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البت�ه در همين فضاي دوگانهاي كه اش�اره
كرديد ،همه ساكتان  8سال دولت احمدينژاد،
حاال منتقد ش�دهاند ،اما حاميان دولت فرصتي
براي ابراز نظر و تجمع ندارند.
اي��ن خوبي زماني اس��ت ك��ه حاكميت در كش��ور دوگانه
ميش��ود .در اين صورت هرگونه تجمع خودجوش عليه دولت
آزاد اس��ت ،اما در آن س��و ،هيچ گونه تجمع خودجوش به نفع
دولت مجاز نيس��ت .به باور من ،وضعيت اقتصادي ،اجتماعي و
امنيتي كش��ور در خرداد  ،92سبب ش��د كه در آن شرايط و آن
ش��ب تاريخي ،ملت ما بار ديگر يك تصميم تاريخي اتخاذ كند.
و اين درحالي بود كه كثي��ري از مردم باور نميكردند روحاني
بتواند بسادگي پيروز شود .براي همين ،جشن شنبه  25خرداد
جش��ن تحريميها بود ،زيرا تحريميها فكر ميكردند انسداد
سياسي در ايران ابدي شده است.
يك�ي از فجايع�ي كه در دول�ت احمدينژاد
رقم خورد ،انحالل سازمان مديريت بود .فارغ از
چرايي و پيامدهاي اين اقدام ،سؤال اين است كه
باوجود مديران فرمانبرداري كه در اين سازمان
حضور داش�تند ،احمدينژاد ديگر چه نيازي به
انحالل اين سازمان احساس ميكرد؟
انحالل س��ازمان برنامه يكي از معلوله��اي آن فجايع بود و
نه يكي از علتهايش .به ط��ور كلي آقاي احمدينژاد هيچ گونه
قيدي را براي هزينهها و خرجهايش برنميتابيد و ما شاهد بوديم
ك��ه مخالفان فعلي دولت هم از او دف��اع ميكردند .به طور كلي،
س��ازمان برنامه ،س��ازمان بيخاصيتي اس��ت و اگر احمدينژاد
آن را منحل هم نميكرد ،اتفاقي نميافتاد .س��ازمان برنامه هيچ
گاه نتوانس��ت در برابر نوس��انات شديد ناش��ي از افزايش شديد
قيمت نفت ،مقاومت كند .در دوره ش��اه مقاومت نكرد ،در دوره
احمدينژاد نكرد ،در آينده هم نخواهد كرد.
پس چرا منحل شد؟
هر وقت درآمد نفت در ايران افزايش مييابد ،سازمان برنامه
زائد ميشود .شاه در س��ال  54سازمان برنامه را منحل كرد ،آن
هم در موج افزايش درآمدهاي نفتي .اساس��اً علم اقتصاد وقتي
موضوعيتپيداميكندكهمصارفازمنابعجلوميزند.ميگويند
علم اقتصاد ،علم تخصيص منابع كمي��اب به مصارف نامحدود
است .اما وقتي منابع نامحدود ميشود ،هرچقدر كه ميخواهي
اختصاص ميدهي ،ديگر فكر كردن و برنامهريزي نميخواهد،
ل��ذا وقتي وفور اتفاق ميافتد ،برنامهريزي بيمعني ميش��ود و
وقتي بيمعني ميشود ،مسئول ترجيح ميدهد مزاحم را كنار
بزند .به طور كلي براي آن غارت سازمان يافتهاي كه اتفاق افتاد،
حذف هرگونه مزاحمي الزم بود .اما من نظري فراتر از اين دارم و
معتقدم نه تنها سازمان برنامه منحل شد ،بلكه مجلس هم جدي
گرفته نش��د .آن روزي كه نماينده محترم مجلس ،ته مانده آب
آقاي رئيس جمهوري را تبركاً سركش��يد ،آن روز پارلمانتاريزم
زير سؤال رفت.
اش�اره كرديد ك�ه پسلرزهه�اي اقتصادي
دولت احمدينژاد ادامه دارد .دولت روحاني چه
چالشهايي را پيش روي خود خواهد ديد؟
جز بازگش��ت به هم��ان نقطه پي��ش از به قدرت رس��يدن
احمدين��ژاد ،هيچ راه ديگ��ري نداريم .بنابراي��ن ،اگر راه طي
ش��ده  8سال طول كشيد ،راه برگش��ت هم  8سال طول خواهد
كش��يد .به همين دليل معتق��دم زودتر از اواخ��ر دهه  1390و
زودتر از اوايل  1400نميتوانيم به وضع سابق برگرديم .اكنون
شاهد 350تا  400ميليارد دالر كسري سرمايهگذاري هستيم
كه در  10س��ال گذش��ته تجمع شده است .از س��ال  94به بعد
 اگر به طور عادي كس��ري نميداش��تيم – ميبايست ساالنه 120ميليارد دالر س��رمايهگذاري در كشور صورت بپذيرد كه
اگر بخواهيم آن مش��كالت برشمرده ش��ده را در  5سال جبران
كنيد ،بايد س��الي  200ميليارد دالر س��رمايه تشكيل بدهيم،
يعني 200ميليارد دالر پسانداز ناخالص ايران .اين غيرممكن
است .مدتها طول ميكشد كه نقص سرمايهگذاري در جاهاي
مختل��ف ايران را پركنيم .در مهمترين ح��وزه اقتصاد ما ،نفت و
گاز و پتروشيمي ،برآوردهاي رسمي ميگويد  25ميليارد دالر
كسري س��رمايهگذاري انباشته ش��ده داريم .فكر ميكنيد كه
در اثر رفع تحريمها بيش از س��الي  3تا  4ميليارد دالر س��رمايه
جذب ايران ميش��ود؟ مدتها طول ميكشد تا سطح ظرفيت
تولي��د نفت ايران به  5ميليون بش��كه در روز برس��د .چون در 8
سال گذشته در زيرساختهاي نفت و گاز سرمايهگذاري نشده
است .پيش از آغاز تحريمها ،ميزان توليد نفت ايران كه در دولت
اصالحات به روزانه  4/3ميليون بشكه در روز رسيده بود ،به 3/4
ميليون بش��كه در روز كاهش يافت و اين بس��يار عجيب است.
بنابراي��ن در قبل از آغاز تحريمها ش��اهد كاهش ظرفيت 900
هزار بشكهاي توليد نفت بوديم .حال اگر بخواهيم اين  900هزار
بشكه را جبران كنيم ،بايد  900هزار بشكه ديگر هم به آن اضافه
كنيم ،زيرا در  16س��ال آينده ،براساس سند چشم انداز ،ميزان
سهشنبه  13مرداد 1394

توليد نفت ايران بايد به  5ميليون بشكه در روز ميرسيد .بنابراين
جبران اين دهه از دست رفته ،به يك دهه ديگر زمان نياز دارد و
در اين دهه دوم ،نرخ متوس��ط رشد اقتصادي ،بدون ترديد بايد
باالي  8درصد باشد ،درغير اين صورت نميتوانيم جبران كنيم.
براساس سند چشم انداز ،قرار بود در سالهاي  1384تا 1404
متوسط ساالنه نرخ رشد اقتصادي ايران  8درصد باشد ،درحالي
كه عملكرد ما  1/4درصد بوده است .از اين رو بايد در  8سال دوم
كه دو سالش هم با نرخ رشد پايين گذشته است ،رشد اقتصادي
بايد دو رقمي باشد وگرنه نميتوانيم به سند چشمانداز برسيم.
به عبارتي ،طي  8سال آينده نرخ رشد ايران بايد  10تا  12درصد
باشد ،لذا ميبينيم كه آمارها به ما ميگويند آسيب بسيار بزرگي
به ايران رس��يده اس��ت ،آن هم از لحاظ ق��درت خريد طبقات
مختلف و به لح��اظ اعتماد عمومي به دول��ت ،چنانكه انصراف
ندادن از يارانهها يك هش��دار بزرگ بود ،يا اينكه خبر برداش��ت
 5هزار توماني بانك ملي از حساب برخي از مشتريها به موجي
بزرگ تبديل ميشود .برخاستن اين موج ،نشانههاي آن بيماري
است كه عمق و ويروسهايش در جاي ديگري است.
اكنون دولت با چالش�ي به ن�ام حذف يارانه
پردرآمدها مواجه ش�ده اس�ت و با فش�ارهاي
زيادي روبه روس�ت ،آن هم از س�وي كساني كه
ميتوانس�تند جلوي اجراي نادرست اين قانون
و ايج�اد اين هزينههاي س�نگين تاريخي و ملي
را بگيرن�د .به نظر ش�ما ،در مس�أله هدفمندي
يارانهها ،چه اتفاقي در كشور رخ داد؟
مسأله يارانهها مطلقاً سياسي است .آقاي احمدينژاد به جاي
اينكه ميزان يارانه ماهانه ايرانيان را  27هزار تومان اعالم كند45 ،
هزار و  500تومان اعالم كرد و ميدانست كه دارد چهكار ميكند،
كام ً
ال ميدانست .او با اين اقدام ،يك بمب ساعتي زير ستاد دولت و
منافع ملي كار گذاشته است كه اكنون ،روحاني در نهايت فروتني،
در نهايت تالش و در نهايت عرق ريزان روحي و جس��مي ،س��عي
ميكند اين بمب را خنثي كند.
اين بمب ساعتي چه بود؟
منابع حاصل از حذف يارانهها در سال اول  27هزار ميليارد
توم��ان بود ،اما دولت  42هزار ميليارد تومان يارانه نقدي توزيع
كرد كه تأمين اين ميزان و ادامه اين روند ،فقط با رش��د ساالنه
 20تا  25درصد درآمدهاي نفتي كشور ممكن ميشد .و چون
چنين چيزي مطلقاً ممكن نبود ،دولت از اين محل ،س��االنه با
 15هزار ميليارد تومان كس��ري بودجه مواجه شده و ميشود.
به همين دليل بود كه در سالهاي  90و  91نرخ رشد نقدينگي
ب��ه  35يا  40درصد رس��يد و به يكباره در نيمه س��ال  92نرخ
تورم به 45درصد افزايش يافت .مس��أله تورم در اقتصاد ايران،
عمدتاً ناشي از كسري بودجه دولت است و كسري بودجه دولت
نيز ناش��ي از بيانضباطي دولت و ديديم كه اين بيانضباطي در
يارانههاي نقدي تجلي پيدا كرد .آقاي روحاني س��عي ميكند
اين بمب را خنثي كند .از آن طرف ،شاهد شكنندگي وضعيت
اجتماعي هس��تيم و ش��كاف اقتصادي نيز افزايش يافته است.
اكن��ون ما به بدترين وضعيت ش��كاف طبقاتی بع��د از انقالب
رس��يديم و در اين حالت نميشود به صورت قصابي ،يارانههاي

آمارها نشان ميدهد
در سال آخر دولت
احمدينژاد ،مراجعه
بيماران سرطاني به
مراكز درماني نصف
شد .اين يعني هزاران
هزار بيمار سرطاني ،در
نهايت درد و رنج جان
خود را از دست دادند.
چرا كسي در اين باره
چيزي نميگويد؟

نق��دي را كم يا حذف كرد .كاري كه ميش��ود ك��رد ،ثابت نگه
داش��تن يارانههاي نقدي اس��ت و در اين حالت ،دولت بايد به
صورت پلكاني قيمت حاملهاي انرژي را به گونهاي باال ببرد كه
هم اين س��اختار اجتماعي شكننده نشكند و هم بتدريج بتواند
كس��ري بودجه خود را جبران كند .بايد ب��ه منتقدان يادآوري
كرد كه در همين شرايط ،امس��ال اعتبار عمراني دولت نسبت
به س��ال  91سه و نيم برابر ميش��ود و يعني اين ،دولت نه تنها
توانس��ت نرخ ت��ورم را كاهش ده��د ،بلكه همزمان نرخ رش��د
هزينههاي عمراني نيز چشمگير بوده است و اين تنها از طريق
انضباط مالي اتفاق افتاد .دولت نميتواند يارانهها را يكجا قطع
كند ،نميتواند يارانههاي بخش��ي از اقشار را  -درحالي كه هيچ
گونه نظام اطالعرساني دقيقي وجود ندارد  -حذف كند ،بويژه
اينكه اين دولت ،متعهد است به زندگي خصوصي مردم سرك
نكش��د .س��وم اينكه دولت نميتواند حقوق كارمندان دولت را
كاهش دهد و بايد با يك س��رعت ولو اندك ،س��عي كند قدرت
خريد از دست رفته كارگران را احيا كند .در اين شرايط دولت با
حداكثر توان در حال تالش است .آقاي روحاني تالش ميكند
كسري بودجه ساالنه  15هزار ميليارد توماني را جبران كند كه
از قضا ،در اثر كاهش ش��ديد درآمدهاي نفتي و تحريمها چند
برابر هم شده است .برآوردها براي سال  1394حاكي از آن است
كه درآمده��اي نفتي تقريباً يك چهارم س��ال  90خواهد بود،
اما تقريباً دو برابر س��ال دولت به هزينههاي عمراني اختصاص
خواه��د داد و در همين س��ال و در همين ش��رايط درآمدي و
كس��ري بودجه ،قدرت خريد كارگران تقريباً  10درصد نسبت
به سال  90افزايش مييابد .اما داستان يارانهها ،روشن است كه
تا زماني كه كسري بودجه با اعمال اين روند فعلي حذف نشود،
كار ديگري نميت��وان كرد و تنها كاري هم كه ميش��ود كرد،
همين است كه دولت در حال انجام است؛ يعني تثبيت يارانهها
و حذف دهكهاي پردرآمد به صورت كام ً
ال منس��جم و با دقت
يك جراح ،نه با دقت يك قصاب ،همچنين افزايش منظم قيمت
حاملهاي انرژي تا شايد بتوان بمب ساعتي كارگذاشته شده را
در سال  96يا  97خنثي كرد.
باوج�ود اين تالشهايي كه از دولت روحاني
برش�مرديد ،اما چرا دولت همراهي نميش�ود،
بويژه از س�وي كس�اني كه خود را دلسوز آينده
كشور ميدانند؟
جواب سؤال شما را براس��اس آرايش طبقاتي ميدهم .آن
طبق��ات اجتماعي كه در انضباط مالي موج��ود ايران منافعي
ندارند و برعكس در گسترش تحريمها منافعي دارند ،طبيعي
اس��ت كه مخالف اين اصالحات هس��تند .بايد ببينيد كجاي
اصالحات آقاي روحاني هس��تيد .آيا جزو طبقات فرودس��تي
هس��تيد كه برنده شدند ،جزو طبقات متوسطي هستيد كه در
حال احياست ،يا جزو طبقه سرمايهداري كه ميخواهد توليد
مولد داخلي داش��ته باش��د؟ اگر جزو اين طبقات باشيد ،قطعاً
از اصالحات اقتصادي دولت روحاني خوش��حال ميشويد اما
اگر جزو كس��اني باشيد كه در  10سال گذشته میلیونها دالر
از كش��ور غارت س��ازمان يافته كردند ،طبيعي است كه از اين
اصالحات ناراحت ش��ويد .پيش از ش��روع تحريمها  11درصد
قدرت خريد كارگران در ايران از دست رفته بود .مصرف سرانه
لبني��ات در ايران تقريباً نصف ش��ده بود .نصف ش��دن مصرف
لبنيات بايد هر آدم دلسوزي را به فكر وادارد .كساني كه دلسوز
ايران و طبقات محروم هس��تند ،از سياس��تهاي دولت دفاع
ميكنن��د .معتقدم هدفمندترين يارانهاي كه تاكنون در ايران
پرداخت شده است،يارانه بهداشت بود كه در دو سال گذشته
در دولت روحاني پرداخت شد .شاه در آرزوي ساماندهي طب
ملي جان سپرد و نتوانست آن را اصالح كند .درمان ملي ،يكي
از آرزوه��ا و آرمانهاي انقالب ب��ود كه ديديم اين آرزو در يكي
از س��ياهترين روزه��اي اقتصاد ايران تحقق ياف��ت ،آن هم در
شرايطي كه نه از يارانه كس��ي كم شده ،نه پول بدون پشتوانه
چاپ شد ،نه تحريم حذف ش��د و نه كشور در سوئيس و لوزان
فروخته ش��د .انتظار اين است كه اين دس��تاوردها ،هر دلسوز
كش��ور را به فكر وادارد كه چه اتفاقي روي داده است؟ منابعي
كه اكنون صرف س��رمايهگذاري اقتص��ادي ،طب ملي ،بهبود
وضعي��ت اقتصادي معيش��تي مردم و ق��درت خريد كارگران
دولتي ميشود ،دو سال پيش و در دولت احمدينژاد كجا بود؟
چ��ون هنوز اتفاق تازهاي نيفتاده اس��ت ،جز اينكه فروش يك
ميليون بشكه در روز نفت كشور نصف يك ميليون بشكه نفت
يك س��ال پيش ارزش دارد .پس اين منابع كجا رفته بود و چرا
رشد اقتصادي ايران در سال  94با درآمد ارزي يك چهارم سال
 ،90معادل س��ال  90اس��ت؟ چرا يك نفر نبايد اين سؤال را از
خودش بپرسد؟ اين دس��تاوردها به دليل حذف تمام غارتها
و حيف و ميلها به دست آمد .بنابراين همه آناني كه پشت آن
غارتها ايستاده بودند ،اكنون ناراضي هستند و امكان ندارد كه
بتوان با ملت خواهي يا وطن پرستي جاي خالي يك ريال از آن
منافع را پر كرد.

