نقش مدیران فنی و اجرایی،
تکنوکرات ها و سیاسیون در
توسعه کشور

 مهندس سهراب مشهودی

دو رویکــرد غالب در تبیین روند توســعه

تقسیم شده است .تجددگراها و سنت گراها

عضو کارگروه انتشارات

جهان وجود دارد:

یا در واقع (غیــر تجددگراها که با عناوین

یک-دیدگاهی که روند تحوالت و دوره های
تاریخی بشریت را براساس روابط اجتماعی

دوره بندی می کند و تاریخ را به دوره های
بــرده داری ،فئودالیســم ،کاپیتالیســم و
سوسیالیسم تقسیم بندی می کند.
دو -دیدگاهی که این دوره ها را برحســب

تکنولــوژی تقســیم بندی می کند و آن را
دوره جمــع آوری خوراک و شــکار ،دوره

کشت و کشاورزی ،دوره صنعتی و باالخره
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دوره فن آوری اطالعات می نامد.
این که در کشــور ما کــدام دیدگاه حاکم
باشد ،در توسعه و عمران اثری عمده دارد
که به شرح زیر خواهد آمد:

گوناگون و دسته بندی های مختلف خوانده
می شوند که شاید سنت گراها بهترین آن ها
باشند) سنت گراها ،عم ً
ال ریشه در توده های
مردم ،در عقاید و اصول مذهبی ،فرهنگی
و ســنت های آن ها دارند و به همین علت
همواره قدرتمندتر هستند.
تجددگراها اغلب از اقشار تحصیل کرده تر،
تکنوکرات و غیرســنتی تر سر بر می آورند
و گرچه از نظر عــددی معموالً کوچک تر
از گروه اول هســتند ولــی به علت همین
خصایص خود ،بیشــتر قادر به اعمال نفوذ

 -1وضعیت اجتماعی ایران

در جامعه و همین طور اشغال مناصب مؤثر

اصوالً جامعه ایران همواره به دو گروه عمده

کشوری هســتند .حتی اغلب سنت گراها

بی نظیر تمــام گروه هــای تجددخواه ،به
خصوص با پیوســتن مذهبیون تجددگرا،
موجب شــد که ایــن گروه هــا ،موفق به
تحولی عظیم در کشــور شــوند و این امر
دیگر در سطح وزارت یک تجددخواه مؤثر
و یا تعدادی از تجددخواهان دارای منصب،
باقی نماند و توانســت به شــکل بنیادین
تغییراتی اساسی در جامعه ایجاد نماید.
این تغییرات موجب شد که جامعه ،حتی در
سطح غیرتجددخواهانه ،به سطحی باالتر و
متجددتر برسد .به گونه ای که مثل ده ها بار
پیش با تســلط دوباره “غیرتجددخواهان”،
جامعه به جایگاه گذشــته خود (به شکل

اصــوالً “تجددخواهان” در

تمــام دورانها وقتی موفق

میشدند که زمام امور را به

دست گیرند که اوالً به شدت
منسجم بودند و ثانی ًا برخی

از اقشار گروه مخالفت نیز با
آنها همراهی میکردند یا از

گروه خود منفصل و یا الاقل
به آن ،بیتفاوت میگشتند.

کامل) برنگردد.
وقتی حاکم هم هستند ،مجبورند از آن ها،
برای اداره کشور استفاده نمایند .این گروه
در مقاطعی از تاریخ با تســلط به مقام های
اجرایی باال و یا تســلط به تعــداد زیادی
از مناصــب اجرایــی در رده دوم ،با فراهم
کردن فضاهای اجتماعی مناســب و ضعف
یا بی تفاوتی ســنت گراها ،موفق می شوند،
عم ً
ال به جامعه مسلط گردند.
در دوره هایی از وزارت کسانی مثل خواجه
نصیرالدین طوســی ،خواجــه نظام الملک
مختلــف تا امیرکبیر ،همین امر و تســلط
آن ها به اداره کشــور (در مقاطعی معین از
تاریخ) ،بارها اتفاق افتاده است.

بازگشــتی تمام و کمال را ناممکن ساخته
بود .گرچه عقب گردهای قابل توجهی نیز
صورت گرفت.
اصــوالً “تجددخواهــان” در تمام دوران ها
وقتی موفق می شــدند که زمام امور را به
دســت گیرند که اوالً به شــدت منسجم
بودند و ثانیاً برخی از اقشــار گروه مخالفت
نیز با آن هــا همراهی می کردند یا از گروه
خود منفصل و یا الاقــل به آن ،بی تفاوت
می گشتند.

کشور ،تبدیل شد.
به همین علت در ایــران هیچ وقت طبقه
ســرمایه دار واقعی نه تشــکیل شــد و نه
توانست که سکان هدایت کشور را دردست
گیرد و باالخره در سال  1341خورشیدی
همیــن دولت بود که آخرین ســنگرهای
فئودالیســم را (البتــه به بدترین شــکل
ممکن) درهم شکست.
بدیــن ترتیــب دولتــی کــه بــا تمــام
کوشــش هایش برای تجددخواهی ،مورد

با کشف نفت و استخراج آن در سال 1908
میالدی ( 1287خورشیدی) تحولی عمده

قبول تجددخواهان نبود ،از درون سنتی ها

نیز ،به بیرون پرتاب شد و عم ً
ال تنها ماند.

در ساختار اجتماعی ایران حادث شد و به

پس از این جریان ،ماندگاری  15ساله این

جای آن که صنعت و سرمایه داران صنعتی

بزرگ ترین موفقیت تجددخواهان در دوره

و یا به طور عام ،بورژوازی سکان دار تحول

مشــروطیت حادث شد .در این دوره اتحاد

جامعه از فئودالیسم به سرمایه داری شود،

دولت در سریر قدرت ،از سلطه اقتصادیش
با درآمد نفــت ،حمایت دولت های غربی و
ارتش حقوق بگیرش بود.
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البته جبر زمانه و تحوالت بشریت نیز دیگر

ایــن دولت بــود که به ســرمایه دار اصلی
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 -1-1حضور مارکسیســم و سوسیالیزم و

زیــرا برای این کــه بگوییم در کشــوری

به دســت گرفتن قدرت می کردند ،با یک

اثرات آن

ســرمایه داری وجود دارد و حاکم اســت،

اشــاره حکومت ها ،حذف می شدند و حتی

با اتمام جنگ جهانی اول و شــکل گیری

حداقل تحقق دو امر ضرورت دارد:

اموالشان مصادره می شد.

حکومت هــای سوسیالیســتی ،به ویژه در

 ثروت ســرمایه داران از درآمدهایی که

اگر یک بــار در ایران ،تاریخ معاصر را یک

همســایگی ایران ،برخی از اقشــار “جبهه

دولــت هر ســاله از منابع ملی به دســت

بی طرف (نسبت به سرمایه داری) بنویسند،

تجددخواهان” کشــور ،جــذب این نظریه

می آورد ،بیشــتر باشد (و نه کسری از آن)

مالحظه می شود که آن ها هم کم تر از دیگر

شــدند و از آن تاریخ جناح بندی ســنتی

کــه اغلب ،همین اندک ثروت هم از همان

اقشــار مظلوم نبوده و کم تر از حکومت ها

و تجددخواه در ایــران ،از نظر آن ها رنگ

طریق “منابع ملی” حاصل می شود.

آسیب ندیده اند.

باخت و مبــارزه طبقاتی طبقــه کارگر با

 این طبقه دارای تشکیالت و نفوذ قدرتی

ســرمایه داران به عنوان دو جناح اصلی و

باشد که از نظر سیاسی بتواند ،حاکمیت را

مقابل در کشور ،جایگزین آن شد.

دردســت بگیرد .در حالی که در ایران اگر

در حالــی که تمام عناصر تشــکیل دهنده

ثروتمندانی در حاکمیت حضور می یافتند

این نشــانی غلطی که از اوایل قرن حاضر
وارد ادبیات سیاســی کشور شــد ،نه تنها
بی دلیل هزاران نفر را در مسیری بی راهه،
به تحرک واداشــت و عمر و حتی جانشان
را فــدا کرد ،بلکه باعث انحراف در مســیر
توسعه و اعتالی کشور هم شد.
همان طور کــه در جنبش ملی کردن نفت،
نتوانســت به پیــروزی آن یاری رســاند.
قــدرت گرفتن احــزاب سوســیالیت ،به
ویژه در دو ســال آخر جنبش که به علت
دموکرات بــودن دولت ممکن شــده بود و

این جناح جدید ،اوالً خودشــان روشنفکر
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و عم ً
ال از تجددخواهان بودند و ثانیاً جناح
مقابــل هم ،طبقه ای به نام ســرمایه داری
اصوالً شکل نگرفته بود و اندک افرادی که

(حتی اگر ثروت خــود را از طریق همین
پست ها به دســت نیاورده بودند) ،به علت
ویژگی های شــخصی آن ها بوده است و نه
وابستگی طبقاتی و یا سرمایه دار بودنشان.

نمایش دایم این قــدرت ،به ویژه در توان
بسیج کردن بخش هایی از مردم ،به تدریج
شرکای دیگر و مهم جنبش را ترساند.
نشــریات متمایل به حکومت و غرب نیز،
بســیار آرام این ترس را بــا بزرگ کردن
کمونیست ها ،هرچه بیشتر دامن زدند.
در نتیجــه ایــن فکر که پــس از پیروزی
جنبش ،آن ها به راحتی حکومت را به دست
می گیرند و سراغ دشمن اصلی خود یعنی

ثروتمند شــده بودند نیز به معنای واقعی

از ایــن رو فقط تا زمانی کــه با حکومت

ســرمایه دار نبوده و نمی توانستند نماینده

هم راســتا بودند ،به نظر می آید که حاکم

براســاس برخی پیش فرض های دیگرشان

طبقه ای به نام “بورژوازی” محسوب گردند

هستند و هرگاه کوچک ترین اقدامی برای

(کــه دیــن را هــم مدافع ســرمایه داری

بازاری ها و ســرمایه دارها می روند و سپس

می دانند) ،آن را هم نشــانه می گیرند ،به

گروه کثیــری را به مبــارزه ای غیرواقعی

مدیران فنی -اجرایی در جایگاه مناســب

شــدت جامعه را فرا گرفت و در حمایت از

ســوق دادند و عمر (و حتی جانشــان) را

خود و فارغ از هر نوع برچســب سیاســی

جنبش ملی ،تزلزل ایجاد کرد.

به هــدر داد و از آن جا بســیاری از آن ها

اســت .تمایل ایــن مدیران برای کســب

در حالی کــه در مبارزه بــرای ملیکردن

(به شکل عملی) از بهترین تکنوکرات ها و

پست های دولتی در بخش های فنی را در

مدیــران فنی و اجرایی بودند و بیش از آن

واقع نباید با عقاید سیاسی آن ها (که اغلب

به توسعه کشور هم لطمه زد.

نیز هیچ وقت عملی نمی شــود) سنجید و

 -2مدیران فنی و اجرایی و تکنوکرات ها

مالک ،باید تعهد به فن و توســعه کشــور

نفــت “یعنی منافع ملــی” در مقابل منافع
اســتعمارگران ،اص ً
ال طرف بحــث نه تنها
سرمایهداران ملی (در واقع ثروتمندان اندک
ملی) نبودند ،بلکه آنها از مهمترین هواداران

و نقش آن ها در توسعه کشور

قرار گیرد.

این امر بودند .البته متأسفانه این امر متقابل
بود و آن جناح هم اشــتباهاً سوسیالیتها
را طــرف دعــوا دانســتند .در نتیجه غرب
که با بزرگ کردن این دشــمنی غیرواقعی
به اشــکال مختلف (به ویژه در مطبوعات)
زمینه را آماده کرده بود ،دســت به کودتای
 28مرداد ســال  1332خورشــیدی زد و
چندین دهه ایران را عقب برد.
 -2-1جمعبندی وضعیت اجتماعی ایران

با ظهــور مارکسیســم و تقســیم جوامع
بــه ســرمایه داران و غیرســرمایه داران و
جایگزین شدن مبارزه طبقاتی با بورژوازی،
به جــای هر گونه دیگــر جبهه بندی های
اجتماعــی ،این امر به بخش اعظم اقشــار
جبهــه تجددخواه ایران هم تســری پیدا
کــرد و از طریــق آن هــا جبهه هایی در
ایران گشوده شــد که اص ً
ال وجود خارجی
اصلی به علت منابــع ملی ،دولت بود و نه
طبقه بورژوازی و در نتیجه نشــانی غلطی
به جامعه داده شــد که نه تنها سوی واقعی
مبــارزه را تغییر داد و به انحراف کشــاند،
بلکــه در همین جبهــه تجددخواهان نیز

چگونــه و با غلبــه هر تفکر سیاســی در
کشور ،آن چه که کشور را جلو برده است،
تکنوکرات ها و مدیران فنی و اجرایی کشور
بوده اند.
تاریخ پر اســت از این نقــش ،برای مثال
حضور شــش ماهه “داور” در وزارت منافع
عامه ،در ســال  1304خورشــیدی بنیان
راه آهــن را در کشــور گذاشــت که روند
توسعه کشور را دگرگون کرد و امثالهم.
از این رو توسعه کشور در گرو قرار گرفتن

دست یابی به این جایگاه ،برای تکنوکرات ها
و مدیران فنی و اجرایی کشور تشکیل شده
اســت و نمی تواند در این راه موفق باشــد
مگــر این که بخش اعظم مدیران کشــور
به آن بپیوندند و بــا میثاقی قوی آن را تا
تحقق و تحکیم جایگاه واقعی مدیران فنی
و اجرایی در سراسر کشور ،پیش ببرند.
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نداشــتند چون اص ً
ال در ایران ســرمایه دار

تا کنون عم ً
ال نشــان داده شــده است که

انجمــن مدیــران فنــی و اجرایــی برای

13

جایگاه مدیران فنی و اجرایی در دولت

 مصاحبه با:

آقای دکتر بهروز گتمیری
رییس شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران

مصاحبه کنندگان:

مهندس عبدالمجید معافی غفاری

در ابتدا خانــم مهندس محبوبه شــرکاء

اگر از این زاویه به عمل کرد حکومت ایران

از فرصتــی کــه آقای دکتــر گتمیری در

نگریســته شود ،می بینیم که ما در حال از

مهندس محبوبه شرکاء

اختیار نشــریه پیام مدیران فنی و اجرایی
گذاشته اند ،سپاس گزاری و پرسش اول را
به شرح زیر عنوان کردند:
بســیاری از معضالت کشور از عدم حضور
مدیران موفق در بدنه دولت و شرکت های
خصوصی نشأت می گیرد .می  خواستیم که
نظر شــما را درباره جایگاه مدیران فنی و
اجرایی در دولت بدانیــم و هم چنین اگر
به صورت شخصی تجربه ای در این مورد از
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کشورهای خارجی دارید ،بفرمایید.
دکتر گتمیری :به نظر ما که در بخش های
خصوصی کار می کنیم ،بزرگ ترین سرمایه

دســت دادن مهم ترین سرمایه های کشور
هســتیم .در حال حاضر یک تخلیه منابع
انســانی در ایران در حال انجام است .چه
از طریق جذب دانشــجویان مســتعد به
دانشگاه های خارج از کشور و چه در حیطه
مهندســی و تخصصی که خیل عظیمی از
متخصصــان به خارج از کشــور مهاجرت
می کنند .به نظر من مسؤولیت این فاجعه
به هیچ عنوان بر گردن مهاجران نیســت
بلکه مقصر اصلی ،سیســتم اداره کننده ای
اســت که شــرایطی را فراهــم می کند تا
متخصصان به دنبال زندگی بهتر به خارج
از کشــور مهاجرت کنند .باید توجه داشت

هر کشور منابع انسانی آن کشور است که

که در تمــام این ســال ها ،متخصصان به

در مقام مقایسه با منابع طبیعی ،از ارزش

دنبال جایگاه خود در بدنه دولت بوده اند و

بیشتری برخوردار است.

هرگز به این جایگاه دست نیافته اند.

