
  
  
  

  ژاله وفا 

  ينده سال بحران ها استآ، سال  85بنا بر بودجه 
  

 تحريم اقتصادي ايران به مثابه گزينه اول غرب در مقابل ايران  ،يند  غني سازي توسط نظام واليت فقيهآ  با از سر گيري فره هسته اي و شرايط جديد پروند   در
 اصلي آن از بين بردن توان مقاومت كشور در مقابل فشار هدفاتخاذ كرده است كه  ي رايسياست نفتي و اقتصادطرفه اينكه نظام واليت فقيه بار ديگر  .محسوب ميشود

  . ميني واز توان افتادن اقتصاد ايران  شدخ ساله منجر به سر كشيدن جام زهر توسط 8همان سياست خانمانسوزي كه در مقطع گروگانگيري و جنگ  .غرب است
 از قبيل خارج  -از الف زني ها و تهديد هاي ميان تهي  در حين ايجاد بحرانهاي شديد براي كشور ، ش موازنه مثبت  نظام  حاكم داريم ،كه از روبا توجه به شناختي    

با باج دهي هنگفت از كيسه ملت  پيوسته در پايان از پيش مي دانيم كه بنا بر رويه،. ابايي ندارد  - ...شدن از آژانس جهاني انرژي هسته اي و قطع صدور نفت به غرب و
نقدر از معرفت علمي  تهي شده اند كه همزمان  كه ازنفت به مثابه اهرم آاما كدام سران حكومتي در جهان همانند سران حكومت احمدي نژاد  .گردن آزاد ميكند

د ندهبه مجلس ب ، ند ، اليحه بودجه اي را در جلو چشم جهانيان  نام ميبرشوراى امنيت در موضوع هسته اى تحريم اقتصادي توسط   در صورت اعمال گزينه سياسي
افالس كامل راگزارشگر  وابستگي غير مستقيم به نفت و كنند و ساير اقالم بودجه نيز دالر را براى بودجه تامين۴٠ هر بشكه  رقم بشكه هاي نفت بايستي ن،آ بنا بر كه
  د؟نباش

  به تعبير زيباي مولوي
  د و فغان بر آردبه سر مناره اشتر رو

  !نكنيدم آشكارا كه نهان شدم من اينجا،
  . فغان حكومت احمدي نژاد  در اعتراف به تهي شدن از هرگونه معرفت اقتصادي،كفايت و لياقت است85ارقام اليحه بودجه     
  : ن را مورد بررسي قرار دهيمآ نظر افكنيم و 85با هم به ويژه گيهاي اليحه بودجه     
 ٢٨٢ هزار و ۵٩٠ ميليارد ريال است كه دو قسمت ۶۴ هزار و ۶٢٩رقم بودجه عمومي دولت  ،٨۵  هزار ميليارد ريالي بودجه سال ٩۵۶ه يك ميليون و اليحدر    

   ميليارد ريال از محل درآمدهاي اختصاصي دولت را دربر مي گيرد٧٨١ هزار و ٣٨ميليارد ريال از محل درآمدهاي عمومي دولت و رقم 
  بودجه.افزايش را خبر ميدهد  تومان هزار ميليارد40رسد يعني   مي85 هزار ميليارد تومان در سال 195، به 84هزار ميليارد تومان در سال 155 از  بودجه  نسان ديب     

طي چهار سال «  )84مرداد  8 گزراي پارسخبر  (المللي پول  مطابق آخرين ارزيابي صندوق بين. دو برابر منابع است اما منابع  كشش دو برابر شدن را ندارداي كه
كه طي همين مدت متوسط سهم نفت  از محل صادرات نفت تأمين شده است حال آن طور مستقيم درصد از درآمد بودجة دولت ايران به 59 /3گذشته به طور متوسط، 

فقيه به درآمد نفت  رژيم واليت  وابستگي مالياما .درصد بوده است 21ن درصد وقزاقستا 4/24درصد، نروژ 31درصد، اندونزي  58در تأمين بودجة كشور نفتخيز عراق 
 يعني ساير اقالم بودجه نيز بطور غير مستقيم به شود كمبود مالي دولت با پول نفت جبران مي نوع  هر و طبق مرسوم سنواتي شود  درصد محدود نمي 60به همين حدود 

 كنند بيني مي  در عمل سهمي كه براي ماليات و ساير درآمدهاي بودجه پيشت كه ساي پيش نظام حاكم نشان داده ا بودجه هاي ساله.منابع نفت و گاز وابسته است
كه مثل چند سال اخير درآمد نفت از  در مقاطعي. شود بيني شده محقق نمي در زمانبندي پيش بيني شده  اندازة پيش تحقق نيست و درآمدهاي غيرنفتي بودجه به  قابلاغلب
 ،ازنشده  بيني هاي جديدي كه در بودجه پيش هاي بودجه و يا هزينه افزايش هزينه  و پاسخگويي به براي جبران كمبود مالياتها شده در بودجه فراتر رود،  بيني يشحد پ

 ميليارد دالر از ٢٨ شده بود كه تنها  پيش بيني٨۴ براي مثال در بودجه سال .كرده و ميكنندواريز شده  برداشت » صندوق ذخيرة ارزي«مازاد درآمد نفت كه به 
  . ميليارد دالر افزايش يافت٣۵به رقم درآمدهاي نفتي استفاده شود و اين درحالي است كه باتوجه به اليحه متمم بودجه اين 

  
  :حساب ذخيره ارزي

ولي اكنون .  براي روز مبادا باشد ارزيقرار بود پشتوانه تشكيل شد و  محمد خاتمي حكومتداري مي شود چهار سال پيش در  كه مازاد درآمدهاي نفتي در آن نگه
 از ميزان پيش بيني شده در بودجه ستفاده شود كه درآمدهاي نفتي قرار بود از منابع اين حساب براي مواقعي ا .به منبعي براي رفع كسري بودجه ساالنه تبديل شده است

 براي رفع كسري بودجه چندين بار از حساب ذخيره ارزي حكومت اما هنفت تقريبا دوبرابر پيش بيني بودجه بودكه قيمت نآبا در يكي دو سال اخير،  .ساالنه كمتر باشد
 نمونه هايي حكومتاختصاص بخشي از درآمدهاي حساب ذخيره ارزي به واردات بنزين، خريد گندم از كشاورزان و رفع كسري بودجه جاري  .برداشت كرده است

 بيشتر از نيمي از منابع حساب عتقدندكارشناسان ماين در حالي است كه  .اب ذخيره ارزي است كه به خالي شدن اين حساب منجر شده استاز استفاده نادرست از حس
ولت بتواند ذخيره ارزي بايد در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد بنابراين اگر قيمت نفت در سال آينده كاهش پيدا كند چيزي از ذخيره ارزي باقي نخواهد ماند كه د

  .روي آن حساب باز كند
  

  : دالري40محاسبه نفت 
امكان كاهش درآمدهاي نفتي با توجه به افزايش هزينه ":  اقتصاد و دارايي در پاسخ به منتقدان قيمت باالي نفت در بودجه گفته است"وزير"داود دانش جعفري    

 بر اساس كسري ، در بودجه ساالنهرا ، مي گويند قيمت هر بشكه نفت منصوب كرده است د حكومت احمدي نژاكه جديد مديران  ".هاي جاري دولت وجود ندارد
 اگر قيمت نفت در بازارهاي جهاني ل مهمي كه مطرح است اين است كهاما سئوا.بودجه و برداشت هاي حساب ذخيره ارزي در طول سال جاري تنظيم كرده اند 

 وانست كسري ناشي از كاهش قيمت را جبران كند؟چگونه خواهد ت،حكومت احمدي نژاد يابد كاهش 
  اغلب كشورهاى اوپك":خود اعتراف كرده است ,) 84 دي 25( روزنامه شرق در مصاحبه به   در هيات عامل اوپك رژيمنماينده  اظم پوراردبيلى كجالب اينكه    

 ، دالر٣۶ خود را بر مبناى نفت ٢٠٠۶  كويت بودجه سال :من باب نمونه. ه اند تنظيم كرد ، دالر٣۵ تا ٢٨نفت  بشكه اي   خود را بر مبناي 2006بودجه  سال 
 دولت الجزاير سال گذشته بودجه كشورش را بر نده و دالر در سال جديد رسا٢۶ دالرى نفت در بودجه سال گذشته اش را به بشكه اى ٢٣ تا ١٧ونزوئال قيمت 

بحرين نيز سال گذشته قيمت هر بشكه نفت را در بودجه ساليانه اش .  جديد نيز همين رقم را در نظر گرفته استاين كشور سال.  دالر محاسبه كرده بود١٩مبناى نفت 
 دالر رسانده و نيجريه نيز بودجه اش را بر ٣۶ دالر به ٢١مكزيك قيمت هر بشكه نفت را از .  دالر محاسبه كرده بود و براى سال نو در اين رقم تغييرى نداده است٣٠

   ". دالر بسته است٣٣نفت مبناى 
 در صورت حاصل نشدن قيمت نفت، كشور در سال آينده با ت وعوامل موثر بر قيمت نفت قابل كنترل نيست و وابسته به حوادث و اتفاقات آينده اساز اين امر كه     

 با  و  يد ؟آكه ساخته است ، مطمئن است كه قيمت نفت پائين نمي يا حكومت با توجه به بحران اتمي آ : وال باقي استئسدو جاي   كه بگذريم،شود بحران مواجه مي
 درصد توليد ميادين بيع متقابل بابت بازپرداخت به طرف 60توجه به افت توليد چاهها، كاهش بازيافت ثانويه مخازن به دليل عدم تزريق گاز به اندازه كافي و پرداخت 

  بسته شده است؟ از كدام مخازن و براساس تاييد كدام بخش فني عي  و واقميزان توليد اين بودجه بر اساس چه خارجي،  
  

  :تورم و افزايش نقدينگي
 بنا بر  كند،حكومت  ميليارد دالر درآمد عايد ۴٠ دالرى حدود ۴٠چنانچه نفت اما  . باعث افزايش نرخ تورم است خود 85 سال  درصدي رقم بودجه 54افزايش     

 ۵٠ ميليارد دالر هم براى سهم صادرات غير نفتى و قاچاق در نظر گرفت و در نتيجه حجم واردات بيش از ١٠مى توان  : سابق نفت"روزي"نظر مسعود نيلي مشاور 
ه ممكن است البت.  ميليارد دالر واردات داشتيم، بسيارى از صنايع قدرت رقابتشان را از دست خواهند داد۵٠اگر چنين شد و «: ميليارد دالرى را براى كشور متصور شد

 دالرى افزايش بيكارى ناشى از ۴٠در اين صورت بايد گفت كه يك طرف نفت .  اين درآمد در بانك مركزى ذخيره شده و حجم نقدينگى را افزايش دهدبخشى از



 نياز  باتوجه بهر است كه قابل ذك».ناتوانى رقابت توليد كنندگان داخلى با كاالهاى خارجى قرار دارد و يك طرف ديگر هم افزايش نرخ تورم ناشى از افزايش نقدينگى
 بازار سياه مراجعه به براي تأمين واردات ضروري خود به ويژه تكنولوژي ايران ناچار خواهد شد در صورت تحريم اقتصادي   اين حجم عظيم ، آنهم بابه  واردات 

 ميليون ليتري  بنزين در داخل  72 ور روزانهوقتي مصرف سرسام آ   .رم زاي عظيمي خواهد داشت نقش توسيار گزاف تري ابتياع نمايد كه  آنها را باقيمت هاي بردهك
ميزان اثرات تحريم اقتصادي و )84 مهر 27ايسنا ( ميليون ليتر بنزين ميكند 30با توجه با ناوگان  الغرحمل ونقل  ايران ،كشور را ناچار به وارد كردن روزانه بيش از 

   .ه استفاده كنندگان وسائط حمل ونقل عمومي مشخص ميكندفشار آن بر دوش طبقات  محروم جامعه  به مثاب
بانك مركزي با پوشش .  يابد و بهبود هم نمي بودجه هاي حكومتهاي  نظام حاكم  با آن مواجهند هايي است كه هر سال  كسري بودجه از جمله پديده:كسري بودجه   

 دولت دچار آسودگي خيال شده و خود را ملزم به رعايت انضباط با اين پوشش. كند ور وارد ميدادن كسري بودجه بزرگترين ضربه را به  اموال مردم و اقتصاد كش
لذا   . گيرد پوشش كسري بودجه از سوي بانك مركزي عموما با افزايش پايه پولي كاذب و تزريق پول بدون پشتوانه به اقتصاد صورت مي. كند مالي و اقتصادي نمي

 . بود"اصول گرا" خاتمي و مجلس هفتم " اصالح طلب " حاصل كار مشترك دولت84 قانون بودجه سال . ميگرددجم نقدينگي افزايش تورم و حخود از عوامل
 خاتمي حكومتيعني  .شود  ميليارد تومان مي8500 بالغ بر 84رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي منصوب احمدي نژاد اعالم داشت كه رقم كسري بودجه سال 

 .است ميليارد توماني به مجلس فرستاده ۴۶٠٠ ترميم بودجه براي تامين بخشي از اين كسري اليحه  احمدي نژاد  حكومت ين كسري همراه بوده است وبودجه اش با ا
ماه گذشته بيش  طي هشت و نه حكومت جديد: در دفاع از خاتمي و انتقاد به حكومت  احمدي نژاد گفت  حسن سبحاني عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلسهر چند

 8500ولي آنچه مسلم است وجود  . به كسري بودجه كشور افزوده مي شود رقم است كه هاي جديد براي كشور درست كرد و اين از پنج هزار ميليارد تومان هزينه
 . جلوه ميدهد را بسيار مضحكبيني شده  درصدي اقتصادي كه در اليحه برنامه چهارم پيش8رشد  رقم  كسري بودجه ميليارد تومان 

  
   :يارانه انرژي

 ميليارد دالر يارانه از محل حساب ذخيره ارزى براى كمك به واردات بنزين و فروش آن به ٣ ميليارد ريال معادل حدود ٢٧٠٠٠ با پرداخت  مجلس 84در سال     
  . ميليارد دالريارانه سال جارى افزوده شد٢٠دود  ميليارد دالر ديگر به رقم برآوردى ح٣يعنى . قيمت ارزان براى باقيمانده سال موافقت نمود

 در حالى كه كل بودجه عمرانى عمومى كشور در .سوخته شدانواع فرآورده هاى نفتى مصرف و اتالف  همراه ، ميليارد دالر درآمد ارزى كشور ٢٣ حدود ،درواقع   
  !بوده است  ميليارد دالر ١٢ حدود 84سال 

 بعهده دولتي است كه در زمينه اقتصادي تنها  عربده كشي و  الف زني را  آموخته ، صورت تحريم اقتصادي ايران، در  85نه انرژي درسال تامين اين ميزان از يارا     
  .است

  
  : بودجه عمراني

 در بودجه سال آينده را هشتاد درصد  ديدار با اعضاى كميسيون بودجه و محاسبات مجلس ميزان اعتبارات عمرانى يا تملك دارايى هاى سرمايه اىاحمدي نژاد در   
بسيار دور از ذهن به نظر  ٨۵ درصد بودجه جارى براى سال ٢٠ درصد بودجه عمرانى و ٨٠ ، براى كسانى كه با ارقام بودجه آشنايى دارند .  كل بودجه اعالم كرد

طرح  9000  است كهرئيس سازمان مديريت عنوان كرده جالب اينكه .ابقه است آنهم با توجه به اينكه محقق نشدن بودجه هاي عمراني در اين نظام  مسبوق با س.ميرسد
 بنابراين، بودجه عمراني كفاف همه طرحها را نميدهد، لذا بودجه امسال فقط به طرحهاي اولويت دار اختصاص .مانده است ناتمام استاني تاكنون پروژه 45000و 

 تخصيص بودجه هاى جارى همچون حقوق كاركنان دولت و بودجه هاى بهداشت و درمان و  آموزش و پرورش ا كه زآنج ا.خواهد يافت و بقيه فعال بايد تعطيل شوند
همان كاري .  سال را به انتها رساند،قابل تعويق نيست و تنها مى توان با تخصيص كمتر اعتبارات عمرانى كه از آن به عنوان جابه جايى رديف هاى بودجه ياد مى شود

از اين محل جبران و مابقى از طريق اليحه متمم بودجه و افزايش كردند و  ميليارد تومانى بودجه ٨۵٠٠ ميليارد تومان از كسرى ۴٠٠٠ حدود موردكه امسال در 
را در اليحه بودجه  بودجه عمراني حكومت " :مجلس هفتم معتقد است به ه راه يافته  وخوش چهر .درآمدها به وسيله برداشت از حساب ذخيره ارزى تامين خواهد شد

 درصدي رقم بودجه اقدام 56ولي دولت با افزايش .  بودجه عمراني اضافه شودرما اين امر زماني منطقي است كه از بودجه جاري كم و با. سال آينده افزايش داده است
  ". نكرده استبه افزايش بودجه عمراني نموده و در بودجه جاري صرفه جويي

  
   :صادرات غير نفتي

 ميالدي ٢٠٠۵ تركيه در سال كشور همسايه ميليارد دالري  ٧٣/۴   صادرات   اين رقم در مقايسه با ميزان ميليارد دالر است كه8  كمتر از ايران صادرات غير نفتي    
 همين ،راناير صورت تحريم اقتصادي جاي شك باقي نيست كه د . ميزان وابستگي بودجه ايران را به منبع نفت هويدا ميسازد،كه كشوري عاري از منابع نفتي است

  . كاهش خواهد يافت  شديدا،ميزان صادرات غير نفتي بعلت افزايش نرخ تورم
  

  : سرمايه گذاري خارجي
م اين  هزار دالر در ايران انجام شده كه بيشترين حج852 ميليون و 541 ميليارد و 2 كشور جهان به ميزان 24گذاري خارجي از   طرح سرمايه42، 84طي سال 
 محرز است كه همين ميزان بسييار محدود سرمايه گذاري خارجي با توجه به جو تحريم به سمت صفر ميل .گذاري مربوط به كشورهاي آسيايي بوده است سرمايه
  .ميكند

 مبني بر خودحكومت در ماههاي پاياني  ، و تصميم حكومت خاتمي... حريم اقتصادي و حمله نظامي وتشدن به تهديد نهم با وجود آي بودجه وابسته به نفت   چنين 
بودجه اي كه در بحران  بسته :  اين پرسش را پيش رو مي نهد ،ها  بلوكه شدن اين سپردهخطر  و درآمد ناشي از فروش نفت نزد بانكهاي خارجي شودسپرده گذاري 

ن مي آخبر از  بودجه اي كه بودجه مقاومت نيست و بودجه سلب مقاومت است ،  ينده است،  چه خبر از پايان بحران مي دهد ؟آشده و گزارشگر ادامه بحران در سال 
  .نكه وقتي زمان سركشيدن جام زهر رسيد، دم نزنند و به تسليم رژيم تسليم شوند آدهد كه بودجه عامل فشار به مردم است براي 

بردن سپرده ها از بانكهاي كنوني به  امن ترين مكان براي  راشرقي و جنوب شرقي آسياي كشورهاي بانكهاي  اكنون حكومت احمدي نژاد به گزارش خبرنگار روز   
اين تصميم دولت در شرايطي اتخاذ مي شود كه ماه گذشته، حساب سفارت ايران در . را داردكشورهاآن به بانكهاي  به هن وجوايميداند و سعي در انتقال  ن بانكها آ

  .شده ايتاليا به حكم يك دادگاه آن كشور بست
نهم با اين اليحه بودجه كه ويژه گيهايش را بر شمردم ، از هر گونه شعور آ » وارداتي، مخالفيم-ما با اقتصاد نفتي «: بودن شعارهاي  احمدي نژاد ازقبيل     ميان تهي 

 واليت فقيه داريم به ضرس قاطع در پس ايجاد بحرانهاي اي براي تحقق آن بر همه محرزاست و با توجه به شناختي كه از مسئولين نظام برنامه اقتصادي و بدون هيچ
  .عقب نشيني همراه با پذيرش همه عوارض منفي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت خواهيم بود نظامي براي ايران، شاهد يك - اقتصادي -شديد سياسي

تهاي اقتصادي ازقبيل فرار سرمايه ها و مغزها و افزايش بيكاري و محدود شدن سرمايه انضمام خشونبه ملت ايران يا حاضر است تمامي خشونت سياسي اين نظام   را    
كند رها تحمل كند ودم بر نيارد و يا عزت نفس عنصر ايراني باعث ميشود گريبان از شر رژيم فاسدو مستبدي ،تا مرزتحريم ... گذاري خارجي وتورم لجام گسخته و 

 . يك نظام مردمي مردم ساالر استكه تنها مانع آنان در راه بر قراري
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 


