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چکيده
بیتردید نفت ازجمله منابع مهم درآمدهای اقتصادی ایران است که گاه سهم بسزایی ،در روند توسعه و رشد و گاه ممانعت
از آن ،در جامعه ایرانی ایفا کرده است .در دوران پهلوی اول و دوم ،عملکرد وزیران نفت و اتخاذ تصمیمات درست یا
نادرست آنان در زمینه صنعت عظیم نفت ،با فراز و فرودهایی همراه شد؛ اما روند طیشده در سازمان مدیریتی صنعت نفت،
از تمامی جهات ،عمق وابستگی رجال سیاسی و صاحبان قدرت را نشان میدهد که بهنوعی ،بقای حکومت پهلوی را
تضمین میکردند .تحّوالت تاریخی صنعت نفت ،در عصر پهلویدوم ،هنوز نیازمند بررسی دقیق و موشکافانهای است و این
مهم ،با توجه به صدارت منوچهر اقبال در دورهای حساس ،چندان تحلیل و بررسی نشده است .حضور منوچهر اقبال و
انتصاب او بر ریاست شرکت ملّی نفت ایران ،به مدت چهارده سال ،باعث بهوجودآمدن رقابتهای شدید داخلی و شکاف
میان گروههای سیاسی و طبقات اجتماعی داخل کشور شد؛ این حضور همچنین ،رشد قارچگونه شرکتها و کمپانیهای
نفتی دولتهای اروپایی را به منظور سیطره بر این منابع به دنبال داشت .این مقاله درصدد است که به چگونگی حضور و
عملکرد منوچهر اقبال ،بر ریاست صنعت نفت ایران بپردازد؛ سپس روابط دو سویه اقبال را با رجال سیاسی ،در عرصه
تصمیمگیری نفتی بررسی کند .در ادامه ،به عواملی که موجب تشدید مدیریت بحران اقبال در صنعت نفت و همچنین،
انعقاد قراردادهای نفتی وی با دول غربی نظیر امریکا ،ایتالیا ،فرانسه و ...شد ،اشاره میکند.
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مقدمه

چگونه بود و چه عواملی بر نحوه این مدیریت تاثیر

صحبت درباره اینکه نفت تا چه حد تحوّالت معاصر

مینهاد؟ در پاسخ باید گفت نخست آنکه بازیگران نفتی

ایران را تحتالشّعاع خود قرار داد و بر روند تسریع

خود ،در چنبرهای از فساد اداری و استبداد پهلوی بودند و

فاصله طبقاتی و جنبشهای اجتماعی ،بهخصوص انقالب

فرایند رسیدن آنها به مدیریت ،در این راستا بود؛ دوم

اسالمی ،چه تاثیری گذاشت تازهای نخواهد بود .در این

آنکه با وجود برخی نکات درخور توجه و گشادگی

مجال ،بحث درباره نحوه مدیریت و عملکرد مدیران

دست مدیریت نفتی منوچهر اقبال ،برای برخی برنامهها و

اجرایی شرکت نفت ،از اهمیت وافری برخوردار است.

قراردادهای نفتی مناسب ،همواره رقابت و حسادت و

باید گفت که تجارب تاریخی گواه آن است که مدیریت

حساسیّتهای متعدّدی ،در زیر چتر استبداد داخلی وجود

نفت و درآمدهای حاصل از آن ،همواره دو روی یک

داشت؛ لذا مدیران نفتی و ازجمله منوچهراقبال ،گذشته از

سکه بوده است .چنانکه اگر با برنامهریزی درست و

اراده شاه ،بخش مهمی از تواناییهای خود را مصروف

دقیق ،بر مبنای امکانات و توان و نیازهای واقعی جامعه،

جدال و رقابت با دشمنان مدیریتی خود ،در حوزههای

درآمدهای نفتی مدیریت شود ،میتوان از آن به عنوان

وابسته به نفت و اقتصاد ایران میکردند .افزون بر این،

امتیازی ،در رشد و توسعهیافتگی کشور استفاده کرد؛

آشنانبودن اقبال با صنعت بزرگ نفت و همچنین،

ازسویدیگر ،ناآگاهی و نداشتن شناخت به این ثروت

وابستگی و وفاداری زایدالوصف وی به شاه و رژیم

عظیم و چگونگی استفاده از آن برای کوتاهمدّت و

پهلوی و همسویی وی با خواستههای سیاسی شاه از

بلندمدّت و همچنین ،دخالتهای ناسنجیده سیاستمداران

درآمدهای نفتی ،باعث بروز تعارضات فراوانی در اقتصاد

و مدیریت غلط میتواند ضربه مهلکی بر جامعه ایران

و صنعت در حال رشد ایران شد .این امر با حلقه ناکارآمد

وارد کند .سقوط دولت مصدق پس از ملّیشدن صنعت

کارشناسان و مدیران سیاسی و نفتی حکومت وقت

نفت و شکلگیری انحصاری کنسرسیومهای چندملیتی

تکمیل شد .اگر بر این عوامل ،تحرّکات خارجی و نقش

در اکتبر/۲6۳۳مهر ،۲۴۴۴به موازات افزایش یا کاهش

دول استعماری اضافه شود ،آنگاه خواهیم دانست که

درآمدهای نفتی ،تأثیرات کامالً نامطلوبی در حوزههای

مدیریت مهمترین درآمد اقتصادی در تاریخ معاصر ایران،

مختلف کشور برجای گذاشت .لذا تحکیم وابستگی

تا چه حد دشوار و پیچیده بوده و شکست در این امر ،تا

سیاسی ،به مراکز قدرت اقتصادی و مالی برتر ،باتوجه به

چه اندازه تحوّالت سیاسی و اجتماعی معاصر را رقم زده

درآمدهای نفتی و تالش پهلویها برای ایجاد نوعی

است .طبق بررسیهای بهعملآمده ،با وجود اهمیت

استبداد شرقی در طول این سالها ،بهنوعی تضمینکننده

موضوع نفت ،پژوهشگران به نحوه و روند مدیریت آن

دوام و بقای سلطنت آنان ،از طریق قدرت نفت بودهاست.

کمتر توجه کردهاند؛ ازاینرو ،کتاب جامع و مستقل یا

با نظر بهاینگونه مسائل ،شرکت ملّی نفت ایران که

مقالهای با ابعاد علمیپژوهشی ،با عنوان مدنظر وجود

همواره در رأس آن ،یکی از وفادارترین اشخاص به

ندارد .در برخی کتابهای تاریخ معاصر ،به صورت

حکومت پهلوی قرار میگرفت در این دوره ،به منوچهر

جستهوگریخته و به روش توصیفیتحلیلی ،به این موضوع

اقبال سپرده شد .سؤال محوری این پژوهش آن است که

اشاره شده است؛ نظیر روابط خارجی ایران ( -۲۴۳1

مدیریت و عملکرد منوچهر اقبال ،بر صنعت نفت ایران

 )۲۴۱0تألیف علیرضا ازغندی ،افسانه اقبال؛ زندگانی

در فاصله زمانی  ۲۴۳۱تا ۲۴۳۱ش ۲6۱۴/تا ۲611م،

سیاسی دکتر منوچهر اقبال تألیف راسخی لنگرودی و

بررسی نقش و عملکرد منوچهر اقبال بر صدارت نفت ( ۲۴۳۱تا ۲۴۳۱ش ۲6۱۴/تا ۲611م)111/

افول مشروطیت؛ زندگینامه سیاسی دکتر منوچهر اقبال از

۲6۱۱/م ،با شنیدن این خبر به کشتور بازگشتت .پتس از

مظفر شاهدی .باوجوداین ،اینگونه کتابها و نوشتهها

استعفای دکتر امینی ،تبلیغات شدیدی که علیته اقبتال بته

تجزیه و تحلیل و نیز ارزیابی دقیق و موشکافانهای از

عمل میآمد ،متوّقف شد و بار دیگر ،ذکر خدمات دوران

موضوع مدیریت نفت ،در بازه زمانی مدنظر را میطلبد و

زمامداری او در مطبوعات و محافل مختلف تهران مطتر

قدر مسلّم اشارات کلی پژوهشهای انجامشده ،نمیتواند

شد .در این فاصتله زمتانی ،در محافتل داخلتی شتایعات

تکافوی فهم و درک روند تاریخی موضوع را بدهد.

متعّددی مبنی بر اینکه اقبال بعد از ورود به تهران ،بر چه

روش تحقیق در این پژوهش ،عمدتاً تحقیقیپژوهشی و

پُست وسمَتی خواهد رسید وجود داشت .در این راستتا،

با شیوه استفاده از آرشیوها و منابع و مأخذ کتابخانهای

احزاب و گروهها و شخصیتهتای سیاستی دیتدگاههتا و

است که نهایتاً بعد از گردآوری اطالعات کامل و همچنین

نظرهای خود را مطر میکردند و به تجزیه و تحلیل آن

طبقهبندی آنان ،به کار تدوین و نوشتن این مقاله پرداخته

میپرداختند .عدهای بر این باور بودند کته اقبتال بعتد از

شده است.

عزیمت به تهران ،به سمَت وزیردربتار منصتوب خواهتد
شد و غتر

از بازگشتت وی بته ایتران ،آن استت کته

اقبال برمسند ریاست

مُهرههای مخالف امینتی تقویتت شتوند و اجتازه ندهنتد

در دوران نخستتوزیتری امینتی ،بته دنبتال افتزایش

مجدداً امینی وارد فعالیتهای سیاسی شود (منوچهر اقبال

اغتشاشتات و نتاآرامیهتای سیاستی و تضتعیف مستتمّر

به روایت اسناد .)۲۱0 :۲۴۱۲ ،همچنین شایع شد که اقبال

نخبگان سیاسی طرفدار انگلستان که به نوعی شامل اقبال

پس از بازگشت از اروپا ،به جای سیدجمالالدین تهرانی،

نیز میشد ،نگرانی محمدرضاشاه مضاعف شد .رابطه شتاه

پُست نیابتت تولیتت آستتانقتدسرضتوی و استتانداری

و امینی ،گذشته از منشأ قاجتاری و رویته اصتال طلبتی

خراسان را عهدهدار خواهد شد (منوچهر اقبال بته روایتت

امینی و توجه وی به فرمان مشروطیت و بهویژه تأکیتد او

اسناد .)۲۲۱ :۲۴۱۲ ،نفوذ خاندان وی در منطقه خراستان

بر اینکه شاه باید سلطنت کند و نته حکومتت ،از استاس

و همچنین شهر کاشمر ،به عنتوان زادگتاه اصتلی اقبتال،

ختوب و مناستب نبتود .ازایتنرو ،شتاه در فتروردین

علتی بر ایتن شتایعات بتود .در ستال  ۲۴۳0ش ۲6۱۲/م،

/۲۴۳۲آوریل ،۲6۱۱عجوالنته بته آمریکتا مستافرت و در

مقالهای تحتعنوان «مردی که پتاک آمتد و پتاک رفتت»

مدت اقامت خود در آن کشور ،با بیشتر شخصتیتهتای

چاپ شد .این مقاله ،ضمن تأییتد و برشتماردن اقتدامات
۱

سیاسی واقتصادی ایتاالت متحتده دیتدار کترد (ازغنتدی،

مسلّحانه اقبتال در متدّت نخستتوزیتری  ،بته دفتاع از

 .)۱10 :۲۴1۳شاه در دیدار بسیار صمیمانهای با کندی ،به

شخصیت سیاسی و علمی او میپرداختت و بتهگونتهای،

وی قتول داد اولویتت خواستتههتای ختود را از مستائل

بازگشت اقبال را نشانهای از تغییر سیاست خارجی ایتران

نظامی ،به تأمین نیازهای اقتصادی و اجتماعی ایران تغییتر

میدانست .چنانکه خترو اقبتال را از کشتور ،در زمتره

دهد .اولین ثمره سیاسی این ستفر شتاه در بازگشتت بته

حقیقتی تلخ متیشتمرد و بته کالبدشتکافی و بتازخوانی

ایران ،برکناری کابینه علی امینی در تیرماه همان سال بود.

پرونتتده وی متتیپرداختتت (ستتفری.)۴6۳/۱ :۲۴1۴ ،

اقبال که در فاصله سالهای ۲۴۳۱ش۲6۱۲/م ،در اقامتت

درسویدیگر ،در محافل آگتاه سیاستی و افکتار عمتومی

تبعیدگونهای ۲در فرانسته ،بتا ستمَت سیاستی نماینتدگی

کشور کسانی بودند که هنوز به عملکترد اقبتال بته دیتده

دائمی ایران در یونسکو به سر میبترد ،درآبتان  ۲۴۳۲ش

متینگریستتند .آنتان همچنتان ،دوران

انتقتاد و اعتترا
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۳۲ماهه دولت اقبال و رویدادهای تلخ سیاسی و اقتصادی

رغم شهرتی کته در طرفتداری از سیاستت انگلتیس

و اجتمتاعی و نیتز خترو وی از کشتور را از ختاطره

داشت (هوشنگ مهدوی  )۳۲۳ :۲۴11،در همراهی با

تاریخی خود نزدوده بودند .۴امّا با توجه به مکانیسمهتای

خواستههای آمریکاییان نیز ،از هی تالشی فروگذاری

کنترل و سازمانهای اعمال قدرت در ستاختار حکتومتی

نمیکرد .طی سالهای بعتد ،روابتط وی بتا محافتل

شاه ،باید پذیرفت که بازگشت اقبال به کشور ،آنگونهکته

آمریکایی بهحدّی گسترش یافت که حتی برخی او را

از محافتل سیاستی و افکتار عمتومی جامعته بته گتوش

«رئیس سیا در ایران» معرفی کردند (گلشائیان:۲۴11 ،

میرسید بتههتی وجته غیرمنتظتره نبتود؛ چراکته برنامته

 .)۴۳/۱سیاستی که آمریکاییتان در قبتال ایتران و بتا

بازگشت و انتصاب وی به ریاست شرکت نفت ،مدتّها

انتصاب منوچهر اقبال دنبال میکردند ،تحتتتأثیر دو

قبتل در ختار از کشتور و بتا همکتاری و حمایتت

عامل مهّم بود :نخست آنکه با پایانیافتن جنگ سترد

همتهجانبته شتاه و تتالش اشترف پهلتوی و پشتتیبانی

مسلماً در روابط و سیاستت ختارجی اقمتار غترب،

آمریکاییها طراحی شده بود .همانطورکه میدانیم ،بدون

ازجمله با ایران ،تغییراتی به وجود آمد .در ادامه ،بروز

حضتور و دخالتت قتدرتهتای بتزرگ و تأثیرگتذار در

مسائل جدیدی در ستط جهتانی ،ازجملته تشتکیل

معادالت سیاسی بینالمللی و حتی داخلی ،هی گاه افتراد

جنبشعدمتعهد در ستال ۲۴۳0ش۲6۱0/م و تأستیس

و شخصیتهای سیاسی وجود خارجی پیدا نمتیکردنتد؛

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در همان

پس منوچهر اقبال نیز از این امر مستثنی نبود .در راستای

سال ،وضع بتینالمللتی را متحّتول کترد .در صتفحه

این سیاست ،هنگامی که شاه برای عزیمت به آمریکا ،در

داخلی نیز ،پس از پشتسرگذاردن بُحرانهای سیاسی

فرودگاه پاریس توقتف کوتتاهی کترد ،بتا نطقتی کتامالً

اواختتر دهتته ۲۴۴0ش۲6۳۲/م و ستترکوب قیتتام

سیاسی و همهجانبه مبنی بر اینکه «بتهزودی ملتت ایتران

۲۳خرداد /۲۴۳۱مه۲6۱۴م ،ثبتاتی نستبی فتراهم شتده

چراغ به دست دنبال شما خواهند گشت» (منوچهر اقبتال

بود؛ پس از این تاریخ به بعد ،دولت ایران با حمایتت

به روایت اسناد )۲۲۱ :۲۴۱۲ ،از اقبال دفاع کرد؛ لتذا شتاه

بیشتر آمریکا و به کاربردن زور ،سیطره سیاسی کامل بر

زمینه ورود اقبال را به کشور فراهم کرد .در ادامه ،اشترف

کشور را بته دستت آورد (فردوستت ۴۴۳/۲ :۲۴1۲ ،؛

پهلتوی نیتز کته نخستتینبتار ،اقبتال را در اواستط دهته

منو چهر اقبال به روایت اسناد .)۲۲۲ :۲۴۱۲ ،دوم اینکه

۲۴۱0ش۲6۳۱/م ،به عنوان معاون وزیر بهداری به کابینت

آمریکاییان برای بهدستآوردن امتیاز استخرا نفت از

قوام فرستاد (اشرف پهلوی ،)۲0۲ :۲۴11 ،این بار نیز بته

میدانهای نفتی ،موافقت خود را با انتصاب اقبال بته

علت رقابت سیاسی که بین اسداهلل عَلَم نخستتوزیتر و

مدیرعاملی شترکت ملّتی نفتت ایتران اعتالم کردنتد

اقبال وجود داشت ،جانب اقبال را گرفت؛ ازآنرو که عَلَم

(منتوچهر اقبتال بته روایتت استناد.)۲۲1 :۲۴۱۲ ،

میخواست یکتی از اطرافیتان ختود را در رأس شترکت

درهرحال ،با هم حوادثی کته در ستالهتای  ۲۴۳۲و

ملّی نفت به کار گیرد (منتوچهر اقبتال بته روایتت استناد،

۲۴۳۱ش ۲6۱۱/و ۲6۱۴م ،در فضای سیاستی کشتور

۲۱6 :۲۴۱۲؛ طلوعی.)۳۴۳ /۲ :۲۴1۳ ،

روی داد ،اقبال در رأس شرکت ملّی نفت ایران قرار

آمریکاییها نیروی سومی بودند که اقبال در رستیدن

گرفت .این در حالی بتود کته طبتق ضتوابط قتانونی،

به ریاست شرکت نفت ،به نوعی خود را وامدار آنان

رئیس شرکت ملّی نفت را میبایستت وزیتر دارائتی

میدانست؛ بودند .اقبال در دوران نخستوزیتری ،بته

وقت معرفی میکرد (بهزادی.)۳6/۱ :۲۴11 ،

بررسی نقش و عملکرد منوچهر اقبال بر صدارت نفت ( ۲۴۳۱تا ۲۴۳۱ش ۲6۱۴/تا ۲611م)111/

اقبال ،چرخ پنجم شركت

حذف کرد؛ سپس به جای آن ،هیئت نظارت جدیتدی

برکناری عبداهلل انتظام ۳با عللی نظیر رسیدگینکتردن

مرکب از چهار نماینده ،از دو مجلس شتورای ملتی و

به کار زلزلهزدگان بوئین زهرا (صتنعت نفتت ایتران،

سنا تعیین کرد (خوانتدنیها .)۱ :۲۴۳۴ ،ایتن تغییتر و

 )۴۱ :۲۴۳0و مخالفت وی بتا خشتونت اعمتالشتده

تحّوالت سازمانی ،باعث شد دست اقبتال در حیطته

ازستتوی دولتتت عَلَتتم ،در جریتتان قیتتام

عمل ،ضمن توجه به سلستله مراتتب اداری ،گشتاده

۲۳خرداد/۲۴۳۱مه۲6۱۴م ،توجیه شد (المتوتی:۲۴۱1 ،

شود .اما نمونه ای از اقدامات انجام شتده قتوام در ایتن

) ۲۴۳/۴؛ پتتس انتظتتام نیتتز ،هماننتتد حستتین عتتال ،

سالها :سفر به کشتورهای اروپتایی بترای متذاکرات

بتهگونتهای در شتطرن سیاستی کشتور قربتانی شتد

مربوط به تولید ،صدور ،تجتارت ،خریتدوفتروش و

(فرمانفرماییتان۳۴۴ :۲۴11 ،؛ اختریتان )۳6 :۲۴1۳ ،و

سایر امورات نفتی؛ ازجمله ستفر بته هندوستتان ،بتا

اقبال با ژستی کامالً اصال گرایانه صدرنشینی شرکت

هدف همکاری بین دو کشور در حال توسعه (عبده،

نفت را بر عهده گرفت .ازجمله اقدامات اصالحی کته

1۴۲/۱ :۲۴۱1؛ ستاکما ،ستند ۱۱1۳-۲۲-۱۱التف)؛

در دستور کار اقبال قرار گرفت :کنترل شدید وی بتر

سخنرانی در کنفرانسهای ستاالنه شترکت نفتت کته

وضع کارمندان شرکت نفتت از لحتا پُستتبنتدی،

همهساله در لندن تشکیل میشد و ارائه مطالبی دال بر

مقام ،حقوق ،مزایا و نحتوه استتخدام آنهتا ازستوی

حمایت از منافع ملی ایران (منوچهر اقبال به روایتت

کارگزینی و نیز انتصاب خسرو هدایت ۳به قائممقامی

اسناد)۴۲۱ :۲۴۱۲ ،؛ اقدامات وی درخصوص سیاست

شرکت بود (ساکما ،سند ۱-۴۱۱۲-۲۱ک؛ ستند -۲۲۱

دولتت در افتزایش قیمتت بنتزین و کستری درآمتد

۴۱۱۲ک) .در شرکت نفتت ،وضتع بتهگونتهای پتیش

شرکت ملی نفت؛ بازدید از مناطق نفتی جنوب کشور

رفتتت کتته اقبتتال در برنامتته کتتاری ختتود ،دستتتور داد

(ساکما ،سند۱۱-۱0۴-۲۳۳د .).روند روبهرشدی کته

کارمندانی را که در تهران حضور چشمگیری نداشتتند

به ظاهر در شرکت نفت اعمال شده بود اقبتال را بتر

و به نوعی در شرکت اضافی بودند ،به مناطق جنتوب

آن داشت ،صراحتاً به اسدااهلل عَلَم ،نخستوزیر وقت،

که احتیا به کارمند بود اعزام کنند (منوچهر اقبال بته

اظها کند ازاینپس ،مشکلی در پیشرفت امور شرکت

روایت اسناد۲۲۳ :۲۴۱۲ ،؛ خواندنیها .)۳ :۲۴۳۴ ،طتی

ملّی نفت به وجود نخواهد آمد؛ زیرا اگر تا به حال،

چند ماه بعد ،اقبال اعالم کرد برای اعمال مدیریت بتر

الزم بود رئیس شرکت ملّی نفت بداند نخستتوزیتر

شرکت ملّی نفت ،خواستار اختیتارات بیشتتری ،از دو

کیست و چه میگوید؛ حال نخستوزیر بایتد بدانتد

مجلس شورای ملّی و سناست تا طر هتای ستازمانی

رئیس شرکت ملّی نفتت کیستت و چته متیخواهتد

مدنظر خود را به اجرا درآورد (خوانتدنیها.)۳ :۲۴۳۴ ،

(فخیمی .)۲6۱ :۲۴11 ،بااینحال ،سیستم مدیریتی و

از ایتتن پتتس ،اقبتتال ختتود را یکتتهتتتاز میتتدان نفتتتی

تغییر و تحّوالتی که اقبال در کتادر هیئتت متدیره و

میدانست .او در اواخر مردادماه ۲۴۳۴ش/اوت۲6۱۳م،

ستایر بختشهتای شترکت نفتت انجتام داده بتود،

اعضای هیئتمدیره شرکت ملّی نفت را از یتازده نفتر

بتههتی وجته نتوانستت انتظتارات متدیران ارشتد و

به پن نفر کاهش داد و شورای عتالی نفتت را کته از

کارشناسان فنّی و دیگران را برآورده کند؛ زیرا طولی

نمایندگان ناظر دو مجلس شورای ملّی و ستنا ،وزارت

نکشید که چهره و ماهیت چاکرمآبانته وی ،در برابتر

دارایی ،وزارت اقتصاد و دادستان کل تشکیل میشتد،

اوامر شاه آشکار شد و نشان داد که برای تبدیلکردن
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شرکت ملی نفت ،بته بنگتاه متدنظر شتاه ،از نهایتت

موجود در شرکت ملّتی نفتت و بایستتههتای الزم در

ابتکار و شایستگی برخوردار است .چنانکه اقبتال در

سازماندهی یک نیروی فعّتال اقتصتادی و کارشناستی

عمل ،آن را به اثبات رسانید .حاشیه امنی که اقبال با

برای پیشبرد اهداف اساسی کشتور شکستت ختورد و

مدیریت و نظارت دقیق ختود و در راستتای اهتداف

وی موفق نشد وضع مطلوب و پتذیرفتنی در شترکت

شاه ،در صنعت نفت ایجاد کرده بود ضتمانتی بترای

نفت فراهم کند.

تداوم و بقا مدیرعاملی وی میتوانست باشد؛ اما در
عمل ،اقبال هرگز موفتق نشتد کتارایی الزم را بترای

منوچهر اقبال و بحران مدیریت

انجام مدیریت نفتی پیدا کند .برهمین اساس در ایتن

 .۱تضاد منافع مدیران اجرایی شركت نفت ایران

دوره ،اقبال کامالً از تصمیمگیریها و مذاکرات نفتتی،

در کشور ایران ،نفتت و متدیریت آن از اهمّیتت وافتری

بهویژه کنسرسیوم نفتی ،کنار گذاشته شد؛ پس اوضتاع

برختتوردار بتتوده اس تت؛ امّتتا در عصتتر پهلتتویدوم،

بتهگونتهای رقتم ختورد کته تقریبتاً تمتام امتور و

تکاملنیافتگی توسعه سیاسی ازیکسو و تضادهای فراوان

تصمیمگیریهتای مهتم نفتتی را دیگتران و بتهویتژه

میان مدیران و نخبگان اداری کشور ازسویدیگر ،متانع از

شخص شاه ،در پشت پرده انجام میدادنتد (ستاکما،

تصمیمگیریهای مستقل و متکی به حفت منتافع ملّتی و

سند10-۴۱۱-۲00آ .).در اثر ایتن اقتدامات ،متدیران

ازجمله در امور نفت شد .مدیریت اقبال بر صنعت نفتت

شایستته و صتاحب صتالحیت نیتز یتا از حیطته

و تحلیل این مدیریت ،نمونته بتارزی از رونتد تحمیلتی

تصمیمگیریهای نفتی دور شتدند و در پتایینتترین

حاکمیت شاه بر اداره امور کشور ،بهویژه در نهادهای مهّم

درجه اقتصادی شرکت قرار گرفته یا از ستمَتهتای

مالیسیاسی ،است .به نظر میرسد که بتاوجود متدیریت

خود برکنار شدند .این بیانگر آن بود که شتاه بتدون

صوری اقبال بر شرکت نفت ،گذشته از شتخص محمتد-

هراس از مخالفتهتای گستترده در بتین طیتفهتای

رضاشاه ،نیروها و افراد دیگری در روند مدیریتی کشتور

سیاسی مختلف و با دامنزدن به اختالفتات موجتود

تأثیر بسزایی داشتند .این امر منجر به هر ومر  ،در اداره

میان رجال سیاسی کشور و همچنین با بهرهگرفتن از

امور نفتی کشور شد؛ پس قطعاً ضمن آنکه بر قراردادهای

اقبال به عنوان «چرخ پنجم شرکت» برآن است تمتام

ظالمانه و چپاول ثروت ملّی منتهی شد در درازمدّت نیتز

مذاکرات فیمابین شرکت ملّی نفت ایران ،با شرکتها

تأثیر مخّربی ،در روند توسعه اقتصادی کشتور گذاشتت.

و کنسرسیومهای نفتی را نته بته صتورت رستمی و

این امر ناشی از رویه حکومتی بود که محمتدرضاشتاه از

قانونی زیر نظر مدیران و کارشناسان شایستته ،بلکته

سال ۲۴۴۳ش۲6۳۳/م بته بعتد و باخودکتامگی تتا ستال

مستتقیماً زیتر نظتر ختود اداره کنتد (ستفری:۲۴1۴ ،

۲۴۳1ش۲611 /م ،درپیش گرفت؛ لذا ثبات سیاسی همراه

۱1۲/۲؛ بهنتود۳۴ :۲۴1۳ ،؛ تفضتلی.)۱۱۲ :۲۴1۴ ،

با اعمال فشار و سرکوب واردشده بر جامعه ایران توسط

چراکه در غیر این صورت ،وضع سلطه بالمنتازع بتر

اهرمهای اجتمتاعی ،بته فاصتله یتک دهته ،ایتران را بته

اقتصاد نفتی کشور و ثروتی که از این طریق عاید وی

دیکتاتوری سلطنتی متکی به قتدرت سترکوبگر ارتتش و

شده سلب متیشتد؛ بنتابرین ،بترخالف آنچته انتظتار

درآمد نفتی تبدیل کرد .این دو منبع توأمان ،سلطه وی بر

میرفت ،طتر و برنامتههتای نفتتی اقبتال بته علتت

جامعه ایران را تضمین کرد (فوران .)۳۱۲ :۲۴1۳ ،بتا ایتن

آشنانبودن با شیوههای اجرایی و بیتوجهی به وضعیت

تفاسیر ،شاه که با صدارت اقبال بر شترکت ملّتی نفتت و

بررسی نقش و عملکرد منوچهر اقبال بر صدارت نفت ( ۲۴۳۱تا ۲۴۳۱ش ۲6۱۴/تا ۲611م)111/

سرسپردگی وی خیالش آسوده شده بود ،در ادامه ستیطره

قرارداد را با شترکتهتای عامتل نفتت حتلوفصتل کنتد

خود را بر این سازمان و معادالت و تصتمیمگیتریهتای

(عالیجتتانی .)۱۲6/۱ :۲۴۴1 ،در ادامتته ،طتتر هتتا و

نفتی اعمال کرد .بُحران مدیریتی که اقبال در شرکت ملّی

پیشنهادهای نفتی عَلَم ۱که با اقدامات و رفتارهای شتاه و

نفت ،به انحای مختلف با آن روبهرو شده بود ،بتهیکبتاره

ارتباط وی با دستگاههای اجرایی هماهنگی کامل داشتت

سرباز کرد .چنانکه برونرفت از آن بته ستهولت ممکتن

به شکل حاد و بغرنجی ،برای ناکارآمتدی شترکت ملّتی

نبود .نداشتن شناخت و آگاهی کامل فنی از صنعت نفت،

نفت به ریاست اقبال اعمال و دنبتال شتد (بهنتود:۲۴10 ،

تضاد منافع اقتصادی و سیاسی در بین افتراد نزدیتک بته

 .)۳66جریانهای پیشرونده سیاسی و همچنتین ،بحتران

دربار و همچنین ،حضور طوالنی مدّت اقبال در شترکت

ناشتی از مستائل متدیریتی کشتور باعتث شتد اقبتال در

عللی بودند که عدهای از آن ،به عنوان «شبیخونی به حق»

تالشهای خود ،در تصدی این سمَت با نیتروهتای بتاز-

خود تعبیر میکردند و تدریجاً بنای کارشکنی با اقبتال را

دارنده مواجه شود .نیروهایی که واقعیت و حضور جدی

گذاشتند (عتاقلی۲۳6/۲ :۲۴1۴ ،؛ ستاکما ستند۳0111-۱0

آنها در تحّتوالت انکارناشتدنی بتود .اقبتال آنچنتان در

ه) .اسداهلل عَلَم و فالّ  ،مشاور حقوقی شاه در امور نفتی

بازی قدرت شاهعَلَتم غترق شتده بتود کته مجتالی بترای

و همچنتین ،بتاقر مستتوفی کته متدّت زمتانی ریاستت

اصال امور داخلی شرکت و مسائل مربوط بته آن ،یعنتی

پتروشیمی نفت را بر عهده داشت و افراد دیگری به طُرُق

نفت و اوپک نداشت؛ زیترا وظتایف ستازمان کته عمتدتاً

مختلف و با چراغ سبز شاه و دربار ،به رقابت و مخالفت

میبایست طر ها و پروژههای نفتی را قبل از اجرا مطالعته

با اقبال برخواستند .گزارشهای بهدستآمده حاکی از آن

میکرد ،با عملکرد و تصمیمگیریهای تقریباً مستتقل عَلَتم

بود که اقبال از مداخله بیجتای دیگتران در کتار نفتت و

عمالً عقیم میماند .اینگونه مسائل و اقدامات انجتامشتده،

خواستههای نامعقول آنها خوشنود نبتود .او پیوستته بته

ازسوی رجال سیاسی و نیروهای درباری کشور ،بتا توجته

کارشناسان توصیه میکرد طر ها را با نگرش عینتی و از

بته حفت منتافع ،ختتویش متتیتوانستت رونتتد اجرایتتی و

دیدگاه صرفه و صال شرکت و مملکت بررسی کننتد و

مدیریتی اقبال را با چالش مواجه کند کته ظتواهر امتر نیتز

عیب و ایراد آنها را باز گوینتد (موحتد.)6۳۲/۱ :۲۴10 ،

حاکی از آن داشت؛ امّا با دقتی که اقبتال در شترکت ملّتی

بااینحال ،جّو مستمومی کته فضتای داخلتی شترکت و

نفت از خود نشان داد حاضر به پذیرش و تحمیتل چنتین

سازمان را احاطته کترده بتود ،عرصته را بترای مداخلته

شیوهای ،در اداره امور داخلی شترکت نشتد .چنتانکته در

افرادی نظیر اسداهلل علتم و دیگتران فتراهم کترد؛ امّتا در

عمل تا آنجا پیش رفت که در آستانه انتصاب استداهلل عَلَتم

مجموعته امتور ریتز و کتالن حکومتت ،شتاه آخترین

به وزارت دربار ،با تالش مستمّر ،سعی کرد بار دیگر خود

تصمیمگیرنده بود؛ لذا تمامی مدیران و کارگزاران و رجال

را به شاه نزدیک کند؛ بهگونهایکه برخی گزارشها حتاکی

درجه اوّل ،با سیاستهای شاه همتاهنگی کامتل داشتتند.

از انتصتتاب اقبتتال بتته وزارت دربتتار ،بتته جتتای عَلَتم بتتود

حضور شرکتهای عضو کنسرسیوم در ایران و مذاکرات

(شتتاهدی۳1 :۲۴16 ،؛ طلتتوعی .)۳۱۳ :۲۴1۳ ،بتتههرحتتال،

فیمابین شاه با آنان کته بتا اهتدافی ،در جهتت افتزایش

اینگونه رویارویی به جای آنکه در روند اداره امور نفتتی،

عایدات نفتی صورت میگرفت عمالً اقبال را از مذاکرات

خروجی و بازخورد مطلوب و مثبتی داشته باشد با رقابتت

دور نگه میداشت .شاه پس از انعقاد قراردادهتای جدیتد،

و اختالف میان اشخاص و مدیران نفتی در شترکت نفتت

اختیتارات الزم را بته عَلَتم داد تتا او چگتونگی اجترای

ادامه پیدا کرد .یکی دیگر از ایتن افتراد فتالّ بتود 1.وی
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معاون اقبال محسوب میشد؛ اما عمتالً امتور صتنعت و

 .)۱۴۱این بدان معناست که اقبال در روند اداری و

فروش آن را با نظتر مستتقیم شتاه بتهعهتده گرفتته بتود.

مدیریتی شرکت ملّی نفت ،تا بدانجا پیش رفت کته

چنانکه سهمی از کمیستیون ایتن معتامالت را دریافتت

به طریق نامعقولی ،تمامی متدیران و کارشناستان و

میکرد (تفضلی .)۴1۲ :۲۴1۲ ،بهگفتهای ،به همین علتت

مهندسان شایسته ،از دوران ریاست عبداهلل انتطام به

با آنکه اتاق هر دو نفر در مجاورت یکدیگر بود ،روابط

بعد را از سمتهایشان بر کنار کرد؛ سپس دوستان و

و همکاری دوستانهای بین آن دو نبود (منوچهر اقبال بته

طرفداران خود را نظیر خسترو هتدایت ،قتائممقتام

روایت اسناد۴۱۳ :۲۴۱۲ ،؛ راجتی۲۳۳ :۲۴1۱ ،؛ تفضتلی،

شرکت نفت و امثال او را جایگزین آنها کرد .او بتا

۱۱۲ :۲۴1۴؛ عَلَم .)۲۳۱/۱ :۲۴11 ،باقر مستتوفی نیتز ،در

این روش ،بته شتکلی استتقالل نستبی موجتود در

مقام رئیس پتروشیمی ،تا آنجا پیش رفت که خواهان

شرکت ملّی نفت دوران انتظام را از میان برداشت و

جدایی پتروشیمی ،بته عنتوان ستازمانی مستتقل از

در ادامه این تضاد منافع ،سایر بختشهتای شترکت

صنعت نفت شد .گفته میشد مستوفی خود مستقیماً

ازجمله صنایع پتروشیمی به مدیریت مستوفی را نیز

یا از طریق فردوست ،مسائل مربوط به پتروشیمی را

دربرگرفت.

با شاه حلوفصل میکرد و این برخالف میل و رویه
اقبال بود .اقبال همواره درصدد بود این ستازمان را
تحّتمدیریت مستتقیم ختود درآورد؛ امتا مستتوفی
استتدالل اقبتال را قبتول نمتی کترد و معتقتد بتود
پتروشیمی سازمانی مستقل است ( فردوست:۲۴1۲ ،
 .)۱۳0/۲علتتیالقاعتتده ایتتنگونتته اختالفتتات و
کشمکشهای سیاسی ،در نهایت تأثیر منفی خود را
بر روند مدیریتی شرکت نفت در این دوره گذاشت.
چنانکه اعترا

ها و انتقادهای این اشتخاص ،یعنتی

مدیران و کارمندان ،به عملکرد اقبال بر شرکت نفت
هرچند با نیّاتی اصال گرایانه صورت گرفته باشتد،
نتیجهای درخور تأمّل عاید ایتن ستازمان نکترد .در
مقابتل ،زمینته بترای نفتوذ هرچته بیشتتر شتاه ،بتر
تأسیسات نفتی و درآمدهای حاصل از آن فراهم شد
و موجبات فساد اقتصادی پردامنهای را به بتار آورد
(ساکما ،سند 1۱-6۲-۴-۳۳۲۴-ش) .نکته دیگر آنکه
غیرعقالیتیبتودن سیاستت نفتتی در ایتن دوره و
رقابتهای سیاسی و تضاد منافع در میتان نخبگتان
حاکم ،باعث وابستگی هرچه بیشتر اقتصاد و بودجه
دولت ،بته درآمتدهای نفتتی شتد (ستودگرا:۲۴۱6 ،

 .۲موضعگيريهاي سياسی
چنتانکته اشتاره شتد بتا تمتام مخالفتتهتا و
هر ومر های ناشتی از ناهمتاهنگی ،بتین متدیران
ارشد در شرکت ملی نفت که باعث ایجاد آشتفتگی
در عرصه تصمیمگیریهتای نفتتی و اجرایتی بترای
اقبال شتد ،بتهواقتع تغییتری در پُستت متدیریتی و
سازمانی وی ایجتاد نکترد .طتی ستالهتای  ۲۴۳۴و
۲۴۳۳ش ۲6۱۳/و ۲6۱۳م ،اوضاع بهگونتهای دیگتر
رقم خورد .بررسی اوضاع سیاسیاقتصادی این دوره،
حکایتت از آن دارد کته در اقبتال نتوعی احستاس
تحقیرشدگی و آزردگتی ،در دوران ستلطه نخبگتان
آمریکایی ،از دولت منصور تتا پایتان زنتدگی او در
آبان ۲۴۳۱ش /نوامبر۲611م ،وجود داشت (منتوچهر
اقبال به روایت اسناد۲۲۴ :۲۴۱۲ ،؛ طلتوعی:۲۴1۳ ،
 .)۳۱۳باید گفت وجود سیستم بسیار پیچیده اداری،
در کنار وابستگی هرچه بیشتر شخصیت ها و رجتال
سیاسی و همچنین کنترل و هدایت آنان ازسوی شاه
و نیز ،تقابل قدرتی که در دستگاه حکومت وقت به
شکلی کامالً نامتعتارف رخنته کترده بتود ،از حیتث

بررسی نقش و عملکرد منوچهر اقبال بر صدارت نفت ( ۲۴۳۱تا ۲۴۳۱ش ۲6۱۴/تا ۲611م)111/

مالحظتات متدیریت نفتتی ،در ایتن دوره مراتتب

و خصوصی و با کمتک دوستتانش ،اقبتال را متتهم

خطرناکی را رقم زد .با این وضع ،چشمانتدازی کته

میکرد که از روابط نزدیک خود با شاه سو استفاده

اقبال برای خود ،از آینده ترستیم کترده بتود بتدون

میکند و اقتدامات ناصتواب اوستت کته موجبتات

تردید ،جایی برای اشخاصی نظیر حسنعلی منصور و

نتاراحتی افکتار عمتومی را از شتاه فتراهم متی کنتد

امیرعباس هویدا باقی نمیگذاشتت؛ چراکته وجتود

(منوچهر اقبال به روایت اسناد .)۱۱۳ :۲۴۱۲ ،مسلماً

شایعاتی در وزارتخانهها و دستگاه های دولتی ،مبنی

اینگونه برخوردها و جریانات سیاسی اعمتالشتده

بر بازگشت مجدّد وی به پست نخستوزیری نشان

ازسوی افرادی نظیر منصور ،نشاندهنده بینش و نوع

میداد کته اقبتال حضتور چنتین افترادی را تحّمتل

تمایالت سیاسی آنان بود .آنچه پیش از هر اقتدامی

نخواهد کرد .اقبال از همتان اوایتل روی کارآمتدن

باعث ناراحتی و خشم اقبال شد ،گماردن امیرعباس

منصور ،البتته بته صتورت غیررستمی و غیرمستقیم،

هویدا ،ازسوی منصور ،در رأس وزارت دارایی بود؛

تالش میکرد تا چهرهای کامالً ناموفق از دولت وی

چراکه ازیکطترف از لحتا اداری و متدیریتی بتر

به عموم نشان دهد .شایعه نخستوزیرشدن مجدد

شرکت نفت و شتخص اقبتال ،اشتراف کامتل پیتدا

اقبال ،بترای بترانگیختن احساستات عمتومی علیته

میکرد؛ ازطرفدیگر ،هویدا از متدیران درجته اول

منصور که با برخی اقدامات تبلیغاتی همتراه بتود و

شرکت بود که رابطه چندان خوبی با اقبال نداشت.

عمدتاً جمعیت یاران آن ها انجام می داد ،با تصتور و

چنانکه شایعهسازان میگفتند منصور عمتداً عنتوان

شکل واقعیتری ،در جریتان مراستم رژه ارتتش در

وزیر دارایی را به هویدا داد تا غیرمستقیم ،بر شرکت

میدان جاللیه ،محل فعلی پارک الله ،خود را نشتان

ملّی نفت ایران ریاست داشته و در مقامی باشد کته

دهد؛ زیرا منصور به اقبال که در سمت راست شتاه

در جلسات شورای عالی نفت ،بر اقبال ریاست کند؛

ایستاده بود نزدیک شد و گفت« :آقای دکتتر اقبتال،

زیرا اقبال پس از انتصاب به مقام مدیرعاملی شرکت

جایگاهی که شما ایستادهای از آن نخستوزیر است

نفت ،طوری رفتار می کرد که هویتدا از قتائممقتامی

کنید» (تربتتی

مدیرعامل شرکت استعفا کرد و هویدا از ایتن کتار

خواهشمند است حریم خود را حف

سنجابی۱11 :۲۴۳1 ،؛ حزب ایران نوین بته روایتت

رن میبرد .ولی حسنعلی منصور برای جبتران ایتن

اسناد .)۳1/۲ :۲۴10 ،با وجود مخالفتهای فراوانی

کتار ،هویتدا را در رأس وزارت دارایتی قترار داد.

که علیه منصتور انجتام گرفتت ،وی بتا بستیاری از

بااینحال همه فکر میکردند منصب مهّمتی کته در

چهرههای تعیینکننتده در شتطرن سیاستی کشتور

شأن و مقام هویداست حضتور وی در مقتام وزیتر

رفاقتی ناگسستنی داشت 1.همین امتر بختت وی را

امور خارجه است (الموتی 1۴/۴ :۲۴۱1 ،؛ زندگی و

برای پیشرفت ،یاری می کرد؛ لذا اینگونته اقتدامات

ختاطرات امیرعبتاس هویتدا6۱ :۲۴1۳ ،؛ بهتزادی،

انجتامشتده ،از دیتد منصتور پنهتان نمانتد و بتا

 .)116/۲ :۲۴10به هرحال ،آغاز چنددستگی در درون

موضعگیریهای سیاسی و بهرهبردن از روابط خود با

صفوف و اعضای حزب ایران نوین ،به عللی نظیتر

رجتال متنفتذ در بختش دولتتی ،تتا آنجتایی کته

افزایش پروژههای نفتی ،در کنتار مستئله مصتونیت

می توانست برای بیاعتبارکردن اقبال و تخریب وی

قضایی مستشاران آمریکایی در دولت منصور و نیتز

کوتاهی نکرد .منصور در برخی از محافل غیررسمی

فضای مسموم و رقابتی که در سیستتم حکتومتی و
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اداری شاه وجود داشت ،مجال تحرّکی بترای اقبتال

 .)۴0۲از دید شاه نیز ،هویتدا بهتترین گزینته بترای

باقی نمیگذاشت .انتصاب غیرمنتظره هویدا 6به مقام

استقرار دیکتاتوری ،به منظور تضمین منافع غرب در

نخستتوزیتری کته متدّت کوتتاهی پتس از تترور

ایران بود .اقبال میخواست با افشای پروندههایی از

حسنعلی منصور ،در بهمن / ۲۴۳۴فوریه  ،۲6۱۳انجام

ستو استتفادههتای هویتدا در دوران حضتورش در

گرفت اقبال را تا حدی خوشبینانه ،منتظتر کستب

شرکت ملّتی نفتت ،موقعیتت جدیتد او را در رأس

دوباره این مقام کرد .درگیری و حسادت بین اقبال و

وزارت دارایی متزلزل کند .یکی از این افشاگریهتا

هویدا از آنجا نشأت میگرفتت کته هویتدا بعتد از

نامهای بود که در مهرماه/۲۴۳۴اکتبر ،۲6۱۳با مقاصد

بتهدستتآوردن جایگتاهی نستبتاً مناستب در ایتن

کامالً سیاسی ،مبنی بر گماردن افراد بهایی مانند فُواد

شرکت ،دست بته برختی اقتدامات و فعالیتتهتای

روحانی و مهندس فرخان و سه تفنگداران بهایی در

سیاسی زد .هویدا بتا همکتاری حستنعلی منصتور،

س مَتهای کلیدی نوشت (اسناد النه جاسوسی ،بیتا:

دوست بسیار نزدیک خود ،با جمعآوری عتدهای از

 .) ۱۳6/۲اقبال با این اقدام ،در جهت خنثیکردن این

نوجوانان تحصیلکرده و روشتنفکر ،جمعتی بتهنتام

باور بود که تبلیغ میشد هویدا به مطالعتات تتاریخ

«گروه ترقی» تشکیل دادند (بهنتود .)۳۲1 :۲۴10،بتا

اسالم و به پیامبر اسالم(ص) عالقهمند استت .البتته

رشد و توسعه «کانون ترقی» ،در میان سیاستمداران

هویدا برای ثبت حتزب ایتران نتوین ،در فترمهتای

و سردمداران رژیم این باور به وجود آمد که اعضای

مخصوص مذهب خود را اسالم عنتوان کترده بتود.

ایتن گتروه تحصتیلکترده و روشتنفکر ،بتهزودی

جنگ روانی که اقبال در پیش گرفت نهایتتاً نتیجته

پُستهای حساس و کلیدی را اشغال خواهنتد کترد.

عکس داد .بهتدری  ،هر چه زمتان بیشتتری ستپری

درواقتع ،ایتن رویته بترای بعضتی از ستران رژیتم،

میشد ،اقبال و طرفداران او نیز به این مهتم دستت

ازجمله اقبال گران تمام شد .این جریانات نباید متا

یافتند که دولت هویدا در مسیر تثبیتت گتام نهتاده

را از نقش دول استتعماری آمریکتا و انگلتیس ،در

است و برای انتصاب اقبال ،به مقام نخستوزیتری

تصمیمات سیاسی و اقتصادی ایران این دروه غافل

احتمال کمی وجود دارد ۲0.همین امر باعث تقستیم

کند .اقبال که در آغاز مدیریت خود ،در شرکت ملّی

منافعی شد که هر کتدام از صتاحبان نفتوذ  ،در اداره

نفت ،برآن شده بود با گماردن هویدا به مسئولیتی نه

کشور و نزدیک به سلطنت ،بهنوبه خود و به صورت

چندان مهّم در شرکت نفت او را تحقیر کند و نقش

وزنه ای سیاسی در کشور  ،از طریق آن ابتراز وجتود

مهّم او را در مدیریت شرکت نفت تنتزّل دهتد ،بتا

میکردند این چالش و رقابت قدرت که بین اقبال با

ارتقا سریع هویدا بته مقتام وزارت دارایتی کابینته

منصور و هویدا صورت گرفت ،تغییتری در پُستت

منصتور و ستپس انتصتاب او بته وزارت دربتار ،در

مدیرعاملی اقبال ایجتاد نکترد .اقبتال دربتاره پستت

وضتعیتی دشتوار قترار گرفتت و ایتن بترای وی

مدیرعاملی خود گفته بود از خود هی گونه ارادهای

تحّمل کردنی نبود .چراکه هویدا از همان بدو تصدی

ندارم و کامالً تسلیم نظر مقام سلطنت هستم و این

قدرت در ایران ،به عنوان فردی شناخته میشتد کته

راه خود را در هر موقعیتی دنبال میکتنم (منتوچهر

منافع کمپانیهای نفتی را سرلوحه کتار ختود قترار

اقبتال بته روایتت استناد۲۱0 :۲۴۱۲ ،؛ استناد النته

متتیدهتتد ( بهتتزادی111/۲ :۲۴10،؛ آبادیتتان:۲۴1۴ ،

جاسوسی ،بی تا .)۱۳1 :او تا آخر عمر ،یعنی به مدت

بررسی نقش و عملکرد منوچهر اقبال بر صدارت نفت ( ۲۴۳۱تا ۲۴۳۱ش ۲6۱۴/تا ۲611م)111/

چهارده سال ،به منصب مدیرعاملی شرکت ملّی نفت

دستی نداشت ،عظیمترین منبع مالی رژیم را طوری

اکتفا کرد.

اداره میکرد که بزرگترین غارت تاریخ نفتی ایران
ممکن شد .در ادامه ،انحصارطلبی اقبال در تقّرب به

اقبال و قراردادهاي نفتی

شاه ،از این نظر به سود شترکت تمتام متیشتد کته

آگاهان به امور سیاسی و اقتصادی کشور بر این باور

تاحدی راه را بته روی رابطتان آلتودهتتر و دلّتاالن

بودند که حضور اقبال در رأس شرکت ملی نفت و

محتاطتر و طّراران شوخچشم میبست .لذا ،انتصاب

امور مربتوط بته آن ،بته علتت تبحّرنداشتتن وی در

اقبال به مدیرعاملی شرکت ملّی نفت ،پیش از آنکته

مسائل نفتی ،شبیخونی به حق آنان است .آنان با این

یک انتصاب شایسته و بهحق باشد ناشی از وفاداری

مضمون ،مداخالت خود را توجیه متیکردنتد .نکتته

او به شاه بود .اقبال هی گاه مایل نبود آمار و ارقتام

درختتور تأمتتل آنکتته هتتی گتتاه ایتتن اعتراضتتات و

یا استداللهایی که به مذاق شاه خوش نمیآمد ،نزد

کشمکشها و زدوبندهای سیاستی ،رونتد برکنتاری

وی مطر کند (یادداشتهای علتم۲۳۱/۲ :۲۴11 ،؛

اقبال را تسریع نکرد؛ بلکه در ادامه ،وضع بهوجتود-

نجمی .)۱0۳ :۲۴1۴ ،اقبال به پشتوانه سوابق سیاسی

آمده از رشتد و گستترش صتنایع نفتتی و افتزایش

خود و تق ّرب به دربار ،برای این س مَت که شتاه آن

صتادرات نفتت ،بتهویتژه در دهته ۲۴۳0ش۲61۲/م،

را سیاسی میشمرد ،انتخاب شد؛ اما وی به عنتوان

همزمان با ریاست اقبال بر شرکت ملّی نفت حکایت

«سیاستمداری محافظهکار» آن گونه نبود که مخالفتان،

می کند .باید گفتت حضتور دکتتر اقبتال در عرصته

درخصوص بی اطالعی مفرط وی از امور نفتی اظهار

سیاسی کشور ،به خواست و اراده شخص شاه تحقق

می کردند .چنان که حضتور و فعالیّتت کارشناستان و

پذیرفت .این میتوانست گویای واقعیتی انکارناپذیر،

مدیران  ،در دستگاه اداری شرکت نفتت و استتفاده از

از سرسپردگی بازیگرانی باشد که هی گونه ارادهای

دانتتش و تجربیتتات آنتتان ،متتی توانستتت بخشتتی از

از خود نداشتند .آنان در واقع ،برای پیشبرد مقاصد

برنامه های نفتی اقبال تلقی شود .حداقل طتی ستالیان

و اهداف سیاسی شاه و دربار بود که میتوانستند بته

نخست مدیرعاملی اقبتال بتر شترکت نفتت ،محافتل

شتکل وهتنآمیتزی ،در سلستله مراتتب اداری و

سیاسی و دولتی از مدیریت صتحی و رهبتری او در

متدیریتی بته کتار گرفتته شتوند .گشتودن حستاب

امر نفت تمجید می کردند (منوچهر اقبال بته روایتت

مخصوص ارزی برای شتاه ،ازستوی اقبتال و واریتز

اسناد۲۴1 :۲۴۱۲ ،؛ سفری .)۲۴۱/۴ :۲۴1۴ ،همچنتین

درصدی از درآمدهای بیحساب و کتتاب نفتتی در

ممانعتتتت متتتوثر وی ،در جلتتتوگیری از تتتتاثیر

این حساب ،بدون لحا کردن آن در خزانه کشور و

سرمایهگذاریهای عظیم نفتی ،در بخشهای مختلف

دیوان محاسبات ،بته گونته ای کته پرداختت از ایتن

داخلی و صنایع خارجی  ،مثتالی از حستن متدیریت

حساب سّری ،تنها با اجتازه شتخص شتاه صتورت

وی در امور نفتی بود.

میپذیرفت (یادداشتهای عَلَم۲۳۱/۲۴11:۲ ،؛ مینتا،
 ،)۳1۳ :۲۴1۱شتتاهدی بتتراین مدعاستتت .ایتتن

الف .قرارداد مشاركت

میتوانست خالف گفتههای اشخاصی باشد که اظهار

ازجمله اقدامات اقبال ،در شرکت ملّی نفتت ،عقتد

کرده اند ،اقبال درحالیکه خودش در فسادهای متالی

قراردادهای نفتی با کشورها و شرکتهای نفتتی در

 /۲۱0پژوهشهای تاریخی ،سال پنجاهم ،دورة جدید ،سال ششم ،شمارة پنجم (پیاپی ،)۱۴پاییز۲۴6۴

خار از حوزه قرارداد و فعالیت کنسرسیوم بود .این

و گاز طبیعی و محصتوالت نفتتی (اهترّی ،نشتریه

اقدام از همان نخستین ماههای مدیرعاملی وی آغاز

شترق .)۲۴1۴ ،بتهواقتع در ایتن دوره ،بته جتز

شد و دولت ایران اساساً برای افزایش عایدات نفتی

کنسرستیوم ،در کتل ده شترکت مهتم بتا همکتاری

خود ،تالش کرد پای شرکتهای نفتی دیگر ،به جز

شرکت ملّی نفت ایران در مناطق نفتتخیتز فتالت

شرکت های نفتی عضتو کنسرستیوم  ،را بته منتاطق

قاره به کار اکتشاف و استخرا و تصتفیه و حمتل

نفتخیز باز کند .گفتنی استت شترکت ملّتی نفتت

مواد نفتی ایران مشغول بودند .این ده شرکت از این

ایران که در سال ۲۴۴0ش۲6۳۲/م ،براستاس قتانون

قرار بودند  .۲ :شرکت نفت ایران رایتاسیا (ستری )؛

ملّیشدن نفت تأسیس شد ،پس از کودتای ۲۴۴۱ش

 .۱شرکت ایران و پان آمریکن (ایپتاک)؛  .۴شترکت

 ۲6۳۴ /م ،فعالیت خود را آغاز کرد .در مرداد ۲۴۴۱

نفت الوان (الپکتو)؛  .۳شترکت بتینالمللتی ایتران

 /اوت  ۲6۳1و در دوران نخستتتت وزیتتتری اقبتتتال،

(اینیوکتتو)؛  .۳شتترکت نفتتت فتتالت قتتاره ایتتران

مجلس ایران بته قتانونی رأی داد کته براستاس آن،

(ابرویکو)؛  .۱شرکت نفت فارس (اف .پتی .س)؛ .1

شرکت ملّی نفت ایران عملیات اکتشاف و استخرا

شرکت نفت فالت قاره دشتستتان (دشتستتان)؛ .1

نفت ،در حوزههای زیر کنترل خود را به شرکتهای

شرکت نفت خلی فتارس (پکتو پکتو)؛  .6شترکت

ایرانی و خارجی واگذار میکترد .اقبتال در جلسته

پیمانکار اکتشاف و تولید نفت ایران؛  .۲0شرکتهای

۱۱مجلس شورای ملّی ،الیحه جدید نفت را تقتدیم

عامل نفت .هر یک از این قراردادها ،از تاریخ شروع

کرد .این الیحه در 1مرداد همان سال ،بته تصتویب

بهرهبرداری تجاری ،به مدت  ۱۳سال معتبر و برای

رستید و بته «قتانون نفتت» معتروف شتد .از ستال

ستته دوره پتتن ستتاله نیتتز تمدیدشتتدنی بودنتتد

۲۴۴۱ش۲6۳۴/م به بعد ،مقصود از قراردادهای نفتی

(ذوقی .)۱۳1 :۲۴10،مساحت ناحیه قراردادهای نفتی

قراردادهایی است که دولت ایران بتا شترکت ملّتی

نظیر الپکو ،دوپکو ،ایروپکو ،ایمینوکتو و اف .پتی.

نفت ایران و کمپانیهای نفتی خارجی ،برای اجرای

ستی ،بته ترتیتب،۱۳0/۱ ،6۱0/1 ،000/10 ،1۳6/۳ :

یک یا چند نوع از عملیات یا همه عملیات مشرو

 0۴۱/۱بود .این قراردادها در مقایسه با دو قترارداد

زیر منعقد کرده است:

مشارکتی که قبالً با «سری » و «ایپاک» ۲۲منعقد شده

 .۲اکتشتاف از طریتق زمتینشناستی و ژئتوفیزیکی

بود مزایای چشمگیتری داشتت؛ ازجملته مستاحت

وطُترق دیگتر؛  .۱حفتاری و تولیتد و استتخرا و

حتوزه عملیتات هتر یتک از آنهتا ،در مقایسته بتا

برداشتت نفتت ختام و گتاز طبیعتی؛  .۴گردانتدن

قراردادهای قبلی بیشتر شده بود و دیگر آنکه تابعیت

دستتگاههتای تقطیتر میتدان نفتت ،بتهطتور کلتی و

این شرکتها از قوانین مالیاتی کشور و حمل نفتت

بهعمل آوردن نفت و گاز تولیدی؛  .۳انبارکردن نفت

سهم ایران ،شرکت ملّی نفت ایران ،به بهای نیمه راه

و گاز و مشتقات مواد ساخته شده از آن؛  .۳تصتفیه

و مزایای دیگر بود .مجموعته پتذیره نقتدی کته از

مشتقات و محصوالت دیگر بتا همتین متواد یتا بته

شرکتهای مزبور وصول شتد ۲صتد و  60میلیتون

وسیله اختتالط آن بتا متواد دیگتر؛  .۱انبتارداری و

دالر نقد و  ۴0میلیون دالر هم اقساط بود که جمعاً

بستهبندی و حمل و تحویل نفت خام و گاز طبیعی؛

 ۱۱0میلیتون دالر متی شتد .عملیتات اکتشتافی

 .1وسایل بارگیری کشتی؛  .1خریدوفروش نفت خام

شرکتهای مذکور ،در ناحیه مربوط به خود ،دامنته

بررسی نقش و عملکرد منوچهر اقبال بر صدارت نفت ( ۲۴۳۱تا ۲۴۳۱ش ۲6۱۴/تا ۲611م)121/

توسعه صنعت نفت ایران را تا حریم تنگههرمتز در

گتروه شترکتهتای دولتتی فرانستوی ،ایتالیتایی،

مراکز خلی فارس و در آبهای قلمرو داخلی کشور

اسپانیایی ،بلژیکی و اتریشی به امضا رسید ۲۱.طبق

گسترش داده بود؛ همچنین دهها هزار نیروی انسانی،

قرارداد ،شرکتهتای مزبتور بته عنتوان پیمانکتار و

در مجموع نتواحی قراردادهتای مشتارکت مشتغول

نماینده شرکت ملّتی نفتت ایتران ،در منطقتهای بته

فعالیّت شدند .با مدرنتترین و مجهزتترین وستایل

مساحت ۱1هزار و ۴۱0کیلومتر مربع واقع در استان

اکتشافی ،سکوهای حفاری ثابت و شتناور ایجتاد و

فارس ،به کارهای اکتشافی مشغول میشدند .هزینه

لولهکشی در اعماق دریا به کتار افتتاد .میتدانهتای

این اکتشاف تماماً به عهتده ختود شترکت هتا بتود.

جدید نفتی و مشخصات هر یک از آن ها با نام هتای

آخرین قرارداد نفتی در فروردین /۲۴۳1آوریل،۲6۱1

ساسان ،داریوش ،رستم ،رخش و دیگر نامها معلوم

با شرکت آمریکتایی لکنتینانتتل بتراستاس قترارداد

می شد .این جمله تغییر کرد آیا همتین مفهتوم متدنظر

پیمانکار اراپ ،بتا شترایط مستاعدی بستته شتد .بته

نویسنده است؟ میزان بهرهبترداری «پکتو» از میتدان

موجتب ایتن قتترارداد ،مستاحت ۲۱هتزار و 1۱0

رستم و رختش ،روزانته ۲۳0هتزار بشتکه در حتال

کیلومترمربع ،از قطعه جنوبی اراضی استردادشده از

جتاری بتود (ذوقتی .)۱۱۳ :۲۴10 ،امضتای ایتن

کنسرسیوم واقع در شمال بندرعباس ،بر سر عملیات

قراردادها در جهان آن روز ،انعکاس جالبی داشت و

اکتشافی ،در اختیار شرکت مزبور قرارگرفت .شرکت

در همان زمتان ،مطبوعتات معتبتر نفتتی عقتد ایتن

نیز تعهد کرد ۲0میلیتون دالر ،بته صتورت اقستاط،

قراردادها را شاهکار دانستند؛ زیرا با توجه به وضعی

بابت سرقفلی شرکت ملّتی نفتت بپتردازد (صتفایی،

که شرکت ملّی نفت ایران ،برای مشارکت در مزایده

1۴ :۲۴10؛ ازغندی .)۴۲۳ :۲۴1۳ ،واقعیت امر آنکته

بینالمللی تعیین کترده بتود ،پتیشبینتی مطبوعتات

اخذ اینگونه امتیتازات و قراردادهتای نفتتی در ایتن

مذکور این بود که با چنان شرایط سنگینی ،هی یتک

دوره ،برای دولتت و حکومتت عوایتد پرستودی بته

از شرکت های معتبر نفتی ،حاضر به قبول آن شرایط

دنبتتال داشتتت؛ امّتتا نبتتود برنامتته ریتتزی صتتحی و

نخواهند شد .لتذا عقتد قراردادهتای جدیتد ،عمتالً

کا رشناسی در امور اقتصادی ،برای توستعه کشتور و

خالف پیشبینی آن ها صتورت پتذیرفت .چنتانکته

توجه بسیار شاه و سیاستگذ اران دستتگاه حکتومتی

دوراندیشی و درایت کارشناسان شرکت ملّی نفتت

ایران و حتی خود اقبال ،به منافع شخصی حاصتل از

ایران را در مسائل نفتی اثبات کرد .شاید هم بترای

سود سرشار و درخور توجه درآمدهای نفتتی ،بتدون

اولین مرتبه بود که در جهتان نفتت ،متخصصتان و

ا تخاذ سیاستی واقع بینانه به اوضاع حاکم بتر جامعته،

کارشناسان را متوجه کرد که ایران در مسائل نفتی و

باعث رشد بازارهای خارجی متعلتق بته انحصتارات

رشتههای حقوقی ،فنّی ،اقتصادی و بازرگانی آنقدر

بینالمللی شد؛ پس جذب تولیدات صنایع ختارجی،

تبحّر دارد که میداند چگونه به بهترین وجه ممکتن

قدرت سرمایه گتذاری ملّتی را کتاهش داد (منتوچهر

و با سیاست مستقل ملّی ،از منتابع طبیعتی ختویش

اقبال به روایت اسناد 11 :۲۴۱۲ ،و  ۱10و .)۱16

بهرهبرداری کند (موزلی.)۱۴1 :۲۴۱1 ،
به دنبال این تجربه موفّق ،قرارداد دیگری در اسفند

ب .قراردادهاي پيمانکار

/۲۴۳1مارس  ،۲6۱1بین شرکت ملی نفت ایتران بتا

گفتنی است برای عملیات اکتشاف و تجسّس نفت و
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همچنین ،بهره برداری از صنایع نفت و گاز ،بودجه و

شرکت موظف بود همه اطالعات مربوط به تجسّس

هزینه هنگفتی الزم بود تا تحقیقات انجامگرفته ،در

خود را در حوزه مذکور ،در اختیار شرکت ملّی نفت

چارچوب قواعد علمی و کارشناسی شکل و رنگ

ایران قرار دهد .پس از آنکه نفت ایتران بته مقتدار

واقعی بهخود گیرد؛ اما بااینحال ،امکان داشت کته

تجاری کشف میشد تمام آن در سر چاه ،به شرکت

پس از صرف مخار بسیار ،نتیجه کار منفی باشد یا

ملّی نفت ایران تعلق داشت  .شرکت نیز مقتداری از

میزان نفت یا گاز کشف شده به مقدار تجاری نباشد.

نفت مکشوفه را با تخفیف بها ،در ازا هزینهای که

پتس بایتد تتدبیری اندیشتیده متی شتد کته چنتان

پیمانکار صرف عملیات اکتشتافی کترده بتود بته او

اکتشافاتی ،با تحمیل مخار سنگین آن ،از بودجته

میفروخت .ماحصل کار ستود شترکت ملّتی نفتت

شرکت ملّی نفت ایران انجام شود؛ درعینحال ،این

ایران ،بین  16تا 6۲درصد بود (رزاقی.)۱۳ :۲۴۱1 ،

دو عملیتات اکتشتافی بته ثمتر رستد و حتداکثر

متعاقباً در اسفند /۲۴۳1مارس ،۲6۱1دو قرارداد دیگر

بهرهبرداری از آن ،برای ایران تضمین شود .این امر

براساس پیمانکاری ،برای انجام عملیات اکتشافی و

طر و اندیشه عقد قراردادهای پیمانکاری نفتت را

بهرهبرداری نفت در حتوزه فتارس ،بتا کنسرستیوم

به وجود آورد .قراردادهای پیمانکاری در مقایسه بتا

اروپایی منعقد شد  .این قرارداد در مقایسه با قترارداد

کنسرسیوم ،حاوی شرایط کتامالً متفتاوتی بتود .ایتن

اولتتی ،مزایتتای بیشتتتری داشتتت .درفتتروردین

قراردادها فاقد بسیاری از امتیازاتی بود که در قترار-

۲۴۳ش/آوریل۲6۱6م ،بین شرکت ملی نفت ایران و

داد کنسرسیوم ،به نفع بیگانگان و مغایر با استتقالل

شرکت نفت آمریکایی کنتینانتال ،بتر همتین استاس

کشور گنجانده شتده بتود و در دنیتای قراردادهتای

پیمانکاری ،مجتدداً قتراردادی منعقتد شتد .قترارداد

نفتی ،بهنوعی شترکت ملّتی نفتت ایتران مبتکتر آن

اخیر ،در مقایسه بتا قراردادهتای قبلتی پیمانکتاری،

قلمداد میشد (صنعت نفت ایران .)۴۳ :بایتد گفتت

متضمن مزایای بیشتری بود .همچنین قطعهای دیگر

انعقاد چنین قراردادهایی در این دوره ،نشاندهنتده

از قطعات ستهگانته استترداد کنسرستیوم ،واقتع در

تغییرات مهّمی در صحنه جهتانی نفتت و پیتدایش

لرستان و قطعات دیگری از بخشهای نفتتی  ۲و ۱

امکانات وسیعی برای احقاق حقوق مردم ،در اعمال

در خلی فارس ،مناطق مناسبی بترای عقتد قترارداد

حاکمیت بر منابع و صنایع نفتی بود (رزاقی:۲۴۱1 ،

جدید نفتی ،از طریق مزایده بینالمللی تشخیص داده

 .)۱۱۲بتتا توجتته بتته ایتتن نکتتات ،در ستتال

شد و بدین منظور ،در تیترمتاه  /۲۴۳6ژوئیه،۲6۳0

۲۴۳۳ش۲6۱۳/م ،نخستین قرارداد بین شرکت ملّتی

شرکت ملّی نفت ایران برای آزادکردن نواحی مزبور

نفت ایران و گروه نفتی «اراپ» فرانسوی که بعتدها

اقدام کرد .درباره نواحی آزاد اعالمشده ،شرکتهای

«الفیران» نامیده شد ،براساس پیمانکاری منعقد شتد.

صاحب امتیاز ،هفت پیشنهاد را براستاس مشتارکت

۲۴

در ایتن قترارداد ،طترف دوم یعنتی «اراپ» یتا

پنجاه درصد به شرکت ملی نفت ایران تسلیم کردند

«الفیران» به هزینه خود ،مقاطعکار شرکت ملّی نفت

که از میان آنها ،شرکت نفت ایران فقط سه پیشنهاد

ایران بود .ایتن شترکت هتم در خشتکی و هتم در

شرکتهای زیر را پذیرفت:

قسمتی از فالت قاره ایران ،در حدود مساحتی کته

نخست پیشنهاد گروه ژاپنی ،برای ناحیه لرستان؛ دوم

معین شده بود عملیتات اکتشتافی را انجتام متی داد.

پیشنهاد شرکت امر اداهس بترای ناحیته  ۱دریتایی
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بوشهر؛ سوم پیشنهاد شرکت نفت موبیل برای ناحیه

شروع بهرهبرداری تجاری بود؛ بهعالوه ،قترارداد بتا

 ۴دریایی هرمز .در تنظتیم شترایط قترارداد ،ستعی

شرایطی ،برای دو دوره پنجاهساله نیز تمدیتدکردنی

وافری به عمل آمد تا این شرایط ،متضمن حتداکثر

بتتود (ذوقتتی۴0۲ :۲۴10 ،؛ صتتفایی۲۳۱ :۲۴10 ،؛

منافع و مزایای ممکن برای ایران باشتد .در نتیجته،

صنعت نفت ایران .)۴1 :۲۴۳0 ،در نتیجته اقتدامات

سه فقره قرارداد براساس مشارکت پنجتاهپنجتاه ،بتا

انجامشده ،شرکت ملّی نفت ایران موفق شد که توأم

شترکتهتای متقاضتی منعقتد شتد .در اثتر عقتد

با عقد قرارداد اکتشاف و استتخرا  ،بتا طترف دوم

قراردادهای موضتوع بحتث ،شترکتهتای مختلفتی

یکی از قراردادهای جدیتد ،ترتیبتاتی بترای ایجتاد

تشکیل شد که تابعیت ایران را داشتند و قراردادهای

تأسیسات پتروشیمی با مشارکت شرکت ملتی نفتت

آنان ،در ایران به ثبت میرسید .این شرکتهتا بته

ایران بدهد .بتا توجته بته توستعه صتنعت جهتانی

نماینتدگی طترفین قترارداد ،عملیتات اکتشتاف و

پتروشیمی ،وابسته به شرکت ملی نفت ایتران و بته

استخرا نفت را بتر عهتده داشتتند و در اداره آن،

موجب اختیارات قانونی که در ایتن زمینته داشتت،

طرفین قرارداد به نستبت مستاوی ستهیم و شتریک

قرادادهای مشارکت با شرکتهتای معتبتر ختارجی

بودنتد (لنگترودی .)۱۱۳ :۲۴1۲ ،نتواحی عملیتاتی

منعقد شد .بنابراین ،واحتدهای مهتم کارخانتههتای

قراردادهای منعقدشده ،شامل قسمتهایی از آبهای

شیمیایی با مجتمعات پتروشتیمی ،در بنتادر شتاهپور

ایران در خلی فارس و قسمتی از ناحیته استتردادی

(امام خمینی) و آبادان و خارک ایجاد شد .هتر سته

کنسرسیوم در منطقه لرستان بوده که بهطور مفصتل

واحد مذکور ،در یکی دو سال اخیر تکمیل و از آن

به شر زیر بود:

بهرهبرداری شد .محصوالت این واحدها ،گذشته از

الف .شرکت نفت ایتران و ژاپتن کته گتروه ژاپنتی

رفع نیازهای کشاورزی و صنعتی داخل کشور ،جز

مرکب از چهار شرکت بود .در اثر عقد این قرارداد،

اقالم صادرات صنعتی پتروشیمی ایران بود و مقادیر

گروه ژاپنتی ناحیتهای بته مستاحت تقریبتی 1هتزار

درخور توجهی از مازاد آنها ،بته ختار از کشتور

کیلومترمربع در لرستان ،برای انجام عملیات نفتی در

ارستال متی شتد .در نیمته اول ۲۴۳0ش۲61۲/م ،در

اختیار گرفت.

قترارداد پتروشتیمی منعقدشتده ،قترارداد اول بتین

ب .شرکت نفت بوشهر که در اثر عقتد قترارداد بتا

شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شترکت آمریکتایی

شرکت نفت امراد اهس آمریکایی تشکیل شد  .این

کابوت امضا شد .بهموجب ایتن قترارداد ،کارخانته

شترکت ناحیتهای بته مستاحت تقریبتی ۴هتزار و

کاربن بالک ۲۳با مشارکت طرفین و بخش خصوصی

1۲۳کیلومترمربتع ،در خلتی فتارس و در نزدیکتی

ایران ،به وجود می آمد و از محصول آن ،در صنعت

بوشهر ،برای انجام عملیات نفتی در اختیتار گرفتت.

الستیکسازی و کفشسازی و پارهای صنایع دیگتر

 .شرکت نفت هرمز کته در اثتر عقتد قترارداد بتا

استفاده می شد (موحد.)۲11 :۲۴۳6 ،

شرکت نفت موبیل آمریکایی تشکیل شد و ناحیهای

پتیشنتویس قترارداد دوم ،در اوایتل مترداد ۲۴۳0

به مستاحت تقریبتی ۴هتزار و ۱00کیلومترمربتع در

/اوت ،۲61۲بتین نماینتدگان شترکت ملتی صتنایع

خلی فارس ،باریکه هرمز ،برای انجام عملیات نفتی

پتروشیمی و شرکت میتسوئی ژاپن امضا شد۲۳ .این

در اختیار داشت .مدت قرارداد بیست سال ،از تاریخ

قترارداد موجتد یکتی از بتزرگتترین مجتمتعهتای
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پتروشیمی در جهان ،با سترمایهگتذاری ۴۳1میلیتون

خارجی متعلق به انحصارات بینالمللی رشد کرد و

دالر بود .سیاست های نفتتی کته اقبتال در ایتن دوره

بتا جتذب تولیتدات صتنایع ختارجی ،قتدرت

درپیش گرفت بیشتر ،به رشد تولید و افزایش نفتت

سرمایهگذاری ملی کاهش یافت؛ پس بحران سیاسی

در معامالت با شرکای خارجی و تراستهتای بتین-

مزمن ،جامعه ایران را تشدید کرد.

المللی معطوف بود .این اقدام بترای تتأمین اهتداف
بلندپروازانه صنعتی و اجتماعی شاه بود .باتوجه بته

نتيجه

اینکه در ایران ،اقتصاد بهطور عمده ،بر پایه نفت بود

بهطتور قطتع ،منتوچهر اقبتال یکتی از مهتمتترین

افزایش نفت میتوانست در توسعهیتافتگی جامعته،

مهرههای محمدرضاشاه بود کته توانستت در عرصت

نقشی بسیار مهمی بازی کند .اقتدامات انجتام شتده

شطرن سیاسی کشور ،نقش درختور تتوجهی ایفتا

ازسوی اقبال و به ویژه روند انعقاد قراردادهای نفتی

کند .در طول ستلطنت پهلتویدوم ،الگتوی رفتتاری

و پتروشیمی ،در کوتاهمدت جواب داد و سازمان با

اکثریت بازیگران سیاسی به وضو نشان میدهد که

درآمتتدهای حاصتتل از فتتروش نفتتت ،نقتتش

آنها قواعد زندگی از ق بِل سیاست را سرلوحه کتار

تعیینکنندهای در روند تحّوالت سیاسی و اقتصادی

ختویش قترار داده بودنتد .در همتین راستتا ،اقبتال

کشور به عهده گرفت؛ ولی بخش اصلی درآمتدهای

توانستت در تمتام دوران حکومتت محمدرضاشتاه،

نفتی ،در راههایی استفاده شد که با توجه به امکانات

مناصب سیاسیاداری درجه اولی را به دست آورد و

بالفعل و بالقوه موجود در ایتران ،بتههتی وجته بته

به واقع ،خود را بته عنتوان فتردی مطیتع و حتامی

توسعه ظرفیت و قدرت تولید داخلی کمتک نکترد.

وفادار به سلطنت نشان دهد .در ادامه ،تقدیر بترآن

حضور شرکتهتای نفتتی و فعالیتت سترمایه هتای

شد که پیوند این اسارت ،با انتصاب وی به ریاست

خارجی و افزایش تعداد بانکهای خصوصی در این

شرکت ملی نفت ایران کاملتر شتود .علتیالقاعتده،

در وضع اقتصاد

نداشتن آگاهی و نبود اطالع از مدیریت صحی بتر

درحالرشد ایران را موجب شد (ذوقی۴۳0 :۲۴10 ،؛

اقتصاد نفت کشور ،اوضاع را برای اقبال دشوار کرد؛

لنگرودی۴0۲ :۲۴1۳ ،؛ موحد .)۲11 :۲۴10 ،هتدف

چراکه از یتکطترف ،بودنتد کستانی کته در زمینته

اصلی شاه در این دوره ،توسعه سرمایه داری وابسته

تصمیم گیریهای نفتی ،اطالعات جامعی از اوضتاع

بود کته بته شتکلی ،در ستازمان شترکت نفتت بته

اقتصادی نفت کشور داشتند .آنتان متی توانستتند در

مدیریت اقبال ،پیشازپیش خود را نشان داد؛ چراکه

مذاکرات بینالمللی نفت و سایر مسائل مهم مربوط

شاه از نفت ،به عنوان ابزاری اقتصادی ،فقتط بترای

به اقتصاد نفتتی ایتران ،بیشتترین نقتش را برعهتده

رسیدن به اهداف خود استفاده می کرد و هی گاه از

گیرند؛ اما هی گاه ،اجازه حضور در امتر متدیریت و

آن ،به مثابه ابزاری سیاسی  ،برای استقالل کشور بهره

تصمیم گیری ها را نیافتند .ازسویدیگر ،اقبال به جتز

نبرد .در نهایت ،تعقیب سیاست صنعتیکردن کشور

برآوردهکردن خواسته و اراده شاه در شرکت ،وظیفه

و افزایش سرمایهگتذاری ،در چتارچوب استتراتژی

دیگری برعهده نداشت .هرچنتد بته شتکلی ،امتور

توسعه مدنظر مقامات بینالمللی و بازیگران اصتلی

اداری و تشریفات ظاهری شرکت نفت را بته شتیوه

آن انجام پذیرفت .در نتیجته ایتن رونتد ،بازارهتای

ظاهراً قانونی ،رفع و رجوع می کرد .تردیدی نیست

سالها ،در بلندمدت ،بروز تعار
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حضور اقبتال در رأس شترکت عظتیم نفتت ،جتز

سو متدیریت اقبتال ،بته ویتژه در آخترین ستال هتای

مأموریتی بود که شاه به وی سپرده بود تا این نقش

ریاستتت او بتتر شتترکت ملتتی نفتتت ،نابستتامانیهتتای

را بته نحواحستن ایفتا کنتد؛ در غیتر ایتن صتورت،

فراوانی در این شرکت ایجاد شتد .هنگتامی نیتز کته

سیستم اداری و مدیریتی شترکت ملّتی نفتت ایتران،

تصمیم به بر کناری او گرفته شد چند ساعت پس از

هی گاه قائتل بته پتذیرش چنتین اشخاصتی نبتود.

شنیدن این خبر ،د ر اثر سکنه قلبتی در گذشتت .در-

چنانکه خود وی صراحتاً اعتالم متی کترد بته جتز

مجموع ،اقبال در گرایش روزافتزون شتاه بته روش

برآورده کردن خواسته و اراده شاه در شرکت نفتت،

استبدادی حکومت ،نقش درخور توجهی ایفا کترد.

وظیفه دیگری برای خود نمیشناسد .برهمین اساس،

رونتدی کته بتر افتزایش روزافتزون شتکاف میتان

میتوان عملکرد منوچهر اقبال را بر صنعت نفت ،به

حکومت و مردم کشور ،از اقشار مختلتف و ستپس

دو شکل ارزیابی کرد:

سقوط نهایی رژیم پهلوی تأثیر انکارناشدنی برجای

نخستت در قالتب سیستتم اداری؛ متدیریت بستتیار

نهاد.

بسته ای که محمدرضاشاه در شرکت نفت ایجاد کرده
بود ،جتای هتی گونته تحترّک و اظهتارنظری ،بترای

پینوشت

مدیران فنّی و کارشناسان نفتتی و ختود اقبتال بتاقی

 .۲امینی با برنامههایی کته شتامل طیتف گستتردهای از

نمیگذاشت  .اقبال سعی برآن داشت تتا بتزرگتترین

مسائل ،مانند مبارزه با فساد و انجام اصالحات بتود وارد

منبع مالی رژیم ،صرفاً با نظارت وی اداره شتود .دوم

عرصه شد .در این روند ،اتهاماتی نیز بته کستانی چتون

در قالب انعقاد قراردادهای نفتی جدید با شرکتها و

منوچهر اقبال زده شد؛ لذا فشار بر اقبال زیاد شتد و وی

تراستهای بینالمللی؛ هم زمان با افزایش ۱۱درصدی
قیمتتتت نفتتتت در ستتتال ۲۴۳۱ش۲61۴/م و چنتتتد
برابرشدن قیمتت نفتت از ستال ۲۴۳۱ش۲61۴/م بته
بعد ،نه تنها درآمدهای کشور برای سرمایه گتذاری در
صنایع زیربنایی که ایران فاقد تکنولوژی آن بتود ،بته

نهایتاً احساس خطر کرد و از کشورخار شتد (ستفری،
 ۲۴۱/۴تا .)۲۴1
 .۱ازجمله این اقدامات ،ماجرای دادشتاه در بلوچستتان
بود .در فروردین /۲۴۴۱آوریل۲61۳م ،دو آمریکایی کته
کارمند اصل چهارم بودند ،همراه بتا مترجمتان فارستی
آنها ،در تنگه سرخه بلوچستان به قتتل رستیدند .ایتن

کار گرفته نشد بلکه تغییرات موازی ،در سط کشور

حادثه در محافل داخلی و بینالمللی ،چنان سروصدایی

روی نتتداد؛ چراکتته ناهمتتاهنگی میتتان ستتازمان هتتای

ایجاد کرد که دولت وقت ،به ایتن موضتوع حساستیت

حکومتی و نخبگان حاکم ،وابستگی رجال بته مراکتز

بسیاری نشان داد و در نهایت ،پس از نه ماه تعقیتب و

قدرت سیاسی و صتنعتی را بیشتتر کترد و ایتن امتر

گریز ،این شخص را در کرمان به قتتل رستاندند (ر.ک:

توانست بسترهای الزم ،برای رشد اقتصادی از ناحیه

خواندنیها 1 :۲۴۴۱ ،؛ شه بخش.)۲۲۴ :۲۴1۴ ،

شرکت نفت را با مشکل مواجه کند .چنان که انباشت

 .۴اقبال در دوران نخستوزیری خود ،اعضای فعّتال و

سرمایه متکی به دالرهای نفتی و وام ها و سرمایه های

برجسته نهضت مقاومت ملّتی را در تهتران و برختی از

ختتارجی و روی آوری متتدیران و ختتود اقبتتال بتته
پروژه های نمایشی و تبلیغاتی ،نقش تعیین کننده ای در
تضعیف اقتصتادی حکومتت داشتت .در اثتر همتین

شهرهای دیگر تعقیب و محاکمه کرد .بهانه و دستتاویز
الزم برای اینگونه اقدامات ،زمانی فتراهم شتد کته در
مهر۲6۳1/۲۴۴۱م ،نهضت مقاومت ملّی تجاوز اسراییل و
انگلستان و فرانسه رابه کانتال ستوئز محکتوم کترده و
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حمایت خود را از جمال عبدالناصر اعالم کترد .در پتی

 .۲0همه خیال میکردند شاه بعد از بازگشتت از ستفر

این اقدام ،دولت دستور بازداشت دههتا تتن از اعضتای

اروپایی خود ،او را برکنار خواهد کرد .شخص هویدا هم

فعّال این نهضت را صادر و تهدید کرد کسانی را که با

گمان نمیکرد در این مقام دوام آورد و از بیان نظر خود،

خارجیان ارتباط دارند محاکمه و مجتازات خواهتد کترد

در این زمینه ،هم ابتایی نداشتت .نهایتت او بته متدّت

(ر.ک خوانتدنیها .)۱ :۲۴۴1 ،در ادامته ،بتر جامعته

طوالنی ،در این مقام دوام آورد.

دانشگاهی و دانشجویان هم بیشازپیش سخت گرفته شد

 .۲۲در واقتع در ۲0خترداد ۴۲/۲۴۴1مته ،۲6۳1شترکت

و صراحتاً فعالیتت سیاستی در محتیطهتای دانشتگاهی

ایپاک را شرکت ملّی نفت پان امریکن ،شعبه استتاندارد

ممنوع و تاکید شد استادان دانشگاه حق ندارند در امور

اویل ایندیانا و شرکت ملی نفت ایران ،با هدف اکتشاف

سیاسی دخالت کنند (ر.ک خواندنیها.)1 :۲۴۴1 ،

و استخرا نفت در شمال خلی فارس در مساحتی بالغ

 .۳پیش از اقبال ،عبتداهلل انتظتام بتا عنتوان متدیرعاملی

بر ۲۱هزار کیلومترمربع و با سهام مساوی تأسیس کردند

شرکت نفت ملی ایران ،بته متدت هفتت ستال ،امتور

(ر.ک :الینگ.)۱۱۱ :۲۴1۲ ،

شرکت ملی نفت را رتق و فتق میکرد.

 .۲۱اراپ با ۴۱درصد سهام ،آجی

 .۳خسرو هدایت از دوستان نزدیک اقبتال کته در کابینته

سهام ،شرکت اسپانیایی هیسپان اویل با ۱0درصد ستهام

وی ،مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه بتود .تقریبتاً

شرکت بلژیکی در پتروفینا با ۲۳درصد سهام و شترکت

یک سال پس از انتصاب اقبال به مدیرعاملی شرکت ملّی

نفت اتریش با ۳درصد سهام (ر.ک :لنگرودی.)۱1۱ :

نفت ایران ،هدایت به مدت پن سال ،بته ستمت اعضتا
هیئت مدیره شرکت نفت منصوب ش د (خواندنیها:۲۴۳۴ ،
.)۱
 .۱نظیر ماجرای طر خط لوله اهواز اسکندرون .بترای
آگاهی بیشتر ( ر.ک :علم.)6۲۲/۲ :۲۴11 ،
 .1فال یکی از مهمترین معاونان اقبال ،در شرکت نفت
بود که هی گاه روابط خوبی بتا اقبتال نداشتت .وی در
امور نفتی در سط بینالمللتی ،تبحّتری تتام داشتت و
بسیاری از امور مهم و تخصصی شرکت نفت که منجتر
به تصتمیمگیتریهتای نهتایی متیشتد بتا رایزنتیهتا و
تالشهای کارشناسانه او انجام میگرفت.
 .1ازجمله این اشخاص ،شاپور ریپورتر و برخی دیگر از
اعضای بنیانگذار حزب ایران نوین را میتوان نام برد.
 .6در رأی صالحیت هویدا برای امتر نخستتوزیتری،
تنهتا دو علتت اقامته شتد :نخستت اینکته در جریتان

میزاریا با ۱1درصد

31 - carbon belak
 .۲۳باید یادآور شد که تصویب قانون نفتت و آمتادگی
ایتتران بتترای عقتتد قتترارداد بتتا پیمانکتتاران ،در
اکتبر/۲61۴آبان ،۲۴۳6مقارن با جنگ اعتراب واستراییل
بود که به تحریم نفتی یکساله انجامید .همین امر تاثیر
مهمی در روند معامالت و تصمیمگیریهای نفتی ،بتین
شرکت ملی نفت ایران و کمپانیهای بینالمللی گذاشت.
 .۲۳در خرداد و آبان همین سال ،اقبال و فرمانفرماییان به
مسکو سفر کردند .در این سفر ،قراردادهای جدیتدی در
زمینته توستعه کارخانجتات ذوبآهتن و تاسیستات و
عملیات اکتشافی معادن منعقد شد.

كتابنامه

 .۲آبادیتتان ،حستتین ،)۲۴1۴( ،دو دهتته واپستتین
حکومتتت پهلتتوی ،ته تران :موسستته مطالعتتات

گرانشدن بهای نفت و بنزین ،این هویدا بود که توانست

وپژوهشهای سیاسی.

از این اقدام جلوگیری و رضتایت شتاه را جلتب کنتد؛

 .۱ازغندی ،سیدعلیرضا ،)۲۴1۳( ،روابتط ختارجی،

دیگر اینکه طرفداران او میگفتند از حمایت دول بزرگ

دولت دست نشانده ( ،)۲۴۳1-۲۴00تهران :قومس.

عضو کنسرسیوم برخوردار است.

بررسی نقش و عملکرد منوچهر اقبال بر صدارت نفت ( ۲۴۳۱تا ۲۴۳۱ش ۲6۱۴/تا ۲611م)121/

 ،)۲۴1۳( ،------------ .۴تاااری

تحااو ت

 .۲۳راجتتی ،پرویتتز ،)۲۴1۱( ،خدمتگتتذار تختتت

سياسای و اجتمااعی ایاران ( ،)۱231- ۱2۲1چ،۴

طاووس ،ترجمه .ا.مهران ،چ ،۲۲تهران :اطالعات.

تهران :سمت .

 .۲۱رجال عصر پهلوي؛ دكتر مناوچهر اقباال باه

 .۳پهلوی ،اشترف ،)۲۴11( ،در حسرت آرزوهااي

روایت اسناد ساوا  ،)۲۴۱۲( ،تهران :مرکز بررسی

بربادرفته ،تهران :کیهان.

اسناد انقالب اسالمی.

 .۳اختریان ،محمد ،)۲۴1۳( ،نقش اميرعباس هویدا

 .۲1رزاقی ،ابراهیم ،)۲۴۱1( ،اقتصاد ایران ،تهتران:

در تحو ت سياسی-اجتمااعی ایاران (بهما - ۳۱

نی.

مرداد ،)۳۱تهران :علمی.

 .۱اسناد النه جاسوستی( ،بتی تتا) :۲ ،دانشتجویان
مسلمان پیرو خط امام ،تهران.
 .1بهزادی ،علی ،)۲۴10( ،شبه ختاطرات،

 ، ۱چ، ۱

 .۲1زندگی و خاطرات امیرعباس هویدا ،)۲۴1۳( ،با
مقدمهای از سیدعلی جمالزاده  ،تهران :گلفام.

 .۲6ستوداگر ،محمدرضتا ،)۲۴۱6( ،رشاد روابا
سرمایهداري در ایاران؛ مرحلته گستترش ،تهتران:

تهران :علم.

اندیشه.

 .1بهنود ،مسعود ،)۲۴10( ،از سيدضياء تاا بختياار؛

 .۱0سفری ،محمدعلی ،)۲۴1۴( ،قلم و سياست؛ از

دولتهاي ایران از اسفند ۲۱66تا بهم  ،۱231چ،۳

كودتاي ۱1مرداد تاا تارور منصاور ، ۱ ،تهتران:

تهران :جاویدان.۲۴10،

نامک.

 .6تفصتلی ،ابوالقاستم ،)۲۴1۴( ،ختاطرات جهتانگیر

 .۱۲شاهدی ،مظفتر ،)۲۴16( ،ماردي باراي تماام

تفضلی ،بهکوشتش یعقتوب تتوکلی ،تهتران :حتوزه

فصول؛ اسداهلل علم و سلطنت محمدرضا پهلاوي،

تبلیغات اسالمی.

تهران :مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی.

 ،)۲۴1۲( ،---------- .۲0سرگذشتتی از پتیش

 .۱۱شهبخش ،عظیم ،)۲۴1۴( ،دادشاه؛ پژوهشی در

نوشته؛ ناگفتههایی از تاریخ معاصر ،تهران :موسسته

تاری معاصر بلوچستان ،تهران :نوید.

مطبوعاتی عطایی.

 .۱۴صفایی ،ابراهیم ،)۲۴10( ،خاطرههاي تااریخی،

 .۲۲تربتی سنجایی ،محمتود ،)۲۴1۳( ،قربانيان باور

تهران :کتابسرا.

و احزاب سياسی ایران ،تهران :آسیا.

 .۱۳صتنعت نفتت ایتران در دوران سلستله پهلتوی،

 .۲۱حزب ایران نوی به روایات اساناد سااوا ،

( ،)۲۴۳0تهران :روابط عمومی صنعت نفت ایران.

( ،۲ ،)۲۴10تهتران :مرکتز بررستی استناد تتاریخ

 .۱۳طلتوعی ،محمتود ،)۲۴1۳( ،باازیرران عصار

وزارت اطالعات.

پهلوي (از فروغی تا فردوسات) ، ۱ ،چ ،۴تهتران:

 .۲۴ذوقی ،ایر  ،)۲۴10( ،مسائل سياسی-اقتصادي

علمی.

و نفت ایران ،تهران :پاژنگ.

 .۱۱عالیخانی ،علیقلی ،)۲۴11( ،یادداشتهای علتم،

 .۲۳راسخی لنگرودی ،احمد ،)۲۴1۳( ،ماو نفات؛

 ،۱تهران :کتابسرا.

تاری نفات ایاران ازامتيااز تاا قارارداد ،تهتران:

 .۱1علم ،اسداهلل ،)۲۴11( ،یادداشتهای علتم،۲ ،

اطالعات.

تهران :مازیار.
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 .۱1عاقلی ،بتاقر ،)۲۴1۴( ،شرححال رجال سياسی

 .۳0موحد ،محمدعلی ،)۲۴10( ،خواب آشفته نفت،
 ،۱تهران :کارنامه.

و نظامی معاصر ایران ،۲ ،تهران :نامک.

 .۱6عبده ،جالل ،)۲۴۱1( ،خااطرات دكتار جالل

 ،)۲۴۳6( ،---------- .۳۲نفتت متا و مستائل

عبده یا چهلسال در صاحن قضاایی ،سياسای و

حقوقی آن ،تهران :خوارزمی.

دیپلماسی ایران و جهان ،۱ ،تهران :رسا.

 .۳۱موزلی ،لئونارد و محمود طلوعی ،)۲۴۱1( ،بازی

 .۴0فرودست ،حستین ،)۲۴1۲( ،ظهاور و ساقو
سلطنت پهلوي؛ جستارهایی از تاری معاصر ایران،
ویراستار عبداهلل شهبازی ، ۱ ،تهران :اطالعات.

 .۴۲فخیمی ،قباد ،)۲۴1۴( ،سی سال نفت ایتران ،از
ملی شدن نفت تا انقالب اسالمی ،تهران :مهراندیش.
 .۴۱فرمانفرماییان ،منوچهر و رخسان فرمانفرماییتان،

( ،)۲۴11خون و نفات؛ خااطرات یا

شااهزاده

ایرانی ،ترجمه مهدی حقیقتخواه :ققنوس.

 .۴۴فوران ،جان ،)۲۴1۳( ،مقاومت شکننده؛ تتاریخ
تحوالت اجتماعی ایران از صفویه تا سالهای پتس
از انقالب ،تهران :رسا.

 .۴۳گلشتتاییان ،عباستتقلی ،)۲۴11( ،گذشااتههااا و
اندیشههاي زنادگی؛ خااطرات ما  ،۱ ،تهتران:
انیشتن.

 .۴۳گذشته چراغ راه آینده است ،تااری ایاران
درفاصااله دو كودتااا (،)۲۴۱۲( ،)۱22۲- ۱۲11
پژوهش گروهی جامی ،چ ،۱تهران :ققنوس.

 .۴۱المتوتی ،مصتطفی ،)۲۴۱1( ،ایاران در عصار
پهلوي ۴ ،و ،۲۱لندن :پگاه.
 .۴1الینگ ،مارگارت ،)۲۴1۲( ،مصااحبه باا شااه،
ترجمه اردشیر روشنگر ،تهران :البرز.

 .۴1مینا ،پرویز ،)۲۴11( ،تحول صنعت نفت ایران،
نگاهی از درون ،تهران :پژوهشگاه نفت.
 .۴6میالنتی ،عبتاس ،)۲۴1۱( ،معمتای هویتدا ،چ،۳
تهران :آتیه.

قدرت ،تهران :هفته.

 .۳۴مهدوی ،عبدالرضا هوشنگ ،)۲۴1۳( ،سياسات
خارجی ایاران در دوران پهلاوي (،) ۱231- ۱211
چ ،۱تهران :پیکان.

 .۳۳نجمی ،ناصر ،)۲۴1۴( ،بازیگران سیاستی عصتر
رضاشاهی و محمدرضاشاهی ،تهران :انیشتن.

 .۳۳وزیری ،شاهرخ ،)۲۴10( ،نفات و قادرت در
ایران؛ از قنات تا لوله نفت ،ترجمه مرتضی ثاقبفر،
تهران :عطایی.
اسناد و مجلت
 .سازمان اسناد انقالب اسالمی.
 .مرکز ستازمان استناد موسسته مطالعتات و تتاریخ
معاصر ایران.
 .مجله خواندنیها و نشریات (شرق).

