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  چكيده

 نيز و معاصر ايران سياسي و اجتماعي نظام به دهيشكل در اساسي عناصر از نفت
 هايدولت. استبوده ايران هايحكومت سقوط و ظهور در تأثيرگذار اصلي منابع از يكي
 درآمد كه وقتي. كنند اداره را كشور نفت بدون اندنتوانسته گاههيچ ايران معاصر تاريخ
 حكومت اقتدار درآمد، اين نوسان با باشد، حكومت هايهزينه تأمين اصلي منبع نفتي
 و نفتي درآمدهاي با ايران مختلف هايدولت مواجهة نحوة. شد خواهد بحران دچار نيز

 براي. استداشته دولت آيندة در مهم نقشي نيز درآمدها اين كردنهزينه چگونگي
 پهلوي محمدرضا حكومت در نفت نقش استشده كوشش مقاله اين در مدعا،اين اثبات
 ماروين شناختيروان نظرية از استفاده با و تاريخي روشبه منظور،اين براي. شود تبيين
  . استشده پرداخته نفت زاوية از پهلوي محمدرضا حكومت دوران تحليل به زونيس
 طبيعتاً رژيم، در او كانوني نقش و شاه شخص به پهلوي سلسلة بودنمتكي دليلبه
. گذاشتمي بسياري تأثير نظام ساختار و عملكرد در شاه رواني و شخصيتي هايويژگي
 چهار از ركن دو زونيس، نظرية طبق و بود شاه قدرت اساسي و اصلي منابع از نفت
 كه است آن مبين مقاله اين هاييافته. بود نفت به وابسته شاه شخصيت اساسي ركن
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 نفتيِ هايبحران شاه، شخصِ بر متكي نظامِ آن تبعبه و شاه رواني سقوط داليل از يكي
 .بود او رواني اركان تزلزل به منتهي

 تبيـين  زونـيس،  مـاروين  اسالمي، انقالب پهلوي، محمدرضا نفت، :كليدي واژگان
  .اسالمي انقالب شناختيروان

  
  مقدمه
 حتي و ترورها ها،دسيسه خارجي، هايتوطئه از انگيزشگفت كتابي ايران در نفت تاريخ
 نامباركي و بدبختي اسباب هم و بركت و منفعت موجب هم ايران براي نفت درواقع،. كودتاست

 ايران دولت ساختار در اساسي ايپديده مثابةبه» نفت« متغير). 180: 1387 ميالني،( استبوده
 دهه چند طي تدريجبه و شد ايران اجتماعي نظام وارد بيستم قرن اوايل و نوزدهم قرن اواخر از
 در تأثيرگذاري نقش و شد تبديل كشور سياست محتواي و شكل در اساسي عنصري به

  .كرد ايفا پهلوي رژيم فروپاشي
 آنها اتباع و خارجي هايدولت ما، كشور براي نفت سياسي تأثير اولية و اصلي منشأ اصوالً

 منافعي نفت از برداريبهره در بيستم قرن در و نوزدهم قرن اواخر در بازيگران اين. اندبوده
. دانستندمي مناسب را ايران منافعشان تضمين و تأمين براي و داشتند امنيتي و اقتصادي
 امتيازات اخذ طبيعي طوربه بود، حكومت اختيار در انفال منزلةبه معادن مالكيت ازآنجاكه
 اشخاص و هاشركت و شد سياسي نفت جا،همين از. بود مقدور راحتيبه هاحكومت ازطريق
 در توجهي درخور سلطة و نفوذ انگليس و روس ازآنجاكه. بستند قرارداد ايران دولت با خارجي
 را نفت موضوع همين و جستندمي بهره متبوعشان هايدولت نفوذ از نفت طالبان داشتند، ايران
 اهميت به زمان اين در اروپا استعماري هايدولت كه داشت توجه بايد. كردمي سياسي بيشتر

 بودند؛ كرده پيدا وقوف خود ملي قدرت افزايش و اقتصادي بنية تقويت براي نفت به دسترسي
 شدنسياسي سان،بدين. كردندمي مداخله نفت مسئلة در غيرمستقيم و مستقيم خود رو،ازاين
  ).33-32: 1379 زاده،حشمت( يافتمي بيشتري عمق و وسعت نفت

 ممتاز موقعيت نخست،: بود جنبه دو از ايران به بزرگ هايدولت توجه نوزدهم، قرن در
 دوم، درجة در و اروپا، و آفريقا آسيا، بين ارتباطي اصلي هايراه بر اشراف لحاظبه جغرافيايي

 دو،اين دركنار). 81: 1387 كاتوزيان،همايون( مملكت اين تجاري و اقتصادي گوناگون منافع
 چنان ماده اين جهان، و ايران اجتماعي تحوالت بستر در اما. كرد اضافه بايد هم را نفت نقش
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 نفوذ اعمال براي بيگانه هايسياست جلب در عنصر ترينمهم به مروربه كه يافت اهميت
  .شد تبديل ايران در سياسي

  
  مسئله بيان

). 5: 1372 اميراحمدي،( استشده ياد ايران امنيت و اقتصاد حياتي رگ تعبير با نفت از
 كل مستقل متغير را آن كاتوزيان كه است حدي تا انقالب به منتهي هايسال در نفت اهميت
 استبداد حفظ براي تالش نفت درآمد بدون كه است معتقد و داندمي اقتصاديـاجتماعي بافت
 زمينة نفتي، استبداد ةدور او، زعمبه). 279: 1387 كاتوزيان،همايون( شدنمي موفق ايراني
  .آورد فراهم را خود سقوط
 كه نبود ايران شاه نخستين پهلوي محمدرضا ايران، نفت مسائل پژوهشگران برخي اعتقادبه
 سياسي پيامدهاي دليلبه نيز احمدشاه، قاجار، شاه آخرين نيز او از پيش بلكه شد، نفت قرباني
 نفت كه مدعااين طرح براي. يافت پايان قاجار عمرطويل سلسلة و داد دست از را امور زمام نفت

 مخالفت كه كرد استدالل توانمي شد، قاجاريه سلسلة و احمدشاه سقوط و افول موجب
 انگيزه چراكه است؛داشته قاجاريه سلسلة انقراض با مستقيمي ارتباط 1919 قرارداد با احمدشاه

 قرارداد اين با احمدشاه مخالفت اما بود، انگليس نفتي منافع حفظ 1919 قرارداد اصلي هدف و
 رضاخان كودتاي طراحي با آنها جهتبدين و شد اشنفتي اهداف به انگليس يابيدست مانع
 كه باشد حاكم ايران در دولتي تا كردند تسهيل را قاجار شاه آخرين سقوط احمدشاه، عليه
 ايران نفت به بيگانگان يابيدست دربرابر مانعي و كند تأمين راحتيبه را انگليس نفتي منافع
 براي. نبود تأثيربي نفت نيز رضاشاه سقوط در). 111- 110: 1379 زاده،حشمت( نكند ايجاد

مي دست بدان ممكن هرنحوبه بايد و بود ضروري بسيار جنگ جبهة در ايران نفت متفقين،
 زير به تخت از را او بودند، نشانده تخت به را رضاشاه كه گونههمان جهت،همينبه. يافتند

  .است استراتژيك و مهم چقدر غرب براي نفت كه بداند جانشينش تا كشيدند،
نمي و اندبوده دخيل مختلفي عوامل پهلوي نظام سقوط سازيزمينه در كه است بديهي

 مقتضايبه مقاله، اين در اما فروكاست، صرف عامل چند حتي يا يك به را آن وقوع علت توان
شده پرداخته متمركز صورتبه ايران شاه آخرين سقوط علل سلسلة در نفت نقش به بحث،
 اقتصادي، عوامل ديگر نقش نفي و انگاشتنناديده معنايبه نفت نقش به پرداختن. است

  .نيست شاه سقوط سازيزمينه در سياسي و فرهنگي
 حتي و اقتصادي سياسي، ساختار در است، صادراتي مادة اولين ايران در نفت آنكه دليلبه

 مهم وقايع و تاريخي مختلف مقاطع در و دارد تأثيرگذار نفوذي ايران جامعة رواني و فرهنگي
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 اين نفتي، درآمدهاي به شاه شخص رواني وابستگي به توجه با. شودمي ديده آن از ردي كشور
 ساختار بودنمتكي. داشت تأثيرگذاري نقش پهلوي محمدرضا سرنوشت تعيين در ماده

 هم حكومت ساختار شاه شخص رواني تكانة هرگونه با شودمي باعث فرد به پادشاهي حكومتي
 چه نفت كه استشده پرداخته سؤال اين تبيين به حاضر مقالة در جهت،همينبه شود؛ متأثر

  .داشت پهلوي رژيم سقوط در نقشي چه و شاه رواني شخصيت در جايگاهي
  

  نظري چارچوب
 بديعي و فردمنحصربه هاينظريه از توانمي را ايران انقالب دربارة 1زونيس ماروين نظرية

. است اسالمي انقالب كنندةتبيين هاينظريه اغلب با اساسي هايتفاوت داراي كه دانست
 ارائه شاه زمان ايرانِ سياسي فرايند از شناختيروان الگوي يك ايران انقالب درك براي زونيس

 عمومي انظار در آنها از يكي: دارد اصلي چهرة دو كه است فردي شاه نظريه، اين طبق. دهدمي
 كه است دروغين نيرنگ نوعي يا آميزاغراق عمومي چهرة اين. شودمي ارائه ديگران مقابل و

 مرتبگيدون عميق احساس نوعي شخصيت، اين ديگر روي. استتحسين جوياي ازهرچيزبيش
 جنبة دو و شاه شخصيت شناختيروان چارچوب اين از گيريبهره با زونيس. است كفايتيبي يا

 است معتقد زونيس. كندمي بررسي را هايش،شكست و هاموفقيت يعني او، زندگي مهم
 هايجفت حمايت. 2 ملت يا ديگران تحسين. 1: گرفتمي نيرو منبع چهار از شاه شخصيت

 پاياني هايسال در شاه وقتي. متحده اياالت جدي پشتيباني. 4 الهي حمايت احساس. 3 رواني
 نيز حكومتش آن تبعبه و فروريخت شخصيتش شد، محروم منبع چهار اين از حكومت
  .فروپاشيد

 پشتيباني و ملت يا ديگران تحسين يعني را، شاه رواني نيروهاي اين از نيرو دو زونيس
 تا شدمي باعث دولت دست در نفتي درآمدهاي انحصار. داندمي نفت به وابسته امريكا، جدي
 درآمدهاي با نيز شاه خود. شوند نزديك پهلوي نظام به آن از منديبهره هدف با مختلف افراد

به را ملت يا ديگران حمايت و تشويق تا كردمي اجرا پسندعامه رفاهي هايبرنامه نفتي هنگفت
مي كسب كشوراين به نفت ارائة ازجمله مختلفي هايراه با را امريكا پشتيباني شاه. آورد دست
 پشتيباني شد، مشكل دچار امريكا با نفت قيمت سر بر سلطنتش دوران اواخر در وقتي و كرد
 از خروج از پس شاه كه داشت مهمي جايگاه چنان شاه ذهن در نفت. داد دست از را كشور آن
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 هايقدرت عداوت باعث نفت قيمت افزايش براي تالش و اوپك به پيوستنش گويدمي ايران
 دليلبه غربي كشورهاي توطئة را انقالب همواره شاه. استشده او با نفتي هايكمپاني و بزرگ
 اصلي منابع از عمل و واقعيت در نفت زونيس، زعمبه. دانستمي نفت قيمت افزايش در او نقش

 و هاگيريتصميم بر و داشت مهم جايگاهي او ذهن در جهتبدين بود، شاه قدرت اساسي و
  .گذاشتمي ناپذيراجتناب تأثيري اقداماتش
 نظام سقوط در نفت نقش تحليل براي جديدي هايافق شناختيروان اينظريه از منديبهره
 اين در او كانوني نقش و شاه شخص به پهلوي سلسلة بودنمتكي دليلبه. گشود خواهد پهلوي
مي بسياري تأثير نظام ساختار و عملكرد در شاه رواني و شخصيتي هايويژگي طبيعتاً رژيم،

 فردي شخصيت تحليل براي هرچند زونيس، ماروين شناختيروان نظرية دليل،همينبه. گذاشت
 با جهتاين از نظريهاين. يابدمي كاربرد نيز پهلوي رژيم سرانجام تحليل براي شد، مطرح شاه
 و داندمي نفت به وابسته را شاه شخصيت چهارگانة اركان از ركن دو كه خوردمي پيوند نفت

 هايبحران شاه، شخصِ بر متكي نظام آن تبعبه و شاه رواني سقوط داليل از يكي است معتقد
  .بود او رواني اركان تزلزل به منتهي نفتيِ

  
  پژوهش روش
 حوادث توانمي تاريخي روش ازطريق. است تاريخي آن روش و تبييني نوع از پژوهش اين
 در مشابه هايروش از تاريخي تحقيق تمايز وجه. كرد مطالعه را گذشته به مربوط خاص

 ندرتبه كه وقايعي تاريخي، روش در. است تحقيق موضوع واقعة بودنخاص و فردمنحصربه
 طبق. هستند تاريخي تحقيق موضوع است خاصي زمينة بر مبتني آنها هويت و دهندمي روي
 تبيين، برعالوه آنها، مطالعة و هستند خاص اجتماعي وقايع برخي تاريخي، روش فرضپيش

 پاسخ محقق تاريخي، روش در. است آن وقوع خاص هايزمينه و تاريخي فرايند فهم مستلزم
 طريقاين از شدهگردآوري شواهد. يابدمي تاريخي منابع و اسناد به رجوع با را خود سؤاالت
 و فرضيه تقويت يا ابطال براي شواهد اين كنند،مي تجويز تحقيق فرضيات كه هستند شواهدي
  ).135- 134: 1387 ساعي،( اندضروري محقق مدعاي

 يك مطالعة بر موردي، مطالعة دراست.  1»مطالعة موردي«مهمي از  روش تاريخي نوع
 عمقِ ازنظر پژوهش روش اين. شودمي تأكيد ژرف و عميق طوربه واحد و خاص موضوع

________________________________________________________ 
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 قوت از پيوسته وقوع به آن درون در بررسي موضوع كه بافتي يا زمينه به توجه و اطالعات
  ).144: 1388 طالبان،( است برخوردار زيادي

 گردآوري مربوط منابع و اسناد به مراجعه ازطريق كه است ثانويه نوع از تحقيقاين هايداده
 اندگرفته قرار تحليل و وارسي هدف 1»الگو تطبيق« تكنيك با تحقيق نظري مدعاهاي. اندشده

  . استشده داده نشان تجربي صورتبه آنها درستي و
  

  شاه و نفت
به او. بود مشخص سلطنت آغازين روزهاي همان از نفت ارزش پهلوي، محمدرضا براي

دست اهميت پدرش سقوط و متفقين دستبه ايران اشغال داليل از يكي كه دانستمي خوبي
 ،1332 مرداد 28 كودتاي پي در نيز، واقعه اين از پس. است ايران نفت به متفقين جبهة يابي

به كه بود ديده شاه. شد مسجل شاه براي ازپيشبيش ايران در حكومت حفظ براي نفت اهميت
 اندازههمانبه: بود داده دست از را حاميانش مصدق آن، شدنملي از پس ايران نفت تحريم دليل
  .يافتندمي كاهش هم مصدق پشتيبانان شد،مي كاسته ايران نفتي درآمد از كه

 به ازپيشبيش بگيرد، پس مصدق از را كشور امور ادارة بود توانسته امريكا مددبه كه شاه
مي شاه شخصيت اركان از را آن زونيس كه بود حديبه امريكا با شاه رابطة. شد وابسته امريكا
 ثروت دنبالبه و شد تقويت امريكا با مناسبات درنتيجة شاه نفسعزت كه است معتقد و داند

 الملليبين نقش دادمي امكان شاه به نفت درآمد. شد تحكيم نيز نفت صادرات از حاصل هنگفت
 سازد فراهم نيز را طلبيعظمت مادي تحقق براي الزم مالي امكانات و بگيرد برعهده را مهمي

  ).131: 1372 زونيس،(
 اعاده را ايران نفتي درآمد گرفت تصميم ،1332 سال در قدرت مجدد كسب از پس شاه،

 كنسرسيوم تشكيل از پس سال اولين در. كرد كسب درخشان موفقيتي كاراين انجام در او. كند
 پاسبه نيز امريكا و شد ايران نفت صنعت در بريتانيا انحصار جايگزين كه نفت، جديد

 اين. بود دالر ميليون 34 ايران نفتي درآمدهاي شد، سهيم آن در قدرت به شاه بازگرداندن
 ميليارد 20 به دهه اين مياني هايسال در و دالر ميليارديك به شمسي 1350 سال در درآمد
 خود بلكه كند، كسب ايران براي بيشتري بسيار درآمد شد موفق تنهانه شاه. رسيد سال در دالر
 جنگ دنبالبه كه داد قرار نيز نفت قيمت افزايش از الملليبين انتقاد كانون و اوپك كانون در را

________________________________________________________ 
1 Pattern Matching 
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 تحريم را نفت فروش جنگ از پس عربي كشورهاي. افتاد اتفاق) 1352( كيپور يوم/ رمضان
 درصد 15 ميزانبه را خام نفت الملليبين تجارت و گرفتند كاربه غرب عليه را نفت و كردند
 و گرفت بهره بود آمده پديد وقايع اين درپي كه هراسي از كه بود شاه اين اما،. دادند كاهش
 را نفت توليد عمالً بلكه نپيوست، نفت تحريم به تنهانه او. كرد كسب ايران براي جديدي عوايد

 بهره عرضه كاهش و تحريم درنتيجة نفت خريدار خارجي هايشركت هراس از و داد افزايش
  .برد

 جايگاه در او. كرد ايفا ايكنندهتعيين نقش) 1352 سال( تهران در اوپك اجالس در شاه
 رأي اوپك كه كرد اعالم جهان به او. گرفت برعهده را آن گوييسخن نقش اجالس اين ميزبان

 افزايشي كه استكرده تعيين دالر 65/11 بشكه هر را نفت رسمي قيمت اما داده، تحريم لغو به
 بحبوحة در خريداران كه بود مبلغي آن از كمتر بسيار جديد قيمت. بود انتظار از دور بسيار
به. بود آن پيشين رسمي قيمت برابرپنج اما بودند، پرداخت به حاضر تحريم از ناشي هراس
  .شد آغاز آن توليدكنندگان به نفت خريداران از پول هنگفتي مبالغ انتقال اتفاق، اين دنبال

 گزافي بهاي دريافت خواستار نفت تحريم به نپيوستن ازاي در غرب، متحد جايگاه در شاه
 امكان شاه به گزاف قيمت اين. كرد فراهم خود براي الملليبين نقشي آن مددبه كه بهايي بود،
 عوايد از بخشي. كند تأمين را شاهنشاهي طلبيعظمت هزينة آن از حاصل درآمد با كه دادمي

 و ديني هايارزش به تهاجم و سازيغربي ساله، 2500 هايجشن هزينة تأمين براي نفتي
 داده سفارش سرعتبه شاه كه شد هاييسالح خريد صرف همچنين شد، استفاده جامعه سنتي

  ).132- 131 همان،( بود
 استحكام اين از ناشي قدرت و انجاميد شاه نفسعزت بيشتر تحكيم به نفتي ثروتاين
 ايران بيشتر تحول به را خود توجه و زند عمل به دست بيشتري قاطعيت و نيرو با او شد موجب
 و اجتماعي تحول انجام اميد با را خود سفيد انقالب 1340 دهة اوايل در كه او. كند معطوف
 اصالحاتي مجموعه نيز 1350 دهة ميانة در بود، كرده طراحي ايران مردم اقتصادي وضع بهبود

 و شد منجر ايرانيان زندگي روزمرة روال بيشتر گسيختگيازهم به كه بود كرده طراحي را
 دهة اصالحات. برانگيخت او عليه را ايران مردم خصومت سفيد، انقالب از بيش بسيار سرانجام

بخش كلية مادي و اجتماعي عاليق و ايرانيان رسوم و آداب بر تريعميق بسيار ضربة 1350
 پيشين دهة از ترگسلنده بسيار 1350 دهة هايفرمان سرانجام،. ساخت وارد ايراني جامعة هاي
عزت بود توانسته سالدوازده اين طول در شاه. بود كرده تغيير هافرمان آن صادركنندة زيرا بود،
. بود همراه نيز تكبر با طلبيعظمت اين. كند تبديل طلبيعظمت به را خود متزلزل نفس

 ايران مردم ترديد،بي. زد رقم را پهلوي نظام سرنوشت سرانجام كه بود ويژگي دواين تركيب
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به هاتالش اين هرچند كنند، تحمل ايران جامعة اصالح براي را شاه هايتالش بودند توانسته
 به شد،مي تحمل صرف تحقيري مثابةبه شايد كه آنچه. گرفتمي صورت سركوبگرانه ايشيوه

مي منعكس او كردار و گفتار در كه شاه تكبر و طلبيعظمت. شد تبديل ناپذيرتحمل تحقيري
 شاه. بود شده مشخص ديگر او سرنوشت. بود شده تحقيركننده ايران مردم براي شد،

 و او عليه سرانجام بود، كرده ايجاد كشور مردم دل در كه خشمي. آمدمي شماربه تحقيركننده
  .شد ورشعله بود افكنده پي كه نظامي
 جمهوررئيس گذاريارزش المللي،بين پذيرش به شاه مانند نيز كشور سياسي نظام كل
 بود، كرده ايجاد شاه كه رژيمي. بود كرده خوش دل گذرا و آمدهدستبهتازه نفتي عوايد و امريكا
 دستگاه رؤساي و هامديركل وزيران،. كردمي منعكس را او خود متكبرانة رفتار و طلبيعظمت
 تقليد او فرمانروايي سبك از خودشان، شناختيروان هايويژگي از جدا نيز، شاه دولتي

 مردم و شاه ميان طلبيعظمت هاياليه بر و گرفتندمي پيشي او بر غالباً آنها درواقع،. كردند مي
 متكبرانه و امپراتوري نظام نوعي به شاه حكومت دهه،اين مياني هايسال در. افزودندمي ايران

  .بود شده تبديل
 آن منشأ را شاه ايران مردم كه بود عدالتيبي چندبرابرشدن پهلوي، نظام ايجاد نتيجة

 هايجشن اما رسيد،نمي نظربه آشكار اينها از يكهيچ دهه،اين مياني هايسال در. دانستند مي
بي هايمداخله براي را صحنه نفت قيمت افزايش و كيسينجر- نيكسون مالقات جمشيد،تخت
 الگوهاي جامعه، به نفتي ثروت گستردة تزريق. بود كرده آماده ايرانيان زندگي در دولت سابقة
  ).152: 1372 زونيس،( كرد فراوان تغييرات خوشدست را ايرانيان زندگي كهن و ديرپا

  
  شاه شخصيت بر نفت تأثير
 تغييري هايشسخنراني و هامصاحبه در شاه لحن ،1352 سال در نفت قيمت جهش از پس
 خود از غربي كشورهاي و امريكا مقابل در را پيشين فروتني و تواضع ديگر شاه. كرد اساسي
 درصدد و پرداختمي كشورها اين از تمجيد و تعريف به هميشه شاه ازآن،پيش تا. دادنمي نشان
. شد عوض ملموس صورتبه شاه گفتار ،1352 از پس اما بود، آنها از بيشتري هايكمك كسب

 افزايش هايسال در شاه گفتمان تغيير به نيز پهلوي، رژيم كارگزاران از كيي آموزگار، جهانگير
 در خود پدر به اينامه در پهلوي محمدرضا ،1940 دهة اوايل در. استكرده اشاره نفت قيمت
 داخلي و خارجي سياست پارچةيك ساختنمتحول حال در همكارانم و من: «نوشت تبعيد
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 سخن لحني چنين با شاه نفت، قيمت افزايش از پس ،1970 دهة اواسط در اما». هستيم كشور
  :گفتمي

 من. كردم ارضي اصالحات اليحة گذراندن به مجبور را اميني كابينة من
 به من. كنند اصالح را ارضي اصالحات قانون كه كردم وادار را وزيرانم شوراي
 يك دارمشعل عنوانبه را دانش سپاه من. كردم اعطا كامل حقوق ايراني زنان
 سفيد انقالب با را قضايي دستگاه كه گرفتم تصميم من. كردم اعالم ملي جهاد

 حزب به. گرفتم صنعتي فئوداليسم خردكردن به تصميم من. كنم هماهنگ
  ).407- 406: 1375 آموزگار،( دادم نهايتبي قدرت رستاخيز

 موضع در انگليس و امريكا سفيران هاسال اين در كه است مشخص نيز علَم خاطرات در
 با او همراهي و نفت قيمت باالنبردن براي شاه كردنراضي درصدد و دارند قرار تريپايين

 باالرفتن كه كردمي تأكيد آنها به مذاكرات تمام در شاه البته،. هستند كنسرسيوم هايخواسته
 از خريد صرف كرد خواهد حاصل ايران كه سودي چون هست، نيز غرب خود نفعبه هاقيمت
 نفعبه اتخاذي هايسياست با اوپك، مقتدر رهبر جايگاه در زمان، آن در شاه. شد خواهد غرب

 دستبه قراردادي ايران ،1352 سال در. بود شده شناخته منطقه كشورهاي در صادركنندگان
 به قبالً كه ساخت ايمنطقه سرتاسر در عمليات دارعهده را ايران نفت ملي شركت كه آورد

 قرارداد براساس كنسرسيوم، شركت با درعوض،. بود شده داده اختصاص كنسرسيوم
. شدمي رفتار اولويت حق داراي خريداران منزلةبه داشت، اعتبار سالبيست كه خريدوفروشي

 هر در دالر 65/11 به شد،مي تلقي پايه كه عربي، سبك خام نفت قيمت قرارداد، اين طبق
 به رقم اين تهران، در 1971 قرارداد در پيشتر، دوسال تنها آنكه حال يافت، افزايش بشكه
  ).427: 1370 علم،( بود شده تثبيت بشكه هر در دالر 18/2 ميزان
 اين احتمالي عواقب و بنويسد شاه به اينامه شد ناگزير امريكا جمهوررئيس ،1353 سال در

 امضاكردن به وادار ايران كه 1332 سال با اوضاع ولي شود، يادآور ايران و امريكا روابط در را كار
 شاه. داشت فرق بود شده نفت كردنملي امتيازات از بسياري فداكردن و كنسرسيوم قرارداد
 و شاه طوالني و فراوان مذاكرات مبين علَم خاطرات. كرد پافشاري خود موضع بر و نشد تسليم
 و اوپك اعضاي و منطقه كشورهاي رؤساي و انگليس امريكا، كشورهاي سفيران با علَم خود

  .است ايران نفتي سياست نشاندنكرسيبه براي آنها متعدد سفرهاي و كنسرسيوم هايشركت
 وجودبه نفت تحريم با عرب كشورهاي كه هراسي از شاه اسرائيل، و اعراب جنگ دنبالبه
 بسيار قيمت به را ايران نفت و كرد كسب ايران براي جديد عوايدي و گرفت بهره بودند آورده
 هر مزايدة در شدهتعيين قيمت و گذاشت مزايده به را نفت زمان آن در شاه. فروخت زيادي
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 اين به اشاره با هايش،مصاحبه از يكي در شاه. رسيد دالر 4/17 باورنكردني عدد به نفت بشكه
  :گويدمي مزايده،

. بگذاريم مزايده به را آن كه است اين نفت ارزش شناختن وسيلة تنها
 امضا قرارداد فقره پانزده ما و آمدند اينجا به نفت كمپاني 65 كه شد اين نتيجه
 ايسابقهبي رقم كه فروختيم دالر 4/17 حداكثر به را نفت بشكه هر و كرديم

 هنوز بسياري تعداد بلكه نبودند، هاكمپاني همين تنها كه بگويم بايد و بود
 پيشنهاد اوپك به و كرديم اجتناب ما اما بودند، ما با قرارداد امضاي منتظر

 قيمت و باشد انرژي منابع ديگر هايقيمت با متناسب هاقيمت كه كرد خواهيم
  ).278: 1388 نژادان،عظيمي( دهيم افزايش را نفت

 هدف شاه تهران، در اوپك 1352 سال نشست دنبالبه نفت، جهاني قيمت افزايش از پس
 با تا شدند ايران روانة نگارانروزنامه و خبرنگاران از سيلي و گرفت قرار غرب مطبوعات انتقاد
 غربي كاالهاي قيمت تورم را نفت قيمت افزايش علت هامصاحبه اين در شاه. كنند مصاحبه شاه

 آورد نخواهند پايين را نفت قيمت توليدكنندگان وجههيچبه نخرند، اگر كه كرد تأكيد و دانست
 نمايندگان كه غرب، مطبوعات با شاه برخورد زمان، اين در. كرد خواهند ذخيره را آن و

  :گفت خبرنگاران از يكي پاسخ در شاه. بود قاطع و تند بسيار بودند، خود كشورهاي
 تشرك دست در توليدش كه نفت كنندةتهيه صرفاً و كشور يك مقام از ما
 توليدكننده مقام به اكنون اندبردهمي را نفتش امتياز موجببه آنها و بوده نفتي

 كه آنچه برعالوه و هستند ما نفت خريدار فقط اكنون هاشركت و ايمرسيده
 حمل بتوانيم خودمان كه هم نفت مقدار هر خرند،مي ما از بزرگ هايشركت
 كه است شده بزرگ قدريبه نفت در ما موفقيت و كرد خواهيم صادر كنيم
 مسلم چيز ولي نشده، روشن و واضح كامالً كار عظمت هنوز گفت بتوان شايد
 پهلوي،... (ديگران براي بود خواهد الگويي كار اين كنيممي فكر كه است اين

1357 :7003.(  
 بهاي بين صحيح تعادل ايجاد) 1: دانستمي ضروري دليل دو به را نفت بهاي افزايش شاه

 دهيم نشان جهان به) «2 آنهاست خريد به ناچار ايران كه صنعتي، هايفرآورده بهاي و نفت،
. رسانند موتورها در سوخت و حرارت ايجاد مصرف به را آن كه است آن از بهاترگران نفت كه

. كرد برداريبهره... و سنگزغال آب، جمله از ديگر عوامل بسياري از توانمي انرژي توليد براي
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 همان،» (ساخت خواهد عايد بيشتر مراتببه گيرد قرار پتروشيمي صنايع در منحصراً نفت اگر
7090.(  
  :گفتمي شدمي او از نفت بهاي افزايش دربارة كه انتقادهايي پاسخ در شاه

 اين و كنيدمي تحميل ما به را خودتان تورم و هاقيمت كه هستيد شما اين
. كنيم جبران و تحمل را شما بندوباربي جامعة مضرات مجبوريم كه هستيم ما

 تنها وقتآن. است شده برابرشانزده شكر قيمت و برابرسه سيمان و گندم قيمت
 فارسخليج در نفت آيندة قيمت درمورد. شودمي انتقاد نفت بهاي افزايش از

قيمت تورم كنترل در صنعتي كشورهاي توانايي به بستگي اين كه بگويم بايد
نمي اشاره خود هايفرآورده و كاالها قيمت افزايش به هرگز شما... دارد هايشان
 پردازيممي شما پتروشيمي هايفرآورده بابت ما كه قيمتي دانيدمي آيا كنيد،
  ).7071 همان،( دهيدنمي نشان ايعالقه مورد اين به هرگز شما است؟ چقدر

  :گويدمي ادامه در شاه
 دالرهشت ايبشكه به درنگبي را خود نفت بهاي كانادا كه است چگونه

. شويدنمي قائل وچراچون تصميمي چنين درمورد حتي شما و دهدمي افزايش
 استخراج شمال درياي از كه نفتي براي هاانگليسي شما كه قيمتي همچنين،

 پس... كسهيچ كند؟مي اعتراض آن به كسيچه كنيد،مي تعيين كنيدمي
  دارد؟ وجود سياهچشم مردم ما و آبيچشم مردم شما بين فرقي چه بنابراين

  :كه كندمي اخطار كنندهمصرف كشورهاي به او
 ما و داشت خواهند دريافت كمتري بسيار نفت صورت، آن در سازند، وارد فشار بخواهند اگر

 خواهند پيروي ما از نيز اوپك كشورهاي كلية و داشت خواهيم نگاه زيرزمين در را خود نفت
 نيز بعد روز گاهآن بكنيد، نفت بهاي با مقابله براي اياتحاديه تشكيل به اقدام اگر بنابراين،. كرد
مي اجازه خود به چگونه. آورد خواهيم وجودبه حلبي قوطي بهاي با مقابله براي اياتحاديه ما

 ما زيان به خواهيدمي شما... داريد روا ما به را خودتان كشورهاي تورم عواقب سزاي كه دهيد
  ).7072 همان،( است؟ عاقالنه كاراين آيا. باشيد داشته كشورتان در زيبا چنيناين هاييبزرگراه
 پرنازونعمت جامعة يك داراي ارزان نفت از استفاده دليلبه غرب كشورهاي كه گفت شاه«
 آنجا از هاتروريست از بسياري اندشده باعث و اندداشته مجاز را آزادي در افراط كه اندشده

 نخواهد دوامي غرب انضباطبي و تنبل و بندوباربي جامعة كه كرد خاطرنشان و سردربياورند
  ).282: 1388 نژادان،عظيمي» (داشت
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اعتمادبه و غرور افزايش باعث حد چه تا نفت قيمت جهش كه دهدمي نشان جمالتي چنين
 كند انتقاد غرب از كه بود بخشيده او به اطميناني چنان نفت قيمت افزايش. بود شده شاه نفس

 هايشيفتگي. دهد قرار هجمه هدف شان،جامعه و سياست و اقتصاد از را، آنها چيزهمه و
 بلندپروازي دچار شدتبه را شاه و شده تبديل جوامع اين تحقير به غربي، جوامع به شاه پيشين
 درحقيقت كه دولت، خزانة به پول واريز و 1353 سال در نفت بهاي افزايش با شاه. بود كرده
 كشورپنج از يكي ايران كه بود گفته بارها او. بود خود سلطنت عظمت اوج در بود، شاه خزانة

  :كندمي نقل خاطراتش در علَم. داشت سر در تريبزرگ آرزوهاي او. شد خواهد دنيا صنعتي
 تقريباً و استپيوسته تحقق به ظاهراً آرزوهايش يكيك گفتم او به

 افزايش دالر ميليارد 16 به دالر ميليارد 2 از ما نفتي درآمد. است باورنكردني
 من اما: «داد پاسخ او. است بالرقيب مرداندولت ميان در اينك شاه و استيافته
 ما. نيست كافي خاورميانه در بودناول. دارم سر در هم ديگري آرزوهاي هنوز
هيچبه هدفي چنين. برسانيم جهاني بزرگ قدرت يك سطح به را خودمان بايد
  ).570: 1370 علم،» (نيست نيافتنيدست وجه

 كرد، مطرح را غربي اروپاي كشورهاي به كمك پيشنهاد شاه كه بود سال همين در
 هايسياست عرصة در او هايموفقيت تمام. بود آنها كمك انتظار در شاه هاسال كه كشورهايي

 رؤياهاي و احساسات كهطوريبه بود، كرده مبدل بالعوض قدرتي به را شاه نفت، و خارجي
  .كردندمي تعبير جنون به را او طلبانةعظمت
 گفت و كرد مطرح را الملليبين عمران صندوق تشكيل پيشنهاد شاه نفت، قيمت افزايش با
 مترقي كشورهاي به و كند مشاركت صندوق آن در دالرميليون 200 تا 150 با تواندمي ايران
 او. دادمي انجام شاه كه بود نظامي تسليحات خريد موضوع هميشگي، موارد ديگر از. بدهد وام

 در كه دانستمي عراق مانند مجهز ايهمسايه وجود را تسليحاتي چنين خريد داليل از يكي
 اوپك كنفرانس در. داشت وجود كشور دو بين نيز مرزي اختالفاتي و هاكشمكش اخير هايسال
 به كه كردند امضا اينامهموافقت عراق و ايران الجزاير، جمهوررئيس وساطت با الجزاير، در

 افزوده غرورش بر ازپيشبيش و كرد كسب ديگر موفقيتي شاه ترتيب،بدين. داد پايان هادرگيري
 كاهش اين هرچند. نهاد كاهش به رو چندسال از پس و بود موقتي نفت قيمت افزايش اما شد،
  .بود كافي شاه هايبلندپروازي فروپاشي براي درهرحال نبود، پيشين قيمت به بازگشت معنايبه

 اول مرحلة در اين. كاستند خود نفت توليد ميزان از اوپك كشورهاي 1354 سال آغاز از
 برخي در اقتصادي ركود آن دوم علت و بود سال آن در اروپا هواي بودنماليم از ناشي
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 بار جهان نفت مصرف زمستان فرارسيدن با كردمي فكر شاه حال،بااين. بود صنعتي كشورهاي
 اوپك رهبري گذشته هايسال مثل بتواند كه بود اميدوار همچنان و كندمي پيدا افزايش ديگر

. بكند را غرب كاالهاي درصدي 35 تورم جبران نفت بهاي افزايش با و باشد داشته اختيار در را
 خارج اوپك از باشد داشته ادامه نفت بهاي افزايش بر اصرار اگر كه كرد اعالم عربستان باراين

. كرد خواهد اشباع شبهيك را نفت بازار و آورد خواهد پايين را خود نفت قيمت و شد خواهد
 در 1354 ارديبهشت در اشمطبوعاتي مصاحبة در شاه. بود بزرگي نگراني ايران براي تهديد اين

 و داشت نخواهد عمراني هايبرنامه در زيادي تأثير نفت، توليد ميزان كاهش كه گفت امريكا
 نياز نفت درآمد به ايران خود چون كند، كمك ديگر كشورهاي به توانست نخواهد ايران فقط
 را خود ملي ناخالص نفت درآمد از درصدهفت سالآن تا ايران). 9251: 1357 پهلوي،( دارد
 كه كرد اشاره بارها خود هايمصاحبه در شاه. بود داده اختصاص جهان كشورهاي به كمك براي
 يابد، بهبود جهاني اقتصاد كهدرصورتي و دارد تبليغاتي جنبة فقط نفت از جهان بازار اشباع
  ).9403 همان،( داشت خواهد نياز بيشتري نفت به غرب

  :گفت هايشمصاحبه از يكي در ديد، خود هايخواسته بر را عربستان اصرار شاه چون
 خواهان نفتمان، درآمد خريد قدرت كاهش معادل داريم حق ما هرچند

 اين به نفت بهاي كه ورزيد نخواهد اصرار ايران ولي باشيم، نفت بهاي افزايش
 عوامل كنيم تعيين را افزايش درصد ميزان آنكه از قبل ما. برود باال ميزان

 كشورهاي با مشورت عوامل ترينمهم از يكي. گرفت خواهيم نظر در را متعددي
  ).9471 همان،( است اوپك عضو
 نه همآن بود، درصد 15 حداكثر كرد پيشنهاد نفت بهاي براي شاه كه افزايشي سرانجام،

 وجود با او. درصد 5 بعد مرحلة و درصد 10 نخست مرحلة: مرحله دو در بلكه باره،يك و جايك
 درصد 10 بر عربستان ولي دانست،مي عادالنه را افزايش اين درصدي، 40 تا 35 جهاني تورم

: 1388 نژادان،عظيمي( داد رضايت عربستان درصد 10 به اوپك سرانجام و داشت اصرار افزايش
 تخلفات دربارة غرب به شاه. داد كاهش را نفت به نياز نيز اروپا زمستان در ماليم سرماي). 282

  .كرد اعتراض نفت توليد كاهش در كنسرسيوم
 در مخصوصاً است،شده كمتر اوليه بينيپيش برخالف كنسرسيوم وسيلةبه نفت توليد
 بايستيمي كه گذاريسرمايه مورد در همچنين. استشده كم خيلي آن ميزان سال آخر چندماه

  ).9483: 1357 پهلوي،( اندنموده تخلف قرارداد مواد از كردندمي برداريبهره
 را نفت توليد ايران كه شد باعث و كاست ايران نفت واردات ميزان از امريكا براين،عالوه

 ،1354 دي 20 تا شاه. استخورده سختي لطمة ايران كه كرد اذعان شاه درنهايت،. دهد كاهش
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 ايران كه بود گفته فقط و بود نكرده اشاره موضوع اين به هايشمصاحبه از كدامهيچ در
 خود تعهدات به هاكمپاني اين احترام عدم اثر بر ما: «بدهد وام ديگر كشورهاي به تواند نمي
 ميزان حاضر، درحال. زد لطمه ما اقتصادي هايطرح به امر اين. داديم دست از را زيادي عوايد
 از نادرست برآورد). 8403 همان،» (استرسيده بشكه ونيمميليونيك به ما روزانة توليد كاهش
 در اشنفتي هايسياست كه شاه، كه بود اشتباهاتي از يكي نفت قيمت ناگهاني جهش

 امريكا از شاه كه افزارهاييجنگ بهاي زمان، همين در. شد گرفتار آن به بود، زبانزد خاورميانه
جنگ پاياپاي معامالت با توافق نيز و نفت بيشتر فروش براي شاه. بود شده برابرسه بود خريده
 شود كاسته افزارهاجنگ بهاي كه خواست ايران. فرستاد واشنگتن به را خود نمايندة نفت،افزارـ

 كه بود قانوني دليلبه هامخالفت اين. نپذيرفت امريكا ولي شود، موافقت شاه هايخواسته با و
  :گفت شاه. بود رسيده تصويببه خارجي هايكمك محدودكردن براي

 جاي از ايران كند محدود را ايران به اسلحه ارسال قانوني، دليلبه امريكا اگر
 اسلحه كشور آن و اين خشنودكردن براي ما زيرا. كرد خواهد تهيه اسلحه ديگر
 كشورمان از دفاع و خود نيازهاي تأمين اسلحه خريدن از ما هدف. خريمنمي
  ).8404 همان،( است

 و بداند فريبكار و بازحقه را هاامريكايي شاه، كه شد باعث رويدادها همين
 دو روابط در بحران آغاز اين و بگويند شاه رژيم فساد از مدام نيز هاامريكايي

  ).135: 1363 روبين،( بود كشور
  :گفت امريكايي خبرنگاران از يكي با مصاحبه در شاه
 دست بازيچة ما كنندمي فكر كه هستند و بودند كساني شما ميان در

 دليل يك فقط شما بدهيم؟ بودنبازيچه به تن ما بايد چرا هستيم، هاامريكايي
 هايدرگيري آنها با ما. سازد وادار نقشي چنين قبول به را ما كه دهيد ارائه

 اوپك شكستندرهم قصد آنها. بود اوپك خاطربه آن آخرين كه داشتيم متعددي
 فلج را ما اوپك داخل از كردند سعي مدتي. ايستاديم دربرابرشان ما و داشتند را

 آزمايش به را مقاومتمان قدرت ما ترساندن با كوشيدند آن از پس سازند،
 رويارويي در كه برخورداريم نيرويي از ما. كرديم مقاومت آنها دربرابر اما بگيرند،

 داريم، اختيار در هنگفتي ثروت اكنون ما بخشد،مي ما به تازه قدرتي ديگران، با
 هستيم مواجه آن با اينك كه موضوعي دارد، قرار ما دربرابر نيز محدودي فرصت
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 قدرت يك توانيممي آيا محدود، زمان اين با و هنگفت ثروت اين با كه است اين
  ).8226: 1357 پهلوي،( آوريم؟ وجود به پايدار و استوار خودساخته

 شده منجر امريكا با او گرم روابط شدنتيره به نفت كه دهدمي نشان شاه از عباراتي چنين
  .بود

 جشن او براي علَم كه بود نكرده فراموش را جمشيدتخت هايجشن خاطرة هنوز شاه
 ترتيب نمايشگاهي بود قرار. ديدمي تدارك را پهلوي سلسلة گذاريبنيان سالگرد پنجاهمين

 پنجاهمين با مصادف 1355 سال. اندرسيده كجا به كجا از ببينند ايران مردم تا شود داده
تك نظام از بيشتر خيلي كه كرد صادر فرماني شاه مناسبتهمينبه بود، پهلوي سلطنت سالگرد
 شده تبديل شاهنشاهي 2535 به بارهيك شمسي 1355 سال. كرد زدهشگفت را مردم حزبي

. شد اعالم غيرقانوني شمسي 1355 سال كاربردنبه آنها طبق كه شد صادر هايينامهبخش. بود
 نخستين گذاريبنيان فرضي تاريخ برطبق كه پذيرفتمي را شاهنشاهي سال ايران پس،ازآن

 گرفته جشن جمشيدتخت در كه ايواقعه همان يعني بود؛ شده نهاده بنا ايران پادشاهي سلسلة
 چنان و است كشور اين طبيعت از جزئي پادشاهي كه دهد نشان همه به خواستمي شاه. شد

 شاه. بايستد آن مقابل در تواندنمي قدرتي هيچ كه دارد وجود ملت و شاه ميان آهنيني پيوند
 كه برد باال اياسطورهشبه هايچهره معدود حدود در را خود او. بود خود طلبيعظمت اوج در

. كردندمي سپري را روزگارشان آنها كردار و زندگي برطبق متمادي هايقرن طي جهان مردم
 همة عظمت كه شاهنشاهي، 2535 سال. نداشت شگون شاه براي جسورانه اقدام اين ولي

 خود با نام آخرين مثابةبه نيز را پهلوي محمدرضا نام تا آمد داشت، خود با را ايران پادشاهان
 به باشد او نگراني ماية و كند تهديد را شاه توانستمي كه دردسرهايي تمام سال،اين در. ببرد

 مشاوره در فرانسوي پزشكان با مدام كه بود كرده نگرانش قدريبه سرطان بيماري. آمد سراغش
كم فراوان، هايآلرژي شد،مي ديده شاه در وضوحبه رفتهرفته بيماري عوارض و عاليم بود،

 قرص مرتب بود مجبور. دادمي آزارش شدتبه... و دلهره نگراني، عصبانيت، حوصلگي،بي خوابي،
 موضوع اين. برانگيزد را آنها كنجكاوي و هاسؤال ديگران حضور در بود ممكن كه كند مصرف
اين در. كردمي نگران اشبيماري شدنعلني از و ناراحت را شاه بيماري، عوارض از بيشتر شايد
نخست دست گيريكناره اين و بود كرده گيريكناره داخلي مسائل از مشخص طوربه شاه سال،
 بر غلط، اطالعات و آمارها ارائة با ازپيشبيش تا بود گذاشته باز را رؤسا و وزرا ديگر و وزير

  ).221- 219: 1387 زونيس،( بگذارند سرپوش عملكردهايشان و هابرنامه بودنناموفق
بزرگ اين و بود يافته كاهش نفت درآمد. بود نفت مسائل درگير بيشتر دوران اين در شاه

 نفت درآمد كاهش دنبالبه. بود افراطي ايتوسعه هايبرنامه همهآن با ايران براي ضربه ترين
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 از كدامهيچ به توانستنمي ايران. شد خارج دستوركار از يا ماند ناتمام پروژه صدها ايران،
 و بود كمياب سيمان بودند، شده گران بسيار كاالها. كند عمل هاوام پرداخت در تعهداتش

 را شاه نيز امريكا جمهوريرياست انتخابات ديگر، ازسوي. بود شده برابرچندين آهن قيمت
دموكرات پيروزي احتمال از مدام زاهدي اردشير سفيرش و شاه امريكايي ياران بود، كرده نگران

 با خوبي رابطة وقتهيچ نيز آنها و نداشت خوشي دل هادموكرات از شاه. گفتندمي سخن ها
 ماجراي مانند داشت، نيكسون دوران از امريكا كه خاطراتي با باراين خصوصبه نداشتند؛ شاه

 در. شود گذاشته كنار استمانده باقي دوران آن از هرچه خواستمي ويتنام، جنگ و واترگيت
 بعدي دورة در كه بود واضح پس بود، موضوعات ترينمهم جزو ايران نيكسون خارجي سياست

 با هادموكرات باراين. شد خواهد پذيرآسيب بسيار نيز شاه سفيد كاخ در هادموكرات حضور با
 از كه را امريكا، مردم ويژهبه جهان، عمومي افكار بتوانند تا بودند آمده صحنه به بشرحقوق شعار

  ).277: 1389 اسميت،( دهند قرار تأثير تحت بودند ناراضي خود مدارانسياست هايسياست
 كه كرد اعتراف ناچاربه كيهان سردبير با مصاحبه در شاه شاهنشاهي، 2535 سال اواسط در
 را پهلوي سلطنت سال پنجاهمين كه كرد اعتراف شكست به درحالي شاه. استخورده شكست
  .بود گرفته جشن

 در ايران رژيم ناتواني از است بارزي نمونة 1357- 1352 هايسال توسعة برنامة بررسي
هدف به تواننمي هزينه و درآمد بر تكيه با تنها اينكه اثبات و اشبلندپروازانه هايبرنامه اجراي
 و رسيد چهاربرابر به نفت بهاي پنجم، برنامة سال نخستين در كههنگامي. رسيد اقتصادي هاي
 به شد، محاسبه دالر ميليارد 2/98 به دالر ميليارد 8/20 از برنامه نفتي درآمدهاي بينيپيش
 وارداتي كاالهاي از مملو هايكشتي. نشد توجه كردنهزينه جز ديگر اجرايي عوامل از يكهيچ

 از باران و آفتاب زير در كاالها انبوه ماندند، معطل بندرها در بارشان تخلية انتظار در ماهشش تا
 تنهانه پنجم، برنامة پايان تا. شد تبديل سنگ به و خورد باران سيمان هزارتن صدها رفت، ميان
 بر و كرد پيدا گسترش فساد يافت، افزايش تورم بلكه نشد، اجرا بزرگ هايطرح از يكهيچ

 بود سامانيناب و نابرابري افزايش اقتصادي، سياست اين ديگر نتيجة. شد افزوده مردم نارضايتي
 1354 سال در امريكا خارجة وزارت گزارش براساس). 78: 1384 حكيميان، و كارشناس(

  :بود قرار بدين ايران جامعة طبقات ميان ملي درآمد تقسيم
 درصد40( متوسط طبقة ملي؛ درآمد كل درصد 5/63) جمعيت درصد 20( مرفه طبقة
 ملي درآمد كل درصد 11) جمعيت درصد 40( فقير طبقة ملي؛ درآمد درصد 5/25) جمعيت

  ).37: 1371 نجاتي،( شمسي 1353 سال در
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 اعالم حركت اين اوج. گرفتمي شدت نيز شاه استبداد شد،مي بيشتر نفت درآمد هرچه
 1353 سال زمستان در كه پديده،اين تقارن. بود رستاخيز اجباري و فراگير واحد حزب تأسيس

 مدعاي براي مقبول دليلي نفت، درآمد و قيمت انفجار و انرژي بحران اوج با پيوست، وقوعبه
 ادعاي دروغ به هم باز اينكه بدون و صادقانه شاه رستاخيز، حزب تشكيل با. است مزبور

 دموكراسي از غربي تعاريف به اعتقادي هيچ كه گفت بودـ كرده هاسال كه ـ كند دموكراسي
 آن به شاه هرچه و بود ملت پدر سانبدان شاه و بود مطلق پدرساالري او حكومت نوع. ندارد
 نظريات مخالف كه ايعده. بود مردم مقبول او، به مردم اعتماد و اعتقاد دليلبه داشت، اعتقاد
 باراولين براي شاه. كردندمي زندگي اعتراضي هيچ بدون آرام بايد يا رفتند،مي بايد يا بودند، شاه
 خود تلقي ريا بدون توانست بود، شده عايدش نفت فروش از كه مالي، هنگفت پشتوانة دليلبه
  .بگويد مردم به حكومت نوع از را

 سردبير طاهري، امير با مصاحبه در شاهنشاهي، 2535 همان يا شمسي 1355 آبان در
  :گفت و كرد توصيف استثنايي را ايران داخلي اوضاع ،كيهان

 همة در. استثنايي كامالً كنيم،مي زندگي استثنايي وضع يك در اكنون ما
 كمبود. كم عرضه و است زياد العادهفوق زندگي ترقيات اثر بر تقاضا هازمينه
 و ساختماني مصالح خوراكي، مصرفي، مواد به محدود تقاضا زيادي و عرضه

 فروش به اشرسمي قيمت برابرده تا سيمان امشنيده. نيست مسكوني واحدهاي
  .يابد ادامه هميشه براي تواندنمي كه است استثنايي وضع يك اين... رسدمي

 اضافي درآمد از استفاده نحوة دربارة ،كيهان سردبير طاهري، امير كه سؤالي جواب در شاه
  :گويدمي بود، كرده بينيپيش بودجه و برنامه سازمان كه دالري، ميليارد پنج تا چهار

 ميليارد 3 بودجه كسر. زد نخواهيم آتش ديگر را آن بيايد اضافه پول اگر
 نفت تندتند عمده كنندگانمصرف ديگر، ازطرف. شود جبران بايد كه است دالر
 ولي. داشت خواهند روشي چه امسال دانمنمي اما كنند،مي ذخيره و خرندمي

 شوند جمع الشخورها همان باز بگذاريم و بزنيم صابون را شكممان حاال از نبايد
 كهدرحالي كرد، شودمي كاربهمان و كارفالن اضافي درآمد با كه بدهند طرح و
 نه و كافي جادة نه كارگر، نه بندري، ظرفيت نه آجر، نه و داريد سيمان نه

. كرد نخواهيم تكرار ديگر مسلماً را گذشته اشتباهات. اقتصادي جذب قدرت
 خواهيم جبران را مانبودجه كسر اوالً. رفت و شد تمام كه بود كوتاهي دورة
 تأكيد را اين. كروپ گروه سهام خريد مانند كرد خواهيم كارهايي ثانياً و كرد
 و كنيم جوييصرفه بايد هم باز باشيم داشته اضافي پول هم هرقدر كه كنممي
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 پهلوي،( است؟ هنر كردنخرج پول خوديبي مگر. بزنيم را زائد مخارج همة
1357 :8494.(  

 تمام صراحت با شاه. بود نفت بادآوردة هايپول وميلحيف به صريح اعترافي مصاحبه، اين
 آينده هايروش در تجديدنظر از و كندمي اشاره نفت قيمت افزايش دوران در اشتباهاتش به

 و بود درگير نفت از ناشي مالي و اقتصادي مشكالت با ازسويي داخل در او. گويدمي سخن
 سياست نيز خارج در. افزودندمي تحركاتشان بر روزروزبه اشسياسي مخالفان ديگر ازسويي
 تيره اوپك و نفت قيمت سر بر امريكا با روابطش و بود داده قرارش فشار تحت كارتر بشرحقوق
بوده سابقهبي ايران هايبحران و مشكالت زمانيهم اين شاه سلطنت دوران در شايد. بود شده
 را امريكا حمايت همواره بود داخلي سياسي و اقتصادي بحران دچار شاه كه زماني قبالً،. است

 بود ايمرحله در ايران كرد شروع شاه رژيم با را خود مخالفت كندي كه زماني كرد،مي احساس
 فرق چيزهمه باراين ولي كند، تنظيم امريكا هايخواسته مطابق را خود هايبرنامه توانست كه

 باراين اگرچه و ديدمي خود هايسياست با را امريكا جديد دولت مخالفت عمالً شاه. بود كرده
 سياسي و اقتصادي اوضاع كرد، ايجاد سياسي باز فضاي كارتر شعارهاي با گاميهم براي نيز

 اندكي سياسي باز فضاي همين براي ديگر، ازطرف. دهد انجام كاري بتواند كه بود آن از تروخيم
  .پرداخت سنگيني تاوان كرد، ايجاد اقتصادي وضعيت بدترين در كه نيز

 از كه بود حقارتي عقدة از ناشي نفت درباب شاه سرسختانة موضع كه است معتقد زونيس
 خصوصبه و غرب حمايت با كه دانستمي خوبيبه او. داشت خود همراهبه سلطنت اول روزهاي

 كه كنند ادعا توانستندمي قاطعيت با نيز هاامريكايي. استيافته دوام سلطنتش كه امريكاست
 پهلوي محمدرضا سلطنت بساط 1332 سال در كمدست نبود، آنها هايبرنامه و آنها حمايت اگر
 كه كند وانمود خواستمي داشت، قدرت و بود ثروتمند شاه كه اكنون. شدمي برچيده يقينبه

 و طلبانهعظمت رفتار زمان،اين در. آمد نخواهد كوتاه ديگر باراين و است نيازمند او به غرب
 او. داشت نيز ايران مردم با عمالً كه رفتاري همان داد،مي نشان خود از غرب درمقابل متكبرانه

 ما گفتمي و كردمي كمك آنها به گفت،مي سخن رهبران برنامگيبي و غرب انحطاط از مدام
 ثبات او. نداديد انجام ما حق در شما كه كاري كنيم،مي كمك شما به نياز زمان در بزرگوارانه

 ايراني نبوغ و كوشيسخت انضباط، از ناشي را آن و كشيدمي غرب كشورهاي رخ به را ايران
 رفتارهاي اين با همراه حال،بااين. ديدنمي غرب در را موارد اين از كدامهيچ كه دانست مي

 خارجة امور وزير با اشپياپي هايتماس همچون ديگري رفتارهاي غرب، درمقابل شاه متكبرانة
 دهندةنشان كارتر، حمايت از شدنمطمئن براي ايران در امريكا جديد سفير طورهمين و امريكا
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 بزرگ هايسازمان انتقادهاي از او نگراني. امريكاست به شاه روحي وابستگي هايريشه
 حقيقت اين مبين او فشار و سركوب سياست تعديل و ايران سياسي اوضاع درباب المللي بين
 را غربي دستاوردهاي داد،مي صورت غرب عليه گاهگه كه تهديدهايي وجود با شاه كه است
 در زونيس). 433- 431: 1372 زونيس،( شود مندبهره آنها از كه خواستمي و ستود مي عميقاً
  :نويسدمي شاه استبداد تشريح

 بيش مدت در را شاهانه پرستيعظمت كه است عواملي شود بررسي بايد كه ديگري مطلب
 كه ويژهبه بود، ديد درمعرض بيشتر شاهانه تجمالت مسلماً. كرد حفظ سلطنتش سال 35 از

 شاه سلطنت تجمالت ولي زد، دامن سلطنتي حكومت تجمالت به آشكارا نفت درآمد افزايش
 هاخودشيفتگي اين شاه سلطنت طول در... شدمي گرفته كاربه ايران مردم تحسين جلب براي
 به ايران توسعة. يافتمي افزايش آنها تحقق شانس نفت درآمد افزايش با و گرفتمي قوت مدام
 تحول نفتي درآمدهاي ازآنكهقبل... شد تبديل آن فرمانرواي سوداهاي برخي ملموس تحقق
 توسعه را كشورش است درصدد كه گفتمي شماربي هايفرصت در شاه كند، آسان را ايران
 كه داشت سلطنتش طول در رواني اقتدار چهارستون شاه ترتيب،اينبه. كند نوسازي و بدهد
 جدي حمايت و الهي تأييدات ديگر، اشخاص با رواني زاديهم ديگران، تحسين: از بودند عبارت
  ).42- 35: 1372 زونيس،( امريكا متحدة اياالت
 انقالب پيروزي و شاه سقوط سبب همين و فروريخت هاستون اين همة آخر هايسال در
  .شد اسالمي

  
  گيرينتيجه
 ديگران تحسين. 1 يعني شاه، شخصيت دهندةتشكيل چهارستون از زونيس، نظرية براساس

 متحده، اياالت جدي پشتيباني. 4 الهي حمايت احساس. 3 رواني هايجفت حمايت. 2 ملت يا
 نفت تزلزل از ناشي آنها تزلزل بنابراين، هستند؛ وابسته نفت به نوعيبه چهارم و اول هايستون
اين. كند خود براي محبوبيت كسب صرف را نفتي هنگفت درآمدهاي كردمي سعي شاه. است
 پول از آنها بيشتر منديبهره راه كه دانستندمي شاه اطرافيان: گرفتمي صورت چندشيوه به كار
 تأييد براي فرصتي هيچ از بيشتر رانت كسب براي دليل،همينبه است؛ شاه بيشتر تحسين نفت

 برپايي با نيز ملت تحسين كسب براي شاه. كردندنمي دريغ شاه گفتار و هاتصميم تحسين و
 خاندان با مرتبط هايمناسبت خصوصبه و ايران پادشاهي ستايش در مختلف هايجشن
 چنين كرد سعي پدرش، و خود گذاريتاج سالگرد سلطنتي، خانوادة اعضاي زادروز نظير پهلوي،
 جامعه مردم عموم خاطرتعلق از ناشي كه دهد جلوه عمومي و مردمي هايجشن را هاييبرنامه



 1395 ، بهار1 ةشمار ،همد دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

  

١٣٤ 
 

. شدمي حاصل نفت فروش مددبه هابرنامه قبيلاين فراوان هايهزينه. است پهلوي سلسلة به
 چشمگير افزايش با زمانهم كه بود ايران پادشاهي سالة 2500 هايجشن ها،جشن اين اوج

 و اعراب جنگ دنبالبه نفت قيمت افزايش. شد برگزار بسيار هزينة و جنجال با نفتي درآمدهاي
 صعودي سير كه پنداشتمي شاه. شد تكبرش افزايش و شاه لحن تغيير باعث صهيونيستي رژيم

 تمام يافت كاهش نفت قيمت وقتي اما داشت، خواهد ادامه متعددي ساليان نفت قيمت
 ناصحيح و برنامهبي مصرف از ناشي مشكالت با او ديگر، سوياز. ديد بربادرفته را خود آرزوهاي

 خواهد صعودي نفت قيمت همواره اينكه تصور با قبل، هايسال در. بود مواجه نفتي درآمدهاي
 پيشي درآمدش از دولت مخارج نفت قيمت كاهش با اما بود، گرفته شدت مصرفي اقتصاد بود

 اقتصادي نابسامان اوضاع اينكه خصوصبه شد، پهلوي رژيم گيردامن بسياري مشكالت و گرفت
 ترويجي رسمي هايبرنامه نيز فرهنگي ازنظر و بود شده زمانهم انقالبيون سياسي اعتراضات با

 حديبه اقتصادي و فرهنگي سياسي، اعتراضات. بود خوانناهم جامعه عمومي فرهنگ با دولت
  .استشنيده را ايران ملت انقالب صداي كند اعتراف شد ناچار شاه كه بود

 از. داشت نفت به مستقيمي وابستگي شاه از امريكا جدي پشتيباني نيز الملليبين عرصة در
 قرار آنها توجه كانون در همواره ماده اين خارجي كشورهاي توسط ايران در نفت اكتشاف زمان
 نفت انگليس و شمال نفت روسيه همواره كه بود مهم غربي كشورهاي براي حديبه نفت. داشت
. دادندمي قرار ايران هايدولت با مراوده هنگامبه خود هايخواسته رأس در را ايران جنوب

 كشورهايي به متعددي نفتي امتيازات خود تخت و تاج حفظ براي محمدرضا، از پيش پادشاهان
 نفتي قرارداد با مخالفت دليلبه احمدشاه چون پادشاهاني و بودند داده روسيه و انگليس چون

 سرنوشت در تأثيرگذار و مهم عوامل از ايران نفت. ديدندمي بربادرفته را خود سلطنت 1919
 به مصدق دولت. شد نيز جنگ پيروز بود آورده دستبه را آن كه طرفي و بود دوم جهاني جنگ
 و امريكا نفتي منافع تأمين شرطبه نيز محمدرضاشاه و شد سرنگون نفت كردنملي جرم

 بازگرداند قدرت به را شاه ايران، در اشنفتي منافع حفظ براي امريكا. بازگشت قدرت به انگليس
 امريكا بدون كه دانستمي خود شاه. كرد تالش او جايگاه حفظ براي داشت توان كه جايي تا و

 امريكا حمايت كسب بهاي كه بود آگاه نيز خوبيبه و كند حفظ را تختش و تاج تواندنمي
  .است نفت دراختيارنهادن

 در ايران حكومت و جامعه ساختار برعالوه نفت كه شودمي آشكار تاريخي اسناد مجموعة از
 شدمي تالطم دچار نفت قيمت كه هرگاه. داشت بسياري نفوذ نيز شاه شخصيتي ساختار

 كه بود حديبه شاه شخصي هايويژگي در نفت نقش. شدمي متالطم نيز شاه رفتار و شخصيت
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 اوج و ايران تاريخ دوران بهترين در را خود و گرفتمي اوج نيز شاه آن درآمدهاي افزايش با
 نيز شاه نفساعتمادبه شدمي كمتر نفتي درآمدهاي هرگاه و كردمي احساس قدرت و شكوه
سال در كه بود دليلهمينبه. ديدمي بسيار مشكالت درگير و بحراني را كشور و شدمي كمتر
 را سلطنتش نتوانست بود، زمانهم نفتي درآمدهاي كاهش با  كه انقالب، به منتهي پاياني هاي
. بود اقتصادي مشكالت درگير نفت، درآمد كاهش دليلبه نيز، كشور داخل در. كند حفظ

بين عرصة در. كردمي تضعيف ازپيشبيش را او موقعيت نيز انقالبي تظاهرات درمقابل ناتواني
زمينه ديگر عوامل دركنار نفت ترتيب،بدين بود؛ شده بحران دچار نفت قيمت سر بر نيز الملل
  .كند شاهي توانستنمي نفت بدون شاه. شد شاه سقوط ساز

  
  منابع

 ترجمه مركز: تهران لطفعليان، اردشير ترجمة ،پهلوي دودمان فرود و فراز) 1375( جهانگير آموزگار،
 .كتاب نشر و

 دانشگاه: تهران ميرترابي، سعيد ترجمة ،انقالب و ديرهنگام توسعة نفت؛) 1389( بنيامين اسميت،
 ).ع(صادقامام

 ،اقتصادي و سياسي اطالعات ماهنامة ،»نفت و سياسي اقتصاد) «1372( هوشنگ اميراحمدي،
 .67: 78 شمارة

 شاهنشاه سخنان و هامصاحبه ها،پيام تأليفات، بيانات، ها،نطق مجموعة )1357( محمدرضا پهلوي،
 .نابي: جابي ،)جلد 11( 1356 تا 1315 سال از آريامهر

 ،1357- 1375 ايران در نفت سياسي شناسيجامعه: نفت و ايران) 1379( محمدباقر زاده،حشمت
 .ايران و اسالم بازشناسي مركز: تهران

 .آشتياني: تهران مشرقي، محمود ترجمة ،ايران در هاقدرت جنگ) 1363( باري روبين،

 .نور: تهران زند، اسماعيل و سعيدي بتول ترجمة ،شاهانه شكست) 1372( ماروين زونيس،

 زادهامين سليمان صالحي، پرويز ترجمة ،ايران سياسي نخبگان شناسيروان) 1387( ماروين زونيس،
 .چاپخش: تهران لبادي، زهرا و

 .سمت: تهران ،انتقادي عقالنيت رهيافت با اجتماعيعلوم در تحقيق روش) 1387( علي ساعي،

: تهران ،ايران اسالمي انقالب بر تأكيد با انقالب مطالعات شناسيروش) 1388( محمدرضا طالبان،
 .اسالمي انقالب و خمينيامام پژوهشكدة

 .نوطرح: تهران مترجمين، گروه ،)2جلد( شاه با من وگوهايگفت)  1370( اسداهللا علم،

 .اطالعات: تهران صالحيار، غالمحسين ترجمة ،اصول و قدرت نفت،) 1371( مصطفي علم،

 .معاصر نگاه: تهران ،شاه آينة در شاه) 1388( بيتا نژادان،عظيمي



 1395 ، بهار1 ةشمار ،همد دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

  

١٣٦ 
 

 يوسف و سعيدي اصغرعلي ترجمة ،ايران در شدنصنعتي و دولت نفت؛) 1382( مسعود كارشناس،
 .نوگام: تهران عبدالوهاب، حاجي

 ،»ايران در دموكراتيك فرايند و اقتصادي تنوع نفت،) «1384( حكيميان حسن و مسعود كارشناس،
 .78-49: 45 شمارة ،وگوگفت فصلنامة

 .نوگام: تهران عطارزاده، مجتبي ترجمة ،اسالمي انقالب گيريشكل) 1387( عباس ميالني،

  .رسا: تهران ،)انقالب تا كودتا از( ايران سالة وپنجبيست سياسي تاريخ) 1371( غالمرضا نجاتي،
 پهلوي، سلسلة پايان تا مشروطيت از: ايران سياسي اقتصاد) 1372( محمدعلي كاتوزيان،همايون

  .مركز: تهران عزيزي، كامبيز و نفيسي محمدرضا ترجمة
 توسعة و نفت ايران، تاريخي شناسيجامعه در مقاله نه) 1387( محمدعلي كاتوزيان،همايون

  .مركز: تهران طيب، عليرضا ترجمة ،اقتصادي


