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  نفت
هـاي    تمام حوزه .  دربارة كنسرسيوم شكستي براي ايران بود      1333توافق سال   

عملياتي و مناطقي كه پيش از اين به شركت نفت ايران و انگلـيس واگـذار شـده                  
ايران، براي استخراج، پـااليش،     . بود در اين زمان در اختيار كنسرسيوم قرار گرفت        

عمليـات  . ابـسته بـه كنـسرسيوم شـد       حمل و نقل و بازاريابي نفت خود به كلي و         
شركت ملي نفت ايران در آغاز فقط محدود به مديريت پااليـشگاهي كوچـك در               

بـرد و آن را   اي بود كه نفت را از ميدان نفت شاه به آنجـا مـي          لوله  كرمانشاه و خط  
 شـركت   .كـرد   هاي آبادان و كرمانشاه توزيع مـي        براي مصرف داخلي از پااليشگاه    

قـرارداد  . دارة كارهاي غيرصنعتي جنوب را هم بـه عهـده داشـت         ملي نفت ايران ا   
. كنسرسيوم نفتي براي صدور به شركت ملـي نفـت ايـران اختـصاص نـداده بـود                 

توانست سهمي را كه به عنوان مالك نفت بـه او تعلـق               شركت ملي نفت ايران مي    
د گرفت در بازار جهاني بفروشد، ولي اين كار از نظر مالي چنـدان جالـب نبـو                  مي

شد كه تقريبـاً هميـشه        هاي اعالم شده محاسبه مي      زيرا سهم ايران بر اساس قيمت     
  .از بهاي واقعي فروش نفت باالتر بود

هايي براي   و روش  در پي راهكه  شاه،با توجه به ماهيت قرارداد كنسرسيوم
 به  خواهي نخواهيتوسعة صنعت نفت در خارج از منطقة كنترل كنسرسيوم بود

  نيز كه پيش از ايناي ماته. ، رئيس شركت نفت ايتاليا، رو آورد1اي انريكو ماته
 در اين  موفق نشده بودسهمي در كنسرسيوم به دست آورد وتالش كرده بود 
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به كشورهاي توليدكنندة نفت رو آورد و پيشنهادي متفاوت با پيشنهادهاي زمان 
ط اين نيست گفت هدفش فقمي او . هاي بزرگ نفتي به آنها عرضه داشت شركت

هاي بزرگ نفتي به شدت  كه به كشورهاي مسلمان توليدكنندة نفت، كه شركت
خواهد   از سود اختصاص يابد، بلكه مييكردند، سهم بيشتر آنها را استثمار مي

 ايران با توجه به 2.اين كشورها در عمليات اكتشاف و استخراج هم شريك باشند
، مانند شركت هاي بزرگ نفتي كمپاني هايي غير از هاي مناسبي كه شركت موقعيت

و قانون كردهاي پيش رو  داشتند، شروع به بررسي گزينه  عرضه مينفت ايتاليا،
 به شركت ملي نفت ايران كه رساندتصويب به  1336نفت جديدي را در سال 

د سرمايه و فناوري الزم را براي اكتشاف، استخراج، پااليش ، نقل و ادمي اجازه 
هاي خارج از حوزة اختصاص يافته به كنسرسيوم،  ش نفت از ميدانانتقال و فرو
 را  آننويس اليحه اهللا نفيسي و فؤاد روحاني پيش  فتح در اين قانون كه.جذب كند

گذاري خارجي و شركاي غني از نظر فناوري  آماده كردند براي جذب سرمايه
 ، كهختلطان ميكي سازم: براي شركت ملي نفت ايران سه ساختار تدوين شده بود

 در آن سهام و مديريت به طور مساوي بين شركت داراي شخصيت حقوقي بود و
شد؛ ديگري ساختار مشترك يعني سازماني   تقسيم ميطرف دومملي نفت ايران و 

كه داراي شخصيت حقوقي جداگانه نبود و براي اقدام به نيابت از طرفين قرارداد 
 كه به موجب آن طرف دوم به عنوان عامليت آمد؛ و سرانجام قرارداد به وجود مي

اي چند بار به   در اين ميان، ماته3.كرد كارگزار شركت ملي نفت ايران اقدام مي
ايران سفر و با شاه و سران حكومتي ديدار كرد، و پس از تصويب قانون يادشده، 

 را داد كه به موجب آن شركت نفت ختلطپيشنهاد شركت بر اساس ساختار م
 درصد سهم داشتند و شركت 50در آن  و شركت ملي نفت ايران هر يك ايتاليا

                                                 
2. Muhammad Mughrabi, Permanent Sovereignty over Oil Resources, Beirut, 1966, 
p. 56. 
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 درآمدي را هم كه به سهمش تعلق بهرهنفت ايتاليا، افزون بر اين، ماليات و 
به % 75به اين ترتيب براي نخستين بار در تاريخ نفت، . پرداخت گرفت مي مي

   4.گرفت  تعلق ميخارجيبه شركت % 25ايران، كشور توليدكننده، و 

اي نـه تنهـا    طـرح ماتـه  . هاي بزرگ نفتي را خشمگين كرد اين معامله شركت  
شد ميزان كنترل آنها هم كاهش        كرد بلكه باعث مي     آنها را از درآمدشان محروم مي     

، يكي از مديران شركت اسـتاندارد       5، هوارد پيج  1336 ارديبهشت   13در روز   . يابد
ن قائم مقام هيئـت مـديرة شـركت        اويل نيوجرسي، به فؤاد روحاني، كه در آن زما        

دخالـت دادن   ". اي هـشدار داد     مورد عقد قرارداد بـا ماتـه      ملي نفت ايران بود، در      
خواسـت    اي مـي    ماتـه . اي در كار نفت ايران به هيچ وجه به نفع ايران نيـست              ماته

سهمي در كنسرسيوم به دست آورد و در ازاي آن از فكر عقـد قـرارداد بـا ايـران                    
آنگاه صراحتاً به ما گفت اگر      . ي ما به عللي با او موافقت نكرديم       منصرف شود، ول  

هاي امريكايي    به درخواست من ترتيب اثر ندهيد، درهاي ايتاليا را به روي شركت           
حـاال  . خواهم بست و تمام بازار آن قسمت اروپا از دست شما خارج خواهد شد             

وضعي پيش آيد ، ما     دانم به شركت ملي نفت تذكر دهم كه اگر چنين             من الزم مي  
ايـم از حجـم توليـد ايـران           كرده  برابر نفتي را كه تا كنون در بازار ايتاليا عرضه مي          

 روحاني اين تهديد را با هيئت مديرة شركت ملي نفـت ايـران و      ".خواهيم كاست 
مطلقاً نبايـد بـه     شركت ملي نفت ايران     ": شاه گفت . ذاشتسپس با شاه در ميان گ     

 شاه قانون نفت را امـضا       1336 مرداد   10 در روز    6".ه كند توجاين گونه اظهارات    
                                                 

مصاحبه با پرويز مينا، بتسدا، بنياد مطالعات ايران، ،  نگاهي از درون:تحول صنعت نفت ايرانغالم رضا افخمي، . 4
 از اين پس مينا. 23. ، ص1998
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 مرداد امضا شد و شاه براي نـشان دادن اهميـت   13اي در روز      قرارداد با ماته  . كرد
  7.اي را به حضور پذيرفت موضوع ماته

انگيـز و از نظـر    براي شاه پيشي گرفتن بر كنسرسيوم از نظر سياسـي هيجـان        
 كـه شـيوة كـار بـازار نفـت      در مـي يافـت  ز بيشتر او روز به رو   . فني آموزنده بود  

كننـد و اوضـاع را بـه نفـع خـود       ها چطور با هم تبـاني مـي   چگونه است، شركت  
او ياد گرفت چطور  بـه انتظـار         . كجاستچرخانند و نقاط قوت و ضعف آنها          مي

نـشيني    فرصت مناسب بنشيند، و همواره به هنگام حمله مفري براي گريز يا عقب            
احتيـاط او سـنجيده و از       . ي به كار بردن ترفند و تدبير بـاقي بگـذارد          يا جايي برا  

 بود بـه او آموختـه بـود      با آن مواجه شده   دردسرهايي كه مصدق    . روي تجربه بود  
كه اگر توانايي فني، اقتصادي و سياسي براي مبارزه با كساني كه نفت را در بـازار                 

او چنـين   . رسـد   جـايي نمـي   هايش بـه      كنند، نداشته باشد، تالش     جهاني كنترل مي  
راند، كااليي اسـت      كرد كه نفت سوختي است كه غرب را به پيش مي            استدالل مي 

داند و براي حفاظت از ايـن نفـع           كه غرب آن را براي منافع خود مطلقاً حياتي مي         
اي در حادثة سقوط هواپيمـا در سـال           مرگ ماته . خود حاضر است هر كاري بكند     

 بـراي   "خـواهران " بهـايي كـه      -- دانست ميزي شده   ري  عمدي و برنامه  را   1341
   8. مطالبه كردندطلبي در ايران رتش در مورد برتريجبران جسا

هاي بعد ايران به نخستين كشور جهان سـوم بـدل شـد كـه بـه كـار                     در سال 
 بنا شد شركت ملي نفـت       1348در سال   . پااليش و توزيع نفت به خارج پرداخت      

عي هند، و آموكو، يكي از طرفين قرارداد با ايـران           ايران، كميسيون نفت و گاز طبي     
متفقاً پااليشگاهي در مدرس بسازند تا نفـت        ) شركت نفت پان آمريكن   (در آيپك   

                                                 
 .901: 2گاهنامه، . 7
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هاي داريوش و فريدون، واقع در نزديكي جزيرة خارك، در آنجـا              حاصل از ميدان  
پااليش و در هند توزيع شود و شـركت ملـي نفـت ايـران و شـركاي آن بـازاري                     

بنـا شـد در سـال       . اري با ظرفيتي چشمگير در آينده در اختيار داشته باشـند          انحص
و شـركت   ) Sasol( با همكاري شركت ملي گاز و نفت افريقـاي جنـوبي             1350

در شـهر ژوهانـسبورگ     ) Natref(فرانسوي توتال پااليشگاه ديگري به نام نترف        
همچنين قرار شـد در  . از نفت خام مورد نياز آن را تأمين كند        % 75بسازند و ايران    

اي به نام سنگ      كرة جنوبي هم شركت ملي نفت ايران با همكاري يك شركت كره           
 1357رفـت در سـال        پااليشگاهي احداث كند كه انتظار مي     ) Sangyang(يانگ  

آغاز به كار كند، و اين درست مقارن شد با انقالب اسالمي و به هر حـال طـولي                   
 بـه شـركت نفـت آرامكـوي عربـستان       نكشيد كه جمهوري اسـالمي سـهام آن را        

شـركت شـل و      شركت ملي نفت ايـران بـا         دركشور سنگال نيز  . سعودي فروخت 
 احـداث  آرم شـركت ملـي نفـت ايـران    با هاي فروش بنزين   دولت سنگال جايگاه  

 ايران با چند شركت امريكايي و ژاپنـي بـراي احـداث             1350در اواسط دهة     .كرد
رس وارد مذاكره شد تا مشتركاً به صـادرات و          هايي در سواحل خليج فا      پااليشگاه

چنـين    ايـران هـم   . بپردازندبازارهاي بين المللي    در  هاي نفتي    فرآوردهفروش انواع   
شاركت در به منظـور مـ   )ENI   (ايتاليانفت و شركت  شلهاي  مذاكره با شركت

 اروپـا و ايـاالت متحـده را آغـاز           عمليات پااليش و پخش فرآورده هاي نفتـي در        
ورود بـه بـازار، آن هـم بـا نهايـت            كوشش براي    شاه جز    1330 اما در دهة     9.كرد

او به پول نياز داشت و اين پـول در دسـت            . توانست بكند   احتياط، كار زيادي نمي   
بازار نفـت جهـان را در اختيـار         % 90هاي نفتي     افزون بر اين غول   . كنسرسيوم بود 

باقيمانـده شـود و پـس از آن         % 10توانست وارد آن      بنابراين ايران فقط مي   . داشتند
كرد خسارتي بـه      هم مراقب باشد با لطمه زدن به قيمتي كه كنسرسيوم دريافت مي           
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او تـصميم گرفـت بـا       : ترين راه حـل را برگزيـد        شاه ساده . درآمد خود وارد نكند   
ها كنترل نفت را در اختيار داشتند         كشورهايي معامله كند كه در آن كشورها دولت       

شـد بـه      شورها مـي  بـا ايـن كـ     . ماننـد آن  ي، هند، آرژانتين، فنالند و      اروپاي شرق –
 بـراي داد و سـتد بـا         ، از جمله شيوة تهـاتري كـه        معامله كرد  هايي گوناگون   شكل

  .اروپاي شرقي برگزيده شد

***  

، كنسرسيوم به اطالع دولـت ايـران و شـركت ملـي             1339 مرداد   18در روز   
 سـنت و نفـت خـام        12اين كـشور را     نفت ايران رساند كه بهاي نفت خام سبك         

 سنت در هر بشگه كاهش داده است، و اين دومين بار در طـول يـك                 6سنگين را   
شـاه اقـدام كنـسرسيوم را       . داد  سال بود كه كارتل نفتي بهاي نفـت را كـاهش مـي            

هاي نفتي برداشته     هايي كه ايران براي داد و ستد جداگانه با شركت           واكنشي به گام  
  : د به شمار آوربود

قسمتي از تبليغات در بعـضي از مطبوعـات و مراجـع تبليغـاتي ديگـر خـارجي از                   
اي را به نفع ايران بـا چنـد    سابقه ايم قراردادهاي بي ي شروع شده است كه ما توانسته     عموق

 يهاي نفتـي خـارج      آيا صحيح است كه شركت    ... شركت مهم نفتي خارجي منعقد سازيم     
ها را به دلخواه خود باال و پايين ببرنـد؟ مـا               قيمت بدون اطالع ما كه صاحب نفت هستيم      

اي   در اين مورد و ساير موارد، منافع و حق مشروع خويش را همواره در نظر داريم و ذره                 
 10.در اين راه فروگذار نخواهيم كرد

 شــهريور شــاه در كنفرانــسي مطبوعــاتي، كــه بــه همــين موضــوع 6در روز 
ي بحث دربارة نفت با ديگـر كـشورهاي         اختصاص داشت، اعالم كرد كه ايران برا      
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او به فؤاد روحـاني، كـه بنـا         . فرستد  توليدكننده هيئتي را به كنفرانسي در عراق مي       
بود رياست اين هيئت را به عهده داشته باشد، گفت كه ايران براي حفظ حقوق و                

متوجـه  "ولـي   كند،    منافع خويش با ديگر كشورهاي توليدكنندة نفت همكاري مي        
 هر تصميمي كه اتخاذ شود بايـد مبتنـي بـر مطالعـه و تحقيـق و بحـث                    باشند كه 
 اين هشداري به روحاني بود بـراي ايـن          11".آميز و استدالل منطقي باشد      مسالمت

كه بدون چون و چرا پيشنهادهاي  كشورهاي تنـدرو عـرب، بـه ويـژه عـراق، را                   
يـق بعـدي     در توف  تأكيـد شاهنـشاه   ": كـرد   روحاني منظور شاه را درك مي     . نپذيرد

اوپك تأثير بسيار مهمي داشت، زيرا در نتيجـة پيـروي از ايـن سياسـت بـود كـه                    
گذاران اين سازمان كه در آن زمان به كلي غير عملي بـود   بعضي افكار افراطي پايه   

كـرد، تعـديل      و به احتمال قـوي اسـاس اتحـاد كـشورها را از ابتـدا متزلـزل مـي                  
  12".گرديد

، نماينـدة   13 را نخستين بار پـرز آلفونـسو       فكر انجمن همكاري توليدكنندگان   
 كـاهش درآمـد   كـه گرايـي    تنهـا ملـي   نهمشي انگيزة اين خط. ونزوئال، مطرح كرد 

 بهـاي نفـت ونـزوئال افـزايش يافتـه و در             1330در دهة   . بودنيز  ونزوئال از نفت    
پـس از بـاز     .  به اوج خود رسيده بـود      1335نتيجة بسته شدن كانال سوئز در سال        

تر بـه بـازار نفـت،         انال و همچنين پس از ورود توليدكنندگان كوچك       شدن اين ك  
ايـن نقـصان درآمـد دولـت        . درآمد ونزوئال از نفت دوباره رو به كاهش گذاشـت         

جديد را به دردسر انداخت و باعث شد آلفونسو بيش از بيش در پي همكاري بـا                 
فـت عربـستان     آلفونسو شيخ عبداهللا طريقـي، وزيـر ن        14.ديگر توليدكنندگان بر آيد   

                                                 
 .167. همان، ص. 11

 .همان. 12
13. Peres Alfonso 
14. Franklin Tugwell, The Politics of Oil in Venezuela, Stanford, Stanford 
University Press, 1975, ch. 3. 
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هايي براي كنترل عمليات شـركت آرامكـو           كه در پي يافتن راه و روش        را سعودي
 در نخـستين    1337آنهـا در سـال      . تيافـ در عربستان سعودي بود، متحد خـوبي        

هاي بزرگ نفتي قيمت نفت        كمي پس از آنكه شركت     ،كنگرة نفت اعراب در مصر    
نها در اين نخستين ديدار به نتيجـة        آ. را كاهش داده بودند، با يكديگر ديدار كردند       

 بهـاي نفـت را      1338هاي بـزرگ نفتـي در سـال           مهمي نرسيدند اما وقتي شركت    
آلفونـسو و طريقـي بـه       . آماده شد اقدام مشترك   شرايط براي   دوباره كاهش دادند،    

 . نيروي آغازگر گفتگوهاي مقدماتي بدل شدند

مايندگان ايران، عـراق،     با حضور ن   1339 شهريور   19 در روز     بغداد كنفرانس
عربستان سعودي، كويت و ونزوئال و ناظراني از قطر و اتحاديـة عـرب در بغـداد                 

كنندگان با پيـشنهاد رسـمي عـراق كـه كـشور              در اين نشست شركت   . تشكيل شد 
منـد ميـان اعـضا        ميزبان بود در مورد تشكيل سازماني دائمي براي مـشورت نظـام           

سو آن را سـازمان كـشورهاي صـادركنندة نفـت     موافقت كردند و به پيشنهاد آلفون     
نفتي هاي بزرگ     كه اين دومي را شركت    (  آلفونسو و طريقي      15.ندادنام نه ) اوپك(
 امـا  بودنـد؛  "ه توليـد كننـدگان  معـ اج"، بانيان فكـر   ) نام نهاده بودند   "شيخ سرخ "

هـا، ابـزار و       در تدوين و ايجاد وفاق در مـورد اعـالم هـدف           بود كه   هيئت ايراني   
 ايران در كار اكتشاف و استخراج و همچنـين  .كرد  بازي ها  نقش عمده را نامه  نآئي

                                                 
 23 تا 19(در كنفرانس بغداد . سازماني دائمي و بين دول  است) اوپك(سازمان كشورهاي صادركنندة نفت . 15

بعدها هشت عضو . ايران، عراق، كويت، عربستان سعودي و ونزوئال اين سازمان را تأسيس كردند) 1339شهريور 
، امارات متحدة عربي )1342(خلق ليبي ، جمهوري سوسياليستي )1341(، اندونزي )1340(ديگر يعني قطر 

، به پنج عضو اوليه ) 1354-1373(، و گابن )1352-1371(، اكوادور )1350(، نيجريه )1348(، الجزيره )1346(
.  به وين پايتخت اتريش منتقل شد1344 شهريور 10در پنج سال نخست مقر اوپك در ژنو بود و بعد در . پيوستند

  .www.opec.org: نگاه كنيد به سايت اوپك
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 در ماه آبان بـر اسـاس مطـالبي مقـدماتي كـه              16.المللي با تجربه بود     در روابط بين  
اهللا  آبادي و امير جهـانبگلو و بـه سرپرسـتي فـتح        هيئت ايراني متشكل از فرخ نجم     

لـي نفـت، تهيـه و عرضـه كردنـد،           نفيسي، مدير بخش اكتشاف و توليد شركت م       
نامة داخلي سازمان در بغداد مورد بحث قـرار گرفـت و در مـورد آن توافـق                    آيين
 بـه سـمت     1340 پس از آن، فؤاد روحاني كه در كنفرانس كاراكـاس سـال              17.شد

 --اش همكاران ايراني    با كمك دبير كلي اوپك منصوب شده بود، اين سازمان را          
 در ژنـو دايـر      --م رضا تاجبخش و منصور فروزان     حسن رضوي، پرويز مينا، غال    

  18.كرد

 هر چند به روحاني اعتمـاد داشـت و بـه او             .شاه در آغاز پشتيبان اوپك نبود     
خواست روحاني و ديگر مديران شركت ملـي نفـت ايـران               مي ،گذاشت  احترام مي 

شـود و     بدانند كه سياست نفتي ايران جدا از اوپك و به طـور مـستقل تعيـين مـي                 
اط بين شركت ملي نفت ايـران و اوپـك فقـط بـه همكـاري فنـي و اجرايـي                     ارتب

ــد از راه  . محــدود اســت ــسو و طريقــي تولي ــك، آلفون در نخــستين نشــست اوپ
كردند تـأثيري منفـي بـر      بندي را پيشنهاد كردند كه شاه و دولتش تصور مي           سهميه

ت ملـي   به گفتة روحاني اكثر اعضاي هيئـت مـديرة شـرك     19.گذارد  منافع ايران مي  
خواهد بـه بهـاي      نفت ايران معتقد بودند كه آلفونسو با كاهش توليد خاورميانه مي          

                                                 
اهللا   فتح–ترين اعضاي هيئت ايراني در نخستين كنفرانس  آبادي، دست كم دو تن از مهم به عقيدة فرخ نجم. 16

نظران  هاي نمايندگي ديگر كشورها از نظر فني و حقوقي از صاحب  در مقايسه با هيئت-نفيسي و فؤاد روحاني
تنها عضو قابل مقايسة ديگر از نظر مهارت .) 2005 سپتامبر، 14آبادي، بتسدا،  مصاحبه با فرخ نجم. (مهم بودند

تواسنت رهبري رسمي سازماني را به عهده گيرد كه  فني و سياسي نمايندة ونزوئال بود كه به هر حال به سختي مي
 . تمام اعضاي آن از منطقة خليج فارس بودند

 .همان. 17

 .201. فؤاد روحاني، پيشين، ص. 18

 .78. ص. مينا، پيشين. 19



   زندگي و زمانة شاه488

ضرر ايران كاري كند كه موضع ونزوئال در امريكاي شمالي تقويت شـود و نفـت                
تر از آن شود كه قدرت رقابت در بازار اياالت متحده را، كـه تـازه بـه                    ايران گران 

بنابراين به سـود ايـران نبـود كـه از           . باشد، داشته   بودروي نفت خارجي باز شده      
افزون بر اين، مقامات ايراني معتقد بودنـد كـه تـصور اينكـه              . آلفونسو پيروي كند  

توليدكنندگان ديگر حتي در صورت به خطر افتادن منافع خودشان باز هم از ايران              
ران در واقع عربستان سعودي توليد خـود را از ايـ          . دالنه بود   كنند، ساده   حمايت مي 

، در حالي كـه ايـران   )و كويت هم تازه اين كار را شروع كرده بود(باالتر برده بود    
ايـران خواسـتار    . تا پيش از ملي شدن نفت خود باالترين ميـزان توليـد را داشـت              

ترين منافع اعضاي امريكايي آن با عربستان         توليد بيشتر بود اما كنسرسيوم، كه مهم      
شـده از ايـن كـار خـودداري           به شكلي حساب  سعودي، عراق و كويت يكي بود،       

 تجربـة گذشـته حكايـت از ايـن داشـت كـه           وروحاني متوجه شده بـود      . كرد  مي
ايران منـافع خـود   هزينه خواهند به   ها و همچنين كشورهاي توليدكننده مي       شركت

  20.را تأمين كنند

 انـدونزي، پـس از آنكـه        يا عراق    كشورهائي مانند   مايل نبود با   نينچشاه هم 
 به اوپك پيوست، بر عليه غرب در يك صف قرار گيرد،            1341ن كشور در سال     اي

هاي بزرگ نفتي براي افزايش قيمت نظر         هر چند نسبت به فشار آوردن به شركت       
 مـي   ها  شركت. مسئلة مهم براي او افزايش درآمد ايران از نفت بود         . مساعد داشت 

ه موضـع ايـران در بـازار لطمـه          طلبي به ناگزير ب     ند كه ستيزه  ن به او القا ك    شيدندوك
ن را در حـد مطلـوب افـزايش         زند زيرا در چنين حالتي كنسرسيوم سـهم ايـرا           مي
كردند تا مانع همكـاري آنهـا       مي   به تمام سران كشورها منتقل       كه ي پيام دهد،  نمي

                                                 
مقامات ايران سرنوشت خود را در دورة بحران ملي كردن نفت از ياد نبرده . 193. فؤاد روحاني، پيشين، ص. 20

نفت اضافي از عربستان سعودي، عراق و كشورهاي ديگر، بي سر و صدا، به سرعت جايگزين نفت ايران : بودند
  . به فصل ششم، ملّي شدن نفت، ييشين نگاه كنيد. شد
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 هوارد پيج از شركت استاندارد اويل نيوجرسي مقامـات ايرانـي را             در آغاز . شوند
ي از پيشنهادات اوپك باعث افزايش بهاي نفت خاورميانـه در           تهديد كرد كه پيرو   

شود و در نتيجه نفت ونزوئال، افريقاي شمالي يا اتحـاد    سنت در بشكه مي24حد  
. بـود محدود   در اين زمينه     ش توفيق  اما .كند  شوروي قدرت رقابت با آن را پيدا مي       

ها بايد اين     ركتش": مطبوعات ايران او را سرزنش كردند و روزنامة كيهان نوشت         
حقيقت را بپذيرند كه زمانه عوض شده است و اوپك اكنون آمار و اطالعـات در                

 مـوريس   21". اقدامات اوپك بيشتر متكي بر منطق است تا احـساس          واختيار دارد   
به عبداهللا انتظام، رئيس هيئـت      ) بريتيش پتروليوم (بريجمن از شركت نفت بريتانيا      

بايد هر كوششي كه ممكن است بـه  "ار داد كه   مديرة شركت ملي نفت ايران هشد     
آور بـه     عمل آيد تا از هر گونه پيشامد مضر به مصالح ايران و صنعت نفت و زيان               

 اين هم البته تـأثيري      22". جلوگيري شود  ،اعتماد متقابلي كه قطعاً بايد برقرار بماند      
مچنـان   شاه ه .  كردند يادمقامات ايران از آن به عنوان روش ارعاب         . فرعي داشت 

 مهـر   24او در روز    . دارند  كرد جانب احتياط را نگه      از اوپك حمايت اما توصيه مي     
 در كنفرانس مطبوعاتي مشتركي با ژنرال دوگـل، كـه در آن زمـان سـرگرم                 1342

هـاي    هـا بايـد تـسليم درخواسـت         اين شركت "ديداري رسمي از ايران بود، گفت       
ـ         .. .اوپك شوند  ك سـازماني قدرتمنـد اسـت و        آنها  بايد تشخيص دهنـد كـه اوپ

ا   23".دانندمي   براي منافع خود حياتي       حمايت ميكنند و   هاي عضو آن را     دولت امـ 
  .  لفظي بودي حمايت كه تعهدي واقعينهاين بيشتر 

توليـد و   :  بـراي كنتـرل در اختيـار داشـتند         عمـده هاي نفتي دو اهرم       شركت
هـاي بزرگـي كـه آن را         المللي نفـت و شـركت       شاه معتقد بود كه نظام بين     . قيمت

                                                 
 .1341 مهر 21يهان، ك. 21

 .182. ، نقل شده به فارسي در فؤاد روحاني، پيشين، ص)1341 آبان 3 (1962 اكتبر 25نامة . 22

 .1342 مهر 24 كيهان،. 23
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كنند عمداً توليد ايران را پـايين و همچنـين بهـاي نفـت را در سـطحي                    كنترل مي 
بهاي نفت اروپـا و ايـاالت متحـده در         . دارند  تر از قيمت واقعي نفت نگه مي        پايين

حدي چشمگير باالتر از بهايي بود كه بر اساس آن به كشورهاي توليدكننـده حـق    
او همچنـين   .  نظر شاه اين تفاوت بسيار غيرعادالنه بـود        به. شد  امتياز پرداخت مي  

تر بايد بر اسـتداللي از نظـر اقتـصادي قابـل           باال مبناي درخواست بهاي     معتقد بود 
 –گذاري تطبيقي بود      يك گزينه قيمت  . دفاع باشد و نه فقط بر پاية نياز يا مالكيت         

ه مانند ذغال سنگ    بهاي نفت بر اساس قيمت ديگر منابع انرژي قابل مقايس          تعيين
گزينة ديگر تفاوت بين بهاي نفت يك بشكه نفت در محل چـاه و              . يا انرژي اتمي  

پرسـيد    شاه مـي  . رسيد  كنندة نهايي مي     آن در زماني بود كه به دست مصرف         قيمت
كننـده بـا ماليـات بـستن بـر نفتـي كـه در آغـاز بـه                     چرا بايد كشورهاي مصرف   "

مـصرف، ايـن قـدر سـود        -ايان زنجيرة توليـد   توليدكنندگان تعلق داشته است در پ     
شود سـه     گفت عادالنه نيست كه اروپا از هر واحد نفتي كه مصرف مي              مي "؟كنند

كننـده    يا چهار برابر بهاي نفتي را دريافت كنـد كـه بـه دسـت كـشورهاي توليـد                  
گفت دليل اين وضع بخشي اين است كه كشورهاي صنعتي ماننـد              او مي . رسد  مي

 توليـد را در كـشورهاي خـود بـه طـور مـصنوعي بـاال نگـه         ينههزاياالت متحده  
شود در آنجا قيمت نفت هم باالتر باشد در حالي كه آنها              اند و اين باعث مي      داشته

  .اند بهاي نفت را در كشورهاي توليدكننده به طور مصنوعي پايين نگه داشته

هـا را       مـت شركت هاي نفتي نه حاضر بودند توليد را زياد كنند و نه اينكه قي             
باال ببرند؛ آنها، به بهانة قوانين ضد تراست اياالت متحده، اوپك را هم بـه عنـوان                 

آوردند تا    به هر حال، اعضاي اوپك همچنان فشار مي       . طرف مذاكره قبول نداشتند   
هاي بزرگ پذيرفتند بـا يـك كـشور بـه نماينـدگي از        شركت1341اينكه در سال    

وپك ايران را برگزيد تـا بـه نيابـت از همـه بـه               ا. ساير اعضاي اوپك مذاكره كنند    
فؤاد روحاني، دبير كل اوپك، به عنـوان نماينـدة ايـران يـك دور               . مذاكره بپردازد 
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كمي بعد عبدالحسين بهنيا، وزير دارايي ايران، هم        . مذاكرات مقدماتي را آغاز كرد    
فت تـا    ادامه يا  1343 و   1342هاي     اين مذاكرات در سال    24.وارد اين مذاكرات شد   

ها به ايران و در نهايت بـه ديگـر اعـضاي                اينكه كنسرسيوم براي افزايش پرداخت    
فرمولي كه ايران پيشنهاد كرد اين بود كه حق امتياز را از            . اوپك اعالم آمادگي كرد   

 سنت به ازاي هر بشكه      11مخارج كم كنند، اما نتيجه كه افزايش قيمتي در حدود           
در مقابل آنهـا    . ها آمادگي پرداخت آن را داشتند       تشد كه شرك    بود، بيش از آن مي    
اين به معناي   25.ها را به تناسب طي چند سال سرشكن كنند پيشنهاد كردند هزينه

كـم   كه بود كه اين مقـدار كـم     به ازاي هر بش     سنت 6افزايش درآمد ايران به ميزان      
 ايـران  .قراردادي متمم با ديگر اعضاي اوپـك مـورد نيـاز بـود       .  رسيد  سنت 11به  

  . قراردادي با كنسرسيوم بست و ديگر اعضاي اوپك هم از او پيروي كردند

                                                 
وزير دارايي كه نمايندة دولت بود و شركت –دانست  قرارداد كنسرسيوم دو نهاد را نمايندة دولت ايران مي. 24

 .ملي نفت ايران

نفت به ويژه هنگامي كه مالك زمين و دولت يكي نيست، حق امتياز، يعني حق مالكيت، و ماليات                  در صنعت   . 25
همواره فرض بر اين است كه مالك زمـين حقـي بـر كـااليي دارد كـه از زمـين او                      . دو مفهوم متفاوت و متمايزند    

هاي ديگر، بـه ويـژه آن       در اغلب كشور  . در كشورهاي آنگلوساكسون مالك تمام حقوق را دارد       . شود  استخراج مي 
اي، به ويژه قانون فرانسه، را پذيرفتند، دولت حق مالكيت بر منـابع زيرزمينـي را                  كشورهايي كه قانون اروپاي قاره    

تواند  برخي از حقوق       در ايران منابع زيرزميني متعلق به دولت است و بر اساس برخي از مقررات دولت مي               . دارد
پـس از آن    . تجارت خارجي اين گونه تجارت را در انحصار دولـت قـرار داده اسـت              قانون  . را به افراد منتقل كند    

قرارداد كنسرسيوم اين اصول را بـه    . دولت حق دارد با رعايت شرايطي اين حق را به بخش خصوصي واگذار كند             
رارداد در قـ  . ها، كه در مورد ايران هر دو به دولت تعلـق داشـت              تفكيك حق امتياز و ماليات    –شناخت    رسميت مي 

هـاي امريكـايي، بـسته بـه          در اياالت متحده شـركت    .  درصد از قيمت اعالم شده بود      5/12كنسرسيوم سهم مالك    
هـا   پرداختند، رفته رفتـه ايالـت   شرايط حاكم، براي مثال احتمال كشف نفت، مبلغي به عنوان سهم مالك به وي مي   

. توانست يا پول بگيرد يا نفت       اد  كنسرسيوم دولت مي    در قرارد . قوانيني براي تنظيم نظام حق امتياز تصويب كردند       
 شامل مبلغ حق امتياز به اضـافة        50/50با اوضاعي كه وجود داشت تفاوت زيادي بين اين دو شق نبود، زيرا اصل               

اين را كسر حق امتياز      . شد  به درآمد ايران افزوده مي    % 25/6شد،    ماليات پرداخت مي  % 50اما اگر   . شد  ها مي   ماليات
در ضمن بنا بر قـرارداد، حـق امتيـاز        . هاست  ناميدند كه به معناي به حساب آوردن حق امتياز در صورت هزينه             مي
شد كه به موجب  قانون كنترل نفـت زيرزمينـي را در اختيـار                  درصد به شركت ملي نفت ايران پرداخت مي        5/12

  .    شد قيمت اعالم شده به دولت پرداخت مي% 50باقي پرداختي تا . داشت
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***  

شاه پس از عبـور از موانـع        . هاي رشد و شكوفايي ايران بود        سال 1340دهة  
ي پرداخت كه در گذشته به شكلي گنك        ئها   انديشه  دقيق تر  كم به تدوين    اوليه، كم 

تـري، از جملـه     پيچيده  هاي    زمينهاو كشور را در     . و مبهم در ذهنش وجود داشت     
در مورد نفت مطالعه كرد و رفته رفته نقشي بـيش          . گاز و پتروشيمي، به پيش راند     

او بـه مخاطـب مـستقيم كنـسرسيوم، نـه تنهـا در زمينـة        . از داور بـه دسـت آورد  
شـاه  . كم همچنين در زمينة مسائل فني توليد و قيمت بدل شـد             مشي، بلكه كم    خط

شـود بـه آن    ر بود و به او گفته بودند فقط بـا توليـد بيـشتر مـي           در پي درآمد بيشت   
. كردنـد  دادند ولي به آن عمل نمـي    ها همواره قول آن را مي       دست يافت، و شركت   

هـاي قـرارداد در كنـسرسيوم منـافع خـود در              شاه به اين نتيجه رسـيد كـه طـرف         
در اواخر  . ندانداز  عربستان سعودي، عراق، يا كويت را به خاطر ايران به خطر نمي           

موقعيت و اعتبـار داخلـي و       .  نظر شاه نسبت به اوپك عوض شده بود        1340دهة  
اقتصاد به سـرعت    . انقالب سفيد به ثمر رسيده بود     . المللي وي تغيير كرده بود      بين

پس از انتقال رياست جمهـوري از كنـدي         . رفت  اما به شكلي كنترل شده پيش مي      
متحده از نظر كيفي بهبود يافتـه بـود و انتظـار        به جانسون، مناسبات شاه با اياالت       

شـاه بـا اتحـاد شـوروي در         . رفت حتي در دورة نيكسون از اين هم بهتر شود           مي
زمينة سياسي به سازشي موقت و در زمينة بازرگاني و اقتصاد هـم بـه تـوافقي دو                  

مناسبات وي با كشورهاي عربي هم، به ويژه پس از شكـست            . سر برد رسيده بود   
. تر كرد، رو به بهبود بـود         كه ناصر را وادار به تعاملي مطلوب       1346 سال     مصر در 

شركت ملي نفت ايران هم به سرعت داشت به سازماني باتجربـه و كارآمـد بـدل                 
تمام اينها به اين معنا بود كه قدرت و نفوذ نسبي شاه در حدي چـشمگير                . شد  مي

  .ه بودافزايش يافته و او را در موقعيتي ممتازتر قرار داد
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 امكانات و منابع انساني محدود بـود و فـشار           .البته همه چيز نويدبخش نبود    
در سـال   . به طبيعت ثانوي شاه بدل شده بود      توان امكانات    گسترش بيش از     براي

 نيـز    شـاه  به همين جهت   .ها از درآمدها بيشتر بود      ، تقريباً در همه جا، هزينه     1347
 ٢٦"توانم بكـنم؟  تي درآمدي نيست چه مي   وق"كرد كه     شكايت مي وبود  كسل   غالباّ

 به درآمد بيشتر بود و نـه   رشظنزد، اما     هاي بيش از حد نق مي       شاه در مورد هزينه   
شد   او به اين نتيجه رسيده بود كه بدون هزينة زياد با جديت نمي            . ها كاهش هزينه 

ريتس او در ماه بهمن نمايندگان كنسرسيوم را در سن مو         . كار توسعه را دنبال كرد    
شـدة    به حضور پذيرفت و به لحني قاطع به آنها گفت كه ايران به درآمد ضـمانت               

كرد، نيـاز      ميليون بيش از آنچه دريافت مي      100دست كم يك ميليارد دالر ، يعني        
اين بحث به تنش كـشيده      . دارد، و اميدوار است آنها مبلغ مورد نياز را تأمين كنند          

ير و دنيس رايت، به ترتيب سـفراي ايـاالت            ميدر ايران آرمين    . شد و نتيجه نداد   
ير با تفاهم بيشتر      مي–متحده و بريتانيا، نارضايتي خود را با علم در ميان گذاشتند            

از تهديـدهاي شـاه     "تر شكوه كردند كه كنسرسيوم        جويانه  و رايت با حالتي ستيزه    
بـر   اسـفند در برا 16 شاه پس از بازگـشت بـه ايـران در روز    27".خسته شده است 

هيئت مديرة شركت ملي نفت ايران از كنسرسيوم به شـدت انتقـاد كـرد، و رفتـار        
دو روز بعـد در     .  خواند 28"غيرعادالنه و غير منطقي   "را  كنسرسيوم نسبت به ايران     

دربارة جدي بودن قصد    "و   اسفند شاه به علم دستور داد با سفرا صحبت           18روز  
 "آنها از وضع خراب مالي ما باخبرند      " در برابر اين هشدار علم كه        ".ما تأكيد كند  

ما هنوز آنقدرها هم    ": ، شاه پاسخ داد   "بدون پول جنگ اقتصادي ممكن نيست     "و  
ر بـه علـم گفـت    ي  اسفند، مي19روز بعد،   29".ايم  كه شما مدعي هستيد فقير نشده     

                                                 
26. Alam, The Shah and I, Op. cit., p. 39. 

 .37. ص. همان. 27

 .26: 2روزشمار، . 28
29. Alam, The Shah and I, Op. cit., pp. 33-40. 
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توانـد در انتظـار       باشد، ايران نمـي   %  6/5تا زماني كه افزايش توليد نفت كمتر از         "
 اسـفند بـه شـاه       20 و علم ايـن گفتـه را در روز           " ميليون دالر باشد     900از  بيش  

آينـد و در آن     ها به كمك ما مي      خواهد فكر كند، روس     او هر چه مي   ". گزارش داد 
خواسـت    ترديـد شـاه مـي        بي 30".شود  تر مي   صورت كل منطقه دچار آشوبي بزرگ     

هديـد را بـه همـان       هـاي نفتـي ت      علم در گفتگوهايش با سفرا و نمايندگان شركت       
گيـري خـود علـم از         خواهد منتقل كند يعنـي بـه عنـوان نتيجـه            شكلي كه شاه مي   

ولي در حين صحبت آنها، منـوچهر اقبـال، رئـيس هيئـت مـديرة               . هاي شاه   اشاره
شركت ملي نفت ايران، گزارش داد كه كنسرسيوم تقاضاي وقـت بيـشتري كـرده               

آورد، وارد مـذاكره      مـي   شـاه را بـر      هاي    است تا شايد بتواند با طرحي كه خواسته       
 ميليـون   950كنند درآمـد ايـران را بـه           اقبال به شاه گفت كه آنها پيشنهاد مي       . شود

دالر افزايش دهند و وامي بدون بهره هم به ايران بدهند كه يـك ميليـارد دالر بـه                   
  31.دست ايران برسد

***  

 ]كنتـرل [يـد    با "گفت  ، شاه به صورت محرمانه به علم        1348در اوائل سال    
هـا خريـدار      ، بعد هـم بفروشـيم، ايـن كمپـاني         بگيريم خودمان   نفت را در دست     

 مجبـور  اگرچـه   32".دعوايي نخواهيم داشـت  گزرهصورت اين در بشوند، ديگر 
پرداختي ساالنه و بدون بهره كه هر سال قابل           هاي نفتي به دادن پيش      كردن شركت 

پيروزي قابل توجهي به    شد     بالغ مي   ميليون 300تمديد بود و پس از چهار سال به         
اكنـون او رؤيـايي     . بخـش نبـود      براي شـاه رضـايت      ديگر اين  اما حساب مي آمد،  

                                                 
 .40. همان، ص. 30

 .همان.31

 .191: 1ها،  يادداشتعلم، . 32
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ملي كردن واقعي نفت، به صورتي كـه مزايـايي را بـراي             –تر در سر داشت       بزرگ
ايران به بار آورد كه جد و جهدهاي ملي كردن نفت بـراي كـسب آنهـا صـورت                   

علم از عزم پادشـاه در مـورد بـه دسـت گـرفتن              . ده بود گرفته ولي به جايي نرسي    
دانست   او نگران بود و نمي    . كنترل نفت خشنود بود اما از پيامدهاي آن بيم داشت         

در اواخـر فـروردين و اوائـل        . كـشاند   اين ديـدگاه شـاه او را بـه كـدام سـو مـي              
ه ، شـا  .سـي . ارديبهشت، در مراسم خاكسپاري پرزيدنت آيزنهاور در واشنگتن دي        

اساس استدالل او   . از پرزيدنت نيكسون درخواست كرد از ايران بيشتر نفت بخرد         
اين بود كه نبايد با كشورهايي كه جمعيت و نيازهـاي اقتـصادي متفـاوتي دارنـد                 

شاه به نيكسون گفت نيازهاي كويت، ليبي و ابوظبي با ايران           . رفتاري يكسان شود  
كنـد، مبـارزه خواهـد        ن تلقي مـي   همسان نيست و وي براي آنچه حق قانوني ايرا        

ها به اياالت متحده نفت بفروشد تا آن كشور آن            خواهد فارغ از سهميه     او مي . كرد
شاه اظهار داشت ايران دوست واقعي اياالت       . ها را براي روز مبادا ذخيره كند        نفت

او به نيكـسون    . متحده است زيرا به دليل منافع خويش بايد طرف امريكا را بگيرد           
ري كرد به سود اياالت متحده است كه نيروهـاي خـود را از خلـيج فـارس                  يادآو

اين گونه گفتگوها كه دو سـال       . بيرون ببرد و تأمين امنيت آنجا را به ايران بسپارد         
 و علـم از آنهـا اطالعـي     33پيش از اين بين نيكسون و شاه در تهران آغاز شده بود           

سـال پـيش از ايـن گفتگـو، در          چهار  . نداشت، ماية نگراني اين مشاور وفادار شد      
سفر يالتا و مذاكره با مقامات روس در مورد گاز و ذوب آهن، شاه به علـم گفتـه                   

علـم  . اي با اتحاد شوروي اسـت        ساله 25بود در فكر امضاي قرارداد عدم تعرض        
در حقيقت  ". آن را يك شاهكار سياسي ناميد ولي دربارة پيامدهاي آن هشدار داد           

 اين اقدام ممكـن اسـت       ".هاست  ها مقابله با روس      امريكايي علت وجود ما از نظر    
                                                 

 .در همين كتاب" فرماندة كل قوا"نگاه كنيد به فصل . 33
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در ايـن خـصوص     : زد   او حاال هم همين حرف را به پادشاه مـي          34.خطرناك باشد 
آميز است، بدون حضور امريكا ايران بـدون          بايد مطالعه شود؛ اين پيشنهاد مخاطره     

 شهامتي   علم برخالف  35.شاه نظر علم را رد كرد     . ماند  دفاع در چنگال شوروي مي    
 در رويارويي با خميني از خود نشان داده بود، در رويكرد خود             1342كه در سال    

هاي نفتي، جانب احتياط را از دسـت          هاي غربي، از جمله شركت      نسبت به قدرت  
 مايـة دردسـر     راالعـرب      شط ، بود دانررويگ عراق هم     مقابله با  او حتي از  . داد  نمي

اي بـراي انتقـال       ست وزيـري برنامـه     و مدعي بـود كـه در دوران نخـ          مي دانست 
پااليشگاه از آبادان، كه كنار اين شط بود، به بندر ماهشهر، يعني به طـرف جنـوب       

هـاي ايرانـي      ها بار ديگر در كار كـشتي        در ماه ارديبهشت عراقي   . شرق، ريخته بود  
نيروهاي نظامي ايران بـه     .  مداخله كردند  در اروندرود   با پرچم ايران   در حال عبور  

علم تلگرامي هشداردهنده براي شاه فرستاد كـه در آن          . باش در آمدند    ت آماده حال
  36.شاه به تندي پاسخ داد كه او در جريان نيست. برد زمان در تونس به سر مي

هاي ديگري در سر داشت، كه چند سـال بـود در ذهـنش         شاه آشكارا انديشه  
گفت بـدون فـشار       مياو  . در مورد نفت اكنون طرفدار حمله بود      . شكل گرفته بود  

 تـا بـه     1330 از دهـة     37.شود    هاي نفتي نصيب ما نمي      مداوم هيچ چيزي از شركت    
شاه به دليل به تفاهم رسيدن با رئـيس         . المللي بسيار تغيير كرده است      حال جو بين  

كرد و در مناسباتش با مقامـات         جمهور جديد امريكا احساس اطمينان بيشتري مي      
در اين زمان كه خط لولة گـازي بـه          . ديد  تر مي   مشوروي موقعيت خود را مستحك    

شـد، او انديـشة كـشيدن خـط لولـة نفتـي را در سـر                   اتحاد شوروي كـشيده مـي     
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هـا، بـه      پروراند كه نفت خليج فارس را، از ساحل ايران و هم از ساحل عـرب                مي
شود اتحاد شوروي منـافعي در        كرد اين طرح باعث مي      او تصور مي  . شوروي ببرد 
. شـود   العبور اين خط لوله هم نصيب ايران مـي           فارس پيدا كند و حق     امنيت خليج 

به اين ترتيب اين نفعي كه تا به ايـن حـد بـراي امنيـت نفـت حيـاتي اسـت بـه                        
دهـد و ايـن بـه نفـع همـه             هاي شرق و غرب در خليج فارس خاتمـه مـي            رقابت
جـة   شاه در اوائل خرداد اين طرح را بـا ويليـام راجـرز، وزيـر امـور خار                  38.است

شـايد چنـين فكـري در وزارت        ": شاه به راجرز گفت   . نيكسون، در ميان گذاشت   
 و تالش كرد موضـوع را       ".سابقه ندارد " راجرز گفت    ".خارجه سابقه داشته باشد   

 چند روز بعد، در ماه خرداد، علم به نظر خودش اخبار خوبي بـراي             39.عوض كند 
 در مـورد    )زير انگلـيس  نخست و  (در مالقات بين نيكسون و ويلسون     ". شاه آورد 
المصالحه    كه اگر غرب با شوروي معامله بكند، ايران وجه          قاطع اين بود   ايران نظر 

گـه  ".  علم با حيرت متوجه شد كه اين گفته شـاه را عـصباني كـرد               ".نخواهد شد 
ايم؟ قبـل از آنكـه چنـين كـاري            مگر ما خودمان مرده   . خوردند چنين حرفي زدند   

 و غيره بكنيم؟ به عالوه قدرت ما          هزار زد و بند با روس      توانيم  بكنند، مگر ما نمي   
 اين جوش و خروش     40".طوري است كه آن قدر هم ديگر راحت الحلقوم نيستيم         

 ميليـون   600اسـرائيل   ". هاي بيـشتري نيـاز دارد       به اين معنا بود كه ايران به سالح       
. خـري   لحه مـي  گيرند كه چرا اسـ      حاال به من ايراد مي    . خرد  دالر ساليانه اسلحه مي   

تمام ايـن    ٤١".داد  داشتيم كه همين عراق كوفتي سبيل ما را دود مي           اگر اسلحه نمي  
  .تر اشاره داشت ها به صدور نفت بيشتر به بهايي گران حرف

                                                 
 .193-194: 1همان، . 38

 .200-201: 1همان، . 39
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***  

 دولـت ايـران بـه شـمار         صاحبمنصبانترين    جمشيد آموزگار يكي از باهوش    
كورنل در رشتة هيدروليك    او در اياالت متحده درس خوانده، از دانشگاه         . آمد  مي

 در چند سمت مهم خدمت كـرده بـود، از جملـه در              1344دكترا گرفته، و تا سال      
آموزگـار در  . دولت اقبال وزير كشاورزي و در دولت منصور وزيـر بهـداري بـود         

 به سمت وزير دارايي منصوب شد كه به ايـن دليـل او نماينـدة                1344ارديبهشت  
او نماينـدة بـسيار     . شد   بين المللي نفت هم مي     هاي  ايران در اوپك و ديگر نشست     

توانـست بـا اوپـك، و در مـذاكره بـا ديگـر                خوبي از آب در آمد، قدرتي كه مـي        
 رياسـت چنـد     1354 تـا    1344هـاي     بين سال . هاي نفتي، به مبارزه بپردازد      شركت

ها تصميماتي تاريخي گرفتـه       كنفرانس اوپك را بر عهده داشت كه در آن كنفرانس         
  و  برگـزار شـد    1350 در تهران در سال     كه  جمله بيست و دومين كنفرانس     شد، از 

گيري كردنـد و سـي و         طي آن براي نخستين بار دربارة افزايش بهاي نفت تصميم         
 در وين برگزار شد و دومـين        1353 در سال     كه هشتمين و سي و نهمين كنفرانس     
 بـار ديگـر   1354در سال  .  كنفرانس رخ داد    دو افزايش چشمگير بهاي نفت در آن     

 ملقــب بــه 42در ويــن او رئــيس كنفــرانس اوپــك بــود و ايلــيچ راميــرز ســانچز 
هاي فلسطيني پيوسـته بـود و         ، جواني اهل ونزوئال كه به چريك      "شغال"كارلوس،

در آن زمان هوادار نهضت آزاديبخش فلسطين بود، آموزگـار را همـراه بـا ديگـر                 
ي، وزيـر نفـت عربـستان       بـه گفتـة زكـي يمـان       . نمايندگان اوپك گروگان گرفـت    

سعودي، در پرواز به الجزيره، تريپولي و بعد بازگشت به الجزيـره بـه آموزگـار و                 
زكي يماني، گفتند به دليل اتحاد كشورهاي آنها با اياالت متحده حكم مـرگ آنهـا          

هاي متبوع آن دو با پرداخت پول جان آنها را            به هر حال، دولت   . صادر شده است  
گيران دادند و به اين ترتيب كـارلوس بـه      امن را به گروگان   خريدند و قول سفري     

                                                 
42. Illich Ramirez Sanchez 
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دمشق رفت و در آنجا سازمان آزاديبخش فلسطين بـه دليـل شكـست در اجـراي                 
كارلوس سـر از سـودان در آورد و         .  او را اخراج كرد    ،حكم مربوط به آن دو وزير     

   43.سرانجام او را به فرانسه تسليم كردند و در آنجا به زندان ابد محكوم شد

در ايـن زمينـه     . آموزگار به مشاور اصلي شاه در سياست نفتي وي  بدل شـد            
 نقش اصـلي را     هر دو پيوسته را برگزيدند كه آموزگار در         دو مسير موازي و به هم     

هاي نفتـي و افـزايش توليـد و قيمـت نفـت؛               يكي مذاكره با شركت   . كرد  بازي مي 
ود، در اختيار گـرفتن و كنتـرل        ديگري، همان گونه كه شاه محرمانه به علم گفته ب         

 متوجـه ايـن حركـت دو سـويه           نيز هاي نفتي    شركت 1349تا سال   . عمليات نفت 
  . ولي سرانجام در هر دو مورد ناچار به تسليم شدند.،كردند  مقابله ميوند ه بودشد

براي اينكه كنترل نفت در اختيار ايران قـرار گيـرد، مـذاكره دربـارة قـرارداد                 
همـان گونـه كـه اشـاره كـرديم، سـاختار            . شـد    سر گرفتـه مـي     كنسرسيوم بايد از  

دو شـركت عـاملي كـه ايـران در          . داد  كنسرسيوم امكان كنترل ناچيزي به ايران مي      
 در هلند بـه     -شركت استخراج و توليد و شركت تصفيه      –آنها حق نظارت داشت     

سهامداران نفـت   –ثبت رسيده بودند و در عمل مجري تصميمات سازمان ديگري           
 هـاي پـس از      سـال در  .  كه در آن ايران هيچ گونه نقـشي نداشـت          ند بود -44اناير

 شركت ملـي نفـت ايـران يـك رشـته اعتـراض در مـورد اينكـه                   ،امضاي قرارداد 
به گفتة شـركت ملـي      . ده بو  مطرح كر   را   گيرد  كنسرسيوم منافع ايران را ناديده مي     

كـرد و     ي استفاده نمي  برداري ثانو   نفت ايران، كنسرسيوم از فنون مناسب براي بهره       
با شـيوة   . زد  به اين ترتيب به قابليت دراز مدت ايران در استخراج نفت صدمه مي            

هـاي مناسـب، از       با شيوه . برداري بود    درصد نفت موجود، قابل بهره     20فعلي فقط   
 درصد افـزايش  45 يا شايد 40برداري تا  ها، قابليت بهره جمله تزريق گاز به ميدان   

                                                 
43. Planet Ark, http://planetark.org/dailynewsstory.cfm?newsid=8054. 
44. Iranian Oil Participants 
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برداري ثانوي موافقت نكـرد زيـرا مـستلزم     سيوم با عمليات بهره  كنسر45.يافت  مي
هاي اضافي بود در حالي كه سود ناشـي از آنهـا احتمـاالً در دورة قـرار داد                     هزينه

  .شد كنسرسيوم محقق نمي

سوزاندند   دوم، گازهاي توليدشدة ناشي از استخراج نفت خام را اغلب يا مي           
كردند كه در اين صـورت بـه          مايع تبديل مي  دادند يا به      يا به شكلي ديگر هدر مي     

 در حدود دو ميليـارد فـوت مربـع          1340 در اواخر دهة     46.كنسرسيوم تعلق داشت  
شـد، كـه اجـازه داشـتند اغلـب آن را، بـه دليـل                 گاز هر روز با نفت استخراج مي      

، پـس از آنكـه گـاز صـادراتي بـه           1349بعـد از سـال      . استفاده بودن، بسوزانند    بي
شركت اكتشاف و توليـد نـه       . رفت  ط لوله شد، گاز كمتر هدر مي      شوروي وارد خ  

آوري و به شكل مايع صـادر كنـد، نـه آن را بـراي                 حاضر بود گاز اضافي را جمع     
كـرد و نـه آن را بـراي تـصفيه و              هاي نفتي تزريق مـي      برداري ثانوي به ميدان     بهره

  .داد فروش در اختيار شركت ملي نفت قرار مي

اضر بود سرماية كافي براي نيازهاي مربوط به توسـعة          سوم، كنسرسيوم نه ح   
صنعت نفت را در اختيار دولت قرار دهد، نه اينكه كنترل حجم توليد را به دولت                
ايران واگذار كند، و اساس استداللش اين بود كه افزايش توليـد در ايـران باعـث                 
 اختالل در عمليات اعضاي كنسرسيوم در كـشورهايي مثـل عربـستان سـعودي و              

  .شود كويت مي

   را منسوخ كـرده    50/50 اصل   1336 قراردادهاي متكي بر قانون سال       ،چهارم
افزون بر اين، بر اساس تجربة ايران، چند كشور خليج فارس در بخشي از              . بودند
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 ايـن    و به  دست آورده بودنـد      يهاي نفتي شرايط بهتر     قراردادهاي خود با شركت   
  47.دمي كراد كنسرسيوم را غيرممكن  ادامة قرارداز نظر سياسي و اقتصادي

توانـست     فقط تا زماني مـي     1333پس كنسرسيوم به شكل داير شده در سال         
 1350در دهـة    . نداشـته باشـد   به كارش ادامه دهد كه ايران قدرت مبارزه با آن را            

افـزون   و   ه بود  افزايش يافت  ،المللي  قدرت شاه، هم از نظر داخلي و هم از نظر بين          
 در مـورد     سـازمان ملـل     اخيـر   چند قطعنامـة    معنوي حمايتاز ستبر آن مي توان   

 از سخنراني شاه    چنان كه  شود،   حقوق حاكميت كشور ها بر منابع خود برخوردار       
به مناسبت دهمين سالگرد انقالب سفيد كه در آن داليل تصميم خود را در مـورد                

  :مشهود است،  به مردم ايران اعالم كرد1333زير سؤال بردن  قرارداد كنسرسيوم 

هاي عامل نفتي كنسرسيوم نفتـي كـه          هاست ما در موضوع نفت با شركت        مدت
قطع شده است نه به جـايي        مذاكرات نه .  مشغول مذاكره بوديم  كنند    در ايران كار مي   

 كلي آن را بايد براي  خطوطاين است كه امروز بدون ورود در جزييات     . رسيده است 
كـه شـايد در آن روز       (راداد نفت را امضا كرديم       ما ق  1954موقعي كه در    . شما بگويم 

يكـي از مـواد قـرارداد ايـن بـود كـه             ) توانستيم به دست آوريـم      بيشتر از آن هم نمي    
  . هاي عامل منافع ايران را به بهترين وجهي حفظ كنند شركت

 سـه دوره    1954در قـرارداد    . ما داليلي در دست داريم كه اين كار نشده اسـت          
 نظر گرفته بودند كه ضمناً شرط شده بود كه منـافع ايـران حفـظ                تمديد پنج ساله در   

 قرارداد نفت خـود را      1954 قرارداد   ما داليل كافي داريم كه مطابق حتي همين       . بشود
  .  ديگر به هيچ وجه تمديد نكنيم1979با كنسرسيوم در سال 

هـاي بخـصوصي در ايـن         كه اصول منشور ملل متحـد و قطعنامـه        دانيد    البته مي 
هـاي    د تصريح دارد كه ثروت هر مملكتي مال اوست و قراردادهايي كه با كمپاني             مور

                                                 
 .34-35. صص. مينا، پيشين .47
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توانـد بـدون صـالحديد        شـود نمـي     برداري و استخراج بـسته مـي        خارجي براي بهره  
  .برداري قرار بگيرد مملكت صاحب ثروت مورد بهره

يك چاهي را اگر بـيش از مقـدار معينـي           . اي است   صنعت نفت صنعت پيچيده   
اگر بازيافت مجدد نكنند اين حفظ      . كنيد در واقع آن چاه را شما مي كشيد        استخراج ب 

اگر گازهايي را كه الزم است دو مرتبه در چاه برگرداننـد و بـه           . منافع مملكت نيست  
اصطالح فني انژكسيون كنند، نكنند اين حفظ منافع و مزاياي مملكت نيـست و ايـن                

  . كارها براي مملكت ما نشده است

ماند دوتاست، چون مردماني هستيم كه به امضاي خودمان           اي ما مي  راهي كه بر  
، يعني شش سال ديگـر،      1979گوييم يك امكان اين است كه تا سال           پابند هستيم مي  

هاي موجود به كارشان ادامه بدهند به شرطي كه درآمد هر بشكه نفتي كـه بـه             كمپاني
 1979 اين صـورت وقتـي در        در. حوزة ما كمتر نباشد     رسد از درآمد ممالك هم      ما مي 

قرارداد خاتمه پيدا كند شركت هاي فعلي مشتري نفت ايران خواهند بود بدون هـيچ               
اما امكـان ديگـر ايـن اسـت كـه از       . مزايايي و بايد مثل ديگران بيايند و صف بكشند        

ها و هر چه امروز در دست ما نيست تمام            موقع امضاي قرارداد جديد تمام مسئوليت     
المدت ما باشند و ما نفت را به آنها  هاي فعلي مشتري طويل ران و شركتبرگردد به اي

با تخفيفي كه هر كسي به يـك مـشتري خـوب            (براي مدت طوالني به قيمت خوب       
 25 سـال،    20(خواهيم فروخت كه تا هر موقعي كـه قـرارداد طـول بكـشد               ) دهد  مي
شـق اول   . شن بـشود  رواين مطلب به زودي بايد براي ما        . رسد  نفت به آنها مي   ) سال

، شق دوم مشتري شدن و مطمئن بودن به اين كـه نفـت بـراي مـدت                  79ادامة كار تا    
طوالني با شرايط مناسب در اختيار خواهد بود، ولي براي اينكه شق دوم را ما بتوانيم                

ت ما توسعه پيدا كند و بهترين متخصصان        عانجام بدهيم الزم است بخصوص كه صن      
ته جمعي و متشكل يا به طور انفرادي در استخدام خـود در             خارجي را يا به طور دس     
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بياوريم تا براي ما كار بكننـد و مـا بايـد در مـورد حفـظ و نگهـداري و تفحـص و                        
  48...تجسس بيش از گذشته دقت كنيم

ها به سن موريتس در سويس، جايي كـه شـاه تعطـيالت               مقامات اين شركت  
هاي عامـل     ز چند نشست، شركت   پس ا . گذراند، هجوم بردند    زمستاني خود را مي   

 "سند سن موريتس  "يك رشته از پيشنهادهاي مقدماتي را ارائه دادند كه بعدها به            
مذاكرات فـوري   . معروف شد و شاه آن را براي مذاكرات بيشتر قابل قبول دانست           

 انجاميـد كـه بناشـد از تـاريخ اول     "قرارداد خريـد و فـروش   "در ايران آغاز و به      
بنا بـر قـرارداد جديـد كـه در مـرداد           .  سال اجرا شود   20مدت   به   1352فروردين  

  : به امضا رسيد1352

شركت ملي نفت ايران، به عنوان مالك ذخاير و تأسيسات نفت، اداره            .1
و كنترل كامل عمليات مربوط بـه صـنعت نفـت در حـوزة قـرارداد، اعـم از                   

از و  گذاري، پااليش و حمل و نقل نفـت خـام و گـ              اكتشاف، توسعه، سرمايه  
هـاي عـضو كنـسرسيوم بـه          شركت. هاي نفتي را كال به عهده گرفت        فراورده

  .صورت خريداران نفت و مشتريان ممتاز شركت ملي نفت در آمدند

شركت سـهامي اكتـشاف و توليـد        –هر دو شركت عامل كنسرسيوم      . 2
كنـسرسيوم بـه    .    منحل شد    -نفت ايران و شركت سهامي تصفية نفت ايران       

ركت غيرانتفاعي به نام شـركت خـدمات نفـت را در ايـران              جاي آنها يك ش   
تأسيس كرد تا خدمات مورد نياز شركت ملي نفت را در پنج سـال اول ايـن                 

هاي عملياتي و بودجة اين       قرارداد در اختيار آن شركت بگذارد و كلية برنامه        
  .شركت با تصويب و تأييد شركت ملي نفت قابل اجرا بود
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نفت خام توليدي در حوزة قـرارداد پـس از          شركت ملي نفت از كل      . 3
برداشت نفت خام الزم براي مصارف داخلي و نفت خـام مـورد نيـاز بـراي                 

هاي عضو    صادرات مستقل خود، نفت مازاد را براي فروش در اختيار شركت          
 در آغـاز     منظـور بـراي صـادرات مـستقل        مقدار نفـت  . گذارد  كنسرسيوم مي 

رفـت بـه تـدريج      بود و انتظار مي   1352دويست هزار بشكه در روز در سال        
در عمـل ميـزان برداشـت       . ( ميليون بشكه در روز برسد     1/5 به   1360تا سال   

 ميليـون   1/5 از   1357شركت ملي نفت ايران براي صارات تا پـيش از سـال             
  .)بشكه در روز تجاوز كرد

ذاری  سرمايه .4 بـود ، ولـي شـركت    ايران  به عهده شركت ملي نفت گ
، چهـل    جديد وم تقبل كردندكه طي پنج سال اول قرارداد       هاي عضو كنسرسي  

 .درصد سرمايه هاي الزم را تامين نمايند

در مقابل اين تعهد سـرمايه گـذاري و خـدمات فنـي كـه از طريـق                  . 5
شد قيمت نفـت   اختيار شركت ملي نفت گذارده مي شركت خدمات نفت در

قـرار  كنـسرسيوم   هـاي عـضو   شـركت در اختيـار  خامي كه بـراي صـادرات   
هر بشكه محاسـبه    براي  مبناي تخفيفي معادل بيست و دو سنت         برگرفت    مي
   .شد مي

هاي مربوط به خدمات بود كه بـه موجـب آن              فقط توافق  1352اساس قانون   
شركت نفت خارجي كه به عنوان پيمانكار بـراي شـركت ملـي نفـت ايـران كـار                   

اگر نفـت پيـدا   . گرفت هاي اكتشاف را به مسئوليت خود بر عهده مي   كرد هزينه   مي
از . يافـت   شد، آن ميدان نفتي با مشاركت شركت ملي نفت ايـران توسـعه مـي                مي

شركت نفـت ايـران كـار توليـد را بـه            . زمان آغاز توليد كار پيمانكار تمام مي شد       
 15گرفت و نفت را براي صدور، با تخفيفي براي مدتي محدود، معموالً               عهده مي 
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شد كه پيمانكار افزون       و اين قيمت چنان محاسبه مي      فروخت  سال، به پيمانكار مي   
شاه از اين دستاورد احساس     . بر بازگشت سرمايه نفعي منصفانه هم به دست آورد        

ها شروع به شكايت از شرايط         كه شركت  1354كرد، به ويژه پس از سال         غرور مي 
ين بـار   قرارداد كردند و خواستار مذاكرة دوباره شدند، و در تاريخ نفت اين نخست            

ها خواسـتار مـذاكرة مجـدد دربـارة       بود كه به جاي كشورهاي توليدكننده، شركت      
شـاه مباهـات    .  ادامه يافـت   1357اين مذاكرات تا زمان انقالب      .  شدند  مي قرارداد

  49. نفت براستي ملي شد1352كرد به اينكه سرانجام در سال  مي

***  

 عليـه   1348ريور   شـه  10معمر قذافي، افسري جزء از كـشور ليبـي، در روز            
برد، كودتا كرده بود، و به هنگـام          ادريس شاه، كه براي معالجه در تركيه به سر مي         

 به شكلي نـامنتظر متحـد او از         1349مذاكرات شاه براي تعيين بهاي نفت در سال         
رژيم جديد ليبي، به رياست شوراي فرماندهي انقالبي، نظام پادشاهي          . آب در آمد  

قذافي رهبر شـوراي  .  جمهوري عربي ليبي را اعالم كرده بودرا از ميان برده بود و     
او كـه خـود را انقالبـي        . فرماندهي و سرانجام در عمل رئـيس كـشور ليبـي شـد            

 رفتـارش بينـي كـرد و        شد كارهـايش را پـيش       ثبات بود كه نمي     ناميد فردي بي    مي
ح هـاي نفتـي تـرجي    البته شركت. دركمي بسياري از محاسبات را از مسير منحرف      

تر سر و كار داشته باشند تا بتواننـد منـافع خـود را بـا                  دادند با رهبراني معقول     مي
.  و بودو منطق   شاه الگوي عقل    در مقايسه با قذافي     .  محاسبه كنند   بيشتري اطمينان

دادند با او سر و كار داشته باشـند تـا بـا كـساني                ترجيح مي  ،همه، حتي دشمنانش  
  .چون قذافي
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ت و يكمين كنفرانس اوپـك در كاراكـاس، نماينـدگان         ، در بيس  1349در آذر   
اين سازمان ايران، عربستان سعودي و عراق را به عنوان نمايندگان خود برگزيدند             

هـاي نفتـي بـه        تا در دي ماه همان سال در تهران در مورد بهاي نفـت بـا شـركت                
بـه ايـن سـه نماينـده اختيـار داده شـد كـه در صـورت                  . مذاكراتي اوليه بپردازند  

هاي نفتي از حـضور در ايـن نشـست، يكجانبـه بهـاي نفـت را            خودداري شركت 
هاي نفتي تصميم گرفتنـد در ايـن نشـست حاضـر      تعيين كنند؛ به هر حال شركت  

. شوند و اين كنفرانس بـا يادداشـتي در مـورد وحـدت توليدكننـدگان آغـاز شـد                  
بـا وجـود    سعدون حمادي، وزير نفت عراق، جمشيد آموزگار، نماينـدة ايـران را،             
ولـي ايـن   . تنش موجود بين دو كشور، براي رياست اين كنفـرانس پيـشنهاد كـرد     

ها با پيـشنهاد اوپـك موافقـت نكردنـد و             شركت. حركت دوستانه به نتيجه نرسيد    
شـاه بـه    . كنفرانس ناموفق بود و بهاي سهام نفت در بازارهاي جهاني سقوط كـرد            

دسـتور   و بـه او       ".دهنـد    صدقه مي  كنند به ما    اين آقايان خيال مي   " گفت   آموزگار
خـواهيم و چـرا چنـين       براي اينكه به مردم دنيا توضـيح دهـيم كـه چـه مـي              "داد  

 آموزگار به دستور شـاه عمـل    .كنفرانسي مطبوعاتي برگزار كند    "درخواستي داريم 
همـان روز عـصر     . هاي دنيا بود    هاي او سرخط اخبار روزنامه      كرد و روز بعد گفته    

 دريافت  " سالخورده "يي از چند تن از سناتورهاي به قول خودش          ها   پيام آموزگار
هاي نفتي احتياط      كه به او توصيه كردند در مورد شاخ به شاخ شدن با شركت             كرد
بريتيش پتروليوم يكي از بزرگترين سهامداران كنسرسيوم است        ": به او گفتند  . كند

  50".ها هرگز سرانجام خوبي ندارد و مخالفت با انگليسي

پـذيرتر بـه تهـران         به ظاهر با حالتي انعطـاف       ها  بعد نمايندگان شركت   كمي
آموزگـار كـه اختيـار      . ها خودداري كردنـد     بازگشتند ولي باز هم از افزايش قيمت      
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گيري از طرف اوپك را داشت، با شرايط آنها موافقت نكـرد و نشـست را                  تصميم
سـت بـا او صـبحانه       علم تلفنـي از او خوا     روز بعد   . براي مدتي كوتاه متوقف كرد    

... خيلي هم نبايد در مورد افزايش بهاي نفت پافشاري كنيم         ": به او گفت  و  .بخورد
اختيـار داريـد و بهتـر اسـت زيـاد            ما نيست، شما از طرف اوپك        سوداين كار به    

  علـم  جنـاب  " گفـت   حيرت كرده بود    كه از حرف علم     آموزگار ".پافشاري نكنيد 
طرفانـه و بـر اسـاس ارقـام دقيـق و واقعيـات         هاي ما به شكلي بسيار بـي       خواسته

چرا نبايد از حقوق خودمان دفاع كنيم؟ افزون بـر ايـن            . اند  انكارناپذير مطرح شده  
 شاهنشاه مايل نيستند كه من بيش از اين پافشازي كنم امر            اگر. كه ياغي نيستم  من  

كـار را   شاه اين     گفت   علم ". پذيرم  مي راها    پيشنهاد شركت بفرمايند همين امروز    
شاهنشاه به پيشرفت و توسعة سريع كشور بسيار عالقه دارنـد و بـه آن               " .كند  نمي

  كه امـروز    شما ولي. دهزچه زود تر بيشتر شو    اند درآمد نفت      متعهدند، طبيعتاً مايل  
 ". بايد به عرض برسانيد كه پافشاري زياد به سود مـا نيـست              هستيد يشانمشاور ا 

چرا وزير دربار مورد اعتمـاد و دوسـت       . ده بود حاال ديگر آموزگار به كلي گيج ش      
كند كه تا اين حد بـا سياسـت آشـكار شـاه تفـاوت دارد؟                   مي اواي به     شاه توصيه 

 از كجـا آب     ن او ننـي ود   شـما مـي    ": شاه گفت . شرفيابي كرد آموزگار درخواست   
  51".ن بكنيونوكار خودت. ن نكنيحرفش گوشبه . هخور مي

در . طي نزديك بـا مقامـات انگلـستان دارد        علم به اين شهرت داشت كه رواب      
 ايـن نكتـه   ر ب1357واقع دولت انگلستان با ستايش از وي پس از مرگش در سال           

هاي او از كجـا آب      دانيد حرف   مي"كه  اگر مراد شاه از اين گفته       . گذاشت نگشتا
علم روابطي نزديك بـا     . لطفي كرده است     اشاره به همين نكته بوده، كم      ".خورد  مي
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 52.كاسـت  ت بريتانيا داشت ولي اين روابط از وفاداري وي به شاه ايران نمـي             مقاما
رسـاند و از قمـاش        توصية علم به آموزگار ترس او از پيامدهاي اقداماتش را مـي           

در چـشم   . ابـراز كـرده بودنـد      "سالخورده"هايي بود كه سناتورهاي       همان نگراني 
اين يكـي از داليلـي بـود        . راه بود هاي نهاني هم    تر بريتانيا با قدرت     ايرانيان قديمي 

تر ايرانيـان، كـه اغلـب آنهـا           كه شاه به نسل جوان    ) اما به هيچ رو تنها دليلي نبود      (
 كه اغلـب در      تر  فهميده  به نظر  ساالر بودند، و تني چند از افراد از نظر سياسي           فن

بـراي مثـال    . جواني در دل حزب توده آموزش ديده بودنـد، بيـشتر متمايـل بـود              
  .ري از يار و غارهاي علم از اعضاي پيشين حزب توده بودندبسيا

در . با وجود اين هشدارها، آموزگار بنا به دسـتور شـاه فـشارها را ادامـه داد                
 80/1اي    ها، كـه تـا آن زمـان بـشكه           كنفرانس بهمن ماه اوپك توافق شد كه قيمت       

لي نفت  هاي شركت م    بررسي. سنت بود، بايد افزايش يابد اما رقمي مشخص نشد        
اي بـا   شـاه در جلـسه  .  سنت عملـي اسـت  42 تا 40داد كه افزايش     ايران نشان مي  

حضور هويدا، نخست وزير، اقبـال، رئـيس شـركت ملـي نفـت ايـران، جمـشيد                  
المللي شركت ملي نفت ايران، و        آموزگار، وزير دارايي، رضا فالح، مدير امور بين       

دربـارة ايـن رقـم    .  را گـوش كـرد   پرويز مينا ، معاون وي، نظر موافقان و مخالفان        
كنندة اوپـك در تهـران رسـيد، كـه ايـن              بحث كردند و به تأييد كميسيون هدايت      

كميسيون به نوبة خود آن را به اطالع كنفرانس متشكل از وزيران نفت كشورهاي              
آنهـا موافقـت كردنـد      .  نفتـي رسـاند    يها  حوزة خليج فارس و نمايندگان شركت     

 18/2ي هر بشكه افزايش دهند و بهاي جديد نفت بـه             سنت برا  38قيمت پايه را    
 سنت بـراي    5 درصد براي جبران تورم و       5/2دالر براي هر بشكه برسد به عالوة        
                                                 

 به وفاداري علم نسبت به كرد و شاه از ارتباطات علم با بريتانيا مطلع بود و از آن به سود خود استفاده مي. 52
داد در  در واقع، اگر تا به اين حد از وفاداري علم مطمئن نبود، به خودش اجازه نمي. خودش هم اعتماد داشت

 . آميزش استفاده كند هاي جسارت حضور علم از آزادي



 509 نفت 

تطبيق با افزايش بهاي توليدات نفتي در بازار نفت بـه بهـاي تعيـين شـده افـزوده         
ين  درصد در كشورهاي صـنعتي و پـاي        8اين قرارداد، به دليل تورم بيش از        . گردد

  53.آمدن نرخ دالر در برابر ديگر ارزها، بيش از يك سال دوام نياورد

 و 1352 و دوباره 1350هاي  لشاه در اين افزايش شديد قيمت نفت در سا
جويي نبود كه مطبوعات غرب از او ساخته  ولي آن ستيزه. ، مهرة اصلي بود1353
رند و كشورهاي ب هاي نفتي نفت را ارزان مي شاه معتقد بود كه شركت. بودند

بندند و به هزينة كشورهاي توليدكننده، درآمدي  آور بر آن مي غربي مالياتي سرسام
او معتقد . شدمي  و بايد اصالح بوداين وضعي غيرمنصفانه . بيش از اندازه دارند

بود رفتار با ايران بايد با ديگر توليدكنندگان حوزة خليج فارس تفاوت داشته 
ت بيشتري دارد و همچنين مسئوليت حفظ امنيت نفت كه باشد زيرا ايران جمعي

ها به دنبال آن هستند و با اين قيمت ارزان براي پيشرفت غرب  تا اين حد غربي
افزون بر اين، تا . گيرد، بر شانة اين كشور است صنعتي در اختيار آنها قرار مي

آورد  ام نمي شاه به اين نتيجه رسيده بود كه ذخاير نفت ايران خيلي دو1349سال 
 او نفت را . و بنابراين بايد از آن ذخاير به بهترين وجه براي كشور استفاده شود

ناميد كه موارد استفادة فراواني داشت و ارزش آن بيش از آن بود  مي" مادة ممتاز"
كه فقط به عنوان منبع انرژي به كار گرفته شود در حالي كه مواد ديگري فقط با 

اي را  او كار تأسيس صنعت پتروشيمي گسترده. موجود بودقابليت توليد انرژي 
اي براي نفت ايجاد كند و كمي بعد هم كار انرژي  آغاز كرده بود تا ارزش افزوده

به اين نتيجه او . توانست تا حدودي جايگزين نفت شود اتمي را بياغازد كه مي
منابع  غرب تا زماني كه نفت ارزان در اختيار داشت در پي رسيده بود كه

ها اظهار داشته بود كه بهاي نفت در واقع در مقايسه با   سال. آمد جايگزين بر نمي
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، كارشناسان غربي هم 1340در اواخر دهة . هزينة ديگر كاالها كاهش يافته است
 و پس از آنكه تقاضا براي 1349كردند، هر چند در سال  همين نظر را ابراز مي

براي مثال، . زدند ن قاطعيت اين حرف را نمينفت به سرعت افزايش يافت، با هما
اي  كه روزنامه) Oil and Gas Journal(روزنامة نفت و گاز  1349در شهريور 

در . تر از آن است كه بايد باشد  كه بهاي نفت و گاز بسيار ارزاننوشتمعتبر بود 
ابه،  بهاي نفت خام، در مقايسه با توليدات مش1337اين مقاله آمده بود كه از سال 

هاي شاه مطابقت داشت،   اين با گفته 54. درصد كاهش يافته است2/20دست كم 
چند تن از دولتمردان غربي، از جمله . هر چند اظهارات شاه تند و تيزتر بود

هنري كيسينجر، مشاور امنيت ملي وقت اياالت متحده، هم به اين نتيجه رسيده 
ها بتوانند آن را  ر چارچوبي كه غربيبودند كه بهاي نفت بايد افزايش يابد، البته د

از آنجا كه افزايش تقاضا براي نفت و آشوب سياسي در خاور ميانه . كنترل كنند
  .هايي در اين راه به وجود آمد ها را خارج از حد كنترل باال برد، دشواري قيمت

كه ماهيت  ها را زماني به عهده گرفت         شاه رهبري مبارزه براي افزايش قيمت     
اروپـاي غربـي و     . ه بود    غرب به نفت خاورميانه از نظر كيفي تغيير كرد         وابستگي

ا ايـاالت متحـده ايـن وضـع را           . ژاپن همواره به نفت خاورميانه متكـي بودنـد         امـ
 1340در اوائـل دهـة      . ، اياالت متحده صادركنندة نفت بود     1330در سال   . نداشت

 اگـر چـه هنـوز     كرد،    درصد از مصرف ساالنة نفت خود را وارد مي         16اين كشور   
در سـال   . كـرد   به داليل استراتژيكي از تمام ظرفيت خود براي توليد استفاده نمـي           

 درصد از مصرف داخلي خود را وارد و از تمام ظرفيـت             35، اياالت متحده    1352
اين وضعيت باعث شده بـود كـه غـرب در برابـر             . كرد  توليد خود هم استفاده مي    

كه از مخاطرات موجود آگاه بود، بـي        شاه  .  آيد پذير به نظر    فشارهاي اوپك آسيب  
او بهتر  . نمي داد ها را بيش از حد افزايش          قيمت  از جمله   و نمي كرد  خطر   مطالعه

                                                 
54. Oil and Gas Journal, No. 7, September 1970. 
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مناسبات او با نيكـسون عـالي بـود و          . هاي غرب خبر داشت     از ديگران از اولويت   
كيـسينجر او را  بـه ايـن         . كردنـد   اين دو منظور همديگر را خيلي خوب درك مي        

داد   شـاه اجـازه مـي     . ناميـد    مـي  "بين  روشن"ليل كه به حفظ تعادل توجه داشت        د
تر، در اين مورد مثل قذافي از ليبي كه همواره حالتي قهرمانانـه               طلب  رهبران جنگ 

روية قيمت را به عهده گيرنـد و بـا مـستثني كـردن                داشت، سركردگي افزايش بي   
لي، موقعيت خـود را متعـادل       اسرائي-سياست عرب مسائل وابسته به    نفت ايران از    

داد راضـي     هيچ كس در غرب از اينكه او بهاي نفت را افزايش مي           . داشت  نگه مي 
اي بود كه غـرب       نمود، موضع شاه به گونه      نبود، ولي اگر افزايش قيمت ناگزير مي      

او ميانجي بين كشورهايي مثل ليبي و عراق از يـك           . توانست آن را تحمل كند      مي
  . ي، اياالت متحده و اروپا از سوي ديگر بودهاي نفت سو و شركت

كنندة تسليم شـدن غـرب بـه افـزايش يكبـاره ولـي         عامل ديگري هم تسهيل   
هايي غير از كشورهاي عـضو اوپـك،          كشف نفت در منطقه   : شدة قيمت بود    كنترل

هاي بزرگ نفتي چنـين       كشورهاي غربي و شركت   . به ويژه درياي شمال و آالسكا     
دهنـد،    ه چون سرانجام كنترل نفت غيرغربي را از دسـت مـي           كردند ك   استدالل مي 

. بايد ميزان توليد را در غرب يا در كشورهايي كه در كنترل غرب هستند بيفزاينـد               
به هر حال، تا زماني كه دستيابي به نفت به بهايي ارزان ممكـن بـود، اسـتخراج و                   

 بـراي ايـن كـه       بنـابراين . اش نمي ارزيـد     هاي جديد به هزينه     توليد نفت از حوزه   
هاي نفتي غرب معقول باشد، تعيين كردن قيمت كف الزم            گذاري در ميدان    سرمايه

آژانـس  سـازماني بـه نـام        1353 در آبـان     جر،ن به پيشنهاد كيسي   بر اين اساس،  . بود
، تأسـيس  56   در چارچوب سازمان همكاري و توسعة اقتصادي55المللي انرژي   بين

اين طرح بـراي ايـن بـود كـه كـشورهاي      . دن در پاريس باش آ مقر    قرار شد  شد و 
                                                 

55. International Energy Agency (IEA) 
56. Organization for Economic Cooperation and Development  
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اما اين تالش به آن اندازه     . اي متحد در برابر اوپك تشكيل دهند        توسعه يافته جبهه  
اعضاي اوپك ترتيبـي دادنـد تـا گفتگوهـا بـه            . آميز نبود   كه انتظار داشتند موفقيت   

شكلي صورت گيرد كه شامل ديگر اعضاي جهان سوم و موارد ديگر مورد عالقة              
  .اين هم تا حدودي كار شاه بود.  ا هم بشود آنه

***  

 پيشنهاد تـشكيل    1353والري ژيسكار دستن، رئيس جمهور فرانسه، در آبان         
المللـي انـرژي بـاني برگـزاري ايـن             جنوب را داد و آژانس بـين       -كنفرانس شمال 

 گفتگـو بـين كـشورهاي        بـر اسـاس    طـرح ژيـسكار   .  شد 1354كنفرانس در سال    
بهـره از نفـت از يـك سـو و اعـضاي               ورهاي در حال توسعة بي    يافته و كش    توسعه

به ويـژه از ايـن      از اين طرح ناراضي بود،      شاه  .  بود  تهيه شده  اوپك از سوي ديگر   
خواسـتند گنـاه افـزايش بهـاي كاالهـاي غـرب، از جملـه                  مي  غربي ها  جهت كه 

گـار  بـه آموز  . توليدات كشاورزي، را به گردن كشورهاي توليدكنندة نفت بيندازند        
دستور داد رياست هيئت نماينـدگي ايـران را در كنفـرانس جهـاني خـوار و بـار                   

آموزگـار  " زيـرا  ، كه بنا بود بزودي در رم برگزار شود، به عهده گيرد        ،سازمان ملل 
هاي مربوط بـه مالمـت شـاه و           حرف (ها برآيد   داند چگونه از عهدة اين حرف       مي

در روز   57،")واهي خودشـان  ديگر اعضاي اوپك براي سرپوش گذاشتن بر خودخ       
 آبان، چند روز پس از پيشنهاد رئيس جمهور فرانسه در مورد كنفـرانس، شـاه                10

به كيسينجر يادآوري كرد كه مالمت كردن كشورهايي چون ايران در مـورد تـورم               
جهاني نارواست، و كيسينجر هم با توجه بـه ايـن كـه پـس از ايـن گفتگـو شـاه                      

                                                 
كيسيجر، گروميكو و ديگر مقامات بلندپاية هر دو بلوك در اين كنفرانس . 231: 4پيشين، ها،  يادداشتعلم، . 57

  :نگاه كنيد به. صويب شدالمللي در مورد تأمين امنيت جهاني غذا ت شركت كردند و در نهايت اقدام بين
Food and Agricultural Organization of the United Nations: A Short History of FAO 
at http://www.fao.org/UNFAO/about/history_en.html. 
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 شـاه بـا  خبرنگـاران        58.ر بـا او مخالفـت نكـرد       رسيد، به ظـاه     سرحال به نظر مي   
المللي كه همراه كيسينجر به تهران آمده بودند نه تنها در مـورد بهـاي نفـت و                    بين

امنيت غذا بلكه همچنين در مورد نيات ايران دربارة امنيت منطقـه برخـوردي بـه                
. ..خواهيم صلح را در منطقة اقيانوس هند برقرار كنيم          ما مي ":  داشت شننسبت خ 

ما متعهديم كه از منافع ملي خود به هـر راهـي كـه              . شويم  ولي منتظر ديگران نمي   
اميدواريم ديگران در اين تالش با ما همكاري كنند، اما اگـر            . بتوانيم حمايت كنيم  

ها را پيش از      البته كيسينجر اين حرف    59 ".كنيم  چنين نكنند خودمان اين كار را مي      
ة شاه را در مورد امنيـت منطقـة خلـيج فـارس             كنند  اين هم شنيده و نقش هدايت     

با وجود اين او در برابـر همـه         . اما اقيانوس هند موضوع ديگري بود     . پذيرفته بود 
  .كرد با شاه مخالفت نمي

 نشستي سه جانبه در پاريس برگزار شـد تـا برنامـة كـار               1354در فروردين   
اي صـنعتي، بـه      جنوب را آماده كند ولي موفق نشد زيرا كشوره         -كنفرانس شمال 

دادند موضوع اصلي بحث ايـن كنفـرانس    رهبري اياالت متحده امريكا، ترجيح مي 
تر پـا     اي گسترده   در مورد انرژي باشد در حالي كه كشورهاي جهان سوم بر برنامه           

. فشردند كه در نشست سران اوپك در ماه پيش در الجزيره پيشنهاد شـده بـود                 مي
اي دربارة توسـعه و همكـاري          ملل قطعنامه  در ماه شهريور مجمع عمومي سازمان     

المللي برگزار كرد، و اياالت متحده امريكا هم نسبت به آن واكنـشي               اقتصادي بين 
اين قطعنامه راه را هموار ساخت تا كشورهاي صنعتي هم، البته           . مطلوب نشان داد  

عه و  با اكراه، از جمله با موارد ديگر به ويژه با موارد مربوط بـه مـواد خـام، توسـ                   
 در سـطح وزرا در      1354 ايـن كنفـرانس در مـاه آذر          60.امور مالي موافقـت كننـد     

                                                 
 .232-233: 4علم، همان،. 58

 .2291: 5گاهنامه، . 59

  : جنوب نگاه كنيد به-براي شرح كامل كنفرانس شمال. 60
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هايي متناوب داشت كه آخرين نشـست سـران آن از             پاريس تشكيل شد و نشست    
اين كنفرانس به نتيجه نرسيد زيرا اختالفاتي كه وجـه          .  بود 1356 خرداد   13 تا   10

. نمـود   بود آشتي ناپذير مـي    تمايز كشورهاي پيشرفته از كشورهاي در حال توسعه         
ضع قابل قبول براي هر مو تنهادر پي اين كنفرانس اين نكته هم آشكار گشت كه 

  ..دو طرف احتماالّ موضع شاه بود

 هـاي   نـابرابري " تندروهاي جهـان سـوم ايـن نـاآرامي موجـود را ناشـي از                
ار  دانستند كـه در اصـل ناشـي از اسـتعم          "هاي جانبدارانه   وابستگي"و   "ساختاري

بخش عمـدة ارزش افـزوده در توليـد، فـراوري و بازاريـابي              "از اين ديدگاه    . بود
رفـت و فقـط بخـش نـاچيزي از آن وارد               به جيـب دنيـاي پيـشرفته مـي         "جهاني

المللـي پـول      ساختارهاي موجود مانند نظام بين    . شد  كشورهاي در حال توسعه مي    
 در رنج بودند، تشديد     اين اوضاع نامطلوب را كه كشورهاي در حال توسعه از آن          

كردند زيرا ماهيت ساختارهاي ناشـي از رژيـم موجـود، از اصـل و در عمـل،                    مي
تجديـدنظر  ناشـي از  بنابراين نظم جديد جهاني بايد ". مستبدانه و غيرمنصفانه بود  

  61". باشدكلي و كامل در مورد نهادهاي نظام موجود

ي، ايـن موضـع     كاران، يعني اغلـب كـشورهاي صـنعت         از سوي ديگر محافظه   
. و بنابراين ناوارد دانستند و آن را رد كردند         "بينانه  غيرعملي و غيرواقع  "افراطي را   

جـرح و   "گرفت تا      صورت مي  "مورد به مورد  "تغيير بايد به تدريج، گام به گام و         
شـيوة داد و    به جاي نظمـي جديـد       "پس  . آمد  به وجود مي   "هاي مورد نياز    تعديل
   ".جديد الزم بودستدي 

                                                                                                                   
Jahangir Amuzgar, "A Requiem for the North-South Conference", Foreign Affairs, 
56:1 (October 1977), pp. 136-159. 
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رو و بر اين عقيده اسـتوار بـود           موضع شاه بينابين و مطابق با رويكردي ميانه       
تر از درآمد جهاني و حق اظهار نظـر بيـشتر              بايد سهمي منصفانه   "نظم جديد "كه  

 در سـال    62.المللي به كشورهاي در حال توسـعه اختـصاص دهـد            در نهادهاي بين  
 :ونه بيان كرد انديشه هاي خود را اين گدانشگاه پراگ شاه در 1356

يـك  روز افزون ملل و ارتباط نزديك مسائل آن ها بـه            وابستگي  در دنياي امروز با     
ديگر، سرنوشت هيچ كشور و ملّتي از سرنوشت ديگران جدا نيست، و راه حل هيچ يك                

آنچـه مـي خـواهم تـذكّر        ...از مشكالت اساسي را جز در كادر جهاني آن نميتوان جست          
وني ما، در عـين آن كـه از پيـشرفته تـرين ترقيـات دانـش و          بدهم اين است كه جهان كن     

 كه امكانات كافي بـراي      صنعت و تكنولوژي در تاريخ بشري برخوردار است، و در حالي          
آن دارد كه زندگاني قابل قبول و رضايت بخشي را براي تمام افراد بشر فراهم سازد، بـه                  

نه با مصالح   موازين حقوق انساني،    كه نه با     علت ادامه يك نظم غير منطقي و غير عادالنه        
، و نه با منافع واقعي اقتصادي جامعه بشري تطبيق دارد، بـه صـورت               اجتماعي و اخالقي  

جهاني آكنده از بي عدالتي و محروميت ها در آمده است، كه به احتمـال بـسيار زيـاد در                    
   63.د رفتهصورت ادامه اين وضع به سوي يك انفجار ويران كننده پيش خوا

***  

شاه نه تنها با غـرب، بـه ويـژه بـا            . بازي كردن نقش ميانجي كار آساني نبود      
راركنندة توازن در بـازار نفـت،       اياالت متحدة امريكا، بلكه با عربسان سعودي، برق       

خالد در مورد سياست نفت با هم توافق نداشتند، پادشـاه  ملك او و   .  داشت هئلمس
مايل بودند بهاي نفـت بـا تـورم    عربستان، برخالف ميل كشورهاي صادركننده كه      

. دارد    هـا را پـايين نگـه        خواست قيمـت    در كشورهاي صنعتي ربط داشته باشد، مي      
                                                 

 .147. همان، ص. 62

، هاي اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر سياست خارجي ايران بر مبناي فرمايشات و نوشتهپزشكي، . ا. 63
 .31-32.  صصتاريخ، لندن، بي
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خالد، به توصية يماني، به جاي افزايش قيمـت هـوادار دريافـت ماليـات از                ملك  
 عربستان سعودي معتقد است كه افزايش بهاي نفت       ". هاي بزرگ نفتي بود     شركت

و كاهش تقاضاي جهاني نسبت به آن خواهد گرديـد          حال حاضر موجب    در  خام  
زيرا فزوني تقاضا اسـاس     ،  تضعيف خواهد نمود  كنندة نفت را    موقعيت دول صادر  

اي بـه شـاه    او در نامـه  ".باشـد   مـي ها تقويت قدرت آنها در ثابت نگاه داشتن نرخ    
 بـه احتمـال زيـاد دليـل اصـلي كـاهش             1975گفت افزايش يكبارة قيمت در دي       

د كه منجر به اين شد كه شماري از كـشورهاي توليدكننـده بهـاي نفـت                 تقاضا بو 
گر ما بهاي نفت خود را افزايش دهيم ديگران هم ممكن            ا ". خود را كاهش دهند   

هـا هـم بـر         افـزون بـر ايـن افـزايش قيمـت          ".است همين راه را در پيش گيرنـد       
 باعـث   گـذارد و    كشورهاي پيشرفته و هم بر كشورهاي در حال توسعه تـأثير مـي            

شود كشورهاي در حال توسعه كه كمك مالي از كشورهاي صـادركنندة نفـت                مي
دارند درخواست وام و كمك بيشتر كنند در حالي كـه برخـي از ايـن                  دريافت مي 

خالد . هاي توسعة خود به پول بيشتري نياز دارند         كشورهاي صادركننده براي طرح   
هـا نيـست      راي افزايش قيمت  نوشت نيازي به گفتن نيست كه حاال موقع مناسبي ب         

 تشكيل دوبارة كنفـرانس پـاريس       در تكاپوي كنندگان    زيرا توليدكنندگان و مصرف   
   64.رسد چنين سياستي از نظر سياسي مناسب باشد هستند و به نظر نمي

هـايي متفـاوت بررسـي        ايران و عربستان نفت را از ديـدگاه       . شاه مجاب نشد  
مـشي    كرد نفت داشت و خط      چشم كار مي  عربستان سعودي تا آنجا كه      . كردند  مي

مقامات ايران بـر    . هاي دور بود    پذير تا آينده    آنها حول اصل حفظ تقاضاي انعطاف     
تـوانيم از نفـت بـراي توليـد انـواع             آن بودند كه ذخاير نفت محـدود اسـت، مـي          

هايي استفاده كنيم كه درآمدهايي بسيار بيشتر دارند، اگر هدف حفظ منابع              فراورده
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اشد، كشورهاي صنعتي بايد به استفاده از منابع انرژي ديگـري رو آورنـد و               نفتي ب 
. تنها راه آن اين است كه بهاي نفت با بهاي ديگر منابع انرژي قابل رقابـت باشـد                  

كشورهاي توليدكنندة نفت بايد بهاي نفت خـود را         "شاه در پاسخ به خالد نوشت       
اي براي توليد انرژي      ند تا هم انگيزه   برابر بهاي توليد انرژي از ساير منابع تعيين كن        

جهت اين منبع خداداد تجديدناپـذير در مـدت           از ساير منابع باشد و هم اينكه بي       
قليلي به پايان نرسد وگرنه اشتهاي روزافزون جهان صنعتي به انرژي، منابع نفتـي              

رساند و آنگاه كشورهاي توليدكنندة نفت بايـد          ما را در مدت كوتاهي به پايان مي       
 شاه  ".براي همه چيز حتي انرژي دست تمنا به سوي كشورهاي صنعتي دراز كنند            

در مورد تأثير بهاي باالتر نفت بر اقتصادهاي پيشرفته هـم موضـع خـود را تغييـر                  
گرچه كشورهاي صنعتي بهاي بيشتري بـراي نفـت مـورد نيـاز             ":شاه نوشت . نداد

خام اولية خود را به بهـايي       هاي صنعتي و حتي مواد        اند ولي فراورده    خود پرداخته 
شـواهد  . فروشـند   تر به كشورهاي توليدكنندة نفت فروختـه و مـي           به مراتب گران  

در صورتي كه كشورهاي عضو اوپك بار ديگر        ".بسياري در اين باره موجود است     
شـوند، زيـرا در آن        هاي نفت خود را تثبيت كنند مرتكب اشتباه مجددي مي           قيمت

ي مبارزه با تورم را آن طور كه بايـد و شـايد جـدي               صورت اوالً كشورهاي صنعت   
ثانياً به همان گونه كه در موارد مختلف صـريحاً اظهـار شـده كوشـش              . گيرند  نمي
هاي خـود بهـاي واقعـي و قـدرت خريـد              تر فروختن فراورده    كنند كه با گران     مي

الزم گـذاري     ثالثـاً سـرمايه   . درآمد نفت ما را بمانند يك سال گذشته پايين بياورند         
 كماكـان نفـت را       و براي توليد انرژي از ساير منابع را به دست فراموشي بسپارند          

بـه ايـن جهـات      . تر در راه رونق اقتصادي خود به كار برنـد           هر چه بيشتر و ارزان    
تثبيت مجدد قيمت نفت از طرف اوپك اقدامي است بس خطرناك و مـضافاً ايـن           

رد كه ما قادر به دفاع از منافع ملـي          آو  اعتقاد را در كشورهاي صنعتي به وجود مي       
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 شاه آموزگار را نزد خالد و شاهزاده فهد فرستاد تا موضع ايران را              65".خود نيستيم 
خالد هـم يمـاني را نـزد شـاه فرسـتاد ولـي              . با تفصيل بيشتر به آنها توضيح دهد      

بـه  تواند موضع شاه را تغيير دهد و          يماني به اين نتيجه رسيد كه نمي      . فايده بود   بي
قدرت ) 1352آذر   (1973شاه به خالد نوشت كه از  دسامبر         . ظاهر آن را پذيرفت   

بنـابراين  .  درصـد كـاهش يافتـه اسـت        35خريد درآمدهاي حاصله از نفت تقريباً       
 تـا   15خواهد در كنفرانس آتي اوپك پيشنهاد كند كه نفت به ميزان بـين                ايران مي 

   66.  درصد گران شود20

موضـع خالـد، تـا آنجـا كـه بـه            .  همين جا ختم نشد    به هر حال اين تنش به     
شد، منطق خاص خودش را داشت، ولي بيانگر منافع           عربستان سعودي مربوط مي   

ــود  نامــة )  ســپتامبر9( شــهريور 18شــاه در روز . ايــاالت متحــده امريكــا هــم ب
آفريني از فورد، رئيس جمهور امريكا، دريافت كرد كه در آن فورد دوسـتي                مشكل

فـورد  . ها كند   يد آميخته بود تا شاه را وادار به انصراف از باال بردن قيمت            را به تهد  
توليدكننـده در آوريـل     /كننـده   داشت كه از زمان نشست مقدماتي مصرف        اظهار مي 

گذشته در پاريس، ايـاالت متحـده، بـه ويـژه همـراه بـا ايـران، بـراي                   ) فروردين(
ال توسعه، تـالش بـسيار      برقراري گفتماني سازنده بين كشورهاي صنعتي و در ح        

  .كرده است

 حمايت تودة مردم امريكا از موضع جديد ايـاالت          هستيدهمان گونه كه متوجه     
هاي مربوط به كـشورهاي توليدكننـدة نفـت و            بايد بر اساس آگاهي از دغدغه     متحده  

هـاي    حـل   ديگر كشورهاي در حال توسعه باشد و همچنين بر اساس نياز به يافتن راه             
به هر حال، من نگـران ايـن        . همه ما اري براي مسائل مشترك اقتصادي      مبتني بر همك  
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هستم كه اگر كشورهاي عضو اوپك در پاييز آينده بهاي نفت را افزايش دهند،  ايـن                 
  .حمايت الزم به خطر افتد

نگران اين نكته هم هستم كـه چنـين اقـدامي امكـان دارد در مـورد همكـاري                   
مـان بـا كـشور شـما           حوزة مناسـبات دوجانبـه     نزديك مورد نظر ما كه آن را در چند        

مـن  . دهيم، در ميان تودة مردم امريكا ترديدهايي بـه وجـود آورد             فعاالنه گسترش مي  
تـر كـردن آن       براي اين مناسبات ارزش زيادي قائل و صادقانه مايل به ادامه و عميـق             

  .هستم

ري تـأثي "رئيس جمهور امريكا در ادامه نوشت افزايش ديگري در بهاي نفت            
يافتـه و     ، خـواه توسـعه    كنندة نفـت  وارد  به شدت منفي بر اقتصاد تمام كشورهاي        

پـذير    بر اقتصاد اياالت متحده، اقتصاد آسيب     " و   ".گذارد   مي خواه در حال توسعه،   
هايي  اروپا و ژاپن و سرانجام بر اقتصاد بسيار شكنندة دنياي در حال توسعه، ضربه            

  ".آورد سنگين وارد مي

ز آنجا كه از حساسيت شما نسبت به وابستگي متقابـل اقتـصاد دنيـا و         ، ا ااعليحضرت
خـواهم كـه ايـن اثـرات          آميز آگاهم، از شما مي      پايبندي شما به گفتمان اقتصادي موفقيت     

اميـدوارم شـما از     . ها را به دقت بـسنجيد        ناشي از افزايش قيمت    -رواني و واقعي  –منفي  
يدكننده براي تشويق آنهـا بـه خـودداري از          نفوذ شايان توجه خود در ميان كشورهاي تول       

ها  استفاده كنيد و آنها را مجاب كنيد كه منـافع متقابـل دراز مـدت مـا در                      افزايش قيمت 
  67.مان بچربد تر اقتصاد جهان بايد بر منافع اقتصادي كوتاه مدت ساختار منطقي

از تـه قلـب    اودر جـواب نوشـت   . پاسخ شاه فوري، خـشك و جـدي بـود   
ادل نظر بين كشورهاي پيشرفته و كشورهاي در حال توسـعه بـود، بـه               خواستار تب 

 ثابـت  1975پيشنهاد او بود كه اوپك موافقت كرد بهـاي نفـت را تـا پايـان سـال                   
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مـان صـادر    هر چند ما دستخوش تورمي مستمر بوديم كه به كـشورهاي         "دارد    نگه
 35هش  كـا " شاه نوشت كشورهاي صادركنندة نفت ديگر قادر به تحمل           ".شد  مي

 مـاه   18 نيستند يا نمي توانند امـسال در مقايـسه بـا             "درصدي قدرت خريد خود   
 درصـدي بهـاي آنهـا از        400 تـا    300پيش كاالهاي مورد نياز خود را با افـزايش          

شاه نوشت امكان كاهش بهاي نفـت در غـرب وجـود دارد             . اياالت متحده بخرند  
ولتهـا بـر توليـدات نفتـي        هايي است كـه د      ولي اين كار مشروط به تعديل ماليات      

كه بـه طـور متوسـط برابـر اسـت بـا در آمـد حاصـل از نفـت                     "كنند    تحميل مي 
حذف عـوارض   " يا در مورد اياالت متحده اين كار از راه           "كشورهاي توليدكننده 

براي ايجاد انگيـزة    "افزون بر اين افزايش بهاي نفت       . پذير است    امكان "دو دالري 
ترديد به نفع كـشورهاي        و بي  "الزم است  گر انرژي كافي در مورد توسعة منابع دي     

كه رشـد اقتـصادي معقـول آنهـا مـستقيماً بـر صـنعتي شـدن            "صنعتي هم هست    
 شاه در مورد كـشورهاي غيرنفتـي در حـال    ".گذارد كشورهاي عضو اوپك اثر مي 

در ذهن  العوض  طرحي براي كمك به اين كشورها به شكل وام ب         "توسعه نوشت   
شاه به اعتراض .  كشورهاي عضو اوپك فوري قابل اجرا است       كه با حمايت   "اردد

 و   به وجود آمـد    "بسيار پيش از افزايش بهاي نفت     "غرب  عنوان كرد كه تورم در      
فقط عامـل دو درصـد از تـورم جهـاني اسـت در      "نفت به هر حال افزايش بهاي      

  ". درصد است17 تا 12حالي كه ميزان اين تورم بين 

دانـم و     خاصي را كه بين كشورهاي مـا وجـود دارد مـي           من همچنين قدر مناسبات     
براي آن بسيار ارزش قائلم و آقاي رئيس جمهور، همان گونه كه شما كامالً واقف هستيد                
اين مناسبات تنها به سود ايران نيست بلكه متقابالً و به يك اندازه به سود هـر دو طـرف                    

 مسائل جـدي در ذهـن مـردم         اگر ما در دفاع از منافع مشروع خودمان باعث طرح         . است
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شويم، با نهايت تأسف بايد اعالم كنيم كه واقعيات به اطالع مردم شما نرسـيده                 امريكا مي 
 68.است

، حـاال شـاه بـه رئـيس جمهـور ايـاالت متحـده               بودتغيير اوضاع   نشانگراين  
فـورد و   . گفت با مسئلة افزايش بهاي نفـت در كـشورش چگونـه كنـار بيايـد                 مي

يش ناگزير بهاي نفت را پذيرفتند ولي حاضر به قبول نظـر شـاه              كيسينجر اين افزا  
در اين مورد نبودند كه در دراز مدت اين كار به نفع غرب هم هست زيـرا باعـث    

دو سـال بعـد، بـا پديـدار         . شود كه غرب به دنبال منابع انرژي جايگزين باشد          مي
نفـع شـاه    شدن احتمال روي كار آمدن جيمي كارتر، امكان داشت كه اوضـاع بـه               

  .بچرخد، ولي چنين نشد
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