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  چكيده 

 ايـن    برجـسته  ثيرأ ت .ستاه ايران   ژبه وي  بزرگترين صنايع در جهان و     ترين و موثرصنعت نفت از    

هـاي    تكنولوژي  نقش يكي ؛مل است أبعد قابل ت    از دو   ايران توسعه وسياست   ،صنعت در اقتصاد  

آينـده بـدون    ريـسك    ديگري   و خيز  توسعه مناطق نفت    و  كشور  افزايش درآمد  درمرتبط با نفت    

 ،با نگاهي اجتمـاعي    مقاله حاضر  . است اين مناطق   براي جمعيت  به خصوص   براي كشور و   نفت

در  به اين منظور    و پردازد  مي ۱۳۵۷تكنولوژي نفتي از پيدايش تا سال         توسعه صنعت و    تجربه به

توسعه  عوامل اجتماعي اثرگذار در   بررسي   ،شناسي تكنولوژي   جامعه  در هاي موجود  ميان رهيافت 

شبكه كنشگران اين صـنعت در سـه        با تحليل     را  بخش اينصنعت نفت    تكنولوژيك   هاي قابليت

 كـسب و   هـاي حاصـله در     ا ترسـيم پيـشرفت    ب  در اين راستا   . به انجام رسانده است    مقطع زماني 

 در ترغـم پيـشرف    علـي  در اين صـنعت كهده است نشان داده ش ،هاي تكنولوژيك  توسعه قابليت 

در شـبكه    عـدم يكپـارچگي      ،هـاي نوآورانـه    ه براي توسـعه قابليـت     فقدان اراد  ،برداري هابعاد بهر 

هاي متناظر با    يي كه در خود قابليت    ها خواستمناسب   ناتواني در ترجمه    و كنشگران اين صنعت  

 سـاير   توسـعه در   تحقـق ناكـامي    از جملـه عوامـل       تـر تكنولـوژي را دربردارنـد       سطوح پيشرفته 

  . اند  بودههاي تكنولوژي نفتي حوزه

گفتمان  ،شبكه كنشگران  ،هاي تكنولوژيك  قابليت ،صنعت نفت ايران، تكنولوژي    :ن كليدي گاژوا

  .يكپارچگي شبكه برداري، بهره

                                                 
  E-mail: tavakol@irunesco.org                                                  ٦١١١٧٨٤٦ تلفن:  نويسنده مسؤول∗
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  مقدمه 
 انـرژي دنيـاي مـدرن و صـنعتي    منبـع   بزرگترين و ماده طاليي جهان ،نفت در دنياي امروز 

: ۱۳۴۶ سـعادت، ( دگـذر  سال از كشف اين ماده حياتي در آمريكا مي         ۱۵۰ حدود. رود بشمار مي 

و زنجيـره تـامين و صـنايع    لتيـك   بـه منـاطق ژئوپو  خيز نفتقاط جغرافيايي  ن ،مدتاين   و در ) ۴

 .انـد   شـده  تبديلجهان  ايع  ترين صن   به بزرگترين و عظيم    يز آن ن  برداري از   بهره وابسته به جانبي و   

 و توليد هان قراردارد گاز ج  در شمار سه كشور اول دارنده باالترين ذخاير نفت و           نيز كشور ايران 

رغم يك قرن سابقه در صنعت نفت        اما علي  ؛ تبديل شده است   آن  شريان حياتي   به فروش نفت  و

 هاي نفتـي   اجراي طرح   و  دست نيافته است   آن در   در مقايسه با برخي كشورها به توسعه مطلوبي       

عـدم  . تكـشورهاي پيـشرفته اسـ      ها و  انساني شركت   فني و  هاي گسترده   مستلزم كمك  آن هنوز 

بنا نهاده   شمسي   ۱۲۸۷ تكنولوژي وابسته به آن نيزكه از سال        صنعت نفت ايران و    توسعه مطلوب 

ثير اقتصادي ايـن بخـش بـر        أيكي ت  .شناختي است  بررسي جامعه  از دو منظر واجد اهميت و     شد  

 نفـت و    يست كـه  ديگري اثر  ودر نهايت توسعه كشور      وفرهنگي   اجتماعي و  تمام امور سياسي،  

  .دارد خيز توسعه مناطق نفت مردم و ،جامعه نفتي بر صنايع

گردد و هنوز نفت نقش       منظر اقتصادي اهميت نفت در اقتصاد ايران روزبه روز بيشتر می           از

 از صـادرات    آن درصـد از درآمـدهای ارزی        ۸۰  بيـشتر از   كه چرا دارد در آن    مسلط اقتصادی را  

ـ   ر كشو  درصد انرژی  ۹۸گردد و اين بخش      مين می أنفت ت  طـی بيـست سـال      . کنـد  مين مـی  أ را ت

 درصد از درآمدهای بودجه عمومی دولت از درآمدهای ناشی          ۵۴  بيش از  گذشته به طور متوسط   

  اسـت   بـر اقتـصاد    صـنعت نفـت   مين شده است و اين منهای اثرات غيرمستقيم         أاز صدور نفت ت   

  ).۴۸ :۱۳۸۵ وزارت نفت،(

ت و تفـا  ،هـا  شـركت /ها با سـاير كـشور     در قياس   به توليد نفت    كشور رغم وابستگي به   اما  

 نفـت   هاي ملي   شركت در حالي كه ميزان توليد     . از لحاظ كسب درآمد وجود دارد      اه  آن بازيادي  

، )فرانـسه (  بـاالتر از توتـال     به مراتب ) خيز به عنوان بزرگترين كشورهاي نفت    ( عربستان ايران و 

مـد  آها از در   مد آن آ است اما در   )لزيما(  و پتروناس  )روژن( استات اويل  ،)آمريكا( اكسون موبايل 

 عـالوه بـر مـسايل مـديريتي و         و( اين تفاوت درآمدي عظـيم عمـدتاً      . ها كمتر است   اين شركت 

كـشور    كـه در ايـن دو   است نفت   ...) بازاريابي و  فرايند و  توليد،( مربوط به تكنولوژي   )فرايندي

اسـتات  (نـروژ   و   )پترونـاس ( كـشور مـالزي    بااين وضع در مقايسه      .توسعه مطلوبي نيافته است   

 كشورهاي توسعه   ءجز هاي اخير  تا سال  زيرا كشور اول فاقد نفت و      .بسيار چشمگير است   )اويل
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 در   دو كـشور    امـا  خيـز پيوسـته اسـت       به جرگـه كـشورهاي نفـت       اخيراًكشور دوم    نيافته بود و  

  .حضور فعال دارند) جمله در ايران از و(  دنياهاي عظيم نفتي طرح

تهيه تجهيزات نفت را نيز  مين وأت  خدمات ميادين نفتي وارائه  در شركت برتر۹د مآاگر در

صنايع  عدم توجه جدي به توسعه تكنولوژي و      ء  خال )۱نمودار  (كشورمان مقايسه كنيم     درآمدبا  

بوده اسـت    ميليارد دالر  ۳۴ ايران كه معادل     ۲۰۰۴ درآمد نفتي سال     .شود تر مي  روشنجانبي نفت   

 شركت هـالي برتـون از    آمريكاست وشلمبرژرنصف ارزش سهام شركت خدماتي     )۲۰۰۴اپك  (

سب و كـار  ك .دست آورده استه  ارزش سهام ب،طريق تكنولوژي نفتي، معادل فروش نفت ايران     

  قـوي  هـاي   هاي بزرگ نفت و گاز جهان مبتني بر توانمندي فني و مهندسـي و زيرسـاخت                 بنگاه

امـا  . گـردد   هـا بـاز مـي      هاي صنعتي آن    ها به قابليت    شركت درآمد اين    بيشترتكنولوژيكي است و    

هـاي    خيز خاورميانه بر اساس فروش نفت قـرار دارد و شـركت             تجارت نفت در كشورهاي نفت    

 مهندسـي و  ، در سطوح طراحـي هاي صنعتي خود خصوصاً مين اكثر نيازمندي أنفت منطقه براي ت   

سـاختار   . هستند تهن تكنولوژي خارجي وابس   كنندگا  مينأهاي بزرگ نفتي و ت      آالت به بنگاه    ماشين

از تجارت  بخش بزرگي   ها     بنگاه اين است تا  شدهباعث   بنگاهي مناسب به همراه تكنولوژي برتر     

ها دامنـه    آن. آورند   و درآمد سرشاري از اين طريق به دست          دست داشته باشند   درنفت جهان را    

كنند به همين دليل نيز امروزه        مديريت مي آفرين را در حوزه انرژي        هاي ارزش   مختلفي از فعاليت  

مـدي توسـعه    آهاي كـاهش ايـن تفـاوت در        يكي از راه   .شوند  هاي انرژي ناميده مي     بيشتر شركت 

  .ساختاري آن است برطرف كردن موانع اجتماعي و محور و -تكنولوژي

   نفتيدرآمد  و ارزش سهام شركت هاي تامين وتجهيزات نفتي.١ نمودار
  )٢٠٠٤سال( كننده نفتچند شركت توليد
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مخاطره آينده بدون    ،گاز  و له ديگر ناشي از عدم توجه جدي به توسعه تكنولوژي نفت          امس

مردم   شهرها و  در انتظار  است كه    ناپايداري ي و توسعه نامتوازن و    مسايل اجتماع  و پيدايش    نفت

 ايـن  گـردد در   برداري نفـت باعـث مـي       ساحتي و مبتني بر بهره     توسعه تك  .استخيز   مناطق نفت 

 يـا وابـسته و      صنايع جانبي ، شكل نگرفتن    زا واسطه عدم رشد درون   ه   ب ،مناطق پس از اتمام نفت    

مين دچار بحران شده و با مـسايل        أ زنجيره ت   توسعه نيافتن  نيز وجوامع صنعتي قوي متناظر با آن       

 .مواجه شوند  ...)وتوسعه نامتوازن   هاي اجتماعي    آسيب بيكاري، مهاجرت، ( اقتصادي اجتماعي و 

 شهر نفتـي    -اولين شركت  يك نمونه اين مناطق شهر مسجد سليمان است كه روزي بزرگترين و           

 شكل نگرفتن صنايع جانبي نفت در آن، تمامي رونق وشـكوه            اما با اتمام ذخاير نفتي و      ايران بود 

 بسياري مواجه    اقتصادي  مشكالت اجتماعي  بيكاري و  با گذشته خويش را از دست داده است و       

  ).٤٤٦: ١٣٧٤ ،ينعباسي شه( است

 صنعت نفـت و  عدم توسعه مطلوب تكنولوژي و    ثر در ؤبررسي عوامل م   و مطالعه   رو از اين 

با روشن كردن موانع اجتمـاعي سياسـي        تواند   خي سير تكامل اين صنعت مي     به ويژه بررسي تاري   

اقتصاد متكـي    ي را براي ممانعت از اين آينده تراژيك و        زاندا چشم زاي اين صنعت،   توسعه درون 

 صـنعت    از زمان پيدايش   ،اين مقاله به نتايج بررسي صورت گرفته در اين بخش          .به نفت بگشايد  

ال پاسـخ گويـد كـه ميـزان توسـعه           ؤ است به اين سـ     ددرصد پردازد و   تا قبل از انقالب مي     نفت

 عوامل اجتمـاعي اثرگـذار بـر آن و          و  بوده است  چگونهها   صنعت نفت در اين سال     تكنولوژي و 

دهنده شبكه صنعت نفت ايران در عملكرد تكنولوژيك اين شبكه چه بـوده              نقش كنشگران شكل  

  است؟

  

  واكاوي ادبيات تحقيق
 ةتحميل سـاده اراد   (و آگاهانه   )بالواسطه  (اعي تكنولوژي هميشه مستقيم     گيري اجتم  شكل«

 مـصنوعات، (هـا    تكنولوژي. )۱۴ :۱۹۹۹،  ١واجمن مكنزي و ( »نبوده است ) بشري بر جهان مادي   

يافته يك نگاه مفروض بـه جامعـه و          ماديت...)  ها و  تكنيك ها، روش فرايند و  ها،  سازمان ،نهادها

ها،  به عبارتي تكنولوژي  . جتماعي شوند هاي ا  كننده پويايي  مانع يا تسهيل   دتوانن رفتارند و خود مي   

                                                 
1. Mackenzie & Wajcman 
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صـرف  محصول   هم دارند و   فني را با   جتماعي و در خود عناصر ا    هستند و  ١تكنولوژي اجتماعي 

  .اند هاي انساني نبوده ثير اجتماع و كنشأت فارغ از محاسبات عقالني و رياضي و

هـا بـه ايـن دليـل هـستي           ها، موضوعات و تكنولـوژي     نانداز ساختارگرايانه سازما   از چشم 

 مـورد   يهاي اجتماعي ذيربطـ    گروه ها و تفاسير   ، ارزش  در نگاه  شوند كه  ثر واقع مي  ؤيابند و م   مي

 در برابر نگاه جبرگرا يـا       ،پارادايم ساختارگرايي بررسي تكنولوژي   . گيرند پذيرش و قبول قرار مي    

تكنولـوژي را داراي منطـق درونـي و قـائم بـه ذات              نگر به تكنولـوژي پديـد آمـد كـه            موجيبت

نتيجه ايـن    .كرد دانست و دست انسان را از دخل تصرف در جهت و مسير آن كوتاه تلقي مي                مي

 ها از بررسي اجتماعي بـود      هاي صنعتي ومنفك شدن آن     تكنوكراسي بر پديده   نگرش غلبه صرف  

چگونه با تغييـر تكنولوژيـك      « اشيم كه گردد بيشتر به فكر آن ب      كه سلطه اين نگاه موجب مي      چرا

 پـارادايم  ، جديـد امـا بـا نقـدهاي      .)۵ :همان(» را شكل دهيم   كه چگونه آن   انطباق پيدا كنيم تا آن    

ثر از نيروهـاي    أتكنولـوژي را برسـاخته شـده و متـ         كـه     ظهـور كـرد    ۱۹۸۰از اوايل دهـه     نويني  

نظريه  موماً سه  ع ،اين پارادايم  در. ها داند نه اثرگذار صرف بر آن      اجتماعي، فرهنگي و سياسي مي    

  طـرح  نظريـه كنـشگر شـبكه      برساختگي اجتماعي تكنولـوژي و     نظريه   هاي تكنولوژيك،  سيستم

  .استگرديده 

ايـاالت   است كه ظهور شـبكه توزيـع بـرق در          ٢زار نگاه سيستمي به تكنولوژي هيو     بنيانگذ

) به عنوان يك نوآور و كارآفرين     ( كيد بر نقش توماس اديسون    أمتحده را با بررسي تاريخي و با ت       

هـاي   ولوژيـك را بـراي بررسـي پيونـد نظـام          هـاي تكن   و مفهوم نظـام   ) ۱۹۸۳،  زهيو(  كرد شروع

 از نگاه رهيافت سيـستمي كـه بيـشتر بـر            .)۱۹۸۷ و ۱۹۸۶،زهيو( نمود  طرح اجتماعي و تكنيكي  

است كه    بزرگتر  تكنولوژي بخشي از يك مجموعه و نظام       ،كيد دارد أتاريخ تكنولوژي و صنعت ت    

، )ها مانند ژورنال (، موضوعات علمي    )ها مانند شركت ( ها سازمان چون   سجميخود از عناصر نامن   

به نظر  .)۲۰۰۲ ،٣گيلز( تشكيل شده است  و منابع طبيعي  ) مقررات و قوانين  ( هاي قانوني  برساخته

ول زمـان رشـد     آيند امـا در طـ      ها اغلب به صورت تكنولوژيك پديد مي        نظام )۱۱۳: ۱۹۸۷(ز  هيو

شوند و كنشگران و عوامل اجتماعي و تكنيكي بيـشتر و بيـشتري را در خـود                   بزرگ مي  كنند، مي

هر ( يابد آن هم افزايش مي   مومنتوم تكنولوژيكي   تكانه يا   زمان با رشد اين نظام،       هم. كنند وارد مي 

                                                 
1. sociotechnology 
2. Hughes 
3. Geels 
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 -نظام اجتمـاعي     ، تكنولوژيك هر نظام جا كه     از آن  ).را در هم شكند    تواند آن  چند يك ركود مي   

به يابد يا   گسترش  تواند   در طول زمان مي    آن با يكديگر     ياجزا  ارتباط ،آيد  به حساب مي   تكنيكي

تكامل يا امحـاي     يك و ژدهد تغييرات يك نظام تكنولو     اين نگاه به ما اجازه مي      .اضمحالل گرايد 

 با هم تعامل دارنـد      آن در   اندازي كه اين عوامل    چشم آن را با توجه به عوامل به وجود آورنده و         

  .تبيين كنيم

نـام دارد، موفقيـت يـك        )SCOT1(  ديگر كه بر ساخته شدن اجتماعي تكنولوژي       رهيافت

هاي ارائه شـده از    حل تكنولوژي يا صنعت را مستلزم درك مسايل تعريف شده مرتبط با آن و راه             

چـارچوب  «دانـد كـه بـه ايـن تكنولـوژي يـا صـنعت از          مـي ييربطـ  ذ هاي مختلـف   سوي گروه 

هـا   هـا و اهـداف خـاص آن        ، علـم و ارزش    چارچوبي كه از دانـش     .نگرند خود مي » تكنولوژيك

هـا قابليـت انعطـاف       ي، تكنولـوژ  ر ايـن رهيافـت    د ).۱۹۸۷،  پيـنچ   و بيجكـر ( تشكيل شده است  

گيـري و    هاست كـه باعـث پيـدايش و شـكل          آن  بارشده بر   و در واقع اين معانيِ      دارند ٢تفسيري

ي هـا  حـل  هاي تفـسيري رقيـب بـا طـرح مـسايل و راه             جا چارچوب  در اين . شود ها مي  تثبيت آن 

چـارچوبي كـه     گفتگوهاي گسترده  پردازند و در نهايت پس از مباحث و         به ستيز مي   تكنولوژيك

 بتواند موفق شود، تكنولوژي مورد نظر را در مسير مورد توجه خود تثبيت و مستقر كـرده اسـت                  

توانـد   جره يك چارچوب تفسيري جديد خلق شـده اسـت كـه مـي          زيرا از اين مشا   ). ۴۴: همان(

  بيجكر .هاي ذيربط را در خود ادغام كرده و به هم ارتباط بخشد            معاني بارگذاري شده اكثر گروه    

نيز موسوم اسـت    شناسي اختراع    جامعهه به   چنين رهيافتي را ك    از بنيانگذاران اين نظريه،   ) ۱۹۹۵(

 جـوان و   /هاي پير  هاي گروه  كشمكش هاي جديد و   دوچرخهيند اجتماعي پيدايش    آدر بررسي فر  

 مـورد اسـتفاده     اختراع شـدند   ين بار هايي كه نخست   وچرخهگير شدن د   همه  و مرد در پذيرش   /زن

 در  تـر  يفقدان ابعاد سـاختار   شده بر اين نگاه     طرح  قدهاي  نبا اين حال مهمترين     . استقرار داده   

غفلت  غيرانتقادي بودن و   ،)۲۰۰۲ ،كلن و كلين من   ( هاي ذيربط  گروه تمام   شناختشواري   د ،آن

  .استبوده  )۱۹۹۳، واينر( گيري  مربوط به تصميما و پلوراليسم سياسيه از انتخاب

هـاي تكنولوژيـك    ، فرقي بين اجـزاي انـساني و غيرانـساني نظـام       ٣ شبكه ـ كنشگر نظريهدر  

را بـا ترجمـه     د  راده خـو  كه خواست و ا    شود  تلقي مي  كنشگري ء،جز شود، بلكه هر   نميگذاشته  

                                                 
1. SCOT = Social construction of Technology 
2. interperetative flexibility 
3. ANT = actor network theory 
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سـازي و غلبـه بـر         اين كار را بـا شـبكه       كنشگران. برد كردن به منافع كنشگران ديگر، به پيش مي       

تواننـد بـه نوبـه خـود         اين كنـشگران مـي    . برند ها به پيش مي    مقاومت ساير كنشگران و شبكه آن     

 انگيـزه و خواسـتي       يـا بـدون    گيرنـد  را به خدمت مـي    يابند و بقيه     قدرتي باشند كه يا سيطره مي     

   .)۱۸۲ :۱۹۹۹ ،كالن( گيرند هستند و منفعالنه تحت اراده و قدرت كنشگران ديگر قرار مي

ها صرفاً برآمـده از يـك نيـاز          دهد كه برخالف ظاهر امر، تكنولوژي      اين نگاه به ما نشان مي     

رتبـاطي و   و منفك از عوامل اجتمـاعي، ا       اي ـ وسيله  عقالني هاي صرفاً  حل  اقتصادي صرف و راه   

 هـا در شـبكه     گويد غلبـه بـر مقاومـت       نيز مي ) ۲۰۰۳(گونه كه جان الو      بلكه آن  .اند سياسي نبوده 

 فرآيندها  ،الزمه استقرار و نهادينه كردن قدرت جديدي است كه بر تكنولوژي           ،ها تكنولوژيك آن 

سازند زيرا   ها را مي    كه شبكه است  روابطي   شبكه در اين    علت كنش  .گردد ها بارگذاري مي   و نظام 

 بـا . دهـد  را مي ) عامليت(قابليت كنش   ) سانيانغير/ انساني( اين شبكه روابط است كه به كنشگر      

كننـده و    ها، محاسبات، اعمال اقناع     ها، توطئه   زني  توان تمام چانه     مي ها نيز   خواست  ترجمه بررسي

انب ديگـران را    كند يا اقتدار سخن گفتن از ج       بار را كه به مددشان يك كنشگر عمل مي         خشونت

هـر    كنـشگر  شـبكه   در ).۱۰۴ :۱۹۹۷،  التور( دريافت ،كند تكنولوژي را نهادينه مي   يك    و يابد مي

... ها، فراينـدها و       و اشياء و سازمان    از افراد  هاي راهبردي  چه عامل بتواند اعتبار سخنگويي دسته     

  هم  و قدرت يك شبكه    اندازه  و گردد تر مي  دست آورد و كمتر مورد سوال واقع شود، قوي        ه  را ب 

   .يابد با ورود كنشگران بيشتر به آن افزايش مي

هاي سياه  هايي كه به جعبه گشودن تكنولوژي  بازبه طور كلي اين نظريه تفسيري است براي

اند، زيرا بر اسـاس آن       ذا آن را نظريه ترجمه نيز خوانده      ل. اند  خارج گشته  و از ديد   اند تبديل شده 

 بيش از يك راه است چراكه ممكن است با نيتي واحـد   تكنولوژيك  هدف هاي رسيدن به يك    راه

 ر نتيجـه انتـساب و    د  و بيش از دو نوع منفعت بر روي دو محصول يا تكنولوژي متفاوت ترجمه            

و در نتيجـه    (تصادفات    منفعت دولت در رانندگي خودرو كاهش مخاطرات و        مثالً . شود ١نگاشته

امـا   شود؛ نگاشته مي  مقررات ترجمه و    خواست به قوانين و     اين است كه عموماً  ) ها كاهش هزينه 

 هـاي چـشمك زن و      اين نفع بـر چـراغ      چه بيشتر خودرو است و     منافع خودروسازان فروش هر   

هـا   نگاشـت  لذا هدف اين نظريه هم دنبال كردن فرايند ترجمه و          .شود  نگاشته مي  خطر ترجمه و  

                                                 
1. inscribe 
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كـسي كـه     هدف از نگاشـتن،   ( بعاد نگاشتن ا هاي متفاوت،  زمان ترجمه  در طول توسعه محصول،   

  .است )ميزان قدرت نگاشته و شود اي كه بر آن نگاشته مي  مادهنگارد، مي

بـسط   پيـشرفته  از لحـاظ تكنولوژيـك   و توسعه يافته اتجتماعا در   عموماً هاي باال  رهيافت

 اقـد سـابقه و    ف  و  وارداتـي  هاي مـدرن عمـدتاً     ولوژينتك صنايع و  كه   اما در كشور ايران    .اند يافته

انـداز   اين چشم  .ن حكمفرما بوده است   آ در مطالعات تكنولوژي  عه  اشانظريه   ،اند محلي هاي ريشه

 ثر از أتكنولوژي را مت   توسعه يك نوآوري و     اشاعه و  ،ارائه شده است  ) ۱۹۹۵( كه از سوي راجرز   

و ( مـاعي نظـام اجت   گـذر زمـان و     هـاي ارتبـاطي انتقـال آن،       ماهيت كانال  ويژگي خود نوآوري،  

 التـور  ن را به چـالش فـرا خوانـد و         آاما نگاه كنشگر شبكه      .دانست جامعه مفروض مي  ) ارزشي

 نيـروي درونـي    يك نـوآوري بـا       ، در الگوي راجرزي   بيان داشت كه  اشاعه  نظريه  با نقد   ) ۱۹۹۶(

سـازند تـا از    را قـادر مـي   اين كار آن  ؛رود يد و از يك منبع مركزي به پيش مي        آ خودش پديد مي  

بدون نياز به تبيين بيشتر به پيش        وهاي ذينفع بسيار فعال، بالتوقف       الل زمان و فضا و با گروه      خ

يافتن يا كنـد شـدن ايـن حركـت اسـت كـه دليـل آن                  اما چيزي را كه بايد تبيين كرد ثبات       . رود

در دسـتان    مكـان و   ، حركت نـوآوري از خـالل زمـان و         التور ترجمه نوآوري الگوي   در .ندافراد

 آن.  واكنش نـشان دهنـد      به تكنولوژي  هاي متفاوتي  ي است كه هر يك ممكن است به شيوه        افراد

را متناسـب سـازند يـا بـه          آن را اصالح كنند، منحرف كنند، به آن خيانت كنند، بـه آن بيفزاينـد،             

 به جـاي فرآينـد انتقـال مـا          ،لذا برخالف نظريه اشاعه راجرز    . سقوط و اضمحالل آن كمك كنند     

انداز تكنولوژي وقتـي     لذا در اين چشم   . هستيم يا ترجمه تكنولوژي     دگرگوني مداوم شاهد فرايند   

بتواند  درستي از آن انجام شود و      يابد كه ترجمه خوب و     توسعه مي  آميز انتقال و   به طور موفقيت  

  .قدرتمند ارائه شود اي منسجم و در شبكه

دارد اما در بررسي  جودمفاهيم مشترك زيادي در هر سه ديدگاه ذكر شده و گرچه فصول و

، )در قبـل انقـالب    ( آن انتقـال تكنولـوژي در     ثر بر وضعيت صـنعت نفـت و       ؤعوامل اجتماعي م  

 اي به موضوع از يكسو و توجـه بـه عوامـل و             گرا و شبكه   رهيافت كنشگر شبكه به دليل نگاه كل      

ترده ايـن   كنشگران فني و غيرانساني از سوي ديگر قابليت تبيين بهتري براي بررسي شـبكه گـس               

  .صنعت دارد

هـاي   توسـعه قابليـت     افـزايش و   ،تكنولـوژي نفتـي    منظور از توسعه صنعت و    در اين مقاله    

انتقال و توسعه تکنولوژي در سطوح مختلفي        زيرا .تكنولوژيك اكتسابي در سطوح مختلف است     
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ايـن سـطوح در      .انجـام شـود   گيرد و انتقال موفق انتقالي است که تا آخرين سـطوح             صورت مي 

ــ  ۳ ،انـدازی  مهندسی ساخت، نـصب و راه     ـ۲ ،برداری بهرهـ  ۱ :صنعت نفت به ترتيب عبارتند از     

  .)۱۳۸۴و غالمي،  خاکپور( ق و توسعهيتحقـ ۵  وطراحيـ ۴ ،زاتيساخت تجه

 مـستلزم رسـيدن بـه سـطوح         ،انتقال موفق تکنولوژي که به نوآوري و توسعه آن بيانجامـد          

 در گروي انجام تحقيق و پژوهش و واحدهاي مستقل          ساخت تجهيزات و طراحي است که خود      

R&D هـا نيـز     استفاده از ايـن روش    . گيرد هاي مختلفي صورت مي    اين انتقال نيز به روش    . است

هـاي   که به ماهيت، نوع و سطح تکنولوژي و شرايط محيطي بستگي دارد به گـزينش               عالوه بر آن  

 عمومـاً   ي انتقال تكنولـوژي   ها شيوه.  دارد ها نيز بستگي    اقتصادي کنشگران دخيل در آن     ـ سياسي

، گذاري مشترک، فروش يـا خريـد مـستقيم    گذاري مستقيم خارجي، سرمايه   سرمايه شيوه   ۵شامل  

  .ديگر است جزء و چندين روش) ليسانس( و استفاده از حق امتيازت کليد در دسهاي  پروژه

طوح تحقيق و توسـعه تـا       نيز ايران در س    خيز خاورميانه و   بيشتر کمبودهاي کشورهاي نفت   

موسـوم   هاي خاص و   كسب قابليت  رسيدن به اين سطوح      شرط اصلي   و ساخت تجهيزات است  

هــاي  بررســي ميــزان دســتيابي بــه قابليــت. )۲۰۰۰ ،٢الل(  اســت١هــاي تکنولوژيــک بــه قابليــت

هاي ارزيابي ميـزان توسـعه يـك كـشور، صـنعت يـا شـركت در يـك              تكنولوژيك يكي از شيوه   

ها، دانش و تجـارب      را مركب از مهارت    تكنولوژيك هاي  قابليت معموالً .ص است تكنولوژي خا 

هـا بتواننـد تكنولـوژي       ها كشورها يـا شـركت      دانند كه با آن    الزم براي يك صنعت يا شركت مي      

 با انجام نوآوري،   و را بهبود ببخشند   آن شرايط داخلي منطبق سازند و     با مناسب را انتخاب كنند،   

 ، ٣فرانـسمن ( هاي بنيادي مـرتبط بـا آن را نهادينـه كننـد            پژوهش توسعه و  ق و هاي تحقي  فعاليت

ها از لحاظ پيچيـدگي بـه سـه رده پايـه، متوسـط و پيـشرفته تقـسيم                    قابليتاين   .)۳۰-۳ :۱۹۸۴

بـه عبـارتي    هاي توليدي ساده و گاه روتين و    و فعاليت  ها از خالل رويه   هاي پايه  قابليت. شوند مي

 شـوند؛  اي مبتني بر عمل يـا مبتنـي بـر تجربـه انـدوزي جمـع و كـسب مـي                    از خالل سازوكاره  

ريـزي   سازي كه چه بسا آگاهانه و بـا برنامـه   سازي و انطباق هاي كپي با فعاليت  هاي متوسط  قابليت

اي تحقيق و توسعه بـسط و توسـعه         ه با فعاليت  هاي پيشرفته  قابليت آيند و  قبلي است به دست مي    

الل اين سه قابليت را به دو        ).۱۹۹۲الل،  ( قطعيت و ريسك بااليي دارند    خود عدم    يابند و در   مي

                                                 
1. TCs=Technological Capabilities 
2. Lall 
3. Fransman 
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هاي عملياتي مربوط به موفقيـت در سـطوح          قابليت .كند  تقسيم مي  عملياتي و نوآوري  دسته كلي   

برداري در صنعت نفت تا حـداكثر        بهره(هاي پايه    به عبارتي قابليت   ابتدايي تكنولوژي و   پاييني و 

هـاي    همـان قابليـت    هـاي نوآورانـه    قابليت. است) اندازي تجهيزات   راه  و توانايي مهندسي نصب  

 الل،( اسـت  توسـعه  تحقيـق و   پيـشرفته طراحـي و     سطوح عـالي و    كسب توانايي در   پيشرفته و 

بـرداري و رسـيدن بـه        هـاي بهـره    كـسب قابليـت    امروزه توسعه مطلـوب را حركـت از        ).۲۰۰۰

  ).۱۹۸۴ ،سمنفران( دانند هاي نوآورانه بيشتر مي قابليت

  

  چارچوب نظري
 هـاي   قابليـت  كـسب  درثر  ؤ عوامـل اجتمـاعي مـ      براي تحليل براساس مطالبي كه بيان شد،      

 كـه گيـريم    در نظر مياي شبكه را  نفت  صنعت تحول آن  نيز توسعه و    صنعت نفت و   تكنولوژيك

ـ    ها و كنش در آن متاثر از تصميمات و انتخابهرگونه تغيير    ه ويـژه  هاي عوامـل و كنـشگران و ب

يا نگـاه و كـنش سـاير     آورند و بزرگتري است كه آن را به وجود مي    قدرتمند و  كنشگران عمده، 

يا با سازوكارهاي مختلـف      شوند و  ها مي  دهند يا سخنگوي آن    جهت مي د  كنشگران را به نفع خو    

لـذا جميـع     .كننـد  شان را بر سـاير كنـشگران تحميـل مـي           اراده، منافع و تصورات    اعمال قدرت، 

سـازي   شوند و اين موضـوع گـامي در سـاده          ثر تبديل مي  ؤعمده و م   به تعدادي كنشگر   شگرانكن

  نگـاهي تـاريخي نقـش كنـشگران ايـن شـبكه در توسـعه                اين رهيافـت و    با .باشد تحليل نيز مي  

اين كنشگران  در زير    اما كنشگران اين شبكه كدامند؟     .شود مشخص مي   اين صنعت  )هاي قابليت(

  .شود ها در چارچوب نظري ذكر مي  آنوارد كردنو داليل 

 از  كنـشگران درون ايـن مجموعـه       ساختار و  هاي بزرگ نفتي و    شركت تحليل شاه، در اين   

هـا را مـورد توجـه قـرار           ها آن  حليلگيري شبكه هستند كه ما در تمام ت        عوامل ثابت و الزم شكل    

ه كنشگر شبكه به آن بيشتر      شناسي قدرت است كه در نگا      زيرا يكي از عاليق مهم جامعه     . يما داده

بـه   تكنولوژيـك دارد و  هـاي صـنعتي و   توسعه شـبكه  شود و نقش مهمي در پيدايش و  توجه مي 

 انـسدادي بـا قـدرت و       هاي بـسته و    ها به ويژه شبكه    گيري هرگونه تصميم در شبكه     عالوه شكل 

ز يكي از عوامـل      قدرت مطلقه و متمرك     نيز ايران و دوره قبل از انقالب      در .حاكميت ارتباط دارد  

اي در   در نتيجه كنشگران مذكور جاي برجـسته       .رود صنعت بشمار مي   ثر در توسعه هر نهاد و     ؤم

  . شبكه صنعت نفت خواهند داشت
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 .تحـول اسـت    كنشگران و عوامـل تغييـر و      هاي سياسي از بزرگترين      دولت در تمامي رژيم   

هــاي كليــه  حــداقل نقــشآمــوزش و بهداشــت  ارايــه امنيــت، كنتــرل زور و نهادهــاي نظــامي،

بـه عبـارتي ارتبـاط بـا جامعـه مـدني             ها در ميزان توجه به شـهروندان و        اما دولت . هاست دولت

بـسته بـه ميـزان توسـعه          بـر ايـن اسـاس و       ها را  دولت) ۱۹۹۲(اوانز  . شوند ارزيابي و تحليل مي   

 هاي يغماگر و   ولتد )۲ ،گرا هاي توسعه  دولت )۱شان به سه دسته      اقتصادي و توجه به شهروندان    

 در تقابل با دولت هاي يغماگر       گرا هاي توسعه   دولت .كند  تقسيم مي  هاي حداقل يا ميانه     دولت )۳

ايـن  امـا   .كنند شان صرف مي بهداشت شهروندان هزينه را براي آموزش و     بيشترين ميزان توجه و   

مهمتـر از   لـف و اي مخته حوزه گذاري در ها به جز توزيع درآمدها و منابع، وظيفه سياست       دولت

در به ويژه  تكنولوژي و يكي ديگر از بازيگران توسعه       و دنهمه توسعه صنعتي را نيز بر عهده دار       

گذاري، توسعه مراكز علمي و تحقيقاتي و كمك         ها با سياست   دولت. صنايع باالدستي نفتي هستند   

ـ         أبه اين مراكز و اتخاذ ديپلماسي مبتني بر ت         ه رشـد فعاليـت     مين امنيت عرضه انـرژي و كمـك ب

مثلث . كنند  در اين حوزه كمك مي     تكنولوژي    به توسعه  ،هاي صنعتي در بازار ملي و جهاني       بنگاه

 را در كـشورهاي توسـعه يافتـه          تكنولوژي هاي صنعتي كانون توسعه    دولت، مراكز علمي و بنگاه    

 آينـده بـه صـورت همـسويي در جهـت رشـد             رونـد حركـت ايـن نهادهـا در         .دهند تشكيل مي 

هـر چنـد    . مين امنيت عرضه انرژي در بـازار ملـي اسـت          أ، حضور در بازار جهاني و ت      لوژيتكنو

ها، پديده اثرگذاري در آينـده اسـت و بـه كـاهش نقـش                هاي فرامليتي و جهاني شدن بنگاه      بنگاه

اوانـز   .دهد ها را در هدايت توسعه صنعتي افزايش مي   افزاري دولت  انجامد، اما نقش نرم    دولت مي 

گرا را نه تنها راهبر توسعه صنعتي بلكه ايفاكننده نقـش در آن              هاي توسعه  دولت) ۴۹-۳۷: ۱۳۷۸(

ساالري قوي و    ها اين است كه با داشتن ديوان       از نظر وي مهمترين راهبرد اين دولت      . داند نيز مي 

. كننـد   مبادرت مـي  سازي چند بعدي     زمينههاي بالقوه پديد آورده و به        مد در كشورشان مزيت   آكار

هـاي   هايي خاص با اسـتفاده از اهـرم   سازي چند بعدي به منزله ايجاد مزيت نسبي در بخش  نهزمي

ها نيـز    به ساير بخش   آيد و  با اين كار نيرويي كارآفرين پديد مي       .خاص تشويقي يا نظارتي است    

هـايي را بـراي توسـعه بـه دنبـال دارد،             هـاي همـسود، ائـتالف      و ايجـاد گـروه     گـردد  سرريز مي 

آموزش تكنولوژي   ابزار انتقال و   دهد و  هاي چند مليتي هم روي مي      ي كه گاه با شركت    يها ائتالف

هـاي شـغلي درازمـدت        پـاداش  ساالري قـوي و    گرا با شايسته   هاي توسعه  دولت .در بردارد نيز  را  

اتكا بـه جامعـه مـدني را         حس همبستگي و مسئوليت را فزوني بخشيده و خود گرداني دولت و           
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گري تا    تولي گري و  تصديهايي از    توانند با ايفاي نقش    ها مي   اين ترتيب دولت   به .كنار هم دارند  

  . داشته باشندنقشتوسعه اين صنعت   در،گري شرپرو گري و قابله

هاي نفتي    دولت درنفت   .يابند  نيز بسيار اهميت مي    آنكنترل  ، منابع   با توصيف باال از دولت    

شـود كـه بـر تمـام          كنـشگر بـزرگ تبـديل مـي        ها به يـك    هاي آن  اجراي سياست   توسعه و  براي

 كـه بـا تـالش    ۵۰به ويـژه در دهـه    . گذارد از جمله خود صنعت نفت اثر مي       هاي كشور و   بخش

رود نقش آن در تمام شئون       اسرائيل قيمت آن به شدت باال مي       جنگ اعراب و   كشورهاي اپك و  

ـ             . يابد كشور افزايش مي    نـصيب نيـست و     ثير بـي  أبه تبع، خود صـنعت فرآورنـده نفـت از ايـن ت

لذا در سـاختار شـبكه توسـعه        . گردد ثر مي أهاي آن از نفت مت     گذاري  توسعه و سرمايه   ها، سياست

  .گردد كنشگر برجسته تلقي مي تكنولوژي نفت عامل و

 توسـعه و   هـاي درونـي رشـد و       قابليـت  فرهنگ نهـادين آن و     ،ساختار دروني يك صنعت   

اي است كه آن صـنعت را بـه پـيش            ر توسعه تكنولوژي  قدرت نهادي آن از جمله شرايط موثر د       

ر مهـم در توسـعه و        ساختار نهادين صنعت نفت به عنوان يك كنـشگ         ،لذا در اين بررسي    .برد مي

ابـد كـه بـدانيم      ي  مـي  ياين امر زماني اهميت بيشتر    .  است در نظر گرفته شده   ها   تثبيت تكنولوژي 

مديريت آن برآمـده     ساختار و  كه سازمان و  است   ايران   ترين صنايع مدرن   صنعت نفت از قديمي   

 است كه نزديك به نيم فرن ريشه دوانـده و نهادينـه شـده بـود،               ) يانگليس(از يك فرهنگ غربي     

  .خورد حتي امروزه اشكال نمادين اين فرهنگ وارداتي در جاي جاي اين صنعت به چشم مي

 آمـوزش، م كـه همـان      رسي زا شدن تكنولوژي مي    سرانجام به مهمترين كنشگر رشد و درون      

گونـه كـه همـه       اين بخش موتور محركه صنعت است و همان       .  است پژوهش و تحقيق و توسعه    

 . نيست ممكن  نيز ك تكنولوژي هاي  كسب قابليت  ،آموزش پردازان معتقدند بدون فراگيري و     نظريه

ن ول آ منافع ح  نيم كه سوگيري منابع و    ك لذا اين بخش را نيز به عنوان يك كنشگر عمده تلقي مي           

اي كه اين كنشگران بـه       شبكه. گردد هاي متعدد يادگيري و نوآوري مي      باعت قدرتمند شدن شبكه   

 ايجاد شده در اين شبكه و     ارتباطات اجتماعي     و اختالف/ ائتالف،  ستيز/ تعامل آورند و  وجود مي 

توسـعه   كننـده جهـت و ميـزان نفـوذ و          مقاومـت در آن تعيـين      /هاي جريان يـافتن قـدرت      شيوه

چارچوب بررسـي متغيرهـاي طـرح       . خت پردا  خواهيم نولوژي در اين صنعت است كه به آن       تك

  .شده در شكل زير آمده است
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  روش تحقيق
 هاي تكنولوژيك   جهت توسعه قابليت   به منظور ارزيابي ميزان و     اي باال،  در چارچوب شبكه  

 عـالوه بـر اسـتخراج       ق اسـت   كه متغير وابـسته تحقيـ      صنعت نفت  در) پيشرفته متوسط و  پايه،(

اسناد مكتوب بر جاي مانـده       خبرگان و   به نظرات كارشناسان و    هاي انجام شده،   برنامه ها و  طرح

ميزان توسـعه و     ،گفتگوهاي اكتشافي  اين اسناد و  خالل   سپس از  .در اين زمينه رجوع شده است     

  .اند ك شدهتفكي انساني نهادي و علمي و تكنيكي، هاي هر دوره در سه دسته پيشرفت

 تجهيـزات فنـي و     هـا و   دسـتگاه  اسـقرار واحـدها،    هايي كه در زمينه نصب و       برنامه طرح و 

 و) چه بـا كمـك نيروهـاي داخـل      بيگانگان و  از سوي    چه( گاز انجام شده است    توليدي نفت و  

 توسـعه    آشـنايي و   حـدي  تـا   توليد و  كمك به  تجهيزات صنعتي و   شان افزايش دارايي و    ماحصل

منظـور از توسـعه      .انـد  ورده شده آ توسعه فني  در دسته    ،استبرداري   بهره  عملياتي و  هاي قابليت

جديـد   انتشار تجربيات و موضوعات علمي و هايي است كه به صورت توليد و       علمي نيز فعاليت  

هـاي نوآورانـه     به توسعه قابليـت     و اند گرفتهنشريات صورت    هاي علمي و    نشست ها، در انجمن 

هـاي پژوهـشي يـا        فعاليت  عمدتاً اي هاي توسعه   نوع فعاليت   اين  استخراج بنايم .رسانند ياري مي 

با  .است بوده) ۱۳۵۷-۱۳۳۹(شماره فصلنامه علمي انجمن نفت      ۷۳مقاالت انتشار يافته در      تعداد

هاست  توسعه آن  انساني و  هاي تكنولوژيك مستلزم عوامل نهادي و      كه كسب قابليت   توجه به اين  

 توسعه انساني و  در  اثرگذار   هايي را كه مربوط به استقرار نهادهاي پشتيبان و         تدر اين مورد فعالي   

   Cكنشگر 
  )دولت(

   Dكنشگر 
  )ساختار صنعت نفت(

   Aكنشگر 
شركت نفت انگليس و (

  )شاه/ كنسرسيوم/ ايران
   Bكنشگر 

/ سياستمداران(
  )شاه

   Eكنشگر 
/ ساختار آموزشي(

  )پژوهشي

صنعت نفت 
  ايران

هاي  فعاليت
 تكنولوژيك

توسعه صنعت و 
هاي  قابليت

كنولوژيك نفتي ت
 ) نوآورانه-عملياتي(
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 در دسـته توسـعه    )دانشگاه يا تصويب قوانين مهـم      ها و  سيس آموزشگاه أمانند ت ( اند آموزش بوده 

  .ايم انساني قرار داده نهادي و

ن صـنعت  نقش متغيرهاي مستقل با بررسي نقش كنشگران عمده اثرگذار در شبكه كنـشگرا          

هاي تكنولوژيك در هر دوره مورد بررسي قرار گرفته اسـت و اسـتخراج               نفت براي رشد قابليت   

اثـرات ايـن     .جم بيشتري را به خـود اختـصاص داده اسـت          حنقش اين كنشگران     ايستار و  نگاه،

رجـوع بـه    هـا در ايـن شـبكه نيـز بـا بررسـي اسـنادي و            ميزان ارتباطـات آن    نوع و  كنشگران و 

آثار تحليلـي انتـشار يافتـه در خـصوص نفـت،       بررسيها يا  هاي مرتبط با آن نوشته وها   مصاحبه

پژوهشي شركت ملـي نفـت صـورت گرفتـه           هاي آموزشي و   فعاليت و وقت دولت ،مواضع شاه 

   .است

  

  ها يافته
ثر بر انتقال و توسـعه تکنولـوژي صـنعت نفـت تـا دوره انقـالب                 ؤشناختي م  عوامل جامعه 

تكنولوژيـك   -تغييـرات اجتمـاعي       و ۱۳۵۷ صنعت نفت ايران تـا سـال         يمستلزم بررسي تاريخ  

 بررسي  صنعتحاصله در اين صنعت در چارچوب شبکه کنشگران دخيل در اداره و هدايت اين            

سازي  لها، مس ANT نظريه   محورياساس مفهوم     بر  ساله بررسي  ۷۷وره   د مبناي تفکيک  .شود مي

و آن دوره را تا ختم و تثبيت موضوع          گيرد ت مي اي است که در يک دوره صور       عمده و برجسته  

به عالوه چون خود تکنولوژي نفت و گاز نيز محـور بررسـي     . دهد و گفتمان مورد نظر شکل مي     

 را در سـه     صـنعت لـذا ايـن     . شوند بندي مي  ها با توجه به آن شناسايي و دسته        است، اين گفتمان  

  .ايم  بررسي کرده زيردوره

  داري مالياتي تا عزم اداره ملي يلاز تحص :دوره امتياز) ۱

 بـا   ۱۲۸۰سيس و پـاگيری صـنعت نفـت در ايـران در سـال               أ کشف نفت و ت     از  دوره اين 

تـا   دهي ملي بـه آن      تا عزم و خواست و تالش براي اداره و شکل          شود و   آغاز مي  قرارداد دارسي 

ـ ) ۱۹۰۱( ۱۲۸۰به موجب امتيازنامه دارسـي كـه در سـال          .كشد طول مي  ۱۳۳۳سال   ين ايـران و    ب

ايران حق انحـصاري اكتـشاف، اسـتخراج و         ) قاجاري(ويليام ناكس دارسي منعقد گرديد، دولت       

  ايالت شمالي۵ سال در تمام كشور به جز ۶۰حمل و نقل و فروش نفت و گاز و قير را به مدت    
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 كـرد و در     انگليسي واگذار دار    اين سرمايه  ، به ١)خراسان استرآباد و  مازندران، گيالن، آذربايجان، (

در محـدوده امتيـاز بـه        ضمن آن، حق انحصاري كشيدن لوله به خليج فارس و انجام عمليات را            

اين منطقـه همـراه بـا دو         ،)۱۲۸۷در سال   ( مسجدسليمان درنفت   از اكتشاف    پس. وي اعطا كرد  

ن و شوند و با ايجاد پااليشگاه آبـادا  شهر آبادان و كرمانشاه به حوزه اصلي صنعت نفت تبديل مي   

تـازه   (شـركت پس از مـدتي      و شود خطوط لوله مرتبط با آن، سنگ بناي اين صنعت گذاشته مي          

  .گيرد ايران كنترل كامل اين صنعت را در دست مي نفت انگليس و )سيسأت

، توسـعه   انتقـال نفـت     پراکنـده  هاي فني در ايـن دوره، عـالوه بـر ايجـاد خطـوط              پيشرفت

 واحدهاي جديـد توليـد بنـزين هواپيمـا        ساخت   و )ني دوم مقارن با جنگ جها   (پااليشگاه آبادان   

شـركت  خـارجي   به طور كلي در اين دوره ساختار اين صنعت توسط كاركنان            . )۳جدول  ( است

سـوادي و     بي ا استناد به  شود و كاركنان ايراني در مراحل اوليه ب         بنا نهاده مي    و ايران  نفت انگليس 

سيـسات  أايجاد ت . شوند و يدي به كار گرفته مي     گري   فقدان دانش صرفاً در مشاغل كمك صنعت      

دهـد و    را تغييـر مـي     منطقه   نشيني عشاير  سليمان زندگي ايلي و كوچ     برداري اوليه در مسجد    بهره

د افراد زيادي با اين صنعت و تكنولوژي نشو گردد باعث مي نهادهاي آموزشي كه بعدها ايجاد مي    

 در برابر واگـذاري كـار بـه ايرانيـان و نيـز              نايرا  نفت انگليس و    خود شركت  گرچه .آشنا شوند 

ستي گاه با استناد به مفادي از امتيازنامه دارسي و عـدم مهـارت و               رسپردن مشاغل كليدي و سرپ    

، بخـش   ايـران   بـا افـزايش فـشار      ۱۳۰۹اما بـه هـر حـال در سـال           . كند تخصص، شانه خالي مي   

 بـود و ممكـن      كشور در تمـاس    ا مردم و داخل   ب كه بيشتر  )پخش داخلي (دي اين صنعت    غيركلي

.  به ايرانيان سپرده شد    هايي را متوجه بريتانيا كند     ستيز و تنش   ،شبود با ايجاد نارضايتي از خدمات     

 بـراي توزيـع مـواد نفتـي     ۱۳۰۰ كه سازمان پخـش را در سـال    ايران  و نتيجه شركت انگليس   در

  .را به مديريتي ايراني واگذار كرد  سال بعد آن۹سيس كرده بود، أت

                                                 
ر مجاورت روسيه هستند حاكي از انفعال و بي قدرتي ايران در ميان دو ابر قدرت استثنا شدن اين پنج ايالت كه د .١

 .آن عصراست
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  ۱۳۳۳-۱۲۸۷ وضعيت توسعه صنعت نفت ايران .۱  شمارهجدول
   و انسانينهاديتوسعه   توسعه علمي  توسعه تكنيكي

  ساخت وتوسعه پااليشگاه آبادان
  ساخت پااليشگاه کرمانشاه

كـشف ميــادين نفتـي اللــي در شــمال   
  مسجدسليمان و نيز آغاجري
  ماهشهر –احداث خطوط لوله آغاجري     

  وساير خطوط انتقال

سـيس اولـين    أتفعاليت اكتـشافي بـا      
شركت سـهامي   (موسسه نفتي ايراني  

  )نفت
دانشجويان ايراني تحصيل شماري از    

  انگليسدر 
   كانون مهندسان شعبه آبادانفعاليت

تاسيس آموزشگاههاي حرفه اي،پرسـتاري وانـستيتو       
  فني آبادان

  اولين اعتصاب كارگري صنعت نفت
ای نفتـی   انتقال مديريت سازمان پخش فـرآورده هـ       

  )مصطفی فاتح(به طرف ايرانی ) ۱۳۰۰تاسيس در (
 مجلـس در ممنوعيـت واگـذاري        ۱۳۲۶مصوبه سال   

   به بيگانگانامتياز
  

ارگران ك در مشاغل کارگري و عمدتاً    ) ۱۳۱۰ (۱۹۳۱نيروهاي ايراني در اين صنعت تا سال        

در هـا    آنرکت  مـشا  و استخدام بودنـد  در  سيسات  أت  يا حفاظت از اموال و     غيرمتخصص و ساده  

 .حـداقل ممکـن بـود      )فـن آوري   چه رسد به ساخت و    ( فن به و انتقال تجر  يادگيري و جذب و   

ولين ارشـد و    ؤنيـز مـديران و مـس      ) ۱۳۲۹(حتي در پايان اين دوره و مقارن با ملي شـدن نفـت              

يت گيرنده شرکت غيرايراني هستند و هنوز سهم ايرانيان به کارگري و در نها             کننده و تصميم   اداره

در ايـن    ديگـر    تغييـرات عمـده    ).۲۳۰ :۱۳۸۰وزيـري،   ( مشاغل اپراتوري خالصه گرديده اسـت     

نتيجـه   در و د سـليمان  جمـس  شهرهاي نفتي آبـادان و     - شركت   نساخت اولي  : عبارتند از  صنعت

درمان  بهداشت و هاي مدرن مانند شبكه فاضالب، زيرساختبا  شهرسازي جديد ظهور مدنيت و

اي   حرفـه  –مـوزش فنـي     آايجاد نظـام    ؛  ... وتفريحي   امكانات ورزشي و   ش و آموز بيمارستان، و

آموزشگاه  اي و حرفه  پرستاري،نيز آموزشگاه سيس مدارس وأت منفك از نظام موجود با متمايز و 

 هـا و   گيري و توسـعه صـنعت نفـت بـا سياسـت            شكل ؛اعزام دانشجويان ايراني به انگليس     ؛فني

اجتماع صنعتي متمايز و متفـاوت       ايجاد فرهنگ و  در نهايت     و هاي انحصاري اين كنشگر    نگرش

طراحي شهري شبه   وتجسم اين فرهنگ نوع معماري(  غربي و انگليسي استدر ايران كه عمدتاً

در  تفكيك فـضايي و  مسجد سليمان و  فضاهاي عمومي آبادان و ها و   تفريحگاه ، منازل استعماري

  .)۲۰۰۳ ، احساني ش.ر(گزيني ايرانيان است  نتيجه جدايي

 ايـران،  شـركت نفـت انگلـيس و       :كنشگران عمده شبكه اين دوره صنعت نفت عبارتنـد از         

 كنشگر اصـلي شـبكه صـنعت        .نظام آموزشي صنعت نفت    ساختار صنعت،  دولت، سياستمداران،

 كنترل ،صاحب امتياز بودن    و با توجه به نوع قرارداد     است كه    انگليس  شركت نفت ايران و    ،نفت

كننده مسير و ميزان توسـعه ايـن صـنعت           و منافع وي تعيين    دارد  در دست   را نعت نفت تمامي ص 
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. مين سوخت نيروي دريايي انگلستان سـرعت بيـشتري دارد         أتوسعه حوزه آبادان به دليل ت     . است

كشور و ساير امتيازات عملياتي كل محدوده سال و  ۶۰مدت زمان ( به عالوه شرايط مفاد قرارداد 

مهمتـر از همـه      ريـزي و   گيـري و برنامـه     ايي را براي اعمال اراده داخلي تـصميم       ج) شده  واگذار

 دادي وب حتـي حاكميـت اسـت   .گذارد  در اين صنعت باقي نمي پيشرفته ثر و ؤ م يادگيري آموزش و 

زني وي اصالح مختصر ايـن       چانهتيجه  ن ثيرگذاري ندارد و  أگونه ت  مقتدرانه پهلوي اول امكان هيچ    

با فشار حكومت وقت اصالح مختصري در قرارداد صورت گرفـت   ۱۹۳۳ل در سا  .است قرارداد

، الزام به عدم استفاده از خارجيان )هزار مايل مربع(بر اساس آن كاهش اندكي از حوزه قرارداد     و

مين أهنگام وجود كاركنان داخلي و نيز آموزش دانشجويان اين صنعت در انگليس، تعهد به ت               در

و افـزايش سـود     ) هـاي آبـادان بـه خـارج        و نه صدور تمام فرآورده    (مصارف نفت داخلي ايران     

 جلـوگيري از  ايـن شـرايط بـه همـراه          .دهند رخ مي كه  است  تغييراتي   درصد   ۲۰حاصله قبلي به    

در  مالكيت ايراني را به يك گفتمـان و  سازي و  ايرانيان در اين بخش خواست مليثرؤ م مشاركت

   .كند سازي تبديل مي نهايت جنبش ملي

حمايـت مطبوعـات    و عـزم دولـت وقـت    ،تمدارانقدمات اين خواست با اقدامات سياسـ      م

 مبنـي بـر ممنوعيـت       ۱۳۲۶سـال   ر  ماده واحده مجلس شوراي ملـي د      تصويب   .گيرد صورت مي 

موازنـه   اين كنشگران به رهبري مصدق تحت عنوان          جديد راهبرد همراه با    اعطاي هرگونه امتياز  

 ملـي    نفـت ايـران     صـنعت  ،ايـن تـاريخ    در .يابد اوليه دست مي   به پيروزي    ۱۳۲۹در اسفند   منفي  

اما در . گيرد ايران را مي يس ول انگنفت جاي شركت سيس وأ تشركت ملي نفت ايران گردد و  مي

اي صـورت    سـازي در دوره    هاي نفتي تالش براي ملي     ت تراست حاكمي شرايط جهاني آن روز و    

يش از نود درصد توليد و پااليش و توزيع نفت          بالمللي نفتي    گيرد كه هشت شركت عمده بين      مي

هاي دنياي آزاد را در اختيار انحصاري        را در جهان و هشتاد و پنج درصد ظرفيت ناوگان نفتكش          

  و نفـت، بلكـه فـروش،     بـرداري    يـب نـه تنهـا اداره و بهـره         به اين ترت  ). ۱۳۷۷ مينا،(خود داشتند   

-۳۳ (رو سـه سـال     از ايـن  . نمـود  اممكن مـي  بازاريابي مستقل آن نيز كاري بس دشوار و شايد ن         

 سپري   آن و شيوه پرداخت غرامت به     ايران   - با شركت نفت انگليس    حل اختالف  ، بر سر  )۱۳۳۰

خواســت كنــشگران  ،ســقوط دولــت مــصدق و ۱۳۳۲  مــرداد۲۸كودتــاي شــد و ســرانجام بــا 

ـ هاي نفتـي   با كارتل  انگليس  در برابر ائتالف شركت نفت ايران و       طلب استقالل و  جـه مانـد  ينت ي ب

وره ديگـري در صـنعت نفـت در سـايه           زيـرا د   .سازي يا مالكيت كامل ايراني محقق نگرديد       ملي
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هاي جديد نفتي با سپردن اداره اين صنعت به يك كنسرسيوم خارجي             حكومت جديد و سياست   

  .آغاز گرديد

عت كه اين صـن   ايران    شركت نفت انگليس و    ،در شبكه صنعت نفت اين دوره      به طور كلي  

ثير بر دولـت، نظـام آموزشـي    أهاي قدرت را در تمام اين شبكه از ت گاه را بنا نهاده است كليه گره    

ثر از ايـن كنـشگر      أبه اين ترتيب ساير كنـشگران متـ       . داردكنترل خود    تا ساختار صنعت نفت در    

گـسترش و توسـعه    ،مـذكور نفوذ شركت   با عوامل ذي كهاين شبكه . قدرت هستند  برجسته و پر  

بنـاي پيـدايش طبقـات     و نظام آموزشي آن بـا ايجـاد مـدارس ابتـدايي و متوسـطه، زيـر          يابد مي

 ،هـاي شـهري    خـانواده  هـا كـه در     اين افراد و نسل پس از آن      . گذارد تحصيلكرده و بورژوا را مي    

سـليمان پـرورش      بزرگي چون آبادان، اهـواز و مـسجد        و جديدمتمدن و بورژوا و در شهرهاي       

) بعـد از كنـسرسيوم    (ان بعد به كنشگران بزرگ و سازنده شـبكه صـنعت نفـت              يابند، در دور   مي

باالي شركت توسط    ساختار صنعت نفت كه توزيع قدرت را بر اساس كنترل از          . شوند تبديل مي 

دهنـده و متـرجم منـافع        اتباع خارجي و اجرا از ايرانيان تنظيم كرده است گرچه به ظـاهر انتقـال              

پروراند كه بعـدها در ايـن سـاختار          تيزهاي كاري و منزلتي را مي     شركت است، اما در دل خود س      

  .آفرينند تحول مي

 بـه ترجمـه   ايـران ديگـر قـادر    ، شبكه ايجاد شده توسط شركت نفت انگليس و۳۰ در دهه 

خواست و منفعت ديگـري در شـبكه در حـال پروبلمـاتيزه               و نيستكامل خواست و منافع وي      

 سياسـتمداران  طـرف  يرانـي و تحـوالت پـشتيباني شـده از    با رشد آگاهي كاركنـان ا    . شدن است 

 .آيد مي شبكه به جريان در    له اصلي در  ابرداري ملي به عنوان مس     گرا، خواست مالكيت و بهره     ملي

جلـب توجـه و      ،مطبوعات و گيري از تريبون مجلس    جناح ملي مجلس به رهبري مصدق با بهره       

اليحه لغو هر گونه امتياز نفتي خود در         .رساند يوارد كردن سايرين را در شبكه جديد به انجام م         

اين خواست و منفعت گرچه پيش از اين نيز در شبكه وجود داشـت              . راستاي اين موضوع است   

اما، تنها در سطح دولت پهلوي اول طرح گرديد و فضاي بسته آن عصر، جـايي را بـراي جلـب                     

زني دولـت رضـا شـاه     رو چانه ز اينا. اشتذتوجه ساير كنشگران و مهمتر از همه بسيج منابع نگ        

االمتيـاز و لـزوم آمـوزش و بـه كـارگيري             حـق  درصد ۲۰ ايران بيشتر از   -با شركت نفت انگليس   
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توانـست در ايـن شـبكه       ، ايـن خواسـت      ۱۳۳۰اما در دهه     . حاصل نياورد  نيروهاي ايراني چيزي  

 امـا  .ي دسـت يابـد   به پيروزي مقـدمات ۱۳۲۹ اسفند ۲۹عضوگيري كند و با ايجاد يك ائتالف در  

گرو غلبه بر مقاومت مقابـل       سازي و موفقيت شبكه در     گويد، شبكه  مي) ۲۰۰۳( گونه كه الو   همان

هـاي   ائتالف بـا شـركت    ( ضد شبكه ايجاد   و شركت نفت انگليس     لذا در نتيجه واكنش    .آن است 

در ان نقش دولت ايـر ) ست داشتندكه بخش اعظم توليد و توزيع نفت جهان را در د   نفتي جهاني 

 و بـه ايـن ترتيـب عامليـت و قـدرت             شدكاسته  انديشيد    بيش از آنچه مصدق مي     يعرصه جهان 

 ها پيشرفتي را در بر نداشت و عامل خارجي زني  چانه،در نهايت. مالكيت ايراني در آن كاسته شد

در قالب تـشكيل يـك كنـسرسيوم نفتـي بـر      اين شركت اراده   اين شبكه را منهدم كرد و     ) كودتا(

ها را با توسعه     منافع اين شركت   ها و  خواست ،ي خود ايه  نشست واين كنسرسيوم با برنامه     كرسي

  . همسو كرددمد نظر خو

  ۱۳۵۲-۱۳۳۳ از مشارکت تا کسب هويت: دوره کنسرسيوم )۲

 بـراي حـل موضـوع نفـت و پرداخـت غرامـت            ) ۱۹۵۴( ۱۳۳۳در سـال    كنسرسيومي كـه    

اداره عمليات   ،شدتشكيل   مشاركت چندين شركت     ، با ايران  به شركت نفت انگليس و     سازي ملي

  كنـسرسيوم مدت زمان قـرارداد . عهده گرفت  برشركت عامل دو  سيس  أ با ت  صنعت نفت ايران را   

 در ايـن دوره، صـرفاً اداره امـور         . سـال رسـيد    ۲۵مقايسه با قرارداد قبلـي كمتـر شـده و بـه              در

ت ملي نفت ايران قـرار گرفـت و بـه ايـن ترتيـب در حـوزه عمليـاتي                    غيرصنعتي بر عهده شرك   

، ايران بـه حـق   ۱۳۵۲سال  ها گرفت و تا دارسي، جاي يك شركت خارجي را كنسرسيومي از آن        

و اداره  ) دو شـركت عامـل اكتـشاف و تـصفيه         (ها    نماينده در هئيت مديره اين شركت      دوداشتن  

ايـن   اما.  اكتفا كرد  ۵۰-۵۰ و درآمد ) غيرصنعتيتوسط شركت عمليات    (امور عمليات غيرصنعتي    

 با قراردادهاي جديد مشاركتي و بـه عبـارتي حركـت از مرحلـه                نفت  دوره اداره صنعت   ،مرحله

سـيس  أزيرا شركت تازه ت   . نيز بود ) با تصويب با قانون نفت    ( محوري   ـ عامليت   بهمحوري   -امتياز

 جديد در خارج حوزه )مشاركتي( قراردادهاينفوذي نداشت اما با انعقاد  گرچه در حوزه قرارداد 

هـاي حاصـله از      پيـشرفت  .توسعه نهادي به تثبيت موضع خود در اين شبكه پرداخـت           قرارداد و 

  . آمده است۲اين صنعت در جدول  كنسرسيوم در سوي شركت ملي نفت و
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  ۱۳۵۲ـ۱۳۳۳ وضعيت توسعه صنعت نفت ايران .۲شماره  جدول
  و انسانينهادي وسعه ت  توسعه علمي  توسعه تكنيكي

  .شيراز هاي تهران، ساخت پااليشگاه
  بندر شاپور و هاي آبادان ،خارك ساخت پتروشيمي

 هــاي مــشترك در هنــد و مــشاركت در ايجــاد پااليــشگاه
  آفريقاي جنوبي

زيـر  لولـه    اسـري گـاز صـادراتي و      راحداث خطوط لولـه س    
  خارك-دريايي گناوه

 يتاليـا اپ مينراريـاي   قرارداد مشاركتي سيرسپ با آجي     انعقاد
  )اني(

  )استاندارد اويل اينديانا(ايپاك با پان آمريكن  انعقاد قرارداد
  الوان توسعه منطقه خارك و

  )با گروه فرانسوي اراپ( قرارداد خدماتي اکتشاف اراپ

  تشکيل انجمن نفت
  .انتشار فصلنامه انجمن نفت ايران 

چـــاپ بـــه طـــور متوســـط ســـاالنه  
  )عنوان۲۴۳(مطلب۱۷,۴
  دمات ايجاد مركز پژوهشمق

هـاي جديـد پـايلوت و        افتتاح آزمايشگاه 
  سوخت روغن

تاسيس دانشكده نفت آبادان و دانشكده      
  حسابداري و علوم مالي

 نيـز  هاي آموزشي عالي مديريت و     دوره
  اعزام به خارج كشور كاركنان

  پتروشيمي تاسيس شركت ملي گاز و
  )۱۳۳۶(تصويب اولين قانون نفت 

شرکت سهامي  (ي عامل   ها تاسيس شرکت 
کنـار   اکتشاف، شرکت سهامي تصفيه و در     

چندين  و )ها شرکت عمليات غيرصنعتي    نآ
  شرکت مختلط

ــو  راه ــدازي رادي ــت ملــ  ان ــتص ( ينف مخ
  )خوزستان

 هنـري، ( هاي مختلف مدني   سيس انجمن أت
در منـاطق    ...) و دينـي  باغبـاني،  فرهنگي،
  نفت خيز

 
آن، بجـاي   وي   عـض  ۸ران و جانشيني كنسرسيوم     اي با كاهش قدرت شركت نفت انگليس و      

كاسته شد و همسنگ آمريكا      شركت آمريكايي  چهار  درصدي ۴۰ سهامقدرت انگليس به واسطه     

، عـزم از بـين بـردن        ۱۳۴۱سـال    ، با طرح اليحه اصالحات ارضي در       نيز به عالوه دولت  . ديگرد

گـذاري، طبقـات بـوژرواي       دار و سنتي را كرد و با طرح حمايت از سـرمايه            قدرت طبقات زمين  

ـ    زنجيره توانست در رشد صنايع و     شهري را تقويت نمود كه خود اين طبقه مي         ثر ؤمين مـ  أهـاي ت

 سياسـتمداران و     مـرداد، جـاي    ۲۸اما با افزايش قدرت مطلقه پهلوي دوم پس از كودتـاي            . باشد

يـب در كنـشگران     به اين ترت  . گيرد را شاه و دستگاه اطالعاتي، اقتصادي و سياسي وي مي         احزاب  

اين دوره مقـارن    . آيد شبكه اثرگذار بر اين صنعت، دو كنشگر جديد شاه و دولت مدرن پديد مي             

 مرداد، بسته شدن فضاي نيمه متكثر زمان ملي شـدن           ۲۸پيدايش و افزايش قدرت شاه با كودتاي        

نشگران پيوستن دولت به جمع ك .و بازتوليد تدريجي سلطنت مطلقه در دستگاه پهلوي دوم است       

بـا قـدرت     سازي عصر رضاشاه   برجسته نيز به آن علت است كه اقدامات نوسازي دولت و طبقه           

ساله اول صرفاً    ۷برنامه  (  ساله همراه است   ۷گرفتن سازمان برنامه و بودجه و ارائه دومين برنامه          

 ايـن  ساختار جديـد صـنعت     .) اجرا شده و با بحران ملي شدن نفت متوقف گرديد          ۱۳۳۰تا سال   

 بـه كمـك شـركتي       ،شود  كه در چارچوب آن تكنولوژي نفتي شكل گرفته و نهادينه مي            نيز دوره

بـه مـوازات     كـه ايـن سـاختار در رقابـت و          اما بـه دليـل آن     . وابسته به انگليس بنا گرديده است     

مبناي  اين ساختار بر  . گردد هاي نسبي برخوردار مي    كنسرسيوم مشغول فعاليت است، از پيشرفت     
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چنـين سـاختار   . كننـد  را كامـل مـي   گردد و بعـدها پتروشـيمي و گـاز آن       توليد بنا مي  اكتشاف و   

  .زني درباره استقالل در خريد و فروش نفت را داد  به شاه اجازه چانه۱۳۵۰اي در دهه  گسترده

دانـشكده فنـي    . گردد در اين دوره فضا براي يادگيري و آموزش به صور مختلف فراهم مي            

بـردار الزم ايـن      نيروي متخـصص بهـره     ،يالت آموزشي شركت ملي نفت    آبادان از يكسو و تشك    

 .شـوند  برداري تربيت مـي    اين نيروها بيشتر با انگاره نگهداشت و بهره       . سازد صنعت را فراهم مي   

 با فعاليت و آمـوزش حـين كـار بـراي            انجامد كه  هاي عملياتي مي   ها به رشد قابليت    اين آموزش 

در دوره بعد، قابليت ساختار ها  آموزشاين . گردد ميداري فراهم بر كاركنان بخش اكتشاف و بهره

ماننـد اكتـشاف در بريتانيـا يـا         ( هاي نفتي اروپايي   صنعت نفت ايران را براي مشاركت با شركت       

  .به مقدار زيادي افزايش داد )گرين لند

يوم رسد در اوايل اين دوره، كه صنعت نفت قبلي به اضـطرار در اختيـار كنـسرس         به نظر مي  

توجه به آن، منافع و خواستي در حوزه خارج قرارداد براي گسترش             بي گيرد، ناخواسته و   قرار مي 

 زني و آگاهي صنعتي بيشتري را براي باز    گيرد كه در پايان اين دوره قدرت چانه        صنعت شكل مي  

ايـن دوره، افـزايش مـشاركت و    وضـوع مهـم   م امـا . آورد دسـت مـي  ه گيري حوزه قرارداد ب  پس

سازي با  ها براي ملي رغم تالش  علي وريت ايراني در صنعت است كه در دوره قبل در نهايتمدي

كننـده ايـن       دخيل در اين شبكه هر كدام ترجمه        كنشگران و انعقاد قرارداد كنسرسيوم ناموفق ماند    

هاي گـاز، پتروشـيمي و حمـل و      ساختار صنعت با گسترش تشكيالتي حوزه  .گردند خواست مي 

 و انديـشه ايجـاد      يابـد   دانشكده نفـت توسـعه مـي       ،آموزشبراي  دهد،    را توسعه مي   نقل دريايي 

هـاي نفتـي را طـرح        گيرد و حتي شاه روياي قرار گـرفتن در صـدر شـركت             پژوهشگاه قوت مي  

شـود،   ها به وي ختم مي كه تمامي تصميمات و انتخاب  ) شاه(اما كنشگر اصلي اين شبكه      . كند مي

زني باال عطا كند برخوردار نيست، زيرا نه دولت وي چون مصدق  انههنوز از قدرتي كه به وي چ 

اجـازه ايـن   ) كنسرسيوم(متصل به احزاب يا يك طبقه خاص است و نه تهديدهاي كنشگر ديگر             

  .دهد كار را مي
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 با اين حال برخي از عوامل خارجي با كاهش قدرت كنـشگر اصـلي فـضاي محـدودي را             

سـيريپ اولـين قـراردادي بـود كـه در آن         قرارداد ثالًم. كنند است مذكور ايجاد مي   براي بروز خو  

 سـهم   ،سـود   درصد ماليـات بـر     ۵۰با پرداخت   ) عامل قرارداد (شركت اني    منافع نصف گرديد و   

 .آن زمـان را متزلـزل كـرد       ) كنسرسيوم (۵۰-۵۰رويه قراردادهاي     درصد رساند و   ۷۵ايران را به    

) اي ماتـه (  رقابت مدير شركت نفت ايتاليا     ر كنسرسيوم اي با قدرت برت    دليل اين موفقيت در شبكه    

  .)١٣٧٧ ،مينا( نتيجه تالش براي نفوذ در ايران بود سر كسب سهم در كنسرسيوم و در بر

 سـر گازهاي   هاي پتروشيمي و گاز ايران نيازمند      حالي كه از يكسو شركت      در ،با اين وجود  

تعيين شده ميزان توليـد كنـسرسيوم بـراي         ل  قب سوي ديگر دولت به برنامه از      از  هستند، و  يچاه

 كنـسرسيوم عامـل در حـوزه قـرارداد،           در اين شبكه   ،است نيازمند   بودجه هر ساله كشور   تدوين  

اقـدامي بـه    زند و نه تنها براي سوخته شدن گازها يا اعالم توليد مـشخص               دست به مقاومت مي   

تـوازن قـدرت بـه نفـع ايـن      . دهد نمي به ايران    هم ها را  آورد، بلكه اجازه استفاده از آن      عمل نمي 

 خـارج وارد    ي از خورد كه كنشگر ديگر    المللي است و هنگامي اين موازنه بهم مي        كنسرسيوم بين 

كننده نفت اپك و بحران و شوك نفتي حاصل از          مان كشورهاي صادر  پيدايش ساز . شود شبكه مي 

منجر بـه افـزايش     برد و    مي زني كشورهاي توليدكننده را باال     جنگ اعراب و اسرائيل قدرت چانه     

زني و رقابت با كنـسرسيوم بـراي فـروش           شاه كه تا آن هنگام توانايي چانه      . گردد قيمت نفت مي  

 در ازاي حق االمتيـاز را نداشـت و بـه ايـن              تحويليو نفتي    نفت توليدي از حوزه خارج قرارداد     

بـود، بـه    حـذر    بر) ومو مقابله مثل كنسرسي   ( ترتيب از همكاري با اپك براي افزايش قيمت نفت        

هـاي   ، شـركت  زنـي  نـدد و بـا افـزايش قيمـت نفـت و چانـه             پيو جرگه كشورهاي عضو اپك مي    

كند تا در عوض فعاليت اكتشافي براي  كنسرسيوم را به تجديدنظر در قرارداد و لغو آن دعوت مي

  .ها بفروشد ايران، نفت را به آن

نام روز نفت تعيين گرديـد و      ه   ب ۵۲اد   مرد ۱۲ و   شدگرچه به ظاهر پيروزي به نام شاه تمام         

امـا از    ،)بـود  در واقع بزرگداشت و تحكيم قدرت وي         كه( ديده شد بزرگداشت تدارك    آن   براي

يـك  سـيس   أت بـه    دكننده كنسرسيوم با ترجمـه خواسـت خـو           قدرت مقاومت  ،لحاظ تكنولوژيك 
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 رغـم كـسب     علي زيرا صنعت نفت  . شدپيروز ميدان    ، براي فعاليت در ايران    شركت خدمات فني  

نفت براي دريافت خدمات تكنولوژيـك دوبـاره بـه آنـان            كسب حق فروش      ظاهري و  مديريت

  .وابسته بود

   استقالل نسبي:خريد  قرارداد فروش ودوره )۳

 شـاه   ،افـزايش قيمـت نفـت      و  با نزديك شدن پايان دوره قرارداد كنسرسيوم       ۱۳۵۲در سال   

 يلذا بـا قـرارداد     .دست آورد ه  ختصري از فروش نفت ب    توانست امتياز اختتام قرارداد را با حق م       

و امـوري چـون برنامـه و     درآمـد شركت ملي نفت ايـران  كنترل   در   ،حوزه قرارداد واحي  ن جديد

 شركت ملي نفتكنترل نيز در  بودجه عملياتي، اداره پااليشگاه آبادان، عمليات اكتشاف و پااليش    

ايـن  . قـرار گرفـت   )عتي و عمليات پخش داخلي بود     دار امور غيرصن   كه تا آن هنگام صرفاً عهده     (

 قـانون شـناخت    ايـن طبـق .  نيز همزمان است ۱۳۵۳تغييرات با تصويب قانون دوم نفت در سال         

ها ممنـوع شـد و صـرفاً قراردادهـاي            نفت حاصله در سر چاه     رهاي خارجي ب   حق تملك شركت  

هـاي خـارجي بـراي       پيمانكاري به عنوان قالب مناسب همكاري شركت ملـي نفـت بـا شـركت              

 كنـسرسيوم،    قـرارداد   لـذا پـس از الغـاي       .)۱۳۷۸ موحد،( توليد تجويز گرديد   اكتشاف توسعه و  

زمـان احـراز     تـوان  حدودي مـي   اين تاريخ را تا    .را گرفت  قرارداد خريد و فروش نفت جاي آن      

هاي دانست، زيرا قراردادهاي اين دوره عموماً قرارداد       بر صنعت نفت  شركت ملي نفت    حاكميت  

 تـا  قـرارداد كـه   ۶(  اكتشاف و توسعه نفت  فروش و خريد نفت ايران بود كه در كنار قراردادهاي         

آلترامـار   فرانـسه،  CFP هاي اشلند آمريكـا، آجيـپ ايتاليـا،        با شركت ) وقوع انقالب اجرا نشدند   

ت عالوه با پايـان دوره كنـسرسيوم، شـرك        ه  ب.  قرارداد با دمينكس آلمان منعقد شدند      ۲انگليس و   

  و هـاي عمليـاتي پيـدا كـرد        هاي كنسرسيوم فعاليت   ملي نفت حق فروش نفت خود را به شركت        

 آمـده   ۳ ايـن دوره در جـدول         صنعت  وضعيت توسعه  .گرديد المللي بينگيري اين صنعت     جهت

  .است
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  ۱۳۵۷ـ۱۳۳۳ وضعيت توسعه صنعت نفت ايران .۳  شمارهجدول

  ني و انسانهاديتوسعه   توسعه علمي  توسعه تكنيكي
  والوان ،تبريــز ،)شــمالي( هــاي تهــران پااليــشگاه ســاخت
  اصفهان
ـ  ايرانهاي پتروشيمي ساخت شـروع   دوده اهـواز و  ، نيپـون  
  ژاپن  ـايرانپتروشيمي  ساخت

  هاي مشترك در كره و سنگال مشاركت در ايجاد پااليشگاه
  دوم قرارداد شـاه لولـه     سازي اهواز و   ساخت كارخانجات لوله  

  گاز
  الر و آبادان مناطق شيراز، توليد در اکتشاف و قرارداد ۶

 اويل شل شرکت بنزين فروش جايگاه ۷۰۰ سهام %۵ خريد
 هــزار  ۵۰۰ پااليــشگاه يــک  ايجــاداي بــر و توافــق آمريکــا
  خليج فارس در اي   بشکه

  پژوهشي با شرکت شل همکاري
   عنوان مطلب۸۰ چاپ

 عنـــوان ۱۶ ميـــانگين ســـاالنه
  فتدر فصلنامه انجمن ن مطلب

  هاي فرعي انجمن توسعه كميته
ــي و   عــضويت در شــوراي اجراي

  علمي سمپوزم جهاني نفت
 BPژوهشي با پهمكاري 

توســعه ناوگــان شــرکت ملــي 
 مـشارکت بـا    قـرارداد  نفتکش

BP  
 تـــصويب قـــانون دوم نفـــت

)۱۳۵۳(  
نيروي  توسعه مركز پژوهش و   

 كاركنان  استخدام  با  آن انساني
   عاليهتحصيالتداراي 

عمليات اکتـشاف    مشارکت در 
  جزايرگرين لند دانمارک

  

در توسعه صنعت نفت در اين دوره شاهد كنشگر جديـدي اسـت كـه بـه شـاه             ثرؤشبكه م 

گردونه نفت ايـران خـارج كنـد و هـر            هاي كنسرسيوم را از    قدرت داده است تا به ظاهر شركت      

دمدار اه را سـر   كه اينك شـ    است نفتاين كنشگر خود    . رپا كند فت را ب  ساختن ن ساله جشن ملي    

 اما ،شدن با كشورهاي صنعتي كرده است      انقالب سفيد و راهبر ايران به سوي قرن جديد و همپا          

بدل ساخته كه با در دست داشتن درآمد انبوه نفتي، نه            دولتي رانتير دولت وي را به طور كامل به        

  .  به منابع ناشي از مالياتزي و نه نيادنيازي به پاسخگويي به جامعه دار

ديـد و يـد     كه به فروشنده نفت تبديل شده است و تمـامي كـشور را در       به اين ترتيب شاه   

 و بينـد  پيونـد نزديـك مـي       در درآمـد نفـت   هاي بلندپروازانه را با       اجراي طرح  قدرت خود دارد  

جـشن نفـت،   . كنـد  ميله صنعت تبديل اسازي نفت كشور را به مهمترين مس المللي تجارت و بين 

هاي نفتـي جهـاني در سـاخت         شركت المللي با  گذاري بين  و اپك، سرمايه  رهبري كشورهاي عض  

هاي توزيع فرآورده و توسـعه ناوگـان حمـل و            پااليشگاه صادراتي در ايران، خريد سهام جايگاه      

آورد و تمايـل     نفت بيش از پيش دولت را از استقالل به در مـي            .نقل، ترجمه اين خواست است    

. كنـد  ترغيـب مـي  را  گـري دولـت    تصدي هاي نبال كردن سياست  به عبارتي د    و دخالت دولتي ه  ب

لـذا رشـد    . گردد  نيز مي   دولت وفور درآمدهاي نفتي باعث رهاسازي سياست جايگزيني واردات       

كوچـك و متوسـط خـصوصي يـا سـاير           هـاي    شركتمانع ورود    گري از يكسو   تمايالت تصدي 

رانت نفتي، توجه   براي كسب   رقابت  و از سوي ديگر      گردد نفت مي بخش   در   داخليهاي   شركت

ريزي و سياستگذاري پيرامون صنايع ديگر و از جملـه صـنايع جـانبي نفـت و                  دولت را از برنامه   
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 .گرايـي اوسـت    ايـدئولوژي صـنعت    له ديگـر نگـاه سـرآمدگراي شـاه و         امـس  .دارد انرژي باز مي  

آقايي است كه   ومديآآميز سر كننده نوعي نگاه نخوت    ترويج» اول ما « گرايي و  ايدئولوژي صنعت 

و در آن    گـذارد  كنار مي  ) پول نفت   وفور يمنبه  (صنايع ديربازده يا صنايعي كه مدروز نيستند را         

مدي كـاذب بـا   آضوع سراين مو .ساخت داخل وجود ندارد   نگري معطوف به درون و     تفكر آينده 

 را  بـا نفـت    نگـاه تجـارت      و) ۱۹۹۷ ،كارل( هاي رانتير است   دولت اكثر كشورها و    دامنگير ،نفت

نگـاه   شـاه تـصور و      حتي در اوج اعتماد به نفس ناشي از افزايش قيمت نفـت،            كند و  تشديد مي 

 گيـري بـه سـوي آن و        هاي داخلي تكنولوژي و جهت      به افزايش قابليت   معطوف وگري   حمايت

مهمتـر از همـه      .اين بخش را در انحصار خـود دارد         و نداردرا  صدور خدمات تكنولوژيك نفتي     

طبقات اجتماعي  فقدان   كه فاقد ريشه در طبقات اجتماعي است و در كنار آن              است لتيوجود دو 

هـا   و اصـناف آن ) SME(گيري صنايع كوچك و متوسـط   مانع شكلد منسجم و حافظ منافع خو  

 بـاقي   كـارآفريني بـا نفـت     ، جايي را بـراي طـرح         تجارت با نفت   نگاهبنابراين سلطه    .گردد مي

 انـرژي   بـه  نفـت    پـول  بـا   حتي اگر در دهه آينده نفـت تمـام شـود           از نظر حاكميت   .گذارد نمي

 ارضـاكننده حـس     وصنعت مطرح و روز جهـان       اين بخش    توان دست يافت و    هم مي جايگزين  

ه پول نفت دارد، نياز به كارآفريني بـا  كشوري ك در اين نگاه  . است جويانه و استبدادي شاه    برتري

ايـدئولوژي   . و آماده تجارت و فروش كردن آن اسـت         نفت ندارد، بلكه نياز آن كار بر روي نفت        

اي گسترش يافته بـود كـه بخـش تحقيقـات            به اندازه ) نشگر اصلي شبكه نفت   ك( ي شاه »اول ما «

هـاي    رسماً افتتاح گرديده بود، يكـي از پـروژه         ۱۳۵۰ سال نفت كه براي پژوهش در اين زمينه از       

اين موضـوع يكـي از مـسايل فـانتزي و           . ودتحقيقي خود را تهيه پروتئين از نفت تعريف كرده ب         

 ،ت موجـود در كـشورهاي توسـعه نيافتـه         كالجالب روز جهان بود كه با وجـود مـسائل و مـش            

رو بسيار مورد توجـه سياسـتمداران         اين امور از اين    احتماالً پرداختن به آن تعجب برانگيز بود و      

 فقـدان   بـر  لي و روز دنيـا     بـا وقـايع جنجـا      خواسـتند  گرفـت كـه مـي      طلب و مستبد قرار مي     جاه

سـاخت يـك مزرعـه بـزرگ        نمونه ديگـر    .  خود سرپوش بگذارند   مشروعيتعدم  دموكراسي و   

آمـد و   تحقيقاتي كشاورزي در جزيره خارك بود كه در آن انواع سبزيجات و ميوه بـه عمـل مـي            

عي اقدامات اجتمـا   ،در مجموع  .)۱۳۵۳ نامه صنعت نفت،  ( الگوبرداري شده از كشور فرانسه بود     

اثـر گـذارد    هاي تكنولوژيك رشد قابليت  و ها بر توسعه اين صنعت     در كل اين دوره    كه نهادي را 

  .توان خالصه كرد مي) ۴جدول ( در جدول زير
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   براي رشد قابليت هاي تكنولوژيكنهادي ـ  اجتماعياقدامات .۴  شمارهجدول
  دوره

  هاي  قابليت
  تكنولوژيك 

  امتياز  كنسرسيوم  دوره فروش

  ۱۳۵۳ قانون نفت •  هاي عملياتي يتقابل

 و نفـت  ملـي  شـركت   تاسيس •
  )خارجي و داخلي(آموزش  بخش

  ۱۳۳۶ قانون نفت •
 هاي آموزشگاه و نفت  دانشكده •

  اي حرفه

 قرارداد تجديـد    ۱۶ماده
  )۱۳۱۲(نظر 

  هاي نوآوري قابليت

هــاي  ســيس شــركتأ ت•
مختلط بـراي فعاليـت در      

  خارج از ايران
  فعاليت بخش پـژوهش    •

  ها و آزمايشگاه

  سيس انجمن نفت ايرانأ ت•
   قراردادهاي مشاركت•

ــاده • ــده م ــال واح  س
شـوراي   مجلس ۱۳۲۶
 ملي
 شـــركت  تاســـيس •

  ۱۳۲۷ نفت سهامي
  

 هـاي   قابليـت  ،اي قابل توجه در اين صـنعت       هاي توسعه  رغم اجراي طرح   به طور كلي علي   

ثر ايـن  ؤل آن فقـدان نقـش مـ    دليـ و )۵جدول ( اند هتكنولوژيك سطوح باال چندان رشدي نداشت    

اين وضع با بـه كـارگيري       . ه است برداري بود  ها بر بهره   كيد عمده آموزش  أت صنعت در طراحي و   

) در پايين دسـت   ( خريد ليسانس  و) دست در باال ( هاي انتقال تكنولوژي مشاركت در توليد      شيوه

  .تشديد شده است ،كند آفريني داخلي در سطوح مذكور را كم مي كه نقش
  

  هاي حاصله  قابليتهاي انتقال تكنولوژي و شيوه. ۵  شمارهدولج
  دوره

  توسعه تكنولوژي
  دوره فروش و خريد

 دوره
  كنسرسيوم

  امتياز دوره

هاي عمده انتقال  شيوه
  تكنولوژي

  مشاركت و
  كليد در دست

  مشاركت و
  كليد در دست

گذاري مستقيم  سرمايه
  خارجي

هاي عمده تكنولوژيك  قابليت
  هدست آمده ب

  پايه  پايه تا متوسط  متوسط

  

هر  به تفكيك ،گسترش اين صنعت را در توسعه ويك از كنشگران پيش گفته  نقش هر

  . ايم الصه كرده خ۶ در جدولدوره 
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  ۱۳۵۷ـ۱۲۸۷ كنشگران اثرگذار در شبكه كنشگران صنعت نفت .۶  شمارهجدول

  دوره  دوره امتياز  دوره كنسرسيوم  دوره فروش و خريد
  كنشگران

  نوع حاكميت  موقت تاكودتا دموكراسي/ سلطنتي–استبدادي   سلطنتي–استبدادي   سلطنتي-مطلقه استبدادي
  ايدئولوژي  )استقالل(  ناسيوناليسم  )نوسازي( شاهنشاهي ناسيوناليسم  )شدن صنعتي( شاهنشاهي ناسيوناليسم 
   صنعتي  كشورهاي  به رسيدن

  )تمدن بزرگ سوي به(
دديوانساورش ارضي اصطالحات

  )انقالب سفيد(الري دولتي 
  زيرساخت/ صنايع سبك/ تاسيس ارتش

  اقتصادي جديد
هاي  سياست
  كلي

  ...)مديران و( باال متوسط  داري تجاري سرمايه/ متوسط باال
  طبقات نوظهور  كارگران صنعتي) / كارمندان دولتي(متوسط   داري صنعتي سرمايه/ 

  مدرن –سنتي 
  )رشد طبقات شهري( 

   مدرن– سنتي
  )روستايي شهري(

  )با اكثريت عشايري و روستايي( سنتي 
  ساختار جامعه  و صنايع سبك

  شاه

تشويق صنايع سنگين و ( متولي
  )اي سرمايه

گري  گري و تولي تصدي
 تشويق بخش خصوصي در(

  )گذاري سرمايه
سياست   سرمايه گذاري/ تصدي گري

  صنعتي

   ساله پنجم۵برنامه 
عمرا هاي برنامه  )۱۳۲۷-۱۳۳۴( ساله اول ۷برنامه ناتمام   دوم، سوم، چهارمهاي  برنامه  )۵۷-۵۲(

  ني
  توسعه صادرات

  )اي كاالهاي سرمايه(
  جايگزيني واردات كاال

  )اي ومصرف واسطه(
با ) مصرفي(جايگزيني واردات كاالهاي 

  گذاري دولتي سرمايه
سياست 
  اقتصادي

 مختلط –كشاورزي و صنعت    رانت نفتي–صنعتي و تجاري 
اقتصاد ساخت   ماليات-كشاورزي   )نفت و ماليات(

  درآمدي-ي

ت
دول

  

  مالكيت  خارجي  )بدون حق فروش( ايراني  ايراني
با كمك مشاوران خارجي و (ايراني

  )هاي مختلط شركت
در حوزه (ايراني و خارجي 
مديريت و   خارجي  )قرارداد

  برنامه ريزي

ساختماني و خدماتي،  امور
  تعمير و نگهداشت جزئي، يپيمانكار

امور ساختمان و خدمات، 
پيمانكاري بسيار جزئي 

  )خطوط لوله(
ظرفيت ساخت   ي و خدماتينامور ساختما

  داخل

در كنسرسيوم ( خارجي-ايراني  )مشاور( خارجي –ايراني 
  نيروي انساني  ) هم هستندها مشاغل يدي ايراني در(خارجي   )هاي مختلط و شركت

 ۳۱(هزار ايراني  ۵۴ يك هزار خارجي،
  )هزار كارگر

 ۴۶هزار خارجي و  ۲حدود
    )كارگر( هزار ايراني ۴۹ خارجي و ۴۵۰۰  ) هزار كارگر۲۷(هزار ايراني 

ت
نع
ص

ار 
خت
سا

  

  سطح آموزش  مقدماتي و كارگاهي  اي و دانشگاهي فني حرفه  دانشگاهي اي و فني حرفه

  ها امور پژوهش و آزمايشگاه
و شعب انجمن نفت ايران 

/ آبادان و مسجد سليمان
  دانشكده نفت

  هاي كانون مهندسين نفت آبادان، آموزشگاه
  اي فني حرفه

انجمن ها و 
  نهادهاي علمي

واحد  در  كاربردي و بنيادي پژوهش
  پژوهش  ـ  ـ  پژوهش

  مقاالتتعداد   ـ  ۲۴۳  ۸۰

ش
وز
 آم
ام
نظ

 /
ش

وه
پژ

  

  نفرخارجي۳۰۰حدود (۱۷۸۲۷ -
)۱۳۵۲در    نيروي انساني   نفر۴۵۰۰ 

 -انگليسي، آمريكايي، هلندي  امريكاييعمدتاً
  مليت  انگليسي  هندي

 حوزه قرارداد قبلي به ۴/۳ ـ
  حوزه عمل  )آغاجري سليمان، آبادان، مسجد( كل حوزه قرارداد  همراه پااليشگاه آبادان

سودپرداختي   ) درصد بعداز اصالحيه۲۰% (۱۶  %۵۰ ـ
  به ايران

ت
رك
ش

ت
نف

س
گلي

ان
  

/
وم

سي
سر

كن
  

متوسط قيمت   ۱,۹  ۲,۰۳  ۱۰,۴
  )دالر(

 كنندگان تعيين  )خواهران۷(هاي فراملي و كارتل هاي نفتي  شركت  كنندگان عمده مصرف  اپك و مصرف كنندگان عمده
  قيمت اصلي

۷۶%  ۴۷%  ۱۲%  

متوسط درآمد 
نفتي به كل 
درآمدهاي 

  دولت

ت
نف
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  گيري بحث و نتيجه
نعت احاطه داشته است و تصور و        از انقالب بر اين ص     لگفتمان مسلطي كه سراسر دوره قب     

 نمنــدي درتواگفتمــان  ، بخــشيده اســتجهــتنگــرش بدنــه ايــن صــنعت و سياســتگذاران را 

 نفـت   ،نيافتـه  به مانند تمام كشورهاي نفت خيز و نيز توسـعه          در اين گفتمان   .است »برداري بهره«

 بنابراين  .فروخته شود  برداري و  بهره گردد كه بايد استخراج،    خام دارايي رايگان طبيعي قلمداد مي     

له ايـن كـشورها نبـوده اسـت بلكـه           ا مـس  ،هـا  تكنولـوژي پيرامـون آن     افزايـي از   استفاده و ارزش  

در حالي كـه     .اند برداري رفته  هاي بهره   يژيافته سراغ آفرينش تكنولو    كارآفرينان كشورهاي توسعه  

ه فاقد نفـت هـستند امـا        اند ك   در كشورهايي پديد آمده     نفتي هاي چند مليتي   امروزه بيشتر شركت  

 .هاسـت  خيز معادل يا بيشتر از فروش نفت آن        ها به كشورهاي نفت    ي از سوي آن   ژفروش تكنولو 

 ،در دوره امتيـاز    .خود را به سه صورت نشان داده اسـت         در سه دوره پيش گفته،       لذا اين گفتمان  

راستا بـا گفتمـان       هم گيري گفتمان استقالل،   شكل .هستيم »برداري استقالل در بهره  «گفتمان   شاهد

آموختگـان   دانـش  .كه به نحوي مشروعيت بخش رژيم پهلوي نيز بـود         است  سياسي ناسيوناليسم   

 در دوره   طلـب  گـرا و اسـتقالل      رهبري اين گفتمان را همپاي سياستمداران ملي       ، اين صنعت  اوليه

جـايي  مونيـال   به علت فضاي كامالً بسته رژيـم پاتري       در دوره پهلوي    .  بر عهده گرفتند   سازي ملي

اين رژيم خود ناچار بـود تـا ايـن گفتمـان را بـه              هاي پاييني نبود، اما    براي ابراز اين نگاه در اليه     

تنهايي رهبري كند، اما فقدان عقبه قوي مانند جامعه مدني، اقتصاد پويا و مدرن، نتوانست قدرت                

سياسـت موازنـه منفـي       .اي معادل با قدرت يك اجتماع صنعتي يا مدني به آن اعطا كند             زني چانه

نمونـه  ) هـا  سياسـي آن   براي خنثي كردن فشار   ( هاكشور مصدق، براي عدم اعطاي امتياز نفتي به      

رشـد ارزش افـزوده     «گفتمان   دوره   ،دوره كنسرسيوم  .جويانه است  تمام عيار اين سياست استقالل    

يش ارزش افزوده   پتروشيمي براي افزا   هاي گاز و   سيس شركت أن ت آتجلي   است و » برداري با بهره 

» يربـردا  حـداكثر بهـره   «گفتمـان    ،در دوره پـس از كنـسرسيوم       .از نفت استخراجي كشور اسـت     

دار يـا    به يك دولـت تحـصيل      زيرا افزايش قيمت نفت، دولت را      .شود گر اين صنعت مي    هدايت

ـ                      ه رانتير تبديل كرده كه تصميمات و راهبردهايي خارج از اداره مردم داشـته باشـد و ايـن امـر ب

ها و افـزايش قـدرت     دوره سوم كه با رشد قيمت      ،به اين لحاظ   .قدرت متمركز رژيم بيشتر افزود    

فرصت را براي الغاي كنـسرسيوم و كـسب تـوان فـروش نفـت        ،زني شاه ايران همراه است     چانه

هاي تزريق آب و گاز به مخازن نفت براي افزايش  تهيه برنامه سازد و  توسط خود ايران فراهم مي    
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المللـي و تجـاري بـه        ، اصالح قانون نفت و اجازه مشاركت بين       ) ميليون بشكه  ۵تا سطح    ( توليد

  .كند برداري را فراهم مي شركت نفت در خارج ايران، زمينه تجاري شدن و حداكثر بهره

 مفاهيم بـار   ها پس از ترجمه بر اشيا و        منافع كنشگران در شبكه    ها و   خواست از سوي ديگر  

كننده و به ويژه قراردادهـاي نفتـي     قوانين هدايت ،در شبكه صنعت نفت    .ندشو نگاشته مي  ه و دش

بـر بـودن صـنايع نفـت، كـشورهاي در حـال              به علت سرمايه  . هاست محل نگاشت اين خواست   

 لـذا اكثـر     .با تكيه صرف بر منابع داخلي قادر به توسعه ايـن صـنعت نيـستند               توسعه به تنهايي و   

 ايـن   .شود هاي خارجي انجام مي    شركتبا مشاركت   كشورها  اين  در  ي عظيم تكنولوژيك    ها طرح

مبنـا   و   گيرد  صورت مي  مجرب نفتي  هاي بزرگ و    با شركت  يها نيز از خالل قراردادهاي     مشاركت

مفـاد و مـواد مـورد نظـر كـشور           . اسـت سازي براي توسعه     زمينه و پايه اوليه انتقال تكنولوژي و     

در  )هـاي تكنولوژيـك اسـت      ساز افزايش قابليت   ينهكه زم ( ميزبان براي كمك به آموزش كاركنان     

تواند بـه    شود و اگر با تالش و نوجويي كاركنان داخلي همراه شود مي             گنجانده مي  هااين قرارداد 

بـه عـالوه    .لمللي كمـك كنـد    هاي بين ا    با آموختن در كنار شركت     سرعت به توسعه تكنولوژيكي   

مـابين   تفاهمـات فـي    قرادادهـا و   ، قـوانين  ها و اهداف كنشگران يك شـبكه بـر         نگاه ها، خواست

ها به ما امكان  توجه به اين نگاشته تحليل و ANTبر اساس نظريه  و شود نگاشته مي بارگذاري و

بـا   .انـد  هـا نگاشـته شـده      ه بر آن  كدهد   مي هايي را  هاي سياه و رمزگشايي ترجمه     بازگشايي جعبه 

اي كه از سطوح تكنولوژي در    بندي  تقسيم توجه به دو سطح باال و پايين دستي در صنعت نفت و           

دانـش   گـذاري سـنگين و    نيازمند سرمايهبخش باال دستي صنعت نفت عموماً ،آن صورت گرفت  

تكنولوژيك باالست و در نتيجه دستيابي و يا حصول آن از طريق قراردادهاي نفتي منعقد شده با                 

هـاي كليـد در       از شيوه  دتاًاما در بخش پايين دست عم      .هاي خارجي صورت گرفته است     شركت

ي و  ژگـذاري و توسـعه تكنولـو       گذاري مـشترك بـراي سـرمايه       اعطاي ليسانس و سرمايه    دست،

اپني براي سـاخت پتروشـيمي      ژنمونه آن مشاركت با كنسرسيوم       .صنعت نفت استفاده شده است    

 ررسـي از  بمـورد   هاي   جايي كه انتقال تكنولوژي در صنعت نفت در سال         از آن .ژاپن است  ـ ايران

ديد نيامده است امـا در      ها پ  توسعه مطلوبي در رشد قابليت     ،اي امتيازي بوده است   طريق قرارداده 

در  يافـت و   در حوزه باال دستي توسعه مـي      )  JV( گذاري مشترك  دادهاي سرمايه ارركه ق  صورتي

شـد بـا لحـاظ كـردن شـرايط           بخش پايين دست كمتر از قراردادهاي كليد در دست استفاده مـي           

  .شد هاي باالتر از اين وضع فراهم مي ناسب فرصت خوبي براي كسب قابليتم
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صـنعت   ريـزي توسـعه تكنولـوژي و       برنامه راهبري و  وليت اجرا، ؤشبكه كنشگراني كه مس   

هاي مختلف تغييرات    بر عهده داشتند گرچه در دوره      )۱۳۵۷-۱۲۸۷(ها   نفت ايران را در اين سال     

 هـاي نـوآوري و     امـا در ايجـاد قابليـت       كه به وجود آوردند،   هاي بزرگي را در اين شب      پيشرفت و

ريـزي بـراي صـدور تكنولـوژي چنـدان مـوفقيتي            برنامه اقدام عملي و   توليد و   ساخت، ،طراحي

ها چنين خواستي به وجود نيامد، يا حتي به واسـطه وجـود              در واقع در اين سال     .حاصل نكردند 

پس مديريت ايراني جايي براي عـرض انـدام         س اي چون خواست تحقق مالكيت و      نيازهاي اوليه 

ي نفـت در ايـن   ربردا سازي در بهره ملي  خواست خودكفايي و ۱۳۳۰رو گرچه دهه     از اين  .نيافت

 گـاز، (هـاي فرعـي      سيس شركت أت تدوين قوانين نفت،   شبكه جريان يافت و به صور مختلف با       

امـا   بارگـذاري شـد،    اشـته و  قراردادهـا نگ   در ها ترجمـه و    ساير فعاليت  و) نفتكش پتروشيمي و 

خواسـت كنـشگران     خودكفايي در آن به خواست عمومي يـا دولتـي و           توسعه تكنولوژي نفت و   

بـراي   شگران قدرتمند همه كن  تبديل نگرديد تا وارد اين شبكه شود و       ) شاه يا كنسرسيوم  (بزرگ  

 كنش توسـعه    اي از يك    برنامه به پيشرفت تكنولوژي نفتي،    ANT به زبان نظريه     .آن بسيج شوند  

محور نگاشته يا منتسب نگرديد تا اين خواست در شـبكه صـنعت نفـت بـه صـورت كنـشگري        

بار  ساير كنشگران اين شبكه تحميل و      درآيد كه برنامه نگاشته شده بر روي خود را بر كاربران و           

  گفتمان ملي شدن صنعت نفت به قدري به درازا كشيد كه مانع طرح گفتمـان توسـعه      ظاهراً .كند

 مـديريت ايرانـي بـه جعبـه          مالكيت و  در نهايت تكنولوژي    تكنولوژي در كشور شد و     زاي روند

ايـن جعبـه سـياه       .سياهي در اين صنعت تبديل شد كه كمتر كسي به سراغ بازگشودن آن رفـت              

 ايرانـي محـسوس و     خروج مشاوران و كارشناسان مجرب خـارجي و        دستي فقط با انقالب و     دم

خواسـت صـرف      كه مشخص شد بدون توجه به توسـعه تكنولـوژي،          آن هنگام بود   و مرئي شد 

هايي كه از    برداشت  تفاسير و  ،به عبارتي ديگر   .بين نخواهد برد   مالكيت ومديريت وابستگي را از    

ها برروي   نوعي نگاشت از سوي آن     ها در ميان كنشگران حاكم بود،      تكنولوژي نفتي در اين دوره    

 را بـر صـنعت نفـت        يهاي ايده تصورات و  قوانين و  ها و  لصنعت نفت بود كه با خود دستورالعم      

ـ    فاقـد توجـه بـه صـنايع پيرامـوني،         اعمال كرد كه     بارگذاري و  پـرورش   مين نفـت و   أزنجيـره ت

بـه   امـا گفتمـان اسـتقالل و       .متوسط خصوصي فعال در اين صـنعت بـود         هاي كوچك و   شركت

  از اتكـا داخلـي و   ي ديگـر  معنـاي  ر و تصو فربه شدن    عبارتي مبارزه با سلطه بيگانه جايي را براي       

جعبـه سـياه    (به عبارتي    ها و  رويه كنشگران با همان قواعد و     .پيشرفت تكنولوژي باقي نگذاشت   
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گرچه تفاسير ديگري هم از     -در شبكه وارد شدند    )مديريت آن  برداري و  تكنولوژي مبتني بر بهره   

نـو   سـازي مجـدد و   شبكه ت بسيج وهاي رقيب در شبكه قدر برنامه آن رخ داد، اما اين تفاسير و   

  .پيدا نكردند

صـنعت در ابعـادي      در ايـن     هاي تكنولوژيك نوآورانـه     عدم توسعه قابليت   ،از منظري ديگر  

توان  را مي ) ها المللي و صدور آن    در ابعاد بين  (نظير طراحي، ساخت تجهيزات و تحقق و توسعه         

تقـدم   كـه يكـي      اين صنعت نسبت داد    تكنولوژي    كنشگران شبكه اثرگذار بر    به دو دليل فرهنگي   

   . استديگري تك افتادگي بخشي نسبي توسعه و

و حتي در حـال حاضـر       مورد بررسي   ، در زمان    غربي  و صنعت نفت به دليل بنيان خارجي     

 از نـوعي تقـدم نـسبي در توسـعه           ،هـاي ديگـر صـنعتي و توليـدي كـشور           نسبت به ساير بخش   

و صـنايع   ) ۱۳۱۰-۲۰( في در دوره پهلـوي اول     اگرصـنايع سـبك و مـصر      .  است بوده برخوردار

سيس صنعت نفت و ورود تكنولـوژي       أ ت پديد آمدند،  ۱۳۵۰ و ۱۳۴۰اي در دهه     سرمايه سنگين و 

بـه عـالوه بـه علـت     .  بـه انجـام رسـيد    ۱۲۸۰حفاري، استخراج و پااليش نفت به ايران از دهـه           

، بـه   ينـد سـودآفريني   آفربـه   توجـه     و ها مديريت و كنترل خارجي اين صنعت و تجربه باالي آن         

پيـدايش امكانـات    . تدريج اين صنعت از رشد بااليي در قياس با ساير صنايع برخـوردار گرديـد              

 ورود سـاختار   ورفاهي و شهري پيشرفته و با الگوي اروپايي در شـهرهاي نفتـي جنـوب ايـران                

 از سـاير    آن باعـث پيـشي گـرفتن        ،سازماني و مديريتي جديد و اروپايي براي اداره اين صـنعت          

كليـه امـور توليـدي،     رو و سـرآمد در  ها گرديده است، لذا اين صنعت هميشه خود را پيش    حوزه

سـطح و   خود را با هيچ سازمان داخلي هم تجاري و اداري قلمداد نموده است و در مقام مقايسه،    

ان، بـه فـرد آمـوزش و پـرورش كاركنـ           به عالوه وجود نظام متمايز و منحـصر       . داند تراز نمي  هم

هـاي آموزشـي در كـشورهاي بيگانـه، نگـاه            هنگي با كاركنان خـارجي و طـي دوره        تعامالت فر 

كرده و باعث گرديده است مديران اصلي اين مجموعه صرفاً تقويت ها نيز  را در آنسرآمدگرايانه 

 ايـن نگـاه مـانع مقبوليـت    . خود را با شركت بزرگ نفتي جهان محك زنند و معيـار قـرار دهنـد           

 و  هـستند كه فاقد سابقه در اين زمينه     شده است    نوع مديريت ايراني      از هايي ا مديريت  ب همكاري

اندركان اين صـنعت     به اين ترتيب كمتر شركت بزرگ و كوچك داخلي توان راضي كردن دست            

 تقـدم   ،به ايـن ترتيـب     . داشته است  )هاي خارجي  شركتهمانند  (اين صنعت     در را براي فعاليت  

 گيري گفتمان ساخت و اجراي داخلي،  مانع پيدايش شكل ) برداري در بهره به ويژه   (نسبي توسعه   
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اي و پيمانكـاري بـزرگ شـده         هـاي مـشاوره    طراحي داخلي و گسترش شركت     تكيه بر مطالعه و   

را ) ساخت، طراحي و تحقيق و توسعه(نيافتگي سطوح باالتر تكنولوژي  توسعه است و در نهايت   

مجـالي بـراي    هـاي خـارجي اسـت و    ح در دسـت شـركت    چرا كه اين سطو    .در پي داشته است   

اندركاران اين    نگاه سرآمدگرايانه دست   .است هاي ايراني در اين زمينه فراهم نشده       فعاليت شركت 

هاي  را متوجه شركتهاي توسعه و ساخت    ، اجراي طرح  گذاري  ، اعتماد الزم براي سرمايه    صنعت

  و تكنولوژي از خارج كشور فرصت يـادگيري        مين منابع أ به اين ترتيب با ت     و بزرگ خارجي كرد  

  .گردد  نيز فراهم نمي)اجرا و مديريت(

هاي صنعتي، صنايع جـانبي و مـرتبط بـا زنجيـره             عامل مهم ديگري كه مانع از رشد خوشه       

افتادگي بخـشي    تك ،ها گرديده است   مين صنعت نفت و در نتيجه عدم توسعه تكنولوژي در آن          أت

رانت ويژه درآمدي ناشي از اين صـنعت، موجـب نگـاه            . ايع است اين صنعت نسبت به ساير صن     

 ،گردد تـا بـا كنتـرل آن        به فرد سياستمداران و كنشگران اصلي قدرت به آن مي          خاص و منحصر  

مديريت و اداره اين صنعت توسط بخش  .تخصيص منابع درآمدي كشور را در سلطه خود گيرند   

 از سـاير    گيـري فرهنگـي متمـايز      باعث شكل ) اردوري و كارايي بسيار بااليي د      كه بهره ( خارجي

انـد و حتـي بيـشتر        ها اين صنعت را اداره كرده      كاركنان خارجي سال   .آن شده است   ها در  فرهنگ

نظـام آمـوزش متمـايز،    . انـد  هاي رايج در اين صـنعت را نيـز بـه يادگـار گذاشـته           كلمات و واژه  

 باعث قطع ارتباط    ها به كاركنان،    ر سازمان شهرسازي و خدمات رفاهي كامالً برتر و متمايز از ساي         

خانواده شده است و نگرش كاركنان آن را نيـز متمـايز از              ارگانيك اين صنعت با ساير صنايع هم      

فقدان همگرايي و يكپارچگي آسيب مفرطـي اسـت كـه باعـث توسـعه                .ساير افراد ساخته است   

ن بخـش از سـاير      ازي ايـ  نيـ  افتـادگي و بـي     تـك . برداري شـده اسـت     صرف اين صنعت در بهره    

را ...) ، پژوهـشگران و   مانند سازندگان تجهيزات   (هاي ديگر  ، ارتباط ساير بخش    داخلي يها بخش

براي پيشبرد توان تكنولوژيك و نوآوري از بين برده است و در واقع عامل اصلي شكل نگـرفتن                  

در است و ن داخلي   توا زيرا بازار اين صنعت فاقد اعتماد اين صنعت به        . مين شده است  أزنجيره ت 

هاي بزرگ و كوچك توان رشد و توسعه  ، شركتهاي راهبردي غياب بازاري داخلي و يا حمايت

سط خارجيـان و متمـايز از سـاير         اي با استانداردهاي تعيين شده تو       سبك زندگي  .نخواهد داشت 

 وجـود   هاي مديريتي و اداري را به وجود آورده است كه نمونه آن در كشور              ها، حتي شيوه    بخش

گونه كه ميردال اقتـصاددان      همان .دامن زده است   افتادگي بيشتر  به اين تك   له خود ااين مس . ندارد
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هاي مختلف عامل توسـعه نيـافتگي        عدم يكپارچگي بخش   ،)۱۳۷۶،  توكل( گويد سوئيسي نيز مي  

ه ها و توسـع     منابع و امكانات در كليه بخش       زيرا مانع جريان روابط،    ،كشورهاي جهان سوم است   

 نـسبي توسـعه آن بـر سـاير     افتادگي بخش نفـت و تقـدم   تكدر كشور ما نيز   . گردد هماهنگ مي 

خـانواده و    هـاي هـم    سرمايه و كـاال از آن بـه سـاير بخـش           ، مانع ورود و خروج جريان       ها  بخش

ايـم كـه نتوانـسته اسـت تمـام            به مرور زمان با بخشي مواجه شده       ،نتيجه در. بالعكس شده است  

زيـرا توسـعه    . برداري توسعه يافته اسـت     د و صرفاً تا سطح بهره     ود را محقق كن   ظرفيت توسعه خ  

هاست، كـه    ها و سياستگذاري    ، سرمايه التر مستلزم نوعي يكپارچگي منابع    تكنولوژي در سطوح با   

روابط عمودي وي در اين       و شاه  عمدتاً بيشتر اين سال ها   در  . خورد در بخش نفت به چشم نمي     

نفت خـارج از     و   بود تعيين كننده اصول، سياست و سرنوشت اين بخش          نشبكه با ساير كنشگرا   

افتـاده بـه     لذا سياست اين بخش تك    . )۳۰۸: ۱۳۸۰ميالني،(  قرار داشت  گيري دولت  حوزه تصميم 

 همكـاري بـا سـاير       و و به واسطه قدرت وسيع آن پيونـد       شده است   نيز تعيين   نفره   صورت تك 

برداري و    در بهره  اي كه بتواند صنعت نفت را نه صرفاً        هگرايان نگاه شمول . شتها وجود ندا   بخش

در نهايت صدور محصوالت پتروشيمي ببيند بلكه در انديـشه آن، صـنعت نفـت                تجارت نفت و  

ع جانبي وابسته به نفت را      ها و صناي   تمامي خوشه توانست   ميافقي فراتر از استخراج داشته باشد       

 نوآورانـه و   ،وح توسـعه جـامع    خـود داخـل كنـد و ر       گرايانـه و وسـيع       نگاه كل  انداز و  در چشم 

 همكـاري   گيـر و دقيـق و      هـاي پـي     نتيجه اين نگاه در كنـار سياسـت        .كارآفرينانه را در آن بدمد    

سـازي و     ماشـين  ابـزار و   رشد صـنايع توليـد     اين عرصه،  متوسط فعال در   هاي كوچك و   شركت

  . استگيري يك خوشه قوي و توسعه يافته نفتي  شكل

  

  منابع
 عبـاس    و عبـاس مخبـر     ترجمـه  ،نقش دولت در تحول صنعتی    : ا چپاول يتوسعه  ) ١٣٧٨(تر  ياوانز، پ  ـ

  . طرح نو:تهران، زندباف

له توسعه تكنولوژيك با مراجعه خاص به جامعـه         اگذار و وابستگي دو مس    " )١٣٧٦( توكل، محمد ـ  

  .١٠ و٩ ش ،نامه علوم اجتماعي ،"صيادي استان هرمزگان

می يهـای پتروشـ    هل پـروژ  يـ بررسی روند رشد وتکم   " )١٣٨٤(ی و غالمی، اکرم     خاکپور، محمدعل ـ  

  .، مجموعه مقاالت"های مهندسی مشاور توسط شرکت
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