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مقدمه
تاریخ ایران در سده اخیر در جنبههای مختلف سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی با پدیدهای
به نام «نفت» گره خورده است .این پدیده با وجود آنکه توانست تا حدودی در کالبد اقتصاد ایران
منشاء تحوالت سازنده و چشمگیری باشد ،در مدت نه چندان طوالنی پیشرفت و رشد اقتصادی کشور
را به ارمغان آورد .اما از ابتدا به پدیدهای سیاسی بدل شد؛ از همان زمان انعقاد قرارداد دارسی در
 1901میالدی ،رخدادهایی که به جنگ جهانی اول ،قرارداد  1919میالدی ایران و انگلیس موسوم
به قرارداد وثوقالدوله ،کودتای سوم اسفند  1299سیدضیاءالدین طباطبایی و رضاخان میرپنج و بعد
از آن ،انتقال سلطنت از سلسله قاجاریه به پهلوی منجر شد ،همچنین موضوع تمدید قرارداد دارسی
در  1312خورشیدی ( 1933میالدی) و حتی حوادث بعد از شهریور  1320و جنگ جهانی دوم ،مانند
مسئله واگذاری امتیاز نفت شمال به اتحاد جماهیر شوروی ،موضوع الیحه الحاقی گس ـ گلشائیان و
باالخره جنبش ملیشدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق ،همگی نشان میدهد که نفت با وجود
ماهیت اقتصادی ،پدیدهای سیاسی بوده و بیش از هر عامل دیگر در تحوالت سیاسی و اجتماعی
ایران نقشآفرینی کرده است .بررسی این موضوع که نفت در یک سده گذشته چه فراز و فرودی را
طی کرده و چه اندازه بر ساخت سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی کشور تأثیر داشته ،بحثی گسترده است
که خوشبختانه پژوهشگران در این مورد کم نگفته و یا کم ننوشتهاند.
اما چنانچه از منظر دیگری به این پدیده نگاه شود ،همه کارکنان زحمتکش و مدیران ایرانی
صنعت نفت از پیدایش و تأسیس شرکت ملی نفت ،با رویکردی ملی و وطندوستانه ،هر کدام
سالهای زیادی از عمر خود را در بخشهای متنوع این تشکیالت (مانند استخراج ،بهرهبرداری،
پاالیش ،فروش و صادرات) خدمت کرده ،آموزش دیده و تجاربی اندوختهاند .اما تا کنون دانش،
تجربه و به یادماندههای آنان جایی ثبت نشده تا نسل کنونی و آیندگان بتوانند با آگاهی کامل از
تحوالت درونی این صنعت قضاوت کنند و به جمعبندی واقعبینانه برسند .بهویژه اینکه بعد از پیروزی
انقالب اسالمی با تشکیل وزارت نفت ،در واقع هویت صنعت نفت در پیشرانی اقتصادی و اجتماعی
ایران شاخصتر شد.
در این راستا مصمم شدیم تا برای شکلدهی به این مسئله مهم ،تدوین تاریخ شفاهی صنعت
نفت ایران را ابتدا با تاریخ شفاهی وزرای نفت کشور آغاز کنیم تا زوایای بیشتری از دگرگونیهای

6

گفت و گو با علی اکبــر معین فر

این صنعت در معرض دید عالقمندان به تاریخ معاصر قرار گیرد .برای آغاز این راه به سراغ مهندس
علیاکبر معینفر نخستین وزیر نفت جمهوری اسالمی ایران رفتیم.
متن پیش رو ،حاصل دو جلسه ( 5مهر  1395و  8خرداد  )1396و جمعا نزدیک به چهار ساعت
گفتوگو با وی است و موضوعات متنوع و گوناگونی از انعقاد قرارداد دارسی ،پیدایش نفت در ایران،
فعالیتهای شرکت سابق نفت تا ملیشدن آن ،قرارداد کنسرسیوم ،تشکیل وزارتخانه در سالهای
نخستین پس از انقالب ،چالشها و خدماتی را که شرکت های ملی نفت ،پتروشیمی ،گاز و ...انجام
داده در بر میگیرد .این مصاحبه پس از پیادهسازی ،تنظیم ،تهیه عناوین و فهرست مطالب به عنوان
نخستین اثر از مجموعه تاریخ شفاهی صنعت نفت از نگاه وزرای نفت جمهوری اسالمی ایران اینک
خدمت عالقمندان تقدیم میشود و با یاری خداوند ،نگاه و دیدگاه دیگر وزیران نفت و مدیران ارشد
از منظر تاریخ شفاهی نیز در آینده ارائه خواهد شد.
در اینجا الزم میدانم از زحمات مرتضی رسولیپور در انجام گفتوگوها ،دکتر فاطمه ترکچی
در تنظیم محتوا ،حمیدرضا زاهدی در ویرایش متن و شادی حاجی مشهدی در طراحی جلد و صفحه آرایی
تشکر کنم .همچنین از حشمتاهلل منعم ،مدیر مرکز اسناد و سیدهاشم هوشیسادات ،جانشین رئیس
ستاد حفظ آثار ،در هدایت محتوایی این مجموعه قدردانی میکنم.

اکبر نعمتالهی
مدیر موزهها و مرکز اسناد و
رئیس ستاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس صنعت نفت ایران
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زندگينامه
علیاکبر معینفر در سال  ۱۳۰۷در تهران متولد شد .در سال  ۱۳۲۶به دانشکده « فنی» دانشگاه
تهران رفت و در رشته «راه و ساختمان» (عمران) به تحصیل پرداخت .با آغاز مبارزات ملیشدن صنعت
نفت در سال  ،1327وی نیز به این حرکت پیوست .آنگونه كه خود ميگويد:
«در جریان ملیشدن صنعت نفت ،اعتراضات دانشجویی نقش مهمی بازی کرد .همزمان با نطقهای

«حسین مکی» در مجلس  -که بخش عمده آنها را مهندس «کاظم حسیبی» ،استاد دانشکده فنی تهیه
میکرد -ما دانشجویان نیز بیرون از مجلس با نصب پرچم ایران به صورت نواری روی سینهمان در حالی که

در قسمت سفیدرنگ پرچم نوشته شده بود« :صنعت نفت در سرتاسر کشور ایران باید ملی شود» ،به تظاهرات

وراهپیماییمیپرداختیم».

وی در سال  ،۱۳۳۰تحصیل در رشته مهندسی راه و ساختمان را به پایان رساند و در سال  1331به
خدمت نظام وظیفه رفت .از سال  1332در صنعت نفت شروع به کار کرد و محل خدمت او در آبادان
بود .اما در همان روزهای نخست ،خبر کودتا علیه دولت دکتر «مصدق» را شنید و بسیار اندوهگین شد.
چندی بعد در بانک «ساختمانی» به عنوان مهندس ناظر به کار پرداخت .در سال  ۱۳۳۸از سوی
پروفسور «تاچی نایتو» ،استاد برجسته زلزله ،برای دورهای تحقیقاتی در مهندسی زلزله به دانشگاه «واسدا»
( )Waseda Universityدر توكيو دعوت شد و این دوره را در سال  ۱۹۶۰به پایان رساند .پس از
بازگشت از توکیو و در پی زلزله بوئینزهرا در سال  ،1341مقدمات تهیه کد زلزله را در ایران فراهم کرد .از
سال  ،۱۹۶۵به عنوان عضو افتخاری «انجمن اروپایی مهندسین زلزله» به تحقیق و مطالعه در زمینه زلزله
ادامه داد .مدتی هم به عنوان استاد پارهوقت در مقطع کارشناسیارشد مهندسی زلزله در دانشگاه «امیرکبیر»
(پلیتکنیک قديم) به تدریس مشغول بود .وی از سال  ۱۳۳۴تا  ۱۳۴۱در بانک ساختمانی ،و از آن زمان تا
پیروزی انقالب اسالمی در دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه کشور فعالیت میکرد.
مهندس معینفر در سالهای دهه  1330-1350خورشیدی با «انجمن اسالمی مهندسین» همکاری
داشت و به فعالیتهای سیاسی ـ مذهبی مهندس «مهدي بازرگان» عالقمند بود .به همین دلیل پس
از شکلگیری «شورای انقالب» در اواخر پاییز  1357توسط «امامخمینی(ره)» و سپس تشکیل دولت موقت
انقالب اسالمی در  16بهمن  ،1357در زمره نخستین گروه از دولتمردان نظام جدید قرار گرفت .وی ابتدا به
سمت وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه و سپس به عنوان نخستین وزیر نفت جمهوری اسالمی
ایران معرفی شد .پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در  ۵بهمن  ،1358نخستين انتخابات
مجلس شوراي اسالمي در  ۲۴اسفند  ۱۳۵۸برگزار شد .وی در فهرست ائتالفی بزرگ تهران قرار
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گرفت و با کسب  1/439/360آرای مردم ،به عنوان رتبه چهارم لیست به مجلس اول راه یافت.
بیتردید ،موضوع مهندسی زلزله و به طور دقیق ،طراحی ساختمانها در برابر زلزله در کشور با نام «معینفر»
شروع میشود .به همین دلیل ،او با درخواست دکتر «ابوالحسن بهنیا» ریاست وقت دفتر فنی سازمان برنامه
و بودجه ،به آن سازمان دعوت به کار شد .پیشنهاد طرح تهیه تاریخچه زلزلههای مخرب ایران  -که بعدها
مبنای تهیه «پهنهبندی زلزله» ایران شد -و در قالب کتابی به نام «زلزلههای تاریخی ایران» ثبت شد؛ ایجاد
شبکه شتاب نگاری کشور  -که از خدمات بنیادی ایشان در زمان خدمت در دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه
به شمار میآید؛ آغاز تدوین «آییننامه زلزله ایران» در دهه  1340با راهنمایی دکتر بهنیا از جمله کارهای
برجسته او در مهندسی راه و ساختمان است .شروع تدوین بسیاری از آییننامهها و دستورالعملهای فنی
همچون «آییننامه بتن ایران»  -که ابتدا با عنوان دستورالعملهای  ۱۸-۱تا  18-۵انتشار یافت و نیز تدوین
مجموعه مقررات ملی در وزارت مسکن و شهرسازی از خدمات ماندگار مهندس معینفر به شمار میآید.
خدمات و مطالعات وی در زمینه زلزلههای ایران در محافل فنی خارجی هم مورد توجه است که البته
افتخاراتی علمی نیز به همراه دارد؛ وی از دهه  1960میالدی تا اکنون عضو مادامالعمر «جامعه مهندسی زلزله
هندوستان» است و همچنین در دهه  1970میالدی ،به مدت هشت سال عضو هیئتمدیرههای «مؤسسه
بینالمللی زلزله» و «مؤسسه اروپایی مهندسی زلزله» بود .او در سال  ،۲۰۰۲طی کنفرانس بینالمللی «زلزله
در مهندسی» ،لوح تقدیری از مسئوالن اروپایی مهندسی زلزله دریافت کرد .در سال « ۱۳۸۱کانون مهندسین
فارغالتحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران» وی را به عنوان مهندس برجسته معرفی کرد.
مهندس معینفر همچنین در حوزه فعالیتهای اجتماعی جامعه مهندسین کشور حضور چشمگیر
دارد؛ ایجاد «انجمن مهندسان محاسب کشور» ،فعالیت مؤثر در «شورای عالی کانون فارغالتحصیالن
دانشکده فنی» و کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان از جمله این فعالیتهاست1.
در سالهای دهه  ،1370-1380فعالیتهای معینفر بیشتر جنبه علمی و تخصصی داشت .در این راستا،
طی دومین «یادواره بزرگداشت برگزیدگان مهندسی عمران کشور»  -که با معرفی منتخبان توسط «مرکز
تحقیقات ساختمان و مسکن» انجام شد -از خدمات مهندس معینفر تجلیل به عمل آمد .وی در بسیاری از
کمیتههای فنی مهندسی ساختمان حضور دارد و اکنون عضو فعال «آییننامه  ۲۸۰۰ایران» است.
اما به طور کلی میتوان دو ويژگي بارز برای مهندس معینفر برشمرد :برگزیده رتبه نخست
پیشگامان و پیشکسوتان مهندسی عمران و نخستین وزیر نفت ایران.
 .1این نوشته برداشتی از مصاحبههای مهندس معینفر با دیگر نهادها و سازمانهاست
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تولد و تحصیالت

در فرصتیکه پیش آمده ،قصد داریم ضمن مروری اجمالی بر رخدادها ،از تجربیات ،به
یادماندهها و خاطرات مدیران باسابقه و ارشد نفت کشور بهره گیریم .بهویژه این افتخار
نصیب ما شده که بتوانیم با نخستین وزیر نفت ایران یعنی جناب مهندس علیاکبر معینفر به
گفتوگو بنشینیم و از خاطرات ،تجربیات مدیریتی و چالشهاییکه در دوره متالطم و پرتنش
ابتدای انقالب با آن مواجه بودند استفاده کنیم ،به آن امید که مدیران کنونی و حتی جوانان
کشور این تجربهها را به کار گیرند.
جناب معینفر از اینکه به رغم کسالتیکه داشتید اجازه دادید خدمتتان برسيم و مسائلی را
با شما در میان بگذاریم سپاسگزاری میکنم .در شروع صحبت خواهش میکنم ابتدا خودتان را
معرفیکنید و بعد از تحصیالت و مشاغل خود پیش از آنکه به وزارت نفت منصوب شوید برای ما
بگویید.

بسماهللالرحمنالرحیم .خیلی متشکرم .من مطلب خاصی نسبت به گذشته خودم ندارم که بخواهم
عرض کنم .قراری که ما با شما داشتیم ،این بود که با توجه به وضع و حالی که در شرایط فعلی دارم،
مطالبی را در محدوده و موضوع خاصیکه به تشکیل وزارت نفت مربوط میشود خدمت شما عرض کنم.
گر بماندیم زنـده ،بردوزیم
ور نماندیم ،عذرمان بپذیـر

جامهایکز فـراق چاک شدست
ای بسا آرزو کـه خـاک شدست

بنابراین ،بهتر است بنده در محدوده خاصی که از ابتدا هم قرار گذاشتیم صحبت کنم .فرمودید
اول خودم را معرفی کنم .علیاکبر معینفر هستم و در سال  1307خورشیدی در تهران متولد شدم.
تحصیالت دانشگاهی را در دانشکده فنی دانشگاه تهران در رشته مهندسی راه و ساختمان گذراندم
(این رشته را اکنون مهندسی عمران مینامند).
بیشتر کارهای پژوهشی من در مورد زلزله و اثر آن بر ساختمانها بوده است؛ بهخصوص که
دورهای از عمرم را در دانشگاه واسدا در توکیو بودم و از استادم پروفسور نايتو  -که خدا رحمتش
کند -توشههایی برگرفتم و همیشه خوشهچین دانش او بودهام .در حقیقت بیشتر سرگرمی من همان
مسائل مربوط به زلزله بود .اگر در این موضوع صحبتی یا سؤالی مطرح میکردید ،شاید خیلی
راحتتر میتوانستم پاسخ دهم.
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مروری بر تاریخچه فعالیتهای نفتی در ایران

این مطلب شهرت دارد که دستکم در ایران نام جنابعالی به نحوی با زلزله عجین شده،
به طوری که هر وقت از زلزله حرفی زده میشود بسیاری از کارشناسان سازمان برنامه و مراکز
پژوهشی از شما یاد میکنند .اگر در مورد تاریخچه مختصری که از نفت در مقدمه عرض کردم
مایل نیستید مطلبی بفرمایید ،بپردازیم به دورهای که خودتان مسئولیت مجموعه فعالیتهای
نفتی را به عهده گرفتید.

به هر حال همانطور که فرمودید در حدود یکصد سال از سابقه صنعت نفت در ایران میگذرد و
این پدیده آثار سیاسی خاصی داشته که اگر واقعا بخواهیم آثارش را بررسی بکنیم از کودتای [سوم
اسفند] « 1299سید ضیاءالدین طباطبایی» و «رضاخان ميرپنج» شروع میشود .انگلیسیها پس از
انعقاد «قرارداد دارسی» و بعد از چند سال زحمات زیاد وقتی که به نفت رسیدند ،بنا بر اقتضای دوران و
برای مقابله با ناامنیهای موجود تصمیم گرفتند یک دولت متمرکز قوی در ایران روی کار آید .هدف
آن بود که در درجه اول کمک کنند یک دولت مرکزی قوی به وجود آید و بعد این دولت متمرکز بتواند
امنیت را در سراسر ایران [به ویژه در مناطق نفتخیز جنوب] برقرار کند .البته در این قضیه خودشان
بیشتر منتفع میشدند .شاید اگر علت اصلی کودتای  1299رضاخان و سیدضیاءالدین [طباطبایی] را در
ی در ایران سر کار آید تا آن حالت ملوکالطوایفی و بعضی
نظر بگیریم ،بیشتر همین بود که دولتی قو 
مشکالت [دیگر] را از بین ببرد.
تغییر سیاست انگلستان در مورد ایران
تا پیش از ایجاد دولت متمرکز در ایران ،سیاست انگلستان بر این اصل استوار بود که دولت
مرکزی ایران ضعیف باشد تا برخی عوامل و حکام محلی دستنشانده مانند «شیخ خزعل» [در
خوزستان] بتوانند در مواقع لزوم فشارهایی بر دولت وارد کنند .حفظ این وضع مستلزم حمایت آنان
از این حکام و باج دادن به آنان بود.
پس از پایان جنگ جهانی اول و بهخصوص با [پیروزی انقالب بلشویکی  1917و] خارج شدن
نیروهای نظامی روسیه از نواحی شمالی ایران ،سیاست قبلی انگلیسیها در مورد ایران تغییر کرد .در
این میان ،دستیابی آنها به منابع عظیم نفت در خوزستان نیز این روند را تسریع کرد و آنان را به سمتی
سوق داد که از ایجاد یک دولت متمرکز قوی حمایت کنند .مالحظه بفرماییداز این پس به جای اینکه
دولت انگلستان بخواهد به شیخ خزعل باج بدهد ،با ایجاد حکومت مرکزی ،آن دولت بالنسبه قوی
میتوانست انگلستان را راضی نگه دارد .از این پس دولت انگلستان منافعیکه با کمک کردن به شیخ
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خزعل فقط در قسمتی از نواحی جنوب به دست میآورد ،حاال از طریق دولت مرکزی ،در سراسر ایران
به دست میآورد .بههر حال ،از همان موقع که نگاه کنیم میبینیم پای سیاست در بین بوده و حوادث
بعدی هم این مطلب را تأیید میکند.
تمدید قرارداد نفت و نقش «سيد حسن تقیزاده»
شما به قرارداد  1312اشاره فرمودید که به تمدید قرارداد برای  60سال بعد منجر شد .خب تمام اینها
معلوم است که از تحمیل یک حکومت دیکتاتوری مثل حکومت دیکتاتوری «رضاشاه» بر مملکت ناشی
میشد؛ بدون اینکه بخواهیم بیانصافی کنیم و یا بخواهیم خدماتی را که از طرف رضاشاه به این مملکت
شده انکار کنیم ولی به هر حال اثر [تحرکات سیاسی و اجتماعی] شرکت نفت را میتوان در این حوادث دید.
شروع آن جریان یعنی وارد شدن در مذاکرات مربوط به تمدید قرارداد نفت و آن اشتباه تاریخی که رضاشاه
کرد و پرونده نفت را از روی عصبانیت به داخل بخاریانداخت و سوزاند ،نشان میداد که مملکت احتیاج
مبرمی به پول دارد و عمدهترین عایدی مملکت هم نفت بود؛ نفتی که در حقیقت از سوی انگلیسیها و
به اسم «شرکت نفت انگلیس و ایران» تاراج میشد .میدانید که دولت انگلستان و به تعبیر دیگر وزارت
دریاداری انگلستان اصال مقدار عمدهای از سهام مربوط به نفت را خریده بود تا بر این کار مسلط باشد.
دریاداری انگلستان با دستیابی به نفت ایران توانست از هر نظر خود را تأمین کند؛ حساب و کتابی
هم در کار نبود .جالب اینکه مالیاتی که شرکت نفت انگلیس و ایران در آن زمان به دولت انگلستان
ی که ب ه عنوان امتیاز به دولت ایران میداد بیشتر بود .بنا بر نیاز مبرمی
میپرداخت از کل مقدار پول 
که رضاشاه به پول داشت تا بعضی اصالحات [اقتصادی] مورد نظرش را انجام دهد ،نمایندگان دولت
وقت با اولیای شرکت نفت وارد مذاکره شدند.
نتیجه آن مذاکرات به جایی کشید که رضاشاه یکباره قرارداد را الغا کرد و الغای قرارداد از کارهای
اشتباه بود چون قرارداد یک عقد دو طرفه است و به طور ساده قابل لغو نیست .کسانی که چنین
کاری را انجام میدهند دستکم باید اطالعاتی داشته باشند.
در آن موقع وزیر دارایی مسئول امور نفت به حساب میآمد ،یعنی در طرف مقابل شرکت نفت
انگلیس و ایران ،اداره نفت وزارت دارایی قرار داشت و شخصیتی مثل مرحوم سیدحسن تقیزاده به
عنوان وزیر دارایی در جریان کامل قضایا بود و او باید اطالعات مربوط به لغو یا تمدید قرارداد را
میداشت .اما همانطور که میدانید بعد [از شهریور  1320و] در مجلس پانزدهم ،مدتی قبل از جریان
قرارداد «گس ـ گلشائیان» و موقعی که در مقابل اصرار مرحوم «عباس اسکندری» که بیخ خِر ایشان
را گرفته بود ،قرار گرفت ناگزیر شد اقرار کند که من آلت فعلی (آلت دستی) بیش نبودم [و مشکل از
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فاعل (رضاشاه) بود] .بیان مطالبی اینگونه از خواص دیکتاتوری در هر موقع و زمان است .کشوری
که بخواهد به شکل دیکتاتوری و بنا بر تشخیص و اراده یک فرد اداره شود ،باید انتظار داشت که این
قبیل ضایعهها همیشه برای آن کشور و مردم به وجود آید .بنابراین باز همانطور که میفرمایید این
موضوع هم صددرصد سیاسی بود.
الیحه الحاقی و ملیشدن نفت
مطالبی که در مورد قرارداد گس ـ گلشائیان یا «ساعد ـ گس» فرمودید باز مسائلی به وجود آورد که
باالخره منجر به ملیشدن صنعت نفت شد و در جای خود موضوعی مفصل و طوالنی است .کسانی که
در این مورد بخواهند تحقیق کنند خوشبختانه مدارک کافی وجود دارد و میتوانند اطالعات کافی را به
دست بیاورند .هرچند بیان این مطالب شاید خارج از موضوع بحث ما باشد خواستم عرض کنم به هر حال
همینطور است که شما فرمودید و در نهایت روند این حوادث به کودتای  1332و سرنگونی دولت ملی
ی که آنها داشتند و
مرحوم دکتر مصدق منجرشد .مسلما در همه این جریانات ،رد پای شرکت نفت و نفوذ 
دخالتهاییکه در مملکت میکردند ،پیداست؛ شرکت نفتی که در جریان قرارداد الحاقی گس ـ گلشائیان
حتی مقاالت روزنامهها را تهیه میکرد و در اختیار مدیران روزنامهها قرار میداد ،معلوم بود که بیشتر
کارهای سیاسی انجام میدهد .تا اینکه باالخره به جریان ملیشدن صنعت نفت میرسیم.
ملیشدن صنعت نفت در حقیقت نهضتی فراگیر و ملی بود و مرحوم دکتر محمد مصدق را باید
بانی اصلی آن قلمداد کرد .این نهضت نزدیک بود به جاهای خوبی برسد ولی با وجود دستگاه
جاسوسی انگلستان ( ،)MI-6و سازمان جاسوسی آمریکا ( )CIAبه نتیجه دلخواه نهایی نرسید و در
حقیقت دو دولت یادشده بالی کودتا را سر ملت در آوردند.
حاال که مدتها از آن جریانات میگذرد ،عدهای افراد که اطالعات درستی از وقایع آن روزها
ندارند ،به جای استفاده از واژه کودتا ،همان عبارت شاه را که میگفت« :واقعه  28مرداد قیام ملی
بود» ،دائما تکرار میکنند و به غلط دکتر مصدق را  -چون فرمان «محمدرضا شاه» را قبول نکرد-
عامل اصلی کودتا میدانند .در حالی که با وجود این همه اقاریر بهجامانده از کودتاچیان و کتابها
و اسناد معتبر منتشرشده در این مورد دیگر تردیدی نیست آنچه در آن روز انجام گرفت یک کودتای
تمامعیار بود که به [حذف دولت ملی دکتر مصدق و] برگشت شاه منجر شد.
شاه خودش هم هرگز فکر نمیکرد کهبتواند به ایران مراجعت کند .بنابراین در موضوع ملیشدن نفت و
سقوط دولت ملی دکتر مصدق باز قیافههای سیاسی خودش را نشان میدهد .بنده معتقدم اگر موافق باشید
برگردیم به همان قراریکه با هم داشتیم و بیشتر روی دالیل تأسیس وزارت نفت در ایران صحبت کنیم.
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دکتر مصدق و تأسیس «شرکت ملی نفت ايران»

واقعا بنا بر چه ضرورت یا ضرورتهایی شرکت نفت ،وزارتخانه شد؟ پیامدها و تبعات
چنین اقدامی چه بود؟ اساسا دستاوردهای شرکت نفت در کدام بخشها (استخراج،
بهرهبرداری ،پاالیش ،فروش و صادرات) اهمیت داشت و موجب پایدار ماندن این دستگاه
شد؟ ما در کدام بخشها قدرت داشتیم و چه بخشهایی به بازسازی و تقویت نیاز داشت؟

برای پاسخ به این پرسش باز باید قدری به عقب برگردیم .گمان میکنم این مطلب کامال روشن
است که در حقیقت مرحوم دکتر مصدق مبدع تأسیس شرکت ملی نفت بود .در حقیقت موقعی
که شرکت نفت انگلیس و ایران منحل شد 1و به عبارتی به شرکت ملی نفت بدل شد و بعد از
اینکه قانون ملیشدن صنعت نفت یا قانون  10مادهای مربوط به اجرای ملیشدن نفت از تصویب
نمایندگان مجلس گذشت 2،نخستوزیری مرحوم دکتر مصدق هم در حقیقت از آن تاریخ شروع
میشود 3.برای خلع ید و قطعی کردن اجرای قانون ملیشدن صنعت نفت ،مرحوم دکتر مصدق به
جای شرکت نفت انگلیس و ایران ،شرکت ملی نفت را تأسیس یا جایگزین کرد .منتها دکتر مصدق
از ابتدا خیلی اصرار داشت کارها را بدون تنش جلو ببرد و سعی خود را روی این نکته گذاشت،
بهخصوص در کابینه خود از رجال سیاسی گذشته استفاده کند 4.او مایل نبود جریان طوری پیش رود
که یک حالت انقالب به خودش بگیرد زیرا بیم آن میرفت در اینوسط موضوع نفت پایمال شود.
بله ،او حتی مراقب این نکته بود که شاه بیشتر تحریک نشود و برای رسیدن به هدف
ملیشدن نفت مایل نبود از شاه یک مخالف اصلی بتراشد.

کامال همینطور است .کما اینکه شاه اول [و در مجموع] با ملیشدن نظر موافق داشت و برخالف
آن اقدامی نکرد.
 .1در  24اردیبهشت ( 1330دو روز بعد از تعیین اسامی هیئت اجرای خلع ید و هیئت مختلط برای نظارت خلع ید) دکتر مصدق با صدور بخشنامهای به
همه ادارات و سازمانهای دولتی انحالل شرکت نفت ایران و انگلیس را اعالم کرد( .م.ر)
 . 2طرح قانونی دائر به طرز اجرای اصل ملیشدن صنعت نفت در سراسر کشور در  9اردیبهشت  1330به تصویب مجلسین شورا و سنا رسید و هیئت
دولت مأمور اجرای این قانون شد و سه روز بعد ( 12اردیبهشت) ،دکتر مصدق پس از معرفی هیئت وزیران ،برنامه و هدف اصلی خود را از نخستوزیری
حول دو موضوع عنوان کرد -1 :اجرای قانون ملیشدن نفت در سراسر کشور بر طبق قانون مصوبه  -2 .1330/2/9اصالح قانون انتخابات مجلس و
شهرداریها( .م.ر)
 . 3در  7اردیبهشت  ،1330از مجموع  100نماینده حاضر در مجلس 79 ،نماینده به نخستوزیری دکتر مصدق رأی دادند( .م.ر)
 . 4دکتر مصدق در  12اردیبهشت  1330اسامی وزیران کابینه نخست خود را به شرح زیر به نمایندگان مجلس معرفی کرد :دکتر حسن ادهم (وزیر
بهداری) ،یوسف مشار (وزیر پست و تلگراف) ،باقر کاظمی (وزیر امور خارجه) ،جواد بوشهری (وزیر راه) ،محمدعلی وارسته (وزیر دارایی) ،علی هیئت (وزیر
دادگستری) ،حسنعلی فرمند (وزیر کشاورزی) ،سپهبد علیاصغر نقدی (وزیر جنگ) ،سرلشگر فضلاهلل زاهدی (وزیر کشور) ،محمدابراهیم امیرتیمور (وزیر
کار) ،دکتر کریم سنجابی (وزیر فرهنگ) .چند روز بعد در  15اردیبهشت ،حسین فاطمی به سمت معاون نخستوزیر و در  17اردیبهشت ،شمسالدین
امیرعالیی به سمت وزیر اقتصاد ملی تعیین شدند( .م.ر)
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خلع ید از شرکت نفت سابق
دکتر مصدق برای اجرای خلع ید طرحی داد که به موجب آن شرکتی تأسیس شود .بعد برای این
شرکت ،هیئتمدیرهای تعیین کرد 1.قرار شد از سوی مجلسین شورای ملی و سنا ،هیئتناظری برای
نظارت بر کار هیئتمدیره تعیین شود .شاخصترین این افراد از مجلس شورای ملی« ،حسین مکی» و
2
مرحوم «ناصرقلی اردالن» بودند (بقیه اسامی را االن به یاد ندارم) ،و از سنا هم چند تن انتخاب شده بودند.
دکتر مصدق برای ریاست شرکت نفت ابتدا دکتر «محمود حسابی» را در نظر گرفته بود .دکتر حسابی
سناتور بود؛ مورد قبول دستگاه ،شاه و دربار هم بود .عالوه بر این ،عنوان و اعتباری هم در مملکت داشت.
مصدق میخواست از این جریان استفاده کند .دکتر حسابی ابتدا ایرادی نگرفت ،شاید هم مایل به قبول این
مسئولیت بود ولی اساسا روحیهای داشت که خودش را زیاد وارد جنجالها نمیکرد و بلکه از این جریان
وحشت داشت و تا آخر عمرش هم همینطور خود را از مسائل به دور نگاه داشت .کما اینکه بعد از مرگش
هم باز با همه اغراقهایی که در مورد او میشود ،عدهای هنوز میخواهند این پرهیز را حفظ کنند .به هر
حال شکی نیست که مرد محترمی بود .با این اوصاف او از قبول این سمت عذر خواست.
دکتر مصدق با توصیه مرحوم مهندس «کاظم حسیبی» ،مرحوم مهندس مهدی بازرگان را که
آن موقع رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران بود و سن زیادی هم نداشت انتخاب کرد .به نظر من
دکتر مصدق انتخاب خوبی هم کرد ،برای اینکه اغلب مهندسان مملکت ،مهندس بازرگان را خوب
میشناختند و به او احترام میگذاشتند .عالوه بر این ،تعداد قابل توجهی از مهندسان ایرانی در شرکت
سابق نفت انگلیس و ایران اشتغال داشتند و مصدر کارهایی هم شده بودند و از این نظر بازرگان
میتوانست به آنها بال و پر بدهد تا برای مملکت خود مفید واقع بشوند.
آن اندازه که به یاد دارم دکتر مصدق اعضای هیئتمدیره خلع ید را از میان اشخاص برجسته و
ممتاز کشور انتخاب کرد :مهندس بازرگان را که عرض کردم .بعد از او« ،مرتضیقلی خان بیات»
که مهندس کشاورزی بود و بعد هم دکتر «عبدالحسین علیآبادی» که از مردان بزرگ روزگار و
شخصیت مورد احترام در دادگستری ایران بود .زمانی که او در دیوان عالی کشور اشتغال داشت،
اگر قرار بود حکمی صادر کند بدونوضو صادر نمیکرد .حاال «تو خود حدیث مفصل بخوان از این
مجمل»ی که عرض کردم .اصال وحشت داشت از اینکه مبادا در حکمی که صادر میکند ذرهای
 .1اسامی هیئت نمایندگی ایران برای خلع ید در  22اردیبهشت  1330به این شرح تعیین شدند :مهندس مهدی بازرگان ،محمدعلی وارسته،
مهندس کاظم حسیبی ،دکتر عبدالحسین علیآبادی و مرتضیقلی بیات( .م.ر)
 .2در تاریخ  22اردیبهشت  ،1330مجلس شورای ملی ،دکتر علی شایگان ،دکتر عبداهلل معظمی ،اللهیار صالح ،حسین مکی و ناصرقلی اردالن
و مجلس سنا ،مرتضیقلی بیات ،دکتر احمد متیندفتری ،محمد سروری ،ابوالقاسم نجم و دکتر صادق رضازاده شفق را به عنوان هیئت مختلط
نظارت بر اجرای خلع ید انتخاب کردند( .م.ر)
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اشتباه صورت گرفته باشد؛ بنابراین همیشه مراقب بود .ساعت  10صبح او را در حالی که در روشویی
وضو میگرفت دیده بودند .در جواب کسانی کهبه او گفتند« :آقای دکتر! حاال که وقت نماز نیست
شما دارید وضو میگیرید؟!» گفته بود« :پروندهای دارم که مدتهاست مشغول بررسی و فکر کردن
روی آن هستم .امروز که قرار است رأی نهایی صادر کنم میخواهمقدری با خدا خلوت کنم بلکه
بادقت ،عدالت را رعایت کرده باشم ».وقتی کسی اسم علیآبادی را میآورد ،این فضایل به ذهن
متبادر میشوند .زمانی چنین افرادی در دادگستری داشتیم؛ حاال ببینید از کجا به کجا رسیدیم!
این مطلب را به عنوان جمله معترضه عرض کردم ،شاید مفید باشد .بههر حال این سه نفر به عنوان
هیئتمدیره خلع ید تعیین شدند .جریان خلع ید هم که شما خودتان روشن هستید و اطالع دارید که چهطور
شد .واقعا تفضل خدایی بود .با آنکه مرحوم مصدق اعالم کرده بود کارشناسان انگلیسی میتوانند کماکان
ن هنوز به دروغ میگویند کارشناسان خارجی را اخراج کردند
به کار خود ادامه دهند و در ایران بمانند ،مخالفا 
ن حرفها دروغ است .گفته شده بود کارشناسان انگلیسی و خارجی همه
و چهکردند! در حالی که همه ای 
بمانند و کارشان را ادامه بدهند منتها از این پس بدانند دیگر کارمند شرکت نفت انگلیس و ایران نیستند ،بلکه
س آنها شرکت ملی نفت ایران است و باید خود را کارمند ما بدانند .حتی مصدق در مورد فروش نفت تا
رئی 
آنجا پیش رفت که اعالم کرده بود دولتهای خریدار نفت اگر پول هم نمیدهند ،ندهند ،کافی است رسید
ی که او انجام داد
بدهند که این مقدار نفت به ما رسید .به هر حال با چنین تاکتیکی جلو رفت .بهترین کار 
اصال خود ملیشدن بود که با استفاده از حق حاکمیت ملی این کار را کرد .در حالی که حزب توده و عناصر
چپ تندرو آن موقع فشار میآوردند که اصال قرارداد نفت باید لغو بشود و مصدق حاضر به چنین کاری نبود.
ایستادگی محمد ساعد
باز الزم است کمی به عقب بازگردم .بعد از شهریور  1320تعدادی از کارشناسان آمریکایی با آمدن
به ایران و مطالعه مناطق نفتی نواحی مرکزی و شمال ایران ،طرحی برای انعقاد یک قرارداد نفتی آماده
کردند و به دولت ایران پیشنهاد دادند .دولت ایران روی طرح و پیشنهاد آمریکاییها مطالعه میکرد که
ناگهان پای روسها هم به میان کشیده شد .یعنی «کافتارادزه» هم در رأس هیئتی از شوروی به ایران
آمد تا در مورد گرفتن امتیاز نفت شمال با مقامات دولت ایران مذاکره کند1.
 .1سرگئی کافتارادزه قائممقام وقت کمیساریای امور خارجه شوروی بود که در  20شهریور  1323در رأس هیئتی از طرف دولت اتحاد جماهیر
شوروی به منظور اخذ امتیاز نفت شمال به ایران آمد .اما چندروز پس از تصویب طرح دکتر مصدق مبنی بر اینکه «هیچیک از مقامات کشور
حق ندارند راجع به امتیاز نفت با خارجیها مذاکره و یا قرارداد منعقد کنند و متخلفان از این قانون به حبس مجرد از سه تا هشت سال و انفصال
دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد» ،در  18آذر  1323با دست خالی ایران را ترک کرد( .م.ر)
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آن زمان هنوز چند ماه از افتتاح مجلس چهاردهم گذشته بود 1و مرحوم ساعد مراغهای هم
نخستوزیر بود 2.وقتی پای روسها به میان آمد ،دیدند که اوضاع خیلی مشکل شده و اگر کار به همین
شکل پیش برود ،برای مملکت گرفتاری درست میشود و چه بسا ایران با خطر تقسیم و تجزیه مواجه
شود .با در نظر گرفتن این مالحظات ساعد مراغهای اعالم کرد که« :ما اساسا امتیاز نمیدهیم ».با بیان
این عبارت کوتاه ،جریاناتی راه افتاد و حزب توده راهپیماییهای متعددی بر ضد مرحوم ساعد [و به نفع
سیاستهای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی] برگزار کرد.
آنها با تحریک و بسیج کردن بسیاری از کارگران ،جمعیت تظاهرکننده را واداشتند تا به سمت میدان
بهارستان و مقابل مجلس حرکت کنند و به ساعد فحش دهند .در آن راهپیمایی عظیم ،من مقابل
سفارت ترکیه ،نبش خیابان استانبول ایستاده و خودم شاهد بودم که عدهای فریاد میزدند« :مرگ بر
ساعت!» (گویش اشنباه عوام از نام «ساعد»)
اعتراض جمعیت این بود که« :چرا دوست ما کافتارادزه را رنجانیدهاید؟!» با چشم خود میدیدم
که پشت سر جمعیت ،قوای نظامی شوروی از آنها مراقبت میکند .حاال شاید شما این مطالب را
در کتابها میخوانید و یک مقدار تعجب میکنید که عدهای زیر سایه سرنیزه حکومت شوروی و
روسها چگونه به نفع شوروی شعار میدهند 3.به هر حال یک چنین بساطی بود.
دلیل اصلی مخالفت دکتر مصدق با لغو یکجانبه قرارداد نفت
منظورم از بیان این مطلب آن بود که بگویم مصدق در مجلس چهاردهم ،طرحی را فیالمجلس
به تصویب رساند که به موجب آن همه نخستوزیران ،وزیران و سایر مقامات سیاسی مادامی که
مملکت در اشغال قوای خارجی است ،از انجام هر گونه مذاکره با مقامات سیاسی خارجی برای
واگذاری امتیاز نفت ممنوع هستند و کسی حق ندارد در این مورد کوچکترین اقدامی بکند ،مجازاتی
هم برای متخلفین تعیین شده بود.
 .1مجلس چهاردهم در  6اسفند  1322افتتاح شد( .م.ر)
 . 2محمد ساعد (فوت  - 1352تولد  )1260در  27اسفند  1322با رأی نمایندگان مجلس چهاردهم به نخستوزیری رسید و تا  18آبان
 1323در این سمت بود .او که تحصیالت عالی را در رشته حقوق و علوم سیاسی (در دانشکدههای پترزبورگ ،پاریس و سوئیس) گذرانده و به
زبانهای ترکی استانبولی ،روسی و فرانسه مسلط بود ،دیپلماتی ورزیده ،سیاستمداری عاقل و با استقامت و در هوش و ذکاوت در میان رجال
سیاسی ایران ضربالمثل بود هرچند نزد عوامالناس به سادگی و بالهت شهرت داشت .او مجموعا دو بار نخستوزیر ( 1323و از آبان 1327
تا فروردین  ،)1329هشت مرتبه وزیر خارجه و یک بار وزیر کشور ،چهار بار سفیرکبیر و وزیرمختار ،یک دوره نماینده مجلس شورا (دوره )15
و چهار دوره نماینده مجلس سنا بود( .م.ر)
 .3تاریخ برگزاری این تظاهرات که بر ضد محمد ساعد و به منظور وارد آوردن فشار بر او برای اعطای امتیاز نفت شمال ایران به شوروی انجام
گرفت 5 ،آبان  1323بود( .م.ر)
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در جلسهای که مرحوم دکتر مصدق در مجلس چهاردهم این طرح را پیشنهاد کرد و فیالمجلس
هم به تصویب رسید ،نمایندگان ملیگرای مجلس و نیز نمایندگان طرفدار انگلیس از این جریان
خوشحال بودند و به جز فراکسیون حزب توده که اقلیت هفت نفری داشت ،دیگران اصال مخالفت
نکردند .روز بعد از تصویب این جریان ،مرحوم « رحیمیان» (نماینده قوچان) که به فراکسیون حزب
توده هم نزدیک بود (چون شمال کشور تحت اشغال دولت شوروی بود و وکالییکه عموما از شمال
انتخاب شده بودند بیشتر طرفدار شوروی محسوب میشدند) اما ب ه هر حال شخصیت مستقلی داشت
یا بهطور مستقل نظر خودش را میگفت ،همان موقع طرحی برای لغو قرارداد نفت جنوب به مجلس
ارائه کرد 1که بعدها هم تمام حرف حزب توده همین بود که ملیشدن یعنی چی؟!
برخالف انتظار رحیمیان که گمان میکرد دکتر مصدق به طرحش رأی میدهد ایشان
نهتنها با این طرح مخالفت کرد ،بلکه از او خواست طرح خود را پس گیرد.

جریان این بود که رحیمیان پس از تقدیم طرح خود ،پشت تریبون مجلس خطاب به دکتر مصدق
گفت« :من خواهش میکنم شما دکتر مصدق که به وطنپرستی و ایراندوستی معروف هستید و
خودتان نیز تمام گفتههای مرا تصدیق دارید ،اولین کسی باشید که این طرح را امضا میفرمایید
تا ما این اختاپوس را از این مملکت دور کنیم و بتوانیم اداره نفت را خودمان در دست بگیریم».
مصدق با اینکه در جلسه حضور داشت و برای این کار مورد خطاب هم قرار گرفته بود ،سکوت کرد
و عکسالعملی نشان نداد.
بعد مرحوم مصدق ،رحیمیان را خواسته و به او گفته بود:
ن و دوستدار مملکت هم هستید ولی میدانید که این طرح را االن به مجلسی دادید که
«شما جوا 
بیشتر نمایندگانش طرفدار انگلستان هستند .بنابراین ،طرح شما در چنین مجلسی حتما رد میشود.
ل بزرگتر این است که آنچ ه تا کنون
اما رد شدن یا رد نشدن طرح شما همه مطلب نیست؛ اشکا 
بر این قرارداد گذشته و بهویژه تمدید آن ،خالف قانون بوده چون در زمان دیکتاتوری و در مجلسی
غیرآزاد و غیرملی به تصویب رسیده و اگر االن در یک مجلسی که در ظاهر آزاد است ،این طرح رد
بشود در حقیقت مهر تأیید به آن چیزی استکه در زمان رضاشاه اتفاق افتاده .بنابراین ،طرح خود
را برای زمانی بگذارید که موقع آن برسد».

 .1غالمحسین رحیمیان طرح خود را در روز  12آذر ( 1323روز بعد از تصویب طرح دکتر مصدق) در مادهواحدهای به قید دو فوریت به این
شرح به مجلس پیشنهاد کرد« :مجلس شورای ملی ایران امتیاز نفت جنوب را که در دوره استبداد به شرکت دارسی واگذار شده و در موقع
دیکتاتوری آن را نیز تمدید و تجدید کردهاند ،به موجب این قانون الغا میکند( ».م.ر)
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اگر در مورد وقایع این دوره که به ملیشدن نفت انجامید ،مطلب تازهای نیست ،بهتر است
عبور کنیم و...

البته در مورد الیحه الحاقی در مجلس پانزدهم باید بگویم که با پایمردی اقلیت چهار نفره (حسین مکی،
«بقایی»« ،حائریزاده» و «عبدالقدیر آزاد») و مخصوصا نطقهای طوالنی مرحوم حسین مکی پشت
تریبون مجلس که آماده شد هر مطلبی را بیان کند تا دوره بگذرد و تصمیمی در مورد الیحه گرفته نشود.
به هر حال این فداکاری هم در آن زمان انجام شد .اگر من در مورد پایمردی اقلیت و فداکاری [حسین]
ن افراد را که اسم میبریم باید
مکی در این دوره حرف میزنم باید توجه داشته باشید که اقدام هر کدام از ای 
در ظرف زمانی خودش بسنجیم و قضاوت کنیم.
به هر حال توجه داریم که مجلس پانزدهم را «قوامالسلطنه» ایجاد کرد و همه نمایندگان را با انتخاباتی
غیرآزاد ،او انتخاب کرد .خود مکی و دیگران هم میدانستند که در این دوره [تا حدی] وکیل قالبی بودهاند
[و نه نمایندگان واقعی مردم].
در واقع قوامالسلطنه با ترفندی خاص ،مجلسی ایجاد کرد تا به روسها بگوید قراردادیکه به
عنوان شرکت مختلط نفت ایران و شوروی منعقد کردیم ،برای تصویب به این مجلس میدهیم
و تصویب میشود .چون مطابق قانون اساسی ،مجلس باید قرارداد را تصویب میکرد .مجلس هم
قرارداد را رد کرد و شاید مثال نیت باطنی قوامالسلطنه هم این بود که قراردادی که خودش با روسها
بسته بود تصویب نشود .حاال قصد نداریم نیت اصلی او را بخوانیم .غرضم این بود که مرحوم مصدق
این سابقه قبلی را داشت ،البته خودش در دوره پانزدهم نماینده نبود ،چون انتخابات آن دوره آزاد
نبود؛ انتخاباتی که قوامالسلطنه با حزب دموکرات  100روزه خودش راه انداخت و ب ه هر شکلی
توانست چنین کاری را انجام بدهد ،بههر حال این عمل سیاسی را مرحوم قوام انجام داد.
بررسی مفهوم استیفای حقوق نفت

به هر حال باید اذعان کرد همین مجلس پانزدهم که انتخابات آن هم آزاد نبود و به تعبیر شما
نمایندگانش قالبی بودند ،الیحه الحاقی را تصویب نکرد و حتی پیش از آن قرارداد نفت شمال را
کانلمیکن قلمداد کرد و برخالف انتظار روسها نهتنها آن را تصویب نکرد بلکه به موجب تبصرهای
دولتهای ایران را مکلف به استیفای حقوق نفتی ایران از شرکت نفت انگلیس و ایران کرد که در
جای خود اقدام مهمی بود.

بله .به نکته درستی اشاره کردید .اما همین موضوع استیفای حقوق نفتی ایران موجب مناقشاتی
شد زیرا گروهها و رجال سیاسی نظر یکسانی در مورد مفهوم استیفای حقوق نفت نداشتند؛ عدهای به
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از سرگیری مذاکره با نمایندگان شرکت نفت معتقد بودند تا بلکه از طریق چانهزنی ،حقالسهم ایران
را افزایش دهند .تنظیم الیحه الحاقی گس ـ گلشائیان تبلور این تالش بود که به موجب آن سهم
ایران به ازای هر تن نفت از چهار شیلینگ به شش شیلینگ افزایش یافت و در نهایت قرار شد سهم
ایران به  37درصد از کل درآمد نفت افزایش یابد.
اما برای بسیاری از ایرانیان این میزان افزایش ،حقوق حقه ایران را استیفا نمیکرد زیرا در همان
تاریخ اصل تنصیف در قراردادهای نفتی میان آمریکا و ونزوئال و بعضی دولتهای دیگر مطرح شده
بود و همانطور که عرض کردم نمایندگان اقلیت مجلس سعی کردند به هر طریق ممکن مانع
تصویب این الیحه شوند.
گروه دوم گروههای چپ [کمونیستی] و «حزب توده» بودند که استیفای حقوق نفتی ایران را در لغو
قرارداد نفت جنوب میدانستند و دنبال تحقق همان پیشنهاد رحیمیان بودند که قبال اشاره کردم چرا
دکتر مصدق به او گفته بود طرح خود را بگذارید برای زمانی که موقع آن برسد .از نظر حزب توده حاال
موقع لغو قرارداد دارسی رسیده بود .در حالی که باز دکتر مصدق در مقابل این جریان هم مقاومت نشان
داد و اصل مترقی ملیشدن نفت را که باالخره از حاکمیت ملی هم سرچشمه میگرفت و جزو حقوق
اساسی همه ملتهاست ،پیشنهاد کرد .بنابراین ،پیشنهاد دکتر مصدق و بلکه جبهه ملی در خصوص
ملیشدن نفت را میتوان سومین تلقی از مفهوم استیفای حقوق نفتی ایران قلمداد کرد.
غرامت یا عدمالنفع!

به این ترتیب مخالفت دکتر مصدق با جریان چپ و حزب توده در این مورد فراتر از یک
منازعه سیاسی بود و به نظر میرسد او در قامت یک حقوقدان به تبعات لغو یکجانبه قرارداد
نفت جنوب واقف بوده است .آیا منظور شما چنین برداشتی است؟

بله .وقتی که اصل ملیشدن تصویب شد ،مصدق قانون مربوط به اجرای این اصل را
مشخص کرد .جالب است که در آنجا موضوع پرداخت غرامت هم پیشبینی شده بود و
ایشان در نظر داشت که غرامت هم به شرکت نفت داده شود .منتها غرامتی که مرحوم مصدق
ی بعدی دیگری که مطرح شد از زمین تا
میگفت با غرامتی که آنها میخواستند و بحثها 
آسمان فاصله داشت .آنها عدمالنفع مدتی را که اداره نفت در اختیارشان نبود ،میخواستند.
مصدق حتی قصد داشت پول تأسیسات نفت را بپردازد یعنی تا این اندازه با شرکت نفت همراهی کرد.
متأسفانه بعضیها در مورد او خیلی بیانصافی میکنند و میگویند سرسختی مصدق اجازه نداد تا توافق و
ی درجاهایی
سازشی میان او و اولیای شرکت نفت یا مقامات انگلستان صورت گیرد .در حالی که سرسخت 
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که منطق در کار باشد بههیچوجه مانع رسیدن به توافق نمیشود .ب ه هر حال میخواهم بگویم تمام اینها
مسائل سیاسی بود که جلو آمد.
توجیه دکتر «علی امینی» در انعقاد قرارداد «کنسرسیوم»

بعد از ملیشدن نفت و پس از سرنگونی دولت دکتر مصدق ،مذاکرات با کنسرسوم چگونه
ادامه یافت؟

بعد از کودتای  28مرداد ،مرحوم دکتر علی امینی (وزیر دارایی) مذاکراتی با نمایندگان کنسرسیوم
انجام داد که بسیاری از نیروهای ملی از نتایج این مذاکرات راضی نبودند .وقتی که عدهای به او
گفتند« :پیشنهادهایی که قبال هیئتهای مذاکرهکننده انگلیسی و آمریکایی یا بانک جهانی در مورد
نفت مطرح کرده بودند به مراتب بهتر بود .چرا اینها را به ایران آوردی و در مذاکرات به این اندازه
راضی شدی؟!» او چنین استدالل کرد وگفت« :آقا! یک موقع آدم جنس خود را برای فروش به بازار
میبرد؛ اوضاع بازار هم طوری است که مشتریها حاضر میشوند جنس را به قیمت خوبی خریداری
کنند ،اما طرف نمیفروشد .بعد از مدتی که قیمت پایین میآید ،آن را در بازار دیگری میفروشد.
بنابراین ،بر او حرجی نیست ».یک چنین استداللی میکرد1.
در کنسرسیوم

نحوه کار کنسرسیوم با شرکت ملی نفت چگونه بود؟

بههر حال کنسرسیوم راه افتاد و کار خود را شروع کرد .در کنسرسیوم عمال شرکت ملی نفت ایران
به عنوان صاحبکار شناخته میشد ولی پیمانکاران و مجریان همهکاره بودند و همه کارها را خودشان
میکردند .این جریان ادامه داشت و به هر صورت کنسرسیوم کار خودش را میکرد ،تا جایی که موضوع
 .1گفتنی است عالوه بر دکتر امینی (رئیس هیئت نمایندگی ایران در مذاکره با نمایندگان کنسرسیوم) ،آقایان :سهامالسلطان بیات (مدیرعامل شرکت ملی نفت)
و نوری اسفندیاری (از کارمندان قدیمی وزارت امور خارجه) عضو این هیئت بودند .عالوه بر نامبردگان دکتر رضا فالح ،عطاءاهلل اتحادیه ،فتحاهلل نفیسی و فؤاد
روحانی به عنوان کارشناس با تیم مذاکرهکننده همکاری میکردند .دکتر امینی در یادداشتهای شخصی خود با اشاره به این مذاکرات نوشته است« :من تمام
تالش خودم را برای تنظیم قراردادی که در چارچوب قانون ملیشدن صنعت نفت و تأمین حداکثر منافع ایران باشد ،به خرج دادم ولی نمایندگان کنسرسیوم،
خصوصا آمریکاییها میگفتند ما عالقهای به نفت ایران نداریم و به فشار دولت آمریکا برای راهانداختن صنعت نفت شما آمدهایم و اگر راضی نیستید میرویم.
خالصه ،همانطور که به مرحوم دکتر مصدق گفته بودم «جانشین شما چون از نقطه ضعف شروع میکند ،نمیتواند مزایایی را که شما میتوانید به دست
بیاورید تأمین کند ».بهخصوص که وضع مالی دولت بهقدری خراب بود که احتیاج ما را به فروش نفت و تحصیل درآمد میدانستند ...در موقع طرح قرارداد
در مجلس صریحا گفتم که ما تالش خود را کردیم و این قراردادی نیست که مطابق آمال و آرزوی ملت ایران باشد ،ولی در وضع حاضر بهتر و بیشتر از
این مقدور نبود .من اگر طالب وجاهت ملی بودم و یا ترس از قبول مسئولیت داشتم ،قطعا کنار میرفتم ...البته تاریخ بعد از اینکه احساسات غرضآلود از بین
رفت قضاوت خواهد کرد که من خدمت کردهام؛ وگرنه از زیر بار مسئولیت در رفتن کاری است آسان( ».برای اطالع بیشتر بنگرید :ایرج امینی؛ بر بال بحران
«زندگی سیاسی علی امینی» ،تهران ،نشر ماهی ،1386 ،صص)105 - 110
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ث نمیشوم
باال رفتن قیمت نفت و عواقبی که این جریان به وجود آورد ،پیش آمد که اکنون وارد این بح 
ن اواخر ،شاه قراردادهای محدودی خارج از حوزههای امتیاز قبلی با جاهای دیگر
چون طوالنی خواهد شد .ای 
بسته بود و قراردادها هم بالنسبه قراردادهای خوبی بود .او مدعی بود که بعضی از این قراردادها از شکل
 50 - 50درصد گذشته و به  30 - 70درصد به نفع ایران رسیده است .قرار بود سرپرستی این قراردادها
را شرکت ملی نفت به عهده گیرد و پیش ببرد .حتی عواید و درآمدهای حاصل از آن ،درآمدهای شرکت
ملی نفت تلقی میشد.
به تدریج مسئله گاز پیش آمد و آرامآرام حالت حساس و تعیینکنندهای به خودگرفت؛ خصوصا بعدها
با اکتشافاتیکه شد ،ذخایر ایران بیشتر معلوم شد .االن هم صنعت گاز به جایی رسیده که از نفت مهمتر
محسوب میشود .عالوه بر گاز ،صنایع پتروشیمی هم آرامآرام پیشرفت کرد و کار به جایی رسید که در
دوره شاه ،شرکت ملی نفت عمال به دولتی در دولت بدل شد .یعنی شرکت ملی نفت ،مثل شرکت آب
و فاضالب منطقه خراسان نبود که حدود معینی داشته باشد ،حتی پیش از آن هم یک شرکت قوی بود.
با آنکه رئیس مجمع عمومی این شرکت نخستوزیر بود ولی در واقع نخستوزیر هیچکاره بود؛ وزرای دیگری
هم که به عنوان اعضای این مجمع شرکت میکردند ،هیچکاره بودند؛ اعضای شرکت نفت هم که در جلسات
یداد .یعنی در حقیقت این
مجمع عمومی شرکت میکردند ،هیچکاره بودند .تمام کارها را خود شاه شخصا انجام م 
کار زیرنظر مستقیم شخص شاه بود .ب ه این دلیل هم شما میبینید که جایگاه مدیرعامل شرکت نفت که رؤسای
ادارات و شرکتهای وابسته را تعیین میکرد ،در حقیقت از نظر اداری در اندازه نخستوزیر و وزرای خیلی باال بود.
دکتر «منوچهر اقبال» قبل از اینکه مدیرعامل شرکت نفت شود چندسا ل نخستوزیر بود 1.یعنی در حقیقت این
شرکت با این روش اداره میشد .همه گزارشهای مربوط به شرکت نفت هم مستقیما به خود شاه داده میشد ،که
یداد
مثال چه میکنیم و خارج از حوزه امتیاز کنسرسیوم قصد داریم چه قراردادی ببندیم .باز شاه بود که تشخیص م 
برای گاز و پتروشیمی شرکت مستقلی ایجاد شود .شرکتهایی تأسیس شده بودند که هر کدام در ازای کارهایی
یداد به اندازهای
یدادند برای خود مزدی میگرفتند .ظرفیت و حجم کارهایی که شرکت نفت انجام م 
که انجام م 
رشد و توسعه پیدا کرده بود که واقعا به خیلی از کارهای مربوط به گاز یا پتروشیمی نمیرسید.
 . 1منوچهر اقبال (فوت  1356ـ تولد  )1288فرزند ابوتراب ،تحصیالت ابتدایی را در خراسان و دوره متوسطه را در دارالفنون تهران گذراند .در
 1306به فرانسه رفت و پس از اخذ دکترای تخصصی در بیماریهای عفونی در  1312به ایران مراجعت کرد .خدمت وظیفه خود را در بهداری
لشگر خراسان گذراند .بعد مدتی رئیس بهداری شهرداری مشهد بود .در  1316به استخدام دانشگاه تهران در آمد و دانشیار دانشکده پزشکی
شد .بعد از شهریور  1320با کمک برادر بزرگش (علی) که از متولیان مجلس و از دوستان نزدیک قوامالسلطنه بود به سیاست کشانده شد .ابتدا
معاون وزارت بهداری ( )1321و چندی بعد وزیر بهداری ( ،)1324وزیر پست و تلگراف ،وزیر فرهنگ ،وزیر راه ،وزیر کشور ،استاندار آذربایجان
و رئیس دانشگاه تبریز ،نماینده مجلس سنا ( ،)1332رئیس دانشگاه تهران ( ،)1333وزیر دربار ( )1334شد .در فروردین  1336نخستوزیر
شد و سه سال و نیم در این سمت بود .در انتخابات دوره بیستم مجلس وکیل اول تهران شد و رهبری حزب ملیون را به عهده داشت .پس از
آن ،سفیر ایران در یونسکو شد ( .)1341از تابستان  1342به مدت  14سال رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران بود( .م.ر)
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جایگاه مدیرعامل شرکت ملی نفت
قبل از دکتر اقبال مدتی مرحوم «عبداهلل انتظام» رئیس شرکت نفت بودند .گامهای
اولیه تحوالت مربوط به تأسیس شرکت ملی گاز و همینطور شرکت ملی پتروشیمی در
زمان ریاست دکتر اقبال برداشته شد یا در زمان مدیریت عبداهلل انتظام؟
نمیدانم ،باید مراجعه کنم و ببینم .ولی میدانم اهمیت شرکت ملی نفت حتی در زمان مرحوم
مصدق خیلی زیاد بود .بعد از اینکه مهندس بازرگان روی آن مشکالتی که برایش ایجاد کرده بودند
(بیشتر مشکالت و ناراحتیهارا هم مکی ایجاد کرده بود) ،استعفا کرد و به تهران پیش دکتر مصدق
آمد ،مصدق باالخره استعفای مهندس بازرگان را پذیرفت و مسئولیت لولهکشی تهران را به او واگذار
کرد ،که خوشبختانه آن کار هم به جایی رسید .مصدق به جای مهندس بازرگان ،مرتضیقلیخان
بیات را که قبال نخستوزیر مملکت بود به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تعیین کرد .یعنی
میخواهم بگویم سطح ریاست شرکت ملی نفت سطح باالیی بود .بعد هم تعیین مدیرعامل شرکت
نفت به اراده شاه بود که چه کسی را برای این سمت بگذارد .عبداهلل انتظام خودش از شخصیتهای
بزرگ [سیاسی] بود ،بعد از اقبال و تا زمان انقالب هم این اهمیت همچنان بود.
فعالیتهای گازرسانی
با آنکه شرکتهای گاز و پتروشیمی در سالهای قبل از انقالب تأسیس شده بودند،
چرا مثال فعالیتهای گازرسانی در آن زمان توسعه نیافت؟
البته فرصت اینکه «شرکت ملی گاز ايران» این کارها را انجام دهد پیدا نشد .بعضیها ممکن است مثال
گازرسانی را از افتخارات دوره بعد از انقالب بدانند و بگویند انقالب به مردم تهران و شهرهای دیگر گاز داد
و شاه نداده بود .این قضاوتی که ما انجام میدهیم تا حدی بیانصافی است .به هر حال اگر بخواهیم حق
مطلب را بگوییم ،انصاف آن است که کارهایی در این زمینه انجام شده بود ولی هنوز به مرحلهای نرسیده بود
که بتوانند گاز را به سراسر کشور برسانند .مثال میتوانستند به شیراز گاز بدهند که این کار انجام شد ولی هنوز
کارهای دیگری مانده بود که باید انجام میگرفت .بنابراین در این مورد نمیشود ایراد گرفت .مثل اینکه فرضا
انتظار داشته باشیم در زمان هخامنشیان باید به مردم آب لولهکشی میدادند و بعد به آنها ایراد بگیریم که چرا
این کار را نکردند!؟ اینکه نمیشود .من نمیخواهم بگویم همه مسئوالنی که در گذشته انتخاب شده بودند،
پاک و مطهر بودند ،اصال این بحث مطرح نیست که بخواهم از آنها تعریف بکنم ،ولی باید منصف باشیم و
حق مطلب را بگوییم .به هر حال حرکت شرکت گاز اصال به سمت پیشرفت و گسترش بود.
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صنعت پتروشیمی در گذشته
در مورد صنعت پتروشیمی هم مسئوالن گذشته فهمیده بودند که این صنعت اصال باید به جایی
میرسید .آنها میدانستند کشوری که این اندازه مواد اولیه نفت و گاز دارد ،باید از نظر پتروشیمی
قوی باشد .لذا برای آن هم یک شرکتی درست کرده بود.
تا جایی که میدانم مهندس «باقر مستوفی» از بنیانگذاران و نخستین رئیس «شرکت
صنايع پتروشیمی ایران» بود.

بله ،باقر مستوفی تا مدت چند ماه بعد از انقالب همچنان در شرکت پتروشیمی بود .تا پیش از
انقالب ،پتروشیمی هنوز راه نیفتاده بود و چیزی نداشتیم .زمان شاه فقط کارخانه کوچکی به نام
پتروشیمی شیراز را داشتیم.
مثل اینکه در همان زمان مدیریت مهندس باقر مستوفی این کارخانه مقداری کود
شیمیایی تولید میکرد.

بله .کود شیمیایی تولید میکرد .باز هم این شرکتها مستقیما زیر نظر شاه اداره میشدند .در
سالهای بعد از انقالب هم تا مدتی عمال نمیتوانستیم صنعت پتروشیمی را توسعه دهیم .اما همانطور
که میدانید بعد از انقالب اصال برای گاز خیلی فعالیت شد .در این افتخار هم به نظر من یک مقدار
زیادی مهندس «سيدحسن سادات» (كفيل وزارت نفت) مؤثر است و اقدامات خوبی هم انجام شد و این
اقدامات با شدت هم انجام شد و تقریبا گاز عمومی شد.
ضرورت تأسیس وزارت نفت و انتصابات مهندس بازرگان

از دوران بعد از انقالب بفرمایید که بنا به چه ضرورتی وزارت نفت ایجاد شد.

اوضاع با انقالب عوض شد .کسی هم که به اصطالح کارهای اجرایی مملکت را میکرد ،مهندس
بازرگان بود .وی هم آدمی منضبط و مرتب بود و میخواست هر کاری برای خودش سروسامانی داشته
باشد و هر کسی هم جوابگوی کارهای خودش باشد .او جای شاه ننشسته بود که بخواهد حکومت کند.
مدتی از پیروزی انقالب گذشته بود که ایشان بارها میگفت همینطور که االن دیگر کشورها
وزارت نفت دارند ،ما هم باید وزارت نفت داشته باشیم تا این شرکتها (گاز و پتروشیمی) را زیر
بال خودش بگیرد .نه اینکه شرکت ملی نفت ،وزارتخانه شود چون شرکتهای دیگر هم بودند؛ سه
شرکت بودند (نفت ،گاز و پتروشیمی) و نظر مهندس بازرگان این بود کارهای دیگری که باید انجام
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بشود ،اینها همه زیر چتر وزارت نفت فعالیت خود را انجام دهند ،که حاال چگونگی آن راعرض
میکنم .خاصیت مهندس بازرگان آن بود که همهچیز را بهم نمیزد .معتقد بود باید آرامآرام کارها را
پیش برد .خودش هم میگفت« :گام به گام ».حاال عدهای به این سیاست ایشان ایراد میگیرند که
البته ایراد واردی نیست .او آدم منظمی بود و میخواست کار خودش را درست انجام بدهد.
انتصاب «حسن نزیه» به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت

در ابتدای پیروزی انقالب تا پیش از تأسیس وزارتخانه و انتصاب جنابعالی به سمت وزیر
نفت ،تأسیسات نفتی و تشکیالت مربوط به گاز و پتروشیمی چگونه و به چه نحو اداره میشدند؟

مهندس بازرگان در گام نخست حسن نزیه را به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت انتخاب کرد.
نزیه وکیل دادگستری و رئیس «کانون وکال» بود ،سابقه مبارزاتی زیادی هم علیه شاه خصوصا
آن اوایل داشت ،حتی جزو مؤسسان (درجه دو) «نهضت آزادی ایران» [در سال  ]1340بود .مثل
همه کسانی که به اصطالح شور مبارزه با دیکتاتوری داشتند ،او هم تقریبا چنین مشربی داشت .در
زمان انقالب هم کوششهایی کرده بود ولی کوششهای او بیشتر در جنبههای حقوقی مثل تأسیس
ن قبیل بود.
کانون وکال و از ای 
نزیه به عنوان حقوقدان و رئیس کانون وکال چه ارتباطی با نفت و کارهای این صنعت
داشت؟ آیا در این زمینه تخصصی داشت؟

نه .تخصص نداشت کما اینکه دکتر اقبال و عبداهلل انتظام هم نداشتند .مشکلی از لحاظ تخصص
نبود .اینها شغلهای مدیریتی است و نخستوزیر هم باید برای اداره هر کدام فکری کند و مسئولی
در نظر گیرد.

اشتباهات حسن نزیه
مسئله این بود که نزیه ضمن اینکه مدیرعامل شرکت نفت شده بود ،رئیس کانون وکال هم بود
و ضمنا با بعضی کارهایی که در جمهوری اسالمی انجام میشد ،مخالفت میکرد .نمیخواهم بگویم
حرفهای او غلط [یا درست بوده است] .نادرست بودن سخن ،یک مطلب است و بیجا سخن گفتن
مطلب دیگری است .به جهت اینکه اگر آدم حرف صحیح و حسابی را در جای غیرمناسبی بیان کند،
اصال ارزش حرف از بین میرود .باز نمیخواهم چنین نتیجه بگیرم همه کارهای او بیجا بود .اما
حرفهایی که در محافل راجع به جمهوری اسالمی میگفت بیجا بود .به هر حال تندرویها باعث
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میشد تا حدودی تنشها تشدید شود .او حقوقدان هم بود و با بعضی چیزهایی که به عنوان مبانی
اولیه و جزو ذات انقالب در نظر گرفته میشد برخورد آشکار و تندی کرد .درست است که معموال
در انقالبها کارهای اشتباه ،زیاد میشود اما نحوه برخورد با آنها باید طوری باشد که به هر حال
انقالب بتواند آن را هضم کند.
میدانید که بعد از انقالب [دو] شخص در رأس قوه قضاییه قرار گرفتند؛ مرحوم [آیتاهلل دکتر]
«بهشتی» به عنوان رئیس دیوان عالی کشور و مرحوم «آیتاهلل موسوی اردبیلی» به عنوان دادستان
کل کشور .روزی نزیه در سالن دادگستری در حضور جمعیت زیادی که آنجا آمده بودند ،سخنرانی
کرد و ضمن سخنانی که متن آن موجود است ،گفت« :حکومت اسالمی نه ممکن است و نه
صحیح ».صرفنظر از درست یا غلط بودن این سخن که اصال وارد این بحث نمیشوم ،این جمله
تاریخی در حقیقت مثل بمبی بود که همهچیز را خراب میکرد .این سخنرانی موجب شد نزیه با
مرحوم بهشتی اختالف و برخورد شدیدی پیدا کند .دلیل اصلی برخورد و اختالف و عصبانیت میان
نزیه و نیروهای تندرو مذهبی روی این قضیه بود و هر روز هم بیشتر میشد.
حاال از این موضوع هم که بگذریم در داخل شرکت نفت هم مسئله دیگری به وجود آمد .برای
ایشان که مدیرعامل شرکت نفت بود و بعد هم برای سایر نفتیها اشتباه بزرگی پیش آمده بود که خیال
میکردند درآمدی که از فروش نفت حاصل میشود ،این درآمد به شرکت ملی نفت تعلق دارد .اصال
تصور میکردند اگر پولی هم به دولت میدهند از سر سیری است و چنین روحیهای در آنجا پیدا شده بود.
چنین روحیهای از کجا نشأت گرفته بود؟
همانطور که قبال عرض کردم یک مقداری از درآمدها ،درآمدهای شرکت نفت بود .یعنی شرکت
نفت در زمان فعالیت کنسرسیوم ،غیر از درآمد حاصل از فروش نفت کارهایی انجام میداد و پولی به
دست میآورد .ولی بعد از انقالب ،کنسرسیوم دیگر رفته بود و اصال درآمد اصلی کشور مثل گذشته
از محل همان فروش نفت و از حدود امتیاز دارسی حاصل میشد و االن هم به این شکل ادامه دارد.
طبق قانون ،این درآمد نفت باید به خزانه دولت برود و اصال این حرف درست نیست که در اختیار
شرکت نفت باشد.
تا اینکه روزی به طور ناگهانی مطلع شدیم نزیه به خوزستان رفته و در اجتماع مردم سخنرانی کرده و
به آنان گفته بود« :این نفت در خوزستان استخراج میشود و مال خوزستان است و باید به خود مردم استان
برسد؛ بنابراین ،من یک روز درآمد نفت را به خوزستان میدهم ».هنگامی که خبر این سخنرانی به مهندس
بازرگان رسید ،از جایش برخاست و گفت« :این چه مسخرهبازی است؟! یعنی چی آقا؟!» این کار نزیه باز از
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جمله مشکالتی بود که هیچجوری نمیشد آن را برطرف کرد؛ درست مثل آب ریختهای بود که نمیشود
آن را جمع کرد .اگر آن قولها را عملی نمیکردید ،در اذهان عموم ،شما و انقالب مقصر میشدید ،اگر هم
عملی میکردید ،تبعات خوبی نداشت .اصال طرح و بیان این مطلب خطرناک است و به قومیتگرایی در
کشور دامن میزند .همین که درآمد یک روز نفت کشور را به خوزستان میدادیم ،صدای مسئوالن و مردم
سایر استانها بلند میشد که باید به ما هم بدهید .برای اینکه مسئله به بحران تبدیل نشود ،گفتیم :بسیار
خوب به هر استان کشور یک روز درآمد نفت را اختصاص میدهیم تا مسئوالن استان هر طور صالح دیدند
برای مخارج ضروری و غیره صرف کنند .آن روزها نهادهای جدید مانند جهاد سازندگی و غیره هم ایجاد
شده و مرتب در حال رشد بودند و هر کدام میآمدند و پول میخواستند .گفتیم :پول [نفت] را در اختیار
استانها قرار میدهیم تا با کمک نهادهای تازهتأسیس (که شور و هیجان و انگیزه زیادی برای کار و خدمت
داشتند) برای رفع مشکالت خودشان کاری کنند و به این ترتیب مقداری زهر آن جریانی را که میخواست
سرمایه ملی به یک منطقه اختصاص یابد ،گرفتیم .این هم مسئلهای بود که نزیه با دولت داشت.
مشکالت در سازمان برنامه
حاال این مشکل زمانی به وجود آمده بود که من مدیر سازمان برنامه بودم اما در سازمان برنامه
خودم هم به نوعی با این قبیل مشکالت برخورد پیدا کردم.
در سازمان برنامه متوجه شدم خیلی از مدیران سازمانها و ادارات به خیال اینکه دولت مال
خودمان است و هر طور بخواهیم میتوانیم [پولها را در راه خوبی که به نظر ما میرسد ]،مصرف
کنیم ،بدون اینکه توجه داشته باشند خرجهایی که میکنند حساب و کتاب دارد و گزارش هر کدام
باید داده شود .روی این حساب مدیران زیادی میآمدند تا از ما برای کارهای خود پولهایی بگیرند.
من هم یکقدری مثال خشک بودم ،لغت خشک بار منفی دارد ولی من برای آن بار مثبت قائلم و
اصال این حرفها سرم نمیشد ،چون به نظرم هر پولی حساب و کتابی داشت و باید ابتدا به صندوق
و خزانه دولت میرفت تا آنجا برای آن برنامهریزی شود و بعد خرج بشود .حتی امامخمینی(ره) یک
بار در مورد من گفته بود فالنی «محتاط» است .زیرا یک بار که توصیه کرده بودند به فالن سازمان
کمک کنم ،جواب داده بودم« :این کار باید از مجاری خاص خودش انجام گیرد».
فرض کنید قبل از انقالب« ،اشرف پهلوی» مؤسساتی برای کارهای مددکاری و غیره مثل «سازمان
خدمات شاهنشاهی» تأسیس کرده بود .بعد از انقالب دختر «آیتاهلل طالقانی» این مؤسسات را اداره میکرد
و اصرار داشت از ما پول بگیرد .میگفتم قبول دارم قصد خیر دارید اما باید هر کدام از مطالبات خودتان را
به ادارات مربوطه درخواست دهید ،اگر میخواهید درمانگاه احداث کنید باید اول با وزارت بهداری هماهنگ
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کنید ،اگر میخواهید درجایی مسکن بسازید باید این کار را زیر نظر وزارت مسکن انجام دهید .درخواست
خودتان را به سازمان مربوطه بدهید چون هر کدام برای خودشان بودجه خاصی دارند و چنانچه باز هم الزم
داشتند با ما در میان میگذارند و رسیدگی میکنیم .بنابراین نمیتوانیم به صورت عمومی به هر کسی یا
هر جایی که هر کاریخواست انجام دهد ،پول بدهیم .این گرفتاریها را داشتم به طوری که حتی از ما به
مقامات باالتر شکایت میکردند.
جریان خوشمزهای هم در اینجا پیش آمد .یک روز آیتاهلل طالقانی  -که خدایش رحمت کند ،خیلی به
همه ما محبت و لطف داشت چون از قدیم جزو شاگردانش بودم -بعد از اقامه نماز جمعه گوشهای مینشست
تا استراحت کند ،من رفتم کنارایشان نشستم .همین که مرا دید گفت« :معینفر! امروز میخواستم به تو
حمله کنم! چرا پول نمیدهی؟! چرا نمیگذاری مردم کارشان را بکنند؟!» گفتم« :میدانم چه کسی این
مطلب را به شما گفته است! دختر شما آمده و گفته ما میخواهیم کارهای خوب انجام بدهیم؛ درمانگاه و
غیره بسازیم و معینفر نمیدهد .من هم جوابی که به دخترتان دادم این بود .حاال بفرمایید چه کنم؟» وقتی
که به ایشان توضیح دادم ،با سعه صدر زیاد قبول کرد و گفت« :ا ِه! این را دخترم گفته بود؟! او از شما پول
میخواسته!؟ اشتباه کرده ،یکوقت پول ندهی! همین که تو میگویی درست است [خنده مالیم] ».این
گرفتاری وجود داشت و هر کس برای خودش هر پولی که میخواست در راه خیر خرج کند سراغ ما میآمد!
مهندس «جاللالدین آشتیانی» را خدا بیامرزد که از شخصیتهای بسیار ارزنده کشور بود .ایشان مدیرعامل
«كارخانهذوبآهن» شده بود .یک روز پیش من آمد و خیال میکرد االن نظر موافق مرا میگیرد .گفت:
ی از شهرستانها و روستاها اینجا
«چون برای کارگران ذوبآهن در تهران خانه میسازیم ،کارگران 
میآیند .فکری کردم که این کار نادرستی است و حاال میخواهیم در دهات خودشان برای آنها خانه
بسازیم .به آنها گفتیم به روستای خودشان بروند و همانجاها بنشینند ،در آنجا برای آنها خانه میسازیم».

او برای کار خود دالیل خیلی خوبی هم داشت .نمیخواهم بگویم غلط میگفت .االن صددرصد یادم
نیست اصل مطلب ایشان چه بود ولی بهنظرم حرفهای نادرستی نمیگفت .گفتم« :آره ،درست است».
گفت« :خیلی خب ،پول الزم داریم ».گفتم« :ساختن خانه برای آنان به شما چه مربوط است؟! این را باید
به دستگاه مربوطهاش بگویید و آن دستگاه را قانع کنید ،بعد آنها هم بیایند پول بگیرند و این کار را بکنند».
منظورم این است که اوایل انقالب در سازمان برنامه چنین گرفتاریهایی داشتیم .خیلیها دوستان نزدیک
ما بودند و وقتی میآمدند با این سد برخورد میکردند .هنوز هم من معتقد به آن استداللها هستم ،نه اینکه
فراموش کرده باشم .دستگاههای مختلف هم پول میخواستند در اختیارشان باشد و بیحساب خرج کنند،
استاندارها میخواستند در کارهای خود آزاد باشند بدون اینکه خیلی از آنها خواسته باشند به کسی حساب
پس دهند .نزیه هم نمونه شاخص این جریان بود.
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مخالفت امامخمینی(ره) با ادامه فعالیت نزیه در شرکت نفت
کار نزیه باالخره به کجا رسید؟

همانطور که گفتم مسئله اصلی ،اختالف نظر او با آیتاهلل بهشتی و تیپ مذهبیها بود .بهخصوص
«حزب جمهوری اسالمی» هم در جنوب عدهای هوادار داشت که در زمان انقالب تندرویهایی کرده
بودند .حاال آنها هم علیه نزیه تحریک و مرتب شکایت میکردند .امامخمینی(ره) هم در این جریانات یک
قدری حساس بود و میل داشت مسئوالن صددرصد متدین باشند .بنا بر حرفهایی که به گوش ایشان
رسانده بودند ،ایشان« ،آیتاهلل شهاب الدين اشراقی» (داماد خود) را مأمور رسیدگی به این کار کرد .ایشان
مأمور شد و به جمع کارگران نفتی رفت .کمکم افراد مختلف فضا راگرفتند و یک جنجالی در کشور راه
انداختند .امامخمینی(ره) اصرار داشتند که مهندس بازرگان باید نزیه را از پست خود بردارد .حاال روحیه
مهندس بازرگان هم طوری بود که تا به چیزی اعتقاد پیدا نمیکرد ،زیر بار دستوری نمیرفت .گمان میکرد
ادارهکننده کشور اوست و او باید مسئوالن ادارات و سازمانها را انتخاب کند و اصال کسی حق ندارد بگوید
این شخص را سر کار بگذار و فالنی را بردار یا فالنکار را بکن .بنابراین مهندس بازرگان با داشتن چنین
روحیهای در مقابل اینکه نزیه را از ریاست شرکت نفت بردارد ،مقاومت کرد .تا اینکه باالخره کار نزیه به
دادستانی انقالب کشید و پس از بررسی تا مدتی مشکالت همچنان باقی بود.
پیشینه دکتر «رحیم عابدی» (مدیرعامل شرکت صنايع پتروشیمی)
از نزیه و شرکت نفت که بگذریم ،نحوه اداره و مدیریت تشکیالت پتروشیمی چگونه بود؟ ظاهرا دکتر
رحیم عابدی به عنوان نخستین مدیرعامل پتروشیمی منصوب شد .در مورد سوابق و اقدامات ایشان قدری
صحبت کنید .بله .غیر از نزیه انتصاب بعدی مرحوم دکتر رحیم عابدی بود که به عنوان مدیرعامل شرکت
صنايع پتروشیمی تعیین شد .ایشان قبال از استادان دانشکده فنی بود و شیمی تدریس میکرد؛ لذا با کارهای
پتروشیمی سنخیت داشت .پیش از آن سوابق تودهای داشت ولی بعد از «واقعه آذربایجان» و برمالشدن
حقایق و ماهیت حزب توده در سال 1325جزو منشعبین شد و از حزب توده بیرون آمد.
پس او با «خلیل ملکی» همراه بود؟

با او از حزب توده بیرون آمد اما به طور کلی رویه قبلی را کنار گذاشت .چندی بعد که خلیل ملکی
با بقایی« ،حزب زحمتکشان ملت ایران» را تشکیل دادند ،ملکی افراد خودش را به داخل حزب آورد.
جریان این بود که بقایی در زمانی که نماینده دوره پانزدهم مجلس بود ،دولت وقت فشار زیادی
میآورد تا الیحه الحاقی نفت به هر شکل در مجلس تصویب شود .بقایی ابتدا در رد کردن الیحه
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الحاقی سهم بسزایی داشت و واقعا خدمت بزرگی به این مملکت کرد .حتی چاپخانهای درست کرد
و روزنامه «شاهد» را به صاحب امتیازی «علی ُزهری» منتشر کرد و به عنوان اینکه مرکز روزنامه
شاهد خانه من است در مقابل روحیه نظامیگری [حاجعلی] «رزمآرا» سینه سپر کرد و کارهای
زیادی انجام داد .یعنی این سوابق را داشت .ولی یک خودخواهیها و بزرگبینیهای خاصی هم
داشت که برای کشور فاجعه بار بود .بهخصوص با باالگرفتن جریان نفت چون حزب ایران حالت
مردمی پیدا کرده بود و بهقول بقایی و یارانش تمام سنگرها راگرفته بودند با حسادتهایی که بقایی
نسبت به این حزب داشت ،وحشتی پیدا کرد .در نتیجه او با همدستی خلیل ملکی آمد حزبی به نام
زحمتکشان ملت ایران را درست کرد و جوانهای بسیاری هم جذب حزب شدند و فعالیت زیادی
کردند .کاش خلیل ملکی به سمت او نمیآمد و مشترکا حزب تشکیل نمیدادند.
مثل اینکه از صحبت اصلی که مرحوم رحیم عابدی بود ،قدری دور شدیم.

به او هم میرسم .چون موضوع سوابق پیش آمد ،باالخره هر کالمی بهیک مقدمه نیاز دارد.
عرض میکردم حزب زحمتکشان در واقعه  30تیر  1331بسیار مؤثر بود .مرکز حزبشان هم در
خیابان اکباتان نزدیک مجلس بود .حتی در آنجا و در آن روز یک یا دو نفر کشته شدند که درست
یادم نیست عضو این حزب بودند یا خیر ،ولی به هر حال مقاومتهای زیادیکردند.
جریان  30تیر متأسفانه مسئلهای در حزب زحمتکشان ملت ایران پیش آورد .دکتر «عیسی سپهبدی»
که از دوستان نزدیک دکتر بقایی بود ،حاال یا با اطالع دکتر بقایی یا بدون اطالع او در حکومت چند روزه
قوامالسلطنه ،در اتاق قوامالسلطنه دیده شده بود یعنی آنجا رفته و با او مذاکرهکرده بود .این مطلب را ابتدا
یکی از اعضای حزب زحمتکشان فهمید و خبر آن را لو داد.
مطلب از این قرار بود که پدر این شخص که در نخستوزیری شاغل بود ،به پسرش گفته بود« :تو
این احزاب را نمیشناسی ،اینها افراد دو رویی هستند و دو سوزنه بازی میکنند؛ بنابراین بهتر است کارهای
سیاسی را کنار بگذاری ».تا اینکه روزی به پسرش گفته بود« :امروز با من بیا میخواهم چیزی نشانت
بدهم ».بعد او را با خود بهنخستوزیریبرد و نشانداد که دکتر عیسی سپهبدی برای مالقات و مذاکره
با قوامالسلطنه آمده است! به این شکل موضوع لو رفته بود .خب این خیلی مسئله عجیبی بود برای اینکه
ظاهرا همه تبلیغات و فعالیتهای بقایی در آن روزها حول مخالفت با قوامالسلطنه بود و چنین مسئلهای
در حزب زحمتکشان ملت ایران توفانی بهپا کرد و باعث شد خلیل ملکی به محض اطالع از موضوع از
بقایی جدا شود و بعد هم نیروی سوم را به وجود آورد .اسم کامل حزب خلیل ملکی حزب زحمتکشان ملت
ایران (نیروی سوم) بود .حاال چرا نیروی سوم؟ برای اینکه از مدتها پیش از آنکه عده زیادی جذب حزب
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زحمتکشان شوند ،ملکی در سلسله مقاالت خود در روزنامه شاهد بارها از «نیروی سوم» یادکرده بود؛ به
این معنا که عالوه بر دو قدرت شوروی و انگلستان باید نیروی سومی هم متصورشد .شاید خلیل ملکی
خودش هم اذعان داشت که اشتباهات زیاد کرده بود ولی به هر حال از نظر نهضت ملی خیلی ثابت بود و
تا آخر هم مقاوم ماند .به طوری که حتی در جریان همهپرسی انحالل مجلسین به دکتر مصدق گفته بود:
«آقای دکتر مصدق! من با شما تا جهنم هم میآیم».
به هر حال دکتر رحیم عابدی سابقا جزو منشعبان از حزب توده بود ولی بعد از جداشدن از حزب
توده وارد حزب زحمتکشان نشد و به تدریس در دانشگاه پرداخت .زمان تدریس در دانشگاه خیلی
مورد احترام دانشگاهیان بود و معاونت دانشکده فنی دانشگاه تهران را به عهده داشت.
او مدتی بعد از کودتای  28مرداد  1332و در «واقعه  16آذر» ،موقعی که متوجه شد نظامیان و سربازان
قصد دارند وارددانشگاه شوند دستور داد زنگ کالسهای دانشکده را بزنند تا دانشجویان از کالسها بیرون
آیند که در جای خود اقدام تندی تلقی شد .آن زمان مهندس «عبدالحسین خلیلی» رئیس دانشکده فنی
بود که بعد از مهندس بازرگان جانشین او شده بود و از اقدام عابدی حمایت و پشتیبانی کرد .موقعی که
دانشجویان از کالسها بیرون میآمدند ،سربازها هم رسیدند و داخل محوطه دانشگاه تیراندازی شد .به هر
حال در کارنامه مهندس عابدی مبارزاتی از این سنخ وجود داشت.
تالش دکتر «علياكبر سیاسی» برای استقالل دانشگاه

ظاهرا مدتی پس از  28مرداد هم به دلیل مخالفت با تصویب قرارداد کنسرسیوم در
ردیف استادان اخراجی یا منتظر خدمت در آمد.

بله ،موقعی که قرارداد کنسرسیوم در مجلس مطرح شد 12 ،تن از استادان دانشگاه در مخالفت
با تصویب این قرارداد نامه خیلی خوبی نوشتند .باالخره سپهبد «فضل اهلل زاهدی» (نخستوزیر
وقت) هم در این مورد برا شاه مذاکره کرده بود و پس از آن شاه یا زاهدی دستور اخراج استادان
معترض از دانشگاه را صادر کردند .عالقه خود شاه بود که اینها را از دانشگاه بیرون کنید ،زیرا از
نظر او جایز نبود استادان دانشگاه با سیاستهای او مخالفت کنند و چنین چیزی را نمیپذیرفت .در
اینجا کسی که در برابر اخراج استادان از دانشگاه مقاومت کرد ،دکتر علیاکبر سیاسی رئیس وقت
دانشگاه بود  -که خدا رحمتش کند .او قبال استاد و رئیس دانشکده ادبیات بود و شخصیت بسیار
محترمی داشت و سالها پیش (زمانی که وزیر فرهنگ بود) اصال الیحه استقالل دانشگاه را جهت
تصویب به مجلس برده بود.
روزی که دکتر سیاسی الیحه را در سال  1322یا  1323به مجلس دوره چهاردهم تقدیم کرد ،من
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جزو تماشاچیان مجلس بودم .او ضمن صحبت جملهای از دهانش بیرون پرید و شاید هم تعمد داشت
که بگوید هیچ قدرتی از بیرون دانشگاه نباید در امور داخلی و مدیریت دانشگاه مداخله کند یا حتی
نفوذی داشته باشد .احزاب ،وزارتخانهها ،سازمانها و نهادها و حتی مذهب حق دخالت در امور دانشگاه
را ندارند و دانشگاه باید به صورت مستقل اداره بشود .آن روز اظهارات او در میان نمایندگان مجلس
توفانی ایجاد کرد ،تا جایی که مرحوم «حاجآقا رضا رفیع» [قائممقامالملک] که برای خودش [شخصیتی
وزین] بود و در زمان رضاشاه در میان روحانیان سابقه زیادی داشت 1در مخالفت با الیحه فریاد زد که
این حرفها چیست؟ ولی به هر حال مجلس آرام شد و پیشنهاد دکتر سیاسی در مجلس تصویب شد.
دکتر سیاسی در زمان تصویب الیحه در حقیقت وزیر فرهنگ بود و تمام امور مربوط به آموزش ابتدایی،
متوسطه ،آموزش عالی و دانشگاهها ،اوقاف و وزارت فرهنگ و هنر بعدی ،همه در وزارت فرهنگ متمرکز
بود و زیر نظر او اداره میشد .مدتی بعد از آنکه الیحه تصویب شد ،دکتر سیاسی از همه سمتهای خود
بهجز ریاست دانشگاه تهران استعفا کرد و گفت برای اینکه در مورد دخالت دولت و سایر دستگاهها در
دانشگاه هیچ توهمی پیش نیاید از مقام وزارت استعفا میدهم و تنها به امور دانشگاه میپردازم.
بنابراین ،سیاسی با این سابقه در مقام ریاست دانشگاه بود .وقتی بهاو دستور داده شد این 12
استاد را منتظر خدمت و اخراج کنید (حتی نگفتند آنها را بازنشسته کنید) او مقاومتکرد و پاسخ داد:
«برای این کار هیچ دلیلی نداریم و از انجام آن سر باز زد ».تا اینکه [رضا] «جعفری» [وزیر فرهنگ
وقت] را به این کار مجبور کردند .استادان اخراج شده ،جمعا  12تن از دانشکدههای مختلف و همه،
افراد خیلی محترمی بودند .دکتر «یداهلل سحابی» [از دانشکده علوم] ،مهندس مهدی بازرگان [از
دانشکده فنی] ،دکتر «عبداهلل معظمی» از «دانشکده حقوق» در میان آنها بودند .دکتر رحیم عابدی
هم جزو استادان اخراجشده بود.
 .1مهندس معینفر در ادامه این قسمت از مصاحبه گفت که اگر بخواهد درمورد حاجآقا رضا رفیع بگوید که چه شخصیتی داشت بود و چه کرد ،سخن به
درازا میکشد و بعد افزود« :رضاشاه به او دستور داده بود عمامهاش را بردارد و بدون عمام ه به دیدن مرحوم آقا شیخ عبدالکریم حائری (بنیانگذار حوزه
علمیه قم) برود؛ اگر مرحوم شیخ عبدالکریم به او چیزی نگفت و نپرسید چرا عمامه را برداشته ،معلوم میشود ایشان با برداشتن عمامهها مخالف نیست
و رضاشاه میتواند کار خودش را ادامه بدهد .حاجآقا رضا بدون عمامه پیش مرحوم آقا شیخ عبدالکریم رفت .غرضم این است که سوابق رضاشاهی
داشت ».گفتنی است حاجآقا رضا رفیع معروف به قائممقامالملک (فوت  1343ـ تولد  )1266سیاستمدار متنفذ دوران پهلوی بود .در جوانی در کسوت
روحانیت بود که روابط نزدیکی با سفارت روسیه داشت و به مخالفت با سیدضیاء پرداخت و در تمام دوره زمامداری او زندانی بود .پس از آزادی مورد توجه
رضاخان سردارسپه قرارگرفت از دوره پنجم تا پایان دوره هفدهم متوالیا نماینده مجلس بود .او از طرفداران خلع قاجاریه و سلطنت رضاخان بود .پس از
جلوس سردارسپه به سلطنت ،نخستین نمایندهای بود که از کسوت روحانیت بیرون آمد .در دوره پانزدهم برای احراز پست ریاست مجلس شکست خورد.
در دوره هفدهم مجلس پس از باالگرفتن اختالفات میان مصدق و شاه ،جزو هیئت حل اختالف بود و چون تالش هیئت به التیام آن دو نینجامید ،او
جانب مصدق را گرفت .پس از  1332یک بار به مجلس سنا راه یافت .در موضوع اصالحات ارضی آن را برخالف شرع میدانست و چون بهطور علنی
به مخالفت با شاه پرداخت ،مغضوب شد( .ویراستار)

32

گفت و گو با علی اکبــر معین فر

همکاری دکتر عابدی با مهندس بازرگان و «شرکت یاد»

آیا دکتر عابدی جزو نیروهای «نهضت مقاومت ملی» محسوب میشد؟ و اصوال ایشان
چه ارتباطی با مهندس بازرگان داشت؟

نخیر .آن زمان در نهضت مقاومت ملی هم نبود و از این فعالیتها کنار بود .نبش خیابان اللهزار
پدر ایشان مغازه شیرینیفروشی به نام «معیلی» داشت که بیشتر روشنفکرها هم آنجا میرفتند.
بعدها مشکالتی هم برای او ایجاد شد که داستانش طوالنی است .سالها بعد ما با هم جمعیتی به
نام «جمعیت آزادی و دفاع از حاکمیت ملت ایران» درست کردیم .این مسئله [مربوط به] بعد از
انقالب است .اشاره من به پیش از آن است .رحیم عابدی عالقه زیادی هم داشت که کارهای مربوط
به پتروشیمی جنوب را تمام کند ،که االن بهاسم پتروشیمی امامخمینی(ره) شهرت دارد.
بعد از اینکه استادان معترض به قرارداد کنسرسیوم را از دانشگاه اخراج کردند ،چون باالخره
زندگی آنها از محل تدریس در دانشگاه تأمین میشد ،برای مدتی بیکار شدند .تا آنکه مهندس
بازرگان خطاب به دوستان و همکاران دانشگاهیاش گفت« :خب حاال که از ادامه همکاری ما با
دانشگاه جلوگیری کردند ،بهتر است بیاییم شرکتی ایجاد کنیم و کارهای مشاوره و مقاطعهکاری را
انجام دهیم ».اسم این شرکت را هم شرکت یاد گذاشت .از میان استادان مرحوم معظمی گفت« :من
اهل این حرفها نیستم .اصال نمیتوانم وارد کار تجاری و معامالت بشوم و نمیآیم ».اما دیگران
پذیرفتند و با مهندس بازرگان همکاری کردند .رحیم عابدی هم در این شرکت با مهندس بازرگان
همکاری کرد و از آنجا ارتباطش با ایشان باال گرفت.
مهندس بازرگان با تخصص و ابتکاری که داشت کارهای شرکت را بهتدریج جلو برد .باالخره از
این طریق برای عدهای «نان و آبگوشتی» فراهم شد .این شرکت گرچه خیلی قوی و بزرگ نبود
ولی معتبر و محترم بود .شرکت یاد هنوز هم حیات دارد و کارهایی انجام میدهد.
با چنین سابقه و مقدماتی ،مهندس بازرگان ایشان را به ریاست پتروشیمی تعیین کردند؟

بله .چون او سوابقی داشت که عرض کردم ،رشته تحصیلی ایشان هم شیمی بود و باالخره برای
اینکه قبال شریک مهندس بازرگان در شرکت یاد هم بود .به نظر میرسید او مناسبترین فرد برای
اداره پتروشیمی باشد.
یعنی ایشان جای باقر مستوفی را در پتروشیمی گرفت؟
بله.
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اقداماتی برای راهاندازی پتروشیمی

ایشان چه اقداماتی برای پتروشیمی کردند؟

اقدام عمده ایشان همین فعالیتی بود که بتواند «شركت پتروشیمی ایران ـ ژاپن» را راهبیندازد.

منظورتان در بندر ماهشهر است؟

بله .در ماهشهر [که قبال بندر معشور نامیده میشد] ،آن موقع اسم آن شرکت پتروشیمی ایران
ـ ژاپن بود.
مثل اینکه ژاپنیها هم کار را به حال نیمه رها کردند.

آنها هم فعالیت میکردند اما کمپلکس بسیار شدیدی بود و قبل از آن ،وقوع انقالب این کار را
متوقف کرد .رحیم عابدی هم زمانی که مسئولیت پتروشیمی را به عهده گرفت ،دنبال این بود تا
کار را بهجریان بیندازد و خیلی هم کوشش میکرد .آن موقع من هم به عنوان رئیس سازمان برنامه
تسهیالت زیادی فراهم میکردم تا این کار عملی شود .دکتر «صالحپور» سفیر ایران در ژاپن هم در
این مورد فعال بود ،یعنی یک فشار سهگانهای انجام میشد .او در ژاپن فعالیت میکرد تا ژاپنیها را
به انجام این کار ترغیب کند .ما هم در ایران به اینها امید میدادیم کارهای مربوط به ایران انجام
شود ،از آن طرف رحیم عابدی هم فشار میآورد که با ژاپنیها تماس داشته باشد که این کار انجام
بشود .بنابراین ،با این کوششها کارشناسان ژاپنی به ایران برگشتند تا کار پتروشیمی شروع بشود.
منتها همان روزی که کارشناسان از ژاپن به ایران وارد شدند و در هتل بودند ،یعنی  31شهریور
 ،1359هواپیماهای عراقی آمدند و فرودگاه مهرآباد را بمباران کردند و همین اتفاق باعث شد که
ژاپنیها وحشت کنند و از ایران خارج شوند.
ی ماهشهر انجام شده بود و باید تمام میشد ،خیلی هم
تقریبا  60تا  70درصد کارهای پتروشیم 
برای کشور مهم بود و تمام سرمایهگذاریهای عظیم ما دلیل داشت .هم شرکت ژاپنی و هم ما،
هر دو عالقه داشتیم که این کار انجام شود و برای تکمیل و راهاندازی آن دست به دست هم داده
بودیم .رئیس شرکت ژاپنی به منظور خاطرجمع کردن ما بارها به ایران آمد و ما نیز در صحبت با او
آمادگی خودمان را برای اتمام کار به او اعالم کردیم.
با این اوصاف ،متأسفانه کار تعطیل شد ،نهتنها تعطیل ،بلکه تخریب هم شد .یعنی در حقیقت هر
روز تعداد زیادی از آوارگان جنگی به آنجا میآمدند و نهتنها کاری از پیش نرفت بلکه بهتدریج خیلی
از کارهایی که قبال انجام شده بود ،از بین رفت .اصال معلوم نشد ماشینآالتی که نصب شده بودند،
34

گفت و گو با علی اکبــر معین فر

چه سرنوشتی پیدا کردند .بنابراین به دلیل همین ضایعات متأسفانه در دوره مسئولیت رحیم عابدی و
در دوره وزارت بنده عمال کاری در این زمینه انجام نشد .تا اینکه بعد از پایان جنگ و تغییر اوضاع
نیروهای ما توانستند کارها را راهبیندازند و پتروشیمیجای خودش قرار گیرد.
دکتر عابدی چه مدت رئیس پتروشیمی بود؟

در مدت پنج ـ شش ماه که وزارت نفت تشکیل شد ،زیرنظر ما بود .ایشان دیگر ،نه اینکه خودش به محل
کارش نمیآمد ،بلکه اصال محیط طوری تغییر کرده بود که دیگر نمیتوانستیم از وجودش استفاده کنیم.
چرا؟

چون نارضایتیهایی به وجود آمده بود و ما تقریبا تصمیم گرفتیم هر طور شده نارضایتیها را
فرو بنشانیم .بنابراین ما هم از ایشان زیاد خواهش نکردیم که بیاید .از طرفی باید حکم مجدد داده
میشد .عابدی چند سال قبل مرحوم شد .ما باهم در جمعیت آزادی و دفاع از حاکمیت ملت ایران
کار سیاسی داشتیم .تا اینکه آن جمعیت به هم خورد؛ تعدادی را گرفتند و اذیت کردند .عابدی دیگر
از هر گونه فعالیت کنار کشیده بود و کاری نداشت .آدمی هم وقتی که کاری نداشته باشد ،جز غیبت
(حضور نداشتن) نمیتواند کار دیگری انجام دهد.
پتروشیمی ایران فقط در همان ماهشهر متمرکز بود؟

بله .اما گرفت و گیرهای زیادی داشت و االن هم دارد .اصال جایی است که در هر قسمت آن یک کاری
انجام میشد و یک محصول پتروشیمی بیرون میداد .متأسفانه در آن زمان بهآن شکلی که انتظار داشتیم
کارها پیش نرفت ولی خوشبختانه االن هنوز تأسیسات موجود است و کار میکند .البته اکنون پتروشیمی
ایران ترقی چشمگیری کرده و همهجا تأسیساتی در این زمینه داریم .بهویژه با پیشافتادن عسلویه میتوان
گفت صنعت پتروشیمی تقریبا از خوزستان بهاستان بوشهر منتقل شده است.
به این ترتیب در تمام دوران وزارت جنابعالی و بلکه تا پایان جنگ کار چشمگیری
در پتروشیمی صورت نگرفت.

اصال همهچیز تخریب شده بود و دیگر کاری نمیتوانستیم انجام دهیم و کارها به شکل نیمهتمام
مانده بود .در زمان جنگ همه سالنها گرفته شد ،چون نیازهای جمعی دیگری مطرح شد .وضع
کشور از حالت عادی خارج شده بود.
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دکتر «حسن مرشد» ،فعالیتهای گازرسانی و تنظیم بودجه

با این وصف مثل اینکه هر اندازه در مورد پیشرفت کار پتروشیمی توفیقی به دست
نیامد در زمینه گازرسانی و توسعه آن موفق بودید .در مورد مقدمات و نحوه انتصاب دکتر
حسن مرشد به ریاست شرکت گاز و اقدامات ایشان در این زمینه اشاره بفرمایید.

مرحوم دکتر حسن مرشد هم که باز از استادان دانشکده فنی و مدتی هم استاد دانشکده نفت
بود ،از سوی مهندس بازرگان به عنوان اولین مدیرعامل شرکت گاز بعد از پیروزی انقالب معین شد.
او مردی متدین ،شریف و در کار تخصصی خود خیلی وارد و قوی بود .تصور میکنم بعد از انقالب
1
دکتر مرشد به جای «تقي مصدقي» به این سمت تعیین شد.
ایشان چه مدت رئیس شرکت گاز بود؟

در مدت چند ماهی که دکتر رحیم عابدی رئیس شرکت صنايع پتروشیمی بود ،دکتر مرشد هم
رئیس شرکت گاز بود.
در همان چند ماه چه اقداماتی در شرکت گاز انجام دادند؟

در حقیقت اقدامات ایشان به جهاتی نمیتوانست خیلی زیاد باشد .برای اینکه موقعی که من در سازمان
برنامه بودم ،یعنی قبل از اینکه من به وزارت نفت بیایم با ایشان تماس داشتم .خصوصا برای تنظیم و بستن
بودجه سال  ،1358من از شورای انقالب مهلت گرفته بودم ،چون انقالب در بهمن  1357پیروز شده بود
و قبل از پایان سال که اصال نمیتوانستیم الیحه بودجه را به مجلس بدهیم .آن موقع ما فقط توانستیم
الحاقیهای برای سال  1357بدهیم تا بتوانیم خرجهای جاری خود را برای کشور بگذرانیم .بنابراین اصال
فرصت اینکه بودجهای تهیه بشود ،نبود .سه ماه وقت گرفتیم و گفتیم فعال به صورت سه دوازدهم بودجه
بگذرانیم ،بعد در فرصت سه ماهه بودجه را تهیه میکنیم .در این فاصله سه ماهه ،بنده تماس زیادی با
شرکت گاز داشتم .برای اینکه یک فصلی در بودجه به نام درآمدها هست ،و بعد از آن هم هزینههاست .در
درآمدها مالیات و چیزهای مختص آن نوشته شده ولی ابتدای آن نوشته بودند درآمد حاصل از نفت و گاز.
یعنی اصال از قبل نفت و گاز را در یکجا آورده بودند.
پتروشیمی هم قبال عرض کردم که درآمدی نداشت .چون هنوز راه نیفتاده بود و چیزی نداشتیم.
 .1پیش از تقی مصدقی« ،هوشنگ فرخان» (رئيس ساواك نفت) ،مديرعامل شركت ملي گاز ايران بود.
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باالخره میخواستند قیمت نفت را معین بکنند و قیمت نفت هم روز بهروز تغییر میکرد .بنابراین یک
عددی برای قیمت نفت و گاز تعیین میکردیم و در بودجه قرار میدادیم .در مورد نفت آن عدد را به
هر حال و به هر شکلی بود پیشبینی کردیم و در بودجه گذاشتیم.
گفتیم حاال ببینیم چه عددی را برای قیمت گاز باید بگذاریم .پرسیدیم« :قیمت گاز چقدر است؟»
گفتند« :هیچی!» دیدیم اصال بابت فروش گاز پولی به خزانه کشور ریخته نمیشود .پرسیدیم« :چقدر
شد؟» گفتند« :ما هر پولی که در میآوریم ،خرج میکنیم ».گفتم« :یعنی چی؟! پس این گازی که به
شوروی میفروشیم ،پول آن کجاست؟» اصال خود شرکت گاز علنا میگفت« :ما در گذشته چیزی
ندادیم و حاال هم چیزی نمیدهیم ،یعنی نمیتوانیم بدهیم ».باالخره هم ندادند که ندادند .معلوم شد
قضیه از قدیم همین شکل بوده و درآمدهای شرکت گاز با مخارجشان برابر میشود .موضوع درآمد
گاز خیلی مضحک بود .آدم بیاید ذخایر زیرزمینی خودش را یا فرض کنید ذخایری را که از نفت هم
به دست آمده است بگیرد یا آنکه فقط منتظر باشد از شوروی پشیزی پول برسد و بدون اینکه آن را
در مسیر تولید قرار دهد و از فروش کاالهای تولیدشده پول درآورد ،همینطور بدون واریز به خزانه
دولت آن را خرج بکند! چنین چیزی معقول و پذیرفتنی نبود.
چون آن موقع دیگر نمیتوانستیم سر به سر کسی بگذاریم و بپرسیم که این چهکاری بوده! تنها
کاریکه میتوانستم در مورد بودجه انجام دهم این بودکه گفتم درآمدهای این دو [= نفت و گاز] را از هم
جدا کنید .درآمد نفت را به هر میزانی که االن برآورد کردیم ،بنویسید و جلو درآمد گاز هم «صفر» بگذارید.
همین کار را در بودجه انجام دادیم .بنابراین وقتی که بودجه سال  1358را ورق بزنید ،میبینید مجموع نفت
و گازی که در زمان شاه از ایران به خارج میرفت که ارقامش هم احتماال دروغ بود ،فقط درآمد حاصل از
فروش نفت یک عددی شده و در بودجه آمده و کل درآمد حاصل از فروش گاز صفر بوده است.
اختالف میان ایران و شوروی در معامله فروش گاز

ظاهرا دولت شوروی هم در ازای میلیاردها متر مکعب گازی که از ایران دریافت میکرد
مبلغ قابل توجهی به ایران نمیپرداخته و در این مورد گویا شما مطالبات بیشتری از
شوروی درخواست کردید .لطفا در این مورد بیشتر توضیح دهید.

بله ،در این فاصله که فرمودید اینها چه کردند ،دکتر مرشد با مقامات شوروی مذاکراتی کرده بود؛
نمایندگانی هم از آنجا به ایران آمدند اما مذاکرات دو طرف به جایی نرسیده بود و مقامات شوروی
اصال جواب سرباال میدادند .آنها در ازای مقادیر زیادی گاز که از ایران میگرفتند متأسفانه یک رقم
خیلی پایینی (من االن عددهای دقیق آن کامال یادم نیست) به ما میپرداختند که اصال منصفانه نبود.

37

تاريخ شــفاهي وزاري صنعت نفت

انتصاب به وزارت نفت
مهندس بازرگان روی این جریانات حادی که پیش آمده بود و مطابق افکاری که از قدیم داشت،
معتقد بود سه شرکت عمده نفت و گاز و پتروشیمی که قبال زیر نظر مستقیم شخص شاه اداره
میشد ،االن باید تکلیف هر کدام معلوم شود و در یک مجموعه قرار بگیرند .پرسش اصلی این بود
که مدیران سه شرکت نفت ،گاز و پتروشیمی باید کارهای خود را به چه کسی گزارش دهند و کارها
چگونه بررسی شود؟ روی این اصل به فکر افتاد تشکیل وزارت نفت را جلو بیندازد.
البته دکتر مرشد بنا بر سابقه و تخصص خود انتظار داشت اگر روزی وزارت نفت تشکیلشود،
او را به سمت وزارت تعیین کنند .صالحیتش هم از من خیلی بیشتر بود ولی به هر حال «قرعه فال
بهنام من بیچاره زدند».
نظر مهندس بازرگان این بود که شما وزیر باشید؟

عالوه بر نظر مهندس بازرگان ،نظر شورای انقالب هم بود .دلیل آنان برای تعیین من شاید یک مقداری
ی بود که زمان مدیریت نزیه در شرکت نفت به وجود آمده بود .آنها فکر میکردند
ناراحتیها و نارضایتیهای 
شاید بتوانم مشکالت پیشآمده در شرکت نفت را جمع و جور کنم .البته برنامه مهندس بازرگان این نبود
ی دیدیم نزیه عمال نمیتواند سر کار حاضر شود و
که نزیه را از ریاست شرکت نفت بردارد اما بعد از مدت 
حتی مشکالت خروج از کشور پیدا کرد .حاال من درست نمیدانم آن موقع آیا از کشور خارج شده بود یا
نه .ولی به هر حال این امکان که اصال به شرکت بیاید ،نبود .به من هم سمت وزارت پیشنهاد شده بود.
ن نظر که با قبول این مسئولیت ،از شر مشکالتیکه در سازمان
از سوی دیگر ،من هم از ای 
برنامه برایم ایجاد شده بود خالص میشدم و بهخصوص که در سازمان برنامه بعضی دوستان هم
از سختگیریهای ما ناراضی شده بودند ،لذا از اینکه سازمان برنامه را ترک میکردم خوشحال بودم.
یادم هست که با «فریدون سحابی» (رئیس سازمان انرژی اتمی) ،دکتر یداهلل سحابی که در امور
انقالب مشاور بود و مهندس «عزتاهلل سحابی»  -که آن موقع عضو شورای انقالب بود -به بوشهر
رفته بودیم تا باالخره به وضع نیروگاه اتمی آنجا سروسامانی بدهیم.
چون بعد از انقالب ،مدیران «شرکت زیمنس» ارتباط خود را با ما قطع کردند و کارهای مربوط
به نیروگاه بالتکلیف مانده بود .باید اول آنجا را بازدید کلی میکردیم .شب که در هواپیما از بوشهر
برمیگشتیم ،دیدم کمک خلبان آمد و گفت« :االن رادیو اعالم کرد مهندس «عزتاهلل سحابی» به
ریاست سازمان برنامه و معینفر به عنوان وزیر نفت منصوب شدند ».مثل اینکه یکی دو وزیر دیگر هم
برای تکمیل کابین ه در نظر گرفته شده بودند.
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وظایف وزارت نفت
ما آمدیم و قراری هم که با مهندس بازرگان داشتیم ،این بود که اصال امور را با شرکتها مخلوط
نکنیم .مالحظه بفرمایید بعضی خیال میکنند شرکت نفت به وزارتخانه بدل شد در حالی که این
طور نبود .وزارتخانهای تأسیس شد تا همه کارهای مربوط به نفت ،گاز و پتروشیمی را انجام دهد.
عالوه بر این ،یکی از کارهای مهم ،رسیدگی به کارهای «اوپک» بود .در زمان شاه همه کارهای
اوپک در وزارت دارایی انجام میشد و «جمشید آموزگار» به عنوان وزیر دارایی در جلسات اوپک
شرکت میکرد .با تأسیس وزارتخانه قرار شد کار اوپک نیز در کنار تمام کارهای دیگر مربوط به نفت
زیر نظر وزارت نفت انجام شود .هنگامی که به تهران آمدیم ،دیدیم مهندس بازرگان تصمیمی را که
قبال گرفته بود ،عملی کرده و ما را هم بهاین ترتیب معرفی کرده است .قبل از این ،مشورتها شده
بود که قرار است چه کارهایی انجام شود ،ولی ما به آن سرعت ،چنین انتظاری نداشتیم.
بعد از تأسیس وزارتخانه گفتیم شرکتها باید جای خودشان باقی باشند و مانند گذشته کارهای
خود را ادامه دهند .وزارت نفت هم به عنوان یک چتر و یک جریان ستادی خیلی مختصر تلقی بشود.
به این جهت حاضر نشدم به ساختمان شرکت نفت که قبال دکتر اقبال و نزیه آنجا مینشستند ،بروم.
گفتیم نزیه جای خودش باقی باشد .ولی درست در همین جریان ،نزیه را گرفته بودند یا فراری بود.
به هر حال من حاضر نشدم برومجای او بنشینم.
ساختمان وزارت نفت
مسئله آن بود که کدام محل را برای وزارت نفت اعالم کنیم و بگوییم محل وزارت نفت آنجاست.
البته بعدها که مهندس «سيد محمد غرضی» وزیر شد همه تشکیالت وزارتخانه را به ساختمان
شرکت نفت برد که به نظر من اشتباهی فاحش بود و نباید این کار را میکرد .آنجا متعلق به شرکت
نفت بود و وزارتخانه باید از شرکت نفت جدا باشد ،بنابراین کار ایشان اصال معنا نداشت.
یعنی تصمیم گرفتید در ساختمانی جدا از ساختمان شرکت نفت مستقر شوید؟

کار بنده تأسیس یک وزارتخانه بود و چیزی که در نظر داشتیم ،ساختمانی با طول و عرض و تفصیل
زیاد نبود .یکی از دوایر شرکت نفت به نام «اکتشاف» ،در خیابان ویال (شهید نجاتاللهی) ساختمانی
داشت که گفتیم یک طبقهاش را خالی کنند تا موقتا آنجا برویم .تا زمانی که این کار صورت گیرد و
آماده شود ،خود من هم برای مدتی ،به عوض اینکه اصال شرکت نفت یا جای دیگر بروم یا محلی
داشته باشم ،در همان اتاق کوچکی که قبال در سازمان امور اداری و استخدامی داشتم ،مستقر شدم.
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موقعی که در سازمان برنامه بودم ،به این نتیجه رسیدیمکه سازمان امور اداری و استخدامی باید در
کنار سازمان برنامه و با آن باشد و جدایی این دو از هم غلط است .برای اینکه نیروی انسانی یکی از عوامل
اصلی برنامهریزی در کشور است .با مهندس بازرگان هم در این مورد صحبت کردیم و مشکل را توضیح
دادیم .قرار شد بنده که رئیس سازمان برنامه بودم با حفظ سمت ،آنجا را هم اداره کنم .البته برای آن سازمان
مسئولی به اسم دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعیین شده بود که زیر نظر نخستوزیر کار
یکرد .من با این امیدکه این دو سازمان را در هم ادغام کنم ،دکتر «داورپناه» را به عنوان قائممقام ،آنجا
م
ی خوب آن زمان همین تصمیمی بود که در مورد
فرستادم و خودم هم گاهی آنجا میرفتم .یکی از کارها 
ادغام سازمان برنامه با سازمان امور اداری و استخدامی گرفته شد و بعدا هم در زمان ریاست جمهوری دکتر
«خاتمی» این ادغام بهتر انجام شد .اما وقتی که دکتر «احمدینژاد» آمد ،در دوره او همهچیز بهم خورد
یعنی او هر کار صحیحی را که از قبل انجام شده بود ،بهم زد.
به هر حال موقعی که از سازمان برنامه بیرون آمدم و وزیر نفت شدم ،دفتری را که بنده برای کار
خود انتخاب کردم همان اتاق کوچکی بود که در سازمان امور اداری و استخدامی داشتم و همانجا
مستقر شدم تا بتوانند محل کار جدید در خیابان نجاتاللهی را آماده کنند .بعد هم با تعداد محدودی
کارمند و چند معاون به آن ساختمان رفتیم و تا پایان دوره وزارت همانجا بودیم .از این پس وزیر
نفت عضو مجمع عمومی تمام شرکتها و نخستوزیر هم رئیس مجمع عمومی بود .مدیرعامل هر
یک از شرکتها با نظر مجمع عمومی تعیین میشد ،و دخالت وزیر در کارها به این شکل برنامهریزی
شد .بهاین ترتیب ما داشتیم کارمان را انجام میدادیم و وزارت نفت با این فکر که تمام امور مربوط
به نفت و امور مربوط به اوپک و غیره زیر یک چتر قرار گیرد و خودش هم جنبه ستادی داشته و
محدود هم باشد ،تأسیس شد.
تمام تشکیالت و دم و دستگاه وزارتخانه را تا موقعی که بعد از من ،مهندس غرضی آمد ،توانستیم
در یک طبقه ساختمان انجام بدهیم .غرضی هم که وزیر شد ،مدتی آنجا نشست ولی دید خیلی برایش
کوچک است ،لذا به ساختمان شرکت نفت رفت و آن اتاق دکتر اقبال را که خیلی لوکس بود به عنوان
دفتر خود از شرکت نفت گرفت .االن شرکت نفت تقریبا یک حالت ادغامی با وزارتخانه پیدا کرده است و
این بهنظر من صحیح نیست.
به این ترتیب با تأسیس وزارتخانه ،ساختار بوروکراسی و تشکیالت اداری نفت را
دستخوش تغییر نکردید و آن را گسترش ندادید .بفرمایید که بعد از نزیه چه کسی را
برای ریاست شرکت نفت تعیین کردید؟
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اصال تا قبل از اینکه نزیه فرار کند ،برای اینکه او تکلیفش را بداند ،کسی را به جای او برای
شرکت نفت نگذاشتیم .البته مدتی بعد چون به هر حال برای دکتر مرشد خیلی احترام قائل بودیم
به ایشان گفتیم که:
«شما بیا ریاست شرکت نفت را بپذیر و آن را اداره کن و غیر از آن برای اینکه به کارهای دیگر
هم احاطه داشته باشی ،قائممقام وزیر نفت هم باش و جاهایی که اصال نیاز است وزیر نفت حضور
داشته باشد ،شما به جای وزیر حاضر شو و تصمیم بگیر و کارها را سر و سامان بده».

به این ترتیب میخواستم از ایشان قدرداني هم شده باشد.
پس آن وقت تکلیف شرکت گاز چه میشد؟

برای شرکت گاز ،دوستانی مثل مهندس سادات و عده دیگری از دوستان بودند ،ولی عضو مفید
آن ،مهندس سادات بود .از سادات خواهش کردم که به خود وزارت نفت بیاید و معاون وزارت نفت
باشد و ایشان معاون وزارت نفت شد و در جزئیات کارها وارد بود.
باالگرفتن اختالف با شوروی در مورد قیمت فروش گاز

در زمان وزارت شما ،موضوع مذاكره با مقامات شوروي در مورد قيمت فروش گاز
چگونه پيگيري شد؟

موقعی که وزارت نفت تشکیل شد ،گفتم من جریان مذاکره با شوروی را خودم به عهده میگیرم
یعنی معتقد بودم که این کار از جمله وظایف اصلی وزارتخانه است؛ واقعا هم کار وزارتخانه بود.
یعنی مهندس بازرگان هم که قبال در این مورد فکر کرده و به این نتیجه رسیده بود که برای چنین
تشکیالت عظیمی باید وزارتخانه تشکیل شود و سیاستهای کلی نفت و گاز کشور را تعیین و
مشخص کند ،برای همینجاها بود .شرکتی مانند شرکت نفت یا گاز برای خودش کارهایی میکند
اما باالخره تعیین سیاستهای اصلی باید به عهده وزارتخانه باشد.
به هر حال ،مذاکره با مقامات شوروی را شروع کردیم .آنها هیئتهایی در سطح باال به ایران
فرستادند .چندین جلسه هم با من داشتند و خودم هم در جلسات شرکت میکردم .رقمی که من به
آنهاگفتم ،تقریبا چهار یا پنج برابر رقمی بود که دولت شوروی به ما میپرداخت .این رقم بینالمللی
بود و همان زمان مبنای معامالت گاز میان آمریکا و مکزیک هم بود .اتفاقا آمریکا و مکزیک هم
درست مانند ایران و شوروی دو کشور همسایه بودند .گفتم این رقم در جهان متعارف است و از این
پس گاز خود را با این قیمت به شما میفروشیم .اما آنها به هیچوجه زیر بار پیشنهاد من نمیرفتند.
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استدالل خیلی مسخرهای هم در مذاکرات مطرح کردند و گفتند« :اگر شما بخواهید منابع گاز
خودتان را با این قیمت بفروشید ،باید هزینه حمل آن تا مقصد را هم بپردازید!» خیلی روشن به آنها
پاسخ دادم :قیمت پیشنهادی ما رقمی بینالمللی است و تحت هیچ عنوان حاضر نیستیم به قیمت
کمتری به شما یا هیچ کشور دیگری گاز تحویل دهیم .آنها خیال میکردند ما شوخی میکنیم.
آخرین حرف آنها این عبارت بود که در این صورت ،شیر را میبندیم .پاسخ دادم« :بسیار خوب .ما
هم از این طرف شیر را میبندیم .گاز خودمان را میسوزانیم اما حاضر نیستیم آن را به شما مفت
بدهیم ».پس از آنکه از مذاکرات هیچ نتیجهای نگرفتند در روزنامه پرتیراژ روسیه به نام «ایزوستیا»
مرا تهدید کوچکی هم کردند که اصال به روی خودم نیاوردم و لزومی هم نداشت که آن موقع
ماجرایی ایجاد کنم.
البد در داخل ایران هم که هنوز جریانات چپ و حزب توده فعال بودند ،علیه این اقدام
شما سروصدای خودشان را بلند کردند.

بله ،همینطور هم شد .حزب توده بهشدت با من مخالفتکرد .آنها در «روزنامه مردم» (ارگان
حزب توده) خطاب به من نوشتندکه« :این چه کاری است؟! گازی که باید به خارج ایران برود و
مردم بیچاره آذربایجان و مردم دیگر جمهوریهای خلق شوروی از آن استفاده کنند ،درست نیست
آن را بسوزانیم ».خالصه به ما ایراد گرفتند که شما با این کار به زحمتکشان جهان اهانت کردید!
ولی در مجموع اقدام ما اثر خوبی داشت ،به این جهت که اوال آن موقع هیئت حاکمه ما با شوروی
روابط حسنهای نداشت .ثانیا خوب به یاد دارم یک بار در نماز جمعهای که در سال  1359یا  1360به
امامت آیتاهلل «خامنهای» در بهشتزهرا برگزار شد ،ایشان در خطبه نماز گفتند« :ما اکنون قادریم
شیرهای نفت خود را به روی آمریکا و شیرهای گاز خود را به روی شوروی ببندیم ».به هر حال تا
زمانی که ما در وزارت نفت مسئولیت داشتیم مذاکرات مقامات شوروی با ما به جایی نرسید اما بعد
از آنکه ما از وزارت نفت رفتیم ،باالخره آمدند و مصالحهای کردند.
توسعه و گسترش فعالیت گازرسانی

اتفاقا در سالهای اولیه بعد از پیروزی انقالب توسعه گازرسانی در شهرها و روستاهای
ایران با قطع صدور گاز به شوروی همزمان شد و تعداد قابل توجهی از مردم محروم در
روستاها از این نعمت بهرهمند شدند.

البته قبل از بستهشدن لولههای گاز به شوروی ،کار گازرسانی به مناطق مختلف شروع شده بود
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اما بالفاصله بعد از قطع صدور گاز به شوروی ،کارهای شرکت گاز بهشدت توسعه پیدا کرد و مناطق
زیادی صاحب گاز شدند .در این مدت به طور کلی صنعت گاز واقعا پیشرفت کرد .همان موقعی هم
که دکتر مرشد رئیس شرکت گاز بود ،زحمتهای زیادی برای توسعه گازرسانی کشیده شد .خوشبختانه
این شانس را داشتیم که مهندس سادات هم آن زمان در شرکت گاز بود و عالقه و جدیت زیادی داشت
به اینکه گازرسانی توسعه داده بشود .مدتی بعد همکه معاون وزارت نفت شد ،در آن فاصله گازرسانی
خیلی زیاد شد و به این جهت باید از سادات خیلی متشکر باشیم و نباید افتخار آن را بهحساب بنده گذاشت.
آنطور که اطالع دارم در مراسم افتتاح گازرسانی در یکی از روستاهای اطراف اصفهان،
جنابعالی با حضور در آن مراسم و مشاهده شعلهای که برای استفاده عموم اهالی در محوطه
بیرون خانههای مردم کشیده بودند جمله و عبارتی به این مضمون بیان کردید« :منظورم از
اینکه مانع از صدور گاز میشویم و خودمان آن را میسوزانیم همین است ».این عبارت در
روزنامهها هم منعکس شد.

بله .به روستایی بهنام «دوراهان» رفتیم و دیدم گاز را تا آن روستا رساندهاند و شعلهای هم بیرون
گذاشته بودند که عموم مردم از آن استفاده کنند .روستایی بود که من هنوز یادم است .از مشاهده آن
صحنه که جماعتی از هموطنان محروم میتوانستند از منافع گاز بهرهمند شوند واقعا احساس لذت و
رضایت میکردم.

صرفنظر از اینکه توسعه گازرسانی واقعا از کارهای بزرگ در سالهای پس از انقالب بوده،
این پرسش باقی است که در چند دهه گذشته چه اندازه صنعت گاز کشور توسعه پیدا کرد؟

مطلب مهمیکه در مورد گاز طی سالهای گذشته بحث شده و هنوز هم این مشکل کماکان
باقی است و باید برای رفع آن کاری انجام شود ،موضوع تبدیلگاز به مایع است .ما متأسفانه هنوز
خیلی روی این موضوع کار نکردهایم .البته االن کارهای خوبی در حال انجام است و امیدوارم
مهندس «زنگنه» با اقداماتی که خبر دارم در این زمینه انجام میشود بتواند کار را به نتایج خوب
برساند تا ما بتوانیم بهگاز مایع برسیم .صنعت گاز مایع را باید ایجاد کنیم و با کشتیها به جاهای
دیگر برای فروش بفرستیم و امیدواریم این کار هرچه زودتر انجام بشود.

از نظر ابزار ،وسایل و تجهیزات گازرسانی ،تکنولوژی ما در آن زمان در حدی بود که
بتوانیم نیازهای خودمان را تأمین کنیم؟
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بهتدریج جلو میرفتیم ،بهویژه که موضوع تحریمهای بینالمللی به شکلی که االن با آن مواجهیم
آن سالها مطرح نبود .عالوه بر این ،در لندن شرکتی برای خرید لوازم مورد نیاز داشتیم.
منظورتان شرکت «خرید کاال» است؟
بله .قبال اسم دیگری داشت که آن را به عنوان «شرکت کاال» تغییر دادیم .انگلیسیها تا مدتی این
ن امکانات را
شرکت را اداره میکردند .بعد خود ایرانیها مسئولیت اداره آن را به عهده گرفتند .باالخره ای 
داشتیم و چون آن موقع موضوع تحریم هم مطرح نبود بنابراین وسایل و تجهیزات مورد نیاز به دستمان
میرسید و الحمدهلل موفق شده بودیم .البته کوششهای دیگری هم در اینجا و خود شرکت نفت میشد.
مالحظه کنید وسایلیکه فقط به این دلیل که تاریخ مصرف یا عمر قانونیشان میگذرد ،یک شرکت
معظم دیگر وقت این را ندارد ببیند این جنس سالم یا ناسالم است .همین که عمر قانونی آن بگذرد جنس
را دور میاندازد یا در انبار کاالهای اسقاطشده میگذارد و بعد جنس نو را جانشین آن میکند .موقعی که
آدم پول داشته باشد و گرفتاری هم نداشته باشد به طور طبیعی چنین کاری میکند .ولی کارکنان ما خیلی
از همان ابزار و وسایل مستعملی را که در زمان کنسرسیوم به عنوان کاالهای اسقاطی در انبار مانده بود،
آوردند و مقادیر خیلی زیادی از آن کاالها بهکارمان آمد .آنها توانستند قطعههای زیادی را منظم و مرتب
کنند و دوباره از آنها استفاده کنند .البته من نمیگویم که همیشه این کار را میتوان انجام داد .ولی به هر
حال فضای حاکم بر کشور طوری بود که باالخره چنین اقدامی را میطلبید .نیروهای کار ما انگیزههای
زیادی داشتند و میگفتند اینها اموال بیتالمال است و هنوز قابل استفادهاند و نباید آنها را دور ریخت.
با مالحظه این مطالب از چه زمانی شرکت گاز درآمدزا شد؟
شرکت گاز در زمان ما نمیتوانست درآمدزا باشد ،چون درآمدهای گازی که بهروسها میفروختیم،
بهکلی قطع شده بود .هرچند همانطور که قبال گفتم آن درآمدها هم قابل توجه نبود .به هر حال پس از
قطع صادرات گاز به شوروی شرکت گاز رفتهرفته کار خودش را میکرد و برای ادامه حیات خود دیگر نیازی
به پول آنها نداشت و کارهای جاری خود را انجام میداد .بعد از دوره مدیریت ما دوباره طی قراردادی میان
ایران و شوروی ،صادرات گاز به آن کشور از سر گرفته شد و بهتدریج شرکت گاز درآمدزا شد.
آیا قیمتهای فروش گاز به کشورهای دیگر منصفانه شده است؟
بله .قیمتها عوض شده است .دقیقا نمیدانم چه قیمتی شده ،ولی دیگر مانند گذشته نیست و
نرخها تغییر کرده است.
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بنا بر توضیحات جنابعالی قاعدتا اکنون باید درآمدهای حاصل از فروش گاز ،عدد و رقم
قابل توجهی را در بودجه کشور به خود اختصاص داده باشد .اینطور نیست؟

قاعدتا باید درآمدهای حاصل از فروش گاز در بودجه بیاید .چون اصال سیستم بودجه ،این دو
(نفت و گاز) را از هم جدا کرد و کسی که بودجه مینویسد باالخره ناگزیر است یک عدد جلو هر
کدام بگذارد .یک خرده طنز بود که ما جلو درآمدهای گاز عدد صفرگذاشتیم.
دکتر مرشد تا چه مدت با وزارت نفت همکاری کرد؟ آیا شما با ایشان در مسائل کاری
اختالفی نداشتید؟

تا موقعی که من وزیر بودم ،ایشان قائممقام من بود .بعد از رفتن من از وزارت نفت ،ایشان هم
رفت و ما با هم هیچ اختالفی نداشتیم .ایشان کار خودش را میکرد و خیلی هم مرد محترم و آدم
بسیار سالمی بود ،ورزشکار هم بود و زیاد پیادهوری میکرد .خدایش بیامرزد.
ایشان از شما بزرگتر بودند؟

نخیر .چند سال از من کوچکتر بود.

تشکیالت وزارت نفت

شما در وزارت نفت چند معاون داشتید و عنوان معاونت هر کدام چه بود؟

معاونین سه نفر بودند .یک نفر «رحیم گواهی» معاون کل بود .البته ایشان مدت زیادی نتوانستند در
وزارتخانه باشند چون سمتشان عوض شد و به جای «امیرانتظام» (آن موقعی که برای امیرانتظام آن
مشکالت پیش آمد) عنوان سفیر ایران به استکهلم رفتند .معاون بعدی مهندس «بوشهری» بود که امور
مربوط به نفت را رسیدگی میکرد .بعد مهندس سادات بود .ایشان غیر از زحمات کلی که در وزارتخانه
میکشید ،امور مربوط به گاز را نیز زیر نظر داشت .دکتر مرشد هم که در اصل قائممقام بودند.
معاون پارلمانی نداشتید؟

نه ،آن موقع معاونتی به عنوان پارلمانی نبود.

امور مربوط به اداری ـ مالی زیر نظر کدام معاونت بود؟
مسائل مربوط به اداری ـ مالی خیلی ناچیز و کم بود چون اصال تعداد نیروهای ما زیاد نبودند.
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یادتان هست چه تعداد کارمند در تشکیالت وزارتخانه بودند؟

تصور میکنم در وزارت نفت کمتر از  30کارمند داشتیم و ما با این تعداد همه کارها را انجام
میدادیم .البته در مجموعه تشکیالت مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی ،هزاران نفر اشتغال داشتند.
اصال نظر ما این بود که شرکتها باید تمام کارهای اجرایی را انجام بدهند.
استقرار فعالیتهای مربوط به اوپک در وزارت نفت
از مجموع امکانات موجود در تشکیالت وابسته به وزارت نفت و در صورت لزوم از دیگر وزارتخانهها
استفاده میکردیم .فرض بفرمایید پیش از انقالب ،جمشید آموزگار به عنوان وزیر دارایی ،نماینده ایران
در اوپک بود .زمانی که وزیر کشور هم شد ،همین کار را میکرد و او را رها نکرده بودند .اما به طور کلی
تشکیالت اوپک در وزارت دارایی مستقر بود .بعد از انقالب ما اوپک را از وزارت دارایی تحویل گرفتیم
بدون آنکه کارمندی از آنان بگیریم .نیازی و کاری هم به آنها نداشتیم .کسانی که در خود شرکت نفت
بودند و برای اوپک کار میکردند ،خودشان را موظف میدیدند برای حضور ایران در اوپک همکاریکنند.
کار اوپک جلساتی بود در دست خودمان و کارهای آن را خودمان انجام میدادیم.
نماینده ایران در اوپک خودتان بودید یا اشخاص دیگری به جای شما به اوپک میرفتند؟

نه .خود من بودم.

مثل همین رویهایکه االن وزیر کنونی (مهندس زنگنه) دارند.

بله .قاعدتا باید همینطور هم باشد.

میراثی که از کنسرسیوم باقی ماند

اگر اجازه دهید پرسشیکه قبال عرض کردم را دوباره خدمتتان مطرح کنم .به نظر جنابعالی
اساسا دستاوردهای شرکت نفت در کدام بخشها (اکتشاف ،عملیات استخراج ،بهرهبرداری،
پاالیش ،فروش و صادرات) موجب پایداری و قدرت صنعت نفت شد؟ و چه بخشهایی به
بازسازی و تقویت نیاز داشت؟ زمانی که از نزدیک در جریان فعالیتهای نفتی قرار گرفتید
ساختار کدامیک از شرکتهای مرتبط با این صنعت نیازمند اصالحات بود؟

صرف نظر از روابط و مناسبات سیاسی ،اینکه انگلیسیها در موضوع نفت از نظر ما غاصب و
غارتگر بودند و در مدت چند دهه منابع نفت ما را چپاول کردند یک بحث است .اینکه آنان صنعت
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نفت ایران را بهخصوص از لحاظ فنی چگونه اداره میکردند موضوع دیگری است و باید این دو
را از هم تفکیک کرد .آنان بهطور کلی از خودشان میراث خوبی گذاشتند ،استانداردهای مربوط به
خودشان را همهجا داشتند و رعایت میکردند .باالخره آنها تشکیالت نفتی را هر طور بود ادارهکردند
و همه تجربیات و دانش آنها برای ما ماند و بهتر از آن در زمان کنسرسیوم انجام شد .کار اقتصادی
صحیح را نمیشود همینطوری کترهای [بدون مطالعه] در کشور انجام داد .آنها همه اینها را داشتند،
بنابراین در نحوه اداره این صنعت مشکل جدی وجود نداشت ،اگر هم بوده ،من درک نمیکردم.
یعنی کنسرسیوم یک دستاوردی در اداره این شرکت به وجود آورده بود ،یکسری
کتابها درست شده بود .درست عرض میکنم؟ شرکت نفت انگلیس و ایران با همه
عظمتی که داشت ،میدانید اصال ساختمان آن کجای تهران بود؟

ساختمان باغ ملی را شما حتما مالحظه فرمودهاید؛ همانجا که ساختمان وزارتخارجه قرار دارد،
آنجا یک ساختمان کوچک دو ـ سه طبقه بود .اصال تمام تشکیالت شرکت نفت و مدیرعامل شرکت
در همان ساختمان کوچک خالصه میشد .اصال این حرفها و تشریفات که االن مطرح است در
میان نبود .همهچیز جمعوجور شده بود و همه کارها جنبه اقتصادی داشت.
زمانی که شرکت ملی نفت جایگزین شرکت سابق نفت شد و زیر چتر کنسرسیوم قرار گرفت،
چندی بعد اولیای شرکت ملی نفت به این نتیجه رسیدند که ساختمان مجهز و مناسبی در بهترین
نقطه آن روز تهران بسازند .این ساختمان در خیابان طالقانی ساخته شد و اکنون به عنوان ساختمان
مرکزی شرکت نفت شهرت دارد.
ظاهرا شرکت مقاطعهکار «نوکار» ،ساختمان مرکزی شرکت نفت را ساخت؛ شرکتی که
مرحوم مهندس سیفاهلل معظمی و مهندس احمد زنگنه آن را در سالهای دهه  1330تأسیس
کرده بودند.

بله ،آنها یک شرکت داشتند ولی درست نمیدانم که این ساختمان را آنها ساختند یا نه.

آن اندازه که میدانم پروژه ساخت این ساختمان را به شرکت نوکار پیشنهاد کردند و
آنها ساختند.

به هر حال ساختمان خوبی است و االن مسئوالن وزارت نفت هنوز در آن هستند.
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توسعه ناموزون فعالیتهای اقتصادی در گذشته

در سالهای پیش از انقالب منتقدان رژیم گذشته دائما بر این نکته تأکید میکردند که
نفت و گاز سرمایه ملی است و آیندگان در آن سهم دارند .حتی آنان استخراج و فروش چند
میلیون بشکه نفت در روز و نیز صادرات گاز به خارج را خیانت به مردم و تاراج سرمایههای
ملی قلمداد میکردند .در صورتی که بعد از انقالب هم هر چه جلوتر آمدیم ،تالش برای
استخراج و صادرات بیشتر نفت و گاز ،شاخصی برای موفقیت دولتها به حساب میآمد.
به نظر شما درک مسئوالن سیاسی و اقتصادی انقالب نسبت به فعالیت گذشته نفتی در
بخشهای مختلف استخراج ،پاالیش ،کارشناسان خارجی ،فروش و صادرات چه اندازه با
واقعیت مطابق بود؟

ببینید ،در زمان حکومت شاه ،آخرین و باالترین رقم صادرات نفت به خارج ،پنج میلیون و هفتصد
هزار بشکه در روز بود .بعد از دوره جهش سال  1354که قیمت نفت افزایش یافت ،قیمتها برای
مدت دو ـ سه سالی ثابت مانده بود .شاید یکی از دالیل وقوع انقالب ایران ،همین اشتباه شاه در
آوردن پول زیاد نفت به داخل ایران بود.
یعنی وقتی زیربناها فراهم نیست ،به اندازه کافی اسکله ،جاده و یا کامیون ندارید که بار را از
گمرک بیاورید و به مصرفکننده برسانید ،ب ه طوری که مقادیر زیادی از جنسهایی که وارد میکنید،
پیش از اینکه به دست مصرفکننده برسد در اثر بارندگی یا تابش شدید آفتاب ،فاسد و خراب بشود و
بعد مقدار زیادی اجناس فاسد را به مردم بدهید؛ کشتیها در بنادر معطل شوند و نتوانند نوبت بگیرند
و مجبور شوید «دموراژ» 1بدهید .بنابراین توسعه باید همراه با اینها باشد و بهتدریج جلو برود .پول
زیاد به تنهایی کاری صورت نمیدهد و چه بسا عامل بزرگترین اشتباهات میشود.
این اواخر شاه مقدار کمی متوجه اشتباه خود شده بود ،برای همین بخشی از درآمدهای نفت را به شکلی
خرج کرد تا پولهای زیادتری داخل کشور نشود و در اقدامی مثال سهام کمپانی «گروپ» را خرید .اما
همین کارها را هم بیشتر روی حالت غرور و تکبر انجام میداد .دستش را به یقهاش میانداخت و با چشم
آبیها مخالفت میکرد .برنامه تدوینشده سازمان برنامه را بهم زد و برنامه جدید درست کرد و ارقام را باال
برد بدون توجه به اینکه قدرت جذب ندارد .قدرت جذب نداشتن خطرناک است.
اصال همهچیز را از بین میبرد و به جای آن طبقه فاسدی درست میکند ،ناراحتی میآورد و
باالخره همه اینها در سقوط رژیم تأثیر داشت.
 Demurage .1به معناي كرايه معطل ماندن كشتي در بندر.
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ظاهرا او به این نتیجه رسید که قیمت نفت باید از حالت ثابت خارج شود .لذا همسو با دولت
عربستان سعودی به آمریکاییها قول داده بود که نباید قیمت نفت باال برود .بنابراین در سال 1357
قیمت نفت تقریبا به بشکهای  11دالر رسید.
فعالیتهای نفتی بعد از انقالب
انقالب ایران بالفاصله قیمتها را باال برد .موقعی که من به وزارت نفت رفته بودم ،قیمت به 18
دالر رسیده بود و همینطور بهتدریج قیمت تغییر میکرد و افزایش مییافت .به طوری که در زمان
خدمتم در آنجا قیمت رسمی به  37دالر رسید .البته ما نفت خود را بیشتر به صورت تکمحموله
میفروختیم و اغلب خریدارانی را که میآمدند تا از ما نفت بخرند ،ملزم میکردیم مثال  10درصد آن
را به شکل تکمحموله خریداری کنند .نرخ تکمحموله ما به  46دالر هم رسید.
منظور از فروش تکمحموله این است که نفت ،خارج از قرارداد و به طور آزاد فروخته شود .مثل
آن مقدار نفتی که به نتردام میرفت و فروخته میشد .نمیتوانیم اسم آن را بازار سیاه بگذاریم ولی
باالخره بازار فروش آن آزادتر از چارچوبی بود که اوپک تعیین میکرد.
این نوع فروش اصال گرفتاریهای اوپک و غیره را نداشت و از آن جدا بود.
البته به این مطلب توجه داشتیم که مشکل سالهای پایانی رژیم شاه تکرار نشود و بارها
میگفتیم :اصراری به فروختن زیاد نداریم و نفت را به مقداری میفروشیم که نیاز ارزی کشور را
تأمین کنیم ،بنابراین ،اگر قیمتها باال برود میزان تولید خود را پایین میآوریم .فقط در مواردی که
به صیانت از چاههای خود نیاز داشته باشیم و امکانات فنی اجازهدهد یا در جاهایی که منابع مشترک
داریم و اگر استخراج نکنیم و برنداریم دیگران برمیدارند ،این کار را اولویت میدهیم .بقیه منابع را
میکوشیم بادقت و احتیاط برداشت کنیم .قرار هم بود که مثال فرض کنید روزانه  2/5تا  3/5میلیون
بشکه بیشتر برداشت نکنیم .این نظری بود که آن موقع داشتیم .اینطور نبود که هرچه میتوانیم
تولید خودمان را افزایش دهیم تا بازار خودمان را در اوپک تقویت کنیم.
نگران نبودیم بازار از دست برود ،چون با یک مقداری تبلیغات ،ارزانفروشی و تخفیف دادن،
نبض بازار را میتوانستیم به دست بیاوریم .اینکه شما بیایید و اصرار داشته باشید حاال که عربستان
ن بهانه اگر من
در ردیف اول صادرات نفت قرار دارد ،پس ما حتما باید مقام دوم را حفظ کنیم به ای 
این کار را نکنم و جلو نیایم ،عراق مثال جای ونزوئال جلو میآید ،چنین استداللهایی را درست
نمیدانستیم .از این نگران نبودیم که فالن کشور تولیدش باالتر باشد! نمیخواستیم در اینگونه
مسابقات شرکت کنیم.
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موقعیت ایران در اوپک

ببخشید ،کشوری که نفت بیشتری تولید میکند ،مگر از موقعیتی برتر در اوپک
برخوردار نمیشود؟

نه .برای اینکه در اوپک همه حق وتو دارند ،یعنی در آنجا اجماع مطرح است .کما اینکه االن شما
مالحظه میکنید در فریز کردن نفت در کشورهای عضو اوپک ،عربستان چقدر فشار میآورد .حتی روسیه
را که خارج از اوپک است ،با خودشان همراه کردند که فریز کنند ،اما ایران وارد این بازی نشد و حق هم
داشت و موفق هم شد .پس میبینید که با مخالفت ایران ،سیاست عربستان کاری از پیش نبرد .بنابراین با
تولید نفت بیشتر ،موقعیت برتری برای شما ایجاد نمیشود .موضوع این است که ببینید نیاز داخلیتان چقدر
است و چه مقدار از این ثروتی که از زیرزمین در میآورید ،به ثروت زیربنایی بدل میشود.
اهداف و برنامههای اجرایی شما در وزارت نفت چه بود؟ در کارها چه اندازه نگاه استراتژیک
حاکم بود؟ بعد از انقالب چه اندازه توانستیم در اوپک موقعیت خودمان را حفظ کنیم؟ چرا
نتوانستیم ریاست اوپک را به دست آوریم؟

موقعیت ما در اوپک خوب بود و مورد احترام هم بودیم .ریاست اوپک بحث دیگری است .دوره
وزارت من خیلی طوالنی نبود ولی بعدها هم دبیرکل اوپک را از ایران انتخاب نکردند .اولین دبیرکل
اوپک ایرانی بود و «فؤاد روحانی» برای این مسئولیت در نظر گرفته شد .سالها بعد که باز نوبت به
ایران میرسید ،سمت دبیرکلی را به دلیل بعضی مخالفتها به ما ندادند اما اینها دیگر به زمان من
مربوط نمیشد .در عین حال مسئله تنها به دست آوردن دبیرکلی و ریاست اوپک نیست بلکه کوشش
برای انتخاب دبیرکل و اینکه چه کسی یا کشوری ریاست اوپک را به دست گیرد مهمتر است و ایران
همیشه در تعیین دبیرکل اوپک نقش اساسی و تعیینکننده داشته است.
آن زمانی که نماینده ایران در اوپک (جمشید آموزگار) را گروه مافیایی «کارلوس»
گروگان گرفت ،موقعیت ایران در اوپک چگونه بود؟

مقصودتان از موقعیت چیست؟!

گفته میشد که آن زمان ایران در اوپک حرف اول را میزد و اینطور نبود که عربستان
یکهتاز باشد.

مگر االن کیست؟ االن باز حرف اول را کی میزند؟! االن هم همینطور است .االن هم هیچ
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فرقی با گذشته نکرده است .االن مالحظه کنید وزیر نفت ایران (زنگنه) آمده و به دیگر اعضای اوپک
اجازه فریز نمیدهد .آنها هم به هدفی که میخواهند نمیرسند یعنی همه را فلج کرده و این کار را
خیلی خوب انجام داده و مطمئن باشید حرف اول را میزند ،عربستان هم حرف اول را میزند .به
این دلیل که هر کدام از اعضای اوپک حق رأی مساوی دارند و میتوانند نقش ایفا کنند .فرض کنید
کشور گابون با  500 - 400هزار بشک ه نفتیکه روزانه صادر میکرد ،همان مقدار در اوپک اختیار
داشت که ایران و عربستان داشت .در تعیین سهمیه و قیمت اساسا اوپک تا به حال نیامده مستقیم
این کار را بکند .یک ایراد که من آن موقع داشتم ،گفتم چرا رودربایستی میکنید؟!
ما یک کارتل هستیم و میتوانیم به این شکل عمل کنیم ولی اوپک تا کنون نیامده به صورت
کارتل عمل کند و قیمتها را باال و پایین ببرد .کما اینکه در موقعی که من وزیر بودم ،هیچوقت
قیمت معلوم نشد و ما هم زیر بار قیمتهایی که تعیین میکردند نمیرفتیم و در موارد لزوم با کمی
تبلیغ و تغییر مختصری در تولید با قیمت در بازار بازی میکردیم .فرض کنید اگر  200هزار بشکه
زیاد یا کم میشد ،قیمت تغییر میکرد .عامل اصلی که قیمت را دیکته میکند ،بازار است.
بر همین اساس که میفرمایید ،آیا دولتهای غربی نمیتوانستند بیشتر با قیمت نفت
بازی کنند؟ بهویژه پس از استخراج و تولید نفت در دریای شمال ،دولت انگلستان چه
اندازه روی قیمت نفت اوپک تأثیر گذاشت؟

تولید آنها در مقابل  10میلیون بشکه عربستان کاری نمیتوانست انجام بدهد .عربستان همیشه
مانع باال رفتن قیمت نفت بود ،حتی در زمان ما هم بود چون متأسفانه وابستگیهایی داشتند.
استدالل عربستان برای پایین نگهداشتن قیمت نفت

نقش عربستان در تحوالت آینده اوپک چگونه است؟

حاال البته مجبور شدهاند برای خودشان مقداری استقالل ایجاد کنند .این مطلب را االن عدهای
ی آنها بحث نمیکنم ،درست است که عربستان وابستگیهای
احساس میکنند .من در مورد وابستگ 
زیادی به آمریکا دارد اما اینطور هم نیست که نوکر دستبسته آمریکا باشند و هرچه آنها بگویند اجرا
کند .نه ،نوکرها هم هر کدام برای خودشان استقاللی دارند .در اوپک یک کمیته استراتژی داشتیم که
ایران هم عضو آن بود« ،زکی یمانی» هم بود .مقامات عربستانی استدالل میکردند و میگفتند ما باید
کاری کنیم تا نفت ارزش خودش را از دست ندهد ،در غیر این صورت منابع دیگر انرژی مانند باد و
خورشید خیلی زود جایگزین نفت میشوند .در حال حاضر هیچکدام از این منابع نمیتوانند با نفت رقابت
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کنند .این استدالل درست است .برای اینکه در مورد نقش عربستان مطلب بیشتر روشن شود ،بهترین
مثال اتفاقی است که چند سال قبل و بعد از افزایش قیمت نفت انجام گرفت.
شما میدانید که ده سال قبل قیمت نفتچنان باال رفته بود که حتی به بشکهای  100تا  110دالر
هم رسید .موقعی که «اوباما» رئیسجمهوری آمریکا شد با توجه به باالرفتن قیمت جهانی نفت ،اعالم کرد که
قصد دارد در زمینه تولید نفت ،آمریکا را خودکفا کند .او از کجا میخواست آمریکا را خودکفا کند؟ دولت آمریکا
که تا آن روز برای پرکردن ذخایر استراتژیک خود از خارج نفت وارد میکرد و «شركت آرامکو» و دیگران
تقویتش میکردند ،شاید از خود ایران هم نفت خریده بودند .اما باالرفتن قیمت نفت موجب شد تا اوباما
به آمریکاییها قول دهد با استخراج از چاههای نفت شیل (منابع غیرمتعارف) ،این کار را خواهد کرد.
هزینه استخراج نفت از منابع غیرمتعارف تقریبا  40دالر بود و حاال با این افزایش قیمت برای آنها صرف
میکرد که نفت مورد نیاز خود را از این منابع استحصال کنند .عربستان در اینجا تمام هم خود را صرف
کرد تا قیمت نفت را پایین نگه دارد.
در ایران بسیاری معتقد بودند که این اقدام عربستان ،علیه ایران و روسیه بود زیرا از نظر آنان
عربستان نوکر دستبسته آمریکا بود و بدون هماهنگی با آنان چنین کاری را نمیکرد .در حالی
که من چنین نظری نداشتم و دوستان خیال میکردند چرتوپرت میگویم .از نظر من تالشهای
عربستان برای پایین آوردن قیمت نفت بیشتر برای آن بود تا برای دولت آمریکا ،استخراج و
بهرهبرداری از نفت از منابع غیرمتعارف صرف نکند .تمام هدف عربستان این بود که تولید از منابع
غیرمتعارف نتواند نفت متعارف را از بازار خارج کند.
البته در این مبارزه عربستان پدر خودش و پدر همه را درآورد ،به این خاطر که در این مسئله افراط کرد
ولی ضرر زیادی هم به آمریکاییها وارد کرد .آمریکاییها هم با آنکه مقادیر زیادی سرمایهگذاری روی
نفت غیرمتعارف کردند و داشتند تولید خود را به جایی میرساندند ولی االن با پایین آمدن قیمتها ،دیگر
ی عربستان وارد بود
برای آمریکا صرف نمیکند در این زمینه سرمایهگذاری بیشتری کنند .بنابراین ایراد فن 
که میگفتند نباید نفت ارزش خودش را از دست دهد در این صورت دیگر منابع انرژی وارد صحنه شده و
موفق میشوند ما را از دور رقابت خارج کنند.
نتیج ه اینکه نفت هنوز میتواند در بازار به عنوان یک عامل نقش اساسی داشته باشد .غیر از منابع
غیرمتعارف هم مراتب دیگر انرژی از قبیل باد ،خورشید و غیره هر کدام قیمتهای خودشان را دارند اما
اینها هیچکدام االن با نفت نمیتوانند رقابت کنند .منابع غیرمتعارف هم به شکلی که عرض کردم از بازار
خارج شده است .گیرم عربستان با این عملش در این کار افراط کرد و خودش را گرفتار کرد و نمیتواند
دیگر قیمت را باال بکشد ،اما االن خیلی میکوشد قیمت نفت مقداری باال کشیده بشود.
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البته مطمئن باشید اگر قیمت باال هم کشیده بشود ،دیگر نفت از  60 - 50دالر باالتر نخواهد رفت.
تا چه مدتی؟
ب ه نظرم این قیمت برای همیشه خواهد بود و اگر قیمتش باال برود ،موقتی است .برای اینکه باال
رفتن قیمت نفت ،موجب میشود تا برای منابع دیگر انرژی صرف کند که به بازار بیایند.
چیزیکه االن برای بشریت اهمیت یافته رعایت نکات زیستمحیطی است و اگر دولتها واقعا
بخواهند این مهم را رعایت کنند ،باید قیمت نفت  150تا  200دالر بشود .در این صورت صرف
میکند منابع دیگر هم وارد بازار شوند و کشورهای نفتخیز هم کمتر استخراج کنند و از محل باال
رفتن قیمت ،درآمد مورد نیاز خود را کسب کنند.
واقعا اگر بخواهند برای دنیا و بشریت کاری بکنند ،باید این کار بشود .عربستان میخواست
بازرگانی کند ولی در این کار هم شکست خورد و همه را هم شکست داد .ممکن است قیمت نفت
روزی به  200تا  250دالر هم برسد ولی آن موقعی است که دیگر انرژیها مانند انرژی خورشیدی
به کار گرفته میشوند.
چالشهای وزارت نفت

مشکالت و چالش اصلی شما در آن اوضاع بحرانی انقالب چی بود؟

ببینید تندرویهای اول انقالب بود ،حتما با مهندس سادات هم صحبت کردهاید و در این مورد
بیشتر برای شما گفتهاند ،یعنی وضع طوری بود که حتی مرا در آبادان گروگان گرفته بودند.
«ارید حیاته و یرید قتلی»[ 1خنده مالیم] حیات دیگری را میخواهند و نابودی طرف را میخواهند.
یکچنین حالتی بود .بیشتر چپیها بودند .همان مشکلی که فرض کنید هر اتاق دانشگاه تهران به
یک اتاق جنگ بدل شده بود و بعد کار را به مشکل کشاند ،این مشکالت را هم داشتیم .خب من
میدیدم که مثال تودهایها ،مجاهدین ،فداییان از خواستهای بیاساس خود دست برنمیدارند.
قاطی کرده بودند و این مشکالت بود ولی میدانستم کارها باید با درایت حل شود .یعنی با سالح،
زور ،آدمکشی و خشونت کار به جایی میرسد که االن برای همه آنها رسیده است.
« .1من برای تو زندگی میخواهم و تو برای من مرگ میخواهی»...
بخشی از متن شعری است که حضرت علی(ع) به هنگام بیعت «ابن ملجم مرادی» در آغاز خالفت خود بر زبان راندند و خطاب به او فرمودند:
عذیرک من خلیلک من مرادی»...
«ارید حیاته و یرید قتلی
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گروههای فشار

با توجه به فعالیت گروههای فشار ،آن زمان شما چقدر در کارتان استقالل داشتید؟
فشارهای داخلی روی شما بیشتر بود یا فشار بینالمللی؟

مثال فرض کنید ،از خارج صنعت نفت مشکالتی پیش میآمد .آن اوایل که من رفته بودم مشکل 
ی
به نام «یا روسری یا توسری» مد روز شده بود .خب نحوه برخورد با این مسئله در شرکت نفت که
بیشترشان مستفرنگ بودند ،مشکل بود .برخورد من با اینها ،برخوردی دوستانه ،برادرانه و پدرانه بود.
مثال فرض کنید با صدور اعالمیهای که جنبه دوستی و نصیحت داشت با لحن مالیمی نوشته بودم
باالخره حاال انقالب شده و باید طوری رفتار کنیم که مطابق با ذوق و سلیقه همه مردم باشد ...همان
موقعدیدم یکی از روحانیان نزدیک به امامخمینی آنجاآمد و روی سابقهای که با نزیه داشتم ،البته
از من بدش نمیآمد .ایشان آمد و اعالمیه را نگاه کرد .پیش خود گفتم حتما االن خوشحال میشود،
چون مطمئن بودم از بسیاری آقایان بهتر نوشتهام .نگاهی به من کرد و گفت« :خیلی ضعیف است!»
ما اصال وا رفتیم ،یعنی انتظارات بیشتری داشت .متأسفانه این نوع اهانتها بود.
عالوه بر این چپیها اذیت میکردند .فرض کنید« ،گرانمایه» (رئیسکل پاالیشگاههای ایران) طبق
برنامههای مرتبی که میراث شرکت سابق نفت بود باید برای بازرسی و سر زدن به پاالیشگاهها ،به
شهرهایی که پاالیشگاه داشتند میرفت .اینها همه برنامه داشتند .یکدفعه به ما اطالع دادند که ایشان را
که برای بازدید از پاالیشگاه به آبادان رفته بود ،گرفتهاند.
پرسیدیم« :کی گرفته است؟» گفتند« :شوراهای اسالمی!» حاال شوراهای اسالمی کارگران هم
به تعداد الی ماشاءاهلل همینطور سبز میشدند .واقعا جای تعجب بود .آخر مگر میشود؟! این کار
یعنی بهمریختگی کار! به «رهنما» (دادستان وقت) تلفن کردیم و گفتیم« :رئیس پاالیشگاههای ما
آنجا آمده و در آبادان ایشان را گرفتهاند! آخر این چه بساطی است؟!» گفت« :همین االن موضوع را
پیگیری میکنم ».رفت و ترتیب کار را داد و سه نفری را که واقعا در این کار دست داشتند ،گرفته
ی در شورای انقالب داشتیم ،یادم میآید برخی
بود .بعد موضوع روشن شد و او هم آمد .ما مشکل 
که در حزب جمهوری اسالمی بودند ،فشار میآوردند که« :آقا در چنین جریانی آمدهاند سه نفر را
گرفتهاند؛ مرتب هم از آبادان به ما مراجعه میشود و میرویم به رهنما دادستان آنجا میگوییم .او
میگوید« :اگر وزارت نفت رضایت بدهد ما آزادشان میکنیم ،اگر ندهد آزاد نمیکنیم ».حاال شما
رضایت بدهید ».گفتم« :من رضایت نمیدهم .به من چه مربوط است! مقامات قضایی باید کار
خودشان را بکنند .رفتهاند مدیر پاالیشگاههای کشور را بیجهت گرفتهاند».
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اینها چه کسانی بودند و به کدام بهانه او را گرفته بودند؟
در حقیقت بهانه تعدادی از تندروها برای مخالفت این بود که میگفتند اینها طاغوتی هستند .ما
هم به اینکه اینقدر کشور را از سرمایههای انسانی قبلی شخم بزنیم اعتقادی نداشتیم.
دفاع مهندس بازرگان از «رضا فالح»

آیا شما هیچوقت مهندسان قدیمی شرکت نفت را اخراج کردید؟

نمیدانم و یادم هم نمیآید .اگر چنین بود ،باید تعداد آنها خیلی معدود باشد .سعی ما این بود که
حتیالمقدور به ترکیب نیروهای خود دست نزنیم .یاد موقعی میافتم که نفت ملی شده بود و مرحوم
مهندس بازرگان از سوی دکتر مصدق به جنوب ایران رفت و در آبادان مکی با مداخالت خود در
کارها با ایشان برخورد کرد و خیلی موجب اذیت ایشان شد .مکی و تعدادی دیگر شلوغ میکردند و
جوش میزدند که فالح نوکر انگلیسیها و فالن بوده و باید برود و دلیل اصلی اذیت آنها همین بود.
(شرکت نفت از سالها پیش یک روزنامه بولتن مانندی داشت که در آن خبرهای روز مربوط به نفت
درج میشد .دوره ما هم این کار میشد و من هم گاهی مقاله میدادم).
همان موقع مهندس بازرگان مقالهای در روزنامه شرکت نفت نوشت که اگر عنوان مقاله را
بگویم ،شما تا آخرش را میخوانید .واقعا نوشتن چنین مقالهای در آن زمان شجاعت میخواست.
عنوان مقاله «قیمتیتر از نفت» بود.
ایشان در مقاله یادآور شده بود که« :درست است ما آمدهایم نفت را ملی کردهایم و چه کردهایم
و چه کردهایم ،ولی به این نکته توجه نمیکنیم که قیمتیتر از نفت ،کارشناسان و نیروهای انسانی
ما هستند ».منظورش از نوشتن این مقاله آن بود که مواظب باشیم و قدر سرمایههای انسانی را
بدانیم و آنها از بین نبریم .همان فالح در موقعی که صنعت نفت ملی شده بود ،با این وجود که به
انگلیسیها نزدیک هم بود ،بزرگترین خدمت را به ما کرد و در ایران ماند.
مهندس بازرگان نسبت به دکتر فالح نظر نامساعدی نداشت؟
س او دیگر خارجی نیست .چنین
س این آدم انگلیسی بود ،حاال رئی 
نه .میگفت« :آن موقع رئی 
آدمی چون در امور مربوط به نفت بیش از دیگران وارد است و بیشتر آموزش دیده بهتر است او را
نگه داریم .دیگر چه میگویند؟!»
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به حسین مکی اشاره کردید .متأسفانه او تا این اواخر هم از مهندس بازرگان گلهمند
بود و با او مشکل داشت .پیش از درگذشت او مدت چند سال هفتهای چند روز بعدازظهرها
خدمت او میرفتم.

روزی در مورد خاطراتش از خلع ید میگفت« :در آبادان که بودیم مهندس بازرگان (رئیس هیئت
خلع ید) از حاضرشدن در پذیرایی میهمانی رؤسای انگلیسی شرکت نفت خودداری میکرد چون
آنها مطابق معمول با مشروب پذیرایی میکردند و به همین دلیل ایشان هم نمیآمد ».مکی از این
جهت ناراحت بود و میگفت« :به مهندس بازرگان گفتم لیوان مشروب را باال بگیر و فقط لب خود
را خیس کن اما نخور ».گله میکرد که« :این اندازه خشک بود و در مذاکره با انگلیسیها ضوابط و
قواعد را رعایت نمیکرد ».خداوند ،مکی را بیامرزد ،در کارها خیلی دخالتهای بیمعنا میکرد .اصال
وارد جزئیات میشد ،در حالی که او فقط عضو هیئت نظارت بر خلع ید بود و حق دخالت در امور را
نداشت و مهندس بازرگان مدیرعامل شرکت نفت و رئیس هیئت ایرانی بود .مکی نمیباید در اداره امور
دخالت میکرد و اصال چنین حقی نداشت .اما دوست داشت خود را جلو بیندازد و برایش خیلی مهم بود
که مردم برای او دست بزنند و هورا بکشند.
اصال در انظار عمومی طوری وانمود کرده بود که مردم گمان میکردند او رئیس هیئت
ایرانی مذاکرهکننده است.

مرحوم بازرگان در این مورد گاهی با من درد دل میکرد و میگفت« :چرا اینها اصال این کارها را
ن مسائل
میکنند؟! مثل اینکه اصال برای آنها دستزدن و هورا کشیدن مردم مهم است ».در حالی که ای 
برای بازرگان هیچ اهمیتی نداشت و فقط میکوشید کار خودش را درست انجام دهد .خدا او را بیامرزد.
هنوز قدر بازرگان برای این مردم مجهول است .انگار برای این زمان نبود .برعکس او عدهای هم بودند
که در آن زمان جلو انگلیسیها معلق میزدند! ولی چه میشود کرد؟! اصال اگر قرار بود مردم علم خدا
را داشته باشند ،در این صورت به هم رحم نمیکردند و حتی همدیگر را پارهپاره میکردند .خوشبختانه
آن علمی را که خدا دارد ،ما نداریم.
باز جالب است برای شما بگویم وقتی که رئیس سازمان برنامه بودم ،خانم «پری فاتح» منشی
من بود .این خانم ،دختر «مصطفی فاتح»  -نویسنده کتاب «پنجاه سال نفت ایران» -بود .مصطفی
فاتح هم دانشآموخته برجسته  MITبود .این خانم کارهای اداری مرا انجام میداد و به کسی کار
نداشت اما بعضی اعتراض میکردند که« :فالنی چرا دختر فاتح را آورده است؟!» به آنها پاسخ
میدادم که« :او با کار آشناست و باید او را نگاه داشت .زمانی رئیس او در سازمان برنامه« ،صفی
س او هستم».
اصفیا» و یک موقع هم «عبدالمجید مجیدی» بوده ،حاال هم من رئی 
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شما با این افراد یعنی با مرحوم اصفیا« ،خداداد فرمانفرمائیان» و «کاظمزاده» کار
کردهاید و احتماال آنها را خوب میشناسید .آیا با خود «ابتهاج» هم کار کرده بودید؟ شما
چه سالی به سازمان برنامه رفتید؟

نه ،با ابتهاج کار نکردم .تصور میکنم سال  1342بود که به سازمان برنامه رفتم .بعد از سفر ژاپن
بود و اصال بعد از همین کار زلزله و اینها بود.
آموزش کارکنان نفتی و تالش برای خودکفایی

در اوضاع و احوالی که شما مسئولیت وزارت نفت را به عهده گرفتید ،سرعت حوادث
و بیثباتی امور به گونهای بود که نمیتوان انتظار داشت وزارتخانهها و سازمانها وظایف
ف سازمانها اهمیت قائل
خود را مطابق معمول انجام دهند اما به هر حال بخشی از وظای 
شدن به آموزش کارکنان است.
آیا شما در این مورد طرحی داشتید و اقدامی کردید یا خیر؟

بله ،اینکارها عملی بود منتها برای آن موقع طرح خاصی نبود و فرصتی هم پیدا نشد .خوشبختانه
در همان زمان که انگلیسیها اداره شرکت نفت را به عهده داشتند و بعد هم که کنسرسیوم اداره آن
را در دست گرفت ،مجموعا هر کدام ضوابطی داشتند که از توجه آنان به آموزش حکایت میکرد،
کما اینکه مثال آموزشگاه عالی نفت که بعد به دانشکده نفت بدل شد ،قرار بود برای صنعت نفت
متخصص و غیره تربیت کند .بنابراین ،از این قبیل اقدامات شده بود و اینطور نبود که زمین خدا از
حجت کامال خالی بماند.
آیا در زمان وزارت جنابعالی در تمام بخشهای مربوط به صنعت نفت خودکفا بودیم
یا به متخصص خارجی نیاز داشتیم؟

عمال نیروهای داخلی خودشان همه کارها را خیلی خوب انجام میدادند .میدانید که برای ایجاد
«پاالیشگاه اصفهان» از قبل اقداماتی شروع شده بود و خوشبختانه در زمان ما هم به بهرهبرداری
رسید که زمان خوبی بود و با اوایل جنگ مصادف شد.
ظاهرا با تأسیس این پاالیشگاه ،مشکل تأمین سوخت هواپیماهای نظامی برطرف شد.

البته تا آن زمان یک شرکت خارجی این کار را انجام میداد اما نیروها و متخصصان آن شرکت بعد
از پیروزی انقالب ،بهتدریج کارها را رها کرده و رفته بودند و متخصصان داخلی این کار را تمام کردند.
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آن زمان آیا هیچوقت از شما درخواست شد که برای تأمین بنزین داخلی برنامهریزی
جامعی انجام دهید؟

ما بنزین مورد نیاز داخلی را از خارج وارد نمیکردیم! البته اینقدر هم مثل امروز مصرف نداشتیم.

یعنی بنزین را خودمان تولید میکردیم؟
بله .االن هم تولید میکنیم.
گفته میشد بنزینیکه تولید میکنیم ،به قدر کفایت نیست.

به این دلیل که مصرف آن زیاد شده است ولی آن زمان اصال نمیخواستیم از خارج بنزین وارد
کنیم .سوخت مورد نیاز هواپیماها را هم خودمان تولید میکردیم.
به این ترتیب به نظر میرسد در این موضوع تبلیغ زیادی انجام نگرفته و ما باید بیش
از این قدردان توانمندی نیروهای داخلی میبودیم.

ببینید ،صنعت نفت از صنایع پیشرفته ماست اما همه کارشناسان ما را اینجا ناراضی کردند و همه
با دستمزدهای خوب و امکانات کافی به جاهای دیگر رفتند.
مقاومت در برابر اقدامات خودسرانه

شما تا مدتی بعد از استعفای دولت مهندس بازرگان در شغل وزارت به کار خود ادامه
دادید .جمعا چه مدتی وزیر بودید؟

زمانی که کابینه مهندس بازرگان استعفا کرد ،ایشان با اصرار از من خواست طوری عمل نکنم که
به انقالب ضربه بخورد .حتی پس از استعفای دولت ،خودش همچنان عضو شورای انقالب ماند .من
هم از قبل عضو شورای انقالب بودم .بعد هم در مدتی که کابینه اصال رئیس یا نخستوزیر نداشت،
امامخمینی(ره) گفت« :بروید خودتان اداره کنید ».در این دوره دکتر بهشتی در غیاب نخستوزیر
عمال کارها را اداره میکرد .من نیز همچنان مسئولیت وزارت نفت را عهدهدار بودم ،تا اینکه انتخابات
مجلس دوره اول برگزار شد و من نماینده مجلس شدم .از همان خرداد ماه که مجلس اول افتتاح
شد من مورد غضب عده زیادی بودم.
در حقیقت ،مشکل اصلی دوره وزارت نفت ما آن بود که هر روز شوراها و انجمنهای گوناگون
و مختلفی با عنوان اسالمی ایجاد میشد که به نحو بیسابقه در کارها مداخله میکردند .عدهای
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از آنها نزدیک «سازمان مجاهدین خلق» بودند ،عده دیگری تودهای و یک عد ه هم فرصتطلب
بودند .رفتار همه اینها به گونهای غیر قابل پیشبینی بود و در کار اخالل میکردند .روزی به ما
اطالع دادند که «گرانمایه» (مدیر پاالیشگاههای ایران) برای بازدید از پاالیشگاه به آبادان رفته و
عدهای خودسرانه او را به گروگان گرفتهاند .حتی مرا هم یک دفعه گرفت ه بودند که حتما مهندس
سادات برای شما گفتهاند.
ایشان چیزی در این مورد نگفتند.
پس ،از مهندس سادات بپرسید .چون جزئیات آن را بهتر از من میداند .من حال مساعدی ندارم
که جزئیات را تعریف کنم.
اتفاقا جریان گروگانگرفتن گرانمایه را قبال فرمودید ،ولی این مهم است که خود شما
را برای چی و چرا گروگان گرفتند؟

شاید گروگانگیری در مورد من عبارت دقیقی نباشد ولی اذیت کردند .وقتی که برای بازدید
پاالیشگاه به آبادان رفته بودم مهندس سادات و چند تن دیگر از همکاران همراه من بودند .در
پاالیشگاه باید به صورت موتوریزه از قسمتهای مختلف بازدید میکردیم ،و بعد برمیگشتیم .از
چند قسمت بازدید کردیم و قرار شد از قسمت دیگری به نام ( workshopکارگاه) هم دیدن کنیم.
اما قبل از بازدید دوستان به من گفتند« :دیگر به  workshopنرو چون عدهای آنجا جمع شدهاند و
علیه شما توطئه میکنند ».بعدها مهندس سادات به من یادآور شدند« :شما در جواب گفتید که نه؛
من باید به آنجا بروم برای اینکه بعد از من اگر وزیری به پاالیشگاه بیاید حتی از داخل ماشین هم با
آنان سالم یا خداحافظی نمیکند!» (البته یادم نمیآید من چنین عبارتی را گفته باشم).
غرض اینکه در آنجا عدهای خودسرانه برای ما مزاحمت ایجاد کردند .اصال در یک اتاق ما را
حبس کردند و برای مدتی اجازه نمیدادند از اتاق بیرون بیایم .تا اینکه بعد از چند بار که همکاران
رفتند و با آنان صحبت کردند ما را رها کردند .جزئیات آن را مهندس سادات میداند.
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مجلس شورای اسالمی و انتصاب شهید «تندگویان» به وزارت نفت

موقعی که نماینده مجلس شدید ،آیا هنوز مسئولیت وزارت به عهده شما بود؟

تا زماني که هنوز اعتبارنامهام تصویب نشده بود ،وزارت نفت را اداره میکردم .همزمان با تصویب
اعتبارنامهام در مجلس ،جریان حمله عراق به ایران پیش آمد .پیش از آن ،شهید «رجایی» هم نخستوزیر
شده بود و باید وزیر جدید انتخاب میکرد .من هم تصمیم داشتم از سمت وزارت نفت کنارهگیری کنم.
در مجلس من رئیس کمیسیون نفت بودم .روزی در مجلس روی صندلی خود نشسته بودم که
مرحوم رجایی به مجلس آمد و یادداشتی به من داد که در آن اسامی پنج  -شش نفر را نوشته و از
من پرسید« :شما کدامیک از این افراد را برای تصدی وزارت نفت توصیه میکنید؟» همانجا که
نشسته بودم ،روی صفحه کاغذ ،ماتریسی درست کردم.
اسم هر کدام را یک طرف و امتیازاتی مانند :تحصیالت ،کارآمدی ،لیاقت ،توان مدیریت و میزان
مقبولیت آنها ازنظر کارمندان را هم طرف دیگر در یک جدول نوشتم و با در نظرگرفتن شاخصهای
یادشده به هر کدام نمرهای دادم .با آنکه در یادداشتم مشخص شده بود چه کسی نمره بیشتری دارد اما به
ایشان نگفتم چه کسی را انتخاب بکن یا نکن و بعد یادداشت را برای او که همانجا در مجلس نشسته بود،
فرستادم .مرحوم رجایی هنگام خارج شدن از در مجلس به من گفت« :یادداشت شما را دیدم ،خیلی خوب
بود و متشکرم اما من مهندس جواد تندگویان (نفر سوم) را انتخاب کردم برای اینکه خانهاش در خانیآباد
است ».گفتم« :خب خودت میدانی ،هر کاری میخواهی بکن ».تا این زمان هنوز هم به هیچکس نگفتهام
و نمیگویم چه کسی از همه بیشتر رأی آورده بود و بیان آن لزومی هم ندارد.
برای آن مرحوم سادهزیستی شاخص مهمی برای انتخاب مسئوالن حکومتی بود.

حتما همینطور بود ،ولی به هر حال دیدش فقط روی این مسئله بود.

گمان میکنم شهید تندگویان در زمان تحصیل در دانشکده نفت آبادان دانشجوی دکتر
مرشد بود!

نمیگویم چه کسی بیشترین نمره را آورده بود .البته مرشد هم کسی نبود که با شهید رجایی و
امثال او همکاری کند .به هر حال شهید تندگویان را انتخاب کرد .البته چون من رئیس کمیسیون
نفت در مجلس بودم با وزیر جدید همکاری میکردم تا بهاصطالح او سوار کار شود ،ولی همانطور
که میدانید مدت وزارت او زمان زیادی طول نکشید ،شاید بیش از یک هفته طول نکشید که او
جهت بازدید از آبادان رهسپار جنوب شد و آن داستان اسارت ایشان پیش آمد.

60

گفت و گو با علی اکبــر معین فر

اقدام مطالعهنشده استاندار وقت خوزستان که عقیم ماند

مثل اینکه شما هم به جنوب رفتید و در مسیر اهواز به آبادان در اتومبیل پشت اتومبیل شهید
تندگویان و همراهانش بودید .مشاهدات جنابعالی از نحوه اسیرشدن آن مرحوم چیست؟

هم زمان با سفر مرحوم تندگویان به جنوب از سوی وزارت نیرو خبردار شدیم استاندار وقت
خوزستان یعنی مهندس غرضی قصد دارد سد مسجدسلیمان را خراب کند ،بدون آنکه مطالعه کافی
شده باشد که این کار چه عواقب وخیمی خواهد داشت .کارشناسان وزارت نیرو از این بابت خیلی
نگران بودند و موقعی که ما را در جریان قرار دادند گفتیم« :بسیار خب ،به اهواز میرویم و در این
مورد با استاندار صحبت میکنیم.
شاید با گوشزد کردن عواقب آن مانع این کار شویم ».بنابراین به این مناسبت عزتاهلل سحابی،
بنده« ،عربزاده» و چند تن از نمایندگان وزارت نیرو به اهواز رفتیم.
در اهواز مهندس غرضی به ما گفت« :میخواهم سد مسجدسلیمان را خراب کنم و آب آن را
سوی عراقیها هدایت کنم!» نحوه کار هم به این صورت بود که یک تونل انحرافی که آب رودخانه
را رد میکرده و قبال آن را با بتن پر کرده بودند ،میخواستند با سوراخ کردن ،بتنها را بیرون بکشند
تا آب از آنجا با فشار زیاد بیرون بزند .با انجام این کار نیروگاه نزدیک سد و همهچیز در معرض خطر
نابودی قرار میگرفت .عدهای هم مشغول سوراخکردن بتن و تخریب بودند .به هر حال اقدام بسیار
ناگواری بود .اتفاقا مسئول تخریب سد را میشناختم و آدم خطرناکی بود که حاال اسم او را فراموش
کردهام اما قبال در شرکت گاز کار میکرد و سوء سابقه داشت .موقعی که وزارت نفت تشکیل شد،
شرکت گاز وضع آشفته و درهم برهمی داشت .در میان آنها آدمی بود که بیشتر از همه اغتشاش
ایجاد میکرد .جالب اینکه همان روزها [شهید حسن] «عباسپور» (وزیر نیرو) با من تماس گرفت و
به طور شفاهی به من گفت که« :فالن کس را نیاز دارم و میخواهم او برای وزارت نیرو کار کند».
نامهای هم در این مورد به من نوشته بود.
دیدم شخص مورد نظرش همان آدم است .البته من برای اینکه شر این شخص از سرم باز
میشد ،و بعد هم احساس کردم البد وزیر نیرو چون روحیه خاص انقالبی دارد از پس این آقا  -که
ادعای انقالبیگری داشت -برمیآید و حتما میتواند او را کنترل کند .از این جهت به [شهید]
عباسپور زیاد توضیح ندادم که این آدم اصال موجود صالح و قابل اعتمادی نیست.
عرضم را خالصه کنم .در اهواز موقعی که متوجه شدم مسئول تخریب سد ،همان آدم خطرناک
است و دارد بتن را سوراخ میکند ،گفتم« :واویال! چه خواهد شد!» خوشبختانه آنها وسط کار گیر
کردند و نتوانستند به مقصود خود برسند .ولی به هر حال رویه بسیار نادرستی پیش گرفته بودند و
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صرفنظر از اینکه هیئت ما چه اندازه در جلوگیری از این کار مؤثر بود ،بنده فکر میکنم بیشتر به
این دلیل که آنها نتوانستند سد را تخریب کنند ،خود به خود این کار عقیم ماند و منتفی شد.
نحوه اسارت شهید تندگویان توسط نیروهای عراقی

همانجا بود که تصمیم گرفتیم از اهواز به آبادان برویم .روز پیش از حرکت ما به آبادان ،شهید تندگویان و
هیئت همراهش مثل مهندس بوشهری و مهندس «یحیوی» هم آمده بودند و قصد داشتند به آبادان بروند.
گمان میکنم مهندس سادات در تهران بود .مهندس سادات میگفت که چند ساعت بعد
از شهید تندگویان با هواپیما به اهواز آمده و شب پیش از حرکت وزیر نفت به سوی آبادان هم
در اهواز به سر برده بود.

بله درست است .یادم هست که آن شب باهم بودیم و ترتیب حرکت ما از اهواز به آبادان را هم
بچههای وزارت نفت دادند.
شما چگونه به آبادان رفتید؟

ن برای حرکت به آبادان آماده شده بود .در استیشن اول شهید تندگویان،
پ بزرگ استیش 
در اهواز چند جی 
مهندس بوشهری ،مهندس یحیوی و راننده بودند .در استیشن دوم دکتر «منافی» وزیر بهداری با َم َردهاش
(مریدانش) بودند .در استیشن سوم هم ،من و مهندس عزتاهلل سحابی ،عربزاده (معاون وزارت نیرو) و
یکی دیگر از مدیران شرکت نفت بودیم .دیگر نمیدانم کس دیگری هم بود یا نه .هر سه اتومبیل با هم
و در یک زمان راه افتادند و حین حرکت  10متر از هم فاصله داشتند .وقتی که به ایستگاه «ذوالفقاری»
ن جلویی را که [شهید] تندگویان در آن بود ،متوقف کردند.
رسیدیم ،عراقیها ماشی 
شما صحنه را میدیدید؟

بله .همین که ماشین جلویی را متوقف کردند ،راننده ماشین دوم که دکتر منافی در آن بود با
زرنگی فورا دور زد و باسرعت به عقب حرکت کرد .ما هم که در ماشین سوم بودیم باعجله تصمیم
گرفتیم برگردیم ،اما گرفتار شدیم و دیگر نتوانستیم.
ماشین شما چطور نتوانست برگردد؟

اصال نتوانست دور بزند چون جاده خیلی باریک بود .ضمن آنکه آن موقع فرصت تصمیمگیری هم نبود.
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چطور متوجه شديد که آنها عراقی هستند؟

اول نفهمیدیم ،گفتیم مثل اینکه مشکلی پیش آمده است و بعد فهمیدیم .خدا سحابی را بیامرزد؛ او
روی سادهدلی خود گفت« :بگذار من یک سری بزنم و ببینم اینجا چه خبر است ».از ماشین پیاده شد
و مقداری جلو رفت .ما هم رفتیم پشت دیواری خود را پنهان کردیم .شاید دقیقهای نگذشت که دیدیم
سحابی بهسرعت و در حالی که میدوید سمت ما برگشت .کار خطرناکی کرده بود .از او پرسیدیم« :چی
شد؟!» گفت« :من جلو رفتم و دیدم طرف به زبان فارسی به من میگوید« :دستت را روی سرت بگذار و
جلو بیا( ».آنها با اینکه عرب بودند با سحابی به زبان فارسی حرف زده بودند ).خب! او باید دستش را روی
سرش میگذاشت و جلو میرفت وگرنه او را میزدند! ولی او به جای این کار فورا برگشت و به سمت ما
دوید .گفتیم« :خدا پدرت را بیامرزد ».به هر حال ریسک بزرگی کرد.
راننده ما که از عربهای خوزستان و خیلی هم زرنگ بود جلو رفت و بهاو هم گفته بودند« :دستت
را روی سرت بگذار و جلو بیا ».راننده گفته بود« :مادر پیری دارم و همینجا در این نزدیکی زندگی میکند.
آمدهام او را ببینم و حاال دارم میروم ».نظامیان عراقی چون اصال فرصت کارهای کوچک اینچنینی را نداشتند
که یک عرب را دستگیر کنند و او را ببرند ،لذا او را رها کردند و او هم برگشت و به ما گفت« :شماها پیاده
از آن پشت بروید ،من هم باالخره هر طور شده دور میزنم ،آنجا میروم و میایستم و به شما خبر میدهم
که بیایید ».کار خطرناکی بود اما چون چارهای نداشتیم همین کار را کردیم و خیلی هم طول کشید .او هم
توانست به این شکل نجات پیدا بکند ،بعد دیدیم دستش را بلند میکند که بیایید و بعد رفتیم سوار شدیم.
این اتفاقات در چه موقع از روز بود؟

ساعت  10صبح بود .موقع رفتن دیدیم که مردم در حال فرارکردن از آبادان هستند .از دیدن این
صحنه که مردم چگونه خانه و کاشانه خود را ترک میکنند دل آدم ریش میشد و از این نظر به ما
خیلی سخت گذشت .هنوز خرمشهر در اختیار ما بود.
عراقیها چگونه و چه زمان فهمیدند وزیر نفت ایران را به اسارت گرفتهاند؟

وقتی که شهید تندگویان و دیگر سرنشینان اتومبیل اول را گرفتند ،من به چشم خودم ندیدم،
ولی دوستان دیده بودند چگونه مأموران عراقی آنها را با خودبردند تا چند قدم دورتر وسط راه به قتل
برسانند .به طور قطع میخواستند آنها را بکشند .شهید تندگویان که دریافته بود موضوع جدی است
و جدا قصد دارند همه را بکشند با این امید که شاید مانع این اقدام شود گفته بود وقتش رسیده که
من خودم را معرفی کنم .همینطور هم شد .زنده ماندن آنها به این جهت بود که او با زبانی شکسته
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بسته عبارت کوتاهی به عربی و فارسی گفته بود« :انا وزیر االیرانی نفت ».آنها هم متوجه شدند لقمه
چرب و نرمی است ،لذا از کشتن او و بقیه صرفنظر کرده آنها را با خود به عراق بردند .بعد هم با او
چهها که نکردند .خدا او را بیامرزد .البته عراقیها خیلی او را نمیشناختند بهویژه که مدت زیادی از
وزارت او نگذشته بود .شاید من برای آنها لقمه چربتری بودم ،زیرا روزهای آخر در اوپک با عراقیها
دعوا کرده بودیم .عراقیها اصال نوکر سعودی و زکییمانی (وزیر نفت عربستان) بودند و ما هم با آنها
برخورد داشتیم.
درباره محمد زکییمانی (وزیر نفت عربستان)

اگر از شما پرسیده شود شیرینترین خاطره یا تلخترین خاطرهای که در دوران تصدی
خودتان داشتید ،چی بود چه نکتهای را میفرمایید؟

از این سؤال غافلگیر شدم .نمیدانم ،باید بیشتر فکر کنم .مقداری از خاطرات شیرین مثال در
موضوع تعیین قیمت نفت بود که قدری شیطنت میکردیم .کمی سربهسر زکییمانی میگذاشتیم.
نسبت به ما خیلی هم محبت و احترام داشت و خیلی هم دیپلمات بود .مدتها بعد از اینکه اصال
از کار کنار رفته بودم ،مهندس غرضی که آنجا میرفت ،از طرف او برای ما آب زمزم میآورد .با
زکییمانی که اینقدر سربهسر گذاشته بودیم (سربهسر گذاشتن با بیاحترامی فرق دارد) یک روز
برای من خاک غبارروبی حرم حضرت پیغمبر(ص) را آورده بود .به او گفتم« :تو این را فرستادی؟!
مگر تو به این حرفها معتقدی؟!» گفت« :آره! من که وهابی نیستم ».وهابی نبود و از رویه حکومت
عربستان هم فاصله گرفته بود .شاهزاده هم نبود .آدمی تکنوکرات ،خیلی زرنگ و باشعور بود و این
شعور او بود که باز میخواست قیمت نفت زیاد باال نرود.
گمان میکنم طوالنیترین دوران مدیریت نفت عربستان با زکییمانی بود .دلیل
برکناری او چه بود؟

بله .همینطور است و مدت زیادی اداره نفت عربستان با او بود و باالخره نفهمیدیم برکناری
او برای چی بود .او بعد از برکناری به انگلستان رفت و در آنجا دفتر مهندسی مشاور درست کرد.

از اینکه با وجود بیماری و کسالت برای این گفتوگو وقت گذاشتید ،تشکر میکنم و
برای شما آرزوی تندرستی و موفقیت دارم.

خیلی متشکرم.
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پيوست ها:

گزيده اســناد و تصاوير
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حکم وزارت نفت مهندس معين فر از سوی امامخمینی(ره)
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بررسی تقاضای خرید نفت خام  Marree karriemرهبر مسلمانان سیاهپوست
آمریکای شمالی از ایران
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نامه به دكتر ابراهیم یزدی ،وزیر امورخارجه دولت موقت به منظور بررسی وضعیت
سهام شرکت ملی نفت ایران در پاالیشگاه آفریقای جنوبی
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صفحه  1از سند :گزارش حضور نیروهای نظامی آمریکا در دو میدان نفتی رستم و
رخش در خلیجفارس و تقاضای کنترل اوضاع این دو میدان توسط ناوچه ایرانی
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صفحه  2از سند پيشين
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تلفنگرام به فرمانده نیروی زمینی ارتش مبنی بر حمله نیروهای عراقی به
نفتشهر ،شهادت  3مأمور در پاسگاه و تیراندازی آنان به چاه شماره  3این منطقه
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گزارش ورود دو ناو آمریکایی در منطقه ابوذر
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گزارش حمله نیروهای عراقی و انفجار لوله خروجی چاه شماره  8نفتشهر و
ادامه درگیریها در این منطقه
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نامه به ستاد مشترک ارتش مبنی بر لزوم همکاری آن ستاد با حراست
وزارت نفت جهت حفاظت از تأسیسات نفتی منطقه نفتشهر
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درخواست از جانشين رئیس ستاد مشترک ارتش مبنی بر ایجاد پوشش حفاظتی از
مخازن مشترک ایران و عراق در منطقه دهلران به جهت حفظ منافع کشور
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حضور مهندس معين فر در نماز جمعه تهران به امامت آيت اهلل طالقاني  -تابستان 1358

سخنراني مهندس معين فر در انجمن اسالمي جوانان جعفري  -دهه 1330
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از راست : :دكتر يداهلل سحابي معاون نخست وزير ،مهندس علي اكبرمعين فر وزير نفت ،حجت
االسالم والمسلمين حاج سيد احمد خميني و دكتر ابراهيم يزدي وزير امور خارجه -بهار 1359

مهندس معين فر در جمع اعضاي كابينه دولت موقت مهندس بازرگان  -بهمن 1357
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حضور نخست وزير در ساختمان مركزي وزارت نفت  -اسفند 1358
از راست : :مهندس معين فر وزير نفت ،دكتر مصطفي چمران وزير دفاع ،مهندس مهدي بازرگان
نخست وزير و دكتر عباس شيباني وزير كشاورزي

ارائه برنامه هاي وزارت نفت توسط مهندس معين فر در مجلس شوراي اسالمي  -بهار 1359
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استقبال مهندس زنگنه از مهندس معين فر در دفتر وزارتي -زمستان 1392

مراسم تقدير مهندس بيژن زنگنه از وزراي نفت گذشته  -زمستان 1392
از راست :مهندس نوذري ،مهندس زنگنه ،مهندس معينفر ،مهندس آقازاده ،مهندس غرضي و مهندس وزيري هامانه
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