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مالك اين منابع  -1نگريست. يعني: » سرمايه ملي«منابع زيرزميني غيرقابل تجديد هر كشور را بايد به چشم 
تنها نسل امروز مردم   نه-2و نه مالك ذاتي آن است. » سرمايه«اند. دولت امين مردم در حفظ و ارتقاي اين  مردم

موجب قوام جامعه است. نبايد از سرمايه خورد. بايد سرمايه  -3اند.  هاي آتي شريك در اين سرمايه كشور، بلكه نسل
نابع زيرزميني غيرقابل تجديد هر كشور . متر را پيدا كرد هاي ارزشمندتر و ثبات آفرين هاي تبديل سرمايه به شكل راه

  :ينگريست؛ يعن» سرمايه ملي«به چشم را بايد 

 .و نه مالك ذاتي آن است» سرمايه«اند. دولت امين مردم در حفظ و ارتقاي اين  مالك اين منابع مردم .1
 .اند هاي آتي شريك اين سرمايه تنها نسل امروز كشور، بلكه نسل نه .2

ات هاي ارزشمندتر و ثب هاي تبديل سرمايه به شكل سرمايه روح قوام است. نبايد از سرمايه خورد، بايد راه .3
 .تر را پيدا كرد آفرين

 .اي مناسب به ارث برده است هاي كشاورزي مرغوب و خانه خانواده كشاورز مرفهي را در نظر بگيريد كه زمين

هاي كشاورزي و سپس خانه (بخوانيد سرمايه خانواده) را فروخته، صرف تامين هزينه خوراك  اگر پدر به تدريج زمين
گام مرگ، فرزندانش را بدون سرمايه و منبع درآمد بگذارد، پدر اليقي محسوب و پوشاك و سفر و تفريح كند و هن

اي سرشار از ركود  شود. واقعيت آن است كه اگرچه ظاهر اين زندگي مرفه است، اما فضاي حاكم بر چنين خانواده نمي
رونقي ميرا و مقطعي و خمودي و تنبلي خواهد بود و فرزنداني وابسته و ضعيف به بار خواهد آورد. رونق آن هم، 

است. اما اگرپدر با بسيج خانواده در كار و تالش و توسعه و بهبود اراضي يا ايجاد منابع جديد توليد ثروت (مثال 
هاي جديد) ضمن تامين نيازهاي خانواده، سرمايه انتقالي به نسل بعد را بيشتر و با  احداث كارگاه لبنيات يا ايجاد باغ

ل است. باالخص اگر بتواند كاري كند كه خالص سرمايه سرانه انتقالي به هر فرزند از تر كند، پدري مسوو ثبات
تر شوند. او نه تنها  سرمايه اوليه خودش بيشتر باشد، شايسته تقديراست، چون اجازه داده اعضاي خانواده ثروتمند

نه اعضاي آن را نيز باال برده است. هاي جاري خانواده را تامين كرده است، بلكه سرمايه سرا درآمد مناسب براي هزينه
 .فضاي اين خانواده هم پر از اميد و تالش است و هم در واقع مدرسه پرورش فرزنداني كوشا و توانا خواهد بود

تواند مس را استخراج و صرف هزينه جاري  كشورها هم همين گونه اند. دولت يك كشور مس خيز، مثال شيلي مي
هاي اجتماعي  با آن ارزاق وارداتي بخرد و توزيع كند. در حمايت مت بر آن است.نسل حاضري كند كه درگير حكو

حد و مرزي نشناسد. ارز ارزان و فراوان براي سفرهاي خارجي و واردات مصرفي فراهم كند. بدون توجه به بهره وري، 
ود را مقيد به انضباط مالي و به استخدام دولت درآورد. خ» شبه شغل«تري از مردم را با ايجاد  روز به روز گروه بزرگ

شده، منابع را صرف دسترسي به  هاي كارشناسي هاي مصوب نداند. به جاي تقيد به هزينه در برنامه پايبند برنامه
هاي مجرب بشري را وا نهد و هرجور دلش خواست به سعي و خطا بپردازد. اينجا  ها و آموزه آرزوها و روياها كند. مدل

 » ...و آنجا پول پخش كند



اما اگر روزي اين شيلي مس خيز ، به اين سرمايه ملي با ديدي متفاوت نگاه كند، چنين دولتي موجودي معادن مس 
و در شان يك » سرمايه ملي«را يك غنيمت متعلق به دولت براي مصرف در هر امري، نخواهد انگاشت و با آن مانند 

هد كرد. اين دولت هيچ عجله اي براي برداشت حداكثري امانت ملي متعلق به مردم امروز و مردم فردا رفتار خوا
دهد. قبل از برنامه ريزي براي استخراج هر كيلوگرم مس از خود خواهد پرسيد: حفظ اين  منابع از خود نشان نمي

گذاري  تر است يا تبديل آن به نوع جديدي از سرمايه؟ و اين تغيير سرمايه سرمايه در معدن براي شيلي اقتصادي
كند؟ آيا به هدف اصلي من كه ثروتمندتر شدن هر فرد شيليايي نسل امروز و  هاي بعد را تامين مي منافع نسل چگونه

تر  گذاري ملي جذاب گذاري جديدي روي ميز بود كه از ديد سرمايه انجامد؟ تنها وقتي كه سرمايه نسل بعدي است مي
دهد  شود. استيگليتز اقتصاددان برنده نوبل هشدار مي از حفظ انباشته معدني برآورد شد، دستور استخراج صادر مي

تر از  رسد كه حفظ برخي معادن غني در زير زمين براي آينده كشور، اقتصادي چنين دولتي گاهي به اين نتيجه مي
گاه از سرمايه نخواهد خورد و بر تعهد ملي خود بر حفظ  استخراج امروز آن است! دولت مسوول با تحمل سختي، هيچ

مدت از  تقاي آن پاي خواهد فشرد. اين دولت در مقابل وسوسه افزايش انفجاري هزينه و كسب محبوبيت كوتاهو ار
كند. امكان ندارد  طريق توزيع سرمايه ملي (از طريق فروش مس براي تامين مصارف انبساطي جاري) مقاومت مي

خورهاي دولتي را تامين كند. با مردم صادقانه  تري از نان مس بفروشد تا حقوق و مزاياي بيشتري براي تعداد فزاينده
گذاري به جاي خوردن سرمايه سخن  از لزوم كار بيشتر و تحمل رياضت دوران گذار و از نتايج رويكرد توسعه سرمايه

هاي دوران ساختن كشور را با سالمت مالي اركان دولت و خدمت اليق  گويد. همراهي مردم در تحمل سختي مي
هاي ملي را براي رقابت در توليد، فرآوري و  ويد. درگيري فكري اين دولت آن است كه چگونه بنگاهگ دولت پاسخ مي

كند زيربناهايي  محصولي شدن اقتصاد است و سعي مي تر كند. اين دولت نگران تك تر و تهاجمي تجارت مس رقابتي
شوند. اين دولت » مزيت رقابتي« در بازار جهاني تبديل به» هاي ملي شايستگي«هاي ديگر  فراهم كند كه بخش

هاي رقابت روز است. اين دولت را  نگران رسيدن آموزش و تحقيقات مرتبط به اهداف اقتصادي در كشور به لبه
 كند. سازد و معادن را به روز مي بينيد كه از محل فروش مس بنادرعالي، كارخانه فرآوري مس و راه آهن مي مي

گريزد. اين  وري است. از بنگاهداري دولتي مثل طاعون مي ان فضاي رقابت و بهرهچنين دولتي اساسا موجد و پاسب
گذاري ارزشمندتر براي  دولت قسم خورده بستري فراهم آورد كه هر دالر ارزش مس استخراجي به سه دالر سرمايه

رزش افزوده باالتر هاي توليد ا جلوتر و به اليه صورتي كه كشور را در زنجيره صنعت مس به شيلي تبديل شود، به
را آقاي مس و صنايع مس دنيا كند. اگر بيست سال بعد به اين كشور بنگريد خواهيد ديد در ازاي مس  بكشد و آن

ارزد، چيزهايي موجود شده كه امروز سيصد  استخراجي بيست ساله كه به قيمت امروز مثال يكصد ميليارد دالر مي
تنها در كشور خود بلكه در عرصه جهان است.  ها و توليدات مس نه بر نوآوري بينيد كه حاكم ارزد. مي ميليارد دالر مي

هاي اقتصاد ملي را هم رونق داده است و اقتصاد ملي گرچه همچنان از حضور  بينيد كه صنعت مس، بقيه بخش مي
و آن اينكه تاثيرات  اي افتاده العاده بينيد اتفاق خارق مي. برد، اما ديگر آويزان به مس نيست گرمابخش مس بهره مي

صورت پتانسيل زاياي ماندگار در اقتصاد ملي  هاي مدبرانه به گذاري سرمايه د ميليارد دالر مس فاني، در قالبص
اي از رونق اشتغال،  جاودان شده است! ناگفته پيداست در اين كشور و بر حول چنين ديدگاهي، سفره گسترده

افتد كه بس ارزشمندتر است و يقينا مردان و  زندگي و رفاه هم اتفاق ميچرخش اقتصادي و كم كم ارتقاي استاندارد 



الفساد اقتصاد  ترند. ام تر و رقابتي تر،توانا اند حال ملتي قوي زنان اين ملت كه سرگرم رقابت، ساختن و آموختن بوده
بر آن دست انگليسي كه با خواهيد يافت. لعنت » سرمايه -منابع تجديدناپذير«ايران را جايي دور و بر همين رابطه 

» هاي دولت درآمد«در ستون » سرمايه كشور«جاي درج در ستون  ذكاوتي شيطاني مبالغ حاصل از فروش نفت را به
شد. اين اعمال ذائقه به ظاهر ساده حسابداري، توسعه ايران را يك » بالي سياه«تبديل به » طالي سياه«رقم زد و 

جاي ايفاي رسالت تشويق، تقويت و هدايت توليد  هاي ايراني در عرصه اقتصاد، به لتقرن گرفتار موريانه درون كرد. دو
ملي، به تقسيم كنندگان خزانه نفتي تبديل شدند. ناگفته پيداست كه اين بستر نامبارك، زادگاه فسادي عميق و همه 

د بيمار با ميزان دسترسي جانبه شد كه خود از علل اصلي سقوط حكومت شاهي بود. رمز توفيق در عرصه اين اقتصا
هاي قجر و پهلوي منابع ملي و نفت را موهبتي  هاي زاييده از دالرهاي نفتي رابطه مستقيم داشت. دولت به انواع رانت

الهي متعلق به دولت و عطيه موروثي براي تامين صندوق همايوني انگاشتند. در غيبت حاكميت حسابرسي سرمايه 
دادند. اين مديران تازه به دوران رسيده دولت پهلوي، خيلي  خواستند، انجام مي ر چه ميمدار بر نفت ايران، مديران ه

هايي عظيم آفريدند كه پايبند  خوار توليد ملي تبديل كردند. بنگاه ترين بنگاهدار و رقيب ويژه زود حكومت را به بزرگ
سنت  5هايي كه در ازاي هر  واره دولتنشد. هم» سرمايه ملي«گاه با نفت، معامله  هيچ منطق اقتصادي نبود. هيچ

كند تا شايد در قبال  سود خالص فروش داشتند، هووي قاهر توليد ملي بودند كه جان مي سنت 95هزينه توليد نفت 
نام ماليات و عوارض و... به دولت باز گرداند. ما در   سنت سود بيافريند و نصف آن را باز به 3سنت هزينه،  97هر 

ايم. بايد اين آموزه  شوم شاهنشاهي و اصالح فرهنگ ملي در اين باب آنگونه كه بايد، كامياب نبوده درمان اين ميراث
ديرپاي استعمار از ذهن ما رخت بر بندد و بپذيريم كه با منابع تجديدناپذير ملي بايد در كمال انضباط و تقوا، رفتاري 

متكي » دولت سرمست ولخرج انبساطي«اي سينوسي ظهور ه كرد. ورنه، اقتصاد بيمار ما، بين دوره» سرمايه«در خور 
زند كه يا جان دهد يا  رونقي آن، آنقدر دست و پا مي ملول از بي» دولت شوك زده افسرده«به رونق بازار نفت و افول 

هاي متمادي است كه مشكل اصلي اقتصاد ايران است. امروز  الذكر دهه هاي نفت به آخر رسد. ناهنجاري فوق چاه
يابد، اصالح پارادايم ملي  سوي ايجاد مانع در مقابل بازاريابي نفت ايران توسعه مي ها به خص در شرايطي كه تحريمباال

 .تواند به تقويت اساسي موقعيت كشورمان منجر شود در اين زمينه مي
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