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 برای نزدن "سنگ بزرگ است"اقتصاد بدون نفت 

 اقتصادی نیاز داریم "انتفاضه"به  ما

 
 94زمستان  -42در فصلنامه پیام مدیران شماره نشر 

 94بهمن  20ویرایش دوم 

 

شنعار و  شعارهای دیگر از این  ووننه، لااسالنت  نه      ضرورت عدم اتکاء به نفت، اقتصاد غیرنفتی و انواع

بنا وونود وابسنتگی بنه      در همه آنسا، هیچ تفاوتیبیان شده، تقریباً تمام دوات مردان ایران بوده و هست. بدون هدف 

 های مختلف و حتی رژیمسای متضاد.نظرات مختلف ایدئواوژیک، دوات

پس چرا هر روز اقتصادمان به نفت وابسته شد و در دوات آخر با تقسیم مستقیم پول نفت به )شکل یارانه( بی  مردم 

 به نسایت خود رلید.

یلی واال، خیلی تخیلی و خیلی دورلت و آنقدر دور  ه یافت  راه آغاز را حتی از آیا دایل ای  نیست  ه ای  هدف خ

 لازد؟ دارد، یا بستر بگوییم حتی فکر  ردن به آنرا هم ناممک  میذهنمان دور نگه می

و  وچک میان راه  "مرحله به مرحله"راه صحیح رلیدن به یک هدف دور فقط از طریق شناخت اهداف 

 ورداند. ت قدم به قدم به لوی آنسا را مسیر میشود و حرممک  می

مگر اینکه قبالً راه رفت  از وایی  ،برلد "اورلت" ند، امکان ندارد به فکر می "اورلت" سی  ه مرتب به رفت  

 ریزی  رده باشد. به پایه  وه اورلت را مورد مطااعه قرار داده و آنرا برنامه ، ه هست

اینست  ه اول دقیقاً بدانیم چقدر  شور و منردم  )یعنی اقتصاد بدون نفت( مسمتری  قدم در راه رلیدن به ای  هدف 

 اند.آن به درآمد نفت وابسته

 درجه وابستگی کشور به نفت -1

 نگاهی خواهیم داشت به رابطه نفت و درآمد مردم)دروه وابستگی  شور به نفت( قبل از پرداخت  به ای  امر 

 شود؟ل میصچگونه حاایران درآمد مردم  -1-1

ریزی  نالن اقتصنادی  شنور بنه آن     از مسمتری  مباحثی الت  ه برنامه ه  ،برای اینکه ای  امر را دریافت

نمایند، تقسنیم  نرد و   ان را حاصل میهای متفاوتی درآمدشوابسته الت، باید مردم به وروهسای مختلفی  ه به وونه

 درآمدشان را به نفت شناخت.مقدار وابستگی 

 حقوق بگیران مستقیم دوات -یک

عمالً مسنتقیم از نفنت، حقنوق خنود را      هستند  ه از مردم یوروه ،ها و غیرهها، نظامی ار نان دوات، معلم

بگیر و میلیون حقوق 4دهد  ه دوات آمارهای رلمی نشان می .( ه منبع اصلی درآمد دوات الت) نند، دریافت می
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 % 40خانوارهایشنان   نفری( با 8/2)بار تکفل   ه با احتساب نفر مستمری بگیر بازنشستگی و غیره دارد.میلیون 5/4

 دهند. شور را تشکیل میومعیت 

اابته ای  تعداد از شسروندان به خدماتی هم نیاز دارند  ه تأمی   ننده آن خندمات هنم غیرمسنتقیم از همنی  طرینق      

 پردازیم.،  ه بعداً به آنسا نیز میعنی از درآمد نفت نند، یدرآمد خود حاصل می

 منشاء درآمد  شاورزان و دامداران -دوم

موردنیناز   محصنوالت غنیایی  عمندتاً  دهند،  شور را بخود اختصاص می درصد شاغالن 5/17ای  اقشار  ه 

تواید ننندوان واقعنی هسنتند و    ظناهراً    نه  .نماینند ( را تأمی  میهاو دیگر وروه وروه اول )و باقی افراد وروه خود

  ند.دهد  ه ای  وروه نیز بخشی از درآمدشان را از نفت اخی میدرآمدشان نفتی نیست.  می دقت نشان می

یارانه وازوئیل موتورهای چاهسای آب آنسا، بنزی  اتومبیل حمل محصوالت و موارد دیگری  ه یاراننه در توایدشنان   

  .قطع شود آنسا قادر به تواید نیستندها و غیره( اور اثر دارد )مثل لم

دواتی صورت ویرد، تا بتواننند بنه توایند ادامنه دهنند.      تضمینی باید خرید از محصوالت بسیاری  دربا ای  همه هنوز 

 پییرد.ای  تواید هم صورت نمی ،های نفتییعنی بدون رانت

ای بنه  یندات  شناورزی مخناطرات عمنده    بگیریم از آلیبی  ه در بسیاری از نقاط  شور با مصرف آب فنراوان توا 

 شود.محیط زیست و آنیده وارد می

-ایتر مصنرف منی   1400و وو  1ایتر 1300شود. برای مثال یک  یلووندم % آب  شور در  شاورزی مصرف می90

همه ای  مصارف   ه 2ایتر 50ایتر و یک عدد پرتقال  25زمینی ایتر، یک عدد لیب 13 ند. یک عدد وووه فرنگی 

خطرناک آبسای زیرزمینی، نشست زمی  و دهسا مشنکل  ت سها  شور و فرونشمووب خشک شدن دریاچهت  ه ال

 شود.برداشت انجام می 55/69 لاایانه حدود میلیاردمترمکعب آب ورودی 45/63شوند، چون بازای دیگر می

 ننند.  هزار ایتنر آب مصنرف منی   پانزده هزار ایتر و مرغ چسار دامداری نیز بسمی  نحوه الت یک  یلو ووشت واو 

 های غیرمستقیم دیگر مواد مورد نیازشان نیز به نفت وابسته الت.ویرند و یارانههای لوختی نیز  ه میاابته یارانه

 منشاء درآمد تواید نندوان صنعتی -لوم

ود درصد مشناغل  شنور را بخن    2/34) ه وابستگی ای  بخش به نفت  منشاء درآمد تواید  نندوان صنعتی

% آنسنا ینا   70 ردن قیمنت لنوخت    هدفمنددیگر نیاز به توضیح ندارد، فقط با اعمال مرحله اول دهند( اختصاص می

 ورشکست شدند و یا در شرف آن قرار ورفتند.

ها نیز قادر به رقابت )حتی قیمتنی( بنا محصنوالت خناروی     های ومر ی نباشد، حتی با همی  یارانهبعالوه اور حمایت

 باید تعطیل نمایند.نبوده و 

 ارائه دهندوان خدمات -چسارم

                                                           
 توان گندم خرید لیتر آب چندین برابر یک کیلو گندم تولید شده می 1300با فروش .  1
 شریعتمدار مشاور عالی وزارت جهاد کشاورزی 87762132-133. مأخذ دنیای اقتصاد گروه بازرگانی  2
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 فروشی و غیره نیاز دارنند،  نه درصند بزرونی از اشنتشال  شنور      اابته تمام ای  افراد به خدماتی نیز مثل خرده

  نند.دهد. بنابرای  ای  افراد نیز بطور غیرمستقیم درآمد خود را از نفت حاصل میبه خود اختصاص می %(3/48)

  ترتینب  بندی  % ومعیت  شور نیز به وابستگی مردم به پنول نفنت افنزوده النت و     80یارانه مستقیم به بیش از

و شود م ایران از فروش نفت حاصل میشود،  ه عمالً ا ثریت قریب به اتفاق درآمدهای حاصله مردمالحظه می

 ایم.نفت وابسته ما تا ب  دندان به درآمدهای

 تیمالیات و درآمد نف -1-2

ونایگزی  درآمندهای نفتنی شنود.     بایند    ،منابع درآمندی دوانت النت     ه ازشود،  ه ماایات نیز وفته می

شود. یعنی در واقنع اغلنب منردم    همانطور  ه تشریح شد، درآمد قریب به اتفاق شسروندان  شور از نفت حاصل می

از آنسنا بولنیله دوانت در واقنع پنرداخت        ایران حقوق بگیر دواتند )مستقیم یا غیرمستقیم( بنابرای  ماایات ونرفت  

  مبلشی به مردم و پس ورفت  بخشی از آنست. یعنی اور درآمد نفتی نباشد  سی درآمدی ندارد  ه ماایات بدهد.

رلد دلتگاه عریض و طویل وزارت دارایی و  ار نانش  ه مأموری  اخی مااینات هسنتند )حتنی    بنظر می

ای بنه  ماننند( هزیننه  شوند و یا  امالً پاک منی سا در ای  رابطه به فساد  شیده میاور نخواهیم به اینکه چند درصد آن

خواهد بخش عمده ماایات را از  ند  ه احتماالً خیلی  متراز ماایات دریافتی نیست و اور دوات میدوات تحمیل می

بگوییم  مگر اینکه .ها بکاهدقنسبت از حقوتواند بسمان و می آنچه خودش داده پس بگیرد نیازی به ای  هزینه نیست

 شود، برای  شور مفیدلت.بسرحال تعداد ششلی  ه از ای  بابت در  شور ایجاد می

 اشتغالدولت و  -1-3

دوات خوب، دواتیست  ه در آن  ود نان، پیرهنا، معلنوای  و ناتوانسنا حماینت شنوند و الاقنل از حنداقل         

و فعاایت نیز ششل داشته باشند. داشت  ششل فقط درآمد افنراد   امکانات زندوی برخوردار باشند و افراد در ل   ار

 برد.شان را به عنوان انسان باال میتلازد و منزا ند، بلکه شخصیتشان را میرا تأمی  نمی

ها به آنسا بدون هیچ  اری پرداخت نماید، بسیار بدتر از دواتی یعنی اور دواتی بتواند معادل دلتمزد انسان

با تفاصنیلی  نه وفتنه شند، ظناهراً       دهد.مشاغل غیرضروری ای   ار را با پرداخت حقوق انجام میالت  ه حتی با 

دوات ایران هم بسمی  ترتیب به ایجاد اشتشال چه بطور مستقیم )با پرداخت به  ار نانش( و چه غیرمستقیم با یارانه 

ای خنود بنرای ونروه  ثینر بنه عننوان       راننه هنای یا پردازد و حتی با اخی ماایات از پرداختبه  شاورزی و تواید می

ونیارها نیامنده    ند )مثل آن وروه از  ارورانی  ه بخش دوم آنسا یعننی اوانه   ار نان وزارت دارایی ایجاد  ار می

  ردند(.بودند، وای  اروران بخش  ندن و پر ردن  ارشان را می

 انتفاضه ایران بسوی اقتصاد ملی پایدار   -2

رلیدن به اوتنناب  باید اد بدون نفت اور بخواهیم وام به وام حر ت نماییم، اوای  هدف برای رلیدن به اقتص

هنای بعندی پرداخنت. بنرای مثنال در ونام دوم       توان به قدماور ای  امر ممک  شد، می باشد. "نفت خام"از فروش 

 تبدیل نفت پاالیش شده به  االهای باالتر و همینطور تا آخر.
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 دلتیابی صد لال الت  ه در ایران دنبال نشده الت؟چرا ای  هدف قابل حاال 

ا، هن حلسای آغازی  بوده النت و اابتنه نناهمراهی غربنی    عدم وستجوی راهمسمتری  عامل نگاه دائمی به هدف نسایی و 

دانند  ه راه ما به هدف نسایی از  جاها باید بگیرد و عمالً در فروش پاالیشنگاهسای  برخالف ما غربیسا بخوی میچون 

 نمایند.)فرآوری نفت خام( به ما خودداری می

 چه باید کرد؟ 

. منجر ونردد  نفت خاماور فقط به پاالیش مقدماتی مراحل اول شده فروخت، حتی در باید نفت را حتماً فرآورد 

شود  )چون در حاات فروش نفت خام باید هزینه حمل بخشسایی  ه زیرا الاقل هزینه حمل   متری پرداخت می

بنه مسمتنری     تواننند ، منی شنوند بتندری  لناخته منی    سایی  هپاالیشگاه بعالوهشوند پرداخت( ریخته میدور هم 

 ایجاد اشتشال هم  مک  ند. موضوع بعدی یعنی

نمایی یعنی اقتصاد غیر وابسته بنه نفنت، از عندم صندور نفنت خنام       در وست آن هدف بزرگ :محور اولترتیب بدی 

هنای پناالیش و   باشند و ایجناد اشنتشال در بخنش    ز نفنت خنام ارزانتنر بخرنند( منی     )حتی در صورتی  ه فرآورده را ا

 فرآوریسای نفت خام.

 صندور دیگنر منواد    عندم رویکرد به صنایعی الت  ه مواد اصلی خام آنسا نفت الت و اابته همراه این  دو   محور دوم:

 معدنی به شکل خام و فرآوری نشده نیز باید در دلتور ار قرار ویرد.

  مک به ایجاد صنایع ملی الت،  ه باید با حمایت  امل  مروی صورت ویرد. لوم:محور 

 ارتقاء  یفی ای  صنایع را بجای رقابت با  االی خاروی باید با رقابت داخلی دام  زد. 

لنطح طبیعنی   بازنگری در  شت  شور و حر ت به لوی  شت پایدارلت،  ه نباید از طریق  اهش  محور چسارم:

 صورت پییرد. هارودها و دریاچه دنو خشک شآبسای زیرزمینی 

صنایعی الت،  ه منواد  و افزاری( و دیگر فنون )بخصوص نرم ایارتقاء مشاغل دانش پایه، صنایع رایانه محور پنجم:

 نه  واقنع اوانی  شنکلی النت     این  محنور در    تواند با وسان رقابت  ند.اوایه آن نیروی فکری و نفرلت و  امالً می

 زند، بلکه به آن میافزاید.سانی شدن به آن اطمه نمیو

 های وشرافیایی ایران شور برالاس ویژوی )ترانزیت( وری از پتانسیل عبوریبسره محور ششم:

وورنه هدف اقتصاد  .قدم به لوی آنبهاقتصاد بدون نفت را باید به لااسای آینده مو ول  رد و حر ت قدم

رینزی  شنود، بلکنه امکنان برنامنه    تنسا خودش ممک  نمیها وارد شده و نهبدون نفت فقط در لطح شعار در برنامه

 لازد.ورا و صحیح را نیز ناممک  میمنطقی، واقع

 

 


