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  توسعه نبايد درحد آرزو باقي بماند
  

هاي  سخنراني دكتر روحاني در مراسم افتتاحيه اولين كنفرانس تأمين مالي پروژه
  ∗صنعت نفت

با سالم و خير مقدم به حضار گرامي و با تشكر از همه دست اندركاران برگزاري اين كنفـرانس                   
سـخن را از ايـن       .اين كنفرانس علمي و با آرزوي موفقيت جهت دستيبابي به اهداف مورد نظر            

كنم كه  همه ملتها بر مبناي باورها، فرهنگ، ارزشها، منافع و مصالح خـود داراي                  نقطه آغاز مي  
دستيابي به آنها براي هر ملتي روز مهـم، تـاريخي، سرنوشـت             . آمال آرزوها و آرمانهايي هستند    

ز ديرباز در پي دستيابي بـه       ملت بزرگ ايران ا   . شود  ساز و روز عزت در زندگي آنها محسوب مي        
دانـيم آرمـان و آرزو و       ما مـي  . آمال و آرزوها و آرمانهاي بسيار اساسي و مهم خودش بوده است           

 همچنـان در حـد      ،آمال يك جمع يا ملت تا زماني كه داراي مديريت، استراتژي و برنامه نباشد             
 يك هـدف ملـي تبـديل        از آن زمان كه آمال و آرزوي يك ملت، به         . يك آرزو باقي خواهد ماند    
هدف ملي از آن زماني است كه براي دسـتيابي بـه آمـال و آرزو بـا               . شود، بسيار ارزشمند است   

يك اجماع نظر و يا با وحدت نظر و مديريت و رهبري، استراتژي و يـك برنامـه دقيـق، همـراه                      
  . گردد

يـت آرا و    بودنـد، حاكم  » حاكميت ملـي  «به عنوان مثال مردم ما قرنها درپي دستيابي به          
رأي مردم، حضور مردم و مـشاركت مـردم در سرنوشـت خـويش، تأثيرگـذاري در انتخابـات و                    
صندوقهاي آرا، آزادي نظر و بيان، حق انتقاد سازنده و سالم و اداره جامعه توسط خـود مـردم،                   

 شايد اولين بار در حدود يك قـرن       .  اما قرنها اين موضوع  به صورت آمال و آرزو باقي مانده بود            
و در انقالب مشروطه راه خود را پيـدا كـرد و تحـوالت              . قبل، اين آرزو به هدف ملي تبديل شد       

اما پس از مدتي متأسفانه نتوانست در مسير اين هدف ملي . قوع پيوسته ومهمي در سايه آن ب
 تر از آن، نحوة ادامـه راه آن و   مهم امادستيابي به اهداف ملي مهم است       . به  راه خود ادامه دهد     

  .  بلكه يك فرايند است،ي يك پديده نيستهدف ملچون . حفظ آن است

                                      
 1385تهران هجدهم آذرماه  ∗



 

 

8  

 سال مبارزه و تالش، ملت ايران توانست بـه ايـن            16در انقالب شكوهمند اسالمي بعد از       
 و ديديم كه براي دستيابي به يك هدف         ، دست يابد  ،آرزو كه تبديل به يك هدف ملي شده بود        

. ش و جهاد همه مردم به عنوان اصولي ضـروري اسـت           ملي، باور همگان، حضور، مشاركت و تال      
ملت ايران به اين هدف ملي دست يافت و براي اولين بار در تاريخ كشورمان، مردم بر سرنوشت          

مردم ايران سـالها    . خويش حاكم شدند و توزيع قدرت و گردش آن را از نزديك مشاهده كردند             
انب و حاكميت اراده ملي، براي آنهـا بـه          دستيابي به استقالل، نفي سلطه بيگانه، قطع دست اج        

اما از زماني كه تبديل به يك هدف ملي شد، همه مردم به خيابانها آمدند، . صورت يك آرزو بود
شعار نه شرقي نه غربي سر دادنـد و شـعار اسـتقالل، آزادي و جمهـوري اسـالمي ايـران را در                       

 دست يابد و بـدون تكيـه بـر قـدرت            ملت ايران توانست به اين هدف ملي      .  خيابانها فرياد زدند  
شرق يا غرب و با تكيه بر خود در برابر تهاجمات بيگانه بايستد و اسـتعمار را بـراي هميـشه از                      

  . اين مملكت براند
آن زمـاني كـه جهـان را بـه          . ه توسعه اسـت   ئليكي از آن آرزوهاي ديرين ملت ايران، مس       

يافته و صنعتي در نيمكره       هاي توسعه گفتند كشور   كردند و مي    شمال و جنوب تقسيم بندي مي     
و آن روزي كـه     . بنـدي، در جنـوب قـرار گـرفتيم          شمالي جهان قرار دارند، مـا در ايـن تقـسيم          

 مـا در  ،بندي ديگري بعد از جنگ جهاني دوم به عنوان جهان اول، دوم و سوم رايج شـد             تقسيم
ير يافـت و بـه جهـان        بعد از فروپاشي شوروي كه اين اصطالحات تغي       . جهان سوم جاي گرفتيم   

آميز اسـت و گفتنـد        نايافته تبديل شد و بعد ديدند اين جمله كمي اهانت            يافته و توسعه    توسعه
  . جهان توسعه يافته و در حال توسعه، ما را در كشورهاي در حال توسعه قرار دادند

آن . يابي بـه آن ممكـن نيـست     ور در حد آمال و آرزو بمانـد، دسـت         توسعه اگر در يك كش    
خوشبختانه در سالهاي اخيـر،     . زي دستيابي به آن ممكن است كه به هدف ملي تبديل شود           رو

انداز به عنوان يك هدف بيست ساله براي ملـت ايـران و در يـك                  موضوع توسعه در بحث چشم    
در ( كاري كه مجمع تشخيص مـصلحت نظـام      ،به اعتقاد من  . چارچوب حساب شده، مطرح شد    

) نداز را به تصويب رساند و به تأييد مقام معظم رهبري رسيد           ا   كه چشم  1382 و   1381سالهاي  
. انجام داد، به اين معنا بود كه آرزوهاي ديرينه مردم ايران تبديل به يك هدف ملي شده اسـت                  

خواهد براي دستيابي به يـك هـدف بـزرگ ملـي خـود                اگر يك ملت مي   . اما اين آغاز راه است    
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مات آن هدف ملي را مد نظر قرار دهد و به همـه لـوازم               تالش كند، نياز به آن دارد كه همه الزا        
  . آن پايبند باشد

، ايـران كـشوري اسـت توسـعه يافتـه، بـا جايگـاه اول             1404گويد در سال      انداز مي   چشم
تـوانيم    اقتصادي، علمي، فناوري در سطح منطقه، اما آيا اين يك بلند پروازي نيست؟ آيا ما مي               

 سـال  18امروز كه دو سال از آن تاريخ گذشته است يعني تا           و با احتساب    (تا بيست سال ديگر     
. به اين هدف بزرگ و بلند ملي دست پيدا كنيم؟ همه چيز وابسته به حضور مردم اسـت                 ) ديگر

اگر چشم انداز براي مردم ايران تبديل به يك باور و يك هدف ملـي شـود، اگـر تمـام مـردم و                        
 مسئوليت ملي، قانوني و تاريخي كنند، بـه اعتقـاد           ارگانها و نهادها، در برابر اين هدف، احساس       

، بايـد   انداز برسـد    اگر دولت به تنهايي بخواهد به اين چشم       .  كامالً دست يافتني است   امري  من  
انداز برسد، حتمي و      اگر ملت ايران مصمم است به اين چشم       گفت وصول به آن محال است، اما        

توسـعه  .  لوازم آن بايـد مـد نظـر قـرار گيـرد      همه،براي دستيابي به توسعه . دست يافتني است  
 فـرار  يم از قوانين اجتماعي يـا اقتـصادي  توان ما نمي. داراي قانون و روند مخصوص به خود است 

مگـر  . تـوانيم بـه آن هـدف دسـت پيـدا كنـيم              فقط در چارچوب آن روند و مقررات، مي       . كنيم
دستيابي به توسعه اقتصادي بدون ثبات سياسي و يا بدون ثبات اقتصادي امكـان پـذير اسـت؟                  

اما اگر  . رسيم  اگر قرار باشد هر هشت سال يك بار در كشور انقالب كنيم هيچگاه به جايي نمي               
هايي را تشكيل دهند و هر هشت سال، ساختمان  ها، زنجيره نقالب كرديم و هشت سال    يك بار ا  

  . رسيم  ما به توسعه مي هنگامتر گردد، آن نيمه كاره هشت سال پيش كامل
توانيم هر چند سال يك بار يـك قـانون و             توجه به اين نكته حائز اهميت است كه ما نمي         

توانيم در هر اعالميه و در هر سـخنراني ـ    ما نمي. مقررات و يك مسير پيش پاي مردم بگذاريم
 و انـشا اهللا زيـاد       كننـد  صحبت مي كه خوشبختانه يا متأسفانه مسئولين جمهوري اسالمي زياد         

نه براي امثال من، امـا بـراي        . اي بدهيم كه موجب دلهره مردم شود        كنندـ  طرح تازه     هم عمل   
ه بزرگي در حال اجرا دارد و  يا آن كـس كـه         گذار است و يا كسي كه پروژ        آن كسي كه سرمايه   

اينهـا هربـار بايـد مراقـب باشـند و سـخنان             . خواهد در يك پروژة چند ساله فعاليـت كنـد           مي
تواند در مسير ديـروز       هايشان مي   ها و برنامه    مسئولين را به دقت گوش كنند كـــــه آيا سرمايه        

ديروز بوده يا سخن و راه جديدي امروز        باشد و يا نه؟ آيا مقررات و مسير كشور همان است كه             
  مطرح است؟ 
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اگـر هـر روز اقتـصاد مـا     . توانيم به توسـعه برسـيم   ما بدون ثبات سياسي و اقتصادي نمي   
توانيم بـه اهـداف ملـي          شود، نمي   دانيم فردا چه مي     مقررات جديد و يك مسير تازه دارد، و نمي        

يكـي از لـوازم و الزامـات آن، ارتقـا بـازار             بي ترديد براي دستيابي به توسـعه        . دست پيدا كنيم  
 ، از محققين اقتصادي   به اعتقاد برخي  . شود بدون سرمايه به توسعه رسيد       مگر مي . سرمايه است 

 از انباشـت سـرمايه      18 و   17ن  وعلت تحول علمي، صنعتي و اقتصادي در دنياي غـرب در قـر            
 بلند توسعه ملـي  يه به هدفشود بدون انباشت سرمايه و امنيت سرما مگر مي. شروع شده است  

هـاي مهـم و صـنعتي و          ها ومنابع مالي، براي تمام پروژه       سرمايه.  دست يابيم  و توسعه اقتصادي  
 به مثابه موتـور محـرك       ، نفت و گاز و پتروشيمي     انندويژه صنعت مادر بزرگي م     بهزيرساختي و   

ي، هم قدرت سياسي    توسعه اقتصادي است، البته نفت براي ما در اين منطقه هم قدرت اقتصاد            
در بحـث نفـت و گـاز دههـا          . نفت جايگاه خاص و ويژه خـود را دارد        . و هم قدرت امنيتي است    

آيا نفت را ذخيره كنـيم و       . طلبد  هاي ديگري را مي     بحث مهم و اساسي وجود دارد كه كنفرانس       
اينكه  قـدرت    نگه  داريم؟آيا قدرت ما در باال بودن ذخاير است يا در باال بودن توليد ماست؟ يا                  

ما در توان توليد بدون افزايش توليد فعلي است؟ آيا قدرت ما در صادرات و قبضه كـردن بـازار                    
كـدام اسـت؟ تـا اسـتراتژي        . نفت است؟ آيا قدرت ما در درآمد ارزي بخش نفـت و گـاز اسـت               

هـيچ  . شـويم   مشخص نشود و راه معلوم نگردد، ممكن است در مسير راه دچار تغييـر و ترديـد                  
  . هاي بزرگ و بلند مدت، خطرناك تر از تغيير و ترديد نيست  براي پروژهچيز

مـا بـراي    . هاي عظيم نفت و گاز موضوع بحث اين كنفرانس است           بحث تأمين مالي پروژه   
اينكه به توليد بيشتر برسيم و يا قبل از توليد اگر نياز به اكتـشاف مخـازن جديـد داريـم، اگـر                       

هاي  منابع  و پس از آن توليد باالتر  برسيم و نفت را به ترمينالتر    خواهيم به اكتشاف وسيع     مي
ترديد يك شرط اساسي آن، تأمين        تر داشته باشيم، بي    صادراتي رسانده و در بازارها حضور فعال      

هـاي مهـم نفـت و گـاز           در كـشور در پـروژه     ما  متأسفانه  . هاي مهم نفت و گاز است       مالي پروژه 
هـاي    ايم و كمتر به سراغ راههـا و برنامـه            عمل كرده  "باي بك "يا   "فاينانس"معموالً  از طريق     

براي دستيابي به سرماية الزم، راههاي متنوع و فراواني وجود دارد كه  براي هـر                . ايم  ديگر رفته 
به دليل  اينكه سرمايه (آيا ما . ميدان نفتي، سازوكار مناسب با آن ميدان بايد مد نظر قرار گيرد 

نيـاز بـه سـرمايه      ) كنـد   ا بهره باال است و يا سرمايه داخلي مـا كفايـت نمـي             داخلي ما گران و ب    
  خارجي نداريم؟ 
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. ما نياز به سرماية مطمئن، آسان و با قيمت ارزان داريم و اين هر سه بايـد تـأمين شـود                     
انديشند؟ مجريـان و پيمانكـاران چـه          نكته مهم ديگر آن است كه بدانيم كارفرمايان چگونه مي         

درد  دل آنها چيـست؟ تـأمين كننـدگان مـالي چـه نظـري دارنـد؟ بخـش مـالي،                      گويند و     مي
كنند؟ آيا ما نياز به يك تغيير در ساختار بخش  مؤسسات مالي و اعتباري و بيمه چگونه فكر مي

مالي و اعتباري داريم؟ آيا نياز به تغيير در سياستها داريم؟ اينها در زمره مسائلي است كه ايـن                   
  . ايد آنها را دنبال كندكنفرانس دو روزه ب

شـود و در واقـع         سال جاري، دو سال از برنامه پنج ساله چهارم  سپري مي            يافتنبا پايان   
 دست يافتن بـه  شالودهبنا به قولي،   . ايم    زمان دستيابي به چشم انداز را از دست داده          درصد10

نـستيم تحـرك الزم را      در اين برنامـه اگـر توا      .  چشم انداز، همين برنامه پنج ساله چهارم است       
آنچـه  . شـود   پذير مـي   داشته باشيم، بي ترديد اميد به دستيابي به آن هدف ملي، براي ما امكان             

وجـود آوريـم؛ بـويژه در       د اين است كه چگونه يك تحول جديد به          اين كنفرانس بايد دنبال كن    
رم تـالش   اميـدوا  .كند  بخش تأمين مالي كه هدف اصلي اين كنفرانس است و آن را تعقيب مي             

دو روزه اين كنفرانس ما را به نقطه نظرات جديد برساند و مركز تحقيقات استراتژيك به عنوان                 
 بتواند از ثمره اين كنفرانس بـراي         مصلحت نظام  پشتوانه پژوهشي و تحقيقاتي مجمع تشخيص     

 . استفاده نمايد مهمهاي نوين در اين بخش تدوين استراتژي




