در مســیر نادرست سیاســت های تعدیل
اقتصــادی دولت کارگــزاران گام بردارد که

متأسفانه با گذشــت بیش از بیست سال از
دولت تکنوکرات سازندگی ،دولت فعلی هم
تالش می کند با مسئولیت گریزی ،و اتکاء
بــه افزایش قیمت ها و تأمین منابع مالی از
جیب مردم ،سیاست های تعدیل اقتصادی،
دوران مرحوم هاشمی رفســنجانی و تورم
نزدیک به 50درصدی را تکرار نماید.
حافظۀ تاریخی مردم فراموش نمی کند در
اوایل دهۀ هفتاد ،قیمــت بنزین با افزایش
دوبرابری از  5به 10تومان رسید و اینچنین
نرخ ارز از  150به  400تومان افزایش یافت
که در نهایت به کاهش ارزش پول  ،افزایش
تورم و بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم
منتهی گردید.
پژوهش های علمی نیز نشــان می دهد هر
یک درصــد افزایش قیمت بنزین1/1درصد
بر تــورم می افزایــد ،حال طــرح افزایش
سیصددرصدی قیمت بنزین را چگونه باید
تحلیل نمود؟ پاسخ روشن است ،تورمی بی
سابقه ،بر مردم تحمیل خواهد شد.
در خاتمه به مســئوالنی که معقتدند نباید
مردم را به زور به ســوی بهشت برد گوشزد
کرد ،اگر واقعاً بــه این دیدگاه معتقدید ،به
اجبار مردم را به ســوی جهنم نیز نفرستید
زیرا با سوء مدیریت مسئوالن و اجرای شتاب
زده و غیر کارشناسی افزایش قیمت بنزین،
مردم به شــدت نســبت به کارآمدی نظام
اسالمی بدبین شده و اعتماد خود را نسبت
به دولت از دســت داده انــد و در نتیجه با
تشــدید فقر ،مردم به سوی کفر و بی دینی
سوق داده خواهند شد.
مسئولیت این امر نیز بر عهدۀ سیاستگذارانی
است که دائماً بر طبل سرمایه داری لیبرالی
مــی کوبنــد و با طفــره رفتــن از برخی
مسئولیتهایشان در حوزههای مختلف نظیر
خصوصیسازی ،به معنای واقعی ،کارفرمای
مطلق به شــمار می آیند و باتحمیل هزینه
هــای ناکارآمدی سیاســت هــای اقتصاد
لیبرالی به دوش مردم ،نه تنها اعتراضات به
حق مردم را بر نمی تابند ،بلکه در راســتای
ایجاد فضای یأس و ناامیدی و بی اعتمادی
میان مردم و مسئوالن و تعمیق فاصله میان
ملت و دولت تالش می کنند.

3

هم چنین ارائۀ ســازوکارهایی برای جبران
گرانــی و حمایت یارانه ای موثر ،از اقشــار
آســیب پذیر و نیز ارائه بنزین ارزان قیمت
به تاکسی ها اجتناب ناپذیر است ،انتظاراتی
که تاکنون توسط دولت محقق نشده است.

فاصلۀ شــدید طبقاتی با برخی رویکردهای
صدقه ای و دور از شــأن و کرامت مردم در
قالب ضمیمه نمــودن یارانه هایی ناچیز به
سبد معیشت مردم امکان پذیر نیست.

تورم49/4درصدی را به ارمغان آورد.

