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مهندسی توسعه اقتصاد باالدستی، مهندسی یک زیست موجود 

بنام خداوند باال و پست
که از دانش برتران برتر است

بــا بهره گیــری از تعبیــر اقتصــاد دان بــزرگ 
"منیکــو" از اقتصــاد به عنــوان یــک موجــود 
باالدســتی  بــه صنعــت  آن  تعمیــم  و  زنــده 
نفــت مطلبــم را شــروع و بســط می دهــم. اگــر 
اقتصــاد را بــه یــک موجــود زنــده تشــبیه کنیــم 
ــکم،  ــا، ش ــت  و پ ــب، دس ــر، قل ــه در آن س ک
در  دارد،  و... وجــود  تنفــس  بــازو، خــون، 
ــوان  ــت( به عن ــت )وزارت نف ــدل، دول ــن م ای
ــز آن  ــز مغ ــگان نی ــت و نخب ــدن اس ــر در ب س
محســوب می شــوند )مدیــران ارشــد و کاًل 
ــای  ــتی(، بخش ه ــت باالدس ــر صنع ــاق فک ات
اقتصــادی اعضــای بــدن )بخش هــای دولتــی و 
خصوصــی(، پــول نقــش خــون در بــدن ) مــواد 
ــب  ــش قل ــازار نق ــی( و ب ــراورده نفت ــام و ف خ
ــد و  ــالم نباش ــوای س ــر ه ــد. اگ ــا می کن را ایف
اطــراف ایــن موجــود زنــده را محصــور کنیــم، 
ــالل  ــده اخ ــود زن ــن موج ــت ای در کار و زیس

ایجــاد می شــود.
لــذا محیــط و هــوای الزم بــرای تنفــس اقتصــاد 
ــی و  ــای داخل ــتی ، فض ــاد باالدس ــه اقتص و البت
ــن  ــف ای ــای مختل ــت. بخش ه ــی اس بین الملل
صنعــت از زنجیــره اکتشــاف تــا تولید و ســاز و 
کارهــای مرتبــط بــا آن ، هماننــد دســت و پــا و 
نیــروی انســانی متخصــص و پشــتیبان به عنــوان 
ــه  ــد. البت ــل می کنن ــتم عم ــن سیس ــای ای بازوه
سیســتم کارآمــد اداری به عنــوان کــردار و 
ــق و  ــت، دقی ــد درس ــه بای ــن مجموع ــار ای رفت

کارآمــد عمــل کنــد. 
ــک  ــر و کوچ ــا تدبی ــِر ب ــت متفک ــدون دول ب
انتظــار  باالدســتی  اقتصــاد  از  نمی تــوان 
ایــن  همــه  داشــت.  معجــزه  و  حرکــت 
ــد  ــد و بای ــی دارن ــوم اجتماع ــات مفه موضوع

مــورد  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  حــوزه  در 
توجــه قــرار گیرنــد. البتــه چنانچــه همــگان در 
خــالل ســال ها تاریــخ کشــورداری شــاهد آن 
ــزی  ــوزه برنامه ری ــان ح ــران می ــم، در ای بوده ای
جــدی  تعــارض  سیاســت گذاري  حــوزه  و 
ــم  ــا باه ــن نهاده ــران ای ــته و مدی ــود داش وج

داشــته اند. عمــده ای  اختالفــات 
عــده ای می گوینــد مــا 150ســال اســت کــه در 
ــر  ــه نظ ــا ب ــود م ــم. صع ــذار مانده ای ــت گ حال
ــم  ــر بروی ــت. اگ ــام اس ــال انج ــدی درح به کن
ــن  ــی از ای ــه خیل ــوان ریش ــخ می ت ــراغ تاری س

ــدا کــرد.  ســؤاالت را پی
ما اگـــر برگردیم بـــه تاریخ توســـعه ایران، 
بـــرای اولیـــن بار اندیشـــه توســـعه در ذهن 
نخبگان و سیاســـتمداراني چون عباس میرزا، 
ولیعهـــد قاجـــار، و بعدهـــا در پرونده کاری 
منصـــه ظهور  به  امیرکبیر  تقی خـــان  میـــرزا 
اندیشـــه  که  می کنـــد  اثبـــات  این  رســـید. 
توســـعه نخســـتین بار در ذهن حاکمان و نه 
حاکمان  پـــس  اســـت.  گرفته  شـــکل  ملت 
در  باشند.  داشـــته  به ســـزایی  نقش  می توانند 
آن دوران، جامعـــه ایران با پدیـــده ای به نام 
"غـــرب و غرب گرایی" مواجه شـــد. شـــیوه 

و  غیرعقالنی  برخورد حاکمـــان کم وبیـــش 
در حالـــت گیجی اتفـــاق می افتـــاد چراکه 
ایـــن پدیده ي  با  از برخورد مناســـب  آنهـــا 
نوین ناتوان انـــد. این گیجـــی را می توان در 
ناصرالدین شاه  نوســـانی  افکار غیراســـتوار و 
مشـــاهده کرد. بعدهـــا روشـــنفکرانی چون 
آخونـــدزاده،  مراغـــه ای،  ملکم خـــان، 
بودند  نخســـتین کسانی  کرمانی  و  سیدجمال 
بـــا غرب  منطقی تر  برخـــورد  درصـــدد  که 
برآمدند کـــه بعدهـــا این جریـــان خود در 
که  اســـالمی  ایدئولوژیک  دو جریـــان  ذیل 
هدفش احیای اســـالم ناب محمـــدی بود و 
دیگـــری، نهضت توســـعه ملی کـــه هدفش 
توســـعه ملی و دموکراســـی سیاســـی بود، به 

نهضت مشـــروطه منجر شـــد.
ــوران"  ــام "ف ــه ن ــته ب ــان برجس ــی از محقق یک
ــرش  ــی و پذی ــاد جهان ــا اقتص ــران ب ــاس ای تم
از  ناشــی  را  غــرب  بــه  بنیــادی  وابســتگی 
ــد.  ــرب می دان ــه غ ــبت ب ــار نس ــرد قاج رویک
ــدن  ــه روی کار آم ــر ب ــدی منج ــن ناکارآم ای
می شــود.  صغیــر  اســتبداد  و  رضاخــان 
نابســامانی و هرج ومــرج آن دوره مهم تریــن 
ــل  ــریعاً ح ــت س ــه می بایس ــود ک ــئله ای ب مس
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نیــز  رضاخــان  اولویــت  لــذا،  می گشــت. 
یکپارچگــی ایــران و انتظام بخشــی بــه قــدرت 
خان هــا و طوایــف شــد. البتــه ایــن کار در 
ــت  ــه نخس ــود چراک ــتی ب ــان کار درس آن زم
ــه  ــت ک ــی اس ــت و یکپارچگ ــه امنی ــل ب ــا نی ب
توســعه  دیگــر  اولویت هــای  بــه  می تــوان 
کــرد.  رســیدگی  راه هــا  ســاخت  همچــون 
ــوه  ــن انب ــه در عی ــت ک ــرایطی اس ــن در ش ای
مشــکالتی ماننــد جنــگ جهانــی اول، قحطــی 
ــم  و شــورش های متعــدد، آهسته آهســته مفاهی
سوسیالیســتی نیــز وارد جامعــه ایرانــی می شــود 
و در همیــن بســتر اســت کــه اقتصــاد ایــران بــه 
ــدد. در  ــی می پیون ــرمایه داری جهان ــاد س اقتص
آن زمــان نفتــی هــم کشــف نشــده تــا دولــت 
ــه  ــه دغدغ ــان ک ــد. رضاخ ــته باش ــدان وابس ب
بــا  می بایســت  و  اســت  امنیــت  نخســتینش 
اخــذ مالیــات مثــاًل از طریــق عــوارض راه هــا یا 
... کشــور را اداره کنــد، کمیســیونی بــرای حل 
مســائل اقتصــادی بــه ریاســت تقــی زاده شــکل 
ــرای  ــه ب ــک برنام ــزی ی ــه پایه ری ــد و ب می ده

کشــور اقــدام می کنــد.
ایــن همــان کمیســیونی اســت کــه بعدهــا 
میلســپو نیــز وارد آن می شــود و بعــد از مدتــی 
ــی  ــت عمران ــه نخس ــوزگار برنام ــر آم جهانگی
صنعتــی ایــران را بــه آن ارائــه می دهــد. بعــد از 
ایــن جریانــات هــم افــرادی چــون ابتهــاج کــه 
ــعه  ــخ توس ــدی در تاری ــل جدی ــرآغاز فص س
برنامه ریــزی  فراینــد  وارد  هســتند  ایــران 
ــه  ــوی6 برنام ــوند. در دوران پهل ــعه می ش توس
ــا  ــد. ب ــرا درمی آی ــه اج ــه ب ــته و 5 برنام نگاش
ــه  ــک برنام ــدا ی ــالمی ابت ــالب اس ــور انق ظه
موقــت و 5برنامــه اصلــی، جریــان برنامه ریــزی 
توســعه ایــران را تــداوم مي بخشــد. هم اکنــون 
ــگارش برنامــه ششــم توســعه  ــز در آســتانه ن نی

ــتیم. هس
ــت  ــای دول ــان برنامه ه ــه در جری همانطوری ک
ــور  ــان ام ــفاهی مجری ــان ش ــتیم و از گفتم هس
عمــده  امــروز  می شــنویم،  کشــور  توســعه 
ــت  ــور صنع ــر مح ــور ب ــادی کش ــعه اقتص توس
نفــت بنیــان شــده اســت و فعــاًل هــم جایگزینی 
بــرای آن نداریــم. بــرای توســعه ایــن صنعــت 

برنامه ریــزی  و  اصولــی  شــکل  بــه  هــم 
دالر  میلیــارد   200 بــاالی  قطعــاً،  شــده 
ســرمایه گذاری احتیــاج داریــم کــه اصــوالً از 

درآمدهــای غیرنفتــی تأمیــن نمی شــود. 
ــرای  ــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه ب بنابرایــن، ب
ــود  ــن موج ــون ای ــالم پیرام ــوای س ــتن ه داش
زنــده کــه در اول بحــث تشــریح کردیــم، 
در  مناســب  بین المللــِی  فضــای  می بایســت 
ــعه  ــوان توس ــه و ت ــوراک اولی ــن خ ــذب ای ج

و نگهداشــت را بــه آن بدهیــم. 
ــد  ــته باش ــی داش ــاید مخالفین ــوع ش ــن موض ای
ــان  ــد برنامه ش ــد دی ــه بای ــاً دارد و البت ــه قطع ک
ــت  ــی آنجاس ــوع اساس ــن موض ــت! لیک چیس
ــرای  ــالم ب ــوای س ــن ه ــر از ای ــه صرف نظ ک
البتــه  زنــده نگهداشــتن ایــن موجــود کــه 
ضــروری هــم هســت، آیــا ســایر اعضــا و 
جــوارح ایــن موجــود نیــز در صــورت تأمیــن 
ــادر  ــدر کفایــت و شایســته ق هــوای ســالم به ق

ــتند ؟  ــود هس ــتی خ ــور زیس ــام ام ــه انج ب
شــرکت های  وضعیــت  بــه  نــگاه  یــک 
ــش  ــه در بخ ــت چ ــتی نف ــه باالدس زیرمجموع
تحــت تصدیگــری وزارتــی و چــه در عرصــه 
ــی  ــه چالش های ــد ک ــان می ده ــی، نش خصوص
اساســی در چیدمــان، حــدود و ثغــور و شــرح 
وظایــف و نــوع و نگــرش مدیریتــی و راندمــان 
به طوری کــه قطــع و  آنهــا دیــده می شــود. 
یقیــن می تــوان گفــت کــه از یکپارچگــی 
الزم و تمرکــز بهینــه در انجــام امــور محولــه و 
رسالتشــان در جــذب حتــی ایــن مقــدار هــوای 
ســالم در زمــان مشــخص ولــو در صــورت 

ــتند.  ــوردار نیس ــول آن، برخ حص
زیرســـاخت مدیریـــت توســـعه در صنعـــت 
ـــانی  ـــروی انس ـــعه نی ـــروز در توس ـــتی ام باالدس
مجـــرب ) کارشناســـی و مدیریتـــی(، مجموعـــه 
پشـــتیبانی کننده  تخصصـــی  شـــرکت های 
تولیـــد،  و  اکتشـــاف  حـــوزه  در  منســـجم 
مدیریـــت برنامه ریـــزی شـــده و سیســـتماتیک 
دارایی هـــای باالدســـتی و حضـــور موثـــر در 
ـــن  ـــه ای ـــه در هم ـــت ک ـــی اس ـــای جهان بازاره
ـــی  ـــی و کارشناس ـــم تخصص ـــه زع ـــا ب مقوله ه

دچـــار ضعـــف و بـــی برنامگـــي هســـتیم. 

مقاومتــی  اقتصــاد  در  توســعه  مســیر  البتــه 
ــوز زیرســاخت ها و  روشــن اســت و لیکــن هن

نیســتند.  مــدون  برنامه هــا 
کــدام برنامــه مشــخص بــرای جــذب ســرمایه 
ــت  ــده صنع ــدی ش ــول زمانبن ــعه و تح و توس
باالدســتی بــرای مقابلــه بــا چالش هــای روبــه رو 
تــا بــه حــال تدویــن شــده اســت. منظــور ایــن 
اســت کــه یــک روزی بگوییــم نقــش صنعــت 
ــه  ــود... و البت ــن ب ــور ای ــعه کش ــت در توس نف
ــدا  ــعه پی ــب توس ــن ترتی ــه ای ــم ب ــودش ه خ
کــرد... کــه دیگــر محتــاج ســرمایه و فنــاوری 
می کنــد،  ســرمایه گذاری  بلکــه  نیســت، 
ــانی اش در  ــروی انس ــد و نی ــاوری می فروش فن
اقصــی نقــاط جهــان ارزآوری می کنــد. یعنــی 
بیــرون از مدیریــت روزمّرگــی. به قولــی فقــط 
ــرده  ــت ک ــه مدیری ــیم، بلک ــرده باش اداره نک

باشــیم.
بیابـد،  بایـد توسـعه  ایـران  نفـت  بلـه، صنعـت 
روابـط  دارد،  احتیـاج  هـم  نـو  فنـاوری  بـه 
و  پایـا  قراردادهـای  عقـد  بـا  هـم  بین المللـش 
هـم  بـازار  در  بایـد  شـود.  تقویـت  بایـد  پویـا 
ایجـاد کنـد.  هـم  اشـتغال  و  باشـد  تاثیرگـذار 
و  می دهنـد  رأی  اهـداف  ایـن  بـه  هـم  مـردم 
لیکـن هنـوز یـک نقشـه راه همه پسـند و وجود 
یـک اتاق فکر کارا و بایسـته و شایسـته و یک 
بسـیج عمومـی از بخـش خصوصـی و دولتـی 
مرکـب از مدیـران و کارشناسـان مجـرب در 
راه  در  قدرتمنـد  اراده  یـک  و  کشـور  درون 
تبییـن ، حصـول و پیشـبرد ایـن اهـداف در افـق 

دیـد مـا دیـده نمی شـود. 
ــادان  ــردن و افســوس، ن ــا م ــف دان گفــت : حی

زیســتن. 
ــون کــه  ــن اکن ــر از اینکــه ای ــی واضح ت حقیقت
در آن قــرار گرفته ایــم جایــگاه خوبــی نــه 
ــرای  ــه ب ــرای توســعه صنعــت نفــت اســت، ن ب
توســعه کشــور. اگــر مــا بــرای چرخانــدن ایــن 
ــوز  ــم و هن ــاز داری ــرمایه نی ــدر س ــت اینق صنع
محتــاج فنــاوری هســتیم، گویــای ایــن نیســت 
کــه در اندیشــه و عملکــرد در ایــن یــک 

ــم؟ ــا رفته ای ــه خط ــاله ب ــد  س ص


