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تاریخ دریافت1396/6/20:
تاریخ پذیرش1369/10/23 :
چکیده
این مقاله در چارچوب رویکردی بین رشته ای می کوشد از منظر جامعه شناسی سیاسی و اقتصاد سیاسی بین المللی بازار
نفت ،رابطه تعاملی میان حرکت های ناسیونالیستی نفتی در کشور و تحوالت در قواعد تولید وفروش نفت در بازار جهانی
نفت را در یک بازه زمانی بسیار مهم بررسی و تحلیل کند؛ رویکردی که در مطالعات در این حوزه کمتر مورد توجه قرار
گرفته است .در همین راستا پرسش اصلی مقاله این است که شرایط اجتماعی داخلی وقواعد ساختاری بازار نفت جهان در
بازه زمانی  1300تا  ،1360چگونه بر سیر تحول حرکتهای ناسیونالیستی نفتی در کشور تأثیر گذاشته اند؟پاسخی که به
عنوان فرضیه به این پرسش داده شده این است که «میزان عمق اجتماعی حرکتهای ناسیونالیستی نفتی و میزان قوت(یا
ضعف)قواعد ساختاری تولید وفروش نفت در بازار جهانی نفت ،در این دوره زمانی ،از طریق تعیین اهداف و دستاوردهای
جنبش ناسیونالیسم نفتی،پنج دوره متمایز از ناسیونالیسم نفتی را در کشور رقم زده است.مقاله نشان می دهد که دسته بندی
ناسیونالیسم نفتی در پنج دوره زمانی مورد نظر ،به درک بهتر ما از سیاستِ نفت در ایران و کشورهای نفت خیز و همچنین
رابطه تعاملی تحوالت نفتی در کشورهای نفت خیز با تحوالت بازار جهانی نفت در هر دوره کمک می کند .در همین
راستا ویژگی های هر دوره از نظر شرایط بازارنفت ،شیوه عملکرد شرکتها ،ماهیت حرکتهای ضد استعماری و اهداف
و نتایج این حرکتها به تفکیک بررسی شده است .روش تحقیق مقاله توصیفی -تاریخی وتحلیلی است.
واژههایکلیدی :ناسیونالیسم نفتی ،ایران ،بازار نفت ،نیروهای داخلی ،شرکتهای نفتی
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مقدمه 

اگر مسائل تاریخ معاصر ایران را بررسی کنیم کمتر رخداد مهمی را می توان در این دوره
پیدا کرد که به نوعی با مساله نفت ارتباطی نداشته باشد .در این باره می توان به طیف
مختلفی از حوادث تأثیرگذار اشاره کرد  :از روی کار آمدن دولت متمرکز پهلوی اول تا
اشغال کشور توسط قوای متفقین ،از جنبش ملی شدن نفت تا کودتای  28مرداد و از
حوادث تأثیر گذار کشور در دهه  1350در عرصه های داخلی تا بزرگترین آنها یعنی
پیروزی انقالب اسالمی.بنابراین مطالعه تاریخ تحوالت کشور در حوزه نفت ،کلید شناخت
بسیاری از تحوالت تاریخ معاصر ایران به حساب می آید.این پژوهش تالش می کند از
زاویهای جدید تاریخ نفت کشور را در دوره زمانی  1300-1360که نهایتا دولت پس از
انقالب تثبیت می شود بررسی کند.
در همین راستا مقاله حاضر با توسل به رویکردی بین رشته ای می کوشد از منظر
جامعه شناسی سیاسی و اقتصاد سیاسی بین المللی بازار نفت ،رابطه تعاملی میان حرکتهای
ناسیونالیستی نفتی در ایران را با پویش های بازار جهانی نفت ،در یک بازه زمانی بسیار
مهم بررسی و تحلیل کند .واقعیت این است که ملی کردن نفت در کشورهای نفت خیز
ماهیتی دو گانه داشته است؛یعنی هم می توان آن را یک تحول ساختاری عمده در سیاست
واقتصاد کشورهای نفت خیز(از منظر بروز یک حرکت سیاسی و اجتماعی جدی برای
اعمال حاکمیت بر منابع و کنترل درآمدهای نفت) به حساب آورد و هم آن را تغییری ژرف
در ساختار وقواعد بازار جهانی نفت(از منظر تغییر قواعد تولید وفروش نفت در بازار)
محسوب نمود.با این حساب می توان گفت در حرکت های ناسیونالیستی نفتی در
کشورهای نفت خیز ،هم عوامل اجتماعی مرتبط با یک جنبش اجتماعی قابل بررسی است
و هم عوامل مرتبط با نیروها و قواعد عمل کننده در بازار جهانی نفت .در همین راستا
پ رسش اصلی مقاله حاضر این است که شرایط اجتماعی داخلی وقواعد ساختاری بازار
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نفت جهان در بازه زمانی  1300تا  ،1360چگونه همزمان بر سیر تحول حرکت های
ناسیونالیستی نفتی در کشور تأثیر گذاشته اند؟پاسخی که به عنوان فرضیه به این پرسش
داده شده این است که «میزان عمق اجتماعی حرکت های ناسیونالیستی نفتی و میزان
قوت(یا ضعف)قواعد ساختاری تولید و فروش نفت در بازار جهانی نفت ،در این دوره
زمانی ،از طریق تعیین اهداف و دستاوردهای جنبش ناسیونالیسم نفتی،پنج دوره متمایز از
ناسیونالیسم نفتی را در کشور به شرح زیر رقم زده است:
-1دوره اول ازسال 1300تا (1312دوره ناسیونالیسم نفتی محدود با محوریت موازنه
مثبت)
-2دوره دوم از  1320تا

(1332دوره شکلگیری جنبش ملی شدن نفت با

محوریت موازنه منفی)
-3دوره سوم  1333تا(1351دوره تحقق صوری ملی شدن نفت در چارچوب
ناسیونالیسم مثبت )
-4دوره چهارم  1352تا (1357تحقق بخشی از اهداف ملی شدن نفت)
-5دوره پنجم  1358تا (1360تحکیم ملی شدن صنعت نفت)»
محقق با عنایت به متغیرهای دخیل در فرضیه به توصیف منظم رخدادهای مرتبط
با جنبش ناسیونالیسم نفتی در کشور پرداخته و تالش کرده با توجه به سیر زمانی رویدادها
و شاخص های مورد نظر ،الگویی را برای دستهبندی این رخدادها استخراج نماید .در این
الگو رابطه های علّی مشخصی در ارتباط با میزان توفیق جنبش ناسیونالیسم نفتی در هر
دوره و یک رشته ویژگی های مهم مرتبط با عوامل فعال در جنبش ناسیونالیستی و پویش
های بازار نفت برقرار شده و بنابراین تحقیق افزون بر ماهیت توصیف تحوالت ،جنبه
تحلیلی و تبیینی نیز پیدا کرده است .مقاله نشان می دهد که در طول زمان و در این پنج
دوره به طور کلی در مسیر تحقق اهداف ناسیونالیسم نفتی به تدریج توفیق های بیشتری به
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دست آمده است .تحقیق همچنین بررسی می کند در هر دوره چه تفاوتی از نظر اهداف
حرکت ناسیونالیستی ،ابزارهای پیگیری این اهداف،شرایط بازار نفت و دستاوردهای
ناسیونالیسم نفتی وجود داشته است.
در بررسی ماهیت تحوالت در حوزه نفت کشور در چند دهه اخیر عموما رویکرد
تاریخی یا تاریخی –سیاسی غالب بوده است.این بررسی ها یا بیشتر متمرکز بر عوامل
ونیروهای داخلی پیش برنده حرکت های ملی کردن نفت در کشور بوده یا نقش عوامل
بیرونی را بیشتر از جنبه روابط سیاسی ودیپلماتیک کشور با قدرت های تاثیر گذار جهانی
تحلیل کرده است .این تحقیق تالش می کند از زاویه ای درونی تر که بیشتر بر تحوالت در
درون با زار نفت جهان تمرکز دارد،تحوالت مرتبط با ملی شدن نفت در کشور را بررسی
کند .بنابراین جنبه نوآورانه تحقیق حاضر پیوند زدن تحوالت در بازار جهانی نفت با
حرکت های مرتبط با ملی شدن نفت در کشور و ارائه الگویی برای دوره بندی امواج
نهضت ملی کردن نفت در کشور است.
رویکردنظریمقاله 
الف.تعریفمفاهیم 

ناسیونالیسم به معنای جنبشی ایدئولوژیکی برای به دست آوردن و حفظ کردن استقالل،
وحدت و هویت برای مردمی است که برخی از اعضای آن به تشکیل یک ملت بالقوه و
بالفعل باور دارند(اسمیت .)20-21 : 1383،تاریخ نشان میدهد که فقدان استقالل و
حاکمیت ملی ،بزرگترین انگیزه تجلی ناسیونالیسم از درون ملتهاست(ابریشمی:1373،
.)15
ناسیونالیسم نفتی :منظور از ناسیونالیسم نفتی مجموعه دیدگاه ها و حرکت هایی
است که در کشورهای نفت خیز برای تحقق اعمال حاکمیت بر ذخایر نفت و صنعت نفت
مطرح شده و به انجام رسیده است .این جریان فکری معتقد بود ،اعطای امتیازات اقتصادی
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به بیگانگان  ،هم مبنای نفوذ سیاسی آنها را فراهم می کند و هم متضمن خسارت های
عظیم اقتصادی برای کشور است.پس جنبش ناسیونالیسم نفتی هم معطوف به هدف تأمین
استقالل سیاسی و حاکمیت ملی کشور بوده و هم منافع اقتصادی ناشی از اعمال مالکیت
وحاکمیت بر منابع کشور را مد نظر داشته است.در ضمن کاربرد واژه ناسیونالیسم نفتی
،بدین معنا نیست که ایدئولوژی و اهداف نیروهای هوادار ،صرفا ملی گرایانه بوده بلکه
شواهد تاریخی درکشورهای نفت خیز خاورمیانه واز جمله ایران حاکی از آن است که
طیف بزرگی از جریان های فکری واجتماعی حامل این ایده ها ،گروه های سیاسی
ومذهبی فعال درعرصه اجتماع ومخالف دخالت بیگانگان درکشور بوده اند(قمری:1380،
133-34؛ فاتح.)518 :1358،
میزان عمق اجتماعی نیروهای هوادار ملی شدن نفت :در دوره های زمانی مختلف،
طیفی از نی روها و گروه های داخلی از ایده اعاده حاکمیت ملی بر ذخایر و صنعت نفت
حمایت کرده اند .این نیروها عموما هم در داخل دولت و هم در سطح جامعه فعال بوده
اند .هر زمان این ایده ها و حرکت ها به بدنه جامعه منتقل شده و گروه ها وتشکل های
اجتماعی و سیاسی و رسانه ها نیز با آن همراه شده ودرقالب حرکت هایی همچون
راهپیمایی ،اعتصاب ،انتخابات و...از اهداف ملی شدن نفت حمایت کرده اند ،عمق
اجتماعی ناسیونالیسم نفتی تقویت شده است .هر زمان نیز که ایده ها وروش های پیگیری
اهداف مورد نظر درسطح نخبگان دربار و دولت وتکنوکرات های نفتی متمرکز بوده و
تالشی برای بسیج حمایت عمومی و حرکت های مردمی در مسیر اهداف مورد نظر صورت
نگرفته،می توان از ضعف بدنه اجتماعی ناسیونالیسم نفتی سخن گفت.
شرایط ساختاری بازار نفت:مقصود از شرایط ساختاری بازار نفت ،مجموعه قواعد و
رویه هایی است که بر اساس آن ذخایر نفت در هر دوره تولید وبه بازار عرضه شده است.
در همین ارتباط بازار جهانی نفت سه دوره از تحوالت ساختاری را پشت سر گذاشته و
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اکنون در دوره چهارم از نظر این شرایط قرار دارد .شرایط ساختاری بازار نفت،شیوه
عملکرد بازیگران نفتی و از جمله دولت های تولید و مصرف کننده نفت وشرکت های
چندملیتی نفتی را در بازار تعیین می کند (میرترابی.)177 :1391 ،
ب-چارچوبنظری 

رویکرد نظری تحقیق الگوی ساختار -کارگزار است که در آن قواعد ساختاری و
استعماری بازار نفت بر دولت درکشورهای نفت خیز تحمیل شده و دولت ملی نیز کوشیده
بهعنوان کارگزار به موا زات افزایش توانایی ها و انسجام نیروهای داخلی ،حاکمیت
ومالکیتش را بر ذخایر وصنعت نفت خود تقویت کند و پا را از محدودیت های ساختاری
اعمال شده توسط بازار نفت فراتر نهد .این الگو از رویکرد واقع گرایی انتقادی در تحلیل
سیاست خارجی کشورهای نفت خیز در حال توسعه بهره می برد .از آنجا که کشورهای
نفت خیز در روند ملی کردن صنعت نفت خود به شدت با عوامل بیرونی مرتبط با شرکت
های چندملیتی نفتی وسیاست خارجی کشورهای قدرتمند متبوع این شرکتها درگیر شدند،
بنابراین روند ملی کردن نفت ،تحولی صرفا داخلی نبوده بلکه ابعاد بین المللی عمده ای
داشته است.
الگوی ساختار-کارگزار در حوزه سیاست خارجی توسط اندیشمندان مختلف به کار
گرفته شده با این همه در میان صاحب نظران روابط بین الملل ،اجماع نظری در ارتباط با
تبیین رابطه ساختار وکارگزار و تأثیر آن برسیاست خارجی کشورها وجود ندارد.کنت والتز
در تحل یل عوامل مؤثر بر سیاست خارجی دولت ها ،برای ساختار نظام بین المللی اهمیت
بیشتری قائل است و از این رو رویکرد او را «واقع گرایی ساختاری» نامیده اند(حاجی
یوسفی) 109 :1381،رابطه تعاملی میان ساختار وکارگزار به شکل جدی تر در رویکرد
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«واقع گرایی انتقادی» توسط روی بسکار

1

و جسوب 2مطرح گردید .به گفته این دو،

ساختار وکارگزار را باید همچون دو فلز درون یک آلیاژ نگریست که آنچنان درهم آمیخته
اند که تمایزشان ازیکدیگر امکان پذیر نیست.بدین معنا که ساختار وکارگزار به لحاظ
نظری از یکدیگرقابل تفکیک هستند،اما درعمل کامالً در هم تنیده اند(مارش و
استوکر.)319-20 :1378،
با وجود آنکه واقع گرایی انتقادی ،نسبت به نظریه والتز ،به نقش و اراده کارگزار
اهمیت بیشتری می دهد اما در هر حال وزن بیشتری برای ساختار قائل است.جسوب این
ایده را مطرح کرده که الیه هایی از ساختارها وضعیت کارگزاران را تعیین می کنند و در
عین حال کارگزاران «به طور بالقوه» این امکان را دارند که با توسل به «کنش راهبردی» به
صورت فردی یا گروهی برای تحقق اهداف خود عمل کنند ( مارش و استوکر:1378،
.)318بدین ترتیب این ایده مطرح شده که «هرچندکنش ها[ی بازیگران]درون محیط های
ساخت مند شد ه تحقیق می یابند،ولی کنش گران همگی دارای پتانسیل (دست کم به طور
جزئی)تغییر آن ساختارها ازطریق کنش هایشان می باشند .این تأثیرکارگزاران برساختارها
ممکن است آگاهانه و عمدی باشد یا ناخواسته( ».مارش و استوکر.)320-21 :1378،
در بحث از رابطه ساختار-کارگزار ،شاید هیچ تفاوتی میان یک کشورنفت خیز
یاغیرنفت خیز قابل طرح نباشد چراکه همه دولت ها به عنوان کارگزار سیاست خارجی در
درون یک ساختار ویژه بین المللی عمل می کنند.اما بایدتوجه داشت که کشورهای نفت
خیزدر حال توسعه،تنها درساختارکالن نظام بین المللی عمل نمی کنند بلکه این کشورها در
بستر ساختار وقواعد ویژه ای فعالیت می کنند که از آن با عنوان «بازار جهانی نفت »یاد می
شود .در واقع پیوند تعاملی ساختار اخیر با دولت صادر کننده نفت است که عامل اصلی

1. Roy Beskar
2 .Jessop
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تمایز سیاست خارجی کشورهای نفت خیز با همتایان غیرنفت خیز آنها می شود و از این
رو در بررسی تحوالت عمده نفتی همچون ملی شدن نفت در کشورهای نفت خیز که ابعاد
بین المللی گسترده ای داشته است،باید به سراغ بازار جهانی نفت وآثار آن بر دولت های
صادرکننده نفت رفت.
در واقع بحث از ساختار به معنای قواعد وچارچوب هایی است که به واسطه آن
عملِ کارگزار محدو د ومقید می گردد وسخن ازکارگزار به معنای تأکید بر اراده ،سیاست ها
واستراتژی هایی است که بازیگران را قادر می سازد برمحیط اطراف وساختارها اثر بگذارند
.رویکرد تعاملی در بحث از ساختار وکارگزار بدین معناست که همین رابطه تعاملی میان
ساختار وکارگزار را می توان در ارتباط با بازارجهانی نفت به عنوان ساختار بسیار مهمی که
برعملکرد دولت ها وبه ویژه دولت های صادر کننده نفت تأثیرمی گذارد ،مطرح
کرد(میرترابی  .)155:1384،در این رابطه دو سویه ،قواعد ورویه های خاص بازار همچون
تولید،بازاریابی ،قیمت گذاری ومصرف نفت در هر دوره ،بر عملکرد بازیگران بازار تأثیر
می گذارد و در سوی دیگر ،بازیگران بسته به توان وموقعیت خود در عرصه نفت،تالش
می کنند قواعد ورویه های بازار رادر چارچوب منافع خود شکل دهند.چنانچه مقاله نشان
می دهد تالش ها برای ملی کردن نفت درکشورهای نفت خیز در حال توسعه را باید به
عنوان تالش بازیگران ضعیفی قلمداد کرد که دربطن محدودیت های ساختاری تحمیل
شده از طرف کارتل های بزرگ نفتی وقدرت های جهانی حامی این کارتلها ،عمل کرده
اند .این محدودیت های ساختاری البته در طول زمان وتا اندازه ای به واسطه تالش های
کشورهای نفت خیز برای اعمال کنترل بر بخش نفت خود دچار تحول شده اند.
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دورهبندیامواجناسیونالیسمنفتیدرکشور 

-1دوره1300تا(1312دورهناسیونالیسمنفتیمحدودبامحوریتموازنهمثبت) 

این دوره اولیای امور در ایران به تدریج با پیامدهای منفی یکه تازی انگلیس در امور کشور
وتالش آن برای گس ترش سیطره شرکت نفت جنوب به مناطق شمالی و به دست آوردن
امتیاز نفت شمال ،آگاه شدند .در نتیجه مبنای اولیه شکل گیری ناسیونالیسم نفتی در کشور
آن چیزی است که از آن با عنوان موازنه مثبت یاد می شود و عبارت است از وارد کردن
نیروی سوم(ایاالت متحده) به صحنه تحوالت نفتی کشور برای مقابله با یکه تازی نفتی
انگلیس  .روشن است این دیدگاه ها در سطح شماری از نخبگان سیاسی و زمامداران
کشور مطرح است و هنوز بدنه جامعه و افکار عمومی نه آگاهی عمیقی از ماهیت تحوالت
نفتی کشور دارد و نه زمینه همراهی آن با حرکت های استقالل خواهانه از این دست و
گسترش یافتن بدنه اجتماعی ناسیونالیسم نفتی پدید آمده است.
در همین راستا دولتمردان ایران در سال های  1300و  1302به دو شرکت امریکایی
به نام های استاندارد نیوجرسی و سینکلر برای بهره برداری از نفت شمال امتیازهایی
واگذار کردند اما این امتیازها عمدتا به واسطه کارشکنی شرکت نفت جنوب به نتیجه
نرسید و البته نقش دولت انگلیس نیز در این کارشکنی ها ،قابل تأمل است(کاتوزیان،
.)138 :1384
در دوره بعد اولیای امور در ایران به واسطه تغییر در اوضاع و احوال زمان و درک
بیشتر اهمیت صنعت نفت وچشم انداز اقتصادی مرتبط با آن ،تالش کردند با تغییر در مفاد
امیتاز دارسی ،منافع اقتصادی حاصل از امتیاز را افزایش دهند .مشارکت بیشتر ایرانیان در
اداره کردن صنعت نفت نیز هدف مهم دیگری بود که تعقیب می شد.مذاکرات در این باره
از  1306آغاز شد و درنهایت به امضای قرارداد  )1933( 1312منجر گردید .در شرایطی که
گفتگوهای طوالنی دو طرف برای تغییر مفاد امتیازنامه ادامه داشت ،شرکت نفت با کاهش
شدید سهم درآمد ایران مربوط به حساب مالی  ،1931خشم رضا شاه را برانگیخت و این
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امر منجر به الغای امتیازنامه دارسی از طرف ایران شد .در عین حال ایران آمادگی خود را
برای عقد قرارداد جدیدی که در آن «انصاف وعدالت رعایت شده باشد» ،اعالم کرد(تقی
زاده انصاری.)648 :1379 ،
در نهایت قرارداد معروف  1312به امضا رسید که عموم کارشناسان مسائل کشور،
معایب این قرارداد را از مزایای آن بیشتر ارزیابی کرده اند(نجاتی1387 ،؛ کاتوزیان 1384 ،؛
کارشناس1382 ،؛ لسانی.)1357،فراتر از مشکل تمدید  32ساله امتیازنامه سابق  ،حتی این
بحث مطرح شده که تغییر در سازوکار پرداخت سهم ایران از محل قرارداد ،سبب شد
مجموع پرداختیها به دولت ایران ،حتی از سهم  16درصدی امتیاز دارسی کمتر
شود(فرشادگهر.)112 :1381،با این همه از بین رفتن انحصار لوله کشی نفت به جنوب
کشور و تعهدات شرکت مبنی بر آموزش ایرانیان در امور صنعت نفت و به کارگیری شمار
بیشتری از اتباع ایرانی در این صنعت را باید از دستاوردهای محدود این دوره از
ناسیونالیسم نفتی درکشور قلمداد کرد(صدیق و حیدری.)71-80 :1386 ،
امتیاز دارسی با مخالفت شخص رضاشاه ملغی شد و قرارداد  1933نیز با موافقت
شخص رضا شاه منعقدگردید و رضا شاه با استفاده از نفوذی که در مجلس داشت توانست
این قرارداد را از تصویب مجلس هم بگذراند .بنابراین آنچه که محرز و مشخص است این
است که در خصوص این تحول مهم ،عموم مردم و نیروهای سیاسی نقشی کامال منفعل
داشته اند .در هنگام انعقاد این قرارداد دکتر مصدق به عنوان رهبر جنبش ملی شدن صنعت
نفت اولین رجل سیاسی بود که به این قرارداد انتقاد وارد کرد و از دولت خواست تا از
هرگونه منفعت یا مضراتی که این قرارداد برای کشور به بار خواهد آورد عموم مردم آگاهی
یابند(لسانی .)1357،عمق اجتماعی نیروهای داخلی در این مرحله پایین بوده و در مراحل
شکل گیری و نضج قرارداشته است .در این دوره اساسا نمی توان از یک جنبش اجتماعی
مرتبط با ملی شدن نفت در کشور سخن گفت اما می توان گفت زمینه های فکری چنین
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تحولی در سطح نخبگان در حال شکل گیری است .از نظر شرایط ساختاری بازار نفت نیز
این دوره شاهد حضور انحصاری شرکت های بزرگ نفتی در بازار نفت است که به واسطه
حمایت قدرتمند انگلیس از شرکت نفت جنوب ،مجموعا شرایط به گونه ای است که
موقعیت شرکت نفت جنوب با«سیاست امپریالیستی ناوچههای توپدار بریتانیا که کنترل
نظامی وسیاسی خلیج فارس را در دست داشت،پشتیبانی می شد(».کارشناس.)124 :1382 ،
-2دوره  1320تا (1332دوره شکلگیری جنبش ملی شدن نفت با محوریت موازنه
منفی) 

در این دوره جنبش ناسیونالیستی نفتی در کشور ،گستره و شتاب بسیاری به خود گرفت .
دامنه اجتماعی جنبش به شدت گسترش یافت به گونه ای که افکار عمومی مردم نسبت به
مسائل نفت حساسیت باالیی پیدا کردند و در حرکت های اجتماعی جنبش ،نقش آفرینی
نمودند.احزاب ونیروهای اجتماعی وسیاسی به شدت در موضوع ملی کردن نفت درگیر
شدند و مواضع هر یک در این باره ،به خطوط اصلی و تعیین کننده شکاف سیاسی در
کشور تبدیل گردید.رسانه ها به ویژه روزنامه ها نیز به طور گسترده در مسائل مرتبط با ملی
کردن نفت در کشور درگیر شدند و در شکل گیری جنبش و گسترش آن ،نقش عمده ای
ایفا نمودند.
اهداف جنبش نیز ارتقا یافت و اعاده استقالل سیاسی ،طرد شرکت نفت جنوب و
اعمال حاکمیت و مالکیت بر منابع نفت کشور و اداره صنعت نفت توسط ایرانیان ،جزو
اهداف اصلی ملی کردن نفت اعالم شد.قانون ملی کردن صنعت نفت کشور در هر دو
مجلس شورای ملی و سنا به تصویب رسید.برای نخستین بار دولتی بر سر کار آمد که
هدف اصلی خود را تحقق قانون ملی کردن نفت در کشور اعالم کرد و چند طیف سیاسی
نیرومند در مجلس شورای ملی نیز با این حرکت همراهی نشان دادند.
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آنچه که زمینه گسترش دامنه سیاسی واجتماعی جنبش ملی کردن نفت در کشور را
فراهم کرد وقایع مرتبط با جنگ جهانی دوم و اشغال کشور توسط قوای متفق و سقوط
حکومت خودکامه پهلوی اول بود.این شرایط هم فضای سیاسی بازتری را ایجاد کرد که
طی آن مسائل مرتبط با صنعت نفت کشور در عرصه عمومی مطرح شد و آگاهی عمومی
از اهمیت نفت و عمق مداخالت و رقابت های بیگانگان برای دستیابی به سهم نفت کشور
افزایش یافت .تأثیر دیگر این فضای سیاسی ،در هم شکستن فضای بسته سابق و رقابت بر
سر قدرت میان کانون های جدید قدرت بود« .از سقوط سلطنت نظامی رضاشاه در
شهریور  1320تا آغاز سلطنت نظامی محمدرضاشاه در مرداد ماه سال  ،1332قدرت در بین
پنج قطب جداگانه دست به دست میشد :دربار ،مجلس ،کابینه ،سفارتخانههای خارجی و
مردم» (آبراهامیان .) 208 :1389،به طور طبیعی در این شرایط موضع گیری درباره مسائل
نفت ،به یکی از گسل های عمده تعیین کننده جبهه بندی های قدرت در کشور تبدیل
گردید(نک :روحانی.)1353،در چنین شرایطی بود که دکتر مصدق ،نماینده مردم تهران در
آذرماه  ،1323طی نطقی در مجلس خواستار استخراج معادن نفت کشور توسط دولت ایران
شد .وی پیشنهاد پیگیری سیاست موازنه منفی در قضیه نفت را مطرح کرد و گفت به جای
آنکه دولت ،برای برقراری موازنه به همة پیشنهادهای کسب امتیاز پاسخ مثبت دهد باید به
هیچ یک از خواستاران امتیاز ،نه همسایه شمالی ،نه همسایه جنوبی و نه دولت آمریکا امتیاز
جدیدی داده نشود(نک .راسخی لنگرودی.)106-8 :1386 ،
در فضای مرتبط با تحوالت جنگ جهانی دوم ،تغییراتی درساختار قراردادهای نفتی
میان کشورهای تولیدکننده نفت وشرکت های نفتی پدید آمد که به اصل تقسیم پنجاه-
پنجاه سود حاصل از عملیات نفتی منجر شد.در سال  1948دولت ونزوئال قرارداد جدیدی
بر اساس تنصیف(پنجاه-پنجاه) با کمپانی های نفتی امضا کرده بود .در عربستان سعودی،
شرکت نفتی آمریکایی آرامکو نیز همان فرمول تنصیف منابع را پذیرفته و در دسامبر 1950
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قراردادی با دولت عربستان سعودی منعقد ساخته بود( .موسوی و امینی.)83 :1379،در
چارچوب این تحوالت بود که مجلس ایران امتیازهای محدود شرکت نفت جنوب را که
درقالب قراردداد گس -گلشاییان مطرح شده بود را نپذیرفت و به ملی شدن صنعت نفت
کشور رای داد(روحانی 79-80 :1353،؛شوادران1353،

96-100 :؛ صدیق و

حیدری.) 120 :1386،در این شرایط تقاضا برای ملی کردن نفت ،مورد حمایت افکار
عمومی وشمار زیادی از مطبوعات بود(علم .)152 :1371،با این همه روند ملی کردن نفت
در کشور با مخالفت جدی شرکت نفت ایران و انگلیس و دولت بریتانیا روبرو شد و در
مذاکراتی که برای حل بحران روی داد ،طرف مقابل حاضر نشد به اهداف واقعی ملی شدن
نفت درکشور گردن نهد(نک.ازغندی1381،؛ صدیق و حیدری.)130-145 :1386،
می توان گفت که در این دوره زمانی در مراحل اولیه جنبش ملی شدن نفت ،عمق
اجتماعی نیروهای هوادار ملی شدن یا همان نیروهای داخلی اعم از ملی و مذهبی تا سال
 1331مناسب است و امیدواری زیادی نسبت به پیروزی جنبش وجود دارد .اما به تدریج با
پیچیده تر شدن فضای سیاسی کشور ،به واسطه نقش آفرینی نیروهای داخلی و خارجی
تأثیر گذار و نمایان تر شدن عواقب تحریم اقتصادی کشور  ،زمینه های بروز اختالف میان
هوادران ملی شدن نفت شکل گرفت.در این فضا ،توانایی دولت مصدق برای پیشبرد
اهداف ملی کردن صنعت نفت و اداره کشور به طور فزاینده تحلیل رفت ودرنهایت این
دولت با کودتا ساقط شد(نک .فاتح.)1358 ،
از نظر شرایط ساختاری بازار نفت در این دوره ،همچنان تسلط کارتل های نفتی بر
صنعت و بازار نفت جهان به چشم می خورد و اتفاقا اقدامات هماهنگ شده این شرکت ها
برای جلوگیری از فروش نفت تولید شده در ایران در سطح جهان و افزایش تولید نفت در
عربستان وکویت در ناکام گذاشتن اقدامات دولت مصدق ،نقش عمده ای ایفا کرد .در
فاصله سال های  1950تا  ، 1953شرکت های بزرگ نفتی ،تولید نفت در سطح جهان را از
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 10/9میلیون بشکه در روز به  13میلیون بشکه افزایش دادند که این افزایش بیش از  3برابر
کل تولید نفت کشور در سال  1950پیش از ملی شدن نفت بود (نک .یرگین-32 :1376 ،
.)631در عین حال باید توجه داشت که افول نسبی قدرت انگلیس در دوره پس از جنگ
جهانی دوم  ،به ضعف موقعیت شرکت نفت جنوب درکشور نیز دامن زد وبه همین علت
دردوره پس از کودتا انگلیس ناگزیر شد شراکت شرکت های نفتی امریکا در بازار نفت
ایران را بپذیرد.دستاورد این دوره را می توان پایان دادن به یکه تازی شرکت نفت ایران
وانگلیس در کشور وتجربه هرچند محدود اداره و کنترل صنعت نفت کشور توسط ایرانیان
دانست.در عین حال می توان خاطرنشان کرد که پیشتازی ایرانیان در مبارزه علیه سلطه
استعماری شرکت های نفتی ،سرمایه معنوی و تجربه های ارزشمندی را فراهم کرد که در
سال های بعد در خدمت ملی کردن صنعت نفت کشورقرار گرفت.
-3دوره1333تا(1351تحققصوریملیشدننفتدرچارچوبناسیونالیسممثبت) 

در این دوره که پس از کودتای  28مرداد و بازگشت کشور به بازار نفت آغاز می شود ،به
جای شرکت نفت ایران و انگلیس،یک کنسرسیوم بین المللی که بازتاب دهنده سلطه
شرکت های بزرگ نفتی بر بازار نفت جهان است،کنترل تولید وفروش نفت کشور را در
دست میگیرد(موحد.)91: 1383،
تاسیس کنسرسیوم نقطه عطف عمده ای در صنعت نفت بود .مفهوم امتیاز متعلق به
خارجیان ،نخستین بار جای خود را به معامله و توافق متقابل داد .بنابراین طرفین برای
نخستین بار اعتراف و تایید می کردند که نفت از لحاظ اصولی به ایران تعلق دارد .طبق این
معامله جدید ،ذخایر نفتی و تاسیسات به شرکت ملی نفت ایران تعلق پیدا می کرد.
کنسرسیوم به عنوان عامل و مجری قرارداد صنعت نفت ایران را اداره می کرد و تمام تولید
آن را میخرید و هریک از شرکتهای کنسرسیوم سهم خود را از نفت با سیستم مستقل
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خویش به فروش می رساند .شرکت نفت ایران و انگلیس ،گرچه تحقیر شده بود ،شریک
عمده و مسلط و صاحب چهل درصد از سهم کنسرسیوم بود(یرگین.)536 : 1374،
قرارداد کنسرسیوم را میتوان تالشی برای حفظ منافع شررکتهای برزرگ نفتری و در
عین حال رعایت صوری اصول مربوط به ملی شدن صنعت نفت ایران تلقی کررد .البتره در
این میان منافع شرکتهای نفتی ،بیشتر مدنظر قرار داشت و به واسرطه ایرن قررارداد ،شررکت
ملی نفت ایران به صورت مالک و صاحبکاری درآمد کره حقروق و اختیرارات خرود را بره
کارگزار و عامل خود تفویض و تنها به مالکیت صوری برمنابع خود بسنده می کرد(.ذوقری،
)298 :1374در واقع طرفهای مذاکره با ایران در قرارداد کنسرسیوم« ،ملی شدن» را به عنوان
یک امر انجام شده پذیرفتند ولی از قبول اهداف ملی شدن ،با توجیه تغییر یرافتن اوضراع و
شرایط گذشته و بی نیازی بازار نفت دنیا از نفت ایران ،خودداری کردند(نجاتی-83 :1371 ،
.)80
کودتای  28مرداد ضربه سختی به جنبش ملی شدن نفت درکشور وارد کرد .بدین
ترتیب نیروهایی از این جنبش که به عرصه قدرت در کشور وارد شده و سکان داری
تصمیم های اجرایی و قانون گذاری را در دست گرفته بودند ،عمال از قدرت بیرون رانده
شدند.گروه ها و احزاب سیاسی هوادار ملی شدن نفت نیز سرکوب شدند .بدنه اجتماعی
این جنبش نیز که از پیش به واسطه تفرق نیروهای هوادار و آثار منفی چنددستگی ها و بی
ثباتی های سیاسی و وخاومت اوضاع اقتصادی در حال تحلیل رفتن بود ،هر چه بیشتر
تضعیف شد.
در عین حال جنبش اجتماعی ملی شدن نفت در کشور آن چنان سرمایه اجتماعی و
معنوی ای ایجاد کرده بود که حتی دولت پس از کودتا و دربار نیز ناگزیر بود خود را به
اهدا ف آن متعهد نشان دهد و البته توجیه این بود که اهداف ملی شدن نفت با ابزار وروشی
متفاوت در حال پیگیری است.تالش شاه در این مسیر ،در قالب استراتژی ناسیونالیسم
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مثبت گنجانده می شد .پس از کودتای  28مرداد  ،1332سیاست موازنه مثبت بار دیگر
تحت عنوان ناسیونالیسم مثبت بر سیاست خارجی کشور حاکم گردید و جایگزین سیاست
موازنه منفی شد .سیاست ناسیونالیسم مثبت شاه شامل چهار نگرش در بطن خود بود-1 :
تجدید روابط ایران و انگلستان -2حل بحران نفت -3همزیستی با شوروی -4افزایش
روابط با آمریکا.
این نگرش جدید در هیات حاکمه کشور به همراه تحوالتی که از امواج حرکت
های استقالل خواهی وضد استعماری به ویژه در دوران پس از جنگ جهانی دوم و بحران
کانال سوئز در  1956شکل گرفت ،زمینه پیشرفت درسیاست جدید کشور را فراهم
کرد.هرچند بحران نفتی سالهای  1951-1953در ایران در نهایت با پیروزی شرکتهای نفتی
پایان یافت ،با این حال این بحران ،نخستین زمینههای شکسته شدن انحصار بازار جهانی
نفت را فراهم کرد .بحران کانال سوئز در سال  1956نیز که از نظر فکری با جنبش ملی
شدن نفت در ایران مرتبط بود ،آسیب پذیری شرکتهای نفتی بزرگ و به ویژه قدرت
استعماری انگلیس را در خاورمیان ه افزایش داد .در نتیجه دو تحول یاد شده ،انحصار بازار
از دست شرکتهای بزرگ نفتی خارج شد ودر پیامدآن قراردادهای جدیدی در صنعت نفت
به امضا رسید که درآنها اصل تنصیف منافع شکسته شد(میرترابی.)123 : 1391،
بحران کانال سوئز که با اقدام در ملی کردن کانال به وجود آمد ،به شدت به موقعیت
استعماری انگلیس و فرانسه در خاورمیانه آسیب زد(.رئیس طوسی.)42-43 :1363 ،پس از
بحران سوئز ،انریکو ماتئی ،مدیر شرکت نفتی اِنی ایتالیا که شرکتهای بزرگ نفتی مانع از
ورود او به قرارداد کنسرسیوم ایران شده بودند ،تصمیم گرفت از شرایط پدید آمده پس از
این بحران بهره برداری کند .در پی رایزنیهای ماتئی با شاه و مقامهای ایرانی ،در نهایت
قراردادی در چارچوب قرارداد مشارکت میان شرکت آجیب مینراریا که از شرکتهای فرعی
ِانی به حساب می آمد با ایران به امضا رسید .این قرارداد اصل تنصیف در قراردادهای نفتی
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را بر هم ریخت چرا که براساس آن سود حاصل از استخراج و فروش نفت به نسبت  75به
 ،25به نفع ایران تقسیم شد .در واقع ماتئی تالش کرد با پذیرش چنین شرایطی در قرارداد
نفتی با ایران ،انحصار ایجاد شده توسط شرکتهای بزرگ بر بازار نفت را درهم
بشکند(یرگین.)649 :1376 ،
تحول دیگری که در راستای تحقق اهداف ناسیونالیسم نفتی در کشورهای نفت خیز
در این مقطع رخ داد ،تأسیس سازمان اوپک درسپتامبر  1960بود .در شکلگیری سازمان
اوپک عوامل بسیاری نقش داشتهاند .شرایط استعماری موافقتنامههای امتیازی در کشورهای
نفتخیز ،دستیابی کشورهای نفتخیز به موافقتنامههای مبتنی براصل تنصیف ،افزایش
آگاهی قشر تکنوکرات نفتی در این کشورها ،پیدایش و شناخت زمینههای همکاری متقابل،
اوجگیری جنبشهای ضداستعماری در دوره پس از جنگجهانی دوم و شکست تالشهای
انفرادی کشورهای نفت خیز برای احقاق حق خود در مقابله با شرکتهای نفتی که نمونه آن
در جنبش ملی شدن نفت ایران مشاهده شد را باید از جمله این عوامل برشمرد(فرشادگهر،
.)68-69 :1382
اوپک که چندسال اول فعالیت خودرا به تحکیم وتثبیت موقعیت خود پرداخت ،به
تدریج موضع فعال تری درپیگیری حقوق کشورهای صادرکننده نفت در پیش گرفت که از
جمل ه آن می توان یکسان کردن حق امتیازهای پرداختی شرکت های نفتی (که سبب
افزایش درآمد کشورهای نفت خیز خاورمیانه شد) تعدیل بهای نفت بر اساس تورم ساالنه
دالر امریکا و تغییر اصل تنصیف به  55به  45به نفع کشورهای صادرکننده نفت اشاره
کرد(اوپک.)235-221: 1388،در همه این اقدامات اوپک،نقش ایران به عنوان یکی از
اعضای موسس و موثر اوپک برجسته بود.
در جمعبندی ویژگیهای دوره سوم میتوان گفت جنبش ملی کردن نفت در این
دوره از نظر بدنه اجتماعی رو به افول رفته و در اهداف و روش های پیگیری این اهداف
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نیز تغییراتی جدی بروز کرده است.از نظر اهداف ،هدف اعمال حاکمیت بدون خدشه بر
صنعت نفت کشور که در دولت مصدق دنبال می شد دچار بازنگری شده وبه حاکمیت
صوری رضایت داده شده است .در عین حال در این دوره تالش هایی برای افزایش سهم
درآمدهای کشور از محل تولید وفروش نفت و تغییر در ساختار قراردادهای حاکم بر
صنعت نفت که مبتنی بر اصل تنصیف منافع میان شرکتهای نفتی وکشور صاحب نفت بود
،صورت پذیرفته است.این ها تالش هایی است از باال و عمال اقدامی برای بسیج پشتیبانی
مردمی از اهداف مورد نظر صورت نمی پذیرد .در این دوره اهداف مورد نظر در سطح
دربار وگروه تکنوکرات های نفتی دنبال شده است .روش پیگیری اهداف نیز در چارچوب
بهره گیری از رقابت منافع نفتی قدرت های بزرگ(به ویژه ایاالت متحده و انگلیس)،رقابت
منافع شرکت های بزرگ نفتی وشرکت های نفتی تازه وارد وچانه زنی دسته جمعی در
قالب سازمان تازه تأسیس اوپک است.
-4دورهچهارم1352تا(1357تحققبخشیازاهدافملیشدننفت) 

دهة  ، 1970با نگرانی جدی دربارة وضعیت ذخایر و تولید نفت در جهان آغاز شد؛ نگرانی
هایی که از بروز تحوالت جدی در بازار نفت خبر می داد .در سال  ،1970تولید نفت در
آمریکا ،آن گونه که از قبل پیش بینی شده بود به اوج خود رسید و روند نزولی پیدا کرد .
از سوی دیگر دو دهه نفت ارزان ،که به رشد پرشتاب صنعتی در آمریکا  ،اروپا و ژاپن
یاری رسانده بود  ،روند تقاضا را به سرعت باال برده بود .این تقاضای فزآینده به طور
عمده با تکیه بر نفت خلیج فارس پاسخ داده شده بود و اکنون چهار کشور ایران ،عربستان
 ،عراق و کویت 1/5 ،برابر آمریکا نفت تولید میکردند(وزیری .)367 :1380 ،در این زمان
نگرانی هایی جدی در ارتباط با بروز بحران انرژی و تمام شدن ذخایر نفت جهان پدید
آمده بود(رئیس طوسی .)48-49 :1363،
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واقعیت این است که در این زمان شدت وابستگی غرب به نفت خاورمیانه ،قدرت
های غربی و شرکت های چند ملیتی نفتی را در برابر اقدامات کشورهای نفت خیز منطقه
برای اعمال کنترل بیشتر بر عملیات تولید و فروش نفت آسیب پذیر کرده بود .در این زمان
لیبی  ،الجزایر و عراق  ،به عنوان سه کشور نفت خیز چالشگر منافع غرب در منطقه  ،اقدام
های هماهنگی را در ملی کردن نفت و افزایش بهای نفت صادراتی خود آغاز کردند و به
سبب آسیب پذیر شدن طرف مقابل ،به موفقیت های درخورتوجهی دست یافتند (نک .
میرترابی [ب].) 1391،با این حال کشورهای حوزة خلیج فارس ،که گرایش بیشتری به
غرب داشتند ،در چارچوب طرح موسوم به مشارکت ،با پرداخت غرامت ،کنترل صنایع
نفت خود را در دست گرفتند .ایران نیز که به صورت ظاهری نفت خود را ملی کرده بود،
با تجدید نظر در قرارداد کنسرسیوم  ،امکان اعمال کنترل بیشتر بر صنعت نفت خود را به
دست آورد.
احتماالً شرکت های چند ملیتی غربی با ترتیبات جدید چندان مخالفتی نداشتند و
آماده بودند عملیات تولید را به کشورهای صاحب نفت در چارچوب قرارداد مشارکت
بسپارند .زیرا در فضای آن روز چنین احساس می شد که شرکت ها همچنان کنترل خود را
بر عملیات فروش نفت ادامه خواهند داد ،با آزاد کردن منابع مالی خود و دریافت غرامت
ق ادر خواهند شد در انرژی جایگزین سرمایه گذاری کنند و سرانجام اینکه هزینه سرمایه
گذاری های هنگفت برای تأمین آتی نفت را به کشورهای صاحب نفت ،منتقل
نمایند(وزیری ) 367 :1380 ،با این همه واقعیت این است که با این تحول ،ساختار بازار
نفت ،تغییر شگرفی را تجربه کرد وبرای نخستین بار کشورهای عمده تولید کننده نفت
موفق شدند تا اندازة زیادی مالکیت و حاکمیت خود را بر منابع زیرزمینی اشان اعمال کنند
و از این توانایی برای تأثیر گذاری بر قیمت ها در بازار در چارچوب تصمیمات هماهنگ
در اوپک بهره برداری نمایند)..(Bina,2006بدین ترتیب می توان گفت در این دوره شرایط
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ساختاری بازار نفت ،تحول شگرفی را تجربه کرده است که طی آن موازنه قدرت به نفع
کشورها صاحب نفت ،تغییر کرده است.
در همین راستا بود که شاه ایران خواهان تغییر در قرار داد کنسرسیوم شد وقرارداد
سن موریتس را با شرکت های نفتی به امضا رساند(موسوی.)153: 1384 ،قرارداد سن
موریتس زمینه کنترل بیشتر ایران بر عملیات تولید نفت را فراهم کرد.به موجب ترتیبات
جدید ،شرکت ملی نفت ایران نه تنها مالک بلکه اجرا کننده عملیات نفتی نیز شد .به
رسمیت شناختن شرکت ملی نفت ایران به عنوان یک شرکت عامل ،که اولین بار در ارتباط
با یک شرکت دولتی صورت می گرفت ،پیروزی بسیار مهمی برای ایران به حساب می
آمد(یرگین.)987 :1376،شاه پس از امضای این قرار داد اعالم کرد که « 73سال تسلط
خارجی بر صنعت نفت پایان یافت و سرانجام من برنده شدم!»(یرگین .)987 :1376،تعبیر
شاه در این باره که شخص او در این ماجرا برنده شده است ،نشان می دهد که در این دوره
جنبشی اجتماعی در حمایت از اعاده حاکمیت بر صنعت نفت وجود ندارد و البته در سطح
هرم قدرت سیاسی نیز اعتقادی به این نوع حرکت به چشم نمی خورد.
از دیگر تحوالت مهم این دوره می توان به بروز نخستین شوک نفتی اشاره کرد که
طی آن بهای نفت در بازار حدود  4برابر افزایش یافت(ترزیان  .)229 :1367 ،درپی بروز
این حوادث ونخستین شوک نفتی ،تعیین قیمت نفت در عمل در اختیار اوپک قرار گرفت
وبا توجه به سهم تولید اعضای اوپک درکل تولید نفت جهان ،قیمت رسمی این سازمان،
پایه ای برای قیمت گذاری نفت خام گردید(.شیرخانی و قوام ملکی.)214 :1388،
درجمعبندی باید گفت تحوالت دهه  ،1970زمینه کنترل بیشتر صنعت و تجارت
نفت را توسط کشورهای صاحب نفت فراهم کرد و شکست بزرگی در روابط استعماری
ای که از ابتدای قرن بیستم در چارچوب منافع قدرتهای بزرگ شکل گرفته بود ،به وجود
آورد .در این دوره هم مثل دوره قبل ،هماهنگی وهمکاری میان نیروهای اجتماعی هوادار
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ملی شدن نفت در الیه های پایین جامعه و در باال یعنی دولت و دربار وجود نداشت .در
واقع مسیر حرکت برای تحقق میزان بیشتری از اهداف ملی کردن نفت عمدتا توسط دربار
و از باال هدایت شد.
در این دوره هدف ناسیونالیسم نفتی ،استفاده از فرصت تحوالت ساختاری بازار
نفت ،برای اعمال حاکمیت و مالکیت بیشتر بر صنعت نفت کشور است که در چارچوب
بازنگری در قرارداد کنسرسیوم و امضای قرارداد سن موریتس دنبال شده است .در همین
راستا اعمال کنترل بیشتر بر صنعت نفت کشور و اداره بخش های مختلف آن توسط
شرکت ملی نفت ایران و کاهش نفوذ شرکت های عضو کنسرسیوم در اداره صنعت نفت از
باال مد نظر قرار گرفته و دنبال شده است .همچنین افزایش سهم درآمدهای کشور از محل
فروش نفت نیز در این دوره مد نظر است که به ویژه در تالش شاه در افزایش بهای نفت
از طریق اوپک در خالل بروز شوک اول نفتی و چانه زنی در سال های بعد برای افزایش
مجدد بهای نفت ،جلوه گر شده است.ابزارهای پیگیری این اهداف نیز همانند دوره قبل
بهره گیری از فرصت های بازار نفت وتحوالت منطقه خاورمیانه و چانه زنی دیپلماتیک
دوجانبه ودسته جمعی است.
 -5دوره پنجم  1357تا (1360تحکیم ملی شدن نفت)
در این دوره که یک جنبش اجتماعی انقالبی علیه رژیم شاه شکل گرفته ،عمق یافتن
اجتماعی اهداف مرتبط با ملی کردن صنعت نفت در کشور عمال محرز است .یکی از نشانه
های این امر را می توان در پیوستن کارکنان صنعت نفت به جریان انقالب واعتصاب
چندماهه آنها دید که عمال صدور نفت کشور را متوقف کرد و اعتبار بین المللی رژیم
پهلوی را از این منظر زیر سوال برد .دربیانیه ای که به مناسبت پایان این اعتصاب منتشر
شد ،به اهداف ملی شدن نفت نیز به طور صریح اشاره شده است.در این بیانیه از جمله
« لغو کلیه قراردادهای استعماری شرکت ملی نفت ایران با شرکتهای خارجی و رسیدگی به
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کلیه پیمانهای زیانبار گذشته،اعمال حاکمیت شرکت ملی ایران بر کلیه عملیات و تعطیلی
مراکز استعماری تحمیلی مانند شرکت خدمات نفت ایران در لندن (عامل کنسرسیوم نفتی)
و تمرکز کلیه فعالیتهای بازرگانی صنعت در ایران».....اشاره شده است(روزنامه اطالعات28
بهمن و اول اسفند .) 1357
با پیروزی انقالب اسالمی قانونی به تصویب رسید که به موجب آن کلیه
قراردادهای نفتی مغایر با قانون ملی شدن صنعت نفت در ایران ملغی شد .قرارداد سن
موریتس نیز در همین راستا لغو گردید.این تصمیم در کنار شرایط حاکم بر بازارهای نفتی
یعنی افزایش تقاضا و کاهش عرضه ،ایران را در گزینش مشتریان و چگونگی معامله با آنان
یاری کرد( .یرگین،1376،ج دوم.)1157-50 :یکی دیگر از اهداف انقالب ،تجدید نظر در
سیاست تولید و فروش نفت کشور بود .این رویکرد،برکاهش صادرات نفت وذخیره سازی
آن به عنوان ثروتی ملی برای نسلهای آینده وهمچنین جایگزین سازی صادرات مواد دیگر
به جای نفت مبتنی بودوالبته افزایش پیوسته بهای نفت،امکان اتخاذ چنین رویکردی را
بیش از پیش فراهم کرد .تمامی جناحهای موجود در کشور،در نخستین ماه های پس از
پیروزی انقالب،خواهان کاهش قابل مالحظه سطح تولید وصادارات نفت بودند(رنر:1381،
.)185
این تحول انقالبی به طور طبیعی ،به شدت بر ساختارها وروابط حاکم بربازار نفت
نیز اثر گذاشت و نظم حاکم بر این بازار را به چالش کشید.پیروزی انقالب ایران در سال
 ، 1979از نظر ایاالت متحده چالشی فوری در برابر منافع نفتی این کشور در منطقه
خاورمیانه ایجاد کرد .پیروزی انقالب کاهش عرضه ی نفت  ،افزایش بهای آن در بازار و
ملی شدن صنعت نفت کشور را به همراه داشت.)Noreng 2006:48( .دولت انقالبی ایران،
آماده بود بدون دخالت شرکتهای عضو کنسرسیوم ،سیاست های نفتی خود را دنبررال
کند .بدین ترتیب دسترررسی شرکتهای عمده به نفت خام ایران از  84/5درصد تولید در
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سالهای 1355-56به حدود 30درصد در سال های  1357-58کاهش یافت .در این راستا
جمهوری اسالمی ایران در خط مقدم حرکت به سوی معامالت مستقیم با دولتهای
مصرف کننده وشرکت های ملی نفت قرار گرفت وموفقیت آن در ورود به این گونه
معامالت ،سایردولت های عضو اوپک را نیز به دنبالهروی تشویق کرد.این گونه معامالت
در سال  1358به اوج خود رسید به طوری که  37درصد صادرات نفت اوپک ازاین طریق
انجام شد (رنر .) 199 :1381،به واسطه بروز انقالب در ایران و تحول در سیاست های
تولید وفروش نفت کشور ،الگوی معامالت مستقیم نفت به جای فروش نفت از طریق
شرکت های چندملیتی نفتی در بازار رواج پیدا کرد که نشانگر تحولی جدی در قواعد
ساختاری بازار نفت است .همچنین در این دوره ،معامالت تک محموله نفت ،عمال به
شاخص تعیین کننده بهای نفت در بازار تبدیل شد که تحولی بی سابقه در بازار نفت
محسوب می شد(نک.یرگین.) 1376،
ایران درسال ،1361فعالیت حفاری خودرا سرعت بخشید،ظرفیت پاالیشگاهی خود
را افزایش داد و برنامهای برای تزریق گاز به مخازن نفتی به اجرا در آورد .این اقدام ضریب
بازیافت حوزه های نفتی را از  17درصد به  25درصد رساندو بیش از  10میلیارد بشکه به
ذخیره های نفتی قابل استخراج اضافه کرد.در خالل جنگ،همچنین طرحهایی برای افزایش
تولید از منابع بستر دریا،افزایش ظرفیت پاالیشگاهها واجرای طرح تزریق مجدد گاز( ،که
 1/6میلیارد دالر هزینه دربر داشت )به اجرا درآمد.در تمامی این طرحها ایران تالش کرد تا
حد امکان به طور مستقل از شرکتهای نفتی عمل کند و تواناییهای خوددر زمینه فعالیتهای
نفتی در بخشهای باال و پایین دستی ارتقا بخشد.عملیات موفقیت آمیز حفاری ،موفقیت این
تالش ها را ثابت کرد.در عین حال این تالشها باموانعی همچون کمبود سرمایه ،نیروی فنی
ماهر و ضعف مدیریت کیفی روبرو بود (رنر.)207 :1381،
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در جمع بندی تحوالت دوره اخیر ناسیونالیسم نفتی در کشور می توان گفت در این
دوره  ،تحقق واقعی اعمال حاکمیت بر همه بخش های صنعت نفت کشور اعم از تولید
وفروش نفت کشور و اداره ابعاد مختلف صنعت نفت ،دوباره مد نظر قرار گرفت و حتی
نخبگان انقالبی پا را از این فراتر گذاشته و تالش کردند نظم نفتی مورد نظر غرب در
منطقه را به چالش بکشند.در این مرحله ،اهداف ملی کردن صنعت نفت کشور در ذیل
دیگر اهداف انقالب اسالمی مورد توجه جدی قرار گرفت .بدنه اجتماعی جنبش انقالبی
کشور نیز به طور گسترده با اهداف مرتبط با ملی کردن نفت کشور همراهی کرد که از
نشانه های عمده آن می توان به اعتصاب گسترده کارکنان صنعت نفت کشور اشاره کرد.
بسیاری از گروه ها واحزاب سیاسی هوادار ملی شدن نفت همچون جبهه ملی و حزب
توده در کنار طیف گسترده تر نیروهای سیاسی -مذهبی در این دوره دوباره فعال شدند.
کنترل کامل صنعت نفت کشور و اعمال حاکمیت واقعی بر تمامی ابعاد صنعت نفت نیز در
این دوره محقق گردید.
نتیجهگیری 


مطالعه سیر تحول ناسیونالیسم نفتی در ایران در سالهای  1300-1360نشان داد که پدیده
ناسیونالیسم نفتی در کشور در پنج دوره زمانی مورد بررسی ،همواره در قالب یک جنبش
اجتماعی گسترده ظاهر نشده است و از این حیث می توان وجوه تمایز خاصی را میان
حرکت های ناسیونالیستی نفتی و جنبش های اجتماعی ضد استعماری در نظر گرفت .در
واقع ناسیونالیسم نفتی را می توان در ذیل این جنبشهای اجتماعی و مختص به جوامع
نفت خیز به حساب آورد که لزوما همواره با یک بسیج اجتماعی گسترده پیش نرفته
است.در پنج دوره زمانی مورد بررسی نیز تنها در دوره ملی شدن صنعت نفت و دوره پس
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از انقالب ،بدنه اجتماعی این حرکت گسترش یافت و در سه دوره دیگر ،ناسیونالیسم نفتی
حرکتی از باال بود.
نکته جالب توجه دیگر این است که به موازات گسترش بدنه اجتماعی ناسیونالیسم
نفتی در کشور ،اهداف مورد نظر نیز توسعه یافته و تحقق ملی شدن صنعت نفت در ابعاد
مختلف آن مد نظر قرار گرفته است .عکس این قضیه نیز صادق بوده است بدین معنا که با
کاهش عمق بدنه اجتماعی این حرکتها ،در اهداف نیز تجدید نظر شده و عموما نوعی
مصالحه میان اهداف ملی شدن نفت وقواعد ساختاری حاکم بر بازار نفت دنبال شده است.
یکی از مزایای مطالعه سیر تحوالت نفتی کشور در قالب پنج دوره ناسیونالیسم نفتی
در کشور این است که توالی رویدادها و روابط علت و معلولی میان کنش کشورهای
ضعیف نفت خیز و نیروهای قدرتمند حاکم بر بازار نفت جهان را از زاوایه ای جدید قابل
بررسی می سازد .این بررسی نشان می دهد که در دوره  60ساله مورد نظر ،همواره
تالش هایی برای پیشبرد و ارتقای منافع نفتی کشور ،وجود داشته اما اهداف و روش های
مورد استفاده در این حرکت ها ،تفاوت های درخور توجهی با هم داشته و البته دستاوردها
نیز متفاوت بوده است .نکتة شاید مهمتر ،نشان دادن اثر قدرتمند عوامل ساختاری بازار
نفت بر کنشگری کشورهای نفت خیز در پیشبرد منافع نفتی خودشان است .این دورهبندی
نشان میدهد که به موازات زوال حاکمیت انحصاری شرکتهای بزرگ نفتی بر بازار نفت
جهان ،زمینه های مساعدتری برای تحقق اهداف ملی شدن نفت در کشورهای نفت خیزو
از جمله ایران فراهم شده است و البته باید توجه داشت که مبارزات پیگیر در کشورهای
نفت خیز در مقابله با یکه تازی این شرکتها نیز در زوال تدریجی این ساختار نقش مهمی
داشته است و این امر نشانگر همان رابطه تعاملی ساختار -کارگزار است که بهعنوان مبنای
تحلیل این دورهبندی تاریخی در مقاله مورد استفاده قرار گرفت .دورهبندی ناسیونالیسم
نفتی در کشور در جدول زیر نشان داده شده است.
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جدول  :2دورهبندی حرکتهای ناسیونالیستی نفتی در کشور بر مبنای اهداف و دستاوردها
دوره زمانی

عنوان دوره

 1300تا 1312

شرایط

عمق اجتماعی نیروهای

اهداف اصلی ملی

ساختاری بازار

هوادار ملی شدن نفت

شدن

روشهای پیگیری اهداف

دستاوردها

نفت
ناسیونالیسم

تسلط کارتل

ضعیف-اقدامات در سطح

پایان دادن به فعالیت

بهره گیری از رقابت شرکت های

پایان یافتن انحصار شرکت

نفتی محدود با

های نفتی

نخبگان حاکم

انحصاری شرکت نفت

بزرگ نفتی-مذاکراه

نفت جنوب ضمن تن دادن به

محوریت

جنوب-افزایش سطح

موازنه مثبت

درآمدها

تمدید فعالیت آن

 1320تا

شکل گیری

استمرار تسلط

قوی-درگیر شدن طیف

خلع ید از شرکت نفت

بسیج عمومی در مسیر اهداف

خلع ید از شرکت اما بازگشت

1332

جنبش ملی

کارتل های

مختلف نیروهای سیاسی

جنوب–اعمال

جنبش-بهره گیری از قوای مقننه و

آن درقالب کنسرسیوم-سرمایه

شدن نفت با

نفتی

ومذهبی

حاکمیت ومالکیت

مجریه در تحقق اهداف -پیگیری در

معنوی مبارزات که زمینه

محوریت

برصنعت نفت

مجامع بین المللی

تالش های بعدی شد

موازنه منفی

ودرآمدهای آن

 1333تا1351

تحقق صوری

روند رو به

بدنه اجتماعی جنبش رو

رضایت به حاکمیت

بهره گیری از رقابت منافع نفتی

امضای قراردادهای مشارکت-

ملی شدن نفت

کاهش تسلط

به افول رفت

صوری بر نفت-

قدرت های بزرگ وشرکت های

افزایش سهم کشور از فروش

در چارچوب

کارتل های

افزایش سهم درآمدهای

نفتی -چانه زنی دسته جمعی در

نفت

ناسیونالیسم

نفتی

کشور از محل فروش

قالب سازمان اوپک

مثبت

نفت
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 1352تا 1357

تحقق بخشی از

استمرار روند

استمرار ضعف بدنه

استفاده از فرصت

چانه زنی دیپلماتیک دوجانبه و دسته

تقویت نقش شزکت ملی نفت

اهداف ملی

زوال قواعد

اجتماعی جنبش

تحوالت ساختاری

جمعی

در اداره صنعت نفت-افزایش

شدن نفت

کارتل های

بازار نفت برای اعمال

شدید سهم درآمدهای کشور

نفتی

حاکمیت بر صنعت

ازفروش نفت

نفت کشور -افزایش
سهم درآمدهای کشور
از فروش نفت
 1358تا 1360

تحکیم ملی

فروپاشی نظم

فراگیر شدن بدنه اجتماعی

تحقق واقعی اعمال

اقدامات انقالبی مانند اعتصاب

در دست گرفتن کنترل تمامی

شدن صنعت

کارتلی بازار

جنبش ملی شدن نفت در

حاکمیت بر همه بخش

کارکنان صنعت نفت –تغییر گسترده

بخش های صنعت نفت اعم از

نفت

نفت

ذیل جنبش انقالبی موجود

های صنعت نفت

بدنه مدیریتی و پرسنلی صنعت نفت

تولید وفروش نفت

-لغو قراردادهای نفتی سابق
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