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مقدمه

از آن هنگام که نفت در ایران کشف شد، سرنوشت مملکت ما در 
همه عرصه ها از اقتصادی و سیاسی گرفته تا اجتماعی و فرهنگی 
زیر نفوذ نفت قرار گرفته و بوی نفت از همه ساحت ها ساطع است.
محمدعلی موحد، ماهنامه اندیشه پویا، شماره 14

انقالب اسالمی به عنوان یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر، تغییرات اساسی 
در ســاختارها و نهادها و حتی در تفکر ایرانیان ایجاد کرد. اساســا انقالب با 
به هم ریختن نظم ســابق به دنبال ایجاد نظم نو و پی ریزی مناسبات و ساختار 

جدید در جامعه است.
نقطه مشــترک تمام مبارزان و نیروهای انقالبی اعــم از چپ، مذهبی و 
ملی گرا، حذف شــاه از مناسبات قدرت بود؛ اما کسی برای بعد از حذف شاه 
فکر نکرده بود، همه می گفتند تمام مشــکالت زیر سر شاه است و با رفتن او 

از قدرت تمام امور کشور سامان می یابد.
 تصور انقالبیون از شاه بی راه نبود چراکه »... شاه که برگشت [بعد از کودتای 
28 مرداد] آمریکایی ها را شگفت زده کرد؛ آن آدم بزدل  ترسو به یک موجود لجوج 
پرتحرک، پرتوقع و فزون طلب مبدل شــده بود. شــاه با خود می اندیشید که اگر 
آمریکا یا بریتانیا یا هر کس دیگر برای موفقیت نقشه خود نام او را الزم دارند باید 
بهایی را که او می خواهد بپردازند. از این پس سررشته تمام کارها باید در دست 
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خود او باشد. آنها چه می خواهند؟ نفت می خواهند؟ باید با من مذاکره کنند. پول 
نفت باید در اختیار من باشد و همین است که می بینیم عطش شاه نسبت به پول 
نفت رو به تزاید گذاشــت؛ چراکه او می خواست همه چیز را قبضه کند و سلطه 
مطلق هم جز با تمرکز قدرت میســر نیســت و این هم محتاج پول است و پول 

منحصرا از طریق نفت به دست می آید.«
افزایش شدید قیمت نفت در ابتدای دهه 50 موجب نمایش چهره دیگری 
از شــاه شد. شــاه دیگر خود را قدرت مطلق می دانست و در تمام حوزه های 
سیاســی، اقتصادی و فرهنگی به دنبال تغییرات اساســی بــود. تجدیدنظر در 
برنامه توسعه، تاسیس حزب رستاخیر، حرکت به سوی تمدن بزرگ، برگزاری 
جشن های 2500 ســاله شاهنشــاهی ایران و خریدهای عظیم تسلیحاتی و... 

برون دادهای نفت دوازده دالری بود.
تحلیل انقالبیون در حوزه اقتصاد سیاسی این بود که »نفت« گران موجب 
شــده است که اقتدارگرایی شاه تقویت شود و شاه خود را محق می داند که با 
این عامل در تمام امور دخالت کند. تجربه شکست ملی شدن صنعت نفت نیز 

در این تصویرسازی بی تاثیر نبود.
دکتر مصدق و سیاســتمداران ملی گرا تصور می کردنــد ملی کردن نفت 
موجب کوتاه شــدن دست شــرکت های خارجی از این صنعت خواهد شد، 
امــا راهبردی در ُبعد داخلی صنعت نفت نداشــتند. نفت ملی شــده وقتی با 

اقتدارگرایی شاه ترکیب شد، نوع جدیدی از حکومت را شکل داد.
تجربه ملی کردن نفت در ذهن مهندس بازرگان پروژه ای را شــکل داد تا 
بر اســاس آن ارتباط کارگزار با نفت قطع شود. پروژه فکری مهندس بازرگان 
بعد از روی کار آمدن دولت موقت با تاسیس وزارت نفت جنبه عملی به خود 
گرفت. وی در روز معارفه مهندس معین فر به عنوان اولین وزیر نفت جمهوری 
اسالمی می گوید: »... تاسیس وزارت نفت از جمله کارهایی بود که باید هشت  
ماه پیش انجام می شد. از همان آغاز کار دولت موقت در برنامه و ذهن ما بود 
شرکتی که نقش اساسی در اقتصاد ما، شرایط اجتماعی، سیاست و سرنوشت 
ما داشــته و دارد. در نظام گذشته زیر نظر مستقیم شاه مملکت قرار داشت و 
به صورت یک دستگاه مستقل عمل می کرد؛ حال که جمهوری اسالمی به جای 
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نظام شاهنشاهی آمده است طبیعی است که این دستگاه نمی تواند یک دستگاه 
جدا از دولت باشد.« به نظر می رسد پروژه فکری مهندس بازرگان با استعفای 

دولت موقت به محاق رفت و ساختارها خود را دوباره بازیابی کردند.
قانون تشــکیل وزارت نفت در شــورای انقالب و فضای انقالبی حاکم 
بر جامعه در 4 ماده و حدود 220 کلمه به تصویب رســید. در ُبعد داخلی و 
در چارچوب ذهنی مهندس بازرگان رابطه نفت و ســاختار سیاسی روشن و 
شفاف بود؛ در مقابل سایر انقالبیون از »نفت« و جایگاه آن در اقتصاد سیاسی 
جمهوری اسالمی تصویر روشنی نداشتند. سواالتی مثل رابطه نفت با دولت، 
جایگاه و نقش نفت در بودجه دولــت، مالکیت مخزن و رابطه وزارت نفت 
با شــرکت ملی نفت؟ حدود اختیارات وزارت نفت، نقش و جایگاه نفت در 

سیاست خارجی بی جواب بودند.
رابطه نفت با خارج نیز در ذهن اکثر مبارزان انقالبی در چارچوب نظریه 
وابستگی توجیه می شــد. فرضیه اصلی در ذهن این افراد دائمی شدن تقسیم 
کار به وسیله قدرت اقتصادی و سیاسی دنیای توسعه یافته بود.1 به باورمدیران 
انقالبــی »جوامع صنعتی و در راس آنهــا آمریکا با تحمیل تولید نفت خام به 
ایران، نظام نابرابری مبادالت را حفظ کرده و ما را ناگزیر به وابستگی به بازار 
جهانی و تن دادن به بی ثباتی ونوسان می کردند«. به هم زدن این رابطه نابرابر از 

دید سیاستمداران جمهوری اسالمی با کاهش صادرات نفت عملی شد.
کاهش شدید تولید و صدور نفت اگرچه در فضای تند و انقالبی سال های 
58 و 59 با این اســتدالل که بــه اندازه نیاز بودجه ای نفــت، تولید و صادر 
می کنیم، قابل قبول می نمود؛ اما کســی از مدیران، مســئوالن و ایدئولوگ های 
انقالب نپرســید نفت تنها یک کاالی اقتصادی نیست و خروج چهار میلیون 
بشکه نفت ایران از بازار جهانی به همان اندازه مناسبات کشور با نظام بین الملل 
را دســتخوش تغییر اساسی خواهد کرد. ذهنیت ضدهژمون کارگزاران جدید 

1- مهندس معین فر )1358/8/27(: ما هیچ کجا و به هیچ کس تعهد نســپرده ایم که هرچه بیگانگان مایل 
باشد نفت صادر کنیم، بلکه آن مقدار که خودمان صحیح می دانیم، صادر خواهیم کرد.

مهندس غرضی )1360/6/9(: با اقدام عربستان تولید و عرضه  نفت کشورهایی چون نیجریه، الجزایر، لیبی 
و ایران در بازار جهانی کاهش یافته است. عربستان سعودی به نفع کشورهای امپریالیستی تولید خود را باال 

برده؛ درحالی که نه نیاز پولی دارد و نه نیاز مصرفی در این حد.
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سیاســی به تمام ارکان سیاســت گذاری و اجرایی تسری یافته بود و ازسوی 
چپ های مذهبی و غیرمذهبی تقویت می شد.

در همین راستا شورای انقالب به عنوان مهم ترین رکن قدرت نیز تحت تاثیر 
فضای انقالبی که چپ ها بر ســرعت دادن به همــه اقدامات تاکید می کردند 
به یکباره تمام قراردادهای نفتی را کان لم یکن تلقی کرد. تصویب کنندگان این 
قانون احتماال تصور می کردند ما در تهران می توانیم بنشینیم و شعار سر دهیم 
که کشورهای دنیا یا امپریالیسم اند یا نوکر امپریالیسم و یک طرفه قراردادها را 
لغو کنیم. کسی از تصویب کنندگان سوال نکرد که هزینه های لغو این قراردادها 
را چه کســی پرداخت خواهد کرد؟ شــاید اگر هم می پرسید جواب می شنید 
کــه قبل از انقالب نفت مان را غــارت کرده اند و ما انقالب کرده ایم تا جلوی 

غارت را بگیریم.
انقالب از سویی باعث شــد که آرمان های دست نیافتنی به عنوان اهداف 
کشــور جا زده شــود. منبع دســتیابی به آن نیز نفت تعریف شــد. کسی به 
آرمان گرایان تذکر نداد که نگاه فانتزی و انقالبی به جهان و مناسبات آن باعث 
شــده است که 4 میلیون بشکه نفت از صادرات ایران حذف شود و نمی توان 

با صدور یک میلیون بشکه اثر خاصی بر مناسبات نظام بین الملل گذاشت.
مشخص نبودن مرز اختیارات و وظایف دولت، رابطه مبهم نفت و ساختار 
سیاســی تا سال های سال سبب سردرگمی می شــود. به نظر می رسید تا قبل 
از روی کار آمدن دولت نهم رابطه ســاختار سیاســی با نفت اندکی در حال 
شفاف شدن اســت اما ظهور دولت عدالت محور با شعار اصلی »آوردن نفت 
سر سفره مردم« موجب پیچیده ترشدن رابطه نفت و دولت به مفهوم عام شد. 
دوره هشت ســاله با باالترین درآمدهای نفتی همراه بود، اما در این دوره یک 
بار دیگر بدیهیات انکار و آزموده ها آزموده می شود تا ثابت کنیم که تاریخ در 
کشــور ما دو بار و هر بار به صورت تراژدی تکرار می شود مخصوصا تاریخ 
نفت با آن نگاه خاص رییس دولت نهم به قبل و بعد از احمدی نژاد تقســیم 
می شود. بر این اساس طرح پژوهشی با این سوال اصلی تعریف شد : »نفت در 
ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی ایران چه نقشی دارد؟« برای شروع 
کار در گام اول اخبار منتشرشده در سال های 1357 تا 1384 در روزنامه های 
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سراسری کشور کنار هم قرار گرفت تا پاسخ به سوال اصلی داده شود. چینش 
اخبار، جواب قانع کننده ای نمی داد. گام دوم این پژوهش گفتگو با وزرای نفت 
بعد از انقالب تعریف شد تا رابطه نفت و جمهوری اسالمی تبیین شود. مبنای 

و محور گفتگو همان اخبار منتشرشده در مطبوعات بود. 
براســاس این طرح پژوهشــی گفتگو با وزرای نفت بعــد از انقالب را 
با مرحوم معین فر در ســال 90-89 شــروع کردم. محور اصلی گفتگو با آن 
مرحوم بررســی دالیل شــکل گیری وزارت نفت بود. مهندس معین فر با آن 
حافظه مثال زدنی جواب تمام سواالت و ابهامات را می داد. حتی وقتی با انتقاد 
مصاحبه کننده درباره برخی موضوعات روبه رو می شــد با شجاعت و متانت 
عذرخواهی می کرد. موضوعات مهم دیگری، مثل میزان تولید وصادرات نفت، 
پایه گذار بحث هایی شد که تاکنون نیز با آنها درگیر هستیم، با مهندس معین فر 

مطرح شد که به همه آنها پاسخ گفت.
در گفتگــو با مهندس معین فر، نوع نگاه بنیان گذاران انقالب به نفت مورد 

تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
قطع صدور نفت به آمریکا پس از اشــغال ســفارت از سوی دانشجویان و 
همزمانی آن با اعالم ممنوعیت ورود نفت ایران به آمریکا از سوی کارتر سواالت 
فراوانی را ایجاد کرده است. درباره این موضوع نیز با مهندس معین فر گفتگو کردم. 
مرحوم معین فر روایت دست اولی از تشکیل شرکت ملی حفاری و جهاد سازندگی 
داشــت که در گفتگو با ایشان به آن پرداخته ایم. با توجه توجه به فضای انقالبی 
مو ضوع »پاکســازی« یکی از موضوعات مهم دستگاه های دولتی بود درباره این 
موضوع نیز با مهندس معین فر گفتگو کرده ام. تبصره 38 یکی از موضوعاتی است 
که صنعت نفت تاکنون با آن دست به گریبان است. درباره قرارگرفتن این تبصره 

در الیحه بودجه با مهندس معین فر گفتگو کرده ام.
برای بررســی دوره وزارت نفت مهندس غرضی سوال اصلی نحوه ورود 
ایشان به نفت و بررسی نگاه خاص ایشان به نفت قرار داده شد. از قبل گفتگو 
با مهندس غرضی به دنبال نگاه مهندس موسوی و سایر کارگزاران نظام درباره 
نفت بودم. گفتگو با مهندس غرضی نکات بسیار جدید و بدیع درباره صنعت 

نفت و تاریخ معاصر ایران دارد.
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فعالیت های سیاســی مهندس غرضی و آگاهی از اقدامات و فعالیت های 
ایشــان قبل از ورود به صنعت نفت می تواند پاسخگوی بسیاری از سواالت 
باشــد. مهندس غرضی در خالل گفتگــو اعالم می کند کــه بارها به عنوان 
نخســت وزیر مطرح می شود و هر بار به دلیلی خاص به این سمت نمی رسد. 
در گفتگو با مهندس غرضی به طور مفصل به موضوعات سیاسی پرداخته ایم.

نوع رابطه ایشــان با بیت امام خمینی و مرحوم سید احمد خمینی و تاثیر 
این رابطه در انتصاب ایشــان به عنوان وزیر نفت، یکی از موضوعات مهم در 
صنعــت نفت و تاریخ معاصر ایران اســت. در گفتگو با مهندس غرضی این 

رابطه تشریح شده است.
مهندس غرضی پیش از ورود به صنعت نفت به عنوان استاندار خوزستان 
فعالیت می کرد. در دوره استانداری ایشان حادثه بسیار مهم حمله عراق به ایران 
را داریم. در خالل گفتگو با ایشــان به ایــن نقطه عطف تاریخی پرداخته ایم. 
یکی از موضوعات کلیــدی در دوره وزارت مهندس غرضی میزان صادرات 
نفت اســت که اتفاقا به یکی از اصلی ترین دالیل اختالف ایشــان با مهندس 
موسوی تبدیل می شود. در خالل گفتگو با مهندس غرضی، به طور کامل به این 
اختالف پرداخته و ریشه یابی کرده ایم. در ابتدای انقالب به دلیل فضای انقالبی 
پیشــنهادهایی همچون فروش نفت با تخفیف به کشورهای مستضعف مطرح 
می شود. در گفتگو با مهندس غرضی درباره این موضوع و نحوه فروش نفت 

به کشورهایی همچون ترکیه و سوریه بحث و بررسی انجام داده ایم.
برای انجام گفتگو با مهندس غرضی از کمک و راهنمایی های جناب آقای 

شهاب الدین استفاده فراوان بردم که از ایشان بسیار سپاس گزارم.
بررســی و پرداختن بــه دوره مهندس آقــازاده با دوازده ســال وزارت 
می توانســت بسیاری از ســواالت و ســوال اصلی پژوهش را پاسخ دهد. با 
مخالفت ایشان برای انجام گفتگو موضوع را با دوست گران قدرم غالم حسین 
حسن تاش مطرح کردم و قرار شــد دوره وزارت مهندس آقازاده را با ایشان 
به دلیل اینکه چند سالی مدیر کل دفتر وزارتی و سال هایی عضو هیئت مدیره 

شرکت ملی نفت بوده است، بررسی کنیم. 
اما همچنان یک سوال باقی ماند؛ چرا کسی که دوازده سال عهده دار یکی 
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از مهم ترین وزارتخانه های کشور بوده است از تشریح و توضیح موضوعاتی 
که عمده آنها به صورت خبر و از زبان خود وی منتشرشده، سر باز می زند.

یکی از موضوعات مهم دوره مهندس آقازاده، نحوه ورود به صنعت نفت 
ونگاهش به صنعت نفت اســت. در گفتگو با غالم حسین حسن تاش به طور 

مفصل به تحلیل دیدگاه های مهندس آقازاده پرداخته ایم.
دوره طوالنی وزرات مهندس آقازاده که هم وزیر وهم مدیر عامل شرکت 
ملی نفت بوده! با حوادث مهمی جنگ و پایان جنگ، دوره سازندگی، فروپاشی 
شوروی و... همراه است. در گفتگو با آقای حسن تاش به این دوره های مهم 

تاریخی پرداخته ایم.
در اخبار منتشرشــده در دوره مهندس آقــازاده بارها از یک میدان گازی 
در خلیج فارس با نام های متفاوت ســخن به میان می آید. به نظر می رسد این 
میدان همان میدان گازی پارس جنوبی باشد. در گفتگو با حسن تاش، نوع نگاه 
مهندس آقازاده را درباره توسعه میادین نفت وگاز و مدل های جدید قراردادی 

که از آن دوره در صنعت نفت رواج پیدا می کند، تحلیل شده است.
در دوره مهندس آقازاده که با دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون همزمان 
اســت، تحریم های جدیدی بر صنعــت نفت اعمال می شــود. در گفتگو با 

غالم حسن حسن تاش به این تحریم ها هم پرداخته ایم.
در دوره مهندس آقازاده شرکت »نیکو« تشکیل می شود. درباره این شرکت 
که بعدها نقش بسیار مهمی پیدا می کند، تحلیل هایی از سوی حسن تاش ارائه 

شده است.
ورود برخی سیاسیون و فرزندان مقامات به وزارت نفت در دوره مهندس 
آقازاده رواج پیدا می کند. حســن تاش دالیل ورود این عده به صنعت نفت را 

به طور کامل تشریح کرده است.
یکــی دیگر از موضوعاتی کــه به کرات در اخبــار دوره مهندس آقازاده 
مشاهده می شود، توسعه میادین خزر و صدور گاز به شوروی است. در گفتگو 

با حسن تاش به تحلیل این اخبار پرداخته ایم.
برای گفتگو با مهندس زنگنه از طریق مهندس ســیدمهدی حسینی وارد 
شــدم. مهندس زنگنه انجام گفتگو را به توضیــح حضوری من موکول کرد. 
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روزی در سال 91 در یک دفتر پژوهشی، فرضیه اصلی تحقیق را برای ایشان 
تشریح کردم و مهندس زنگنه بسیار استقبال کرد. قرارمان با مهندس زنگنه این 
شد که بررسی دوره وزارت ایشان )84-76( براساس روند تاریخی )روزشمار 
اخبار( نباشــد، بلکه گفتگویمان موضوعی پیش رود. برای گام اول موضوع 
اوپک، نحوه رفتار ایران در این ســازمان، بررســی رابطه ایران و عربستان و 
ایران عراق در طی دو جلســه دوساعته بررسی شد. مهندس زنگنه با ریزبینی 
مخصوص به خود به تحلیل این ســازمان و تغییر پارادایم ها پرداخت. مطالعه 
روزشمار اخبار مربوط به اوپک، در کنار مصاحبه وی، به بسیاری از ابهامات 
پاسخ خواهد داد. در ماه های ابتدایی وزارت مهنس زنگنه، نشست جاکارتا را 
داریم که یکی از نقاط عطف اوپک اســت. پس از نشست جاکارتا قیمت به 
معنای واقعی کلمه سقوط می کند. مهندس زنگنه در این گفتگو این نشست و 

تصمیمات آن را به طور کامل تحلیل می کند.
بــا توجه به میــزان تولید نفت ایران و حجم صادرات کشــورمان که در 
آن دوره به عنوان تولیدکننــده دوم اوپک مطرح بود، همواره به عنوان طرف 
مشورت و نظرخواهی قرار می گرفت. سفرهای علی النعیمی، وزیر سابق نفت 
عربســتان، به تهران و زنگنه به ریاض نشان از این مشورت ها دارد. در گفتگو 

با مهندس زنگنه به طور مفصل به این موضوع پرداخته ایم.
موضــوع دبیرکلی اوپک یکی از موضوعات مهــم در رابطه ایران و این 
سازمان است. مهندس زنگنه این موضوع را تحلیل کرده است. با اتمام مرحله 
اول گفتگو وارد سال 92 شدیم و مهندس زنگنه بار دیگر در قامت وزیر نفت 
وارد کابینه شــد. چند بار از طریق ایمیل تالش کردم تا ادامه گفتگو را انجام 
دهیم. حتی به معاون وقت رییس جمهور متوســل شدم و مهندس زنگنه گفته 
بود که مشکلی برای گفتگو وجود ندارد و از دفترش وقت بگیرم. ده ها بار با 
دفتر ایشان تماس گرفتم، اما موفق به گفتگو نشدم. امیدوارم روزی این گفتگو 
انجام شــود. زنگنه به عنوان باسابقه ترین وزیر نفت جمهوری اسالمی نکات 

بدیع فراوانی درباره سوال اصلی این پژوهش دارد.
در بخش اول کتاب، گفتگوی پژوهشــگر کتاب با وزیر آمده اســت که 
روایت وزیر از متن صامت خبر موجب پاسخ به بسیاری از ابهامات و سواالت 
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می شــود. در بخش دوم نیز روزشمار اخبار دوره وزارت هر وزیر می آید که 
کنار هم قرار گرفتن خبرها دید بســیار خوب به مخاطب درباره موضوعات 
مهم و روند حوادث و اولویت های هر دوره می دهد. گفتگو با وزرا همچنین 
دارای نکته هــای فراوان درباره صنعت نفت و تاریخ معاصر ایران اســت که 
می تواند مبنایی برای پژوهش های بعدی باشــد. در طرح اولیه برای دوره هر 
وزیر به دنبال گفتگو با دو کارشناس صنعت نفت برای نقد عملکرد وزیر در 
حوزه مدیریت و فنی بودم. با مهندس آل آقا، مهندس بهشتیان و مهندس آقایی 
چند جلســه برگزار کردم، اما کنار هم قــرار گرفتن این مصاحبه ها کتاب را 
بسیار طوالنی می کرد و همین موضوع ممکن بود مخاطب را دلزده کند. از این 
عزیزان که هم صحبتی شــان بسیار راهگشا بود، بسیار تشکر می کنم. بار دیگر 

تاکید می کنم این پژوهش به صورت شخصی انجام شده است.
از همســر عزیزم و فرزندم که همواره مشوقم بودند بسیار سپاس گزارم. 
برای جمع آوری اخبار منتشرشــده در دوره هر وزیر از آرشــیو بســیار غنی 
روزنامه »اطالعات« اســتفاده کردم. در طــول کار از راهنمایی ها و همراهی 
دوست بســیار عزیزم امیر طیرانی، مسئول آرشــیو روزنامه اطالعات، بسیار 
اســتفاده بردم. قدردان محبت های او هستم. از خانم شهال زمانی که زحمت 
حروف چینی این مجموعه را بر عهده داشــت تشکر می کنم. در پایان از آقای 
محمــود صدری، مدیر انتشــارات دنیای اقتصاد، که هم صحبتی با او بســیار 

آموختنی است، سپاس گزاری می کنم.
در مجموعه بعدی این پژوهش به دنبال پاســخ به این ســوال هستیم که 
»دولت های نهم و دهــم، کارگزاران و رییس آنها چه نگاهی به رابطه نفت و 

ساختار سیاسی داشتند«.
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گفتگوی اول
وزیر اول در وزارتخانه تازه تاسیس

علی اکربمعین فر- مهر 1358 –مهر 1359 

آقاي مهندس در آغاز بحث بفرمایید بعد از انقالب چه نیازی احساس 
شد که دولت موقت به سمت تشکیل وزارت نفت رفت؟ در ذهن كساني 

كه مي خواستند این وزارتخانه را تشكیل دهند، چه مي گذشت؟
در دوره شــاه شرکت نفت اساسا یک دولت مستقل در داخل دولت بود. 
از سویي، جدا از دولت و مستقیما زیر نظر شخص شاه بود به همین دلیل هم 
شــخصی مثل دکتر اقبال که سال ها نخست وزیر بوده در پست مدیریت عامل 
شــركت ملي نفت مي گمارند. در حالی که هویدا كه از نظر شخصیت سیاسی 
خیلی کمتر از اقبال بود، به مقام نخست وزیري مي رسد و فردي كه اصال سابقه 
نفتی یا اطالعاتی در این زمینه نداشــته به ریاست شركت ملي نفت مي رسد 
و مستقیما به شــخص شاه گزارش مي دهد. عالوه بر شرکت نفت، به تدریج، 
شرکت های دیگری هم تاسیس شد، مثل شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکت 
ملی گاز که هر کدام قرار بود شرکتی معادل شرکت نفت شوند و هیئت مدیره 
و مدیر عاملي داشــته باشــند که عمال زیر نظر خود شاه باشد. هریک از این 
شــرکت ها مجمع عمومی داشت که رییس این مجمع نخست وزیر و تعدادی 
از وزرا بودند، ولی معلوم بود این اساسا سازمان جدایی است و خود شخص 
شــاه هم بیشتر بر آن نظر داشــت. مطالب مربوط به اوپک در وزارت دارایی 
متمرکز بود. نماینده ایران در اوپک نیز نفتی نبود. نماینده ایران تا مدت ها دکتر 
جمشید آموزگار بود که مدتی وزیر کشور و مدتی وزیر دارایی بود. بعدها نیز 
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نخست وزیر شد و شخصا با شاه ارتباط داشت. دبیرخانه اوپك نیز در وزارت 
دارایي بود. بر همین اساس، یک پراکندگی در سازمان نفت موجود بود.

بعد از انقالب که مهندس مهدي بازرگان به عنوان نخســت وزیر منصوب 
شد، ناچار بود برای دستگاه های موجود افرادی را انتخاب کند. برای شرکت 
ملــی نفت هم آقای نزیه که از مبارزان قدیمی و از اعضای موســس نهضت 
آزادی بود، به عنوان رییس شــركت ملي نفت انتخاب شد. البته وي بعدها از 
نهضت آزادی خارج شــد و رییس کانون وکال بود. برای شرکت پتروشیمی، 
دکتر رحیم عابدی را گذاشتند. ایشان از استادان دانشگاه تهران و جزو دوازده 
استاد اخراجی معترض به قرارداد كنسرسیوم بود. این دوازده استاد، بعد از 28 

مرداد، مورد غضب قرار گرفتند، ولی باز شخصیتی فنی و علمی بودند.
و برای گاز؟

برای شــركت گاز هم مرحوم دکتر مرشد که از استادان دانشکده فنی بود 
عهده دار ریاست شرکت گاز شد. البته گاز در آن موقع اهمیت چندانی نداشت 
و جزو درآمد نفتی محسوب نمي شــد. به یاد دارم در آن موقع که در ابتدای 
انقالب که مســئولیت سازمان برنامه را داشــتم، الزم بود درآمدها در بودجه 

نوشته شود، در مورد درآمد ناشی از گاز مشکل داشتیم.
منبع درآمد صادرات گاز ایران را در آن موقع چگونه می نوشتند؟

در بودجه های زمان شاه، یک ردیف به عنوان درآمد نفت و گاز بود كه به 
صورت كلي نوشته مي شد. وقتی که مسئول سازمان برنامه شدم، الزم بود که 
درآمدهاي نفت و گاز جداگانه حساب شود. وقتی به شرکت ملی گاز مراجعه 
کردم، معلوم شد که با همان پولی که داده می شود، خودشان را اداره می کنند. 
یکی از دعواهایی که با اتحاد جماهیر شوروی آن موقع سر قیمت گاز داشتیم، 
این بود. بنابراین اصال درآمد نداشت که من می گفتم اصال معنی ندارد نوشته 
شــود درآمد نفت و گاز، در مقابل درآمد نفت رقمی بنویسید و در مقابل گاز 
بنویســید صفر. وقتی به شورای انقالب داده می شود موضوع شفاف و روشن 
باشــد که همین کار را هم کردیم، در بودجه 1358 که به تصویب شــورای 
انقالب رسید درآمد گاز صفر نوشته شده است به هر حال، برای شفافیت بنده 

اصرار داشتم که این دو از هم جدا شوند.
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یعنی گاز هیچ درآمدی نداشت یا صفر منظور مي شد؟
نــه، صفر بود؛ یعنی چیزی که به خزانه می رفت صفر بود. اصال چیزی به 
ما داده نمی شد. بودجه شرکت ها که در ردیف بودجه دولت نمی آمد و بودجه 
شرکت ها جداگانه بود، بنابراین پولی که شرکت ملی گاز باید به خزانه می داد 
صفر بود. بنابراین ما روی این بودجه هیچ حسابی نداشتیم و روی این اصرار 
داشتیم که به شکل مستقل نوشته شود و از اول، همه درآمدها شفاف و روشن 
باشد. در زمان شاه، فقط یک ردیف به عنوان درآمد نفت و گاز و به صورت 

سرجمع بود که افراد فکر می کردند هر کدام اینها یک درآمد خاص دارد.
براي اولین جلســه اوپك، دولت باید نماینده اش را معین می کرد. تا پیش از 
انقالب، نماینده ایران را شــخص شــاه انتخاب می كرد. مهندس بازرگان اعتقاد 
داشت مناسب ترین فرد براي حضور در اجالس اوپك كسي است كه نفت را اداره 

مي كند. بر همین اساس، حسن نزیه به عنوان نماینده ایران در اوپك انتخاب شد.
هیئتی از شــرکت نفت معّین شد و سرپرســتی اش هم با نزیه بود. به هر 
حال، از یک طرف، این آشــفتگی ها باید جمع وجور می شد و از طرف دیگر، 
مشکالتی که در شــرکت نفت پیش آمده بود، این ایده را تقویت مي كرد كه 
وزارت نفت باید تاســیس شــود. تا قبل از انقالب، دو رقم درآمد در شرکت 
ملی نفت وجود داشت: مبلغي که از کنسرسیوم دریافت و وارد خزانه می شد 
و قراردادش را دولت بســته بود. این رقم به شــرکت ملی نفت هم ارتباطی 
نداشت. از سوي دیگر، در سال های آخر رژیم گذشته، شرکت ملی نفت رأسا 
قراردادهایي را منعقد كرده بود كه دریافتي هاي آن وارد صندوق شركت ملي 
نفت مي شــد. اولین محموله نفت صادراتي ایران 14 اسفند -كه با سال مرگ 
دكتر مصدق مصادف بود- به خارج ارســال شــد. از این تاریخ، هرچه نفت 
فروخته مي شد جزو درآمدهاي شركت ملي نفت به حساب مي آمد. بر همین 
اســاس، آقایان فكر مي كردند این پول شركت ملی نفت است، در حالي كه به 

خزانه تعلق داشت.
آیا این نوع نگاه ها باعث شــد که مسئوالن شركت نفت و آقاي نزیه 
خود را متولي توزیع این درآمد نیز بدانند؟ چرا كه در نشــریات آن دوره 

مي خوانیم كه درآمد فروش هر روز به یك استان تعلق یافت.
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بله، این طرز نگاه ها باعث مشــکالت این گونه شــد. این دیدگاه ها یکي 
از مشــکالت بود وگذشــته از آن اظهارات دیگرآقای نزیه نیز از نظر سیاسی 
مشــكالتي ایجاد كرد، مخصوصــا صحبتی که در تاالر وزارت دادگســتری 
کرد که در نظرات آقای بهشــتی تاثیر داشــت. اكنون نمي خواهم بگویم این 
ســخنرانی هاي نزیه غلط بود، بلكه شاید بتوان گفت نابجا بود، اما غلط نبود. 
نزیه در صحبت هایش نسبت به بهشتی و سایرین حالتي تعرضي داشت. خب، 
معلوم بود که آنها هم ســاکت نمی نشینند. بدین ترتیب، در شرکت تحریكاتي 
ایجاد شد. متاسفانه وقتي افراد بخواهند با كسي دشمني كنند، عدالت را رعایت 
نمی کنند، در حالی که در دشمنی هم باید عدالت را رعایت كرد. بنابراین انواع 
اتهامات و دشنام هاي ناموســی نثار نزیه شد و در صنعت نفت که آن قدر در 
انقالب موثر بود، آتشفشــانی ایجاد شد. مثال کارگرها را تحریک كردند و به 
قم بردند و نزد آقاي خمیني شــكایت و اصرار كردند تا مهندس بازرگان نزیه 
را عزل كند. در مقابل، مهندس بازرگان هم گرچه با دید نزیه در شرکت ملی 
نفت و وعده های غیرمســئوالنه وی درباره درآمدهای نفتی موافقتی نداشت، 
ولی اصال اعتقاد نداشــت که کاري را زیر بار فشــار انجام دهد. چیزی که به 
نظر بازرگان رســید و قبال هم اعالم كرده بود تشكیل وزارت نفت بود. حتي 
بازرگان معتقد بود كه تا وزارت نفت تشــكیل نشــود، این جدال ها و نزاع ها 
برطرف نمي شود. وي اعتقاد راسخ به تشكیل وزارت نفت و مدیر عاملی نزیه 

بر شركت ملي نفت داشت.
آیا نحوه کار شــركت ملي نفت بر طبق اســاس نامه زمان شاه بود یا 

اساس نامه جدید نوشته شد؟
بله، ولی به هر حال، شــرکت نفت کار خود را به عنوان شرکتی که در سطح 
شرکت ها به ثبت رسیده بود و مدیر عامل، هیئت مدیره و مجمع عمومی داشت، 

شروع كرد. کار بازرگان بسیار خوب بود که شرکت ها را سازمان بندی کرد.
آیا نمی شد ساختار سازماني شركت ملي نفت به گونه اي طراحي شود كه 

عالوه بر فعالیت به عنوان یك شركت تجاري، پاسخگوي مجلس نیز باشد؟
شــرکتی که برای اهداف تجارتی تاسیس مي شود باید کار خود را انجام 
دهد و نمی تواند به مجلس پاسخگو باشد. پاسخگو وزارتخانه ای است که از 


