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 عهد از رانیا یهاحکومت یتمام توجه. است داشته یحساس و مهم نقش منطقه و جهان خیتار در همواره فارس جیخل

 بر گر،ید یهانیسرزم با یرانیا تمدن و فرهنگ یتالق و ارتباط نقطه کی عنوان به فارس جیخل منطقه به تاکنون باستان

 صورت منطقه نیا از دور شرق و هند قا،یآفر با انیساسان ارتباطات. است افزوده منطقه نیا یاسیس و یاقتصاد تیاهم

 به یهجر چهارم یهاسده در سپس. دادند قرار فارس جیخل در ران،یا فتح یبرا را خود گاهیپا کی مسلمانان. گرفتیم

یپرتغال مهم گاهیپا فارس جیخل ،ییایدر اکتشافات دنبال به. شد دور شرق در اسالم انتشار عامل هیناح نیا از تجارت بعد،

یم هند حفظ یبرا ینظام اتیعمل نقطه نیترمهم را فارس جیخل انگلستان. دیگرد هایسیانگل سپس و هایهلند ها،

 چیه که گفت جرأت به توانیم. دیگرد برابر نیچند یاستعمار یقدرتها یبرا منطقه نیا تیاهم نفت کشف با. دانست

به همین دلیل بود که  .است نبوده ترمهم فارس جیخل از ت،یموقع و تیاهم لحاظ به حال در چه و گذشته در چه ،یآبراه

میالدی درباره نگاه  1838نخست وزیر وقت بریتانیا و از مغزهای متفکر استعمار در سال  Palmerstonپالمرستون 

توسعه طلبانه انگلیس به خلیج فارس رسما گفت: ما وظیفه داریم خلیج فارس را زیر سلطه نیروی دریایی بریتانیا 

اید روشی اتخاذ کنیم که از لحاظ مالی هم درآوریم، به طوری که هیچ قدرتی نتواند با ما به رقابت برخیزد و در این راه ب

اسناد و مـدارك تاریخ دریانوردى در آبهاى جهان نشان مى دهد که خلیج فارس از  برای ما هزینه زیادی نداشته باشد.

سال پیش تاکنون مود توجه اقوام و ملّتهاى مختلف بوده و همواره به عنوان یکى از با  3000زمانهاى قـدیـم حداقل 

ین آبراههاى تجارتى جهان از آن استفاده شده است. ایـن اهـمـیـت هـر چـنـد در طـول زمان متفاوت بوده، ولى ارزشتر

در واقع، از محدوده معینى خارج نشده است. مـهـمـّتـرى اهمیت خلیج فارس موقعیت جغرافیایى خاص آن است که از 

لتها و قدرتهای مختلف بوده است و وجود منابع غنى معدنى نظر راهبردی، نظامى و تجارتى در طول تاریخ مورد توجه دو

 اهمیّت ویژه بخشیده است. به ویژه نقش نفت و گاز و غذایی در آبهای آن به این منطقه 

 

 
 2016% تنگه هرمز در مبادالت انرژی جهان 18.5نقشه مسیرهای استراتژیک صادرات نفت جهان و سهم 

 

متاسفانه برخالف آن چیزی که در ایران شاهد آن هستیم و فقیرترین و محروم ترین استان های ایران همچون سیستان 

بلوچستان، بوشهر و خوزستان در کنار دریاها هستند، کشورهای موفق جهان توانسته اند از ظرفیت عظیم دریا برای 



نه مسئولین اجرایی کشور همچنان از حوزه عظیم اقتصادی قدرتمند شدن کل کشور خود بهره ببرند. در ایران متاسفا

دریا غلفت میکنند و به پژوهش و تحقیق در حوزه دریا  نیز اهمیتی نمیدهند، حتی به توصیه های مکرر اندیشکده های 

 دریایی همچون مرکز مطالعات خلیج فارس که برای توسعه کشور در حوزه دریا تالش میکند نیز توجهی نمیکنند. از

دوران باستان که تمدن های بزرگ جهان در کنار دریاها شکل گرفت تا امروز که ثروتمندترین و آبادترین شهرهای جهان 

در کنار دریاها هستند بشر توانسته از این ثروت طبیعی بهره ببرد اما در ایران مدیران ضعیف اقتصادی و بی توجهی آنها 

اقتصادی کشور هستند. موسسه تحقیقات بازار ثروت جهان نوین با  به مراکز پژوهشی همچنان سدی در راه توسعه

های اقتصادی کل ثروت خصوصی افراد، بر اساس تجزیه و تحلیل تمام دارایی از جمله اموال، پول نقد، سهام بررسی داده

که میزان  و منافع تجاری و... که توسط افراد در شهرهای مختلف جهان جمع آوری شده، و برخالف معیارهای سنتی

شهر برتر ثروتمند جهان در کنار دریاها هستند که در نقشه جهان  11ثروت تولید ناخالص داخلی بوده ثابت کرده است 

 زیر مشخص میباشد:

 
 

 لندن= دریای شمال

 نیویورك= اقیانوس اطلس

 توکیو= دریای چین

 اقیانوس آرام سان فرانسیسکو=

 بیجین= دریای چین جنوبی

 چین جنوبی دریای شانگهای=

 اقیانوس آرام لس آنجلس=

 هنگ کنگ= دریای چین

 دریای تاسمان)اقیانوس آرام( سیدنی=

 سنگاپور=دریای جاوه)اقیانوس آرام(

 شیکاگو= خلیج سنت لورنس

 بمبئی= اقیانوس هند



 تورنتو=خلیج سنت لورنس

 

 

 طرف ازی تالش اگر که است شده منطقه در غالب گفتمان کی به لیتبد فارس، جیخل دری اسیسیی واگراگفتنی است 

 هیحاش نفعیذی کشورها که رودی م آن میب ردینگ صورتیی همگرا میترم ویی واگرا نیا رفعی برا منطقهی کشورها

 و فارس جیخلی منها گزافی ها نهیهز متیق بهی گریدی ها نهیگز خودی اقتصادی ها هدف شبردیپی برا آنی جنوب

ی م میتنظ را خودی ها برنامه استعمارگران استیس هیپا بر ها دولت ازی اریبس هنوز چون. کنند وجو جست را هرمز تنگه

 .اند کردهی ریگیپ را شتریبی ابیدست سرعت با و تر نهیهز کمیی ها راه فرصت، -نهیهز فرمول در شهیهم که کنند

همانطور که در سالهای اخیر امارات متحده عربی و عربستان تالش های گسترده ای را داشتند تا برای کاستن از وزن 

ژئوپولیتیکی و اقتصادی ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز، مسیرهای متعدد خط لوله نفتی را از مسیر زمینی به خارج از 

مسیر ، رات متحده عربی برای کاستن اهمیت خلیج فارس و تنگه هرمزمهم ترین گام اماخلیج فارس طراحی و بسازند. 

نفت خام  کشیده شده وکیلومتر  ۳۸۰به طول حدود  از طریق خط لوله ابوظبیاست که نفت خام امارات جدید صادراتی 

را از جنوب غربی ابوظبی به شهر الفجیره در غرب خلیج عمان ارسال می نماید و از این طریق مسیر تنگه هرمز را  امارات

همچنین در شهر الفجیره، دومین  .میلیون بشکه در روز میباشد ۱.۸دور می زند. گفتنی است که ظرفیت اسمی آن 

م و پیش بینی می شود با توجه به طرح های توسعه ای در پایانه صادراتی نفت خام و فرآورده های نفتی را شاهد هستی

های امارت و زیر کوه  میلیون بشکه در روز افزایش یابد ۸۸ظرفیت ذخیره سازی آن به حدود  ۲۰۲۰این پایانه، تا سال 

 فجیره مکانهایی برای ذخیره سازی تعبیه گردد. 
 

 با لوله خط قیطر از نفت انتقالی برا رای متعددی هاطرحی الدیم ۲۰۰۷ سال ازی سعود عربستان و متحدهی عرب امارات

آن ازی بخش ۲۰۱۲ سال در که کردند هیته فارس جیخل در رانیا کیتیژئوپول قدرت کاهش و هرمز تنگه زدن دور هدف

 بشکه ونیلیم ۶.۶ حدود انتقالی برا فعال لوله خط 3ی دارا کشور دو نیا حاضر حال در اساس نیا بر. شدیی اجرا ها

 خطی سعود عربستان البته .است شده اعالم بشکه ونیلیم ۴ حدود هالوله خط نیای خال تیظرف .هستند روز در نفت

ی برداربهره مدار از تیکو به عراق حمله از پسی ول کندیم عبور عراق خاك از که دارد اریاخت در زینی رفعالیغ لوله

 ونیلیم ۱۱ انتقال تیظرف بای الوله خط احداثیی اجرا وی فن مطالعهی الدیم ۲۰۱۲ سال در نیهمچن. است شده خارج

 عربستان تاکنونی ول خورده دیکل آنیی اجرا مراحل و شده انجامیی کایآمر مشاور میت کی توسط روز در نفت بشکه

 خود، نفت بر افزون که دهدیم امکان عربستان به لوله خط نیا. است نکرده منتشر طرح نیایی نها سرنوشت ازی اطالعات

 و ستین مشخص لوله خط دو نیا از استفاده در عربستان بالفعل توان حال نیا با. کند صادر زین را قطر و تیکو داتیتول

 360 لوله خط قیطر از را خودی صادرات نفت از درصد 75 امارات است قرار. است مانده دور ها رسانه دسترس از

 شدت به را هرمز تنگه از اشی نفتی ها محموله عبور به کشور نیای وابستگ کار نیا با و کند صادر رهیفجی لومتریک

 نیا انتقال تیظرف. شد واگذاری نیچ مانکاریپ کی به امارات دولتی سو از 2008 سال از پروژه نیای اجرا .دهد کاهش

ی تیاهم کشورشی برا لوله خط نیا است معتقد امارات نفت ریوز و است روز در بشکه ونیلیم 1.8 روزانه لوله خط

 احتمال شدن مطرح با همزمان و گذشتهی ها سال در فارس جیخل هیحاشبی عربی کشورها. دارد کیاراستراتژیبس

 تنگه نیا از شانیها نفتکش عبور به خودی وابستگ از مختلفی ا لوله خطوط جادیا با تا اند کرده تالش هرمز تنگه انسداد

 کی روزانه صادرات امکان سرخی ایدر به خودی میقدی نفت لوله خط کی یانداز راه با زین عربستان دولت  .بکاهند



غرب یا پترولیان -خط لوله شرق. است کرده ایاح لوله خط نیا قیطر از را خود نفت بشکه هزار ششصد و ونیلیم

ند ظرفیت نامی حدود عربستان که نفت را از استان شرقی عربستان سعودی به بندر یونوبو در دریای سرخ حمل می ک

میلیون بشکه در روز حمل میکند. این مسیری است که برای  1.9میلیون بشکه در روز دارد اما در حال حاضر تنها  4.5

بازارهای اروپایی قابل قبول است، اما مسیری طوالنی و پر هزینه برای عربستان سعودی برای عرضه بازارهای بزرگ 

میلیون بشکه در روز افزایش یافته  11االت متحده برای افزایش ظرفیت این خط به آسیایی به شرق است. پیشنهاد ای

است. این نه تنها تمام نیازهای صادرات نفت خام عربستان را برآورده می کند، بلکه به اندازه کافی برای رسیدگی به همه 

 جهینت معتقدندی برخ نفت صادراتی برا امارات و عربستانی ا لوله خطوط به باتوجه لذا کویت و قطر نیز به سر می برد.

 گاز صادرات بری منف ریتاث و کرد خواهد مواجهی درصد ۱۳.۵ کمبود با حداکثر نفتی جهان بازار هرمز تنگه شدن بسته

 جیخل هیحاشی کشورها انیمی رنفتیغ یکاالها تجارت نیهمچن. باشدیم رانیا دوستان از که گذاشت خواهد زین قطر

 تواندیم هرمز تنگه طیشرا شدنی بحران صورت در کند،یم عبور هرمز تنگه از اکنون که جهانی کشورها ریسا و فارس

 . شود منتقل آزادی آبها بهی نیزم بصورت

 

 

رژیم صهیونیستی  ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز، سیاسی و اقتصادی همچنین در راستای سیاست کاهش حوزه نفوذ

نیز با همکاری عربستان و امارات برای تغییرات در ژئواکونومیک و انتقال انرژی در منطقه غرب آسیا برنامه هایی تدوین 

وزیر اطالعات و حمل و نقل اسرائیل به تازگی از بررسی طرح مشترك عربستان، اسرائیل و « اسرائیل کاتز» کرده است. 

 -خط آهن مشترك جهت توسعه روابط تجاری منطقه ای و فرامنطقه ای مثلث تل آویو  امارات برای ساخت و توسعه

ابوظبی و صادرات انرژی خبر داده است. این خط آهن از حیفا آغاز می شود و به بیسان میرسد و از بیسان به پل  -ریاض 

ید این خط آهن را از اربد و شیخ حسین گذرگاه زمینی میان اردن و سرزمین های اشغالی میرسد پس از آن اردن با

المفرق ادامه داده تا به مرزهای عربستان برسد. با اتصال این خط به شبکه ریلی عربستان، دیگر کشورهای عربی از جمله 

امارات و بحرین نیز به این محور وصل خواهند شد. اسرائیل می خواهد از این طریق نشان دهد که خطوط راه آهن از 

ج فارس به عنوان راه آسانتری برای حمل و نقل و انتقال کاال از اروپا به خاورمیانه قابل استفاده خواهد حیفا تا حاشیه خلی

 ۲۰۳۰بود و دیگر نیازی به تردد از مسیر تحت کنترل ایران نیست. بدیهی است که محمدبن سلمان برای اجرای سند 

مدهای ناخالص ملی ازجمله تجاری سازی عربستان نیازمند خروج از اقتصاد نفتی و روی آوردن به سمت افزایش درآ

است. این همان طرحی است که شیخ زاید حاکم دوبی سالها پیش برای ایجاد نوسازی اقتصادی در این جزیره کوچک از 



امارات در پیش گرفت. لذا توسعه روابط تجاری عربستان با اروپا از یک سو و کشورهای منطقه از سوی دیگر میتواند این 

ر را به هاب لجستیکی منطقه بدل کند. یکی از بهترین گزینه های پیش روی ریاض برای توسعه این روابط توسعه کشو

خطوط ریلی خود به سمت اروپا و توانایی اتصال به جنوب قاره سبز از طریق دریای مدیترانه است. با محاسبه مسیر ریلی 

 ۲۶۰۰سیم و آن اینکه از بندر حیفا تا امارات تقریبا حدود پیشنهادی اسرائیل به نتیجه ای نسبتا شگفت انگیز میر

کیلومتر خواهد بود. البته با توجه به اینکه نباید سوبسیدهای نفتی سعودی، امارات  ۲۳۲۰کیلومتر و تا بحرین نیز حدود 

ی ممکن است از و بحرین برای تقویت این مسیر و پایین آوردن هزینه ها را نادیده گرفت. با این حساب عربستان سعود

اقتصاد نفتی به هاب لجستیکی و ترانزیتی در منطقه میان خاورمیانه و اروپا بدل خواهد شد. وجود مسیری امن، ارزان 

قیمت و به دور از تنش های سیاسی منطقه ای با ایران می تواند اهمیتی ویژه برای مسیر ریلی یاد شده ایجاد کند. با 

شده از سوی کاتز به این نتیجه خواهیم رسید که جدا از درآمدزا بودن مسیر ریلی یاد  نگاهی به نقشه مسیر ریلی تعریف

شده، هدف عمده دیگر مسیر کاهش اهمیت استراتژیک تنگه هرمز و حذف نفوذ ژئوپولیتیکی ایران و همچنین تضعیف 

مقصد دوبی و یا نفتکش های مسیر ترانزیتی ترکیه خواهد بود. بدون شک کاالهای جا به جا شده از طریق دریایی به 

کشورهای نفتی حاشیه خلیج فارس ازجمله کویت، عربستان، بحرین و قطر می بایست از طریق تنگه هرمز عبور کند. از 

آنجاکه این تنگه به طور کامل در کنترل ایران بوده، رقبای منطقه ای این کشور مانند عربستان و دیگر کشورهای حاشیه 

یجاد راه های متعددی برای دور زدن این تنگه هستند و اکنون به نظر میرسد با توجه به تالش خلیج فارس به دنبال ا

برای عادی سازی روابط میان کشورهای عربی و اسرائیل و در صورت راه اندازی این خط ریلی، در آینده تا حد زیادی از 

ات متحده عربی می تواند برای متصل سازی اهمیت استراتژیک تنگه هرمز کاسته خواهد شد. حتی بر همین مبنا، امار

عربستان و دیگر کشورهای مسیر به آبهای آزاد آن هم بدون نیاز به تنگه هرمز، کاالها و نفت تجاری خود را از طریق بندر 

  دارد. واقع در شمال شرقی این کشور استفاده کند که البته در آبهای دریای عمان و پشت تنگه هرمز قرار« فجیره»

از اهداف راه اندازی این مسیر ریلی انجام صادرات نفتی عربستان و دیگر کشورهای نفتی حاشیه خلیج فارس به  کیی

اروپا و حتی آمریکا آن هم بدون وجود مانعی مانند تنگه هرمز بر سر راهشان است. با عملیاتی شدن پیشنهاد ساخت خط 

ف خواهد شد، بلکه شرایط اتصال کشورهای عربی حاشیه خلیج ریلی مذکور از سوی اسرائیل نه تنها این نگرانی بر طر

مدیترانه صورت خواهد گرفت و این  فارس به یکی از مدرن ترین بنادر خاورمیانه یعنی بندر حیفا در اسرائیل و در حاشیه

اساس  تنها ایران است که متضرر خواهد شد و حوزه نفوذ و اهمیت راهبردی انرژی خود را از دست خواهد داد. بر

معادل رقمی بیش  TEUهزار  ۱۱اطالعات درج شده در وب سایت رسمی بندر حیفا، حجم مبادالتی این بندر در روز به 

ترمینال  ۷هزار متر مربع ساخته شده و مجهز به  ۷۰۰میلیون تن در سال میرسد. این بندر در زمینی به مساحت  ۴از 

درصد از حجم کاالی مبادله شده در ۱۱، ۲۰۱۳ده از این بندر در سال است. الزم به ذکر است که بر اساس آمار منتشر ش

سال پیش بوده است. آنچه مسلم است  5این بندر را نفت تشکیل می دهد. این درحالیست که این آمار متعلق به بیش از 

گیر افزایش خواهد اینکه میزان نفت مبادله شده در این بندر در صورت راه اندازی خط ریلی مذکور به رقمی بسیار چشم

یافت. با این حساب در صورت اجرایی شدن طرح مذکور، عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس قادر به 

ا ترکیه خواهند بود. در خصوص یاتصال دریایی به تمامی نقاط اروپا بدون نیاز به مسیر ترانزیتی ایران، عراق و سوریه 

ترکیه نیز باید یادآور شویم که در صورت راه اندازی این مسیر، کریدور باد ابریشم رقابت در زمینه تجارت بین الملل با 

( که پیشتر رقیبی جدی برای راه ابریشم ایران به حساب می آمد نیز به دلیل پرهزینه و The Silk Windترکیه )

صعب العبور بودن مسیر عبوری از دریای خزر و مناطق سردسیر در قزاقستان، جذابیت خود را تا حد زیادی از دست 



اروپا به طور کامل در آبهای گرم  و انهمدیتر، اسرائیل، اردن، عربستان ،خلیج عمان ،خواهد داد. چراکه مسیر اقیانوس هند

  قرار داشته و امکان بهره برداری از آن در تمامی فصول سال امکانپذیر می باشد.

 

نتوانسته از ظرفیت عظیم خلیج فارس برای حداقل توسعه سواحل جنوبی خود بهره الزم را  اما در این میان ایران هنوز

ناکام مانده و پتانسیل دریامحور که باعث توسعه و پیشرفت ایران یز ن خلیج فارسببرد. حتی در صنعت گردشگری 

مانده است. صنعت گردشگری در چهارپنجم کشورهای جهان، یعنی در  بال استفادهبسیاری از کشورهای جهان شده است 

خود اختصاص اول را به  کشور، رتبه 80منبع اصلی کسب ارز خارجی است و در بیش از  5کشور، یکی از  150بیش از 

که در اکثریت قاطع اند، چناننصیب نماندهدهد. در این میان کشورهای در حال توسعه نیز از مزایای این صنعت بیمی

ترین منبع درآمد سوم کشورهای فقیر عمدهکشورهای در حال توسعه، گردشگری یکی از منابع اصلی درآمد و در یک

میلیون گردشگر درسال( به خود اختصاص داده است  38تبه برتر جهانی را )با بوده است که البته ترکیه در این مسئله ر

صنعت گردشگری برای کشورهای درحال توسعه که با معضالتی چون نرخ باالی بیکاری، چهره بین المللی . توسعه

ر است. ایران در مخدوش، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی عمدتا نفتی مواجهند، از اهمیت فراوانی برخوردا

شود که متاسفانه علیرغم وجود میلیون کشور برتر با ظرفیت عظیم میراث تاریخی و طبیعی جهان محسوب می ۱۰زمره 

ها نفر بیکار، از این پتانسیل باال در جهت توسعه صنعت گردشگری، رشد اقتصادی و اشتغالزایی استفاده نکرده است. 

جزیره مسکونی و غیرمسکونی در خلیج  25ی از نظر تنوع آب و هوایی، بیش از علیرغم اینکه ایران امتیازات بسیار

فارس، جاذبه های متعدد طبیعی، تاریخ و تمدنی باستانی و اماکن دینی مختلف )اسالمی، زرتشتی، یهودی و مسیحی( 

های صنعت گردشگری سایت مهم تاریخی ثبت شده در سازمان یونسکو است، اما سهم ایران از عایدی  23دارد و دارای 

% میباشد. همچنین با تحریم های ایاالت متحده علیه ایران و منابع ارزی محدود ورودی 1جهان بسیار ناچیز و در حدود 

به کشور، گردشگری و واردات ارز کمک بزرگی به اقتصاد کشور، درآمدزایی و کاهش نرخ بیکاری میکند. بر اساس گزارش 

 های طبیعیو رتبه پنجم در جاذبه های باستانی و تاریخیرتبه دهم در دارا بودن جاذبه سازمان جهانی گردشگری، ایران

جهان است، یعنی با احتساب عبور گردشگر از  48جهان دارد، اما رتبه فعلی گردشگری ایران درحال حاضر بیش از 

این نشان از ضعف شدید مدیریتی میلیون نفر گردشگر در سال به ایران سفر میکنند که  4.9مرزهای ایران تنها حدود 

تولید % از 6ما در این صنعت میباشد. آمار دولتی ایران با اغراق نشان میدهد که گردشگری فعلی ایران سهمی حدودا 

% از اشتغال را به عهده دارد اما پژوهشگران اروپای همچون کریستوفر هیوت این میزان را بسیار کمتر 0.5و  ناخالص ملی

% از تولید ناخالص داخلی ایران میداند که سهمی بسیار ناچیز است. بیشتر گردشگران وارد شده به ایران 2.5و در حدود 

کشور عراق و جمهوری آذربایجان هستند که عموما برای زیارت و یا درمان به ایران سفر میکنند و چنانچه فقط  2از 

گردشگرانی که در هتل های ایران برای سیاحت اقامت میکنند را محاسبه کنیم رقم بسیار ناچیزی خواهد شد. سیاست 

چشم انداز مثبتی برای توسعه و رشد صنعت  های اتخاذ شده فعلی ایران در صنعت گردشگری نیز نشان میدهد

گردشگری وجود ندارد. درحالیکه دنیا درحال رقابت شدیدی در صنعت گردشگری است. به باور نشریه گاردین چین تا 

رتبه نخست جذب گردشگر در جهان را به خود اختصاص خواهد داد و به برترین اقتصاد جهان تبدیل خواهد  ۲۰۳۰سال 

، کشور چین بیشترین شمار گردشگران داخلی و هم خارجی را جذب ۲۰۳۰دهند که تا سال ن میشد. تحقیقات نشا

خواهد کرد و جای فرانسه که اکنون رتبه اول جذب گردشگر در جهان است را خواهد گرفت. چین با دو عامل گردشگری 

 ن است.و صادرات در حال کنار زدن ایاالت متحده آمریکا از مقام قدرت برتر اقتصاد جها
-most-worlds-the-be-will-https://www.theguardian.com/travel/2018/nov/06/china
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 از نگاه سازمان جهانی اقتصاد ۲۰۳۰نمودار بزرگترین مقاصد گردشگری جهان تا سال 

 

 

در حقیقت رشد اقتصادی ناپایدار و کم کیفیت دهه هشتاد ایران بر خالف آن چه در همه اقتصادهای با رشد سریع تجربه 

روی کار( نیست. در ربع قرن گذشته شده، ناشی از رشد و صادرات تولیدات صنعتی )با ارزش افزوده باال و متکی به نی

درصد رشد سرانه حقیقی اقتصادی(،  ۷۳۱برندگان مهم و اصلی تحوالت اقتصادی جهان، به ترتیب کشورهای چین )با 

درصد(،  ۱۳۴درصد(، مالزی ) ۱۷۸درصد( کره جنوبی ) ۱۸۸درصد(، سریالنکا ) ۲۰۷درصد(، هند ) ۲۵۸ویتنام )

درصد( به شمار می روند. رشد اقتصادی همه این کشورها ناشی از رشد باالی  ۱۲۶درصد( و تایلند ) ۱۳۱بنگالدش )

تولید و صادرات صنعتی و افزایش سهم بخش صنعت از اقتصاد است. باید تاکید شود بر خالف ایران که تولید و صادرات 

عی یافته، تولید و صادرات صنعتی این مواد خام و اولیه صنعتی با تکیه بر مزیتهای رانتی و با اشتغالزایی پایین توسعه سری

کشورها با تکیه بر نیروی کار داخلی و مزیتهای رقابتی رشد داشته است. مهمترین خطای راهبردی و توسعه ای دولتهای 

نهم و دهم این بود که به جای حمایت از توسعه صنایع پایین دستی بخش خصوصی واقعی )ایجادکننده اشتغال و درآمد 

گسترش صنایع بزرگ دولتی و شبه خصوصی مانند پتروشیمی، فوالد، خودرو و سیمان اقدام شد. در طی  ملی(، در جهت

درصد افزایش  ۴۷درصد و فوالد  ۶۸درصد، خودرو  ۱۰۴درصد، سیمان  ۱۷۱، تولید پتروشیمی ۱۳۸۴-1390سالهای 

درصد، فلزات اساسی  ۶۷۰هن درصد، سنگ آ ۸۹۰درصد، سیمان  ۵۵۳یافت. در همین حال میزان صادرات پتروشیمی 

درصد رشد داشت. این سرعت باالی رشد، بدون  ۳۰۰درصد و در مجموع صادرات مواد خام و اولیه صنعتی بیش از  ۷۰

اعطاء گسترده و وسیع رانت انرژی و دیگر انواع رانتها به هیچ  عنوان ممکن نمی شد. نکته کلیدی این است که با وجود 

https://www.theguardian.com/travel/2018/nov/06/china-will-be-the-worlds-most-popular-holiday-destination-by-2030


ایع کوچک و متوسط تضعیف و تهدید شدند، به صورتی که در مجموع دهه هشتاد در حدود رشد سریع صنایع بزرگ، صن

درصد از ایجاد  ۳۰درصد سرمایه گذاری صنعتی کشور معطوف صنایع بزرگ و انرژی بر شد که در مقابل  در حدود  ۷۰

 اشتغال صنعتی سهم داشتند. 

 

مد و همچنین دولت دوازدهم، متاسفانه همان دورهای باطل و در دولت یازدهم که تحت عنوان تغییر و تحول بر سر کار آ

ساختار رانتی اقتصادی سابق، اما با شدت و حدت هر چه بیشتر تعقیب می شود. در این دولتها همچنان توسعه و حمایت 

یه بربسته از صنایع و بخشهای اقتصادی رانتی )استخراج نفت و گاز و معادن و تولید فوالد و پتروشیمی و خودرو با تک

رانت ها( تحت کنترل/مدیریت/مالکیت تکنوکراتهای دولتی/رانتی استمرار دارد. آن چه که به عنوان رشد اقتصادی 

با افتخار از آن نام برده میشد... در اصل یک رشد اقتصادی غیرفراگیر و سطحی متکی  96و  95دورقمی و باال در سال 

درصد از جامعه فعاالن اقتصادی و مردم را در بر نمی  ۹۰است که بیش از به رانت منابع و فروش ثروتهای ملی ایران 

گیرد و فاقد ارزش و تاثیر در زندگی روزمره مردم است. روندها و عملکردهای رانتی اقتصاد ایران که فقط منافع گروه 

رکود، بیکاری گسترده، قلیلی را تامین می کند، مهمترین عامل رشد اقتصادی غیرفراگیر، کم کیفیت و پایین، تعمیق 

متوقف و رشد منفی را طی  98و  97افزایش فقر و نابرابری اجتماعی وضعیت اقتصادی کشور بود که آن هم در سال 

پیش بینی  %۳.۶را منفی  ۲۰۱۹رشد اقتصادی ایران در سال  IMFالمللی پول کرده و خواهد کرد. بطوریکه صندوق بین

میالدی را منفی  ۲۰۱۹دانسته و برای سال  %۱.۵را منفی  2018ایران برای سال کرده است. این صندوق رشد اقتصادی 

تورم ایران را  2019و برای سال  اعالم کرد %۲۹.۶را  2018پیش بینی کرده است. همچنین نرخ تورم در سال  ۳.۶%

و کاهش فروش آن . این صندوق علت سیر نزولی اقتصاد ایران را وابستگی به نفت % پیش بینی کرده است40باالی 

 دانسته است.
-36-shrink-economy-irans-forecasts-https://www.albawaba.com/business/imf

1976221-sanctions-us-due-2019-percent 
 

منشاء اصلی فعالیتهای ناسالم اقتصادی در ایران که باید اصالح شود ولی اقدام جدی هم برای  ۱۰آنچه تصور میگردد 

 رفع آن صورت نمیگیرد به شرح زیر است: 

 

 عدم شفافیت بخش عمومی ️◽

 موانع تجاری ️◽

 سیستم دونرخی و سرکوب نرخ ارز ️◽

 بوروکراسی ناکارآمد و فرسایشی️◽

 سیاستهای مبتنی بر توزیع رانت ️◽

 ضعف سیستمهای کنترل و تطبیق ️◽

 ضعف نظارتها ️◽

 تعارض منافع در سیاستگذاریها ️◽

 گستردگی بخش عمومی غیردولتی ️◽

 بیکاری باال و دستمزدهای پایین ️◽
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کشور است. در حقیقت  بودجه وسیع دولتها به جای بودجه عمرانی ۹۵تا  ۸۰های اقتصاد ایران از سال تمشکالکی از ی

های دولتی در مقابل بودجه اندك عمرانی کشور، وضعیت اقتصادی ایران را رشد نجومی بودجه عمومی دولت و شرکت

 تر کرده است.وخیم

 

 
مقایسه سرانه تولید ناخالص داخلی ایران با کشورهای مالزی، ترکیه و کره جنوبی نشان می دهد که ایران علیرغم ظرفیت 

ی جمعیتی برای تولید و صادرات، موقعیت خاص و استراتژیک جغرافیایی و هزاران اثر قابل توجه طبیعی و های باال

تاریخی برای جذب گردشگر خارجی متاسفانه از این ظرفیتها استفاده بهینه نکرده و از کشورهای فوق فاصله گرفته و 

ترکیه و مالزی ایران را از نظر اقتصادی  ۱۳۶۸و سال کره جنوبی از ایران سبقت می گیرد  ۱۳۶۷عقب افتاده است. سال 

به سرعت جا می گذارند. اگر ایران کشوری عادی در گوشه ای دورافتاده از جهان با جمیعت اندك بود، این نوع مدیریت 

و برای  اقتصادی کشور قابل قبول بود. اما مدیران قتصادی ایران نتوانسته اند از ظرفیت های باالی کشور استفاده کنند



مردم تولید شغل کنند. نتیجه این میشود که بسیاری از شاغلین ایران یا کارمند ادارات دولتی با راندمان بسیار پایین 

میلیونی  ۸.۵هستند، یا مشغول مشاغل کاذب و میلیون ها نفر هم بیکار... هستند. قابل ذکر است اتریش با جمعیت اندك 

 لید ناخالص داخلی دوازدهمین کشور ثروتمند جهان است.)نیمی از جمعیت تهران( بر اساس تو

 
 

میلیون نفری ۸۰ایران داده نشان  HowMuchرموسسه را نشان میدهد.  سهم اندك ایران از اقتصاد جهانفوق نمودار 

( را به خود % سهم از اقتصاد جهان )براساس تولید ناخالص ملی0.5 میلیون نفری با۷% هم سطح با امارات 0.57با 

اختصاص داده اند که این رقمی بسیار ناچیز برای کشوری همچون ایران با دارا بودن سه دریای مهم و استراتژیک 

 همچون خلیج فارس، کاسپین و دریای عمان است.

 

 
 

تولید ناخالص ملی به نسبب ظرفیت جغرافیایی، اقتصادی و منابع طبیعی باید  ایرانکوچک اقتصاد برای پی بردن به 



ایران با دهها برابر وسعت و  را با یمیلیارد دالر  325میلیون نفری  5سنگاپور با وسعت نصف جزیره قشم و جمعیت 

 ارد دالری مقایسه کنیم!میلی 440 و تولید ناخالص داخلیمیلیون نفری  80جمعیت 

 

 
 

ن را به کنترل خود در خواهند کشورهای زیر اقتصاد جها 2050سازمان جهانی اقتصاد پیش بینی کرده است که تا سال 

  ژاپن-8 مکزیک-7 روسیه-6 برزیل-5 اندونزی-4 آمریکا-3 هند-2 چین -1 آورد:

 

 عوامل تیتقو و دیتشد اما دارند، وجود فارس جیخل منطقه در بالقوه صورت به و بالفعل صورت به واگرا و همگرا عوامل

. است کرده لیتحم رانیا ژهیو به منطقه جوامع بر رای هنگفتی ها نهیهز استی جهان بزرگی قدرتها مطلوب که واگرا

 ندهیآ از میب و ترس منطقه نیا ساکنان بر آن انباریز اثرات و ستیز طیمح بیتخر فارس جیخل در بزرگ جنگ سه

ی ها نهیهز وی حاتیتسل مسابقه حکومتها، تیمشروع فقدان ،یاجتماع وی اسیس نشدهی نیب شیپی ها تنش و ها بحران

 اقتدار ،یکاریب کاهش ،یاجتماع ثبات ت،یامن سالمت، ،ییشکوفا شرفت،یپ یبرای عامل به تواندیم همه و همه آن، گزاف

 بر غلبه ،یا فرامنطقهی روهاین دخالت ازی ریجلوگ آموزش، گسترش منطقه، مردمی برا منطقهی ثروتها مصرف منطقه،

 ستیز طیمحی آلودگ کاهش منطقه،ی فرهنگ وی علمیی شکوفا وی ا منطقهیی خودکفا ،یا منطقه بازار جادیا اختالفات،

 همچونی کشور ستهیشا امروز فارس جیخل صادرات حوزه در نیهمچن. شود لیتبدی قوم وی مذهبی تهایاقل به احترام و

 نیچ همچونی کشور به ترال روش به قیعمی آبها ازی دماهیصی تکنولوژ ساخت ای کردن واردی بجا که ستین رانیا

 ادانیص درآمد اندك آن و کند غارت قتیحق در و دیصیی ایدر منابع وی ماه تن ها ونیلیم فارس جیخل از تا بدهد مجوز

 را کشوری نیسرزم خاك آن بدتر نمونه ای! ردیبگ آنها از زین را اورندیم بدست را خودی روز فارس جیخلی آبها از کهی رانیا

 د،یتول از استفادهی بجا که است فاجعه عمق نیا! دینما صادری عربی کشورها بهی ا گلخانه ای یکشاورز خاك بهانه به



 و میکن صادر را هرمز رهیجز سرخ خاك ای ینیسرزم خاك گریدی کشورها بهی رانیای کاال صادرات وی بالندگ وی سازندگ

 و رانیمد فارس جیخلیی ایدر میعظ تیظرف به باتوجه! میبده را خودمانی ایدری عیطب منابع غارت جوازی نیچ به

یی ایدری گردشگر حوزه در چه دهند، انجام ایدر حوزه دری تیریمد وی فکر انقالب کی دیبا کشور کالن رانیگ میتصم

 کمک بایی ایدر میعظ عیصنا ساخت حوزه در چه و منطقه بهی رانیای کاال صادرات و کارخانجات ساخت حوزه در چه

 ازی اریبس کهی نیمتخصص و جوان نخبگان لیپتانس ازی ریگ بهره و دوستی کشورها شرفتهیپی های تکنولوژ از گرفتن

 . هستند کار به مشغول مرتبط ریغ امورات در آنها
 


