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خبر
سناريوي بنزين تكنرخي روي ميز دولت

سهميه بنزين باز هم ثابت ماند

خبر

ارزیابی كمال اطهاري از جنبش «والاستریت» در گفتوگو با «شرق»:

سرمايهداري به نظم نوين تن ندهد ،فرو ميپاشد
به اين ترتيب بود كه جامعه آمريكا كه پايگاه
ادامهاز
صفحه اول اصل��ي هژموني س��رمايهداري اس��ت ،رو به
تضعيف گذاشت و جريان پارادكسيكالي ايجاد
ش��د ،يعني تضاد بين جامعهاي كه مبناي سرمايهداري در
جهان بود سرمايهداران آن كسب ارزش افزوده بيشتر و سود
را در خارج از مرزهاي خود جستوجو كردند .با در نظرگرفتن
شرايط كنوني اقتصاد اين تضاد نميتوانست و نميتواند دوام
داشته باشد و ايجاد تغييرات در آن اجتنابناپذير بود.
Á Áاما اتفاقاتي كه شما از آن به عنوان تضاد نام ميبريد
در مجموع چندان هم ناخوشايند نبوده و سياستهايي
همچون سياستهاي اتخاذشده در بخش مسكن را نيز
به همراه داشته است.

بله ،سياستهاي اتخاذش��ده در بخش مسكن ممكن
اس��ت در نگاه نخس��ت كارآمد و راهگشا به نظر برسد ولي
نمونه اساس��ي اين تضاد ايجادشده در بخش مسكن قابل
مش��اهده اس��ت .بخش مسكن مبناي اين ش��كاف شد و
بح��ران را نمايان ك��رد .با تضعيف بخشهاي صنعتي و در
اولويت قرار گرفتن واردات ،بخش مسكن به اساس گردش
اقتصادي اياالت متحده تبديل ش��د ،چ��را كه اين بخش
مصرفكننده بزرگ كاالهاي ديگر است .در چنين شرايطي
كه بخش مس��كن بار گردش اقتصادي اياالت متحده را به
دوش ميكش��يد ،دولت براي افزايش ق��درت خريد مردم
در اي��ن بازار (بازاري كه س��االنه ۲۰درصد س��ود را درپي
داش��ت) پرداخت اعتبارات و تسهيالت مقرراتزداييشده
را در دس��تور كار خود ق��رارداد .اين اتفاق در حالي بود كه
از طرفي دس��تمزدهاي واقعي مردم كاهش پيدا كرده بود
و ديگر خبري از دولت رفاه براي حمايت از خريد مس��كن
وجود نداشت .بنابراين ،دريافتكنندگان وامهاي مسكن از
بازپرداخت وامها عاجز ماندند و مش��كالت شروع شد .اين
اتفاق به قول ماركس «آغاز رقص مرگ» بود.
Á Áجهانيش�دن بخ�ش مال�ي و عرض�ه اوراق قرض�ه
يكي از مواردي بود ك�ه از آن به عنوان نقطه قوت نظام
سرمايهداري در برابر بحرانها نام برده ميشد .چه اتفاقي
افت�اد كه در چنين سيس�تمي ش�اهد بههمريختگي و
بيانضباطيهستيم؟

در پي جهانيش��دن بخش مالي تمام اوراق قرضه (وام
مس��كن كه رهن ثانويه ناميده ميشود) در سطح جهان به
چينيها فروخته شده بود .در واقع كااليي كه مصرف داخلي
داش��ت و حمايت دولت از آن برداش��ته شده بود ،مشتقات
مال��ي آن در جهان فروخته ش��ده بود .وقتي شكس��ت در
بخش مس��كن آمريكا رخ داد به بخش مالي جهان تسري
پيدا كرد .بنابراين ،جامعه آمري��كا با بحران اقتصادي خود

عكس :آيدين رهبر ،شرق

مهر :آذرماه امسال سهميه و قيمت بنزين خودروهاي
ش��خصي ب��راي يازدهمين م��اه متوالي ثاب��ت ماند .در
همين ح��ال ،بنزين تكنرخي همزمان با اجراي فاز دوم
هدفمندش��دن يارانهها روي ميز دولت قرار گرفت .براي
يازدهمين ماه متوالي سهميه و قيمت بنزين خودروهاي
شخصي ثابت مانده است و پيشبيني ميشود اين سهميه
تا س��اعت  24دوش��نبه  30آبان در كارتهاي هوشمند
س��وخت خودروها واريز ش��ود .بر اين اس��اس ،آبان ماه
سالجاري بنزين سهميهاي خودروهاي شخصي  60ليتر و
با نرخ نيمهيارانهاي 400تومان تعيين شده است .همچنين
در س��ومينماه فصل پاييز ،براي موتوسيكلتها  25ليتر
سهميه بنزين نيمه يارانهاي و براي خودروهاي شخصي
500ليتر س��هميه بنزي��ن آزاد (700توماني) پيشبيني
شده است .در همين حال ،سهميه بنزين آزاد خودروهاي
ش��خصي در صورت اتمام س��هميه بنزين نيمهيارانهاي
400توماني خودروها از طريق كارت هوش��مند سوخت
خودرو قابل برداش��ت اس��ت ضم��ن آنكه ب��راي آذرماه
سالجاري هم هيچگونه محدوديت زماني براي استفاده از
سهميه بنزين صدتوماني ذخيره شده در كارتها تعيين
نشده اس��ت .در اين ميان ،همزمان با شمارش معكوش
براي اجراي فاز دوم اين جراحي اقتصادي ،تكنرخي شدن
قيمت بنزين به عنوان يكي از اس��تراتژيكترين كاالهاي
مصرفي كشور در دستور كار قرار گرفته است .در همين
حال ،محمدرضا فرزين س��خنگوي كارگروه طرح تحول
اقتص��ادي اخيرا با بيان اينكه يك��ي از گزينههاي اجراي
ف��از دوم قانون هدفمند ش��دن يارانهها عرضه تكنرخي
بنزين است ،گفته است :هنوز تصميمي در نحوه و زمان
اجرا قانون هدفمندي يارانهها گرفته نشده است .از سوي
ديگر ،عبداهلل جاللي قائممقام ستاد مديريت حمل و نقل
و سوخت پيش از آن با تاكيد بر اينكه سياست بلندمدت
دولت تكنرخي كردن عرضه بنزين است از احتمال حذف
سهميه برخي موتوسيكلتها و خودروها خبر داده و به مهر
گفته بود :فعال برنامهاي براي تغيير قيمت و سهميه بنزين
خودروها نداريم .همزمان با مطرح شدن طرح دولت مبني
بر برنامهريزي براي تكنرخي شدن قيمت بنزين ،برخي
از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي اجراي اين طرح را
غيرقانوني اعالم كردهاند .به گزارش خبرگزاري رس��مي
مجلس ،جهانبخش اميني با بيان اينكه تك نرخي كردن
قيمت بنزين با توجه به قيمت تمام ش��ده بنزين و عدم
رعايت شيب پنجساله اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها،
خالف قانون است ،گفته است :تكنرخي شدن بنزين از
برنامههاي بلندم��دت قانون هدفمند كردن يارانهها بوده
كه قرار بود پس از پنج سال با شيب ماليم سوبسيدهاي
بخش انرژي قطع شود.
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ساخته ،از دست رفتن رفاه اجتماعي به واسطه منحلشدن
دولت رفاه و كاهش دس��تمزدهاي واقعي مواجه است ،اين
عوامل واكنشهايي را دربردارد كه امروز به ش��كل جنبش
والاستريت بروز پيدا كرده است.
Á Áچرا والاستريت؟

براي اينكه بخش مالي حدود  ۴۰سال راهبر مالي اقتصاد
آمري��كا بوده و اين واكنش��ي كه مردم به ش��رايط امروزي
نش��ان ميدهند از مركز مالي يعني همان والاستريت آغاز
شده اس��ت .مردم آمريكا نشان ميدهند نسبت به راهبري
س��رمايهداران در اقتص��اد آمري��كا اعت��راض دارند .ش��عار
«والاس��تريت را اشغال كنيد» نيز گواهي است بر اين مهم
كه مردم خواهان پايانيافتن سروري بخش مالي در اقتصاد
آمريكا هستند .اين جنبش ماهيتا اقتصادي است و خواهان
اصالح نظام سرمايهداري.
Á Áپس شما هم بر اين باور هستيد كه در آمريكا انقالبي
رخ نخواهد داد و اين جنبش در نهايت به اصالحات ختم
خواهد شد؟

فعال همين اس��ت و اين خصلت جنبش انتقادي است.
ببينيد پس از هر بحران يك انتظام جديدي در جوامع حاكم
ميش��ود .بحران فعلي از نظر بزرگي قابل مقايسه است با
بح��ران  ۱۹۳۰كه در آن زمان «كنز» نظام و نظم جديدي
را براي سرمايهداري تعريف كرد كه حاصل اين نظام جديد
تول��د دولت رفاه بود .امروز هم باراك اوباما به دنبال احياي
دول��ت رفاه اس��ت ولي در طرف مقاب��ل جمهوريخواهان

(نمايندگان نظام مالي غيرمولد) مانع هستند و با تسلط بر
كنگره مانع بزرگي بر س��ر راه اصالح س��اختار توسط اوباما
هستند.

Á Áاما به نظر ميرس�د بعضي از كارشناس�ان سعي در
القاي م�رگ س�رمايهداري و آغ�از دوران جديدي در
عرص�ه جهاني اقتص�اد دارند؛ دوراني كه نس�خههاي
متع�ددي را هم ب�راي آن ميپيچند .نظر ش�ما در اين
رابطهچيست؟

مارك��س عن��وان ميكن��د ك��ه س��رمايهداري نظام
خودتنظيمگر نيست و بحران درون اين نظام اجتنابناپذير
اس��ت .اما در عي��ن حال بر اين نكته ني��ز تاكيد دارد كه
سرمايهداري نظام خودبرانداز هم نيست و به خودي خود
سرنگون نميشود .بنابراين ،اگر اين نظام همچون گذشته
يك شيوه انتظام جديدي براي خود ايجاد كند ،اين بحران
را پش��ت سر خواهد گذاشت .اگر اين اتفاق رخ ندهد ،اين
جنبشها به سمت اين ميرود كه يك نظم آنتاگونيستيك
در تقابل بنيانكن با سرمايهداري ايجاد كند .پس ميتوان
گفت اين اتفاق��ات دور از ذهن نبوده و ميتواند رخ دهد.
ولي تا به امروز نظام سرمايهداري توانسته است نظم نويني
را از ي��ك بحران تا بحران بعدي ايجاد كند .در واقع اينكه
سرمايهداري همواره توانسته است نظم نويني را تعريف كند
تا از اين طريق چند دهه سرپا بماند ،واقعيت تجربي موجود
و انكارناپذير است.
پس احتمال بيش��تر اين است كه س��رمايهداري بتواند
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نظم جديدي را تعريف كرده و تا بحران بعدي كه شايد طي
چند دهه آينده رخ دهد ،به حيات خود ادامه دهد .در مورد
تحليلهايي كه صورت ميگيرد ،ميتوان گفت سرمايهداري
به واسطه اينكه يك جريان دموكراتيك دارد و دانشگاههاي
آن مستقل عمل ميكنند ،انديشمندان آن در نهايت نظم
نوين را تعريف خواهند كرد .از طرفي نبايد فراموش كرد اين
تحليلها درون نظامي صورت ميگيرد كه از نظر اقتصادي
 ۱۰برابر از نظام سرمايهداري ناكارآمدتر است .اما در سطح
جهاني در برابر نظام س��رمايهداري ش��يوههاي جديدي از
ب��ه كارگيري قواعد بازار مطرح اس��ت كه با در نظر گرفتن
خصلت دموكراتيك سرمايهداري و تجارب عبور از بحران در
چند س��ده گذش��ته اين نظام باز هم از اين مصاف سربلند
بيرون خواهد آمد.
Á Áام�ا ليبراله�اي وطني حت�ي گاهي اوق�ات به اين
ايج�اد نظم نوين هم معتقد نيس�ت و ب�ا تعصبي خاص
ميگويند س�رمايه ،س�رمايه اس�ت و پا برجا .براي اين
مدعا تحليلهايي نيز ارايه ميدهند و به اين نظريه خود
پافشاري هم ميكنند.

ليبرالهاي وطني در واقع حرفهاي ابطالناپذير را در
مورد سرمايهداري ياد گرفته و همواره آن را تكرار ميكنند.
ابطالناپذير واژه «پوپر» اس��ت كه در نقد ماركسيسم به
كار ميبرد و به اين امر اصرار داش��ت كه بگويد سيستم
اقتصادي و سياسي مبتني بر ماركسيسم در چه شرايط
معيني پيروز خواهد شد .ليبرالهاي وطني نيز همواره اين
نكته را مورد اشاره قرار ميدهند كه دولت دخالت نابجا و
غلطي در اقتصاد داشت اما براي شفافسازي و سالمسازي
اقتصاد راهكاري ندارند .اين اقتصادي اس��ت كه طي ۴۰
سال گذشته هر نوع آزادي ممكن را به سرمايهداران داده
اس��ت و بحران فعلي هم از اينجا نشأت گرفته است40 .
سال پيش و زماني كه دولت رفاه برچيده شد ،ليبرالهاي
وطني هورا ميكشيدند كه دولت رفاه برچيده شد و ابراز
خرسندي ميكردند از برچيده شدن اين سيستم .امروز
نيز درپ��ي آغاز جنبش اعتراضي والاس��تريت ،دولت را
مقصر قلمداد ميكنند .اين دو سوي يك گفتمان رايج در
جامعه ايراني است كه راه به جايي نخواهد برد .تحليلگران
و كارشناسان وطني نبايد فراموش كنند كه به طور قطع
نظام س��رمايهداري تا زماني كه بتواند رش��د اقتصادي را
تضمين كند و نيازهاي اقتصادي را پاسخگو باشد ،خود
به خود س��رنگون نخواهد شد و از طرف ديگر بايد توجه
داشت اين نظام خود تنظيمگر نيست و نيازمند نظم نوين
است و جنبش والاستريت به عنوان يك جنبش انتقادي
خواهان تعريف نظم نوين براي اين نظام است.

واردات يكميليونتني شكر
و خطر تكرار ماجراي سال 85

فارس :واردات يكميليونتني شكر در حالي از ابتداي
س��ال در عين بينيازي صورت گرفته كه نگراني از وقوع
دوباره تراژدي غمبار س��ال  85را بيشتر ميكند .واردات
بيرويه س��االنه شكر معضل بزرگي براي توليدكنندگان
چغندرقند و نيشكر كشور شده است .اين آسيبي است كه
از سوي تصميمگيران داخلي قسمت كشاورزان ميشود.
اما همواره كشورهاي ديگر و به ويژه صادركنندگان عمده
اين محصول هم با اجراي برنامههاي دامپينگ سعي دارند
با فلج كردن توليد داخل مشتري دايم آنها باشيم .در سال
 85با واردات دو ميليون و 481هزارتن شكر به كشور تا آن
سال كه همواره توليد ما بيشتر از واردات بود ،نتيجه عكس
ش��د و تا به امروز مي��زان واردات به توليد داخل چربيده
است .كشور ما با مصرف س��رانه حدود  82/32كيلوگرم
ساالنه دو ميليون و ۲۰۰هزارتن شكر نياز دارد .سال ۸۵
با وجود توليد يكميليون و ۲۵۸هزارتني شكر در كشور
دو ميليون و ۴۸۱هزارتن واردات انجام ش��د .قيمت شكر
توليد داخل بهشدت كاهش يافت و باعث شد كارخانههاي
داخ��ل تنها با چند ماه فعاليت در طول س��ال و با كمتر
از  ۵۰درص��د ظرفيت فعاليت كنند .از اين س��ال به بعد
بود كه ميزان واردات س��االنه بر توليد س��بقت گرفت به
طوري كه ميزان واردات ،س��ال  ،۸۶حدود يكميليون و
۱۷۰هزارتن و توليد يك ميليون و ۵۰هزارتن ،س��ال ۸۷
واردات يك ميلي��ون و ۱۰۱هزارتن و توليد ۵۵۲هزارتن،
س��ال  ۸۸واردات ۸۷۷هزارتن ،توليد 450۴۵هزارتن شد
و در س��الجاري هم تاكنون 989هزارتن واردات ش��كر
انجام گرفته است .بررسي آمارها نشان ميدهد كه ميزان
واردات ش��كر در هر سال بيش��تر از توليد بوده است .در
ابتداي سال  ۸۹ميزان شكر مانده از سال قبل ۳۶۹هزارتن،
توليد يك ميليون و ۱۷۸هزارتن و واردات يك ميليون و
۸۰۵هزارتن بود كه مجموع آنها سه ميليون و ۳۵۲هزارتن
ميش��ود در حالي كه ميزان مصرف آن سال دوميليون
و ۱۶۰هزارتن نبود .يكميليون و ۵۷هزارتن براي س��ال
 ۹۰در انبارها باقي ماند ،پيشبيني توليد امسال هم يك
ميليون و ۲۰۰هزارتن است اما همچنان ۹۸۹هزارتن شكر
از اول س��ال تاكنون وارد كش��ور شده است .به عبارتي با
پيشبين��ي توليد يك ميلي��ون و ۲۰۰هزارتني و ميزان
باقيمانده از س��ال قبل نهتنها هيچ نيازي به واردات شكر
نبود بلكه از ابتداي سال تاكنون نزديك به يكميليونتن
شكر وارد كشور شده است و احتمال دارد تا پايان سال هم
ادامه داشته باشد .به نظر ميرسد ،دولت و مسووالن قبل
از اينكه تراژدي غمبار سال  85براي صنعت شكر كشور
تكرار شود به فكر كنترل واردات آن باشند .يا شايد هم از
آنجايي كه از واردات شكر برخي منتفع ميشوند ،كنترل
آن هم سختتر شده است.

