
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 هکارها، پیامدها و راءمنشا  وابستگی اقتصاد به نفت:

 

 ریشه های وابستگی و ابعاد آن

رای و سرنوشت جدیدی ب به نفت تجاری رسیددر مسجد سلیمان گدار انگلیسی، های اکتشافی دارسی، سرمایهشمسی، حفاری 1287در سال 

ی گذارمایه، سرآغازی برای سرراننفت ای تاسیس شد. تولیدشرکت نفت انگلیس و ایران که امروزه به نام بی پی معروف است،  خورد.کشور ما رقم

 م شد که این کشورها صاحب بزرگترینسال معلو 50از حوزه خلیج فارس بود و در  کمتر  نفت در سایر کشور های در اکتشاف و تولیدهای خارجی 

 جهان هستند. رتی دذخایر شناخته شده نف

 28نفت شد. با کودتای  منجر به ملی شدن صنعت 1329ر سال چپاول منابع نفتی کشور توسط شرکت نفت انگلیس و ایران سرانجام د     

فزون وز ابلکه تولید ر سهیم شدندنفتی کشور  های آمریکایی و اروپایی نیز در غارت منابعقوط دولت مصدق، نه تنها شرکتو س 1332مرداد 

ری قیمت براب 4، با افزایش شمسی 1352سال های حاصل از صدور نفت خام را به سرعت افزایش داد. در فت، وابستگی اقتصاد ملی به درآمدن

گر شد. رژیم شاهنشاهی با تزریق میلیاردها دالر گی به اقتصاد های سلطهزدگی و وابستی جدیدی از مصرففت خام، اقتصاد ایران وارد مرحلهن

 تمدن بزرگبه اصطالح خواست ایران را به دروازه های درآمدهای نفتی به اقتصاد ملی و توسعه صنایع مونتاژ و واردات کاالهای مصرفی، می

زدگی و مهاجرت گسترده از روستاها و شهرهای کوچک به کالن شهرها و تضعیف شدید شهرها و گسترش فرهنگ مصرفما با رشد کالنا. برساند

امل به ک های رشد درونزا را به کلی از دست داد و به صورت بنیان ی سقوط قرار گرفت ودر آستانه می، اقتصاد ایرانزی و صنایع بوبخش کشاور

 دالرهای نفتی وابسته شد. این وضعیت ، تا انقالب اسالمی ادامه یافت.

دم فراهم های مرد نظام و تودهییر مبنایی در دیدگاه مدیران ارشغالزم را برای ت فرهنگی مینهانقالب اسالمی که یک انقالب فرهنگی بود، ز    

وابستگی به دالرهای نفتی آزاد کنند. متاسفانه، جنگ تحمیلی که درواقع جنگ استکبار جهانی علیه انقالب  را از حلقه دساخت که بتوانند خو

گ نیز، . بعد از جنشودن به رشد درونزا در اقتصاد ملی فراهم نمنظور رسید هاسالمی بود،  موجب شد که فرصت های مناسب برای برنامه ریزی ب

ز اریزی اقتصاد مستقل و خود اتکا وجود داشت، های منحصر به فردی را که برای پیفقدان آگاهی های الزم در مدیران ارشد اقتصادی، فرصت 

ناشی از حضور تعداد معدودی اقتصاد خوانده های آمریکایی  ی در سیاست های اقتصادی دولت های وقت که عمدتابین برد. دیدگاه های لیبرالیست

در سطوح باالی مدیریت نظام اقتصادی کشور بود زمینه را برای بازگشت به اقتصاد قبل از جنگ تحمیلی، فراهم ساخت. همسو بودن دیدگاه 

ن اقدام رد. از این رو جای تعجب نیست که نخستیهیل و تشدید کاین بازگشت را تس ،برخی مسئوالن سیاسی کشور با این اقتصاددانان لیبرال

ریزی گسترده برای زیبا سازی شهرها بود بدین بهانه که توده های و برنامهجدی بعد از جنگ تحمیلی، برگزاری نمایشگاه گل و گیاه در تهران 

 در اولویت هایسعه صنایع خودروسازی در صفکری، توبه نشاط دارند. در همین چهارچوب  اند و نیازل جنگ تحمیلی خسته شدهسا 8مردم از 

همان  شود که دقیقا مشابه، از سطوح باالتر رفاه برخوردار شوند. مالحظه میبخش صنعت قرار گرفت تا طبقات متوسط بتوانند با خرید خودرو 

بقات متوسط در ط کاذب و بدون پشتوانه نشاط و رفاهبا تبدیل دالرهای نفتی به کاالهای مصرفی وارداتی برای ایجاد  ،سیاست های رژیم گذشته

 در صدر سیاست های دولت قرار گرفت. ،جامعه

ایه، در ی در جذب سرمبر ذهنیت مدیران ارشد اقتصادی کشور حاکم بوده است: بعد از برجام، نخستین گام های جد الذکر، تاکنونرویکرد فوق    

گذاران خارجی بود که دقیقا مشابه همان سیاست های قبل از انقالب اسالمی و بعد هزی و تولید خودروهای رنگارنگ توسط سرمایخودرو ساحوزه 

د شدن های جدی به قرارداد های نفتی،دولتمردان موفقرغم نقدژی نیز با تالش های فراوان و علیدر بخش انر .از خاتمه جنگ تحمیلی است

الرهای توسعه خام فروشی، د شته، بتوانند بااهم کنند تا این بار نیز همچون گذرگذاران خارجی در بخش نفت و گاز فزمینه را برای حضور سرمایه



صاد ی بر دیدگاه های اقتسال های قبل از انقالب اسالمی به ارث رسیده و مبتن از هآورند و در چهارچوب همان الگوهای غلطی کبیشتری به دست

 ، به اقتصاد ملی تزریق کنند.بود  یلیبرالیست

رود با ش میتوسعه اقتصادی پیرسیدن به تی به امید در مسیر مصرف گرایی و تکیه بر دالرهای نف ،همچون گذشتهحاصل آنکه اقتصاد ملی،      

ده است. ، تشدید شز اقتصاد مصرفی به دالر های نفتیگرایی و نیاتفاده از دالرهای نفتی برای مصرفبسیار خطرناک اس این تفاوت که چرخه

اقتصادی همچون  توسعه پندارندمی به این چرخه بسیار خطرناک، دیدگاه غلط برخی متولیان امور اقتصادی کشور نیز اضافه شده است کهمتاسفانه 

ند، غافل از آنکه توسعه گذاران خارجی به کشور وارد کناز بازارهای جهانی خریداری کرده و یا توسط سرمایه آن راتوانند که می استکاالیی 

ز بسیاری از در چنین وضعی، هنوند. دابر رشد درونزا می ه گراست که توسعه را مبتنیای است که مبتنی بر دولتی توسعپیچیده پدیده اقتصادی

که  جا پیش رفتهگونه هستند. این ساده لوحی ها تا بدانایش این اقتصاد بیمارتوسعه و آراهر و نمودهای دیران ارشد به دنبال وارد کردن مظم

کاری و آبیاری چمن ها در کالن شهر ها شده است و این حقیقت مغفول مانده که توازن با سازی شهرها و گلهای بسیار سنگینی صرف زی هزینه

شکاف طبقاتی از سوی دیگر بسیار جدی استان ها از یکسو و  که عدم توازن بینالزمه توسعه اقتصادی است و در کشوری  ،در رشد اقتصادی

ین واقعیت داللت بر ا این همه،. از پشتوانه علمی برخوردار نیستیبا اما غیر واقعی از توسعه، الن شهر ها برای ترسیم چهره ای ززیباسازی کاست، 

 .یجه ای جز خام اندیشی نداشته است، نتدالر نفتی به اقتصاد ملی میلیاردها زریقو تکند که چندین دهه خام فروشی می

یک  یم، تعجب ندارد زیرا کهگرا را از رژیم شاهنشاهی به ارث بردا ساختاری مصرفمتکی بر دالرهای نفتی و ب اقتصادیاین حقیقت، که ما      

کوشند یی هستند که میبرالیستتاریخی است. تعجب در این است که مدیران ارشد نظام اقتصادی ما هنوز مجهز به همان رویکرد اقتصاد ل پدیده

از بین ا برسند و شکاف طبقاتی  رزده، به توسعه اقتصادی ی و تزریق آن ها به چنین اقتصاد مصرفرهای نفتبا افزایش خام فروشی و کسب دال

، مقایسه کنیم. بعد از انقالب اسالمی ل از انقالب اسالمی را با برنامه ششم توسعهه، کافی است یکی از برنامه های قبببرند. برای تبیین این نکت

تزریق آنها به اقتصاد ملی برای رسیدن به رفاه کاذب ی نفتی از طریق خام فروشی و ی تامین دالرهاه ها در نحوهبرناماین  د کهبه نظر میرس

 د. ناقتصادی فرق اساسی با یکدیگر ندار

 

 به دالر های نفتی و راهکار های آن وابستگی آسیب شناسی

الزم برای  ا زمینهپردازیم تمی نفتیملی به درآمدهای  وابستگی اقتصاد نا شدیم به آسیب شناسیو ابعاد آن آش با ریشه های وابستگین که اکنو

 فراهم شود.  ،گونهخطرناک در رشد اقتصادی بیمار راحی راهکارهای خروج از این چرخهط

 بی ثباتی درآمدهای نفتی دولت -الف

 بازارهای جهانی افزایشهرگاه قیمت نفت خام در  هانی است.ازارهای جدرآمدهای حاصل از صدور نفت خام، مستقیما تابعی از قیمت نفت خام در ب

شود. متاسفانه شوند زیرا که دسترسی به حجم بیشتری از دالرهای نفتی برای تزریق به اقتصاد ملی فراهم مییابد، دولتمردان بسیار خوشحال می

ی در کند. بنابراین زمانی که قیمت نفت در بازار جهانرا تقویت میزدگی مصرفتر کرده و تگی اقتصاد ملی به واردات را تنگوابس همین امر، حلقه

 آن بیکاری و شوند که ثمرهت نیمه تمام رها میبه صور ی عمرانیها های تولید ظاهر شده و بسیاری از طرحمسیر نزولی قرار گیرد، بحران 

زده د مصرفآن فشار بر اقتصا کند که ثمرههش واردات میل میتضعیف اقتصاد ملی است. بدیهی است در چنین وضعی، دولت به اجبار به سمت کا

ساله است، معموال سیاست اقتصادی دولت ها، تزریق  8ساله و یا  4. با توجه به اینکه زمامداری دولت ها خواهد بودهای عمومی و نارضایتی

توسعه ملی به هنگام کاهش قیمت نفت و تزریق آن به  حداکثری درآمد نفتی به هنگام افزایش قیمت نفت خام و برداشت حداکثری از صندوق

تگی اقتصاد ناشی از تشدید وابس ءا معموال توجهی به آثار سوتا نامی نیک از خود به یادگار بگذارند و لذاقتصاد ملی برای جلب رضایت عمومی است 



ین، هرگاه قیمت نفت خام افرایش یابد، زمینه برای ایجاد نیستند. بنابرا بعدی ی دولت یا دولت هایملی به واردات و مشکالت ناشی از آن برا

 شود.روند کاهشی خواهد داشت، فراهم میبحران های اقتصادی و اجتماعی در دوره ای که قیمت نفت خام 

 ه هایزایش هزینانگیزه های دولت برای اف آنگاه کر این است که هرگاه درآمدهای نفتی افزایش یابدگیری بحران های فوق الذدلیل شکل     

 ای تولید کاالهایگذاری نیز عمدتا برآن، افزایش سطح واردات و مصرف کاالهای خارجی است. هزینه های سرمایهگیرد که ثمره جاری شدت می

ت عل بر طلبانه دولت ها مزیدکند. در مواردی، طرح های جاهمی یابد که عادات مصرفی را تشدیدنظایر آن تخصیص می مصرفی و یا خودرو و

در  اریگذگیرد اما این حجم از سرمایهگذاری قرار میمیالد، در ردیف هزینه های سرمایهبسیار سنگین احداث برج است. به عنوان نمونه، هزینه 

و به ام رنفت ختواند داشته باشد؟ آیا در شرایطی که قیمت ، چه توجیه اقتصادی میمحرومبه ویژه در مناطق ، طرح های عمرانیسایر ه با مقایس

 د وارداتیاببه هر حال، زمانی که قیمت نفت کاهش می رسد؟ قطعا پاسخ منفی است.طلبانه ای به تصویب میکاهش است، چنین طرح های جاه

خام،  فتکاال و خدمات مصرفی تا مدتی همچنان ادامه خواهد یافت زیرا که عادات مصرفی و به عبارتی، فرهنگ مصرف جامعه با تغییر قیمت ن

اره که  صدها طرح عمرانی نیمه ک ،ی دیگرپذیر است. از سواست که آثار تورمی آن، اجتناب ناکند. در چنین وضعی، کسر بودجه قطعی تغییر نمی

وب ساد ملی محاند خسارات جدی برای اقتصره رکود درآمدهای نفتی رها شدهفتی به تصویب رسیده و در دورونق درآمدهای نآنها در دوره  اجرای

 شوند.می

کند و علی ی جهانی نفت خام تغییرات جدی نمیبینی قیمت در کوتاه مدت که ساختار عرضه و تقاضاقیمت نفت خام، نوسانی است و پیش     

ن یمت در میابینی قال توسعه به ویژه در حوزه خلیج فارس، امکان پذیر است اما پیشفرض ثبات نسبی سیاسی در کشورهای بزرگ نفتی در ح

کامال همراه با حدس و گمان است و به جز صعودی بودن روند قیمت با توجه به کاهش ذخایر بزرگ نفتی در  سیار مشکل و در بلندمدتمدت ب

والنی است که ر مشکل است بحث طمدت بسیامدت و بلندبینی قیمت نفت خام در میانکه پیشتوان کرد. دالیل اینبینی دیگری نمیپیش ،جهان

یم. آخرین هستپذیرنده قیمت  از کنترل و نفوذ ما است و ما صرفاطلبد. به هرحال، دالیل  تغییرات قیمت هرچه باشد خارج میری را ت دیگفرص

دالر  120بینی قیمت نفت خام باشد، افت شدید قیمت از حدود بشکه ای تواند شاهدی برای فقدان دانش کافی برای پیشتجربه تاریخی که می

بینی نکرده دیده را پیشهیچ مرجع علمی در سطح جهانی این پو اتفاق افتاد  1392-93دالر در کمتر از یکسال است که در سال  40به حدود 

 بود.

ن ثباتی است و تنها راهکار ممکنفتی دولت قطعا در معرض بیدرآمد های ، خام در بازار جهانیبنابراین، به دلیل نوسانی بودن قیمت نفت      

س ارزی است که نخستین بار در نروژ برای مقابله با نوسانات قیمت نفت خام تاسی مدت، تاسیس صندوق ذخیرهثباتی در کوتاهبرای مدیریت این بی

ایر این خولت، ذی نفع اصلی در استفاده از ذدست دولت نباشد زیرا که د شور ما این است که مدیریت آن درشد. شرط ثمربخشی این صندوق در ک

 سئله در کشور ما مورد توجه جدی قرار نگرفته است.انه این مصندوق است. متاسف

 

 فقدان توجه به روند های بلندمدت -ب

همواره برای کسب دالر های نفتی بوده است. عت نفت، لت ها به صنورد، توجه دش از یک قرن که از عمر صنعت نفت کشور میگذدر طول بی

 همدت و حداکثر یکسالها همواره معطوف به تحوالت کوتاهعی از قیمت نفت خام است که نوسانی است، پس توجه دولت بچون درآمد نفتی، تا

توجه مسئوالن و متولیان بخش نفت و گاز ه ی سالیانه وارد کنند. همین امر موجب شده است کجه هارا در بود درآمدهای نفتیزیرا که باید  است

 بلندمدت راهبردی ین دلیل از رویکردهای راهبردی و طراحی برنامه ها و سیاست هایممدت باشد و به هر، همواره معطوف به تحوالت کوتاهکشو

تباه باور ست که مسئوالن اقتصادی به اشی دیگر، چندین دهه استمرار تولید نفت خام و گاز طبیعی در کشور، موجب شده افاصله گرفته اند. از سو

طبیعی وجود  زگا ه لحاظ کاهش شدید تولید نفت خام ویچ نگرانی بجای ه لذا تولید دارند و کافی برای فیتکنند که دخایر نفت و گاز همواره ظر

 م داشت. یهگ خطر بزرگی برای اقتصاد و امنیت ملی است، که در ادامه اشاره ای به آن خواندارد. همین امر، زن



به هرحال، وجه دیگری که در برآورد درآمدهای نفتی باید در نظر گرفت، حجم نفت خام صادراتی است. صادرات نفت خام در بلندمدت، تابعی     

د مدت نتقاضای داخلی نفت خام در بلهمچنین در بلندمدت و  از ذخایر نفتیاز عرضه و تقاضای جهانی نفت خام از یک سو و ظرفیت تولید نفت 

است. متاسفانه در هیچ مورد، مطالعات جدی در کشور صورت نگرفته و این مسائل بسیار اساسی، از دیدگاه مسئوالن نفت کشور از سوی دیگر 

 شودروند بلندمدت عرضه و تقاضای جهانی نفت خام انجام می مغفول مانده است. بدون استثنا، مطالعات و گزارش هایی که در کشور ما راجع به

ن ها و نهادهای آماری مبتنی بر آمارهای منتشره توسط سازمان ها و نهادهای آماری در آمریکا و اروپا است. مطالعاتی که ما در خصوص این سازما

ع مناف اکاری شده که منطبق بدمدت آنها نوعا غیرقابل اعتماد است زیرا که به نحو خاصی دستبینی های بلندهد که پیشایم  نشان میانجام داده

 .اط کامل انجام شودریزی های بلندمدت ، باید با دقت و احتیاز این آمار ها در مطالعات و برنامهنها باشد. از این رو، استفاده آ

 بلندمدتدر  د تولیدتاکنون مطالعات کافی از رونمدت، ن نفتی و گازی کشور در بلندو گاز طبیعی از مخاز ولید نفت خامدر خصوص ظرفیت ت     

وال یکی از ویژگی های کشور های در ده و یا آنکه گزارش نشده است. معمانجام نش کشور ( توسط سازمان های رسمی1420)معموال تا افق 

 شور ما نیزبینی های بلندمدت است و ککارشناسی برای پیش نفتی، فقدان ظرفیت علمی و انگیزهای در حال توسعه ال توسعه، به ویژه کشور هح

گی های هر جه به عملکرد و ویژکاری مهندسان مستقل نفتی و با تومدتی که ما با همبینی بلندعده کلی نیست. برای نمونه، پیشین قاجدا از ا

میلیارد بشکه است  55ما حدود  انده ذخایر نفتی اثبات شدهنشان می دهد که باقی م سال قبل انجام دادیم 10کشور، حدود یک از مخازن نفتی 

داد. نشان میدو برابر این رقم  لعات ما پایان یافت بیش ازی رسمی وزارت نفت حجم این ذخایر را در همان زمانی که مطاارهاآم در حالی که

و  مدت برای تامین نیازهای داخلیریزی های بلندشرط الزم برای توفیق در برنامهشده،  بدیهی است آمار قابل اعتماد از باقی مانده ذخایر اثبات

درصد تولید گاز کشور را  60ذخایر میدان عظیم پارس جنوبی که هم اکنون بیش از  . درمورداستای نفتی مورد نیاز در بلندمدت مدهکسب درآ

میلیون متر مکعب در روز  800، به اوج خود که 1400ل میدان، در سااین  دهد که تولید از می ایم نشاندارد، مطالعاتی که ما انجام دادهبرعهده 

متر مکعب در روز کاهش  میلیون  90به حدود   1420به طوری که در سال  عد به شدت افت خواهد کرداهد رسید و از آن زمان به بست خوا

کوهای س مقابله با این افت تولید، احداثانرژی مواجه می کند. راهکار  شود و کشور را با بحران جدیمحسوب میافت که یک فاجعه ملی خواهد ی

 1420حجم تولید در سال  ،دهد که علی رغم نصب این سکوهات ما نشان میت. متاسفانه مطالعااسفاز پارس جنوبی  24تقویت فشار در تمام 

واهد خمیلیون متر مکعب در روز تجاوز نخواهد کرد. بنابراین بر طبق این مطالعات، کشور ما با بحران بسیار جدی در انرژی رو به رو  400از مرز 

 ،ت تلخقن حقیده است. ایگزارش رسمی توسط مقامات نفت در خصوص روند بلندمدت تولید از پارس جنوبی منتشر نش . متاسفانه تاکنون هیچشد

ایم ام دادهمطالعاتی که ما انج ،دیگر مدت است. به عنوان مثالنسبت به مطالعات راهبردی بلند ان انگیزه در مسئوالن دستگاه نفتکاشف از فقد

رد بلکه کم تولیدی خود را در داخل مصرف میدهد که اگر میدان پارس جنوبی کشف نشده بود هم اکنون کشور ما نه تنها تمام نفت خانشان می

راهبردی  مدت و مطالعاتهای بلندبینیکنیم. مالحظه می شود که فقدان پیشمیلیون بشکه نفت خام وارد  یکامسال مجبور بودیم روزانه حدود 

دت مر بلندنی روند تولید نفت و گاز دبیفقدان مطالعات جامع علمی و کارشناسی در پیشبنابراین،  .تواند منافع ملی را تهدید کندتا چه میزان می

 دید جدی علیه امنیت ملی است. دهد بلکه تههای مالی دولت را به شدت تحت تاثیر قرار میمسئله بسیار جدی است که نه تنها درآمد

 

 ازی بخش نفت با اقتصاد ملیفقدان راهبرد یکپارچه سج( 

ردان کشور ما به صنعت نفت، صرفا تولید برای مصرف داخلی و صادرات بوده است. مچنانکه قبال گفتیم بیش از یک قرن است که نگاه دولت

ه دولت ها ین امر، آن است کدالیل اصلی ا جاد شده است. یکی ازت که بین اقتصاد ملی و صنعت نفت ایتنها پیوندی اس ،ابراین روابط مالیبن

در  .داری آن هاست، توجه کنندهای دورتری که ماورای دوران زمامای ندارند که به افق دمدت راهبردی هستند و لذا انگیزهمعموال فاقد دیدگاه بلن

لیانه را تامین مالی کند و لذا به ضرورت چنین شرایط، صنعت نفت فقط و فقط ابزاری برای جمع آوری دالرهای نفتی است که بودجه های سا

شود. برای نمونه، وزیر فعلی نفت که چندین دوره مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده داشته پیوند صنعت نفت با اقتصاد ملی اساسا توجهی نمی



صادر و  ر نیست و بهتر است نفت خام راپاالیش نفت در داخل، به نفع کشو اند که حتیسیاست کلی را به روشنی بیان کردهاست، همیشه این 

 .  "به نفع ماست"فرآورده وارد کنیم زیرا که 

تر ور صادرات بیشهمه این قرارداد ها برای تولید بیشتر به منظ .ردگذیای بزرگ خارجی مسال از قراردادهای نفتی با شرکت ه 100بیش از      

         ها شرکت های خارجی ملزم شده اند که ی بوده است. با وجود این، در همه قرارداداد ملهای نفتی بیشتر برای تزریق به اقتصو جمع آوری دالر

اند که تهتزیینی داشته است و خواس ها، صرفا جنبه به صنعت نفت منتقل کنند. این شرطرا  "دانش فنی"و  هدکررا رعایت  "حقوق و منافع ملی "

کنیم که کدام حقوق و منافع ملی در جریان اجرای دهند. اگر خالف این است، آنگاه سوال می موجه نشانهای مردم قراردادهای نفتی را برای توده

تکایی اافع ملی کشور در بهره برداری از ذخایر نفتی، رسیدن به خود این قراردادها رعایت شده و کدام فناوری به صنعت نفت منتقل شده است؟ من

نیز  است. صادرات غیر نفتی ما از جمله پتروشیمیشور به واردات کاال افزایش یافتهاین قراردادها، وابستگی ک در اقتصاد است در حالی که با اجرای

دهیم. کنندگان خارجی میای است که به مصرفشود و در واقع، یارانهی است که به این صنایع داده میعمدتا ناشی از نفت و گاز ارزان قیمت

ال عملیات نفتی در س 100کدام فناوری در قراردادهای نفتی منتقل شده است؟ اگر خالف این است پس چرا بعد از کنیم که همچنین، سوال می

، "سی -یپ -آی" اصلی قرارداد جدید نفتی موسوم بهه شعار دانیم کهمه میهنوز نیازمند فناوری خارجی ها هستیم؟ گویند که می کنار خارجی ها،

انی که قراردادهای بیع متقابل را با شعار انتقال فناوری توانستند به تصویب مجلس برسانند، در حمایت از قراردادهای انتقال فناوری است. همان کس

ا در ی دیگر، اگر ظرفیت الزم برای تولید فناوری ربیع متقابل به تحقق نرسید. از سواند که فناوری در قراردادهای جدید نفتی به صراحت گفته

 نجیرهکه فناوری در زشوند میهای بزرگ نفتی خارجی دسته جذب شرکت دستهگاه های ما، ا دانش آموختگان بهترین دانشکشور نداریم پس چر

اید ب مردان و رویکرد صحیحی کهدولت س ظرفیت ها موجود است اما انگیزهعملیات نفتی را برای همان شرکت های بزرگ خارجی توسعه دهند؟ پ

 شند، مفقود است.به توسعه اقتصادی داشته با

ا ر ، این است که صنعت نفت را نه تنها با اقتصاد ملی یکپارچه کنیم بلکه آن"نفت و منافع ملی "بنابراین، یکی از راهکارهای حل معمای      

ی خرید توسعه پسالهاست که با صدور نفت خام و کسب دالرهای نفتی، در  ،یکی از قطب های اصلی توسعه اقتصادی در کشور بدانیم. متاسفانه

 اریارجی خریدز بازارهای خرا با دالرهای نفتی ا کاال نیست که بتوان آنچنانکه قبال گفتیم اقتصادی در بازارهای جهانی هستیم. توسعه اقتصادی 

حقق آن، ت برای زممستلزم فرهنگ توسعه است که شرط القتصادی های خارجی در داخل تولید کرد. توسعه اگذاریبا سرمایهآن را کرد و یا آنکه 

 به خارجی ها تکیه کنیم. نه آنکه نیازمندانه های رشد درونزا است تکیه بر محرکاعتماد به توانمندی های داخلی و 

 

  "نفت و منافع ملی "در حل معمای  لیبرالیستید( ضرورت حضور دولت توسعه گرا و نه 

آن در اینجا نیست، دولت توانسته است که درآمدهای نفتی را در اختیار داشته باشد دینی، که فرصت بحث موازین اسی و یا یبه دالیل تاریخی، س

 ادی، قطعا اقتصاد ملی وو موظف است که این درآمدها را به نحو بهینه تخصیص دهد. تخصیص درآمد های نفتی به بخش های مختلف اقتص

گیرد  باید به صورت می یرگذاری چگونهد. در پاسخ به این سوال که این تاثدهده را مستقیما تحت تاثیر قرار مینسل های آین وفعلی  منافع نسل

به دقت توجه کرد. از این رو، نتیجه  ،ولت در امور اقتصادی مداخله می کندربط، که بدان وسیله دولت، اهداف دولت و عملکرد نهادهای ذیجنس د

عیت نابسامان ناقدان اصلی وض متاسفانه دولت ها، معموال از و عملکرد دولت است. اراقتصادی کشور نیازمند بهبود ساخت گیریم که بهبود شرایطمی

 عامل اصلی نابسامانی اقتصادی است. ،لت هاهستند غافل از آنکه نابسامانی دو اقتصادی

ون، همه دولت ها ب اسالمی تاکنبه نفت وابسته بود و تاسف بیشتر اینکه بعد از انقال ه، انقالب اسالمی وارث اقتصادی شد که شدیدامتاسفان     

ه به بدون توج گی انجام نداده اند بلکههای وابستین برای اصالح این حلقهشده اند و نه تنها هیچ اقدام اساسی  و بنیاددچار آفت روزمرگی 

تگی ها ه فرآیند این وابسک استرفع کنند و همین امر موجب شده  حران های ناشی از این وابستگی ها راب های وابستگی، کوشیده اند که ریشه

دعاست. رییس بر این م یدر دوره دوم، شاهد روزه دولت فعلی 100. گزارش عملکردروزمرگی دولت ها استمرار یافته استو لذا  تشدید شود



اندازهای رسیدگی به بحران پسلزله کردستان، کنند: مدیریت بحران ناشی از زمی روز اول را چنین بیان 100شده در  انجام اصلی جمهور، اقدامات

پولی و مالی کشور، رسیدگی به صندوق های بازنشستگی، رسیدگی به مسئله یارانه های نقدی و غیر نقدی و رسیدگی  مردم نزد یکی از موسسات

وجود  رهای نفتیدالی آن به وابستگمدتی برای اقتصاد ملی و رفع مدیریت مدت و بلندنظایر آن. گویی هیچ راهبرد میان و "فقر مطلق "به مسئله 

فزایش تولید نفت خام و توسعه خام فروشی، به طور طبیعی مورد استقبال برنامه ریزان اقتصادی قرار ، طرح وزیر نفت برای اارد. در چنین شرایطند

ت و منافع ملی بدین ترتیب، معمای نفرا حل و فصل کرد.  توان مشکالت اقتصادیهای بیشتر نفتی، بهتر میبر این باورند که با دالر گیرد زیرامی

 شود.گی اقتصاد ملی به دالرهای نفتی روز به روز بیشتر میرود در حالی که وابستبه محاق می

نی ندارند، نقش چندا زاست. در دولت توسعه گرا، ظواهر و کمیات رشد اقتصادیگرا، مبتنی بر رشد درونعهسالگوهای اقتصادی در یک دولت تو     

درصد است  10یا  6رشد اقتصادی مثال  ،اینکه در سال آیندهکنند. ت اقتصادی، نقش اصلی را ایفا میکیفیات مسیر رشد و تحوال ماهیت وبلکه 

صاد در و در عملکرد اقتکنند و آثار این رشد بر سایر بخش ها کنند، چگونه رشد میخش ها رشد میم نیست که بدانیم کدام یک از بآنچنان مه

های ه گذاریدهد؟ سرمایشوند و اینکه آیا این رشد، متضمن عدالت اقتصادی است یا آنکه شکاف طبقاتی را افزایش میگونه ظاهر مین چسطح کال

ینکه در خالل انجام شود. ازا مبتنی بر رشد درون اشد که در چهارچوب الگوهای توسعهد آثار مثبتی بر اقتصاد ملی داشته بنتوانخارجی به شرطی می

این میلیارد، اساسا مهم نیست. سوال اصلی این است که  200میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی جذب شود یا  100قرار است  ،ساله 5برنامه 

مدت دمدت و بلنانجام می شود و ثمرات کوتاهکدام اولویت بندی ها با توجه به چگونه و تحت چه شرایطی و  ،در چه بخش هایی ها اریگذسرمایه

 نجش ها و مالحظات،زا، اشتغال، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و کاهش شکاف طبقاتی کدام است؟ بدون این سآنها در ایجاد رشد درون

 گذاری های خارجی موجب شوند که اقتصاد ملی با تهدید های جدی در آینده مواجه شود.چه بسا سرمایه

اقتصادی رای توسعه ها را بفناوری ترینهترین کارشناسان خارجی و پیشرفتهتوان بدالرهای نفتی میبر این باور است که با لیبرالیستی دولت      

ایجاد  کشور وملی است که باید برای پرورش جوانان ز این نکته غافل اند که این دالرهای نفتی، همان سرمایه های استخدام کرد در حالی که ا

 ن خارجی و یا خرید فناوری هایی کهزا هزینه شود نه پرداخت دستمزدهای کالن به کارشناسارونخالقیت ها و زیرساخت های توسعه و رشد د

تصادی ی خارجی را کلید حل مشکالت اقذارگسرمایهلیبرالیستی، کنند. دولت تر میحلقه های وابستگی را تنگصرفا وند و شیبومی سازی نم

د برای ما رشد و توسعه به ارمغان آورند. نتوانخارجی با آوردن سرمایه و دانش فنی و مدیریت میاران یرا بر این باور است که سرمایه گذداند زمی

دولت  دهد. عملکرد اقتصاد ملی پوشش ی بهرا در مقابل هرگونه نقد تواند خودمیلیبرالیستی تدالل عوام فریبانه، دولت نین اسبدیهی است با چ

تصادی است، منطقا راهکار مشکالت اق اقتصادیگذاری های خارجی دلیل اصلی مشکالت کمبود سرمایهبا این استدالل که  در واقع،لیبرالیستی 

اری گذایهغافل از این حقیقت است که سرم لیبرالیستی،ند. دولت کجستجو می به ویژه در روابط بین المللرا در حوزه اصالح نظام سیاسی کشور 

گذاران خارجی همواره به دنبال سرمایه زا تعریف شده باشد.اقتصادی درون چوب الگوی رشدراهای خارجی به شرطی ثمر بخش است که در چه

مدت ملی لندمدت و بچ وجه تضمینی نیست که منافع میانزا موجود نباشد به هیصاحبان سهام خود هستند و لذا اگر الگوی رشد درونتامین منافع 

 ما رعایت شود.

 

 جمع بندی 

 منحصر به کشور ما نیست بلکه همه هاست کاقتصادی  –اصل از صدور نفت خام، یک پدیده تاریخی ملی به درآمد های ح وابستگی اقتصاد

ه عبارت ب .نافع ملی در تعارض استمکه صادرات نفت خام با مواجه اند کشورهای در حال توسعه که صادرکننده نفت خام هستند با این مسئله 

معروف است. "نفرین منابع "فتی محرک توسعه باشد مانع توسعه است. این مسئله، در متون اقتصادی اصطالحا به به جای اینکه صادرات ن ،دیگر

کل بیش از یک قرن در دولتمردان کشور ما ش ه دالرهای نفتی، باور غلطی است کهیکی از دالیل اصلی برای وابستگی روزافزون اقتصاد ملی ب

وسعه ل از اینکه تبا دالرهای نفتی از بازارهای جهانی خریداری کرد غاف آن راتوان می کهکه توسعه اقتصادی همچون کاالیی است گرفته است 



ی داخلی شکل هارهنگ توسعه و با تکیه بر توانمندیزا و در چهارچوب فاست که مبتنی بر الگوهای رشد درون ای بسیار پیچیده اقتصادی فرآیند

نای واقعی، . در غیر اینصورت، توسعه اقتصادی به معلیبرالیستیگرا باشد و نه ی به تحقق برسد که توسعهتواند توسط دولترفا میگیرد و صمی

عه زدگی، شاخص های توسو زیبا، سبک زندگی مصرفی و رفاه ن معنی که شهرهای بزرگینمودهای توسعه مشتبه شود، بدبرخی با تواند می

امر،  که در واقع رایی و رفاه زدگی را ترویج دادگمصرف و توان شهرهای بزرگ و زیبا داشتهی است با دالرهای نفتی میشوند.  بدیمحسوب می

ا ظهور کالن گیرد و بدر چنین شرایط، مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به سمت شهرهای بزرگ سرعت می این چنین نیز شده است.

 شود.بستگی به درآمدهای نفتی تشدید میورزی و صنایع بومی، واها و تضعیف ظرفیت تولیدات کشاشهر

شود و لذا برنامه یبینی نشده مبینی نشده در درآمدهای نفتی دولت، اقتصاد ملی دچار نوسانات پیشیرات پیشبا نوسانات قیمت نفت خام و تغی     

شود که حاصل وابستگی به درآمدهای نفتی است. تامین می و فصل بحران های کوچک و بزرگیچار روزمرگی و حل های اقتصادی دولت، د

دین زند. ببر این بحران ها دامن می ،ی دیگرطبقات مرفه و محروم جامعه از سو بزرگ از یک سو و افزایش شکاف بین نیازهای مصرفی شهرهای

خود  دعوامل اصلی که زیربنای این بحران ها هستند به عملکرل از اینکه دانند غافاصلی خود را مبارزه با این بحران ها می دولت ها وظیفه ،تیبتر

 و راهبردی به بخش های مختلفی، رویکرد بلندمدت کنند. در چنین وضعاقتصاد ملی را تشدید میتاری در نطام های ساخدهند و بحرانادامه می

نسل های آینده از درآمدهای نفتی را حداکثر کند، جایگاهی ادی برای تحقق اقتصادی متوازن و عدالت محور که بتواند منافع نسل فعلی و اقتص

 برنامه ها و سیاست های اقتصادی دولت خواهد بود. شخصهدر سیاست های اقتصادی دولت نخواهد داشت. از این رو، روزمرگی وجه م

یشتر است و مد ارزی ببه منظور کسب درآ ی صنعت نفت، صرفا تولید بیشتر برای افزایش صادراتاصل وظیفه، بدیهی است در چنین شرایط     

کاف ف بحران های ناشی از سبک زندگی مصرفی، شدرآمدها به اقتصاد ملی برای تخفی گذاران اقتصادی در سطح کالن، تزریق اینوظیفه سیاست

تصادی و اق ایآن در ساختاره ءعدالتی های اقتصادی است. بیماری وابستگی به درآمدهای نفتی و ظهور آثار سونشینی و بیطبقاتی، حاشیه 

وجه به ت ن پذیر نیست و نیازمندران های کوچک و بزرگ اقتصادی امکاه است که معالجه آن از طریق حل و فصل بحاجتماعی به قدری پیچید

تکیه بر  ود درونزا وهای رشاین دولت در چهارجوب الگ و عملکرد رپذیو نقدقانونمند ،  مقتدرگرا، وسعهریشه ها و عوامل اصلی دارد. حضور دولتی ت

گرا، در گام نخست باید صنعت نفت کشور را از سعهاست. این دولت تو "نفت و منافع ملی"م برای حل معمای های داخلی، شرط الزتوانمندی

 ،اقتصادی وسعهنفت به قطب تصنعت  با تبدیلکه صاد ملی یکپارچه کند بلبا اقت آن راکرده و نه تنها  منبعی برای تامین ارز مورد نیاز دولت خارج

عدالت  ف استقرارگرا، با حرکتی جهادی و با هد. این دولت توسعهسازدپیوندهای اقتصادی مستحکمی برقرار  ،ایر بخش هابین این بخش و س

. این قطع نفتی هموار کند گی به درآمدهایزمینه را برای مدیریت و قطع وابست تواندزه با شکاف طبقاتی، میه های مردم و مباراقتصادی برای تود

ت فرآورده انیست  بلکه به معنای توقف خام فروشی و افزایش تولید و صادر یوابستگی به معنای توقف  کسب درآمدهای ارزی از صادرات مواد  نفت

است.  از سوی دیگرزده رفاهو  گرادالر های نفتی برای جلوگیری از رشد اقتصاد مصرفه باال از یکسو و توقف تزریق های نفتی با ارزش افزود

افع ه چیزی جز منر عملکردهای دولت، پذیرش نقدهای کارشناسانه و میدان دادن به نیروهای متعهد و مردمی و آگاه و با تجربه که بشفافیت د

قاومتی، نقشه راه اقتصاد مایرانی پیشرفت و  -الگوی اسالمی .گراستهای دولت توسعهتیاسندیشند شرط الزم برای توفیق ساملی بلندمدت نمی

 این دولت خواهد بود.


