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1ـ طرح مسأله و فرضيات 
اسداهللا  پهلوي،  شاه  محمدرضا  سلطنت  دوره ى  رجال  ميان    در 
علم چهره شناخته شده و پرآوازه اي است. بدون ترديد او در رأس تمام 
دوم،  پهلوي  دوران سلطنت  در  كه  دارد  جاي  و شخصيت هايي  امراء 
علم  اسداهللا  داشته اند.  او  با  تأثيرگذار  بسيار  و  دائمي  نزديك،  روابطي 
فارغ از مناصب و مقامات ريز و كالن اداري ـ سياسي، دوستي و ارتباط 
نزديك خود را با شاه از اواخر دوران واليتعهدي او آغاز كرد و تا پايان 
دوران حيات، بر اين ارتباط باقي ماند. علم، كه پدرش هم با رضاشاه 
بارها   1320 دهه ى  از  شاه،  حمايت  قبل  از  داشت2،  نزديكي  روابط 
دركابينه هاي مختلف وزير شد. در طول سال هاي نيمه ى دوم دهه ى 
1320 و سپس دوران نخست وزيري دكتر مصدق، كه برهه اي دشوار 
براي شاه بود، وفادارانه از او و سطلنتش دفاع كرد و پس از كودتاي 
28 مرداد 1332 بازهم ارتباطش با شاه و خاندان سلطنت نزديك تر شد 
و در دوران نخست وزيرى فضل اهللا زاهدي و حسين عالء در تحكيم 
موقعيت شاه، در رأس حاكميت نقش قابل توجهي ايفا كرد و باالخص 
در روانه شدن نمايندگان وفادار به شاه و حاكميت به مجالس دوره ى 
18 و 19 نقش كم نظيري داشت و هم او بود كه در رأس وزارت كشور 
و هم  كرد  را هدايت  دوره ى 19  انتخابات  برگزاري  دولت عالء، هم 
اليحه ى تشكيل ساواك را به مجلس فرستاد و موجبات تصويب آن را 
فراهم آورد3. علم از آغاز سال 1336 با تأسيس حزت اقليت مردم، نقش 
حاميان  و  شاه  عنايت  و  مورداعتبار  دموكراسي  هدايت  در  برجسته اي 
خارجي آن ايفا كرد و در سال هاي تقريبًا بحراني دوران نخست وزيري 
جعفر شريف امامي و علي اميني (1339ـ1341 ش) فعاليت هاي پيدا و 
پنهان بسياري در تثبيت بيشتر موقعيت شاه انجام داد. هم او بود كه 
پس از اميني نخست وزير شد و چنان كه خواسته ى آمريكاييان بود، به 
جد ميدان دار پياده كردن طرح هاي (بعداً) موسوم به انقالب سفيد شد. 
اما با مخالفت و مقاومت عمدتًا روحانيون و اسالم گرايان تحت رهبري 
امام خميني، با دشواري هايي جدي مواجه شد. قيام 15 خرداد 1342 
اولي  او نقش درجه  باز هم  او روي داد كه  در دوران نخست وزيري 
در سركوب خونين اين قيام ايفا كرد. علم مدت كوتاهي پس از پايان 
نخست وزيري، در اسفند 1342 رئيس دانشگاه پهلوي (شيراز) شد. اما 
مهم ترين و تأثيرگذارترين دوران حيات سياسي او با انتصابش به مقام 
وزارت دربار، در آبان 1345، آغاز شد كه با روند رو به تزايد گرايش شاه 
به سوي بهره گيرى از شيوه هاي خشن تر و خودكامانه تر هم زمان بود. 
در چنين موقعيتي بود كه ارتباط شاه با علم نزديك تر و دائمي تر شد و 
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(1347ـ1356 ش)
از البه  الي خاطرات اسداهللا علم
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به تبع آن نقش علم در مجموعه تصميم سازي هاي حاكميت و درواقع 
شاه، بيشتر و تعيين كننده تر شد و در پيشبرد اهداف و خواسته هاي شاه 
در شئون و سطوح مختلف، جايگاه تقريبًا بدون بديلي پيدا كرد. علم 
تا واپسين سال هاي عمر در مقام وزارت دربار باقي بود. وى به دليل 
پيشرفت كنترل ناپذير بيماري كشنده سرطاِن خون در 14 مرداد 1356 
از مقام وزارت دربار استعفا كرد و حدود هشت ماه و 11 روز بعد (25 
فروردين 1357) درگذشت.4 اما شايد تنها و بهترين باقيات به اصطالح 
صالحات علم، خاطرات و يادداشت هاي روزانه و البته محرمانه ى اوست 
اواخر بهمن 1347  از  كه براساس آن چه در اختيار داريم، علي الظاهر 
تدوين آن را تقريبًا به طور منظم آغاز كرد و تا حدود اواسط شهريور 
1356 ادامه داد. اين يادداشت ها كه گويا توسط خود وى، به صندوق 
امانتي در سوئيس سپرده شده بود، مدتي پس از سقوط رژيم پهلوي و 
به اهتمام علينقي عاليخاني به تدريج تنظيم و در خارج از كشور چاپ و 
منتشر شد و به دنبال آن برخي ناشران ايراني در داخل كشور هم اقدام 
به چاپ و انتشار آن كردند. انتشارات طرح نو در سال 1371 تلخيصي 
عنوان  با  مجلد  دو  در  را  علم  يادداشت هاي  و  خاطرات  مجموعه  از 
«گفت وگوهاي من با شاه: خاطرات محرمانه ي اسداهللا علم» چاپ و 
منتشر كرد.5 ولي انتشار نسخه كامل تر خاطرات علم در داخل كشور را 
انتشارات «كتابسرا» برعهده گرفت كه نخستين مجلد آن را در سال 
1371 چاپ و نشر كرد و تاكنون شش مجلد از اين مجموعه را روانه 
بازار نشر كرده است. مجلد ششم اين مجموعه، سال هاي56ـ1355 ش 
را در برمي گيرد.6 مجموعه 2 مجلدي انتشارات طرح نو هم نسخه ى 
به  علم  علي الظاهر  كه  است  تا شهريور 1356  خاطرات  تلخيص شده 
خاطره نويسي خود پايان داده است. انتشارات مازيار و معين هم مشتركًا 
براي  علم  خاطرات  مجموعه  كرده اند.  علم  خاطرات  انتشار  به  اقدام 
رخدادهاي  و  تحوالت  مجموعه  از  آگاهي  و  ارزيابي  بررسي،  مطالعه، 
سياسي، اقتصادي، نظامي، فرهنگي و اجتماعي آن روزگار منبع غني 
بازخواني  براي  را  پژوهشگران  و  محققان  به ويژه  و  است  باارزشي  و 
مجموعه تحوالت ايران در دهه ى پاياني حكومت محمدرضا شاه (البته 
تا  ميان  اين  در  افتد.  سودمند  بسيار  مي تواند  جوانب)  تمام  رعايت  با 
جايي كه به موضوع پژوهش حاضر مربوط مي شود، خاطرات علم، به 
دليل جايگاه بدون بديل او در كنار شاه و نيز نقش بدون بديل تري كه 
شخص شاه در موضوع و مسائل ريز و كالن مبتال به نفت و اقتصاد 
نفتي ايران ايفا مي كرد، از اهميت بسياري برخوردار است. با عنايت به 

اين موضوع و نيز جايگاه و ارتباط دائم و بسيار نزديك علم در مقام 
وزير دربار با شخص شاه، معتقديم كه: 

اقتصاد  و  نفت  كالن  سياست هاي  و  مسائل  از  مهمي  بخش  1ـ 
نفتي ايران از آن روزگار از البالي خاطرات اسداهللا علم قابل دستيابي 

است، 
بنيادي تر  و  واقعي  طرح هاي  و  خواست ها  عاليق،  از  بسياري  2ـ 
به  با تشبث  را  ايران  نفتي  اقتصاد  و  نفت  را در مقوله  ى  شخص شاه 

خاطرات محرمانه علم مي توان استخراج كرد، 
3ـ خاطرات علم، در موضوع نفت، تصوير روشن تر و دقيق ترى از 
ريز  سياست هاي  و  موضع گيري ها  خيزها،  و  افت  نوسان ها،  مجموعه 
به  (1347ـ1356ش)  مهم  برهه  آن  در  حاكميت  نيز  و  شاه  كالن  و 

مخاطبان و عالقه مندان ارائه مي دهد، 
4ـ خاطرات علم نشان مي دهد كه رژيم پهلوي در آن مقطع سخت 
وابسته به عايدات ناشي از فروش نفت بود و به تبع آن بحران منبعث 
از اقتصاد تعيين كننده نفت تقريبًا هيچگاه شاه و مجموعه حاكميت او 

را رها نكرد، 
5ـ و نيز مخاطبان و خوانندگان اين خاطرات درمي يابند كه به رغم 
جنجال آفريني ها و ظاهرسازي ها، شاه درواقع (حتي در سال هاي دهه 
1350) نقش و جايگاه چندان تعيين كننده اي در راهبري و سياست گذاري 
نفت و اقتصاد نفتي ايران ايفا نمي كرد و بازهم شركت هاي نفتي و نيز 
و  اروپائيان  عمدتًا  (و  ايران  نفت  مصرف كننده  و  خريدار  كشورهاي 
امريكا) سكان دار اصلي و نهايي اقتصاد نفت ايران و البته صاحبان نفت 

در ساير نقاط جهان بودند،  
و  بحران  نمايان گر  علم،  خاطرات  بازخواني  كه  اين  نهايتًا  6ـ 
مشكالت عميق و تعيين كننده اي است كه طي سال هاي مياني دهه 
1350 بر نفت و اقتصاد نفتي ايران حاكم شده و به ويژه شخص شاه را 
از اين كه بتواند با اتكاي به اقتصاد نفت، طرح ها و خواست هاي خود 
را در شئون مختلف ادامه داده و به انجام رساند، سخت نوميد ساخته 

بود. 

2ـ زمينه
با كودتاي 28 مرداد 1332، تقريبًا تمام ثمرات و دستاوردهاي ملي 
شدن صنعت نفت ايران برباد رفت و فقط سلطه ى انحصاري شركت 
سابق نفت انگليس و ايران شكسته شد و كنسرسيومي از شركت هاي 

  در ميان رجال دوره ى سلطنت محمدرضا شاه پهلوي، 
اسداهللا علم چهره شناخته شده و پرآوازه اي است. بدون 
ترديد او در رأس تمام امراء و شخصيت هايي جاي دارد 
كه در دوران سلطنت پهلوي دوم، 
روابطي نزديك، دائمي و بسيار تأثيرگذار با او داشته اند

بازخوانى مسائل  و سياست هاى نفتى شاه
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طي  گرديد.  حاكم  ايران  نفتي  اقتصاد  بر  امريكايي  و  اروپايي  نفتي 
از  خارج  كرد  تالش  پهلوي  رژيم   1340 و   1330 دهه ى  سال هاي 
با  سودمندتري  نفتي  قراردادهاي  كنسرسيوم،  نفتي  فعاليت  حوزه ى 
كه  كند،  منعقد  امريكايي  و  اروپايي  نفتي  از شركت هاي  ديگر  برخي 
چندان ثمربخش نشد. بدين ترتيب، هرچند پس از كودتا، شركتي تحت 
عنوان «شركت ملي نفت ايران» وجود داشت و معموًال افراد و رجال 
سرشناسي در رأس آن قرار داشتند، اما در روابط مالي ـ حقوقي ميان 
حكومت ايران با كنسرسيوم نفت ايران (نظير آن چه قبل از ملي شدن 
كماكان  و  بود  نداده  روي  قابل اعتنا  تغييري  بود)،  حاكم  نفت  صنعت 
ايران  نفت  و صدور  استخراج  اكتشاف،  مراحل  تمام  امر)  واقع  در  (و 
از  حداقل  حال،  اين  با  بود.  كنسرسيوم  عضو  شركت هاي  برعهده ى 
وانمود  چنين  مي كوشيد  گوناگون  انحاء  به  شاه   1340 دهه ى  اواسط 
كنسرسيوم  با  ارتباط  در  و  كشور  نفتي  اقتصاد  عرصه ى  در  كه  سازد 
گرفته  برعهده  اثرگذارتري  و  فعال تر  نقش  آن،  سياست گذاري هاي  و 
اوايل  است. كه در واقع چنين نبود و حتي سازمان اوپك هم كه در 
دهه 1960 كار خود را آغاز كرده بود، هنوز دربرابر شركت هاي نفتي 
و نيز دول مصرف كننده نفت اثرگذاري چنداني نداشت. از آبان 1342 
شاه دكتر منوچهر اقبال را در مقام مديرعامل شركت ملي نفت ايران 

و  داشت  نفتي  مسائل  پيرامون  دانشي  نه  البته  او  كه  بود  داده  قرار 
شمار  به  اعتماد  قابل  مديري  نفتي  مسائل  مجموعه  راهبري  در  نه 
مي رفت و شاه هم چندان راغب نبود اين مديرعامل تشريفاتي او خود 
را به جّد درگير مسائل ريز و كالن نفت بكند. در اين ميان، يكي دو 
معاون مديرعامل و مهم تر از همه پرويز مينا و رضا فالح، باالخص در 
غيره  و  با شركت هاي عضو كنسرسيوم  مذاكره  و  نفت  مسائل كالن 
بيشتر مورد عنايت و توجه شاه بودند.7 در نيمه ى دوم دهه ى 1340، 
دولت هويدا به ندرت نقشي در مسائل كالن نفتي ايفا مي كرد و نظير 
بسياري ديگر از مسائل، مسئوالن امر در وزارت دارايي و نيز شركت 
نفت مستقيمًا با شاه و نيز وزارت دربار در ارتباط بودند. با اين توضيح 
و  اهميت  وزارت خانه  اين  دربار،  وزارت  با  علم  اسداهللا  انتصاب  با  كه 
زيادي در حل و فصل مجموعه ى مسائل ريز و كالن  جايگاه بسيار 
از هر زمان ديگري  باالخص شخص شاه بيش  پيدا كرد و  حاكميت 
راغب شد با ياري وزير دربار جديدش، كه سخت به او اعتماد داشت، 
را  حاكميت  و  كشور  كالن  مسائل  و  امور  از  بسياري  زمام  مستقيمًا 
برعهده بگيرد. در آن برهه هنوز قيمت جهاني نفت، عمدتًا تحت سلطه 
كشورهاي  اين كه  ضمن  بود.  نازل  بسيار  نفتي،  شركت هاي  فشار  و 
دارنده ى نفت هم تقريبًا هيچ نقش و اختياري در تعيين ميزان توليد 
و صدور نفت خود نداشتند و مهم تر از آن، براي آنان دخالت در تعيين 
قيمت نفت هم مقوله ى دور از دسترسي بود. در اين ميان، حداقل از 
اواسط دهه 1340 كه شاه ايران راغب شده بود به طور روزافزوني به 
(و  از كشورهاي مختلف جهان  نظامي  و جنگ افزارهاي  خريد سالح 
از هر زمان  امريكايي) مبادرت كند، بيش  اروپايي و  در درجه ى دول 
ديگري نيازمند كسب درآمد بود. به ويژه اين كه فروشندگان سالح هم 
خود،  قيمت سالح هاي  به موقع  پرداخت  براي  قرارداد،  انعقاد  از  پيش 
و  البته شاه عمدتًا  آن مقطع،  در  و  از شاه تضمين كافي مي خواستند 
احتماًال فقط به عايدات ناشي از فروش نفت چشم دوخته بود و اين امر 
باعث مي شد تا بكوشد، بلكه، شركت هاي عضو كنسرسيوم نفت ايران 
را براي توليد و صدور نفت بيشتر كه متضمن عايدات مضاعف  نفتي 
بود، متقاعد سازد. با اين حال هم چنان كه خاطرات محرمانه ى اسداهللا 
علم نشان مي دهد، كنسرسيوم نفت ايران به آساني راغب نبود بر اين 
خواسته شاه تن دردهد. با اين زمينه، مسائل و سياست هاي نفتي شاه 
را از اواخر سال 1347 با بهره گيري از خاطرات علم مورد بازخواني و 

قضاوت قرار مي دهيم. 

3ـ سال 1347
خاطرات علم، كه  تدوين آن از اواخر سال 1347 آغاز شده است، 
و  عراق  حكومت  توسعه طلبي هاي  نگران  سخت  شاه  مي دهد  نشان 

بسياري از عاليق، خواست ها و طرح هاي واقعي 
و بنيادي تر شخص شاه را در مقوله  ى نفت 
و اقتصاد نفتي ايران را با تشبث به خاطرات 
محرمانه علم مي توان استخراج كرد



1
3

8
7

ن 
هم

ب

75

تجهيز آن رژيم به سالح هاي جديد و پيشرفته ى نظامي بود و سعى 
با توليد و صدور نفت  تا  ايران را ترغيب كند  داشت كنسرسيوم نفت 
بيشتر از ايران عايدات ناشي از آن را افزايش دهند بلكه او بتواند براي 
سفارشات نظامي جديد خود تضمين مالي الزم را به فروشندگان اسلحه 
در اروپا و امريكا بدهد. در آن برهه عايدات ساالنه نفت ايران به حدود 
900 ميليون دالر مي رسيد و شاه آرزو داشت كنسرسيوم اين مبلغ را تا 
مرز يك ميليارد دالر افزايش دهد. با اين حال نمايندگان كنسرسيوم 
كه در همين ارتباط در سنت موريس هم با شاه مالقات كرده بودند، 
حاضر نشدند تعهد مالي جديدي در قبال او برعهده بگيرند و در همين 
راستا علم با دنيس رايت، سفير وقت انگلستان در ايران، هم مذاكراتي 
عايدي  افزايش  براي  را  كنسرسيوم  انگلستان  دولت  بلكه  داد؛  انجام 
دولت ايران تحت فشار قرار دهد كه البته شواهد موجود نشان نمي داد 
دولت بريتانيا در اين راستا اقدامي جدي انجام داده باشد و كنسرسيوم 
سخت در مقابل اين خواسته و اصرار شاه و علم ايستادگي مي كرد. علم 
در اين باره با سفير وقت امريكا در تهران (آرمين مير) هم مالقات هايي 
داشت. اما او هم به رغم برخي وعده ها هيچ گونه قول مساعد قطعي اي 
اوايل اسفند 1347 علم تصريح كرده است  به وزير دربار نمي داد. در 
اقتصادي و  نمايندگان  او و ساير مقامات و  كه تمام تالش هاي شاه، 
شده  مواجه  شكست  با  كنسرسيوم  ساختن  متقاعد  براي  ايران  نفتي 
است.8 در اين ميان علم با توصيه شاه و در مالقات با اوبراين، رئيس 
با  كنسرسيوم  اگر  كه  كرد  (بلوف گونه اي)  تهديد  كنسرسيوم،  وقت 
تقاضاي شاه مبني بر افزايش عايدات نفتي ايران تا مرز يك ميليارد 
حوزه ى  از  نيمي  حداقل  كردن  ملي  موضوع   او  نكند،  موافقت  دالر 
نفتي تحت كنترل كنسرسيوم را مطرح خواهد ساخت. علم در خاطرات 
خود مي نويسد اميد چنداني به پيشبرد اين خواسته ى شاه ندارد. وى از 
بحران مالي شديدي سخن به ميان مي آورد كه از اواخر سال 1347 
بود و در همان حال كنسرسيوم  به گريبان  با آن دست  رژيم پهلوي 
هم قاطعانه اعالم كرده بود قصد ندارد عايدات حكومت ايران را ازقبل 
دو  دولت هاي  كه  است  كرده  تصريح  علم  دهد.  افزايش  نفت  صدور 
كشور انگلستان و امريكا هم به رغم تظاهري كه مي كنند، در واقع امر 
به كنسرسيوم نفت ايران هيچ فشاري براي افزايش عايدات دولت ايران 
وارد نمي كنند. به همين دليل علم، كه نتيجه مذاكراتش با سفراي دو 
كشور انگلستان و امريكا و نيز نمايندگان كنسرسيوم را به طور منظم 
به شاه گزارش مي كرد، در خاطرات خود اوضاع مالي كشور را در پايان 

سال 1347 بسيار نوميدكننده توصيف مي كند.9 
و  انگليس  كشور  دو  مي كرد  تالش  مأيوسانه  شاه  ميان  دراين 
حاشيه  كشورهاي  نفت  توليد  سهميه ى  از  تا  كند  متقاعد  را  امريكا 
نفتي  صادرات  رقم  بر  ميزان  همان  به  و  بكاهند  خليج فارس  جنوبي 
ايران بيافزايند تا به زعم خود بتواند بار دفاع از خليج فارس را مطلوب تر 
نه  و  كنسرسيوم  نه شركت هاي عضو  اين كه  از  شاه  بگيرد.  بر دوش 
روي  او  به خواست هاي  نمي شدند  امريكا حاضر  و  انگليس  دو كشور 
خوش نشان دهند، بسيار ناراحت و درعين حال مستأصل شده بود. به 
ويژه اين كه مأموريت هاي مكرر علم در مذاكره باكنسرسيوم و سفراي 
قبل مي شد.  از  نوميدكننده تر  امريكا هم همواره  و  انگليس  دو كشور 
بي اعتنايي هاي تقريبًا هميشگي كنسرسيوم به تهديدات و هشدارهاي 
شاه بازهم او را در موضع يأس آلودتري قرار مي داد. بدين ترتيب سال 
1347 در شرايطي به پايان مي رسيد كه بنابر نوشته هاي اسداهللا علم، 
اوضاع مالي حكومت سخت وخيم بود و كنسرسيوم هم كماكان حاضر 

نبود در رقم عايدات نفتي حكومت افزايشي ايجاد كند.10

4ـ سال 1348
سال جديد با تداوم بحران اقتصادي و عدم تمكين كنسرسيوم و 
نيز حاميان انگليسي و امريكايي آنان از شاه آغاز شد. در اين ميان شاه 
هنوز اميدوار بود از ِقبل دوستي و ارتباط نزديكش با ريچارد نيكسون، 
رئيس جمهور امريكا، كنسرسيوم را جهت افزايش عايدات نفتي ايران 

(با صدور بيشتر نفت از ايران) تحت فشار قرار دهد.11 
شاه در اواسط فروردين 1348 همراه با علم به لندن و سپس امريكا 
مسافرت كرد، بلكه سران اين دو كشور را به حمايت از خواسته ى خود 
در مقابل كنسرسيوم راضي كند. شاه آشكارا و صراحتاً از نقش بالمنازع 
و منحصربه فرد خود در دفاع از حقوق ومنافع امريكا و غرب در منطقه ى 
خليج فارس سخن به ميان آورد و باالخص از رهبران امريكا خواست تا 
كنسرسيوم را مجبور سازند در ميزان عايدات نفتي او افزايش درخور ايجاد 
كنند. شاه بر اين باور بود كه در آينده نه كشورهاي عرب منطقه، بلكه 
فقط او قادر خواهد بود منافع امريكا و غرب را در منطقه تضمين كند. 
وى هم چنين به امريكاييان پيشنهاد مي كرد در قبال خريد نفت بيشتر از 
ايران، كاالهاي موردنياز را به ايران صادر كنند. با اين حال همچنان كه 
علم در خاطرات خود آورده است، دولت مردان امريكايي هم چندان مايل 

نبودند خود را با منافع كنسرسيوم در ايران درگير كنند.12

خاطرات علم نشان مي دهد كه رژيم پهلوي در آن 
مقطع سخت وابسته به عايدات ناشي از فروش 
نفت بود و به تبع آن بحران منبعث از اقتصاد 
تعيين كننده نفت تقريباً هيچگاه شاه و مجموعه 
حاكميت او را رها نكرد 

بازخوانى مسائل  و سياست هاى نفتى شاه
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امريكا چندان  در مجموع روند تحوالت نشان مي داد كه غرب و 
عايدات  افزايش  مورد  (در  شاه  به  اعتنا  عدم  با  كه  نبودند  هم  راغب 
به  در خاورميانه  از مهم ترين متحدانشان  در هر حال  را كه  او  نفتي) 
رئيس  باران،  ديويد  دليل  همين  به  برنجانند.  خود  از  مي رفت،  شمار 
داد  وعده  علم  با  مالقاتش  در   1348 فروردين   23 در  شل،  كمپاني 
ميزان  به   ٪10 حدود  ساله  همه  كنسرسيوم  عضو  شركت هاي  كه 
در  البته  علم  مالقات،  اين  در  بيافزايند.  ايران  نفتي  عايدات  و  صدور 
هماهنگي با شاه، به او گله كرد كه به رغم كژتابي هاي نفتي سال هاي 
اخير كشورهاي عربي (باالخص در جريان جنگ اعراب و اسراييل در 
به جهان  نفت  ايران كماكان كار صدور  / 1346 ش)  سال 1967 م 
اين  به  عنايتي  هيچ  غربيان  اما  است.  داده  ادامه  را  امريكا  و  غرب 
خوش خدمتي هاي شاه و رژيم پهلوي نشان نمي دهند. در آن مقطع، 
شاه هيچ توجهي به موضوع قيمت نازل نفت و نيز اهميت اين مايع 
حياتي در آينده ى اقتصاد كشور نشان نمي داد و فقط در پي آن بود به 
هر شكل ممكن موجبات صدور نفت بيشتر و كسب عايدات ناشي از 
آن را فراهم آورد.13 با اين حال هنوز اتفاق قابل اعتنايي روي نداده بود و 
شاه با برخي پيشنهادات دلگرم كننده از سوي برخي شركت هاي نفتي، 
از  بيشتر  راه هاي صدور نفت  پيرامون  نه چندان عملي  كه طرح هايي 

ايران ارائه مي دادند، سرگرم بود.14
اخبار رسيده حاكي از آن بود كه مذاكرات شاه با مقامات امريكايي 
پيرامون خريد نفت ايران در برابر صدور كاال، تحت فشار شركت هاي 
نفتي امريكايي عقيم مانده است.15 در اين ميان آنچه شاه را نگران و 
انگليسي ها و  او،  عصباني تر مي ساخت، اين بود كه به رغم پندار غلط 
امريكايي ها چندان راغب نبودند در مسائلي مانند نفت، او و حكومتش 
را قاطعانه به ساير كشورهاي عربي منطقه ترجيح دهند و برخي اعالم 

نيز  و  منطقه اي  مسائل  قبال  در  شاه  از  كشور  دو  اين  حمايت هاي 
موضوع نفت و درگيري با كنسرسيوم هم عمدتًا در حد همان تظاهر و 
تبليغات باقي مي ماند.16 به ويژه اينكه شركت هاي عضو كنسرسيوم طي 
سال هاي گذشته حتي از پرداخت همان مبلغ توافق شده هم (معموًال) 
براي  آنان  وعيدهاي  و  وعده  دليل  به همين  و  بودند  كرده  استنكاف 
تأمين حداقل بخشي از تقاضاهاي مالي شاه با شك و ترديدهايي جدي 
از سوي او و علم همراه بود. اما وعده هاي جديد كنسرسيوم براي تأمين 
بخشي از خواست هاي مضاعف مالي شاه (به صورت پيش پرداخت) در 
اواخر ارديبهشت 1348 شاه و علم را اندكي اميدوار ساخته بود. با اين 
حال نگراني شاه از ناحيه شركت هاي عضو كنسرسيوم و گمانه زني هايي 
كه پيرامون آينده نفت و اقتصاد نفتي در عرصه جهاني وجود داشت 

پايان يافتني نبود.17
شاه در 26 ارديبهشت 1348 از رؤياهاي دست نيافتني اش پيرامون 
صدور نفت ايران و كشورهاي عربي (از طريق خط لوله اي كه مي توانست 
از خاك ايران عبور كند) به شوروي سخن به ميان مي آورد. علم هم 
اظهار اميدواري مي كند كه با باالگرفتن دامنه اختالفات و تنش  ميان 
كشورهاي عربي و اسرائيل، بار ديگر صدور نفت كشورهاي عربي به 
اروپا و غرب و نيز امريكا متوقف شود و به تبع آن در ميزان صدور نفت 
باز   1348 خرداد  اوايل  در  شود.18  حاصل  چشمگيري  افزايش  ايران 
استدعاي شاه را براي سفير انگليس در تهران تشريح كرد كه به رغم 
آن همه همراهي هاي شاه و حكومت ايران با جهان غرب و اسراييل در 
برابر جهان عرب و نيز توافق شاه با تجزيه بحرين از ايران باز هم آنان 
حاضر نشده اند در ميزان عايدات نفتي ايران افزايشي قابل اعتنا ايجاد 
كنند.19 چند ماه بعد، چنين به نظر مي رسيد دو كشور انگليس و امريكا 
جهت حل مسأله ى خاورميانه و موضوع خروج انگليس از خليج فارس، 

شاه در آذر 1348 به فكر افتاده بود با كمك فني 
كنسرسيوم رأساً به توليد و صدور نفت بيشتر از 
مناطق نفتي خارج از تعهدات و درواقع سيطره ى 
كنسرسيوم اقدام كند. اما كنسرسيوم حاضر نبود 
به اين خواسته ى شاه پاسخ مساعد دهد
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موضوع بحرين، روابط با كشورهاي عربي و نيز شوروي و نهايتًا نقش 
و جايگاه رژيم پهلوي در سياست هاي منطقه اي، به توافقات جديدي 
افزايش  دست مي يافتند، كه نشان مي داد، حداقل در موضوع نفت و 
تعديل هايي صورت  و  آسان گيري ها  نفت  فروش  قبل  از  عايدات شاه 
خواهد گرفت. در مرداد 1348 موضوع خريد بخشي از سهام كنسرسيوم 
توسط حكومت ايران مطرح بود. حدود مهر و آبان 1348، دولت امريكا 
شركت هاي امريكايي عضو كنسرسيوم نفت ايران را تا حدي متقاعد 
كرده بودند تا نفت بيشتري از ايران صادر كنند و در بازار مصرف امريكا 
هم امكاني براي فروش بيشتر نفت ايران فراهم شده بود.20 شاه اين 
كه  بود  امريكا،  رئيس جمهور  نيكسون،  مديون  اول  درجه  در  را  همه 
مشي تقويت شاه در سياست هاي منطقه اي امريكا را دنبال مي كرد. شاه 
در آذر 1348 به فكر افتاده بود با كمك فني كنسرسيوم رأسًا به توليد 
و صدور نفت بيشتر از مناطق نفتي خارج از تعهدات و درواقع سيطره ى 
كنسرسيوم اقدام كند. اما كنسرسيوم حاضر نبود به اين خواسته ى شاه 
پاسخ مساعد دهد.21 شاه مايل بود براي سال ميالدي 1970 (1349 
كنسرسيوم  اما  باشد؛  داشته  عايدي  دالر  ميليون   1150 حداقل  ش) 
بيش از 1010 ميليون دالر تعهد نمى كرد. شاه از دولت هاي انگلستان و 
امريكا گله مند بود كه به حد كفايت به كنسرسيوم اعمال فشار نمي كنند 
از  ناديده مي گيرند. وى  از منافع غرب در منطقه  او را  و حمايت هاي 
اين كه انگلستان و امريكا به كشورهاي عربي بها مي دادند، نگران بود 
و با تشريح اين كه در نهايت فقط شخص او حافظ منافع اروپا و امريكا 
در منطقه خواهد بود، بر ضرورت صدور و خريد بيش از پيش نفت از 
ايران تأكيد مي كرد22. از اواسط سال 1348، شاه طرح هايي براي ايجاد 
يك خط لوله نفت طوالني ميان اهواز و اسكندرون در سر مي پرورانيد 
تا نفت ايران را خارج از تعهدات كنسرسيوم به درياي مديترانه منتقل 
امريكا  دولت  نبود23.  كم  هم  راه  اين  سر  بر  موانع  حال  اين  با  كند. 
نظامي  تجهيزات  عمدتًا  كه  ايران،  به  امريكايي  كاالي  صدور  جهت 
برخي  طريق  (از  كوبا  به  ايران  نفت  فروش  براي  برنامه هايي  بود، 
كه  هم،  كنسرسيوم  عضو  شركت هاي  داشت24.  اروپايي)  واسطه هاي 
ميزان  بر  به تدريج  بودند،  هم سو  غرب  كالن  سياست هاي  با  معموًال 
صدور نفت ايران افزودند بلكه در تعهدات خارجي شاه مشكلي جدي 
بروز نكند. بدين ترتيب چنين به نظر مي رسيد كه طي سال هاي پاياني 
دهه 1340، افزايش عايدات حكومت ايران از طريق فروش نفت بيشتر، 

مورد عنايت هم پيمانان شاه در امريكا و اروپا قرار گرفته است25. 
امريكا در تهران  با سفير  علم در 14 اسفند 1348 به دستور شاه 

نفت  فروش  ترتيب  امريكا  دولت  كند  خواهش  او  از  تا  كرد  مالقات 
بيشتر ايران را در آن كشور يا هر نقطه  ديگري از جهان فراهم سازد؛ 
كه  مي دهد  نشان   1348 سال  پاياني  روزهاي  طي  علم  خاطرات  اما 
نتوانسته  هنوز  هم  خاضعانه  تقاضاي  و  التماس  با  حتي  شاه  نيز  و  او 
بودند كنسرسيوم را براي باالبردن عايدات نفتي ايران به ميزان دل خواه 

متقاعد كنند26. 

5ـ سال 1349
سال 1349 در حالي شروع مي شد كه شاه از عدم افزايش ميزان 
امريكا  و  نظر مي رسيد مقطع غرب  به  بود.  نگران  ايران،  نفت  صدور 
راغب بودند با تحت فشار قراردادن مالي شاه، موجبات تجزيه بحرين 
از ايران را بيش از پيش تحميل كنند؛ ضمن اين كه شاه هم حداقل در 
مالقات ها و مذاكرات خصوصي نشان مي داد كه در قبال صدور نفت 
امريكا  و  غرب  به  توجهي  قابل  امتيازات  است  حاضر  ايران  از  بيشتر 
نفت  بيشتر  براي فروش  اميدواري هايي  تير 1349،  بدهد27. در حدود 
ايران به برخي شركت هاي امريكايي ايجاد شده بود28. علم در خاطرات 
كه  مي كند  اعتراف  و  تصريح  بار  چندمين  براي  خود   1349 مهر   25
كنسرسيوم هيچگاه تهديدات اساسًا توخالي او و شاه را براي افزايش 
موقعيت  موضوع  اين  و  نمي گذارد  وقعي  ايران  از  نفت  صدور  ميزان 
حكومت را بحراني تر مي كند29. شاه به ويژه هنگامي كه پيرامون تجهيز 
نظامي كشورهايي مانند عراق و مصر از سوي شوروي اخبار جديدي 
از پيش احساس نگراني مى كرد و براي صدور بيشتر  مي شنيد، بيش 
نفت ايران، به كنسرسيوم و امريكا خواهش و تمنا مي كرد30. اما مذاكرات 
فرسايشي و كمتر ثمربخش با كنسرسيوم ادامه داشت و آنان وعده هايي 
پيرامون افزايش قيمت نفت و نيز صدور بيشتر نفت به شاه مي دادند. 
در اين ميان چنين به نظر مي رسيد كه موضوع رقابت امريكا و غرب 
با شوروي در خاورميانه و خليج فارس هم در اين وعده هاي كنسرسيوم 
و غرب به شاه و برخي متحدان ديگرشان در منطقه بي تأثير نبود. شاه 
از  استيفاي حقوق كشورش در نفت و مسائلي  از موضوع  هم كم كم 
اين دست سخن به ميان مي آورد كه همه اين ها با سياست هاي نوين 
غرب و امريكا و نيز منافع آتي كنسرسيوم و ديگر شركت هاي نفتي در 
منطقه و نيز رقابت با بلوك شرق و شوروي در ارتباط بود31. در همان 
تأمين حقوق  و  نفت  تعيين قيمت  جهاني  اوپك هم در موضوع  حال 
كشورهاي توليدكننده ى نفت، به تدريج گام هاي مؤثرتري برمي داشت 
و شاه راغب بود از طريق اوپك هم فشار خود را به كنسرسيوم افزايش 

بازخوانى مسائل  و سياست هاى نفتى شاه
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دهد. در درون اوپك هم همان رقابت ميان كشورهاي اقماري طرف دار 
بلوك شرق و غرب به نوعي ديگر در جريان بود. 

در اواخر بهمن 1349 كه وزراي عضو اوپك راهي تهران شدند و 
در پايان مذاكرات، كنسرسيوم نفت ايران در سال آتي ميالدي (1971 
م) كمتر از 10٪ به ميزان عايدي شاه از نفت افزود32. در اواخر سال 
1349 با توافق نسبي اعضاي اوپك براي اتخاذ سياستي هم سو در برابر 
مصرف كنندگان نفت و شركت هاي نفتي، شاه بر اين باور بود كه به 

موقعيت خوبي دست يافته است33.  

6ـ سال 1351
يا  و  ننهاده  برجاي  خود  از  خاطراتي   1350 سال  در  علم  اسداهللا 
تا  است  نگرفته  قرار  كتاب)  (ويراستار  عاليخاني  دسترسس  به داليلي 
 1350 سال  طول  در  كه  مي داد  نشان  شواهد  شود.  منتشر  و  چاپ 
و  بودند  داده  به حكومت شاه  امتيازاتي  شركت هاي عضو كنسرسيوم 
را  حكومت  سهم  بودند  شده  حاضر  ايران  در  خود  منافع  تداوم  براي 
اين  به  به تدريج  و  دهند  افزايش  نفت  فروش  و  صدور  مشاركت  در 
نتيجه مي رسيدند كه كار پردردسر مديريت در استخراج، توليد و احيانًا 
بازاريابي را به حكومت ايران بسپارند و خود عنوان شركت هاي عامل 
را  ايفا كنند كه هم سودشان تضمين شود و هم غرور كاذب شاه  را 
برآورده سازند. كشورهاي مصرف  كننده نيز توانسته بودند ميان منافع 
كشورهاي مختلف عضو اوپك تضادهايي ايجاد كنند و بر سر تعيين 
بين  نفت،  بازاريابي  و  صدور  توليد،  در  مشاركت  ميزان  نفت،  قيمت 
آن ها اختالف اندازند. در سال 1351، شاه روابط مطلوب ترى، با غرب 
و به ويژه امريكا پيدا كرده بود و در ژاندارمي منطقه،  شأن و جايگاهي 
براي خود قائل بود و به گونه اي توهم آميز تصور مي كرد در بسياري 
از مسائل منطقه اي و جهاني و ازجمله نفت، شأن و اعتباري به دست 
(و   1332 مرداد   28 كودتاي  از  پس  كوتاهي  مدت  شاه  است.  آورده 
بدون توجه به ملي شدن صنعت نفت ايران در اسفند 1329) خاضعانه 
و به ناگزير قرارداد نفت با كنسرسيوم را امضا و ساليان طوالني از آن 
تمكين كرده بود، اما از اوايل سال 1351،  كه به تدريج كنسرسيوم و 
نيز غربيان طرح مشاركت جدي تر حكومت در امر توليد و فروش نفت 
را (به دليل تحكيم منافع و موقعيت خود و شرايط جديد منطقه اي و 
از سال ها  و پس  به ناگهان  دادند،  قرار  توجه جدي تري  مورد  جهاني) 
مدعي شد كه صنعت نفت در كشور او ملي شده است و او مي تواند 

نسبت به بسياري ديگر از كشورهاي نفت خيز منطقه مقابله و برخورد 
سودمندتري با كنسرسيوم انجام دهد34. در آن مقطع بخت هم بيشتر 
با شاه يار شده بود كه ريچارد نيكسون رئيس جمهور امريكا، عالقه مند 
بود پايه هاي قدرت شاه در ايران و منطقه تقويت شود. امريكا در آن 
با ويتنامي ها، كه شوروي حمايت شان مي كرد، در جنگ بود و  برهه، 
در آستانه ى سفر نيكسون به تهران، كه مقرر بود پس از بازگشت او 
از مسكو باشد، شاه وعده هايي براي دريافت كمك هاي بيشتر نظامي 
افزايش   موضوع  با  نمي توانست  اين ها  و همه  داشت  انتظار  امريكا  از 
عايدات نفتي او بدون ارتباط باشد35. نيكسون در مسافرت خود به ايران 
(اوايل مرداد 1351) وعده كمك هاي نظامي قابل توجهي به شاه داد36. 
و  شاه  با  هم  ايران  در  انگليس  نمايندگان  و  سفرا  لحن  اينكه  ضمن 
نقش او در منطقه جانبدارنه تر شده بود. اما هنوز ترس از اهميت يافتن 
كشورهايي مانند عربستان سعودي در تأمين نفت آتي مورد نياز غرب و 
امريكا در ذهن شاه وجود داشت37. صحبت از افزايش عايدات نفتى تا 
مرز چهار ميليارد دالر بود38. در نيمه ى دوم سال 1351، شاه نگران تر 
شده بود كه امريكاييان و غرب، در خليج فارس نقش يكسانى به او و 
عربستان بدهند و يا بيشتر به عربستان مايل شوند و نقش او در منطقه 
كم رنگ تر شود39. به همين دليل، بي ميل نبود با ايجاد برخي تنش ها 
و اختالفات ميان كشورهاي عضو اوپك و از جمله امارات و كويت با 
عربستان، از گسترش نفوذ روزافزون عربستان نزد امريكاييان جلوگيري 
مي كند  اعتراف  علم  با  خود  مذاكرات خصوصي  در  حال  اين  با  كند. 
عربستان  با  نفت  سالح  با  طوالنى  مدت  براى  توانست  نخواهد  كه 
رقابت كند40. از اواسط آذر 1351، شركت هاي عضو كنسرسيوم نفت 
ايران درصدد برآمدند با واگذاري مديريت توليد و صدور نفت ايران به 
حكومت، صرفًا در چارچوب قراردادهايي جديد، به صورت شركت هاي 
عامل و خريدار نفت با شاه معامله كنند. اين طرح با استقبال دولت هم 
روبه رو شده بود41. با اين حال انگليسي ها تا مدت ها راغب نبودند اين 
فرمول جديد چنان تصوير شود كه گويي ايران صددرصد مالكيت نفت 
خود را به دست آورده است. آن ها نگران بودند كه الگوي جديد باعث 

كاهش كنترل ايشان بر نفت كشورهاي عربي شود42.
كنسرسيوم نفت ايران در قبال دريافت تضمين و وعده هايي مطمئن 
مبني بر خريد «با تخفيف مناسب» نفت ايران «تا 25 سال» از شاه 
حاضر شده بود به عقد قرارداد جديدي با شاه تن در دهد. به ويژه اينكه 
مدت قرارداد پيشين آنها در سال 1979 م/ 1357 ش پايان مي يافت و 

شاه مأيوسانه تالش مي كرد دو كشور انگليس 
و امريكا را متقاعد كند تا از سهميه ى توليد نفت 
كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس بكاهند و به 
همان ميزان بر رقم صادرات نفتي ايران بيافزايند 
تا به زعم خود بتواند بار دفاع از خليج فارس را 
مطلوب تر بر دوش بگيرد
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با توجه به موقعيت جديد بين المللي و تحوالت پرنوسان بازار انرژي و 
اقتصاد نفت، راغب تر بودند با عقد قراردادهاي جديد، حضور خود را در 

اقتصاد نفتي ايران، براي آينده اي تقريبًا طوالني تضمين كنند43. 

7ـ سال 1352
در اوايل سال 1352 عقد نهايي قرارداد جديد با كنسرسيوم، كه به 
قرارداد سنت موريس معروف  شد، شاه را بسيار مغرور كرد كه گويي در 
برابر شركت هاي نفتي به پيروي بزرگي دست يافته است44. شاه حداقل 
در مذاكرات محرمانه اعتراف مي كرد كه قرارداد كنسرسيوم، كه پس از 
كودتاي 28 مرداد 1332 و حدود 20 سال بر مقررات نفتي ايران حاكم 
بود، قراردادى استعماري بوده و او باالجبار به آن تن در داده است و 
خالف  شيوه ى  ديگر  كه  بقبوالند  كشور  مردم  به  بود  درصدد  اينك 
قاعده در روابط نفتي ايران با كنسرسيوم فراهم نخواهد شد45. در همين 
راستا، چنان در تمجيد از شاه در رسانه ها و مجامع داخلي زياده روي شد 
كه حتي علم هم آن را انزجارآميز ارزيابي كرده است46. علم در جايي 
ديگر ضمن اشاره به تسلط امريكا به مقدرات نفتي و سياسي عربستان 
نوعي در  به  اين وضعيت  اشاره مي كند كه  تلويحي  به طور  سعودي، 

ايران هم حاكم شده است47. 
م،   1973  /  1352 مهر  حدود  در  اسرائيل  و  اعراب  جنگ  آغاز  با 
يافت،  قابل مالحظه اي  افزايش  هم  نفت  جهاني  قيمت  آن  به تبع  كه 
نفت،  عايدات  اضافه  احتساب  با  و  نظر مي رسيد  به  بسيار خشنود  شاه 
برنامه هايى براى آينده در نظر مى گرفت كه طرح خريد اسلحه در صدر 
همه ى اولويت هاى او بود48. بحران ناشي از تداوم جنگ اعراب و اسرائيل 
كه در جريان عادي تجارت نفت و قيمت آن، در بازارهاي جهاني اثري 
منفي برجاي نهاده و نوسانات تقريباً شديدي در قيمت نفت پديدآورده 
بود. به رغم تمام ظاهرسازي ها، شاه حاضر شده بود با تخفيف و شرايط 
آسان ترى به اورپا و امريكا نفت بفروشد49. هم چنين تقاضاي كشورهاي 
اسالمي درگير با اسرائيل را، كه خواسته بودند از صدور نفت به اسرائيل 
خودداري كند، به تمسخر گرفت50. در آن زمان، قيمت نفت به حدود 
4/60 دالر براي هر بشكه رسيده بود و هم چنان رو به افزايش داشت51. 
در اواخر آذر 1352، شايع بود كه تا مرز 17 دالر و بيشتر هم خواهد رسيد. 
علم در خاطراتش مى نويسد كه به دليل تعهدات ايران (و درواقع شاه) به 
كنسرسيوم در جريان قرارداد سنت موريس، به رغم افزايش قيمت نفت تا 
17 دالر، عمده ى نفت صادراتي ايراني از طريق كنسرسيوم (حدود ٪93) 
با قيمت نازل حدود 4 دالر براي هر بشكه واگذار مي شود52. اما به تدريج 
كنسرسيوم حاضر شد اين مبلغ را تا حدود 7 دالر افزايش دهد. با اين حال 
علم اعتراف مي كند كه  على رغم افزايش عايدات نفتي تا مرز 16 ميليارد 
افزايش پيداكرده  از حكومت  نارضايتي ها عمومي  بازهم  دالر در سال، 
است و موقعيت ژريم پهلوي چندان تثبيت شده به نظر نمي رسد53. در 
اسفند 1352 سفراي امريكا و انگليس در تهران محرمانه به شاه فشار 
نفت  قيمت  روزافزون  افزايش  از  اوپك،  در  نفوذ  اعمال  با  تا  مي آورند 
جلوگيري كند؛ شواهد نشان مي داد كه شاه هم به رغم تمام تظاهري كه 

مي كرد، ناگزير از همراهي نهايي با آنان بود. 

8ـ سال 1353
سال 1353 با افزايش روزافزون و بدون سابقه قيمت نفت، عايدات 

و  اسلحه  خريد  براي  به ويژه  شاه  شد.  بيشتر  حكومت  و  شاه  نفتي 
جنگ افزارهاي جديد و مدرن، طرح هاي جديدي در دست اقدام داشت 
عرصه ى  در  آن  نظاير  و  هوشمندي  و  درايت  ثروت،  قدرت،  توهم  و 

داخلي و خارجي به تدريج او را از حالت عادي خارج مي ساخت54. 
از پيش، به روش هاي استبدادى  در طول سال 1353، شاه بيش 
روي آورد و بي اعتنايي به رجال و كارگزاران حكومت را به اوج رسانيد 
و حتي احزاب دست آموزى مانند ايران نوين و  مرجع، هم از چشم او 
فروافتادند. سخت گيري بر نشريات و روزنامه ها افزايش بيشتري يافت 
و در نيمه ى دوم آن سال حدود 63 نشريه تعطيل شدند. نظام دوحزبي 
خودساخته  راهم ديگر تحمل نكرد و حزب  واحد رستاخيز را جايگزين 
به خزانه ى حكومت، كه  نفتي  قبلي كرد. سرازيرشدن دالرهاي  نظم 
بود،  همراه  دولتيان  و  شاه  ندانم كاري هاي  و  غلط  برنامه ريزي هاي  با 
قيمت بسياري از كاالها و اجناس مورد نياز مردم را افزايش داد و ورود 
روزافزون كاال از كشورهاي خارجي هم نتوانست مانعي جدي بر سر 
افزايش تورم ايجاد كند. افزايش قيمت نفت عايدات شركت هاي نفتي 
اروپايي و امريكايي  را تا چندين برابر افزايش داد و نيز واردكنندگان 
نفت در اقدامي متقابل بر قيمت كاالهاي صادراتي خود به ميزان قابل 
توجهي افزودند و بدين ترتيب دالرهاي نفتي تقريبًا به سرعت به همان 

كشورهاي مصرف كننده ى نفت عودت داده مي شد55. 
در طول سال 1353 فشار دولت و مقامات امريكايي و نيز اروپاييان 
يافته  افزايش  به شاه و ساير اعضاي اوپك براي كاهش قيمت نفت 
بود و در اين ميان همگامي بيشتر عربستان با امريكا در موضع كاهش 
مي نمود.  درك  غيرقابل  تاحدي  و  نگران كننده  شاه  براي  نفت  قيمت 
هنوز هم شاه نگران بود مبادا امريكاييان به حكومت عربستان و اقتصاد 
شاه   1353 تير  اوايل  در  بدهند56.  بها  نفتش  و  او  از  بيش  آن  نفتي 
با قيمت بسيار نازل  موافقت كرد تا ساالنه مقادير قابل توجهي نفت 

بازخوانى مسائل  و سياست هاى نفتى شاه
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4 دالر براي هر بشكه به اسرائيل صادر شود. در اواسط مرداد 1353، 
كه نيكسون پس از آشكارشدن رسوايي واترگيت، مجبور به استعفا شد، 
شاه با نگراني بيشتر روابط خود با غرب و امريكا و نيز مسائل نفت را 
دنبال مي كرد. نيكسون روابط بسيار نزديكي با شاه داشت و در مسائلي 
به  امريكايي  جنگ افزارهاى  و  كاال  فروش  و  نفت  بازارجهاني  مانند 
علي الظاهر  فورد،  آمدن  با  داشت57. هرچند  بيشترى  او، همراهي هاي 
نداد. فورد در  امريكا نسبت به شاه چرخش چنداني روي  در سياست 
شهريور 1353 آشكارا كشورهاي نفت خيز را تهديد كرده بود كه هرگاه 
قيمت نفت را افزايش دهند، غرب و امريكا هم قيمت خواربار و ساير 
نشان  علم  خاطرات  داد58.  خواهند  افزايش  را  خود  صادراتي  اجناس 
شخصيت بخشي  با  بودند  راغب  حدي  تا  امريكا  و  غرب  كه  مي دهد 
كاذب به شاه، از او بخواهند با كدخدامنشي و به اصطالح نفوذي كه در 
اوپك و در ميان كشورهاي نفت خيز دارد، مانع از افزايش قيمت نفت 
هنري  آذر 1353،  ترفند علي الظاهر كارآمد مي نمود59. در  اين  و  شود 
كيسنجر، از قول فورد نامه محرمانه اي براي شاه فرستاد كه با افزايش 
قيمت جهاني نفت، غرب و آمريكا و به تبع آن ها كشورهاي نفت خيز 
هم پيمان غرب و از جمله ايران، در برابر شوروي و بلوك شرق ناتوان 
خواهند شد و از او خواسته بود جهت كنترل قيمت نفت با آنان همراهي 
بيشترى بكند60. شواهد نشان مي داد اروپا و امريكا در طول همان سال 
1353 قيمت تجهيزات نظامي فروخته شده به شاه را تا حدود 2 برابر 
افزايش داده بودند؛ ولي شاه هنوز راغب بود به هر ترتيب ممكن آن 

را وارد كند61. 

9ـ سال 1354
آن  از  قبل  زماني  اندك  آغاز مي شد كه شاه  درحالي  سال 1354 

و  ديكتاتوري  راه  در  پيش  از  بيش  رستاخيز  واحد  تأسيس حزب  با  و 
را  نفتي، خود  افزايش عايدات  با  بود و  خودكامگي سياسي گام نهاده 
در اوج قدرت و عظمت تصور مي كرد. دراين ميان غرب و امريكا هم 
پذيرفته بودند كه با پر و بال دادن ظاهري به افرادي نظير شاه و فروش 
تجهيزات نظامي پيشرفته به او، حفظ و تحكيم موقعيت و منافع خود 
و ازجمله صيانت از سرپل هاي مهم نفتى در خليج فارس را با هزينه ى 
خود شاه و برخي ديگر از كشورهاي منطقه، به خود آنان بسپارند و از 
اين معامله سودهاي بسيار كالني عايدشان شود. اما بازهم فشار غرب 
و امريكا (به طور مستقيم و غيرمستقيم) به شاه و ديگر اعضاي اوپك 
جهت كاهش دادن قيمت نفت ادامه يافت. علم در خاطرات خود (اوايل 
نفت عربستان،  وزير  زكي يماني،  اعتراف مي كند كه  شهريور 1354) 
امريكا، موفق شده است شاه را در طرح كاهش  مجري خواسته هاي 
قيمت نفت با خود همراه سازد62. شاه به رغم تمام تظاهري كه مي كرد، 
باالخص در موضوع نفت و تعيين قيمت آن، به ناگزير همواره دنباله رو 
سياست امريكا و نيز عربستان سعودي بود63. از سوي ديگر، افزايش 
قيمت جنگ افزارها تا چندين برابر قيمت، باعث شده بود شاه در نيمه ى 
دوم سال 1354 به تدريج نسبت به اميدها و بلندپروازي هايي كه ازقبل 
افزايش قيمت نفت در سرداشت، نوميد و مأيوس شود. در اواخر سال 
1354 نسبت به نيت و عملكرد شركت هاي نفتي در معامله و خريد نفت 
ايران سؤظن پيداكرده بود و به شدت نگران بود، مبادا آنان با عدم خريد 
نفت از ايران، بحران مالي او را كه به تدريج عاليم آن ظاهر مي شد، 
بيشتر دامن بزنند64. درواقع در دي ماه 1354، شاه از كاهش تدريجي 
توليد و صدور نفت دچار نگراني شده بود و از طريق علم و واسطگي 
را  انگليس  نيز دولت  و  نفتي  بود شركت هاي  شاپور ريپورتر، درصدد 
به خريد نفت بيشتر از ايران ترغيب كند65. شاه حتي حاضر شده بود 
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محرمانه در قيمت فروش نفت ايران به شركت هاي نفتى تخفيف قابل 
توجهي بدهد؛ بلكه آن ها به جاي خريد از كشورهايي مانند عربستان، 
به او رجوع كنند. در همان سال 1354، كه شاه در ظاهر امر مدعي 
بود از عايدات ناشي از فروش نفت ثروت سرشارى عايد كشور شده 
مواجه  توماني  ميليارد  ده  چندين  بودجه  كسري  با  دولت  مي شود،  و 
پيداكند  ادامه  منوال  بدان  وضع  هرگاه  كرد  پيش بيني  علم  بود.  شده 
شاه چاره اي جز تسليم بالشرط در برابر شركت هاي نفتي خريدار نفت 
ايران نخواهد داشت، كه چنين هم شده بود66. در اواخر سال 1354، 
بازار جهاني نفت دوباره تحت سيطره ى تقريبًا كامل شركت هاي نفتي 
قرار گرفته بود و با شرايطى كه در اوپك حاكم بود، شركت هاي نفتي 
ديگر توجهي به هشدارها، تهديدات و يا تمناهاي شاه نشان نمي دادند. 
شركت هاي نفتي و نيز دولت امريكا تالش مي كردند با ايجاد رقابتي 
پيدا و پنهان ميان شاه و حكومت سعودي، از اقتصاد نفتي آن دو به سود 
خود بهره ببرند و شاه ضمن آگاهي به اين امر، چاره اي جز تسليم به اين 
بازي نداشت67. طي ماه هاي پاياني سال 1354 شركت هاي نفتي ميزان 
داده  روز كاهش  در  بشكه  ميليون  تا حدود 3/7  را  ايران  نفت  صدور 
بودند كه با رقم مورد ادعاي شاه (حدود 5 ميليون بشكه در روز) بسيار 
فاصله داشت68. در اين ميان اسرائيل كه كماكان از شاه نفت مورد نياز 
را (البته با تخفيفي كلي در قيمت) دريافت مي كردند، هرازچندگاهى، 
اطالعات محرمانه اى درباره ى دولت مردان امريكا و كنسرسيوم نفت و 
ساير شركت هاي نفتي خريدار نفت ايران، به او مي دادند كه معموًال از 

طريق علم در اختيار شاه نهاده مي شد69. 

10ـ سال 1355
در فروردين 1355 شاه تاحدي از تجارت نفت و رفتار شركت هاي 
نفتي با خود راضي به نظر مي رسيد و دريافت پيشنهادات جديد فروش 
تسليحات نظامي مدرن به او از سوي شركت هاي مختلف امريكايي، 
را شادمان تر  او  امريكا صورت مي گرفت،  دولت  موافقت  با  كه عمدتًا 
عمدتًا  كشورهاي  برخي  سال،  اين  اوايل  از  مي داد70.  نشان  قبل  از 
عقب مانده با تمجيد و ستايش تملق آميز از شاه (زيرا به درستي درك 
خريد  خواستار  شود)  تمجيد  او  از  است  عالقه مند  او  كه  بودند  كرده 
نفت ايران با تخفيفاتي هنگفت بودند و نيز دريافت وام هايي با بهره ى 
كشورهاي  به  به ويژه  شاه  پيشنهادات  بالعوض71.  گاه  و  نازل  بسيار 
پيشرفته پيرامون صدور نفت در قبال واردات اسلحه از آن كشورها، در 

زمره جذاب ترين پيشنهادات و طرح ها براي طرفين محسوب مي شد72. 
در  نتواند  نفتي،  عايدات  با كاهش  مبادا  بود كه  نگران  هنوز هم شاه 
اوايل  در  كند.  سرمايه گذاري  خود  دلخواه  نظامي  عمدتًا  پروژه هاي 
كسري  جبران  براي  دارد  قصد  شاه  بودكه  شده  شايع   1355 خرداد 
بودجه خود 1200 ميليون دالر وام از عربستان سعودي اخذ كند. در آن 
برهه انتخابات رياست جمهوري امريكا در جريان بود و شاه عالقه مند 
بود فورِد جمهوري خواه بر رقيب دموكراتش، جيمي كارتر، پيروز شود. 
شاه باالخص نگران شعارهاي انتخاباتي كارتر درباره ى حقوق بشر و 
اواخر خرداد 1355،  در  اما،  بود.  و خودكامه  ديكتاتوري  حكومت هاي 

آشكار شد كه كارتر رئيس جمهور امريكا خواهد شد. 
تا شهريور 1355 شاه موفق شده بود معامالت هنگفتي (نفت در 
برابر اسلحه) با امريكاييان منعقد كند73. اما نگراني ها از شبح كارتر و 
شعارهاي تبليغاتى انتخاباتي او هنوز شاه را آزار مي داد74. نگراني ديگر 
شاه از ناحيه قيمت هاي بسيار هنگفت اسلحه بود كه گاه از حدود سه 

برابر قيمت تعيين شده و توافق شده ى قبلي هم فراتر مى رفت. 
در اوايل مهر 1355 خبر رسيد كه كنگره ى امريكا موافقت كرده 
گفته  حال  همان  در  شود.  فروخته  او  به  شاه  دلخواه  تجهيزات  است 
شد كنسرسيوم موافقت كرده است توليد و صدور نفت ايران را تا حد 
مطلوب شاه افزايش دهد. بدين ترتيب به نظر مي رسيد كه امريكاييان 
براي حمايت از شاه جدي تر از سابق شده اند75 و به رغم انتقادات كارتر 

(كانديداي دموكرات ها)، فورد از اين اقدام خود سخت دفاع كرد. 
ذكر اين نكته ضروري است كه برحسب نوشته هاي علم، شاه نسبت 
گروهي  رسانه هاي  و  خبرگزاري ها  نشريات،  اظهارات  و  نوشته ها  به 
خارجي درباره ى سياست هاي نفتي خود بسيار حساسيت نشان مي داد 
و از علم و ديگر دست اندركاران امور در دولت و بخش هاي تبليغاتي و 
رسانه هاي داخلي و خارجى مي خواست واكنش و يا موضع مستقيم و 
غيرمستقيم او را منعكس كنند. از مهم تر كساني  كه در موضوع نفت با 
شاه و علم مذاكرات كارساز و محرمانه اي كرد و با مقامات نفتي و نيز 
انگلستان و امريكا هم، مذاكراتى انجام داد، شاپور ريپورتر بود. علم در 
اين موضوع اشاره دارد. هنگاميكه كارتر  به  جاي جاي خاطرات خود 
رئيس جمهور امريكا شد، به رغم برخي شايعات، درصدد برنيامد شاه را 

تحت فشار قرار دهد76. 
فصل  و  حل  به  نسبت  بدان سو،   1355 زمستان  و  پاييز  از  شاه 
موضوع نفت در چارچوب خواست هاي خود چندان اميدواري نداشت و 

كشورهاي مصرف  كننده توانسته بودند ميان 
منافع كشورهاي مختلف عضو اوپك تضادهايي 
ايجاد كنند و بر سر تعيين قيمت نفت، ميزان 
مشاركت در توليد، صدور و بازاريابي نفت، بين 
آن ها اختالف اندازند

بازخوانى مسائل  و سياست هاى نفتى شاه
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باالخص تك روي هاي تعيين كننده ى عربستان سعودي در بازار جهاني 
نفت و ارتباط علي الظاهر نزديك تر اين كشور با امريكا، او را نگران تر 
مي ساخت77. شاه پيش بيني مي كرد هرگاه بازار نفت دچار بحران باشد، 
براي تأمين پرداخت خريدهاي خارجي خود مبالغ هنگفتي كسر بودجه 

خواهد داشت78. 

11ـ سال 1356
 1356 سال  اوايل  از  شاه  كه  برمي آيد  چنين  علم  خاطرات  از 
بدان سو، ديگر آن بلندپروازي ها و سروصداهاي سابق پيرامون اقتصاد 
نفتي ايران و جهان را به تدريج رها كرده و پذيرفته بود كه ناگزير بايد 
نفت  اقتصاد  موضوع  در  سعودي  عربستان  ديدگاه هاي  با  (باالخص) 
نفتي  شركت هاي  به  قاطع تر  نظر  به  و  نشان  دهد  بيشتري  همراهي 
كه  سياسي،  ناآرامي هاي  گسترش  روبه  روند  هم زمان،  شود79.  تسليم 
برخورد  بود،  رديابي  قابل  آن  از  آشكارتري  نشانه هاي   1356 بهار  از 
امريكايي  و  اروپايي  مقامات  نفتي،  شركت هاي  با  شاه  تعامل  نوع  و 
با  بود.  كرده  محتاطانه تر  را  نفت  اقتصاد  در  مؤثر  كشورهاى  ديگر  و 
اين حال همه اين ها به معناي عدم حمايت يا بي توجهي امريكاييان 
و غرب نسبت به شاه و حكومت او نبود و جهان غرب كماكان رژيم 
خاطرات  مي شناخت.  خود  منطقه اي  متحدان  مهم ترين  از  را  پهلوي 
علم در سال  1356، كه تا اواسط مرداد آن سال ادامه مي يابد، درباره 
بلند پروازي ها  خاطرات نفت و اقتصاد نفتي كشور و نيز مسائلي نظير 
و برنامه هاي نفتي شاه مي شود گفت هيچ مطلب قابل اعتنايي ندارد. 
شواهد و قراين موجود نشان مي دهد كه در اين سال شاه در مسأله ى 
نفت كامًال از خواسته ها و نظرات غرب، امريكا، شركت هاي نفتي و نيز 
برخي كشورهاي مهم نفتي و در درجه ى اول عربستان سعودي تبعيت 
مي كند و تقريبًا تسليم بالشرط خواست هاي آنان شده است. علم هم 
در يكي از آخرين يادداشت هاي محرمانه ى خود، در 16 مرداد 1356، 
نوشت: در اين يكي دو ماهه، اخبار مهم جهان تسليم شدن ما به نظر 
عربستان سعودي (در حقيقت كارتر) بود كه قيمت را تا آخر 1978 تغيير 

ندهيم. چه بايد كرد؟ الحكم لَِمن َغلَب80. 
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11. همان، ج 1، ص 166. 
12. همان، ج 1، صص 172ـ175. 
13. همان، ج 1، صص 180ـ181. 

14. همان، ج 1، ص 188. 
15. همان، ج 1، ص 189. 
16. همان، ج 1، ص 199. 

17. همان، ج 1، صص 202ـ203. 
18. همان، ج 1، صص 211ـ212. 

شواهد نشان مي داد اروپا و امريكا در طول همان سال 
1353 قيمت تجهيزات نظامي فروخته شده به شاه را 
تا حدود 2 برابر افزايش داده بودند؛ ولي شاه هنوز 
راغب بود به هر ترتيب ممكن آن را وارد كند
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19. همان، ج 1، صص 218ـ219. 
20. همان، ج 1، ص 298. 
21. همان، ج 1، ص 329. 

22. همان، ج 1، صص 355ـ357 و صص 361ـ365.
23. همان، ج 1، صص 370ـ371. 
24. همان، ج 1، صص 376ـ377. 
25. همان، ج 1، صص 386ـ387. 
26. همان، ج 1، صص 420ـ423. 

27. همان، ج 2، صص 16ـ17. 
28. همان، ج 2، ص 96. 

29. همان، ج 2، ص 126. 
30. همان، ج 2، صص 169 تا 174.
31. همان، ج 2، صص 177 تا 179.
32. همان، ج 2، صص 184ـ199. 
33. همان، ج 2، صص 200ـ202. 

34. همان، ج 2، ص 261. 
35. همان، ج 2، صص 270ـ275. 
36. همان، ج 2، صص 287ـ289. 
37. همان، ج 2، صص 296ـ297. 

38. همان، ج 2، ص 309. 
39. همان، ج 2، ص 382 و ص 390.

40. همان، ج 2، ص 394. 
41. همان، ج 2، ص 408 و ص 410.

42. همان، ج 2، صص 423ـ424. 
43. همان، ج 2، ص 427. 

44. همان، ج 3، صص 75ـ76. 
45. همان، ج 3، ص 3 و ص 88. 
46. همان، ج 3، صص 106ـ108. 

47. همان، ج 3، ص 120. 
48. همان، ج 3، صص 187ـ188. 

49. همان، ج 3، ص 229. 

50. همان، ج 3، ص 237. 
51. همان، ج 3، ص 267. 

52. همان، ج 3، صص 285ـ286. 
53. همان، ج 3، ص 305 و ص 312.

54. همان، ج 4، صص 60ـ83 و ص 89.
55. همان، ج 4، صص 152ـ153. 
56. همان، ج 4، صص 174ـ175. 
57. همان، ج 4، صص 250ـ254. 

58. همان، ج 4، ص 271 و ص 293.
59. همان، ج 4، ص 312. 

60. همان، ج 4، صص 398ـ400. 
61. همان، ج 4، ص 485. 

62. همان، ج 5، صص 239ـ240. 
63. همان، ج 5، صص 293ـ294. 

64. همان، ج 5، ص 416. 
65. همان، ج 5، صص 420ـ421. 
66. همان، ج 5، صص 452ـ453. 
67. همان، ج 5، صص 491ـ492. 

68. همان، ج 5، ص 508. 
69. همان، ج 5، صص 521ـ522. 

70. همان، ج 6، ص 38. 
71. همان، ج 6، صص 48ـ49. 
72. همان، ج 6، صص 51ـ52. 

73 همان، ج 6، ص 225. 
74 همان، ج 6، ص 226. 

75 همان، ج 6، صص 264ـ265. 
76 همان، ج 6، صص 348ـ349. 

77 همان، ج 6، ص 382. 
78 همان، ج 6، ص 389. 
79 همان، ج 6، ص 412. 
80 همان، ج 6، ص 556. 

شاه از پاييز و زمستان 1355 بدان سو، نسبت به 
حل و فصل موضوع نفت در چارچوب خواست هاي 
خود چندان اميدواري نداشت و باالخص تك روي هاي 
تعيين كننده ى عربستان سعودي در بازار جهاني نفت و 
ارتباط علي الظاهر نزديك تر اين كشور با امريكا، او را 
نگران تر مي ساخت

بازخوانى مسائل  و سياست هاى نفتى شاه




