
 ها مردمی سازی یارانه در حمایت از طرح   اقتصاددان کشوراساتید بیانیه جمعی از 

 

دولت انقالبی و مردمی   ، با عرض سالم و ادب به پیشگاه ملت شریف ایران که بار دیگر با بصیرتی وصف ناشدنی

سیزدهم را در اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها همراهی کرده و با صبوری و خویشتنداری عوارض موقتی ناشی از  

را متحمل شده و دشمنان ملت ایران   انرانت خوار  گران فروشان، محتکران وو  از عوامل سودجو  سوء استفاده برخی  

    .ردندناکام گذا این شرایط ی از  فرصت طلبدر هرگونه موج سواری و را 

است  درست از واقعیت های میدانی و اقتضائات زمانه ای  این بصیرت ستودنی و همدلی آگاهانه بر اساس درک  

 جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:که از 

تک محصولی    سیاست استعماری وابسته سازی اقتصادی و سیاسی کشورهای توسعه نیافته، ایران عزیزمان را -1

نظام سلطه امکان استقالل سیاسی و اقتصادی نداشته و در مقابل هر  تامین منابع اولیه  و وابسته به نفت نموده تا ضمن  

 گونه تحریم خارجی آسیب پذیر گردد.   

که به شکل ناخواسته  تحریم های ظالمانه غرب علیه کشورمان، تامین منابع ارزی کشور را دچار مشکل ساخته   -2

 است.    دشواری هایی روبرو کردهتامین برخی از کاالهای اساسی و ضروری ملت را با 

ه و  خشکسالی ناشی از کاهش نزوالت جویی و جنگ میان روسیه و اوکراین که ریشه در خباثت غرب داشت -3

دارد، بر تولید و افزایش قیمت مواد غذایی جهان تاثیر منفی گذاشته و امکان تهیه گندم و دانه های روغنی را برای  

اینگونه اقالم   نیز تامین منابع ارزی برای خرید  کشورمان کاهش داده است. ضمن آنکه افزایش قیمت های جهانی 

 با مشکالتی مواجه ساخته است.  را راهبردی 

میلیارد دالر از بودجه ارزی کشور تحت عنوان ارز ترجیحی طی چهار سال گذشته به    8بیش از  اختصاص   -4

یارانه پنهانی نه تنها مشکلی از مردم برای تامین کاالهای اساسی را حل نکرده بلکه تورمی غیرقابل قبول را به مردم  

پرداخت   امکان زاد آ رز ترجیحی در بازار با فروش نقدی ا این در حالیست که به گفته کارشناسان  است.تحمیل کرده 

یا به عبارتی حدود بیست میلیون  نی در دهک های کم درآمد و متوسط  میلیون ریال به هر نفر ایرا  4.2ماهانه حداقل  

هزار    9000حدود    هدر رفت این سیاست اقتصادی اشتباه باعث   اما.  وجود داشته استچهار ساله  تومان در طول دوره  

 .ه استعده ای از رانت خواران شد جیببیت المال به  ازمیلیارد ریال 



یارانه ها  کم سابقه    ایثارو    شجاعتبا    سیزدهم  دولت -5 نفع  آبرو و حیثیت خویش را برای عادالنه کردن  به 

در طبق  و...    اشتغال، مقابله با فساد و  طبقات محروم جامعه، کاهش رانت و قاچاق کاال، رونق تولید، افزایش صادرات 

 که البته بدون همراهی مردم عزیز کشورمان امکان دستیابی به این اهداف را ندارد.اخالص گذاشته 

حرکت جهادی و   قاطعانه از این از این رو ما به عنوان جمعی از اساتید متخصص رشته اقتصاد دانشگاه های کشور 

اجرای صحیح و کامل این  به شما ملت عزیز اطمینان می دهیم که  نموده و  حمایت  اقدام اصالحی دولت و مجلس  

 طرح می تواند پیامدهای مثبت فراوانی بر مشکالت اقتصادی کشور و کاهش مشکالت معیشتی مردم داشته باشد.  
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