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  هاي ناتمام ملي شدن نفت ؛ تقابل

  مقدمه 

و نه آنچه كه به ملي شدن نفت در ايران منتهي  ،الساعه بود اي ناگهاني و خلق ملي شدن نفت در ايران حادثه نه

دستيابي به ، ) 1951( ايراندر  و) 1938( مكزيك ملي شدن نفت در. شد خاص و منحصر به ايران بود

همگي به نوعي محصول ) 1960(سيس سازمان اوپك تأ و حتي  )1948( ونزوئالقراردادهاي مشاركتي در 

 ،و كشورهاي صاحب دخائر نفت» خواهران نفتي هفت«هاي بزرگ نفتي موسوم به  روابط ناعادالنه ميان شركت

 ،به مناسبت سالگرد ملي شدن نفت. هاي مذكور با كشورهاي صاحب نفت بود آميز شركت و برخورد اجحاف

  .كنيممي ي مجددمرورالذكر منتهي شد،  نفت ايران و ساير حوادث فوق ه ملي شدن صنعتكه برا ي فرايند

  قراردادهاي امتيازي دوران 

و  »شل - رويال داچ« ،)انگليسي عمدتاً(شامل دو شركت اروپائي خواهران نفتي  هاي موسوم به هفت شركت

و   هاي اوليه قرن بيستم به تدريج  صنعت هاي آخر قرن نوزدهم و دهه و پنج شركت امريكائي، در دهه »پي بي«

استعماري انگلستان، بر مبناي گرفتن  دو شركت انگليسي با توجه به سلطة  .جهاني نفت را  قبضه كردندتجارت 

د شدند و البته بعدها فعاليت خود را به امتياز اكتشاف و استحراج نفت از مستعمرات، در خارج از انگلستان متول

در  اصوالً (British Petroleum)پي  در ميان اين دو شركت،  بي .درون كشورهاي خود نيز گسترش دادند

اما پنج . نفت ايران است  ايران و بر مبناي امتيازنامه دارسي متولد شد و تاريخ اين شركت منطبق بر تاريخ صنعت

در آن نفت كشف شده بود، متولد شدند و  1859در كشور خود كه براي اولين بار در سال  ،شركت امريكائي

  . المللي گسترش دادند فعاليت خود را به سطح بين رشد كردند و بعداً

هاي  ميان شركت ها و خصوصاً هاي خونين ميان اين شركت اول قرن بيستم شاهد كشمكش دو دهة

هاي خود، به تدريج  ها با پشتيباني دولت اما اين شركت. امتيازات نفتي بودانگليسي و امريكائي بر سر گرفتن 

توانند به نفت برسند و بهتر  هاي نفتي، زودتر مي و با تشكيل كنسرسيوم هاآموختند كه با كنار گذاشتن كشمكش

ت را كنار گذاشتند و با در آكناكاري اسكاتلند اختالفا 1928در سپتامبر  خواهران نهايتاً هفت. توانند نفع ببرند مي

كنار گذاشته  تر هرگز كامالً البته رقابت در شكلي خفيف. اولين كارتل جهاني نفت را تشكيل دادند ،تباني و توافق
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هاي امريكائي و انگليسي ادامه يافت و دوطرف مترصد فرصت قاپيدن  شركت ميان مجموعة نشد و خصوصاً

در قرارداد كنسرسيوم بعد از ماجراي ملي شدن نفت و سقوط دولت ملي را  آن ةنمون. امتيازات از يكديگر بودند

درصد سهم  40ناگهان  ،هاي امريكائي كه هيچ سهمي در نفت ايران نداشتند دكتر مصدق شاهد هستيم كه شركت

  .پاداش كودتا را دريافت كردندپيدا كردند و 

دادهاي امتيازي در اغلب قريب به اتفاق خواهران و انعقاد قرار هاي هفت اخذ امتياز توسط يكي از شركت

در دادهاي امتيازي، امتياز اكتشاف و استخراج نفت اربر اساس قر. نفتي اتفاق افتاده بود ةكشورهاي توسعه نيافت

درچارچوب اين . شد كشور، به شركت انگليسي يا امريكائي اعطاء ميسراسر آن  مناطقي از كشور نفتي يا در 

مالكانه و  بهره :اشته باشددپرداخت  به دولت صاحب نفت نوع ت نفتي موظف بود كه ساالنه دو داد شركنوع قرار

             قرارداد يامضا ان عقد قرارداد رقمي بعنوان جايزةالبته ممكن بود كه در زم. سهمي از سودخالص

(Signature Bonus) مالكانه  بهره. داخت شودنيز براي يكبار به دولت نفتي يا امضا كنندگان قرارداد پر

، چه شود ساالنه پرداخت بايست مي نوعي اجاره زمين و حقوق كشور صاحب نفت كه درهرحال عبارت بود از 

، شد اما درصورتي كه عملياتي انجام مي. نفتي كشف و استخراج بشود و عملياتي صورت بگيرد و چه نگيرد

. شود امتياز پرداخت ةبه دولت واگذار كنندبايست مي شركت صاحب امتياز نيز  درصدي از سود خالص ساالنة

  . شانزده درصد توافق شده بود ،در ايران اين سهم از سود

  ات طرفين قرارداداختالف 

خواهران كه در يكي ازكشورهاي  هاي هفت شركتهر يك از  ميان وضعيت در ارتباط و تعامل نظير همين  تقريباً

. وجود داشتاز سوي ديگر، كشورها آن هاي  دولت از يك سو، با آورده بودنددست به نفت امتيازي را  صاحب

بلكه به انحاء مختلف از پرداخت  ،ها نه تنها توجهي به منافع و مصالح كشورها نداشتند شركت به اين ترتيب،

  . كردند ميخودداري  ها نيز  حق و حقوق قراردادي دولتهمان 

و درآمد  است  هاي او التفاوت درآمدها و هزينه متياز مابهروشن است كه سود خالص شركت صاحب ا  

ها باال، سود ناچيز خواهد بود و به  بنابراين اگر درآمدها پائين باشد و هزينه. او نيز تابع قيمت جهاني نفت است

ها را  سازي هاي نفتي انواع حساب شركت. درصد و سهمي كه بايد به دولت پرداخت شود، ناچيزتر ،تبع آن
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، قيمت جهاني )1928(بعد از قرداد آكناكاري و از آنطرف خصوصاً ،ها را باال نشان ميدادند كردند و هزينه مي

چنداني باقي  كم بود و سود در بخش اكتشاف و استخراج  ظاهراًداشتند ولذا درآمدشان  مي نفت را پائين نگه 

  . ماند نمي

هاي آزار دهنده ميان كاركنان خارجي و  انواع تبعيض البته مسائل بسيار ديگري هم وجود داشت و مثالً

اما . ملي كردن داشتانگيزة در مكزيك اين مسأله تاثير بيشتري در  .شد ها اعمال مي كاركنان داخلي اين شركت

  . اصلي همان عايدات دولت بودموضوع  اغلب جاهاي ديگر در 

كه با اين كار سهم سود سؤال  پيش آيد  ممكن است اين  ،در مورد پائين نگهداشتن قيمت جهاني نفت

و  ،اين وضعيت تنها در بخش اكتشاف و توليدآري،  پاسخ را در آنجا بايد يافت كه  .شد خود شركت نيز كم مي

اما حضور و  . كندسهم دولت را پرداخت بايست مي صنعت نفت بود كه شركت  ،به اصطالح بخش باالدستي

در  نفت در كل جهان عمدتاً ارزش صنعت تمام زنجيرة. شد محدود نمي ين بخشهاي نفتي به ا فعاليت شركت

  . بردند هاي ديگر مي خواهران بود و سودشان را در بخش كنترل هفت

دادند، احتساب رقم جا انجام مي خواهران در همه هائي كه هفت سازي هزينه شرمانة يكي از مصاديق بي

خام انجام  ريابي براي نفتاباز كه عمالً ريابي بود در حالياباز ةينبعنوان هز ،توجهي به ازاء هر بشكه نفت قابل

هاي صنعت نفت جهان را نيز در كنترل  بخش ها بودند كه بقية خراجي، خود شركتخام است شد و مشتري نفت نمي

  .بازاريابي بود پك در دهة اول فعاليت خود حذف همين هزينةهاي سازمان او از جمله خواسته .داشتند

از همان  ،صاحب امتياز بر سر عايدات سهم دولتشركت ميان دولت و و اختالف در ايران درگيري 

ميالدي اتفاق  1908در سال  امتياز و هفت سال پس از اعطاي كه نهايتاًنفت دائمي اوايل اكتشاف و استخراج 

 يكت همه به زبان انگليساي شره سازي اسناد مالي و حساب. قاجار، شروع شدحكومت دوران و در همان  افتاد

يكبار هم كه در زمان رضاخان پهلوي . حسابرسي نبود كه از آنها سر در بياوردحتي  ،بود و در ايران آن روز

  . اي حاصل نشد با شركت تباني كرد و نتيجه حسابرس انگليسي آوردند نهايتاً

ذاكرات براي احقاق هاي مختلف تحت فشارهاي سياسي و اجتماعي و از فرط شوري آش، م در دوره

يكي از مهمترين . هويت و غير مستقل بوسيله افراد بي غالباً البته متاسفانه  ،حقوق دولت ايران ادامه داشت
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بدنبال  1310در سال . مستندات بر وجود اين اختالفات، لغو قرارداد و ملي كردن نفت در دوره رضاخان است

مالكانه را نيز به  ة رداختي به دولت نداشت و حتي پرداخت بهرضرر كردن، پ ةيكي دوسال به بهان ،اينكه شركت

 ، براي تجديدنظر در امتيازنامةانگليسي  ركتزاده، وزير دارائي وقت و ش تعويق انداخت، مذاكراتي بين تقي

زاده، قرارداد توسط  تقي ةدارسي انجام شد و  چون اين مذاكرات به نتيجه نرسيد با دستور رضاخان و با نام

الملي  كه در مقابل فشارهاي بينرا   و دولتالمللي رجوع كرد  هاي بين اما شركت به دادگاه. دولت لغو شد

  . وادار به تسليم كرد، اي نداشت اراده

 دات ايران را افزايش داد ولي دورةتجديد شد و البته از جهاتي بهتر شد و عاي 1312داد در سال رقرا

اين افزايش . سال بر مدت امتياز سابق افزوده شد 32سال در نظر گرفته شد و درواقع  60ارداد جديد اين قر

هاي مثبت  موجب شده است كه جنبه ،و فقدان پايگاه مردمي او ،ساله در كنار بدبيني ملت ايران به رضاخان32

ها اقدام رضاخان را توطئه  خيليقبل هيچ وقت بطور دقيق بررسي نشود و به داد جديد نسبت رو امتيازات قرا

ري گي حال اقدام و تصميم و درعين صاحب امتياز اند در حالي كه شواهدي هم بر عصبانيت او از شركت دانسته

در واقع عصبانيت يك مادون در مقابل يك مافوق  اش اش وجود دارد كه به دليل ماهيت وابسته نپخته و شتابزده

و كشمكش از قبل وجود داشته  گذارد كه اختالف اما در هرحال شكي باقي نمي .نتوانست آن را ادامه دهد بود و

  . است

و جايگزين كردن داد ربه بهبود قرا هاي دولت و شركت صاحب امتياز نهايتاً در ونزوئال چالش

ها  بعضي. داد امتيازي منجر شد كه گام بزرگي به پيش بودربجاي قرا ،و مشاركت در توليد 50- 50دادهاي رقرا

اما بايد توجه داشت كه در ايران وضعيت متفاوت بود و مسأله  .كرد بهتر بود چنين مياند كه اگر ايران هم  گفته

قرارداد دارسي  نماد  نفوذ استعماري انگلستان در ايران بود و  تنها به اقتصاد و نفت مربوط نبود بلكه اصوالً

ناتواني . است و اقتصاد و نفت ربط وثيقي ايجاد كرده بودهاي شركت در امور سياسي ايران ميان سي دخالت

تر  دركنار درك عميق ،و ساير تحوالت سياسي ،ه در احقاق حقوق ملت ايران، سرسختي شركتهاي گذشت دولت

 ،تصويب قانون ملي شدن نفت ،  موجب شده بود كه در زمانموضوع استقالل مليوزن و  ت نفتاز اهمي

جزئي بتواند به اين  هاي گذشته و با كسب امتيازات تر از آن باشد كه حاكميت با روشمطالبات مردم بسيار فرا

بايد موضوع ملي شدن نفت در مكزيك و ايران و رسيدن به قراردادهاي  ، به اين ترتيب. مطالبات پاسخ دهد
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اينها  ه هرحال همةاما ب. خود بررسي نمودرا هريك در ظرف زماني و مكاني و ساير موارد مشاركتي در ونزوئال 

  .هاي پشتيبان آنها بود خواهران و دولت واكنشي در مقابل اجحاف و ستم يكي از هفت

  و وابستگي اقتصاد به نفت مشكل سرمايه، تكنولوژي و بازار

برخالف مكزيك و  ،هاي نفتي دست يافت و با شركت 50-50بعد از اينكه ونزوئال به قراردادهاي مشاركتي 

با مشكل  المللي نيز روبرو نشد، شارهاي بينبا تحريم و ف ،آن دوبرخالف  ها به توافق رسيد و  با شركت ،ايران

هاي جديد  گذاري براي سرمايه ،ديگري مواجه شد و آن عدم جذابيت ونزوئال و چارچوب جديد قراردادي آن

فارس براي  در خاورميانه و خليج، يتر امتياز چرا كه هنوز امكان انعقاد قراردادهاي بسيار شيرين. نفتي بود

گشت كه كشور ونزوئال نيز مانند ساير كشورهاي  مشكل به آنجا بر مي. المللي فراهم بود هاي نفتي بين شركت

اگر ونزوئال طبعاً  . خواهران و فروش نفت به آنها بود مايه و تكنولوژي هفتنيافته، نيازمند سر نفتي توسعه

بدون كشمكش و  ،ن تحولنفتش را به بازار عرضه كند، با اياش را توسعه دهد و  يتوانست خودش ميادين نفت مي

 . هاي نفتي كه ديگر داوطلبانه طالب حضور در آن كشور نبودند، خالص شده بود خون و خونريزي از شر شركت

ضعف و آن  اما . بخشيد ايش ميعطاي نفت را به لقاگر اقتصاد اين كشور اقتصاد وابسته به نفت نبود  عالوه،به

  . وابستگي موجب شد كه  اين كشور دچار مشكل شوداين 

ديگر بايست ميو يا  گرددبه قراردادهاي قبلي بربايست مي  يا :ونزوئال دو راه در مقابل خود داشت

اين  .هاي نفتي قرار دهند شرايط يكساني را در پيش روي شركتاتفاق كند تا به كشورهاي نفتي را با خود همراه 

سيس سازمان أبه ت نهايتاً وكرد  در پيگيري اقداماتي بود كه عربستان نيز با آن همراهي اصلي ونزوئال  انگيزة

را نتيجه دو ) 1960(البته بعضي علت تالش كشورهاي نفتي براي  تاسيس سازمان اوپك. اوپك منتهي شد

اند، اما اين تقليل  دانسته 1959و  1958هاي  خواهران در سال مرحله كاهش قيمت نفت توسط كارتل هفت

بود و علت واقعي به همان تاريخچه مقابله اين تالش ها تنها علت تشديد كننده  دادن مسئله است و اين كاهش

  .شتگ خواهران بر مي هاي نفتي با كارتل هفت دولت

بر و  عتي سرمايهنفت صن صنعت. سازمان اوپك نيز بازتاب دارد در اساسنامة هاو انفعال هاوابستگياما 

نياز به سرمايه و  ،آن با همكاري جمعي اقع اوپك از ابتدا نيامد كه اعضايدر و. از نظر فني پيچيده است
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بلكه آمد و بازار جهاني نفت را در كنترل خود قراردهند، مين و جايگزين كنند يكديگر تأ با كمكتكنولوژي را 

 نفت را هم بخرند و ببرند،  ؛ سرمايه و تجهيزات و دانش فني را بياورند ؛ هاي خارجي باشند كه كماكان شركت

و اين  .براي صاحبان ذخائر و ارزش ذاتي منابع، حق بيشتري قائل باشند و اجحاف كمتري بكننددست باال 

  .منفعل ةيعني مقابل

هاي غربي و شكست نهضت ملي  ملي شدن نفت در مكزيك و بازگشت مجدد شركتعملي شكست 

اگر اقتصاد ايران و مكزيك و ونزوئال و ديگران وابسته به . توان ارزيابي كردرا هم در همين راستا ميايران نفت 

نفت خود را داشتند و در يك همكاري جمعي بازار  صنعت أمين مالي و تأمين فني توسعةنفت نبود، اگر توان ت

هاي صنعتي مواجه  المللي و دولت هاي بين شركت دادند، از موضع ديگري باجهاني نفت را تحت كنترل قرار مي

 ةسازمان كشورهاي عرب صادر كنند«تشكيل  .ها و فشارها نيز نه اثر داشت و نه موضوعيت شدند و تحريم مي

مين براي تأكشورهاي عرب ميالدي، تالشي در راستاي همكاري جمعي  1968در سال  (OAPEC) »نفت

  . نداشتهم ي ه توفيقنفت كشورهاي عضو بود ك صنعت ةفني توسع و تجهيزات و دانشسرمايه 

در چارچوب بايست مي هاي مشابه آن در ايران و ساير كشورها  و تالشنتيجه اين كه ملي شدن نفت 

نفت  صنعتبومي شدن قطع وابستگي اقتصاد از تك محصولي نفت و به فازهاي بعدي آن كه افتد اي اتفاق  برنامه

انتقال  و درفش تحريم و داغيافت مي، ادامه خواهران جديد و قديم وگرنه نياز منفعالنه به هفت شود، منتهي 

هاي  دولت ملي دكتر مصدق گام .بودمي تحريم خريد نفت نيز همواره باالي سر  سرمايه و فناوري نفتي و

نفت  مستقل صنعت هت ادارةو نيز در ج ،د كشور به نفتبلند و بزرگي را براي قطع وابستگي اقتصاو شجاعانة 

هاي  خواهران و دولت ميتوانست الگوئي بسازد كه براي منافع هفتيافت،  اگر تداوم و توفيق ميكه برداشت 

  . باشد ها بسيار خطرناك پشتيبان آن

- عفتري به ضتوان با ديد روشنسال پيش روي داد، مي 60امروز در بازنگري تاريخي به نهضتي كه 

را درك كرد،  اين بود كه  توان آن كه با دانش امروز مي نفت  ملي نهضت  هايضعفيكي از .  هاي آن پي برد

گذاري و بازاريابي و  ها و سرمايه نفت بدون حضور خارجي صنعت هاي قطع وابستگي به نفت و ادارة هبرنام
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ها  در برخورد با واقعيت ، بلكهده بودبيني و تدارك نش خواهران، از قبل پيش فروش نفت بصورت مستقل از هفت

   .شد به تدريج طراحي مي

 بر آيندگان است. اندشوند، بارها پيشمرگ آيندگان شدهتاريخ آنها كه در كاري نو پيشقدم ميسير در 

تر مسئوليت  هرچه اين ميراث بزرگ .ببرندها آموخته و بهره گذشتگان درستلخ و شيرين كه از ميراث 

بيني همه جزئيات و احتماالت و داشتن برنامه روشن براي  آينده نگري، پيش. تر آن نيز سنگينآموزي از  درس

  . گذارد همه آنها حتي در شيوه و شتاب مقابله و مبارزه هم تاثير مي


