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 در باره  نفت و سلطه
 

.  سال از تاريخ چاپ اولش مي گذرد 30ابي كه اينك از طريق اينترنت در دسترس خوانندگان  قرار مي گيرد،      كت
 ، 1357 خرداد 15در مقدمه بر چاپ دوم كتاب، به تاريخ .  يد آن روز،  بكار نسل امروز مي آبا اين حال، بيشتر ازنسل  

ينده ادامه اين آاگر . مده اند، اينك واقعيت يافته اند آبعمل تحليل ها يي كه در اين كتاب :  خاطر نشان شده است 
انقالب ايران و برنامه اي كه در دوران مرجع انقالب . گذشته باشد، تحليل ها اعتبار خود را همچنان حفظ خواهند كرد 

استقرار استبداد، اقتصاد  و 1360اما كودتاي خرداد . ينده ادامه گذشته نشود آمد، اين اميد را برانگختند كه آبه اجرا در
 . زير سلطه رژيم شاه را باز سازي كرد و نزديك به سه دهه را ادامه گذشته اي سياه گرداند 

ن بسيار آ     و اينك، سرزمين خاورميانه ، سرزميني گشته است كه خشونت، در اشكال گوناگونش زندگي را بر مردم 
ورند  و نفت چون سيل آ  جهنم  كرده اند ،انفجاره ها يي ببار مي و شعله هايي كه  اين سرزمين را. سخت كرده است 

تش خشونت به جان مردم اين سرزمين نباشد، از كم شمار آبه اقتصاد مسلط جريان دارد و اگر عامل اصلي افتادن 
 . عاملهاي اصلي است 

لط ها با  كشورهاي نفت خيز و تمامي      نسل امروز مي بايد بهوش باشد و بداند نفت و گاز اين نقشها را در روابط مس
 :سياي ميانه و خاورميانه و اقتصاد محيط زيست جهان بازي مي كنند آمنطقه 

چنانكه قطع جريان نفت و گاز .  نقش حياتي در اقتصاد جهان بازي مي كنند ،  نفت و گاز،  بمثابه انرژي و ماده اوليه●
 .  فعاليتهاي اقتصادي مي شود بمدتي كه ذخاير احتياطي ته بكشند، سبب خوابيدن

نه تنها  به امريكا امكان مي دهند  دالر چاپ كند و از .  نفت و گاز نقش اول را در بقاي دالر بمثابه پول جهاني دارند ●
نيا  بدين سان، همه سال ، بميزان نياز جهانيان به دالر، از اقتصاد د،ن را در اختيار دنيا بگذارد وآراه خريد از بقيت دنيا، 

بخشي نيز كه به .  برداشت كند، بلكه سبب مي شود بخش عمده اي از دالرها همواره در بيرون از اقتصاد امريكا بماند 
 در اختيار نظام بانكي امريكا قرار مي گيرد و بسود اقتصاد امريكا، در امريكا و ،اقتصاد امريكا باز مي گردد،  بعنوان سرمايه

شدت تنشها در جهان . و باالخره، پاسدار موقعيت دالر بمثابه پول جهاني مي شود .  فتد كشورهاي ديگر جهان بكار مي ا
  كشورهاي دنيا را ناگزير مي - 1و  تورم  و قيمتهاي نفت و گاز از جمله ابزاري هستند كه  قدرت امريكا بكار مي برد و  

 نياز جهان به دالر را –––– 3دهي امريكا  مي كاهد ،  از رهگذر كاهش ارزش دالر، از ميزان ب–––– 2و . كند دالر ذخيره كنند 
 . همچنان افزايش  مي دهد 

مي ، بابت بهاي نفت خام ن مقدار كه دست كشورهاي نفت خيز را آنجا كه از ارزشي كه نفت ايجاد مي كند ، آ از ●
از دو نقش بي بديل در ايجاد مي كند،  نفت و گ» پيشرفته «  درصد ارزشي است كه نفت در اقتصادهاي 5گيرد، حدود 

بدين انتقال، در . يكي انتقال زمينه كار از كشورهاي نفت خيز به اقتصاد مسلط : اقتصادهاي زير سلطه ايفا مي كنند 
و  ديگري، انتقال سرمايه اي . ورد آاقتصاد مسلط كارهاي فكري و يدي و در كشورهاي نفت خيز بيكاري پديد مي 

مد ساالنه كشورهاي نفت خيز آنكه تصوري از انتقال سرمايه پيدا كنيم  ، فرض كنيم در آبراي . عظيم به اين اقتصادها 
 درصد ارزشي باشد كه نفت در اقتصاد مسلط ايجاد مي كند،  10مد  آاگر اين در.  ميليارد دالر شود 300عضو اوپك، 

 ميليارد دالر سرمايه مي شود كه 6000 درصد ارزشي باشد كه در اقتصاد مسلط ايجاد مي كند، 5 ميليارد و اگر 3000
نكه نمي تواند از نفت بمثابه نيروي محركه بهره جويد، از دست مي دهد و در حقيقت، آ، بخاطر ساالنه اقتصاد زير سلطه 

وقتي اين رقم . هم در فقر بيشتر فرو مي رود و هم نفت و گازش چنين سرمايه عظيمي را در اقتصاد مسلط ايجاد مي كند
، تصوري واقع ي بيفرائيم كه بخش انرژي و نيز نفت و گاز بمثابه ماده اوليه از توليد ملي كشورها پيدا مي كندرا به رقم

  .كه از دست مي دهيم مي يابيم بينانه تر از ثروتي 
ط  زمينه كار از ميان مي رود زيرا به اقتصاد مسل–––– 1 در عوض، در كشورهاي نفت خيز،  با جريان نفت و گاز به غرب، ●

. مد نفت، بودجه دولت مي شود و دولت را از مهار ملت خارج و عامل اقتصاد مسلط مي كند آ در–––– 2.  منتقل مي شود 
مد نفت را وسيله مي كند آمد نفت را بفروشد تا   بودجه پيدا كند، درآنجا كه دولت مي بايد  دالر حاصل از درآ از –––– 3

 اما واردات براي اين كه جانشين توليد داخلي شوند، مي بايد اقتصاد –––– 4.  براي جانشين توليد داخلي كردن واردات
 . داخلي را متالشي كنند و مي كنند 
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مد نفت بيشتر و فوري تر از نياز اقتصاد مسلط به نفت مي آ     بدين  ساز و كار است كه نياز كشورهاي نفت فروش به در
 قدرت مسلط يگانه شده است، بي اعتناء به سرنوشت نسل امروز و دولتي كه نسبت به جامعه ملي بيگانه و نسبت به. شود 

 . ن شركت نفتي مي فروشد آنسلهاي فردا،  امتياز نفت و گاز فروش مي شود و هستي كشور را به بهائي ناچيز ، به اين و 
نها است، بلكه محيط  آينده را از ثروت بي مانندي محروم مي كند كه متعلق بهآ و سوزاندن نفت و گاز  نه تنها نسلهاي ●

اگر حكومت بوش با مصوبه جهانيان در باره كاستن از توليد و متصاعد  گاز كربن  در فضا ، . لوده مي كند آزيست را نيز 
سيا و خاورميانه شيشه عمر اقتصاد امريكا و دالر بمثابه آيد، از جمله بدين خاطر است كه نفت و گاز آاز در ستيز در مي 
شتاب » تنها ابر قدرت « هر اندازه جريان انحطاط امريكا بمثابه .  است »  تنها ابر قدرت « قعيتش بمثابه پول جهاني و مو

 . گير تر مي شود، نيازش به نفت و گاز و نقشها كه در اقتصاد جهان و موقعيت دالر و اقتصاد امريكا دارد، بيشتر مي شود 
ن زمان آنسل .  سانسور شديد، در ايران ، مخفيانه چاپ و منتشر شد      كتاب نفت و سلطه ، در دوران شاه و با وجود

ن نسل،  به انقالب آ. ن، ناچيز كند آمد آنپذيرفت زندگي اقتصادي خود را در فروش ثروت ملي و اعاشه كردن با در
 خويشتن ناتوان يا  خود را به عقدهآنسل امروز چه مي كند ؟  . بزرگ خود، راه تحول را برروي خود و جهانيان گشود 

انگاري مي سپارد و نظاره گر جريان ثروت ملي خود به اقتصاد مسلط ، نظاره گرجرياني  مي شود كه در ايران فقر و 
زادي و استقالل و رشد بودند ، را آورد؟ يا بر مي خيزد و دو تجربه ، هر دو از كساني كه بر راست راه آخشونت ببار مي 
زادي از بني آ اقتصاد بدون نفت حكومت مصدق و تجربه رشد اقتصادي در استقالل و ن دو تجربه، آپي مي گيرند ؟ 

گاهي  او را از آگاه مي كند و اين آكتاب نفت و سلطه ، نسل امروز را از واقعيت اقتصادي و تمام واقعيت .  صدر بودند 
زورپرستان داخلي با مراجعه به  را 1360 و كودتاي خرداد 1332 مرداد 28كودتاي : گاه مي سازد آواقعيت ديگري 

به همت نسلهائي كه  از پي يكديگر  مبارزه كرده اند، امروز زورپرستان بسي ناتوان شده .  قدرت خارجي سازمان دادند 
همتي بايد و جنبشي  تا كه  زور پرستان از صحنه . مسلط ها نيز قدرت پيشين را ندارند و مدعي مخالفت با استبدادند. اند 

زادي، پس از افزون بر يك قرن و نيم  آزادي و رشد در استقالل و آجنبش براي استقالل و . يران رانده شوند سياسي ا
 . مبارزه، در انتظار پيروزي قطعي است 

  1386 خرداد 30
 ابوالحسن بني صدر 
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 چند يادآوري
 

 .بعضي از آنها منتشر شده اند و بعضي ديگر، نه. نوشته شده اند 1348-54فصل هاي اين كتاب در سالهاي  •
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دد، اموري  گر دستنويس مجموع كتاب يكسال و نيم پيش در اختيار ما قرار گرفته است و اينك كه آماده چاپ مي                   •
كه بهنگام نگارش روي ننموده بودند، رخ داده اند و مي توان در پرتو اين امور در برداشت ها و تحليل ها نظر و  اندازه درستي آنها                      

از اينرو اضافه كردن ارقام و داده هاي مربوط به سالهاي بعد را الزم نديد، بلكه بهتر ديد كه نوشـته هـا بـي دخـل و                            . را برآورد كرد  
 .ف تازه اي منتشر شوند تا خود شاهدي باشند بر صدق هشدارهاتصر

با وجود اين كوشش شده است در ضميمه آماري كتاب، تمامي اطالعاتي كه برقم درآمـده انـد يكجـا گـردآوري                       •
مـار،  ايـن آ  . اين اطالعات عرصه هاي مختلف فعاليت نفت را در بر مي گيرند و گذشته و حال و آينده را گـزارش مـي كننـد                        . شوند

با اينحال براي كساني كه بخواهند در كـار علمـي از روش علمـي سـود        . آماري واقعي هستند يا نه؟ بنا بر قاعده در بسياري موارد، نه           
 .جويند، بكار مي آيند

چند مليتـي  «در باب قيمت هاي مواد نفتي و جرياني كه پولهاي حاصل از فروش نفت طي مي كنند تا به حسابهاي              •
در گزارشـي از قـول    1976-1977 مورخ زمسـتان  Foreign Policyاز جمله . ند، اينك اقارير رسمي منتشر شده اندگذاشته شو» ها

كشورهاي نفت خيز خاورميانه را  به باال بردن قيمـت هـاي  مـواد                 ببعد آمريكا،    1971از  «: دولت آمريكا مي نويسد   » بلندپايه«مقامات  
خاطر آمريكا به اين مهم مشغول بود كه مازاد درآمدهاي نفتي را  كه بر اثر افزايش قيمت ها          .. .نفتي و باال نگاه داشتن آنها برانگيخت        
افزايش سپرده هاي  اوپك در بانكهاي آمريكا ايجاد خطر مي كند امـا آمريكـا اميـدوار اسـت             ... بوجود مي آمد، به آمريكا برگرداند       

 .»نظام بانكيش اين پول را در اقتصاد آمريكا جذب كند

باتوجه به احساس نگراني كه در مردم كشور نسبت به سرنوشت ايران پس از پايان ذخاير نفت  بوجود آمده اسـت،                •
كيهـان  . درباره ميزان منابع نفتي كشور، نگراني نسبت به آينده را از بين ببـرد » ارقام جديد«دستگاه تبليغاتي رژيم مي كوشد با انتشار    

ميليون بشكه نفت و گـاز توليـد كنـد و پـس از آن      9سال ديگر روزانه  30ايران مي تواند تا  « : مي نويسد56 شهريور  9هوائي مورخ   
 ميليون بشكه از ذخاير نفتي كشور براي مصارف داخلي و يا صادرات بصورت مواد و محصوالت سـاخته شـده بـاقي               80الي   60حدود  

فصـل اول از  (تحليل نقش درآمدهاي نفت در اقتصاد ايـران  . ارد كشور وجود دحالغافل از آنكه اين نگراني درباره !! »خواهد ماند 
دامن به دامن يك واقعيت عيني . ميليارد دالر، باز  بودجه كسر دارد 20اينك كه با وجود گذشتن درآمدهاي نفت از مرز ) بخش اول

 راجـع بـه بـزرگ شـدن خـارج از      بلكه عمده. بدينقرار خطر تنها به كم شدن درآمدهاي نفت در آينده راجع نيست  . گره زده است  
درآمد هر چه بزرگتر مي شوند، تنها بر عطش اين غول به . اندازه يك اقتصاد متكي به واردات و باد  كردن قشون و ديوانساالري است

 به پـول را  اين غول نه تنها از توليد ملي سيراب نمي شود بلكه با خشكاندن زمينه هاي  بارور آن، تشنگي جنون آميز. پول مي افزايند  
 . تشديد مي كند

 
 
 
 

 فهرست كتاب
    

 عنوان

 مقدمه
 حواشي و مأخذ مقدمه

 

 بخش اول

 فصل اول نقش نفت در اقتصاد ايران
  رشد اقتصادي ايران و نفت-قسمت اول
  نفت بعنوان ماده خام-بند اول 
 .ديگر كشور به كشور صنعتيادامه جريان نفت و ثروت هاي :  وظيفه درآمدهاي نفتي در اقتصاد ايران-بند دوم
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 كدام بخش اقتصاد ايران رشد مي كند؟ -1
 منابع بودجه -2

  اقتصاد ايران در آغاز برنامه پنجم-قسمت دوم 
  قرضه هاي خارجي كشور-بند اول 

  واردات-بند دوم 
  نقش پول در جريان صدور سرمايه ها-بند سوم 

 
  درباره قرارداد اسارت آور جديد-قسمت سوم 

  درباره اداره صنعت نفت-ول بند ا
 ... درباره توانايي هاي فني و مديريت توليد و -بند دوم 
  توانايي بازاريابي-بند سوم 
  درباره ميزان توليد -بند چهارم 
  درباره سرمايه گذاري-بند پنجم 
  قيمت فرآورده هاي نفتي-بند ششم 

 
 جهان جاي نفت در آيندة اقتصادهاي ايران و -قسمت چهارم 

  نفت در اقتصاد ايران-بند اول 
  نفت در اقتصاد مراكز سلطه اقتصادي -بند دوم 

 حواشي و مأخذ فصل اول بخش اول
 

 اسناد

 پيش بيني مواد قرارداد و ردِ آن و پيشنهاد برنامه:  قطعنامه تاريخي پاريس-سند اول: قطعنامه نفت
 ش بيني هاي قطعنامه با مواد قرارداد تمديد بهره برداري از نفت ايران مقايسه پي-سند دوم : چگونگي تمديد قرارداد نفت

 
 فصل دوم نقش نفت در اقتصادهاي صنعتي

  رشد اقتصادهاي صنعتي از زبان ارقام- قسمت اول 
  دوره هاي رشد اقتصادهاي صنعتي-بند اول 
 ط ميان كشورهاي جهان افزايش امكانات تراكم سرمايه ها و استعدادها و تغيير رواب-بند دوم 
  توليد فرآورده هاي غيرالزم و مضر بحال و آينده بشر و طبيعت-بند سوم 

 
  انواع شركت نفت در فعاليتهاي اقتصادهاي صنعتي-قسمت دوم 
  شركت نفت بعنوان انرژي در رشد اقتصادهاي صنعتي-بند اول 
  نفت، مادة اولية بي مانند-بند دوم 

 
  زايي و جذب سرمايه سرمايه-قسمت سوم 

  تشكيل سرمايه در اقتصادهاي صنعتي و غير صنعتي و مفهوم آن-بند اول 
  جريان تبديل نفت به سرمايه و نحوه عمل آن در اقتصادهاي مسلط و زير سلطه-بند دوم 

 
  اثرات سرمايه ها در جهت يابي هاي اقتصادهاي مسلط و زير سلطه-قسمت چهارم 
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 م بخش اول حواشي و مأخذ فصل دو
 

 بخش دوم

 فصل اول فريب قيمت هاي نفت 
  افزايش قيمت ها و واقعيت آن-قسمت اول 
 . رو به كاهش بود1970 چرا قيمت هاي نفت تا سال -بند اول 
  حربه افزايش قيمت هاي نفت-بند دوم 
 1974-1950ه هاي صنعتي از  مقايسه قيمت هاي مواد نفتي و ميزان تورم و نسبت مبادله نفت و فرآورد-بند سوم 

 
  مقايسه قيمت انرژي حاصل از نفت با  قيمت انرژي حاصل از منابع انرژي زاي ديگر -قسمت دوم
  انرژي-بند اول 

 هزينه توليد برق از اورانيوم و مقايسه آن با هزينه توليد برق از نفت -1
 سرمايه گذاري هاي الزم -2

 
  انرژي خورشيدي-بند دوم 

 ورشيد به برقتبديل انرژي خ -1
 استفاده مستقيم -2

 
  انرژي ژئوترمي يا انرژي موجود در درون زمين-بند سوم 
  سنگهاي روغني و ماسه هاي روغن آلود-بند چهارم
   نتيجه و حاصل سخن-بند پنجم 

 حواشي و مأخذ فصل اول بخش دوم
 

 فصل دوم حركت انتقالي درآمدهاي نفتي
 مدهاي نفتي حركت انتقالي مستقيم درآ-قسمت اول
  سرمايه گذاريهاي جانشين-بند اول 
  دزدي هاي كمپاني ها و بخشش بدانها-بند دوم 
  كمك ها و قرضه ها-بند سوم 
  بازنگرداندن ارزهاي حاصل از صادرات و فرار سرمايه -بند چهارم 
  بانكهاي داخلي سرمايه گذاري در بانكهاي خارجي و اجازه فعاليتهاي وام دهي در خارجه به-بند پنجم 
  افزايش ذخيره هاي ارزي-بند ششم 

 
  حركات انتقالي غيرمستقيم درآمدهاي نفتي-قسمت دوم
  واردات كاال و خدمات-بند اول 
  حذف اثرات افزايش قيمت ها بر محدوديت بازار فرآورده هاي غربي-بند دوم 
  خريد سالح-بند سوم 
 ه هاي خرابكاري جانشين شدن آمريكا در هزين-بند چهارم 
  بر عهده گرفتن هزينه هاي ديگر -بند پنجم 

 براي خرجهاي كوچك» سنت ها«آخرين :                    آمريكا
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 حواشي و مأخذ فصل دوم بخش دوم 
 

 اخبار حركت انتقالي درآمدهاي نفتي: ضميمه
 

 حاصل سخن
 ي شدن اقتصاد ايران سازوكارهاي روابط ميان رشد اقتصادهاي صنعتي و خارج-قسمت اول 
  برنامه پنجم گزارشگر هدفهاي چند مليتي ها-قسمت دوم 

 حواشي و مأخذ حاصل سخن
 

 منابع نفت و گاز و توليد و مصرف و فرآورده هاي نفتي در گذشته و حال و آينده: ضمية آماري كتاب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمــــه
     

مي شناختند و آنرا در جنگ و افروختن آتش جاودان و نيز پزشـكي و در انـواع فعاليـت هـاي                           ايرانيان از دوران باستان، نفت را       
در خوزستان، نزديك شوش چاه ها و دربادكوبه و دربندِ قفقاز چشمه هاي نفت وجود داشـت و                  . اقتصادي و ساختمان بكار مي بردند     

اي مختلف تاريخ ايران و بخصوص فرآورده هائي كه صادر مي مالحظه فرآورده هاي صنعتي دوره ه. )1 (از آنها بهره برداري مي شد
 و قول هردوت بر اينكه ايرانيان نفت را پااليش مي دادند و نيز پيشرفت شيمي آلي در اين خطه از جهان و آثار تمدني بـر                           )2(شدند  

 ترديـد نمـي گـذارد كـه نفـت در      ، جـاي )4(و باالخره تأليفاتي كه دربارة صنعت و عوامل پيشرفت آن در دست است   ) 3(جا مانده   
با عصر انحطاط ايران مقارن نمي شد، امـروز  » عصر انقالب نفت«اگر . فعاليت اقتصادي هر روز بيشتر از پيش بكار گرفته مي شده است        

 .ايران يك قدرت بزرگ اقتصادي در جهان مي بود
يش از اين وقتي ايران در سراشـيب انحطـاط دور بـر مـي              سال پ  75. بالي جان ايران شد   » طالي سياه «،  »عصر انقالب نفت  «   اما در   

 كافي و ديرپا كه بدون آن حفظ سلطه طبقاتي و ارضاي حرص تشبه جوئي  منابع درآمد داشت، دو نياز، يكي نياز گروه هاي حاكم به          
متيازها به دولتهاي مسـلط   شان، ميسر نمي شد و ديگري نياز كشورهاي صنعتي به منابع كاني و غير آن، همĤغوشي كردند و يك رشته ا                    

كشور در مزايده گذاشتن ايران بر يكديگر سبقت مي جستند و خود بدنبال خارجيـان               » رجال «؛)5(يعني روس و انگليس داده شدند       
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دي مـيال  1901در تـاريخ      . از جمله اين امتيازها، امتياز نفت بـود       ) 6(مي دويدند تا امتياز غارت ثروت هاي كشور را بدانها واگذارند            
 : دستخط كوتاه زير صادر شد

با احترام روابط فوق العاده دوستانه اي كه بين دولت بريتانيا و دولت عليه ايران برقرار است، موافقت مي شود كه مهندس ويليام                        «
عملـي اعـم    سال در اراضي دولـت شاهنشـاهي بهرگونـه           60ناكس دارسي و شركاء، دوستان، اوالد، احفاد وارثين قانوني او به مدت             

 مبـادرت  ازكندن قنوات، حفر چاه ها، سوراخ كردن زمين، خاك ريزي، خاك برداري بهر عمقي كه مهنـدس دارسـي مايـل باشـد،      
 .» منابع زيرزميني بدون استثناء از هر نوعي كه باشد متعلق به دارسي و يا اشخاص مذكوره در فوق خواهد بودكليهنموده و 

 ... و بال به طرف ايران، با اين چند سطر، تشديد شد    جريان ثروت بسوي غرب و نكبت
 آذر 6وي در تـاريخ  . سلسله قاجار رفت و رضـاخان شـاه شـد   .  كودتائي انجام گرفت1299   پنجاه سال پيش از اين، در سوم اسفند         

ا لغو كرد، خـود مـي دانسـت    االمر قرارداد ر تقي زاده، وزير دارائي وقت كه حسب      . امتياز دارسي را لغو كرد    )  ميالدي 1932 (1311
 محض مشـروعيت   ).7(اين لغو، مقدمه تمديد است چرا كه از تدارك مقدمات كار، وقتي سفير ايران در انگلستان بود، آگاه شده بود                     

 در  !اين جامعـه، بـا موافقـت دولـت ايـران          قانوني دادن به تمديد، به درخواست انگلستان، موضوع به جامعه ملل سابق ارجاع شد و                
 60 بدينقرار قرارداد نفت بدست يك آلت فعل به مـدت  ).8(ضوعي كه بدو مربوط نمي شد دخالت كرد و البته حق را به وي داد        مو

 .سال تمديد گشت
از اينرو الزم مي شـد، و  .     زمان تمديد مقارن بود با شتاب گرفتن رشد اقتصادهاي صنعتي و اهميت روزافزون نفت در اين اقتصادها            

تر از روز پيش، كه درآمدهاي نفتي در اقتصاد زير سلطة ما نقشي را كه توقعات رشد اقتصادهاي صنعتي مسلط ايجـاب مـي           هر روز بيش  
 هدم و تخريب مباني اقتصاد مستقل ايران گشت و ايـران را در راهـي انداختنـد كـه هرگونـه             نفت عامل بدينسان  . كرد، بعهده بگيرد  

 . ثروت خود به خارجه نتوانند زندگي كنندجريان دادنبدهد و مردمش جز از راه اختياري در تعيين سرنوشت خويش از دست 
   روزهائي كه جنگ دوم به پايان نزديك مي شد، دول متفق، امريكا و انگلستان و روسيه، راجع به مسئله قيمومـت بـر ايـران بتوافـق       

ك دولت سوسياليستي در مورد اداره كشور بدست آنها بـا  دو دولت سرمايه داري و ي: گروه هاي حاكم كشور شادمان بودند   . رسيدند
جانبداران سياسـت   . ايران هنوز از تاريكي استبداد رضاخاني بيرون نيامده، بكام تاريكي ديگري مي رفت            . همديگر موافق شده بودند   

. ر كشور تدارك مي ديدنـد موازنه مثبت يعني جناح هاي مختلف طبقه حاكم با سكوت رضايت آميز خود سلطه مستقيم خارجيان را ب              
 . ايران رشيد است و زير بار قيمومت نمي رود: اما از ميان خلق فرياد مصدق برخاست

مقاومت يكپارچـه  .     اين فرياد هنگامي در ايران و جهان طنين افكند كه كارها بطور پنهاني در خط قيمومت بر ايران پيش مي رفت              
 ).9( هم دادند و كار قرارداد سه جانبي به جائي نرسيد ايرانيان و جريان امور در جهان دست بدست

 :و گفت): 10(   امريكا از زبان وزير كشور خويش هارولد آيك تشنگي شديد خود را به نفت آشكار ساخت 
يـد  سـرمايه امپراتـوري نفـت با   ... گـردد،   اياالت متحده از يك كشور صادركننده نفت به يك كشور وارد كننده نفت مبدل مي                   «

اگر بايسته اسـت  . عراق، عربستان، كويت، بحرين و احتماالً افغانستان سرازير شد: بسوي خاورميانه، خليج فارس و كشورهاي مجاور آن    
 ».كه ما تمدن خود را بر پايه نفت استوار داريم و گسترش دهيم مي بايد همه جا نيز بدنبال نفت برويم

 قدرت )11( باتفاق جلوگيري مي كردند حضور قدرت سومقدرت در آن حضور داشتند و از     در صحنه اي كه تا اين هنگام تنها دو 
گروه هاي سياسي وابسته به قشرهاي حاكم و اين دو قـدرت خـارجي،              . جديدي ظهور مي كرد و سهم خود را از تاراج مي خواست           

د، حزب توده منافع انگلستان را در جنوب كشـور  حزب توده و حزب فراماسونها منافع اين دو قدرت را در ايران برسميت مي شناختن          
گروه هاي سياسي نماينده طبقات زير سـتم و اسـتثمار بـه    . به رسميت مي شناخت و همان منافع را براي روسيه در شمال مي خواست    

 و ايران را از رهبري مصدق جانبدار موازنه منفي بودند و مي خواستند فرصت آشفتگي هاي پس از جنگ دوم جهاني را مغتنم شمرند
همه روابط سلطه آزاد سازند و خلق زحمتكش ايران را از شرّ تارعنكبوتي كه گروه هاي حاكم ايجاد كرده و مـردم را در آن زبـون                         

 .ساخته بودند آزاد سازند
رنگ از جانب حزب  قانون منع امتياز بهره برداري از منابع طبيعي كشور را از مجلس گذراند و بي د1323 آذر 11   مصدق در تاريخ 

دكتر مصدق «. از اين زمان نمايندگان هر دو قدرت كوشيدند مصدق را عامل قدرت جديد يعني امريكا وانمود سازند             . توده متهم شد  
اين حزب كـه  . شد» بورژوازي ملي« بعدها نيز باز از قول حزب توده مصدق نماينده        )12(» ...عامل درجه اول امپرياليسم آمريكاست      

انبدار سياست موازنه مثبت بسود روسيه بوده و هست و بدين اعتبار منعكس كننده منافع قشر حاكم است، تحت اين عنـوان         همواره ج 
كه شعار استقالل، شعار بورژوازي ملي است و مصدق به نمايندگي اين طبقه، در تضاد خصومت آميزش با امپرياليسم عمـل مـي كنـد،     
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نمي تواند جانبـدار  » بورژوازي«اين حزب غافل بود كه . ي را سياست اين طبقه معرفي مي كرد     وي را نماينده اين طبقه و موازنه منف       
 .سياست موازنه منفي باشد

استقالل بر پايه موازنه مثبت كه همان شعار طبقات حاكم كشورهاي مسلط            :    در حقيقت استقالل داراي دو مفهوم جدا و متضاد است         
استقالل در مفهوم اول عبارتست از ايجاد موازنه قـدرت بـا    .  كه شعارشان قشرهاي زير سلطه است      ياستقالل بر پايه موازنه منف    است و   

بـا  ) ارگانيـك ( اين موازنه قدرت به گروه هاي حاكم امكان مي دهد از راه روابـط آلـي               .كشورهاي خارجي بسود گروه هاي حاكم     
امـا  . ر قبال قشرهاي زير سلطه، و هم در خارج حفظ كنـد           گروه هاي حاكم كشورهاي ديگر موقعيت خويش را هم در داخل يعني د            

استقالل بر پايه موازنه منفي عبارتست از حذف مجموع روابط آلي با قدرتهاي خارجي، روابطي كه به نحو استمرار از اسباب حاكميت 
هاي حاكم نبوده و نيسـت بلكـه مايـه    در نتيجه شمار استقالل بر پايه موازنه منفي نه تنها شعار گروه بندي           . گروه بندي هاي قدرت است    

 بدينقرار تمـامي گـروه هـاي جانبـدار سياسـت موازنـه مثبـت،                )13 (.تميز و تشخيص طبقات زير سلطه از گروه بنديهاي حاكم است          
نمايندگان گروه بنديهاي حاكم و داراي روابط آلي همه جانبه با سلطه گـران خـارجي بودنـد و بـا مصـدق كـه نماينـده بخشـي از                      

عفين و دوزخيان روي زمين يعني مردم محروم ساكن ايران بود ستيز داشتند اما متأسفانه همانطور كه همواره گروه هاي حـاكم   مستض
 .خود را دلسوز محرومين جا زده و آنها را عليه منافع اساسي شان بكار گرفته اند اينبار نيز چنين كردند

ين برخورد از يكطرف از طريق عوامل اين قدرتها با يكديگر صورت مي گرفـت و        ايران بعد از جنگ صحنه برخورد قدرتها بود و ا         
بـراي آنكـه جـاي نفـت در ايـن      . به ظهور مي رسـيد ) با واسطه نيروهاي جانبدار استقالل بر پايه موازنه منفي(از طرف ديگر با مردم،   

و بوين وزير خارجه حكومت كارگري وقت انگلسـتان         برخوردها معلوم گردد، پرسش و پاسخ زير را كه در آن ايام ميان خليل ملكي                
 )14(: واقع شده است ذكر مي كنيم

شما از جان ما چه مي خواهيد؟ چرا نمي گذاريد مردم اين كشور روي آسايش ببيند؟ چرا اين باندهاي فاسد و سياهكار را تقويت                          «
 ايران تشكيل گردد و چرا هر روز شكاف بين حكومتها و            مي كنيد؟ چرا نمي گذاريد يك حكومت ملي و عالقمند و دلسوز بحال ملت             

 »از جان ما چه مي خواهيد؟... كنيد؟ چرا و چرا و چرا  ملت را زيادتر مي
 :و بوين با خونسردي تمام پاسخ مي دهد

 »اويل، اويل، اويل«
 »نفت، نفت، نفت«

در اواخر مجلس پانزدهم در . كت نفت استيفاء كند   مجلس چهاردهم طي تصميمي مقرر داشت كه دولت حقوق حقه ايران را از شر 
همـه  .  گلشائيان به مجلس ارائـه گرديـد  –محيط خفقان آوري كه عمال قدرتهاي خارجي فراهم آورده بودند، قرارداد الحاقي گس            

سـت، در ايـن   اقليتي كوچك باتكاي افكار عمومي بـه مخالفـت برخا  . مقدمات امر فراهم شده بود كه مجلس قرارداد را تصويب كند 
 طـي نامـه اي بـه مجلـس     ٭»سرباز بازنشسـته وطـن  «از اينرو . هنگام مصدق بخاطر آزاد نبودن انتخابات دوره پانزدهم در مجلس نبود     

پانزدهم هم مخالفت ملت ايران را با آن قرارداد اعالم كرد و چون ديد كه وطن به سربازي چون او نياز دارد، به جامه جنگ درآمد           
 . نبرد نفت گذاردو قدم در صحنه

   ايران شور حيات را از سر گرفت و مردمي كه بارها از ميدان مبارزه حيات پيروز بدر آمده بودند، سرباز پير را در ميان گرفتند و بـا          
 :وي تا تصويب ملي شدن صنعت نفت پيش رفتند

 ).15(برگزيده شد و به كار پرداخت  كميسيون مخصوص نفت از جانب مجلس تشكيل و مصدق به رياست آن 1329   در تيرماه 
» نخست وزير مقتـدر «لكن با وجود همه كوشش هاي      .     در همين سال رزم آرا، رئيس ستاد ارتش با يك شبه كودتا نخست وزير شد              

 در وزير دارائي رزم آرا براي جلـوگيري از رد شـدن قـرارداد الحـاقي    .  رد كرد1329آذر  19كميسيون نفت قرارداد الحاقي را در    
رزم آرا به .  از مجلس پس گرفت1329مجلس و نيز جلوگيري از طرح و تصويب ملي شدن صنعت نفت، قرارداد الحاقي را در ديماه           

 پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت را كه به شرح زير از 1329 اسفند 29 در مسجد شاه از پاي در آمد و مجلسين در 1329 اسفند 16تاريخ  
 :)16(ده بود به اتفاق آراء از تصويب قطعي گذراندند جانب جبهه ملي پيشنهاد ش

بنام سعادت ملت ايران و بمنظور كمك به تأمين صلح جهاني، امضاء كنندگان ذيل پيشنهاد مي نماييم كه صـنعت نفـت ايـران در                 «
 ».ي در دست دولت قرار گيرديعني تمام عمليات اكتشاف، استخراج و بهره بردار. تمام مناطق كشور بدون استثناء، ملي اعالم شود

                                              
 . دكتر مصدق در نامه اي كه به مجلس پانزدهم نوشته، پيش از امضاء عنوان فوق را آورده است- ****
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 به تصويب مجلسين رسيد و مصدق با عقيم كردن توطئه روي كار آوردن سيد ضياء الدين         1330    قانون خلع يد در دهم ارديبهشت       
 از شركت سابق نفت خلع يـد كـرد و   1330 خرداد 29 سمت نخست وزيري ملت را پذيرفت و در          1330 ارديبهشت   12طباطبائي در   

 .خاك وطن را كه در دست كارشناسان انگليسي بود، از دست آنها بدر آوردقسمتي از 
 مرداد را، انتشارات مصدق از زبان مصدق انتشار داده است و جايي براي تكرار آن، هـر چنـد         28   تاريخ مفصل اين نبرد، تا كودتاي       

 .باختصار نمي ماند
در آن ايام ايدن نخست وزير انگليس بـا  . داشته و قدم در راه موافقت نهادند      دولتين امريكا و انگليس، از مخالفت با يكديگر دست بر         

 )17: (سفير ايران در انگلستان كه دوست وي بود به مشورت مي پردازد
و خبرهـايي را كـه دربـاره    . سفير ايران به ايدن مي گويد كه به نظر وي موقعيت دكتر مصدق همانند سابق قوي و محكـم نيسـت        «

سفير رفتار دولت انگلـيس را  !!  مصدق دريافت داشته است مسرت بخش اند، چرا كه مصدق منشي اساساً منفي باف دارد     ضعف موقعيت 
عجله كار شـيطان اسـت      : و وقتي ايدن باستناد ضرب المثل ايراني      . داير به شكيبائي تا از پا درآمدن حكومت مصدق تصويب مي كند           

 .»كند  ايران، اين نظر را كامالً تصديق ميمي گويد كه بنظر او نبايد شتاب كرد، سفير
 پس از تعطيل كنسولگري ها توسط حكومت مصدق از ايران اخراج شده بودند، بـراي                1952     كنسولهاي انگليس كه در اوائل سال       

 را بـه    و اگر حكومت مصـدق جـاي خـود        . كه تظاهرات اخير ضدانگليسي به مقدار زياد مصنوعي بوده است         «انگليس بشارت آوردند    
 ».دولتي بسپرد كه احساسات ضدخارجي مردم را تحريك نكند، افكار عمومي زود تغيير خواهد كرد

    سرانجام امريكا به مراد خويش مي رسد و پس از آنكه موافقت دولت انگلستان با سهيم شدن امريكا در غارت نفت ايران بدست مي                        
آيزنهاور و رئيس جمهـور وقـت       ). 18(د ساقط كردن مصدق به توافق مي رسند          در مور  1953 فوريه   20آيد، دالس و ايدن در تاريخ       

كه (مأموران سيا با شاه و طرفدارانش . )19(د نامريكا نقشة سيا را براي انجام كودتا در ايران تصويب و دستور اجراي آنرا صادر مي كن
. )20 (را به اجـرا گذاردنـد  » شاه سازي در ايران«برنامه ) يابدبه دشمنان ايران اندرز مي دادند صبر كنند تا اوضاع به نفع آنها تحول              

آن شب «شبي كه كودتا انجام مي گرفت، ايدن سوار بر كشتي در آبهاي يونان بود و دوران نقاهت را مي گذراند و بنوشته خودش،              
 !»را شاد خوابيد

و حـزب   ) توان گفـت   اين حداقل مطلبي است كه مي     (    بدينسان كودتا با همپشتي دو قدرت انگلستان و كارپذيري روسيه شوروي            
ايدن در خاطرات خود آورده است كه به روسها گفته است بدون نفت حيات غـرب غيـر ممكـن اسـت و اگـر از                . توده، بانجام رسيد  

ـ            . روسيه عملي در جهت مخالف غرب سرزند، انگلستان وارد جنگ خواهد شد            ت و  به نوشته ايدن، روسيه ايـن اخطـار را جـدي گرف
شگفت اينجاست كه حزب توده در توجيـه كارپـذيري خـويش            ) 21(» وقتي اختالالت رخ نمودند، حركاتشان آشكارا محتاطانه بود       «

ايـن  !! آورد كه به مصدق براي گرفتن اسلحه مراجعه كرده و مصدق از دادن اسلحه خودداري ورزيـده اسـت            عذر بدتر از گناه مي    
 در هنگامي مي آورد كه خود وي يك سازمان نظامي بزرگ و چندين انبار اسلحه در اختيار                  عذر را حزب توده براي بي عملي خود       

امروز كه امور از پرده بيرون افتاده، بـر آنهـا كـه چشـم     ) 22. (داشت حال آنكه مصدق بقول خودش دو افسر بيشتر در اختيار نداشت 
كه اگر سازمان افسري حزب توده عليه كودتا وارد عمل مي شـد  واقع بينشان را حجاب ذهنيات نپوشانده است، اين نكته آشكار است     

اما گذشته از آنكه تهديد ايدن كار خود را كرده بود، روسيه شوروي وجود يك دولـت مسـتقل و پيشـرو را در    .  كودتا عقيم مي ماند 
 .جنوب جمهوريهاي آسيائي بسود منافع خود نمي يافت

 از  1333 آبانمـاه    6در تاريخ   ) 24(، و بدون آنكه يك واو آن تغيير كند          )23(ين دولت كودتا        قرارداد كنسرسيوم، عليرغم نظر مشاور    
مالك اصـلي ايـن     «: درباره اين قرارداد آقاي پيچ كه از جانب كنسرسيوم آنرا امضاء كرد، اينطور گفته است              . تصويب قطعي گذشت  

 . و اي كاش بهمين اندازه اكتفا مي كردند)25(. »از آنرا نداردتأسيسات مادامي كه اين تأسيسات قابل استفاده است، حق استفاده 
است كه شركتهاي نفتي، كشورهاي صنعتي را از سوئي با صنعت نفـت، و از سـوي                  1950 – 1970    در حقيقت بخصوص در دو دهه       

وتهاي كشورهاي نفـت خيـز از   ديگر با كشورهاي نفت خيز روابط همه جانبه اي قرار مي دهد كه بر اثر آن آهنگ و ميزان صدور ثر              
 .آهنگ و ميزان رشد اقتصادهاي صنعتي بدفعات بيشتر مي گردد

نه تنهـا همـه     .     و نيز شركتهاي نفتي هم از لحاظ افقي و هم از لحاظ عمودي مهار انحصاري خود را بر صنعت نفت تشديد مي كنند                      
، بلكه از استخراج نفت تا عرضه آن به بازار بـه صـورت فـرآورده    )انحصار افقي(مناطق نفت خيز تحت اداره اين شركتها در مي آيند      

 ).انحصار عمودي(است » چند كاره«و » شركت هاي چند مليتي«هاي گوناگون در دست اين 
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بـدوران  » هفت خواهران«، )1859-1950-60(   در اين تاريخ يعني پس از يك قرن استفاده از نفت و مبارزه بر سر تصرف منابع آن             
-60اين هفت شركت چند مليتي در دهـه         . ود رسيدند و در زمينه وحدت بر سر غارت منابع ثروت ديگران برقابت پرداختند             بلوغ خ 
 )26(): انحصار افقي(منابع نفتي خاورميانه را به شرح زير بانحصار كشورهاي صنعتي در مي آورند ( 1950

 
 )1960( توزيع امتيازات در خاورميانه ميان كشورهاي صنعتي -1جدول 

 شـــركت)  اســـــم
 شركت ملي نفت ايران 
 كمپاني نفت عراق 

 شركت نفت خانقين 

 )آرامكو( امريكائي -كمپاني نفت عربي  

 كمپاني نفت قطر 

 منطقه دريائي ابوظبي 

 منقطه دريائي دوبي 

 نفت عمان و فالت قازه و ديگر شيخ نشين ها 

 ظفار 

 يمن 

 كمپاني نفت كويت 

 )كويت( شركتهاي امريكائي مناطق نفتي سپرده به 

  ژاپن-شركت نفتي عربستان  

 كمپاني نفت بحرين 

 شركت نفت ايران و ايتاليا 

 شركت نفت ايران و امريكا 

 6، فرانسه 40، امريكا 54انگلستان 
 5، گلبنگيان 75/23، فرانسه 75/23، امريكا 5/47انگلستان 
 100انگلستان 
100 
 5، گلبنگيان 5/23رانسه ، ف5/23، امريكا 5/47انگلستان 
 33/33 و فرانسه 67/66انگلستان 
 33/33 و فرانسه 67/66انگلستان 
 5، گلبنگيان 5/23، فرانسه 5/23، امريكا 5/47انگلستان 
100  
100 
 50، امريكا 50انگلستان 

100 

 46، ژاپن 64عربستان سعودي 
100 
 50، ايتاليا 50
 50، امريكا 50

 
   و اگر بخواهيم جدول فوق را خالصه و ساده كنيم و مهار كشورهاي مسلط را بر توليد نفت همه مناطق نشان دهيم، جدول زيـر بـه           

 ):27(دست مي آيد 
 

  سهمي از توليد كه در مهار كشورهاي سلطه گر است-2جدول 
 كشورهاي ديگر ژاپن فرانسه آمريكا، انگلستان و هلند كشورهاي نفت خيز

 )درصد(
 9/59% دنياي عرب 

 9/55%دنياي غير عرب 
 %9/68 

%23 = 8/3+2/19 
5/31 = 5/5+26 
9/3 = 0 + 9/3 

 %3/10 
 %4/7 
 %7/16 

 %6/2 
 %7/3 
- 

 %2/4 
 %5/1 
 %5/10 

 
يج مهار امريكا بر منابع نفتـي جهـان        هر دو جدول بر اين واقعيت گواهي مي دهند كه با انتقال مركز قدرت جهاني به امريكا، بتدر                 

 درصد نفت اين منـاطق را     60كشوري كه از نفت خاورميانه و شمال افريقا و خاور دور سهمي نداشت بتدريج               . اسير فزونتر شده است   
 .به تصرف خويش در آورده است

 منابع انرژي بتدريج تحت مهار همهي آيد، بشرحي كه در اين كتاب م.    اما انحصار افقي به تصرف منابع نفت و گاز منحصر نمي شود        
 .اين چند مليتي ها در آمده اند
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با اين تفاوت كه بتدريج كه چاه هاي نفت ته مي كشند، هزينـه              .     به موازات بسط انحصار افقي، انحصار عمودي نيز بيشتر شده است          
. هاي خود را به رشته هاي ديگر منتقل مي كنند  سرمايهسرمايه گذاريها در فرآورده ها را به گردن كشورهاي نفت خيز مي اندازند و      

 :تصوير رنگ باخته اي از دگرگوني در رفتار شركتهاي نفتي را منعكس مي كنند) 28(جدول مقايسه صفحه بعد 
 

 1973 و 1966 تغييرات در سهم شركت هاي بزرگ نفتي بر توليد و تصفيه و توزيع فرآورده هاي نفتي در سالهاي -3جدول 
  ميليون تُن در سالبه

 فروش
1973             1966 

 تصفيه نفت
1973              1966 

 نفت خام
            1966 

 اسم

310 4/ 219 290 1/208 340 9/228  Standard Oil of New-Jersey 

109 8/72 117 7/79 239 127  B. P 

290 193 278 183 232 192  Royal Dutch Shell 
174 9/104 153 3/99 227 5/112  Texaco 

114 5/68 113 5/64 160 9/80  Standard Oil of California 

89 9/62 99 1/66 129 6/111  Gulf 

125 9/78 118 79 126 3/76  Mobile 

58 8/26 54 26 65 3/40  C.F.P 

 شركت بزرگ ديگر7شركت فوق با  8جمع  2/1096 1631 4/940 1468 1/989 1527
 جمع دنيا منهاي كشورهاي كمونيست 1341 2337 1370 2490 1323 2520

 
    و جدول زير در عين آنكه سهم شركت هاي بزرگ نفتي را در توليد و تصفيه و توزيع نفت و فرآورده هاي آن نشـان مـي دهـد،                              

 بدسـت ايـن   سرمايه گذاري مي كنند و سرمايه هائي كه در صنعت نفت  ي  معلوم مي كند كه اين شركت ها از منابع خود مبلغ ناچيز           
 )29(.  ديگران يعني كشورهاي نفت خيز استاز منابعشركت ها سرمايه گذاري مي شود 

 
 
 
 
 

 گذاري ها   مهار شركت هاي بزرگ نفتي بر توليد نفت و تصفيه و توزيع فرآورده هاي آن و بر سرمايه– 4جدول 
 1973در سال 

 
                                     شركت امريكائي          5 ركت اروپائي  ش6

 توليد نفت خام    735    469
 تصفيه به ميليون ُتن    666    474
 توزيع به ميليون ُتن    711    470
 قيمت كاال) دالر/ ُتن (    27/36    32/33
 ماليات بر منافع) دالر/ ُتن (    71/3    34/5

 سرمايه گذاري) ميليون ُتن/ دالر (    6047    4649
  FOBتحويل از فوب     70    72
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گذاري كرده اند، تنهـا       دالر كه براي توليد يك ميليون تُن نفت سرمايه         6047 ازهر   1973در سال       بدينقرار شركت هاي امريكائي     
 دالر سرمايه گـذاري كـرده   4649ئي براي توليد يك ميليون تُن نفت دالر آنرا از منابع خود تأمين كرده اند و شركت هاي اروپا        70

معني افتادن اختيار سرمايه هاي متعلق به مردم زحمـتكش ملـت هـاي اسـير در       .  دالر آن از منابع خودشان بوده است       72اند اما تنها    
  .دست چند مليتي ها همين است

وئي و تغييرات در مناسبات امريكا و كشورهاي صنعتي ديگـر از طـرف ديگـر،                   اينچنين تغيير در مناسبات ميان شركت هاي نفتي از س         
 با شـركت كشـورهاي ايـران و عـراق و كويـت و               1960 سپتامبر   14اوپك در   . محتاج سازماني بود كه بتواند نقش نقاب را بازي كند         

خ نشينهاي خليج فارس و اندونزي و اكوادور و عربستان سعودي و ونزئال بوجود آمد و بتدريج كشورهاي ليبي و الجزاير و نيجريه و شي
 كه تغيير روابط امريكا و اروپا بـراي اوپـك امكـان ايفـاي     1970مالحظه عملكرد اوپك از زمان ايجاد تا سال    . گابن نيز بدان پيوستند   

 1970پس، در سالهاي    تنها از آن    . دهد كه اوپك حتي نتوانست از كاهش قيمت نفت جلوگيري كند           نقشي را بوجود آورد، نشان مي     
دست به افزايش قيمت ها زد و تا اين زمان، بخصوص بلحاظ اكثريت داشتن نمايندگان رژيمهـاي دسـت نشـانده در آن، از                    1974تا  

 .حدود هدفهاي اقتصادي امريكا تجاوز نكرده است
 آن در درآمداما . گردد رشد اين اقتصاد مي    بدينقرار نفتي كه از چاه ها بيرون كشيده مي شود، در اقتصاد صنعتي جذب و كارمايه      

داخل و خارج كشور نفت خيز بصورتي خرج مي شود، كه اقتصاد و جامعه اين كشور را تجزيه مي كند و اقتصاد آنـرا از پـاي بسـت                             
هر زمان بـيش  گذارد كه نفت و ثروتهاي ديگر و نيز حاصل كار مردم كشور را     ويران مي سازد و بجاي اقتصاد، دستگاه مكنده اي مي         

نابرابري ميان مالك ثروت و استفاده كنندگان واقعي از آن مرتبـاً            . مكد و به اقتصاد صنعتي صادر مي كند        از پيش و با ابعاد وسيعتر مي      
 .سوزند بيشتر و بيشتر مي شود و آنچه بر جاي مي ماند قهر است كه در لهيب آتش آن فرزندان و استعدادهاي كشور نفت خيز مي

اگر درآمد سرانه در كشورهاي جامعه      : ي آنكه تصوري از اين نابرابري فزاينده پيدا شود، نسبت هاي زير بدست داده مي شوند                   برا
درصـد و   2/15 نسبت درآمد سرانه در كشورهاي حوزه مديترانه به ترتيب        2000 و   1985 فرض شوند، در سالهاي      100اقتصادي اروپا   

 ).30( درصد آن خواهد شد 1/12
 :تين اثر در اين زمينه هاست، در دو بخش تدوين شده استسخ نكتاب حاضر كه   

   در بخش اول سازوكارهاي روابطي مطالعه مي شود كه از رهگذر نفت ميان كشور ما و كشورهاي صنعتي برقـرار شـده اسـت، و در        
 : مي گرددبخش دوم قيمت هاي نفتي و نقش آن و حركت انتقالي درآمدهاي نفتي، در دو فصل تحليل

    فصل اول بخش اول به مطالعه نقش نفت در اقتصاد ايران مي پردازد تا معلوم كند چرا بودجه ايران كه در زمان ملي شدن صنعت                  
 بـر  31 ميليارد ريال افزايش يافته است و چرا واردات ايـران كـه در سـال    3105 به 1355نفت مجموعاً ده ميليارد ريال بود، در سال    

 برابـر  22 ميليارد ريال، يعني به بـيش از  1120 به 1355ليارد ريال بوده و نسبت به صادرات كسري داشته است، در سال    مي 5روي هم   
 درصد بود در پايان برنامـه پـنجم        17چرا سهم نفت از توليد ناخالص ملي كه در پايان برنامه سوم             . ؟)31(صادرات افزايش يافته است     

 ...و چرا و چرا .  ؟اهد گرفتنيمي از اين توليد را  در بر خو
چنانچه كشورهاي نفت خيز بر اساس پالستيك توسعه صنعتي پيدا كنند، در زماني بسيار كوتاه، با هزينه اي بيست  « )32(:     مي گويند

 : ه مي كندو اضاف. »برابر كمتر از هزينه اي كه صنعتي شدن بر پايه آهن طلب مي كند، سرآمد و پيشرو كشورهاي صنعتي خواهند شد
 مي فهميم چرا كشـورهاي  - واقعيتي كه آنرا از مردم كشورهاي نفت خيز پوشيده مي دارند          -وقتي به اين واقعيت واقف مي شويم        «

 .» به اين روز انداخته اند را  ايران ، امريكا و انگليس
يران كاهش عت نفت را با اقتصاد ااست كه مرتباً رابطه صن      نه تنها رشد اقتصادي بر اين اساس انجام نيافته بلكه برپايه اي قرار گرفته 
ها را در اختيار كامل شـركت هـاي چنـدمليتي و     گذاري مي دهد و با حاكم كردن روزافزون واردات، ميزان و سهميه بندي سرمايه  

 .مادرشهرشان، اياالت متحده، مي گذارد
گذاريهاي اقتصـاد ايـران،      ايران بسود اقتصاد مسلط شده اند و برنامه        تخريب اقتصاد    عامل     بدين ترتيب است كه درآمدهاي نفتي       

دستگاه حاكم كشور كه عامل اجرائي اين برنامه        . باشند منعكس كننده نيازهاي تمركز و تراكم و تكاثر سرمايه ها در مقياس جهاني مي             
 ور ثروتهاي كشور و ورود فرآورده هـاي صـنعتي  است با از بين بردن استقالل اقتصادي، عوامل بقا و موجوديت خويش را نيز در صد            

 مقايسه 1355براي آنكه اندازه افزايش ضريب وابستگي ايران معلوم گردد، بودجه حكومت مصدق با  بودجه سال     . خالصه كرده است  
 :مي شود

بودجـه  . برابـر  311 يعني   .)33( ميليارد تومان است     311 ) 1353(  ميليارد تومان بود و بودجه سال آينده       1    بودجه حكومت مصدق    
 مـاه و    28در آن زمان ايران،     . برداشتي است از نفت   كه دارد،   » بودجه شاه «،  برداشتي بود از توليد داخلي    مصدق كه كسري داشت،     
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 مرداد نوعي عدم امكان ادامه حيات بدون درآمد نفـت بـوده اسـت،    28اگر فرض كنيم كودتاي    . روز بدون درآمد نفت بسر برد      16
اما امروز تقريباً بـه  . روز بدون درآمد نفت بر سر پا بماند 820تازه دولت مصدق توانست ) بته اگر چنين بود كودتا الزم نمي شد  كه ال (

 درصد اين بودجه را درآمد نفت تشكيل 80و به قول رئيس بانك مركزي . اندازه بودجه يكسال مصدق را در يك روز خرج مي كنند        
ه در ماليات بر حقوق و حقوق و عوارض گمركي است، و در عين حال حدود نـه درصـد هـم كسـري             و بقيه هم عمد   . )34(مي دهد   

كوتاه سخن دولت از روزي يك ميليارد تومان خرج نمي تواند حتي ده درصـد        ). در فصل اول توضيح اين مطلب آمده است       (دارد  
معني اين مطلـب آنسـت   . روز هم نمي تواند بر سر پا بماند       بدون درآمد نفت بواقع يك      بنابراين  . آنرا هم از توليد داخلي تأمين كند      

و اين به علت نحـوه خـرج    . برابر افزايش يافته است  820 سال و نيم قبل تا امروز درجه وابستگي كشور به خارجه دست كم               22كه از   
 :درآمدهاي نفتي است

 !طالي سياه بالي ايران   
درآمد نفت به علت نقش مخرب مذكور را در اقتصاد ايران ايفا مـي كنـد                : ود كه     و در فصل دوم بخش اول از اين امر بحث مي ر           

 كـه وي از بازرگـاني بـين المللـي     )35(بر مصدق خرده گرفته اند . كه بتواند در اقتصاد مسلط نقش عامل رشد اقتصادي را بازي كند        
آگـاهي بـر   . ن بر يكديگر سبقت خواهند گرفـت براي خريد نفت ملي شده ايرا    » كشورهاي پيشرفته «اطالع نداشت و گمان مي كرد       

تاريخ، حداقل اين فايده را دارد كه اشخاصي را كه بايد آگاه باشـند و               » انقالب انرژيك «نقش نفت در عصر نفت يا دوران بزرگترين         
ن يك  ل ايرا بخود زحمت آگاه شدن بدهند، از سردر گمي ها بدر خواهد آورد و چنان نخواهد شد كه متصديان مسئول و غيرمسئو                    

عقاد قرارداد كنسرسيوم كاله سر غرب گذاشته اند، زيرا تا چند سال ديگر اتم جاي نفت را خواهد گرفـت و    روز بر خود ببالند كه با ان      
البد كنايه از اينكه اگـر       ()36(نفت ايران روي دست خارجي ها خواهد ماند و روز ديگر نفت را با كاهو و گوجه فرنگي مقايسه كنند                     

 !!)ين بماند مي گندددر زم
   نفت در خدمت سرمايه داري عامل ثبات اين نظام گشته و به سرمايه ها امكان داده است با انتقال از رشته اي به رشته اي، به پخـش     

امروز شركت هاي چنـد مليتـي، توليـد و مصـرف و         . سرمايه ها در سراسر جهان بپردازد و جهان را قلمرو ترك تازيهاي خويش سازد             
 سرمايه هاي متعلق به ديگران در دست آنها عمالًايه و نيروي انساني را در سراسر جهان تحت سلطه خود چنان پخش كرده اند كه سرم

و در حقيقت رشد سرمايه داري موكول به تأمين هدفهاي اساسي زير است كه جزو اهـداف شـركت هـاي         . و بسود آنها بكار مي افتد     
 :چند مليتي است

 .يب مخارج كشورهاي مختلف متناسب با نيازهاي توسعه بازارجور كردن ترك -1
 جانشين كردن توقعات رشد خود بجاي توقعات رشد مستقل ملتها از راه نشاندن واردات بجـاي توليـد داخلـي و تبـديل واردات                         -2

 .مذكور به محور اصلي فعاليت هاي اقتصادي
 .توليد و نوع توليد و منابع ثروت خويش سلب كامل اختيار كشورهاي نفت خيز در اداره و ميزان -3
 پخش توليد در سراسر جهان بطوريكه استفاده از منابع و نيروي انساني و سرمايه هاي هر كشور بسود چند مليتـي هـا بـه حـداكثر                          -4

 .برسد و تأثير تغييرات سياسي در تحول توليد و مصرف به صفر ميل كند
از طرفي با تشـديد تضـاد ميـان    : ود كردن امكانات بازگشت به استقالل اقتصادي از دو طرف از بين بردن مباني اقتصاد مستقل و ناب      -5

 .انسان و اقتصادي كه هر روز بيشتر بيگانگي مي گرايد و از طرف ديگر با تخريب از روي قرار و قاعده انسان و طبيعت
 ).در حال و آينده(ه فعاليت هاي اقتصادي در همه جا  حفظ و كامل كردن اختيار انحصاري سرمايه و فن و بازار و در نتيجه ادار-6
 . افزايش ضريب وابستگي كشورهاي جهان به مادرشهر و بخود اين چند مليتي ها-7

در اينجا اگر گفتـه شـود، فصـل دوم ايـن مطالعـه      .      فهم اين امور از جمله مستلزم شناخت علمي نقش نفت در رشد اقتصادي است     
توجه دادن خواننـدگان بـه ايـن نكتـه         :  است، از راه خويشتن ستائي نيست      نقش نفت  در همه زبانها درباره      دهنخستين مطالعه منتشر ش   

است كه استفاده كنندگان از نفت باستناد نقل قولي كه آورده شد، در پي اطالع نگاهداشتن افكار عمومي، خصوصي افكـار عمـومي                       
 .كشورهاي نفت خيز از اهميت نقش نفت اصرار دارند

 درآمدهاي نفتي نيز هـم بـه انـدريافت مطالـب       جهت عمل    اطالع بر چند و چون قيمت هاي نفت و عوامل مؤثر در تعيين آنها و                  
و اين موضوع مطالعه فصـل      . بخش اول مدد مي كند و هم به فهم فعل و انفعاالتي كه در اين موارد انجام مي گيرند، كمك مير ساند                     

 معلوم شود و اثر آن در چگونگي كاربرد نفت مالحظـه            بدين گونه  قيمت   مطالعهاي آنكه اهميت    بر. اول بخش دوم اين تحقيق است     
گويند بر اثر افزايش قيمت، سهم بيشتري از قيمت نفت عايد كشورهاي نفـت خيـز مـي                   مي: گردد، به اين مطلب بايد توجه كرد كه       
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 درصـد   37يـا   ( دالر آن    85/7 دالر، امـروزه     21فت خيز، يعني    به بيان ديگر از قيمت فروش يك بشكه نفت در بازار كشورهاي ن            . شود
) 1976زمستان ( 1354 اما از زمان افزايش قيمت ها تا پايان سال )27(عايد كشورهاي نفت خيز مي شود ) 1353زمستان ) قيمت فروش

 درصد كاهش قدرت خريد     35 اينك اگر با توجه به    ) 38(.  درصد از قدرت خريد كشورهاي نفت خيز كاسته شده است          40متجاوز از   
 و فرآورده هاي وارداتي نسبت برقرار كنيم، معني كاهش قدرت خريد اين مي شود كه كشـورهاي مـذكور          نفتبخواهيم ميان خود    

وقتي بخواهيم درآمد واقعي حاصـل  .  نفت بيشتري توليد كنند، بايد73 سال براي بدست آوردن قدرت خريدي برابر با روزهاي اول       
 درصد از سهمي از قيمت را كه عايد كشور نفت خيز مي شود كم كنيم، و آنرا با قيمت 40 نفت را مالك قرار دهيم، يعني از يك بشكه

 . درصد مي شود22 مالحظه مي شود كه سهم كشورهاي نفت خيز حدود ٭مقايسه كنيم) دالر هر بشكه 21(فروش 
 درصـد آن عايـد كشـورهاي        80ش نفت عايد كشورهاي نفت خيـز و          درصد از قيمت فرو    20   بدينقرار اگر فرض كنيم كه حداكثر       

 اقتصاد كشورهاي نفت خيـز بكـار   در خودچنانچه نفت .  معادن نفت محاسبه كرد  عمرصنعتي مي شود، مي توان تأثير اين تسهيم را بر           
تخراج يـك پـنجم توليـد       گرفته مي شد و تمامي اجزاء قيمت فروش نفت عايد خود اين كشورها مي شد، كشورهاي مورد بحث باس                  

.  برابر مـي شـد  5به عبارت ديگر عمر چاه هاي آنها دست كم          . كنوني همان عوايدي را بدست مي آورند كه امروز بدست مي آورند           
ايـن مطالعـه موضـوع    . در نتيجه بايد نقش حركت انتقالي درآمدهاي نفتي را در جريان ثروتهاي كشور به مراكز صنعتي مطالعه كـرد            

 :ش دوم استفصل دوم بخ
 اثرات اقتصادي اي كه نفت در اقتصادهاي صنعتي بر جا مي گذارد مقايسه كنيم، واقعيت امر را آنطور كه با كلّ    اگر درآمد نفت را    

شد و صنعت اين كشـورها بـر اسـاس پالسـتيك      بدين معني كه اگر نفت در اقتصاد كشورهاي نفت خيز ادغام مي : هست در مي يابيم   
و دست آورد كار اين دستها و مغزهـا،         (صدها مغز و هزارها دست بكار مي افتادند          درصد توليد فعلي عالوه بر آنكه        5ا  رشد مي كرد، ب   

در اينصورت بنـا بـر آنكـه ذخـاير نفتـي           . درآمدي بيشتر از درآمدهاي كنوني عايد اين كشورها مي شد         ) از حد احتساب مي گذشت    
 500 تا 375به )  سال پيش بيني مي شود25 تا 20كه در حال حاضر بين (ريم عمر اين چاه ها  ميليارد تن بگي9 تا 5/7چاههاي ايران را 

مي توان دقت در محاسبه را بيشتر نيز كرد و روشن كرد كه در صورت ادغام نفت در يك اقتصاد مسـتقل،      : سال افزايش پيدا مي كرد    
 . يابد سال افزايش مي 1000 تا 700عمر چاههاي نفت ايران در واقع به 

   قيمتهاي نفتي وقتي در جهات معيني صرف گردند، بدين معني كه در كشورهاي نفت خيز قـدرت خريـد و در كشـورهاي صـنعتي                         
 هزينـه هـا   تركيبهر اندازه   :  ايجاد كنند، در مسئله تعيين ميزان توليد اختيار را از دست كشورهاي نفت خيز مي گيرند                قدرت توليد 

از اين روست كه دولـت ايـران كـه خـود را     . تر بشود، نياز كشور به توليد بيشتر نفت افزونتر مي گردد     موجب ايجاد قدرت خريد بيش    
در سـالهاي اخيـر   .  تا نفت ايران بيشتر توليد و صادر بشـود )39(قهرمان افزايش قيمت نفت مي خواند، به كنسرسيوم تخفيف مي دهد          

 .ايش توليد نفت و كشورهاي ليبي و الجزاير جانبدار كاهش توليد بوده اندكشورهاي ايران و عربستان و شيخ نشين ها جانبدار افز
 با افزايش و كاهش نياز به توليـد نفـت رابطـه اي          مسير جهاني حركت درآمدهاي نفت       بنابراين تركيب هزينه ها در داخل كشور و         

 .نده بازي مي كنندنقش تعيين كن...  در تعيين اندازه توليد و پخش آن و قيمت هاتنگاتنگ دارند و 
.    مالحظه تركيب هزينه ها در برنامه پنجم، اهميت نقش تركيب هزينه ها را در افزايش نياز به درآمدها، بوضوح تمام نشان مي دهد                      

 ميليارد دالري را كه فرض كرده اند ايران در برنامه پنجم از محل نفت عايدي خواهد داشت به ترتيب زير خـرج      8/122در حقيقت   
 )40(: ند كردخواه
 

 )ميليارد دالر( تركيب هزينه ها در برنامه پنجم -5جدول 
 درصد به كل    ميزان هزينه    نوع هزينه

 41     2/50    هزينه هاي جاري-1

                                              
اي نفـت خيـز     يك بشكه مي شود و نه سهمي كـه بـه كشـوره            تمام قيمت    ممكن است تصور شود كه كاهش قدرت خريد متوجه           - ****

فوراً تبديل به سـرمايه مـي شـود و از    اما واقعيت اين است كه قسمتي از قيمت فروش كه عايد كشورهاي صنعتي مي شود   . دهند مي
 كشورهاي نفت خيز كـه تنهـا نقـش قـدرت            اگر سهم به ديگر سخن    .  نيز عوايد قابل مالحظه اي تحصيل مي كند        رهگذر همين تورم  

 درصد از قدرت خود را از دست داده است، سهم كشورهاي صنعتي بهمين مقدار و بيشتر بـر قـدرت    13 خريد را بازي مي كند سالي     
اما وقتي اين عامل نيز در نظر      .  بنابراين مقايسه ها بدون عنايت بدين نكته اساسي، صورت گرفته و فاقد اعتبار است              خود افزوده است،  

 .يب سهام كشورهاي نفت خيز و صنعتي را تغيير نداده استگرفته شود، مالحظه مي گردد كه افزايش قيمتها، ترك
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 :كه از آن
 )24(                   )1/29(                 هزينه هاي نظامي 

 3/34     2/42    سرمايه گذاريهاي ثابت-2
 زپرداخت قروض و ساير با-3

 8/15     4/19        پرداخت ها
 9/8     11                   سرمايه گذاري در خارج-4

 9/8     8/122     جمع
 

بازپرداخـت  (گـردد     به اقتصادهاي مسـلط بـاز مـي        مستقيماً)  درصد 7/24( ميليارد دالر    4/30      بطوريكه اين جدول نشان مي دهد،     
درصـد   7/75هاي جاري مي شـود و ايـن دو      ميليارد دالر صرف هزينه    2/50و  ) اري در خارج و ساير پرداخت ها      قروض، سرمايه گذ  

ميليارد دالر صرف نفت و پتروشيمي و صـنايع نظـامي و راه هـا و             5/16اما از سرمايه گذاريهاي ثابت نيز       . هزينه ها را تشكيل مي دهد     
اين هزينه ها .  و راه براي ورود كاال به كشور مي شود    ر   هاي نفتي و هزينه هاي بند      فرودگاه ها و در يك كالم، خرج صدور فرآورده        

قدرت خريد بالفاصله اي كه بدينسان ايجـاد مـي شـود، بايـد بالفاصـله      . توليد را افزايش نمي دهند قدرت خريد ايجاد مي كنند اما،       
يعني اين قدرت خريد را . يد در اقتصادهاي مسلط سازگار مي شودارضاء شود، اينست كه تركيب هزينه ها در ايران، با برنامه هاي تول

 . واردات جذب مي كند
 درصد كل هزينه ها را تشكيل مي دهد خود موجبات بازگشت درآمـدهاي نفتـي را                 80 **   هزينه ها كه در آن مصارف غير توليدي       

 خرجي ايجـاد مـي كنـد، ميـزان تـورم را             تركيبچنين  در حقيقت قدرت خريدي كه دولت با        . باقتصادهاي مسلط فراهم مي آورد    
اين كشـور  . درصد توليد ناخالص ملي آنست 5/8هزينه هاي جاري ژاپن بر روي هم . بحدي باال مي برد كه از حد تصور خارج است  

 تركيـب   اكنون بايد پرسيد كه در صورت نبودن واردات تورم در ايران با ايـن       )41( درصد بوده است     22 ميزان تورمش    74در سال   
و . هزينه، چه ميزان خواهد شد؟ ساز و كار افزايش ضريب وابستگي همين است، يعني قدرت خريد عظيم بايد بالفاصـله جـذب شـود                       

و كشور را هر زمان به      . بدين ترتيب است كه واردات با جذب قدرت خريد مذكور راه را بر سرمايه گذاري هاي درازمدت مي بندد                  
 . از طريق ورود كاال انجام مي گيردبطور عمدهدر حقيقت حركت انتقالي درآمدهاي نفتي . واردات وابسته تر مي كند

 .   در فصل دوم بخش دوم، اين امور به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است
هـاي در       با توجه به اينكه يك تاريخ مختصر و گويا از گذشته و حال و آينده اقتصاد نفت ضرور مي نمود، آمـاري از تمـامي داده                           

 .تنظيم شده است كه به صورت ضميمه كتاب عرضه مي گردد... دسترس راجع به منابع انرژي، ميزان توليد، تصفيه و 
 
 
 
 
 
 

 حواشي و مأخذ مقدمه
 Paris, troleéHistoire du P:  SedillotéRen ,1974. كتاب 32-5 مقدمه صص-1

 6-11 نفت ايران، صص  سال50و نيز هرودوت و دربند نامه به نقل مصطفي فاتح، 
 قير معدني و موميائي تقريباً همواره جزء صادرات ايران بود بعالوه چراغهائي كه در آن از مواد نفتي استفاده مي شد، و نيز فرآورده هاي -2

ايران از  : گيرشمن. ، ر 338 و   206بعنوان نمونه درباره عصر پيش از اسالم نگاه كنيد به صص            . تركيبي كه از اين مواد در آنها بكار مي بردند         
و درباره عصر صفوي كه مقدمات انحطاط ايران فراهم مي       . 1349، ترجمه دكتر محمد معين، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران            آغاز تا اسالم  
 .1348تهران سياست و اقتصاد عصر صفوي، : ، باستاني پاريزي130 تا 126 و 116شد به صص 

                                              
توجه خواننده را به اين مهم جلب مي كند كه سرمايه گذاري در نفت و پتروشيمي از آنجا كـه محصولشـان بخارجـه صـادر                              ----    * * 
 .شود از لحاظ اقتصاد، سرمايه گذاري غير مولّد محسوب مي شوند مي
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، 1333، چـاپ    نفت و خوزستانيان  به نقل كاظم افشين در      . تين كسان بودند كه نفت را تصفيه كرده اند         هرودوت مي گويد ايرانيان نخس     -3
بنيان گـذار شـيمي   ) ع(و امام جعفر صادق . 11 و 8 ص ايران  سال نفت50و . وي نحوه ابتدائي تصفيه را نيز شرح داده است. 20-26صص  

 جلد سوم ترجمه فارسي تاريخ 278-281از جمله نگاه كنيد به صص . وسعه يافتجديد است كه بدست جابرحيان و زكرياي رازي بسط و ت     
 .تمدن اسالم، نوشته جرجي زيدان، ترجمه علي جواهر كالم

بر شمردن نام همه آنهـا در اينجـا مفيـد فايـده اي              .  در كتب تاريخي از تأليفات راجع به صنعت و فعاليت اقتصادي بسيار نام مي برند               -4
اندر استعمال آتـش و  «: از جمله.  مستقيم به شيمي مربوط مي شود باب آن  13 »بيان الصناعات « باب كتاب    20ن دارد كه از     اما گفت . نيست

، بهـار و    22 و   21نگاه كنيد به مقاله محسن صبا، رساله صناعيه ميرفندرسكي در مجله تحقيقات اقتصادي شـماره هـاي                  . »علمهاي چراغ 
 201-209، صص 1349تابستان 

 :اي اطالع از اين قراردادها نگاه كنيد به بر-5
 . جلد8، 19در قرن تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس :  محمود محمود-
 عصر بي خبري يا تاريخ امتيازات:  ابراهيم تيموري-
 :ميرزا محمد حسنخان) صنيع الدوله( اعتمادالسلطنه -6
 .1324بنگاه بازرگاني زوار، : ، مشهد)خلسه( خوابنامه -
 .1345مؤسسه چاپ و انتشارات اميركبير، : ، روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، به كوشش ايرج افشار، تهران)خلسه( خوابنامه -
من شخصاً هيچوقت راضي به تمديد مدت «:  تقي زاده وزير دارائي دوره استبداد رضاخاني، در مجلس پانزدهم خود را اينطور وصف كرد          -7

نگاه كنيد بـه سـند      » . بلكه تقصير فاعل بوده    تقصير آلت فعل نبوده   د و اگر قصوري در اينكار و يا اشتباهي بوده           نبودم و ديگران هم نبودن    
 .4، انتشارات مصدق، شماره 125مندرج در ص 

يـن مـاجرا    جريان الغاي امتياز نفت دارسي به شرح ا       : دكتر حسين فاخر در اثر خود     . 50، ص   طالي سياه يا بالي ايران    :  ابوالفضل لساني  -8
 .پرداخته است

بـراي  .  گرد آورده است   سياست موازنه منفي در مجلس چهاردهم      تاريخ اين مبارزه بزرگ مصدق راكي استوان در دو جلد تحت عنوان              -9
 78-79صص )  مجلس شوراي ملي16نطق هاي دكتر مصدق در دوره  (2انتشارات مصدق شماره متن قرارداد سه جانبي رجوع كنيد به 

 6-41ي اين مطلب و رقابت هاي دول بزرگ درباره نفت ايران نگاه كنيد به صص  برا-10
Dr. Sh. Amiralai: Pétrole et Independence de l´Iran, 1961. 

 
امتيازي كه به مرحله اجـرا      .  گفته مي شود علت خودكشي داور وزير دارائي دوران پهلوي، اعطاي امتياز نفت شمال به امريكائيان بود                 -11
 .ر نيامدد

 تاريخ جنگ قدرتها 206-252، اين كتاب در صص 232 تأليف پير فونتن، ترجمه شمس الدين اميرعالئي، ص جنگ سرد نفت: نگاه كنيد به
 .را بر سر نفت ايران بازگو مي كند

و نيـز ايـن     ) 27، شـماره    نگاه كنيد به ايران آزاد    . ( حزب كمونيست روسيه گفته است     ا دكتر رادمنش در كنگره نوزدهم        جمله متن ر   -12
 به نخست وزير وقت ايران نوشته است با نوشته 1326 آبانماه 28را كه در » سفير كبير اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي«قسمت از نامه 

 :قسمتي از نامه سفير روسيه: احسان طبري مقايسه كنيد
 بودن قرارداد تشكيل شركت مختلط نفت ايران و شوروي بـراي            دولت شوروي نمي تواند متذكر نشود كه تصميم مجلس راجع به بي اثر            « 

اين نامه در (» .تبعيض فاحشي نسبت به اتحاد جمهوري شوروي استشمال ايران با وجود بقاي امتياز نفت ايران و انگليس در جنوب ايران           
 ). چاپ شده استپنجاه سال نفت ايران، 490 و اين قسمت از نامه در ص 382
 :احسان طبري» راظهار نظ«اما 
بر عليه آن سخني نمي گوييم، بايد معترف باشيم كـه شـوروي در ايـران    ما به همان ترتيب كه براي انگلستان در ايران منافعي قائليم و        « 

در آن دسته اي كـه مـن   بايد به اين حقيقت پي برد كه مناطق شمال ايران در حكم حريم امنيت شوروي است و عقيده                    .منافع جدي دارد  
ستم اين است كه دولت به فوريت براي دادن امتياز نفت شمال به روس ها و نفت جنوب به كمپاني هاي انگليسي و امريكايي وارد مذاكره         ه

 ».شود
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، 1971 به نقل چگونگي غارت نفت ايران، از انتشارات جامعة سوسياليست هاي ايراني در اروپا، پاييز                 1323، مورخ آبانماه    12مردم شماره   
نطق ايرج اسكندري رهبر ايـن حـزب در   . اما اين جمله را كه نوشته هاي بسياري نقل كرده اند، هنوز بيانگر سياست آن حزب است             . 2ص  

 ). چاپ شده است1354 اسفند 17اين نطق در روزنامه كيهان، يكشنبه (كنگره حزب كمونيست شوروي همين سخن است در بياني ديگر 
 :است سخن لنين در اين باره صريح -13
به اين  بدون آنكه امتيازي را براي ملتي تضمين كند يا تعهدي را در قبال ملت ديگري بر عهده بگيرد،                   ) يعني(به گونه اي منفي     پرولتاريا  « 

باشـد،  ] پاسخ مي دهيم[اينكار عملي نيست؟    ] مي گويند . [خواست يعني به خواست بازشناسي حق تعيين آزاد سرنوشت، بسنده مي كند           
 همين تضمين   فقطآنچه پرولتاريا را بايسته است،      .  آنست كه اين سياست بهترين تضمين ها براي دمكراتيك ترين راه حل هاست             اما واقع 
و ) به عواقب احتمالي تضـمين ايـن امتيـازات   (و اعتنايي  .حال آنكه بورژوازي هر ملتي مايل است امتيازات خودش را تضمين كند         . هاست

 ».دوضعيت ملت هاي ديگر نمي كن
 : به زبان فرانسه تحت عنوانآثار منتخب لنيننگاه كنيد به جلد اول 

V. Lenine: Oeuvres Choisies 
 710-711چاپ مسكو، صص 

منتخب آثارش را به فارسي ترجمه كرده اند و از          . و در زمان خود لنين بود كه حكومتش عكس اين سياست را درباره ايران به اجرا گذاشت                
در اين ترجمه هر جايي را كه به حقوق ملت . در دوران حكومت ملي و همزمان با ملي شدن صنعت نفت انتشار داده اند 1951اتفاق در سال 

 و موازنه منفي مربوط مي شود، تحريف و بلكه قلب كرده اند و كار را به مرحله اي رسانده اند كه                      در تعيين آزاد سرنوشت و وجدان ملي      ها  
 . موازنه منفي را روزي سياست بورژوازي و روز ديگر شعار خرده بورژوازي خوانده اند و مي خواننداستقالل را خواست بورژوازي و

 9، ص طالي سياه يا بالي ايران -14
 گزارش كار دوره اول كميسيون مخصوص نفت و بخشي از مبارزات جبهه ملي در مجلس شانزدهم هم براي ملي شدن صنعت نفـت را             -15

 . منتشر ساخته است1329 در اسفند اب سياهكتحسين مكي تحت عنوان 
 بنا بر نوشته دكتر مصدق پيشنهاد نهضت ملي كردن صنعت نخستين بار از جانب دكتر حسين فاطمي شهيد نهضـت ملـي ايـران در           -16

گي است، بايد اگر ملي شدن صنعت نفت در ايران خدمت بزر«: مصدق مي نويسد. جلسه جبهه ملي كه در خانه نريمان منعقد بود، طرح شد
 ».از اولين كسي كه اين پيشنهاد را نمود سپاسگزاري نمود و آن شهيد راه وطن دكتر سيد حسين فاطمي است

) «   »( كتاب خاطرات خود را به تاريخ مبارزات نفت از ديدگاه خويش اختصاص داده، مطالب داخل مميزين 222 تا 200 ايدن، صفحات -17
 :ل شده است خاطرات وي نق204 و 203ا صص 

The Memoirs of Sir Anthony Eden full Circle. 
 213 خاطرات ايدن، ص -18
 .1952-56جلد يك، . مي توان خواند) ترجمه فرانسه( تاريخ اين روزها را از نظرگاه امريكا در خاطرات آيزنهاور -19

Dwight D. Eisenhover: Mes Années à la Maison Blanche 
 171-208فصل ششم، صص 

  كتاب29 و 28 نگاه كنيد به صص -20
Victor Marchetti and John D. Marks: The Cult of intelligence 

 .، نوشته كلود ژوليناز كتاب امپراطوري امريكا، مقدمه، ترجمه قسمتي 4و انتشارات مصدق شماره 

 358 خاطرات ايدن ص -21
 23اره  نگاه كنيد به عين نامه مصدق مندرج در خبرنامه شم-22
 فصل بيست و نهـم را بـه   تاريخ ملي شدن صنعت نفت  فئواد روحاني كه خود دست اندركار تصويب اين قرارداد بوده است در كتابش               -23

 .بعمل مي آورد» تجديد مذاكرات«اقداماتي اختصاص داده است كه حكومت زاهدي براي تدارك مقدمات 
،  جلـد اول، چـاپ دوم،        قوانين ماليه و محاسبات عمـومي     بوده است در كتاب     » يلوك« دكتر شمس الدين جزايري كه خود آن هنگام          -24

، شرح مي دهد كه چسان كنسرسيوم حتي حاضر نشد آزادي تسعير ارز را كه در قراردادهاي سابق ملحـوظ شـده بـود و        472-476صص  
    .قرارداد بايد بدون تغيير تصويب شود: ونزوئال هم از اين حق برخوردار بود بپذيرد

. » پيچ كه در مجلس شوراي ملي ايراد شده اسـت          -متن كامل نطق آقاي محمد درخشش در مخالفت با قرارداد اميني            « نگاه كنيد به     -25
 44ص 
  كتاب104 و 130 صص -26
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André Ouschi: Luttes Pétroliéres au Proche-Orient, Paris 2, trimester 1970. 
 1971، فوريه 199، شماره Economic مجله 33 ص -27
 15 ص -28

L´Economie des Hydrocarbures, Paris, 4 éme trimestre 1975 
 25 ص -29

L´Economie des Hydrocarbures, Paris, 4 éme trimestre 1975 
 :و نيز نگاه كنيد به كتاب

Le Pétrole, Situation Actuelle et Perspectives d´Avenir. Un Rapport du Comité du Pétrole de l´OCDE, 
Paris 1973 

 289-312 صص 16 تا 1كه در اين باره كشور به كشور توضيح داده است و خصوص جداول، 
 عامل) همانسان كه شرح داده مي شود     ( اين محاسبه قبل از افزايش قيمت ها انجام گرفته است، مغذلك بلحاظ آنكه درآمدهاي نفت                 -30

ايسه درآمدها بدون توجه به اين امر اساسي مفهوم درست خود را از دست مي دهد و ثانياً در گـرايش    مصرف است و نه عالم توليد، اوالً مق       
 .به افزايش نابرابري تغييري حاصل نمي شود

 . محاسبه شده اندInterrogation sur le Future متن پلي كپي 172نسبت ها به استناد ارقام مندرج ص 
م كتاب خود مدعي شده است كه اين نسبت ها صحيح نيست و در دوره مصدق نيز واردات همواره  فئواد روحاني در فصل بيست و هفت-31

 عمـده فروشـي   نـرخ   « ارز و قيمت صـادرات بـه          رسمي وي مي نويسد مقايسه ميان قيمت واردات به نرخ        . بر صادرات فزوني داشته است    
اگـر  : دراين باره بايد گفـت    ) 410 و   387صص  (ات فزوني مي گيرد     صورت گرفته است و اگر دو نرخ را يكي كنيم، واردات بر صادر            » داخلي

محاسبه وي موافق ترازنامه هاي بانك مركزي است، اوالً موازنه بازرگاني ايران با كشورهائي كه با آنها مبادالت پاياپاي انجـام مـي گرفـت                        
ثانياً . و مبداء بيشتر واردات نيز اين كشورها بوده اند        . ه است ، تقريباً متعادل بود   )آلمان، فرانسه، ايتاليا، مجارستان، چكسلواكي و لهستان      (

 هزار ُتن كـاال  364 مقدار 1331در سال ... » «  اينطور مي نويسد6و  5 بانك ملي كه وي مأخذ قرار داده است، در صص            1331ترازنامه سال   
 هـزار ُتـن بـه ارزش        232يز طبق آمار كمرگ بالغ بر        ن 1331ميزان واردات سال    ...  ميليون ريال از كشور صادر شده است         5758به ارزش   
نظر به اينكه ارزيابي كاالهاي صادراتي و وارداتي بر يك مبني نبوده و روش ارزيابي واردات نيز در سـالهاي          .  ميليون ريال بوده است    5032

در موازنه ارزي كه در      ».يكديگر امكان ندارد   با   1331 و   1330مقايسه صادرات با واردات و مقايسه واردات سالهاي         اخير تغيير يافته است،     
از قرار معلـوم    . همين ترازنامه مندرج است، ارز خريداري از محل صادارت به همان نرخ ارز فروخته شده براي صادرات محاسبه شده است                   

خارجي در دوره مصدق آنطورها هم ضرب كرده است تا ثابت كند بازرگاني » در نرخ ارز با احتساب گواهي نامه« واردات را كلفئواد روحاني 
 درصـد   60واردات پاياپـاي    : دركار اين نويسنده سه اشتباه كاري مشهود بنظر مي رسد         .  داشته است  كسريكه مي گويند، بهبود نيافته و       

كه  زي خارجي ني اندوم آنكه در آن مقدار از بازرگ      . واردات تشكيل مي داده است و چون در اين قيمت صادرات و واردات خالي از وجه است                
سوم اينكه سند متخذ وي ترازنامه بانـك        .  ميليون دالر فزوني داشته است     6/14به ارز انجام گرفته است موازنه بازرگاني بر روي هم برابر            

ت اگر قضيه در تفاوت احتسـاب بهـاي واردات و قيمـت صـادرا       . مركزي است و اين ترازنامه مقايسه صادرات با واردات را ممكن نمي داند            
 .خالصه مي شد، جا نداشت محاسبان بانك از آن طفره بروند

  140-141 صص -32
J-M. Chevalier: Le Nouvel Enjeu Pétrolier, Paris November 1973. 

 منتشـر شـده اسـت،    1354 بهمـن  18 كـه در تهـران اكونوميسـت    1355 هزينه هاي پيش بينـي شـده در اليحـه بودجـه سـال               -33
  .ال است ري3ر105ر248ر488ر000
وي وابستگي بودجه را به نفـت در دروه هـاي   .  سخنراني رئيس بانك مركزي را منتشر كرده است 1354 اسفند   3 كيهان هوائي مورخ     -34

هر چند ارقامي كه ارائه كرده است، واقعيت را آنسان كه هست منعكس نمي كنند، اما اطالع از آن در اينجا و پيش . مختلف ارائه داده است  
 درصد بودجه بود و در پايان اين برنامه         37حدود  ) 1341(سهم نفت در شروع برنامه سوم       «: ع به خواندن فصل اول بي فايده نيست       از شرو 

بدينسـان مـي   » . درصد بالغ گرديـد    80 به حدود    1353 درصد رسيده بود، در سال       43به  ) 1351( و در پايان برنامه چهارم       39به  ) 1346(
 .افزايش دادن صادرات ثروت نفت و وابستگي روزافزون به اين صادرات است» د ايرانرشد اقتصا«بينيم كه جهت 

تاريخ ملي شدن صنعت  نسبت بي اطالعي را به مصدق و ياران او داده است و فئواد روحاني در پنجاه سال نفت ايران مصطفي فاتح در -35
اگر اينان از نقش . اي فروش نفت به سليقه خود، شرح كرده استنافرجام ماندن كوشش هاي دولت مصدق را بر) فصل بيست و هشتم (نفت
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نفت در اقتصادهاي صنعتي مطلع مي بودند و اگر امروز و سالهاي بعد را مي ديدند، اگر مردم كشور ما از واقعيت ها آنطور كه بايد مطلع مي     
  تحقق نمي يافت؟مصدق پيروز است،عار آيا ش... بودند، اگر احزاب سياسي و رجال كشور از واقعيتها آگاه مي بودند و 

 . گوينده سخن نخست، زاهدي بود و گويندگان سخنان بعدي شاه و هويدايند-36
 :نقل شده است) 1975چاپ الجزيره، مارس ( كتاب زير كه ناشر آن دولت الجزاير است 204 ارقام از ص -37

Mémoire Presenté par l´Algerie à la Conference des Souverains et Chefs d´Etat des Pays Membres de 
l´OPEC. 

 15از جمله نگاه كنيد به ص .  درصد برآورد كرده اند30 تا 1975 ميزان كاهش قدرت خريد را در آغاز سال -38
François Gihel: Deux ans de crise Pétroliére, Paris 31 Decembre 1975. 
  

شگفت اينجاست دولتي كه چنـد مـاه   .  سنت در قيمت نفت به كنسرسيوم تخفيف داد   5/9يران   خبر داد كه ا    1976 فوريه   19 لوموند   -39
پيش با تبختر مي گفت غول نفتي عربستان سعودي را شكست داده و قيمت نفت را باال برده است، اينك همان نفت را ارزان تر از قيمتـي                

 ). دالر30/11(كه آن غول عرضه مي كند ) 18/11(مي فروشد 
 . خالصه گزارش برنامه پنجم انتشارات دائره تحقيقاتي كيهان به زبان انگليسي2  ص-40
 79 ص -41

O. C.D.E: Etudes Economiques, Japon, Juillet 1974. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بخـش اول
    

 نقش نفت در اقتصاد ايران
 و 

        اقتصادهاي صنعتي
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ن نفت از كشورهاي نفت خيز به كشورهاي صنعتي، ميان ايندو روابطـي بوجـود                همانسان كه در مقدمه كتاب تشريح گرديد، جريا       
در حقيقـت نفـت     . مي آورد كه شناخت درست آنها موكول به درك نقش نفت در اقتصادهاي صنعتي و اقتصادهاي زير سلطه اسـت                   

 درآمد در اقتصـادهاي دسـتة دوم سـبب    در اقتصادهاي دستة اول وسيله جذب و ادغام، و بعنوان) انرژي(بعنوان ماده خام و كارمايه  
اين روابط سبب پديد آمدن نابرابري رو به افزايشي         . تجزيه اين اقتصادها و همسو شدن پويايي دروني آنها با توقعات دسته اول است             

 .ميان اين دو دسته اقتصادها مي شوند
 جريان هاي جذب و ادغام، تجزيه، و نيز پويايي نابرابري    در اين بخش با مطالعه نقش نفت در اقتصادهاي صنعتي و در اقتصاد ايران،     

بدين معني كه در فصل اول به مطالعه نقش نفت در اقتصاد ايران و در فصل دوم به بررسـي نقـش آن     . را مورد بررسي قرار مي دهيم     
 .در رشد اقتصادهاي صنعتي مي پردازيم

در آن هنگـام شـاه در مراسـم افتتـاح           .  تنظيم شده اسـت    1351زمستان     در اينجا بايد يادآوري كنيم كه فصل اول بخش حاضر در            
گرفت، ضمن اظهارات خـود گفـت كـه          انجام مي ) 1351سوم بهمن   (كارخانه ذوب آهن كه در حضور كسيگين نخست وزير روسيه           

 . كنسرسيوم بايد ميان افزايش توليد يا تحويل اداره صنعت نفت به ايران، يكي را انتخاب كند
لعه اقتصاد ايران به شرح مندرج در اين فصل ممكن ساخت به قصد واقعي شاه پي بريم و اين نكته را مسلم بدانيم كـه قـرارداد                           مطا

و از آن لحاظ كه خطوط اصلي اين قرارداد را نقش نفت در اقتصاد ايران و اقتصادهاي صـنعتي تعيـين مـي            . نفت تمديد خواهد شد   
آن مطالعه با قطعنامه اي شامل پيش بيني مـواد اصـلي            با توجه به اين نكات،      : يش بيني بود و شد    كرد، چگونگي اين خطوط نيز قابل پ      

در خانه ) 1973 مارس 23 (1352 تنظيم شد و مجموع آنها با اجتماع بزرگ ايرانيان منعقد در سوم فروردين ماه قرارداد و برنامه عمل   
 . آزاد ملت اسير ايران قطعنامه را به اتفاق آراء تصويب كردتونس پاريس، در ميان نهاده شد و اجتماع بعنوان زبان

ن اصل قطعنامه و نيز مقايسه اي بين مواد پـيش بينـي شـده بـا مـت                 .    بدينقرار فصل اول اين بخش همان بحث مقدم بر قطعنامه است          
ست، بعنـوان ضـميمه ايـن فصـل     رسيده ا» تصويب مجلس و صحه همايوني«به  1352 مرداد 9 در قراردادي كه چهار ماه پس از آن    

 .عرضه شده اند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل اول
 

 نقش نفت در اقتصاد ايران
     

. در همان روزي كه قرارداد كنسرسيوم به كشور تحميل شد، روشن بود كه تا آخرين قطره نفت ايـن قـرارداد تمديـد خواهـد شـد                  
 رژيم كنوني طوري دوام يابد كه چاره اي جـز تمديـد قـرارداد               معذلك الزم بود كه سياستهاي اقتصادي اي اتخاذ و اجرا گردند تا           

 .نفت نداشته باشد
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  سه سال پيش از تمديد قرارداد، با تحليل اقتصاد ايران و چگونگي رشد و جهت يا بيش، تمديد قرارداد نفـت پـيش بينـي گرديـد و               
 .1»قرارداد، مي خواهند اسارت كشور را دائمي سازندبدين ترتيب است كه بي سر و صدا با فراهم آوردن مقدمات تمديد «: نوشته شد

 :در آغاز مذاكرات اخير نفت نيز، درباره تمديد قرارداد هشدار داده شد
 

 هموطن
اين نفت كه سهم ما از صدورش، تجزيه و تالشي اقتصادي است، تالشي اجتماعيس و فرهنگي و تالشي نيروي فكـري و يـدي ايرانـي                

 مـا بـه سـود قـدرت     ه مكنده هاي ثروتها و استعدادهايش ريان نفت قطع شود، اين ارتش، اين صنايع ك        است، چرا صادر شود؟ اگر ج     
تا نفت مـي رود، هسـت و نسـيت مـا از        . تا نفت مي رود، خون هم مي رود       . هاي مسلط هستند، اين رژيم، ناچار از ميان خواهد رفت         

و .  رود، ايران هم از رفتن به تجزيه و تالشي همه جانبه نمـي ايسـتد               تا نفت مي  . استعدادهاي انساني و ثروت هاي طبيعي هم مي رود        
و اگر نفت نرود، زالوها از بين مي روند، شكنجه هـا،  . اگر نفت برود، قطره آخر آن به لحظة آخر سقوط همه جانبه همراه خواهد بود     

ي را مي گيرد و ثروتهاي اين نسل و نسل هاي           زندگي اقتصادي جاي تجزيه و فساد اقتصاد      .  از ميان مي روند    …ميدان هاي اعدام و     
  2»آينده، آينده اين نسل و نسل هاي آينده، نجات مي يابد

  
 : بار ديگر توجه عموم به اهميت خطري كه متوجه كشور بود، جلب گرديد1351 مرداد 27     در 

 

 هموطن
ورميانه و هم جهان، آن چندان عظيم است كه نمي توان           خيانتي كه در حال انجام است، از لحاظ حال و آينده، از لحاظ ايران و خا               

 و به دستياري شاه به حمله براي تصرف قطعي وافقت عمومي و درازمدت ابرقدرتها شركت هاي نفتي در پي و بر اثر م: از آن گذشت
  3» منابع نفتي كشورهاي زير سلطه برآمده اند- و براي مدتي طوالني -
   

دنبال مي شود، تحليلي درباره نقش نفت در اقتصاد ايران بعمـل            » سن موريتس «تمديد قراردداد در    » كراتمذا«    در اسفند ماه كه     
خالصة آن تحليـل و ايـن   . پيش بيني و افشاء گرديد) كه چند ماه پس از آن منعقد شد(آمد، و به يمن آن مواد اصلي قرارداد تمديد       

 اجتماع بزرگي برپا شد و در مقام توضيح بـر قطعنامـه اي          1352سوم فروردين ماه    و باالخره در    . 4پيش بيني در همان وقت منتشر شد      
يكي به اعتبار روابط ميـان      : به دو اعتبار مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت        » نقش نفت در اقتصاد ايران    «كه به اين اجتماع پيشنهاد شد،       

ايـن فصـل   . رآمدهاي نفتي در زمينه سازي تمديد قرارداد دارداقتصادهاي مسلط و اقتصاد ايران و ديگري به اعتبار نقشي كه صرف د  
 .عين سخنراني است كه در آن اجتماع ايراد گشت

ما مواد اين قرارداد را با موادي كه به يمن تحليل پيش  .     همانطور كه گفتيم قرارداد سه ماه و چند روز پس از اين تاريخ منعقد شد              
و اميد كه خوانندگان را براي انـدريافت  . اين مقايسه را به صورت ضميمه بر اين فصل افزوده ايم         بيني شده بودند مقايسه كرده ايم و        

 .ياري خواهد كرد» در دست گرفتن صنعت نفت«معناي 
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 مصدق

                                              
 .»تمديد قرارداد كنسرسيوم«، 1348ي ايران، شماره نهم، شهريورماه  نگاه كنيد به خبرنامه جبهه مل- 1
 »نفت و خون«، 1351نگاه كنيد به خبرنامه جبهه ملي ايران، شماره بيست و هشتم، مرداد ماه     ----2

 »نفت و سرنوشت و آتش«، 1351 مرداد 27، 7 نگاه كنيد به فوق العاده خبرنامه جبهه ملي ايران، شماره    ----3
 »كارنامه ده ساله نفت«، 1351 د به خبرنامه جبهه ملي ايران، شماره سي و يكم، اسفند ماهنگاه كني    ----1
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  نتيجه اجتناب ناپذير گذشته صنعت نفت ايران و اثرات درآمدهاي حاصله از نفت در اقتصاد ايران اسـت،           5    از آنجا كه سازش اخير    
 .سخن را با بررسي گذشته نفت نه بعنوان تاريخ، بل بعنوان اقتصاد آغاز مي كنيم

 كُل كشور ما، خود مجموعه پويائي از توليـد را در     مصرف  با  نفتي درآمدهاي    مجموعة اقتصاد نفت با اقتصادهاي صنعتي و مجموعة         
اقتصادهاي صنعتي و مجموعه پويايي از مصرف را در اقتصاد زير سلطة ما بوجود آورده است كه خطوط اساسـي جهـت يـابي هـاي                          

 .اقتصاد و در نتيجه سياست نفتي ما را تعيين مي كنند
صاد ايران، به بررسي قرارداد كنوني نفت بعنوان نتيجه جريان وابستگي و ادغـامي كـه                  بناچار پس از توضيح جا و موقع نفت در اقت         

بحال آينده خويش بنگرد، براي آنكه ابعـاد  » با چشمان باز«اقتصاد ايران در آن است خواهيم پرداخت و براي آنكه نسل امروز بتواند    
 آينده بر دوش دارد آگاه گردد، جـا و   به خود و نسلهاي ه نسبتواقعي ثروتي را كه از دست مي دهد دريابد و از درجه مسئوليتي ك             

 .موقع نفت را در آينده اقتصاد ايران و جهان بررسي مي كنيم
مابه وجه اقتصادي و از آن وجه نيـز نـه همـه مسـائل ايـن                 ) سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي    (    بدينقرار از وجوه متفاوت نفت      

 . مطالعه خواهيم كرداقتصاد بلكه قسمتي از آنرا
 

  رشد اقتصادي ايران و نفت-قسمت اول 
 :   در اين قسمت از نقش نفت بعنوان ماده خام در اقتصاد ايران و وظيفه درآمدهاي نفتي در اين اقتصاد بحث مي كنيم

 

 : نفت بعنوان ماده خام-بند اول 
اگر در اقتصادي نفت بعنوان ماده خام با        . ت نمي تواند بي نقش باشد           ساده سخن اينكه در اقتصاد بعنوان مجموعه پوياي توليد، نف         

اگر نفت با اقتصاد ايران مجموعه      . بقيه بخش ها و رشته هاي توليد رابطه اي نداشته باشد، آن اقتصاد با نفت مجموعه اي را نمي سازد                   
ش كشاورزي، نه در بخش صنعتي، در وضـعي نيسـت كـه       نسازد اين امر معنايي جز اين نمي تواند داشته باشد كه اين اقتصاد نه در بخ               

 .بتواند از نفت بعنوان ماده خام استفاده كند و نيز نفت نمي تواند در صنعت خود از توليدات صنايع ديگر بهره مند شود
 را بايد داشته باشد و    و اقتصاد يك كشور نفت خيز كه در آن صنعت نفت با باقيمانده اقتصاد رابطه نداشته باشد، بناچار مشخصات زير             

 :دارد
 اين اقتصاد موجوديت مستقل ندارد در بخش عمده خود دنبال اقتصادهاي ديگر است و نفت در مجموعة اقتصادي كه از اقتصاد -     

 .مي شودبعنوان ماده اوليه بكار گرفته ) و در تمامي رشته هاي آن(ايران و اقتصادهاي صنعتي تشكيل مي شود تنها در اقتصاد صنعتي 
 بخش هاي اين اقتصاد داراي روابط بده بستان نيستند يعني بخش كشاورزي چيزي از بخش هاي ديگر بكار نمي گيرد و صـنعت                        -     
نيز از فرآورده هاي كشاورزي بعنوان مواد خام جز اندكي استفاده نمي كند و بخش خدمات نه تنها هيچگونه رابطـه منطقـي بـا         » نو«

مـثالً  . هايي است كه به حكم احتياجات اقتصادهاي صنعتي انجام مي گيرد ندارد بلكه در قسمت اعظم خود هزينه   نيازهاي رشد توليد    
افزايش روزافزون (هزينه هاي نظامي و اداري و آموزش و پرورش در جهت حفظ و تشديد جريان صدور استعدادهاي بزرگ انساني                 

به كشورهاي صنعتي بعمل مي     ) يگر منابع كاني و پاره اي توليدات كشاورزي       نفت و د  (و ثروتهاي كشور    ) مهاجرت استعدادهاي كشور  
 .آيد

هاي توليد نمي توانند با      در داخل بخش هاي اقتصادي هر رشته با رشته هاي ديگر بريده است يعني حتي داخل بخش ها نيز رشته             
اين رشته ها و بلكه هر واحد نيز، خود آخرين قسمت و دنبالـه  زيرا هر كدام از . يكديگر رابطه داد و ستد مواد توليدي را برقرار كنند         

 .، يعني اقتصادهاي صنعتي مسلط قرار داردمراكزرشته و واحدي است كه در 
 

 . در نتيجه رشد اين اقتصاد، يعني رشد اقتصادهاي صنعتي-    
 درصـد رشـد   4/1تي مي گويند صنعت ايـران مـثالً   وق.      اين اقتصاد در توليد خود هر روز بيشتر از روز پيش متكي به واردات است   

 درصد رشد كرده باشد، صنعت ايران نيسـت كـه رشـد             22 تا   20كرده است، بايد فوراً به سراغ واردات نفت رفت، اگر واردات ميان             
. يچ استدر اينصورت صنعت ايران مكنده دوسري است كه اژدهاي افسانه اي هم پيشش ه. كرده، واردات است كه رشد كرده است      

                                              
 .رسيد» مجلسين« به تصويب 1352مراد، سازش بر سر تعديد قرارداد نفت است كه در نهم مرداد سال     ----2
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دوم . يكي اينكه همواره به نسبت بيشتري از ميزان رشد خود، ميزان واردات را باال مـي بـرد              . اين صنعت با رشد خود دو كار مي كند        
صدور مواد خام ذيقيمت به خارجه و وارد كـردن فـرآورده هـاي     « و جريان دوجانبة     اينكه تمامي منابع سرمايه اي كشور را مي بلعد        

 .تصاد كشور تحميل مي كندرا به اق» صنعتي
بلكـه  . مـي كنـد   اين اقتصاد تنها در توليد خود نيست كه محتاج فرآورده هاي خارجي است يعني از منابع خود كشـور تغذيـه ن          -     

ـ . با نيازهاي واقعي فعلي و نه با نيازهاي آينده كشور انطباق نداردفرآورده هايش نيز      اد بـه   و اگر با مشخصات كنوني روزي اين اقتص
يك مجموعه تبديل بشود يعني بخش هايش با هم رابطه پيدا بكنند و مواد توليدي خود را بهم بدهند، آنروز اقتصاد ايران يـك غـده               

 .سرطاني سخت رشد يابنده اي شده است كه آخرين رمق كشور را خواهد ستاند
شور بيگانه است و هـر روز بيشـتر از روز پـيش بـه يـك دنبالـه                       حاصل سخن اينكه اقتصاد ايران با منابع كشور و با نيازهاي مردم ك            

اقتصاد هر كشور در طبيعت خود دستگاه تدارك كارمايه حيـات  . اقتصادهاي صنعتي بلكه به مكنده هاي اين اقتصادها تبديل مي شود 
 .ازي مي كنداجتماعي است اما اقتصاد ايران نقش صادر كننده اين كارمايه را در ابعادي هر روز گسترده تر ب

    اكنون كه معناي عدم رابطه نفت بعنوان ماده خام با بقيه اقتصاد كشور در خطوط كليش معلوم شد، بپردازيم به اينكه در اقتصادهاي 
صنعتي نفت در تمامي بخش ها و رشته ها نه تنها بعنوان انرژي بلكه بعنوان ماده خام صنعتي گردش مي كند و صنعت نفـت متقـابالً از                     

هر بار اهميت سـهم نفـت در ارزش افـزوده يعنـي مجمـوع فعاليـت                 . ليدات صنايع و بخش هاي ديگر اقتصاد به مصرف مي رساند          تو
 هر روز كه مي گذرد بر ارزش نفت بعنوان ماده خام و به نقش آن در رشد همه جانبه جامعه هاي .اقتصادهاي صنعتي افزايش مي يابد

 1959 جدول زير كه مقايسه اقتصاد فرانسه در سـال           6 اجتماعي اين كشورها افزوده مي شود      صنعتي و هم در مجموع روابط اقتصادي      
 است خود روشنگر مطالب فوق و به زبان ارقام خالصه و روشن كنندة واقعيت هايي اسـت كـه بـدانها       1966با اقتصاد ايران در سال      (

مسئله بيگانگي اقتصاد ايران از منـابع كشـور و   ن نپرداخته است،   تنها نكته اي را كه اين جدول نمي گويد و هنوز كسي بدا            . اشاره شد 
رشد اقتصادي در صورتيكه دستگاه اقتصاد در منشاء و مقصد خود جزيي از اقتصادهاي ديگـر باشـد                 . هم از نيازهاي جامعه ايران است     

اد ايران همانند اقتصاد فرانسه بـا نفـت رابطـه    بنابراين اگر اقتص. معنائي جز رشد صدور ثروت ها و استعدادها را نمي تواند داشته باشد   
 و بلحـاظ  -متقابل برقرار كند معنايش اين نخواهد بود كه ما داراي يك نظام توليدي كاملي شده ايم بلكه معنايش همانسان كه آمـد              

در حقيقت اقتصاد با .  اينست كه دستگاه مكنده و صادر كننده ثروت هاي كشور كامل شده است      -اهميت از نو توضيح داده مي شود        
جامعه شناسان و اقتصاددانان آگاه و آزاد در اين باره گفتـه  . متحول شدن از يك اجزاء بي پيوند به يك دستگاه كامل رشد نمي كند          

در مطالعـه اقتصـاد تنهـا شـناخت سـاخت و نيروهـاي       : كه) و براي پرهيز از عواقب زيانبار عدم آگاهي بدينسان بايد تكميل كرد (اند  
كه و منتجه اين نيروها كافي نيست، بايد جهت يابي اين دستگاه و خط حركت اين دستگاه در توليد و مصرف و مقصدها و مقصـد     محر

از لحاظ مصرف و توليد نيـز       ) جامعه ملي و جامعه جهاني    (و اجتماع   ) گذشته و حال و آينده    (و زمان   ) كشور و جهان  (آخري در مكان    
رشد مي كند؟ اگر اقتصاد از » از رشدماندگي«مي كند يا » رشد« سرانجام است كه معلوم مي كند آيا مطالعه جهت و. بايد مطالعه شود

مي  و در اين وضع تغييري پيدا ن       7لحاظ مصرف، مصرف كننده نهائي بود و در سلسله مراتب توليدكنندگان در مرحله اول قرار داشت               
هر اندازه دسـتگاه    ! است كه رشد مي كند و با چه سرعتي        » از رشدماندگي «شد، چنين اقتصادي از رشد مانده است و در اين اقتصاد            

چنين اقتصادي كاملتر شود و اجزاء آن بيشتر با يكديگر پيوند جويند بر ظرفيت آن در مصرف توليـد اقتصـادهاي ديگـر و در صـدور                 
 . ثروت هاي طبيعي كشور افزوده مي شود

از . است، مجموعه اي است از عناصر فرهنگي، سياسي، اقتصـادي و اجتمـاعي و طبيعـي      اين از رشدماندگي امر واقع همه جانبه اي        
 نـه تنهـا فايـده اي نبخشـيده بلكـه بـر سـرعت و ابعـاد رشـد از                 »مـادر « ايجاد رشته هاي صنعتي      اينروست كه در اين گونه اقتصادها     

دازه قدرتشان بيشتر شـود، و هـر انـدازه دستگاهشـان         اقتصادهاي مكنده عيناً مثل تلمبه هاي نفت كه هر ان         . رشدماندگي افزوده است  
دقيق تر باشد نفت بيشتر را در وقت و با هزينه كمتري از چاه بيرون مي كشند، با تكميل دستگاه اقتصادي كشور زير سلطه، ثروت هاي      

 . اين كشور را سريعتر جذب خود مي كنند
به بخشـهاي ديگـر را بعنـوان    ) نفت(ش نفت براي توليد يك واحد كاال     اينك كه اين توضيحات داده شد جدول مقايسه احتياج بخ      

 :حاصل سخن مي آوريم

                                              
 نگاه كنيد به فصل دوم    ----1
ده را وارد و سوار و مصرف مي كند اما در توليد، به مرحلـه اول  مثل ايران كه مصرف كننده نهائي است يعني كاالي حاضر و آما            ----2

 .يعني استخراج صدور نفت اكتفا مي نمايد
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تـا اينجـا بـه    .     و اگر بيم از اطاله كالم نبود و دريافت هاي بخش هاي ديگر را از نفت جدول مي كرديم، جدول باال كامل مي شد                      
در قطع رابطه است اما در )  داد و ستد با خودش را كنار بگذاريماگر(شهادت ارقام صنعت نفت در ايران با بخش هاي ديگر اقتصادي  

محتاج صنايع ) كه از كشورهاي ما به آن كشور صادر مي شود     ( سال پيش از اين همين صنعت نفت         14 يعني   1959اقتصاد فرانسه سال    
 .ديگر است

با اقتصاد ايران مجموعه نمي سازد !  روابطي عاشقانه دارد    حاصل سخن اينكه نفت ايران با اقتصاد ايران بيگانه و با اقتصادهاي صنعتي
. و نه در رشته خود و نه در رشته هاي ديگر زمينه كار و فعاليت درست نمي كند اما همين نفت با اقتصادهاي صنعتي مجموعه مي دهد

ي شود و تمامي اثرات خود را در آن ظـاهر  اما با اقتصاد صنعتي جمع م بر آن ندارد   اثراتي نمي شود بنا براين      جمعيعني با اقتصاد ما     
اثراتي كه نفت در جهت رشد اين اقتصادها ظاهر مي كند يكي و دوتا و در يك يا دو زمينه در يك يا دو محل، در يـك يـا                . مي كند 

گيرد و با ايـن   كه همه پهنه هاي مختلف فعاليت اقتصادي را در بر مي            توان گير موجي است   : دو زمان نيست، مرزها را در مي نوردد       
مي بينيد كه آن اژدهاي افسانه اي بالي جان ايرانيان، امروز كارش به كـام كشـيدن نفـت    . در برگرفتن نيازش به نفت بيشتر مي شود   

نفت بعنوان درآمد بايد اسبابي فراهم آورد كه اژدهاي دريا دل اقتصاد مسلط تا آخرين قطره نفت را بكام ! ايران است و با چه عطشي
 .كشد

 
 )1( احتياج بخش نفت براي توليد يك واحد كاال -1جدول 

 
  1959فرانسه سال        1965ايران سال 

 5    كشاورزي-1   0ر000    كشاورزي-1
 10    صنايع غذائي-2   0ر000   ماهيگيري- دامپروري -2
 1  مواد سوختي معدني سخت-3   0ر000   استخراج معادن-3
 1    گاز توزع شده-4   0ر185   استخراج و تصفيه نفت-4
  48   برق و آب و از اين نوع-5   0ر000  توليد محصوالت صنعتي-5
 48   گاز طبيعي و مواد نفتي-6   0ر000    صنايع غذايي-6
 5   مصالح ساختماني-7   0ر000   صنايع آشاميدني-7
 5    صنايع شيشه-8   0ر000   صنايع دخانيات-8
 5  معادن آهن و صنايع ذوب آهن-9   0ر000    صنايع نساجي-9
  معادن و صنايع ذوب فلزات-10   0ر 000                   صنايع پوشاك-10

 5                                       غير آهن                                             
  فرآورده هاي موضوع تغيير-11   0ر000   صنايع چرم و پوست-11
 65        شكل اوليه و كار فلزات                                                     

  ماشين ها و دستگاههاي -12   0ر000    چوب و مبل-12
                             116                                   ماشيني                                        

  اتوموبيل و موتورسيكلت-13   0ر001   ك الستي-13
 8                                و دوچرخه                                    

  ماشين ها و دستگاههاي-14                   0ر000    كاغذ چاپ-14
 8                                 برقي                                        

  صنايع و كشتي و هواپيما و-15   0ر003    شيميايي-15
 8                               اسلحه سازي                                      

 176  صنايع شيميائي و كائوچو-16   0ر000      صنايع معدني غيرفلزي-16
 176    صنايع پارچه-17   0ر000   صنايع ذوب فلزات-17
 176    لباس دوزي-18   0ر004    صنايع فلزي-18
 176    چرم-19   0ر004   صنايع ماشين آالت-19
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 176    صنايع چوب-20   0ر003   صنايع وسائط نقليه-20
 5   خميرها و كاغذ و مقوا-21    0ر000    ساير صنايع-21
 37   صنايع چاپ و انتشار-22   0ر000    ساختمان-22
 8  محصوالت صنايع مختلف-23   0ر000    برق و آب-23
 42  ساختمان عمومي خدمات-24   0ر002    حمل و نقل-24
 661    حمل و نقل-25   0ر000    ارتباطات-25
 18  خدمات تلگرافي و تلفن-26   0ر002    بازرگاني-26
 18    مسكن-27   0ر000   داللي- بيمه - بانك -27
 18   خدمات ديگر-28   0ر000                   كرايه مسكن-28
 18 دريافت ارزش هاي ديگر-29              خدمات بهداشتي و-29

       0ر000                          آموزشي
                                                  0ر000   خدمات خصوصي-30

 1ر307  جمع مصارف واسطه   0ر195   جمع مصارف
 

 آمدهاي نفتي در اقتصاد ايرانوظيفه در
 :ادامه جريان نفت و ثروت هاي ديگر كشور به كشورهاي صنعتي:  وظيفه درآمدهاي نفتي در اقتصاد ايران-بند دوم 

يا سازماندهي انتقال ثروت هاي كشور بـه مراكـز سـلطه و نظـام           » انقالب سفيد «    از نيمه دوم برنامه سوم و همزمان با اجراي اصول           
 ادغام اقتصاد كشور در اقتصاد مسلط به گونه اي كه تمامي اثرات فعاليت اقتصادي در مركز مسلط ظـاهر شـود، دسـتگاهيان                        بخشي به 

جهان مات و مبهوت، اين جهش عظيم . بوق و دهل برداشتند كه اقتصاد ايران ده، دوازده، چهارده، پانزده، بيست درصد رشد مي كند
 ...و . را نظاره مي كند

 

 :ش اقتصاد ايران رشد مي كندبخ كدام -1
بنابراين در مقام ايجاز نخست جدولي از بودجه و توليـد ناخـالص             .    در اينجا، نمي توان به چند و چون رشد اقتصاد ايران پرداخت           

يه اقتصـاد   پس از اينكار رشد بق    . ملي ترتيب مي دهيم و بدين طريق ميزان رشد توليد ناخالص ملي را از ناحيه بودجه تعيين مي كنيم                  
ملي را اندازه مي گيريم و دست آخر تحليلي از بودجه بعمل مي آوريم تا سهم نفت در بودجه معين گـردد و روشـن شـود كـه چـه        

 .بخشها و چه رشته هاي اقتصاد ايران رشد مي كند و چه بخش ها و چه رشته هائي رشد نمي كند و يا رشد منفي مي نمايد
 
 
 
 
 

 د مي كند؟كدام بخش اقتصاد ايران رش
 

رشد هر يك و رشد توليد ناخالص ملي . به قيمت ثابت) دولت و مؤسسات دولتي( توليد ناخالص ملي و بودجه كل -2جدول شماره 
  8)ارقام به ميليارد ريال. (از ناحيه بودجه و بخش خارج از بودجه اقتصاد

 
  جهد                   توليد ناخالص منهاي بوبودجه                                                        سال

                                              
 فرش شد همان نسبت كه ميان توليد ملي به قيمت جاري و توليد ملي به قيمت ثابت است ميان بودجه به قيمت جاري و بودجه -1

 .به قيمت ثابت هم باشد
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  ميزان رشد درصد مبلغ ميزان رشد درصد مبلغ كل 
1343 
1344 
1345 
1346 
1347 
1348 
1349 
1350 

 

130  
 158ر5
 171ر5

195 
 247ر4

301 
340 
435 
 

- 
 21ر6
 8ر2
 13ر7
 26ر8
 21ر7
13 
28 
 

 238ر1
 243ر7
 261ر9
 289ر2
 283ر2
 284ر4

305 
270 
 

- 
  2ر2
  7ر5
 10ر4
 -2ر1
 0ر4
 7ر2
  -11ر5
 

 
 

 
  توليد ناخالص و بودجه كل و رشد هر يك در صد– 2دنبال جدول شماره 

نسبت بودجه به توليد ناخالص ملي توليد ناخالص ملي
 درصد

 ميزان رشد توليد ناخالص ملي

 
 مبلغ كل

 368ر1
 402ر2
 433ر4
 484ر2
 530ر6
 585ر4

645 
705 
 

 ميزان رشد
 درصد
- 
 9ر2
 7ر8
 11ر7
 9ر4
 10ر2
 10ر2
 9ر3
 

 
 
 35ر4
 39ر4
 39ر5
 40ر5
 46ر1
 51ر4
 52ر7
 61ر8

 

 از ناحيه بودجه
 درصد
- 
 7ر8
 3ر2
 5ر4
 10ر7

10 
 6ر7
 14ر0

 

 از ناحيه غير بودجه
 درصد
- 
 1ر4
 4ر5
 6ر3
 -1ر3
 0ر2
 3ر5
 -5ر5

 
 

 درصـد  3/1بل غير بودجه رشـدش بطـور متوسـط    از ق. بنابراين جدول، توليد خالص ملي هر چه رشد مي كند از ناحيه بودجه است           
اما براي درك اين رشد و واقعيت آن نيز بايد آنرا تجزيه كرد تا فهميد اقتصاد واقعي ايران يعني اقتصادي كـه از حيطـه عمـل       . است

 .سرمايه هاي خارجي خارج است، با چه سرعتي رشد منفي مي كند
 نفتي و سرمايه هاي خارجي را از مبلغ توليد ناخالص قسمت غيردولتي اقتصاد كم مي   براي اينكار ما تنها خالص هزينه هاي شركتهاي

 .كنيم
 

تفـاوت  (=  قسمت غيردولتي توليد ناخالص ملي منهاي سرمايه گذاري هاي خارجي و هزينه هاي شركت هاي نفتي   -3جدول شماره   
 )3) (ثابت قيمت هاي -ميليارد ريال (درصد رشد باقيمانده توليد ناخالص ملي ) 0
 

 ميزان رشد  تفاوت هزينه هاي شركت   توليد ناخالص داخلي  سال
    تفاوت     هاي نفتي بعالوه              غيردولتي                         

                               سرمايه گذاري خارجي  )2 ج 4ستون                                      (

 -        235ر80   3ر20   238ر1   1343
 0ر5  236ر46   7ر24   243ر7   1344
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 7ر8 256ر78   5ر12   261ر9   1345
 9ر5 284ر85   4ر35   289ر2   1346
 -2ر6  277ر8   5ر4   283ر2   1347
 -0ر8  275ر8   8ر6   284ر4   1348
 7ر8  299ر9   5ر1   305   1349
 -12ر4  262ر38   7ر62   270   1350

                 1ر8ميزان كل رشد                                                                                                                                               

 1ر4                          ) تقسيم ميزان كل رشد به تعداد سالها(  رشد متوسط ساالنه

 -1ر8 درصد                                                                                                  3ر2رشد متوسط ساالنه با احتساب 

 
ت زمينه در حقيق:  درصد در سال است در نظر بگيريم، روشني كافي به واقعيت تابانده ايم  3ر2 تا   3    و اگر ميزان رشد جمعيت را كه        

فعاليت اقتصادي مستقل مجموعه جامعه بطور روزافزون تنگ تر مي شود و رابطه اقتصادي دولت و جامعه بطور روزافزون نابرابرتر مي 
در حقيقـت در رقـم      . توان با مراجعه به ميزان واردات كشاورزي تعيـين كـرد           ميزان رشد منفي بخش كشاورزي اقتصاد را مي       : گردد

اما مقايسه وضع توليد و     . نه هاي دولت در زمينه كشاورزي را هم جزء رشد توليد اين بخش به حساب مي آورند                سازيهاي مرسوم، هزي  
دهد كه چسان دولت   مانند نشان مي سال اخير بوضوحي بي 20مصرف و صادرات و واردات اين بخش در دوران حكومت مصدق و        

تغيير تركيب توليد كشاورزي و ادغام اين بخـش در          . ه ما را از بين مي برد      از روي قرار و قاعده تمامي زمينه هاي زيست مستقل جامع          
اقتصاد مسلط كه خود مسئله اي است سخت مهم بكناره رشد منفي بخش كشاورزي و رشته هاي تابع آن در اقتصاد ايران و پيش روي            

و اينك . ز پيش فروش كردن ثروتهايش ندارداقتصاد مسلط و رشته هاي وابسته آن وضعي را بوجود آورده است كه ايران چاره اي ج
 :جدول مقايسه توليد كشاورزي، واردات و صادرات آن و ميزان واقعي رشد منفي آن

 
 

 )4( الف توليد كشاورزي و ميزان واقعي رشد آن - 4جدول شماره 

  ارقام به ميليارد ريال -1338به قيمت هاي ثابت سال 
 كشاورزي

 
 
 
 ناخالص/ كل توليد

 89ر9      
 92ر2       
       99 
 102ر7      
 110ر8      
 119ر6      
 122ر1      
 125ر8      
 122ر3      
 جمع رشد

 متوسط رشد ساالنه
 

 
 
 رشد
- 
3 
7 
3 
 8ر5
7 
2 
3 
 -2ر8
 30ر7

 
 3ر83

واردات كشاورزي واسطه و سرمايه اي
 چاي و گوشت و گندم

 4ر00
 7ر55
 7ر56
 5ر54
 4ر3
 5ر9
 6ر73
 6ر6
 11ر2

 
 
 59ر38
 

 
 رشد
 به درصد
- 
89 
 0ر2
 26ر2
 -22ر5

37 
14 
2- 
70 
1595 
 
 19ر9

 

توليدي نزديك به توليد واقعي 
 داخلي
 85ر9
 84ر65
 91ر44
 97ر16
 106ر5
 113ر7
 115ر37
 119ر2
 111ر1

 
 
 847ر71

 
 رشد
 به درصد
- 
 -1ر5
8 
6 
 9ر8
 6ر5
 1ر5
3 
7- 
 13ر7

 
 1ر7
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 )4( ب توليد صنعتي و ميزان واقعي رشد آن - 4جدول شماره 

 
 صنعت

 
 

 كل توليد ناخالص
 45ر5        43ر
 61ر1       51ر
 86ر9      78ر
 118      98ر4

 

 
 رشد
 به درصد
- 
 4ر5
 12ر3

15 
 10ر6
9 
 11ر6
 20ر0
 96ر0

12 
 

 
 

 واردات 
19 
 26ر9
 37ر3
 40ر6
 58ر4
 67ر1
 75ر5
 88ر5

 

 
 رشد

  درصدبه
- 
 29ر3
 27ر8
 8ر5
12 
13 
 10ر8
 14ر6
 136ر6
 17ر75

 
 توليد صنعتي

 در داخل  
 24ر3
 18ر6
 14ر6
 20ر5
 20ر4
 19ر8
 23ر9
 29ر5

 
 

 
 
 رشد
 به درصد
- 
 -23ر5
 -21ر5

29 
 6ر5
 -2ر5
 17ر5

19 
 17ر5
 2ر18

 :توليد متكي به منابع داخلي
درصد ارزش افزوده 10توليد منهاي 
 هاي واسطه فرآورده

 22ر9
 12ر6
 11ر8
 15ر5
 16ر2
 15ر1
 18ر7
 22ر6

 
 
 

 
 رشد
 به درصد
- 
 -28ر5
  -28ر8
 -11ر5
 4ر0
7- 
19 
17 
 -3ر3
 -0ر4

 
     اين ارقام كه به يمن يك روش علمي جامع آسان بدست آمدند بسان نوري كه بر تمامي وجوه واقعيت بتابد واقعيت رشد اقتصـاد         

با وجود رشد واردات، لتي يعني در هزينه هاي دولتي رشد مي كند و در بقيه اقتصاد اين اقتصاد در بخش دو . ايران را روشن مي كند    
 .رشدش منفي است

اجزاء سـازنده آن كـدامها   :  درصد رشد كرده است مي پردازيم      20ر3سال گذشته بطور متوسط سالي            اكنون به بودجه كه در ده     
 هستند و چگونه رشد مي كنند؟

 
 : منابع بودجه-2

دو جدول زير ميزاني را كه از هر يك از منابع عايد خزانه كشور مي شـود  .  عنوان مشخص كرده اند5ع بودجه كشور را تحت        مناب
 :نشان مي دهد و نشان مي دهد كه رشد هر كدام به چه ميزان است

 
 
 

 
 

 منابع بودجه

 
 ) 5(شد نسبي هر يك  منابع بودجه عادي و عمراني  و نسبت هركدام به كل بودجه و ر- 5جدول شماره 

 )ارقام به ميليون ريال(
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 عنوان
 مالياتهاي مستقيم   

 مالياتهاي غيرمستقيم 
 درآمدهاي حاصل از

و اعمـال تصـدي     ) نفت(انحصارات  
 

 درآمدهاي حاصل از
 خدمات

 ساير منابع تأمين
 )فرضه(

 
1347 
 12ر9
 35ر3
 73ر2

 
 
 5ر9
 
 
 60ر8

 
1348 
 18ر6
 49ر7
 91ر500
 
 
 4ر000
 
 
 63ر600
 

 
1349 
 25ر6
 29ر4
 104ر9

 
 
 8ر2
 
 
 83ر7

 
1350  
 30ر600
 55ر400
 147ر300
 
 
 7ر900
 
 
 115ر100

 

نسبت اجزاء به كل در بودجه 
 50سال 
 )درصد(

 8ر6
 15ر6
 41ر4

 
 
 2ر1
 
 
 32ر3

 
47سال  نسبت به 50رشد سال 

 )درصد(
%236 
%156 
%202 

 
 
%38 

 
 
%189 

 

 362% 100 356ر3 271ر8 221ر4 188ر1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منابع بودجه

 
 ) 6 (52 و سال 50 جدول مقايسه بودجه هاي عمومي سال – 6جدول شماره 

 )ارقام به ميليارد ريال(
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 1350سال 
 

 
 1352سال 
 

 نسبت اجزاء بودجه
  به كل بودجه50

 

 رشد اجزاء بودجه  به كل 52نسبت اجزاء بودجه 
 51 نسبت به بودجه 52

 
 مالياتهاي مستقيم   

 و غيرمستقيم 
  نفت و گاز  

  ساير درآمدها
ــارجي   ــي و خ ــاي داخل  وامه

( 

 821ر1
 
 155ر3
 20ر8

31 

 118ر6
 
 226ر5
 16ر5

109 

 28ر4
 
 53ر8
 10ر7
 17ر1

 25ر2
 
 48ر2
 3ر4
 23ر2

%44 
 
%46 
 -21ر5

352 

 165% 100 110 470ر6 289ر4
 

 
 بودجه چهاربرابر پنجم تا سال برنامه چهارم سال اول برنامه 47 مي گويند كه از  . توضيحندا و بي نياز از           اين دو جدول گويا و رس     

در يـك كـالم   .  برابر شدن قرضه هاي داخلي و خارجي اسـت       10 برابر شدن درآمد نفت و باز        10شده است و اين رشد سريع نتيجه        
 . بودجه خالصه مي شود در رشد درآمدهاي نفتي و قرضـه هـاي خـارجي               رشد اقتصاد كشور خالصه مي شود در رشد بودجه و رشد          

مقايسه نسبت ها در اين دو جدول نشان مي دهد كه بر نسبت درآمدهاي نفتي و قرضه در بودجه كل سال بسال افزوده مي شود و در 
 درصد 23ر2 به 50 درصد در سال 17ر1اين نسبت از . عين حال نسبت قرضه ها در بودجه كل از سالي به سالي ديگر افزايش مي يابد       

 و همين همين قرضه ها معين مي كنندو اين همان پيشخور كردن آينده است و جهت رشد اقتصاد ايران را   .  رسيده است  52در سال   
 .قرضه هستند كه شرائط غارت بيحساب منابع ثروت كشور را در آينده كشور از پيش فراهم مي آورند

رود مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم منشائي غير از درآمدهاي نفتي دارند، و براي آنكه سايه هرگونه ابهامي رفـع       و براي اينكه گمان ن    
بشود و روشن شود كه درآمد نفت و قرضه ها را چندبار بحساب مي آورند و از آن رشد اقتصادي درست مي كنند، تركيب اين دسته                    

 :درآمدها را در جدول زير مي آوريم
 
 
 
 
 

 )به ميليون ريال(ابع بودجه من

 
 )7( تركيب ماليات هاي مستقيم - 7جدول شماره 

 
 
 

 
1347 
 

 
 درصد اجزاء به كل

 

 
1348 
 

 
 درصد اجزاء به كل

  

 
 
1349 
 

 
 درصد اجزاء به كل
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  ماليات بر حقوق   
 ماليات اشخاص حقوق دولتي 

 ماليات اشخاص حقوق 
 غيردولتي

رزي و امالك و  ماليات كشاو
 ... بهره و اتفاقي و حق تمبر و 

  ماليات بر مشاغل
  ماليات پيمانكاران

 

 3ر6
 2ر0
 
 2ر8
 
 3ر5
 
 
 
 1ر0
- 

 27ر8
 15ر5

 
 21ر4

 
 27ر4

 
 
 
 7ر7

 4ر5
 5ر7
 
 3ر8
 
 3ر96
 
 
 
 1ر9
 0ر7

22 
 28ر5

 
19 
 
 19ر7

 
 
 
 9ر5
 1ر3

 5ر7
 6ر5
 
 5ر3
 
 5ر15
 
 
 
 2ر6
- 

 22ر6
 25ر9

 
 21ر0

 
 20ر0

 
 
 
 12ر5

 100 25ر25 100 20ر56 100 12ر9
 

  شامل ماليات شركت سهامي دخانيات-* 

 
 

 . درصد از مالياتهاي مستقيم را ماليات بر حقوق كارمندان تشكيل مي دهد25     بقراريكه جدول حكايت دارد در حدود 
يي را كه مي گيرد صرف حقوق كارمندان خود مي كند بيان ساده اين ماليات اينست كه دولت قسمتي از درآمدهاي نفت و قرضه ها       

 درصد مالياتهاي مسـتقيم را مالياتهـايي   50متجاوز از و همين جدول مي گويد     ! و از اين حقوق قسمتي را بعنوان ماليات كسر مي كند          
صد مالياتهـاي مسـتقيم را       در 21تشكيل مي دهد كه دولت خودش از خودش مي گيرد و ماليات از سرمايه داران چپاولگر وابسته تنها                   

اما اين اشخاص حقوقي خصوصي، مگر نه كساني هستند كه كارشان عمده وارد كردن فرآورده ها و مونتاژ كردن و                    . تشكيل مي دهد  
 يا عمليات صرافي است؟ و پولي كه صرف اين واردات و صرافي مي شود مگر نه همان درآمدهاي نفتي و قرضه هاي خارجي است؟

 از مالياتهاي مستقيم به درآمدهاي نفتي و قرضه هاي خارجي مربوط مي شود و اگر درست توجه كنيم خواهيم ديد جـزء                بدينقرار
اساسي ماليات بر تمبر، ماليات بر مشاغل، ماليات بر پيمانكاران، ماليات بهره نيز بازگشتش به نفت است چرا كه همه اين فعاليتهـا اثـرات                         

 . در رشته هاي مختلف استمستقيم توزيع درآمدهاي نفتي
 :اما مالياتهاي غيرمستقيم

 
 
 
 
 

 )8( تركيب مالياتهاي غيرمستقيم - 8جدول شماره 
 )به ميليارد ريال(
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  ماليات بر مواد نفتي-1

 
  گمرك-2

 
  الكل و نوشابه-3

 
  ساير ماليات هاي-4

      غيرمستقيم

1348 
 
 7ر1

 
 28ر8

 
 1ر6

 
 14ر2

 درصد به كل

 
 16ر2

 
 65ر9

 
 3ر7

 
 14ر2

1349 
 
8 
 
 31ر4

 
 1ر9

 
8 

 درصد به كل

 
 16ر2

 
 63ر4

 
 4ر3

 
 16ر2

 

 
 درصـد ماليـات بـر واردات يعنـي ماليـات بـر       66 تا 64درصد از مالياتهاي غيرمستقيم ماليات بر مواد نفتي و      16ر2   و بنابراين جدول    

و در بقيه مالياتهاي غيرمسـتقيم يعنـي   . ران وارد كرده ايمكاالهايي كه با پول نفت، با درآمد نفت و قرضه هاي خارجي خريده و به اي   
يعنـي يـا مصـرف      .  درصد باز قسمت عمده ماليات بر مصرفي است كه پولش از نفت و قرضه هاي خارجي تأمين شده اسـت                    20 تا   18

 .ندكننده حقوق بگير است و يا ناشي از فعاليت هايي انگلي است كه درآمدهاي نفتي و قرضه ها ايجاد كرده ا
:     با تشريحي كه بدينسان از بودجه بعمل آورديم بهمان نتيجه رسيديم كه با آزمون اول در قسمت اول اين بحث بدان رسيده بوديم

ماهيت هزينه هاي دولت چنان است كه نفت بعنوان ماده خام محلي در اقتصاد ايران پيدا نمي كند، در عـوض درآمـدهاي نفتـي و         
 .قتصاد بخش دولتي را تشكيل مي دهندقرضه هاي خارجي تمامي ا

 

 :حاصل سخن اينكه
 درصـد رشـد     3ر2فراموش نشود با در نظر گـرفتن        .  رشد منفي مي كند    -1ر8 بخش غيردولتي اقتصاد ايران بطور متوسط در سال          -1

 .جمعيت
 .رشد مي كند 20ر3 بخش دولتي اقتصاد ايران بطور متوسط در سال -2
 . ده برابر شده اند52 تا سال 47ي رشد را نفت و قرضه ها تشكيل مي دهند و اين دو از سال  در بخش دولتي دو محور اصل-3
اين رشد هر سال به نسبت بيشتري رشد واردات و رشد توليد نفت را ايجاب مـي  .  آينده اقتصاد ايران اسير اين رشد سرطاني است -4

قرارداد نفتي اخير كه با مالحظه تفاوت بنيادي شرائط مسـاعد امـروز   . دو نيز در نتيجه هر سال ميزان قرضه ها را افزايش مي ده         . كند
نسبت به دوران ملي شدن صنعت نفت و حتي بدون توجه بدان، نسبت به قرارداد كنسرسيوم عقب نشيني است، نتيجه ضرور اين رشد                       

 .اينك به توضيح قسمت دوم مي پردازيم. كشور برباد ده است
 
 
 

  در آغاز برنامه پنجماقتصاد ايران: قسمت دوم
 

در زمان ملي كردن صنعت نفت، بودجـه دولتـي عبـارت مـي شـد از برداشـت       :  شده است  وارو    در آغاز برنامه پنجم اقتصاد ايران       
پايه اقتصاد كشور بر توليد داخلي قرارداشت بودجه دولت مالياتي بود كه از اين توليد گرفته مي شـد امـا        قسمتي از توليد ملي يعني      

 سال بودجه دولت پايه اقتصاد كشور شده است، اقتصادي كه محل فعاليتش ايران اسـت امـا در حقيقـت جزئـي اسـت از                          20 از   پس
از اين روست كه رشد بودجه، بشرحي       .  را توقعات رشد اقتصادهاي مسلط تعيين مي كند        جزءحدود رشد اين    .  اقتصاد خارجي مسلط  

و بقاي اين پايه نسبت به ايـن       . تمام بناي اقتصاد ايران بر پايه بودجه دولت بنا شده است          . ستكه ديديم، هر بار بيشتر از پيش ناگزير ا        
و اين پايه خود بر پايه نفـت و         .  هرگونه توقف، هرگونه مكثي پايه را ويران و بنا را فروخواهد ريخت            :در رشد سرعت بگيرد   است كه   
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اينسـت كـه كمتـرين كـاهش در         . خارجي از طرف ديگر استوار است     قرضه هاي خارجي از طرفي و واردات و سرمايه گذاري هاي            
اقتصاد كشور با ساختي كه دارد      . توليد نفت و قرضه هاي خارجي، به ميزاني بيشتر هزينه هاي دولتي و واردات را كاهش خواهد داد                 

 .به ويراني خواهد رفت و البته موجوديت رژيم را بخطر خواهد افكند
 :ق را با مطالعه قرضه هاي خارجي و سير واردات و سير هزينه هاي دولتي و كسرشان آزمون مي كنيم   اينك ما صحت تبيين فو

 

 : قرضه هاي خارجي كشور-بند اول 
 )9(     جدول زير وضع را از لحاظ قرضه هائي كه در پايان هر دوره بطور خالص بر عهده كشور باقي مي ماند، نشان مي دهد 

 
 )به ميليون دالر ( قرضه ها- 9جدول شماره 

 
 سال

 
 خالص قرضه

نسبت بـه دوره    ) 53سال  (درصد قرضه آخرين دوره     
 هاي قبل از آن

 4000 78ر8  پايان برنامه اول-1334

 600 531ر6  پايان برنامه دوم-1342

 415 755ر3  پايان برنامه سوم-1347

 23 2569ر4  پايان برنامه چهارم-1352

 - 3169ر4  پايان برنامه پنجم-1353
 

نخست با شـتاب زيـاد مافـات را    » انقالب سفيد«    رشد قرضه هاي خارجي كه بر اثر ركود اقتصادي نيمه دوم برنامه دوم منفي شد، با   
ضه ها كه از پايان اين قر.  درصد از رشد بودجه بيشتر است3 درصد رسيد كه 23جبران كرد و در پايان برنامه چهارم به متوسط ساالنه 

 برابر مانده قرضـه در  6 برابر مانده قرضه در پايان برنامه اول و 40به بعد بر عهده ايران است و در سالهاي آينده بايد بپردازد          52سال  
 . چهارم استدرصد بيشتر از مانده قرضه در پايان برنامه  23 برابر مانده قرضه در پايان برنامه سوم و 4پايان برنامه دوم و بيش از 

 
 
 

  واردات-بند دوم 
    اكنون جدول مقايسه رشد توليد ناخالص ملي و واردات را تشكيل مي دهيم و ارقام و نسبت ها و جهت اين نسبت هـا را بـا نتـايج                             

 :و اينك توضيحات راجع به جدول و خود آن. جدول قرضه ها مقايسه مي  كنيم
ند كه محاسبه بر اساس پرداختهاي جاري ارزي انجام نگرفته است، بلكه بر اساس فـروش ارز                  توجه خواننده را به اين مهم جلب مي ك         -*

صحيح تر آن بود كه بر اساس پرداختهاي جاري انجام مي گرفـت، در آن صـورت نسـبت واردات كـاال و     . براي واردات صورت گرفته است    
 .خدمات نسبت به توليد ناخالص ملي بسيار باالتر مي رفت

 درصد رشد كرده است نسبت واردات به توليد ناخالص 120در اين سال با وجود آنكه درآمدهاي نفتي     . 51 رشد نسبت به سال       ميزان -**
 .باز هم افزايش يافته است

 
 
 
 
 

 )*ميليارد ريال( مقايسه واردات با توليد ناخالص ملي به قيمت جاري -10جدول 
 
 سال

 
 توليد ناخالص ملي

 
 ميزان رشد

 
 واردات

 
 ميزان رشد

 نسبت واردات به توليد ناخالص ملي

- 
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1338 
1339 
1340 
1341 
1342 
1343 
1344 
1345 
1346 
1347 
1348 
1352 

 282ر5
 314ر5
 332ر7
 353ر6
 370ر3
 408ر8
 469ر5
 489ر5
 553ر1
 602ر7

690 
 1745ر3

- 
 10ر5
 5ر8
 5ر2
 5ر8
 9ر5
15 
 4ر1
13 
 10ر9
 13ر5
 49ر4**

 41ر6
 52ر7
 47ر2

42 
 39ر3
 56ر8
 66ر5
 73ر6
 90ر5
 117ر5

132 
381 
 

 24ر3
27 
 10ر2
 10ر2
7- 
 44ر3

17 
 10ر8

23 
30 
 12ر5
 65ر6

 

 14ر7
 16ر7
 14ر2
 11ر9
 10ر5
 13ر9
 14ر2
 15ر1
 16ر4
 19ر2

22 

 
 بـه ميـزان   39و  38واردات كه در سـالهاي  :     جدول مقايسه واردات و توليد ناخالص ملي با وضوح تمام تبيين باال را مدلّل مي كند               

درصد رشد مي كرد در پي ركود اقتصادي رشدش منفي مي شود و با شروع برنامه سـوم و افـزايش درآمـدهاي نفتـي و                27 و   24ر2
 تغيييـر جهـت   1343درصد در سال  44ر3 به 1342 در سال 7و از منهاي . روال سريع افزايش توليد نفت از نو رشدش مثبت مي شود    

 درصد بيش از ميـزان رشـد بودجـه          2 تا   1ر5دوبرابر ميزان رشد توليد ناخالص ملي و        درجه رشد واردات در برنامه چهارم       . مي دهد 
 . درصد يعني تقريباً يك پنجم توليد ناخالص ملي است19ر2 به 1348نسبت آن به توليد ناخالص ملي در سال . است

و وضعي  ) ها افزايش ناچيزي داشت   در حقيقت درآمدهاي نفتي در اين دوره بعلت كاهش قيمت           (،  42-39   ركود اقتصادي سالهاي    
كه ارقام توليد ناخالص ملي و قرضه و واردات در اين دوره پيدا مي كنند و منفي شدن رشدشان به تنهائي كافي است مدلّل كند كه                     

. د درآمدهاي نفتي و در نتيجه واردات چگونه اين بناي پوشالي را بي بنيـاد خواهـد كـر    - حتي عدم رشد كافي آن       -اثرات كاهش   
بدون افـزايش سـريع توليـد نفـت ادامـه حيـات بـرايش              اعمال سياست درهاي باز اقتصاد ايران را بطور قطع در راهي قرار داد كه               

 تا آنجا كه كمترين كاهشي در رشد توليد نفت، چه رسد به اينكه توليد متوقف شود، كار ايـن اقتصـاد بيمـار پـول را          .غيرممكن است 
 .يكسره خواهد كرد

ودجه و مالحظه رشد كسري آن و نسبت رشد كسري به رشد بودجه بشرحي كه مي آيد ما را از صحت تبيين فوق مطمـئن        جدول ب 
مي كند و به ما امكان مي دهد وضع و امكانات اقتصاد ايران را كه گويا باتكاي رشد آن با كنسرسيوم اعالن جنگ داده اند از تمـامي                  

 :جهات دريابيم
 

 )11) (ميليارد ريال(عادي و عمراني و ميزان كسري آن  بودجه -11جدول شماره 
 نسبت كسري )درصد(رشد كسري  كسري بودجه عادي و عمراني سال

  به بودجه
 21ر6 - 15ر2 70ر6 1342
 24ر4 651 45ر8 188ر1 1347
 30ر2 240 110ر3 365ر2 1350

 !! ميليارد ريال است145بودجه مصوب هنوز  موافق 1355 با وجود افزايش عظيم درآمدهاي نفت كسر بودجه در سال -*
 

در سال اول برنامه چهارم ميزان .     بدينقرار در پايان برنامه دوم و در سال آغاز برنامه سوم رشد قرضه از رشد بودجه بيشتر بوده است
درصد بودجـه    23ر2 ئي دولت خود بتنها   رقم خالص قرضه   52در سال   .  درصد بودجه عادي و عمراني را تشكيل مي دهد         30ر2قرضه  

 . درصد بودجه شمرد40عادي و عمراني را تشكيل مي دهد، يا به عبارت ديگر كسر بودجه را بايد متجاوز از 
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 و در روزهائي كه قرارداد جديد منعقد مي شود، اقتصاد ايران نه تنها عطشش به درآمدهاي 1352     حاصل سخن اينكه در آغاز سال 
 .با از دست دادن يك روز درآمد نفت، مايه موجوديت خود را نيز از دست مي دهدنفتي بيشتر مي شود بلكه 

 

 : نقش پول در جريان صدور سرمايه ها–بند سوم 
از نقش پول بعنوان ابزار اساسي جريان يك طرف ثروتها صحبت           ) ولو گذرا (     باري اين تشخيص موقعيت كامل نمي شود مگر آنكه          

لي نقششان در رابطه با اقتصادهاي مسلط تشديد احتياج به افزايش منابع ارزي يعني افزايش توليد نفت و                  پول و سياست هاي پو    . كنيم
است توضيح مختصر اين امر آنسـت كـه         ) غيرنفتي(افزايش قرضه اي خارجي و افزايش سرمايه گذاريهاي خارجي و كاهش صادرات             

ا به بهترين قيمت از كنسرسيوم بخرد و از آن زمـان بـا وجـود سـقوط                  در قرارداد كنسرسيوم دولت ايران ملزم شد كه ارز خارجي ر          
و اخيراً دولتي كه گويا با كنسرسيوم سرجنگ داشت در . ارزش ريال به كمتر از يك سوم، قيمت برابري ريال و دالر حفظ شده است             

دالر را كه در سه بار انجام گرفتـه اسـت   اگر تنزل رسمي ارزش .  باال برد درصد 11قبال كاهش ارزش دالر قيمت ريال را متجاوز از   
 درصد كاهش پذيرفته است، يازده درصـد بـاال رفتـه    18پول ايران در قبال پولي كه خود .  درصد مي شود 18جمع كنيم متجاوز از     

در ازاء  درصد افزايش يافته است ساده اين حرف آنست كه صادر كننده ايراني     30 يعني بر روي هم قيمت رسمي ريال نسبت به دالر         
يعني دالرهائي كه بابت فروش جنس بدست صادر كننده مي آيـد بـه              .  درصد كمتر گيرش مي آيد     30فروش هر دالر جنس بخارجه      

 درصد، كاهش قدرت خريد ريال را نسبت به دالر تنها دو به يك حساب 30اگر با توجه به اين    .  درصد ارزانتر شده اند    30نرخ رسمي   
 برابر بيشتر از دالر كه نسبتاً ثابت ترين پولهاي كشـورهاي سـرمايه              2ر اين بيست سال قدرت خريد ريال        كنيم، يعني فرض كنيم كه د     

داري است، بوده باشد، صادر كننده ايران كاالئي را كه صادر مي كند بايد به نصف قيمت بفروشد و تازه دالري را كـه بدسـت مـي                            
 سال گذشته مانع از رشد توليد واقعي در اقتصاد كشور شده و 20ولي كه طي اينست آن سياست پ.  درصد هم ارزانتر بفروشد30آورد 

تركيب صادرات را تغيير داده و عمالً صادرات را منحصر كرده است به صدور نفت و مواد كـاني و پـاره اي محصـوالت كشـاورزي و          
 .ه درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفتصدور مجدد فرآورده هاي صنعتي مونتاژ شده كه خود عامل ديگري است در ايجاد نياز ب

تفـاوت تغييـر ارزش ريـال    (د در بازار داخلي حداقل به دو برابر مـي فروشـد   ن    اما وارد كننده بعكس هر دالر جنس كه وارد مي ك   
 كـاال وارد    در اين معاوضه بابت هـر دالر كـه        . و پولي را كه بدست مي آورد در بانك مركزي به دالر معاوضه مي كند              ) نسبت به دالر  

بدينسان صادركننده بايد دو دالر و شصت سنت كاالي صادر كند تا يك دالر دستش بيايد و           .  دالر و شصت سنت مي گيرد       كرده بود   
اين همان سياست يك بام و دو هوا در خدمت قدرت . وارد كننده با هر دالر كه وارد مي كند، دو دالر و شصت سنت گيرش مي آيد

 توليد خودي را پامال و واردات را جانشين آن كرده و سرمايه هاي خارجي را زمام دار اقتصاد كشور سـاخته                      خارجي است كه عمالً   
ميليـون   300 اين همان سياستي است كه ظرف كمتر از دهسال مشتي واردات چي انگل را به قول كيهـان هـوائي از هـيچ بـه         .است

 .تومان و بيشتر ثروت رسانده است
در آغاز برنامه پنجم و زمان مـذاكرات سـرّي     ه مشخصات عمومي اقتصاد كشور و با روشن شدن وضع اقتصاد ايران                 اكنون با مالحظ  

در حقيقت اقتصـادي كـه بـا يـك روز           . كنسرسيوم، مي توانيم خطوط اساسي قراردادي را كه تحميل خواهند كرد معين كنيم            -شاه  
 از پيش خود را محكوم كرده است كه به شرائط سلطه گـران گـردن                ماندن بدون درآمد نفت موجوديت خود را از دست مي دهد          

 :هدف آنستكه. گذارد
مختصر وجهي را كه بعنوان عايدات نفتي كه به ثمن بخس فروش رفته است در كوتاهترين مدت و در عين امنيـت و باتشـديد             نه تنها   

 .ليه استعدادها و ثروت هاي طبيعي و انساني كشور، بازگردانند بلكه سازمان بدهند به جذب سريع كن وابستگي اقتصادي ايرا
 
 

 : درباره قرارداد اسارت آور جديد-قسمت سوم 
از هويت خويش، از جاي خويش،    در اين قسمت نيز همان روشي را بكار مي بريم كه به ارقام و داده ها امكان داد به زبان در آيند، 

 توليد بوضوحي تمـام سـخن       مقاصد و از    مي گيرد  كه اين قدرت در پيش       ز جهتي ا كه ايجاد مي كنند و       از قدرتي  خويش،   از روابط 
در اينجا قصد پرداختن به اهميت روش شناسي و روش يابي در كار تحقيق علمي نيست اما از خـاطر نشـان كـردن ايـن امـر                 . گويند

بهام بمانند و دولت خدمتگزار قدرتهاي  تحصيل شده بود هرگز ممكن نبود كه اين مسائل در ااگر روش علمي درستناگزير است كه 
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بـدون  «جهاني در زمينه ابهام تا اين حد در به غارت دادن كشور پيشرفت بكند، هرگز ممكن نبود گز نكرده پاره كرد و سخنان شاه را  
 . شمرد)12(» گرترديد نمودار تشديد تناقضات بين هيئت حاكمه ايران از سوئي و انحصارهاي غارتگر نفتي امپرياليستي از سوي دي

    با جمع آوردن عناصر و داده هائي كه در اين و آن مجموعه يك هويت پيدا مي كنند و فعال مي شوند و تشخيص جهت فعاليت و      
 :مقاصد آن از پيش ممكن بود خطوط اساسي قرارداد تحميلي را تشخيص و با آن برخوردي درست بعمل آورد

در . به اي كه در لندن تشكيل داد، صريحاً گفت كه قرارداد كنسرسيوم را تمديد كرده اسـت  شاه در مصاح1972 ژوئن  25   باري در   
از همان زمان معلوم بود كه تمديـد  .  قرارداد معروف نيويورك ميان بقيه شركت هاي نفتي و كنسرسيوم به امضاء رسيد        1972 اكتبر   5

يعني همان تحميلي كه به بقيه شركت هاي نفتـي شـده         .  پيدا كند  قرارداد بصورتي بعمل خواهد آمد كه با قرارداد نيويورك انطباق         
شاه باز هم همان سياستي را كه بعنوان زمينه ساز تسليم كشورهاي نفت خيز همواره بازي كرده اسـت،       . است به ايران هم خواهد شد     

ت گرفتـه و بـدنبال آن كشـورهاي    بدون استثناء هر بار كه برخوردي پيش آمده است نخست با رژيم ايران توافقي صـور     : بازي كرد 
سياستي كه شاه در قبال اوپك در پيش گرفته اينست كه همواره اوپك را در برابر . نفت خيز بهانه اي براي تسليم شدن پيدا كرده اند     

ئطي كـه بسـود     در آغاز تابستان شاه با تمديد قرارداد بـا شـرا          . امر انجام شده اي قرار بدهد كه چاره اي جز دنباله روي نداشته باشد             
قرارداد نيويورك بر اساس اين زمينه سازي منعقد شـد و پـس از آن               . كنسرسيوم بود موضع ديگركشورهاي نفت خيز را تضعيف كرد        

در زير خطوط اساسي اين قرارداد .  جديد را به امضاي شاه رساندندينكه در سن موريتس صورت قرار  داد تا ا. بازي اصلي شروع شد 
 . بيك از راه بررسي علمي پيش گويي شده اند مي آوريمتحميلي را كه يك 

 

 : درباره اداره صنعت نفت-بند اول 
 70 دولت مدعي است كـه پـس از گذشـت            .شركت هاي عامل نفتي از اين پس كارگزار و نماينده شركت ملي نفت خواهند شد                  

مديريت  و توانائي مالي وتوانائي فنيامر بايد كه توانائي براي واقعيت داشتن اين . سال اداره كامل صنعت نفت را بدست گرفته است
به توليد از خارجه بـه داخلـه و توانـائي           جهت دادن    به توليد و مصرف توانايي تغيير        توليد و توانائي بازاريابي و توانايي جهت بخشي       

» ملـي «ت، در يك مجموعه يعني شركت       اقتصاد كشور در قبول يك صنعت نفت براستي مستقل و توانائي نيروي انساني از لحاظ مهار               
 .نفت و اقتصاد ايران جمع بشود

    اگر سياست اقتصاد بدون نفت اتخاذ شده بود، يعني اگر ما از همان راه مي رفتيم كه روماني رفت و عوايد نفت را چنـان بمصـرف        
اذ مي كرديم كه كشور را از صدور نفت خـام     مي رسانديم كه صنعت نفت را در اقتصاد ايران ادغام و عجين كند، اگر سياستي را اتخ                

اما سياستي را كـه رژيـم       . بيست سال گذشته كافي بود كه به هدف مصدق يعني به واقعيت ملي شدن صنعت نفت برسيم                بي نياز كند،    
 را نـه تنهـا از       اتخاذ كرده است و به شهادت برنامه پنجم در ابعادي چندين بار بزرگتر ازگذشته در آينده ادامـه خواهـد داد، ايـران                      

 .توانايي هاي برشمرده محروم كرده است، بلكه در آينده نيز يعني تا تمام شدن آخرين قطره نفت محروم باقي خواهد گذارد
   ما در قسمت اول و دوم اين بحث، وضع اقتصادي ايران را و توانمندي هاي آنرا براي اداره مستقل صنعت نفت شرح داديـم و جـا             

 :در اينجا تنها مي گوييم. بدان بپردازيمندارد كه دوباره 
خواهـد و ايـران در پايـان      ميليارد دالر سرمايه گذاري مي     3 سال آينده حدود دو ميليارد و نيم تا          5   دو برابر كردن توليد نفت در       

حي كه خواهد خريـد     سال.  ميليارد ديگر قرض خواهد گرفت     3ر8 ميليارد دالر قرضه خارجي دارد و در برنامه پنجم           3ر2،  1352سال  
ايـن  :  ميليارد دالر سرمايه گذاري در نفت بكنـد، پاسـخ آن روشـن اسـت    3آيا با اين وضع مي تواند . ميليارد دالر تمام مي شود    4ر3

آيا شركت هاي نفتي حاضر خواهند شد پول بدهند و دولت ايران هـر طـور   . سرمايه گذاري را بايد از شركت هاي نفتي قرض بكند    
پس از لحاظ سرمايه و نحوه كـاربرد آن  . هر رشته از صنعت نفت كه خواست سرمايه گذاري كند؟ روشن است كه خير   خواست و در    

 و اينـرا در قسـمت سـرمايه گـذاري           -تنها فرقي كه با گذشته خواهد كرد        . اختيار نمي تواند از دست شركت هاي نفتي خارج بشود         
 9يعني هزينه هاي توليد نفت خام را از ايران خواهند گرفت  اينست كه اين سرمايه گذاري -توضيح خواهيم داد 

 

                                              
، اداره سـرمايه گـذاريها در دسـت         1354بنا بگفته خـود شـاه در بهمـن          .  چندين و چند برابر شده است       با آنكه، درآمدهاي نفتي    -1

 !!كنسرسيوم است و سهم خود را نيز نمي پردازد
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 وضع آنقدر خـراب اسـت كـه     ..  درباره توانائي هاي فني و مديريت توليد و نيروي انسان ماهر و            - بند دوم       

 شركت ملـي  دگيبه نماين پيدا نكنيم شركت عامل نفت      توانايي فني رژيم در توجيه قيمومت شركت هاي نفتي مي گويد تا وقتي كه             
در بيست سال گذشته كنسرسيوم عهده دار شد كه ايـران را از لحـاظ فنـي و اداري و نيـروي                      . نفت توليد نفت را اداره خواهد كرد      

پس از گذشت بيست سال شاه به اين اكتفا مي كند كه كنسرسيوم به تعهدات خـود عمـل نكـرده                     . انساني ماهر از خارجه بي نياز كند      
 بيست سال است كه  اين حرف را مي زند، جوابش به قربانيانش، به كساني كه بدستور او اعدام شده اند، چيست؟     آيا شخصي كه  . است

كند و به  بهترين فرزندان ايران اعدام مي شوند و زير شكنجه مي ميرند، تنها به اين دليل كه مي گويند كنسرسيوم ايران را غارت مي             
آيا كساني كه كالس هاي درس را بارها به رگبار گلوله بسـته انـد، يكبـار از كنسرسـيوم     . دهيچكدام از تعهدات خود نيز عمل نمي كن   

 استيضاح كردند كه چرا تعهدات خود را انجام نمي دهند؟
   اگر پس از بيست سال هنوز براي توليد نفت خام محتاج خبرگان و كمك فني خارجي هستيم، اگر بخواهيم در آينده يك صـنعت                        

: ود بياوريم كدام امكان فني را خواهيم داشت؟ بدينقرار از لحاظ فني و مديريت و كارشناس نيز در حال و آينده اوالًٌنفت واقعي بوج
توليد نيز صـالحيت انحصـاري، بنـا بـراين اداره انحصـاري بـا       در همين : صنعت توليد نفت خام باقي خواهد ماند و ثانياً       . صنعت نفت 

 .شركت هاي نفتي خواهد بود
 

 براي آنكه فروشنده اي بتواند با خريدار در موقعيت مساوي معامله كند، بايـد از هـر جهـت              -  توانائي بازاريابي  -ند سوم   ب    

در مورد نفـت    . در صورتيكه به يكي از جهات قدرت فروشنده از خريدار كمتر باشد معامله نابرابر است              . توانايي هاي برابر داشته باشد    
شوند كه تكيه اصلي شان به درآمـدهاي نفتـي نباشـد، تركيـب               ه ايران وقتي قادر به برابري قدرت مي       كشورهاي نفت خيز و از جمل     

اقتصاديشان از تركيب اقتصادي كشورهاي خريدار واپس نماند، يعني اقتصادشان بتواند نفت را بعنوان ماده خـام بكـار گيـرد، حجـم                     
ست، الاقل فروش نفت، بيشتر از آنچه خريد نفت بـراي خريـدار اهميـت               فعاليت اقتصاديشان اگر به اندازه حجم اقتصادهاي مسلط ني        

دارد، براي اقتصادش اهميت نداشته باشد و باالخره رشد اقتصادش جهتي را پيش گيرد كه از كل ارزشـي كـه نفـت در اقتصـادهاي                  
 .خريدار ايجاد مي كند، سهم اصلي را دارنده نفت ببرد

رت سياسي كشور فروشنده را در دست داشت، انحصار بازار را هم داشت و وسايل حمل و نقل هم    اگر توانايي ها نبود و خريدار قد  
در اختيار او بود، صنعت نفت در جهان و حتي توزيع نفت يعني از چاه نفت تا تلمبه بنزين هم همه در اختيار و مالكيت خريدار بـود،                    

 . مي كند نداردفروشنده چاره اي جز فروش نفت به قيمتي كه خريدار تعيين 
صنعت نفت ايـران  . شود اقتصاد ايران واقعيت مستقلي محسوب نمي :     در اينجا نتيجة دو قسمت اول و دوم اين بحث ظاهر مي شود            

ي بقيـه   توليد صنايع پتروشيمي وي جـز انـدك  از آنجا كه در نزديك به تمامش در توليد نفت خام خالصه مي شود و از آنجا كه حتي          
 احتياجات اقتصادهاي صنعتي است، به بازار جهان جـز از طريـق كنسرسـيوم راهـي نـدارد و بايـد قيمـت هـايي را كـه                          براي تأمين 

كنسرسيوم يعني آمريكا بر وفق توقعات اقتصاد خويش معـين مـي   »مادر شهر«بدينقرار قيمت نفت را . كنسرسيوم تعيين مي كند بپذيرد    
 .كند

حتي تعيين قيمت همة كارهاي صنعت نفت در انحصار قطعي كنسرسيوم باقي خواهد مانـد و     و   از لحاظ اداره فروش نفت       ر     بدينقرا
مطالعه برنامه پنجم مبرهن مي دارد كـه        . دهد  كنسرسيوم را تشكيل مي    – مضمون اصلي قرارداد تحميلي شاه       اصالً اين انحصار خريد،   

ن بعنوان فروشنده نيستند بلكه مي خواهند اقتصاد كشور را در جهت نه تنها در آينده نيز در صدد اصالح و تقويت موقعيت اقتصاد ايرا           
 .تضعيف و تخريب موقعيت رهبري كنند

   به نتايج نابرابري موقعيت از زبان ارقام در قسمت آخر بحث خواهيم پرداخت و اندازه غارتي را كه سازمان داده انـد اگـر نـه در                           
در اينجا به ذكر اين نكته اكتفا مي كنيم كه فروش قسـمتي             . ي اش معلوم خواهيم كرد    تمامي ابعادآن، در پاره اي ابعاد و جهات اساس        

كه البتـه خريـداري مـي       (حتي اگر كشتي هاي نفت كش هم خريداري شود          . هيچ چيز را عوض نمي كند     از نفت به غير كنسرسيوم      
 برآينـد تقابـل قـوا     تغيير نمي كند زيرا كه قيمـت، باز چيزي) شود چرا كه در اين دو دهه آخر اينگونه هزينه ها از كيسه رفتني است  

اگر اين قوا يكسان بود و يكسان ماند قيمتها در حد وسط توقعات             . قيمت كاال را اندازه قدرت خريدار و فروشنده معين مي كند          : است
اقتصـاد قـرار دارد، روز بـروز از         فروشنده و خريدار تعيين مي شود و البته تا وقتي مركز تصميم و رشد اقتصاد ايران در خارج از اين                     

 .قدرت آن كاسته مي شود
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اداره مستقل صنعتي كه از لحـاظ مـالي، و فنـي و مـديريت و        . ال و دم و اشكم است     ور بدست گرفتن صنعت همان شير بي ي          و اينط 
كـه در  » بنماينـدگي «ني پذير است؟ و مع تعيين نوع محصول و فروش و قيمت و آينده تحت مهار كامل خريدار است، چگونه امكان            

 تواند باشد؟ چه مي» قيمومت«قرارداد تحميلي به شركت عامل داده اند جز 
     در قرارداد تحميلي، شركت هاي عامل ظاهراً نماينده شركت ملي نفت و به شرحي كه آمد قيم دائمي و تام االختيار اين شـركت              

 .هم معاف مي گردندينه هاي بهره برداري از همه عوارض احتمالي عامليت از جمله هزخواهند بود و 
تحـت قيمومـت دائمـي شـركت هـاي      » هفتاد سال«    قانون ملي شدن صنعت نفت و قانون خلع يد براي آن نبود كه ايران پس از        

پيشنهاد ملي شدن نفت كه شهيد بزرگ دكتـر حسـين فـاطمي داد و مصـدق                 . خارجي درآيد و خود رامسلوب االختيار اجباري كند       
بنـام  «: اين راه حل با اصل ملي شدن نفـت كـه مـي گويـد    . گاني خود را قرباني اجراي آن كرد براي رسيدن به اين نتيجه نبود    زند

تمام منـاطق  سعادت ملت ايران و بمنظور كمك به تأمين صلح جهاني، امضاءكنندگان زير پيشنهاد مي نماييم كه صنعت نفت ايران در  
در تناقض كامل . »د يعني تمام عمليات اكتشاف و استخراج و بهره برداري در دست دولت قرار گيردكشور بدون استثناء ملي اعالم شو

 .قرار دارد
زيـرا  .     اينطور زمامداري كه عنوان خشك و خالي باشد نسبت بوضع سابق پيشـرفت و بهبـود كـه نيسـت، عقـب نشـيني نيـز هسـت             

رفِ قرارداد بودن آزاد مي كند و دست او را در اداره نفت ايران بخرج ايـران  كنسرسيوم را از تمامي نتايج قهري فعلي و احتماليِ ط         
 .و بدلخواه خود كنسرسيوم باز مي گذارد

 

 : دربارة ميزان توليد–بند چهارم 
 بزرگ بخورد مردم ايـران بدهنـد و حـال آنكـه             پيروزي سال آينده را مي خواهند بعنوان        5    دو برابر كردن توليد نفت ايران در        

از آنجا كه . معني اين دوبرابر كردن از لحاظ درآمد يعني افزايش دادن درآمدهاي كشورهاي صنعتي به ميزاني بسيار بيشتر از دوبرابر        
اين محاسبه را در قسمت آخر خواهيم كرد و در اينجا اين مسئله را بررسي مي كنيم كه چه اقتصادهايي به دوبرابر شدن توليـد نفـت      

 .چه اقتصادهايي به درآمدهاي حاصل از اين توليد نياز دارندبعنوان ماده خام و 
    در قسمت اول اين بحث ديديم كه اقتصاد ايران با صنعت نفت رابطه ندارد و مقدار ناچيزي هم كه از فرآورده هاي نفتي مصـرف                   

امـا اقتصـادهاي صـنعتي بـه ايـن       . رد ندا توليد نفت بنابراين اقتصاد ايران احتياجي به افزايش       . مي شود به صورت مصرف نهايي است      
قبضـه كـردن و     ) و در نتيجـه   ( درصد از نفت خود را وارد كند بلـه           50 بايد   1980آمريكا نه تنها در سال      . افزايش توليد احتياج دارند   

 .كنترل درآمدهاي نفتي تنها راه اصالح موازنه ارزي و در نتيجه تثبيت موقعيت دالر و سلطه اقتصادي بر جهان است
 احتياج دارد، و همانطور كه ديديم بدون آن نمي تواند زندگي كنـد، بلكـه بـا               درآمدهاي نفتي   اما اقتصاد ايران نه تنها به افزايش          

. دوبرابر شدن توليد هنوز بخش كالني از احتياجات ارزي خود را بايد از طريق اخذ قرضه و جلب سرمايه هاي خارجي تـأمين كنـد            
اج دارد و اقتصاد ايران بيمار پول  مسلط امريكا هم به خود نفت و هم به درآمدهاي ارزي حاصله از آن احتياقتصاد: نتيجه معلوم است

اما مسئله اصلي اينست كه خرج توليد را بر عهده چـه  . ، بيمار عوايد نفت است، بنابراين توليد نفت ايران بايد دوبرابر بشود و مي شود          
 آينده بيش از امروز مسئله موازنه ارزي آمريكا در روابط اين كشور با بقيه جهان تأثير تعيـين                  ؟ در شرائط كنوني و در     كسي بايدگذارد 

قرارداد نيويورك و قرارداد .  كشورهاي نفت خيز را حل كرداداره درآمدهاي نفتياز اينروست كه بايد مسئله . كننده خواهد داشت
 .مريكا حل كرده استتحميلي اخير، از جمله اين مسئله را بسود كامل اقتصاد آ

  

  دربارة سرمايه گذاري-بند پنجم 
    مسئله سرمايه گذاري در صنايع نفت و چگونگي تأمين آن و لزوم تحميل بخشي از آن به كشورهاي نفت خيز از سالها پيش و بطور                         

 ميليارد دالر و 200 به 1965 -75 ميزان سرمايه گذاري الزم در اين صنعت را در دهه )13( ببعد طرح است 1965جدي الاقل از سال 
 درصد كل سرمايه گذاري در غـرب  20 تا 10 اين سرمايه گذاري برابر )14(.اند  ميليارد دالر برآورد كرده350 به 1975 -85در دهه  

عت نفت به قابل تصور نيست صن   «بازارهاي مالي جهان در وضع موجود بيش از نيمي از مبلغ را نمي توانند تأمين كنند و بعالوه                   . است
 )15(» . ميليارد دالر در سال است بخود اختصاص دهد15 تا 10 درصد كل سرمايه موجود در جهان را كه 20 تا 10تنهايي بيش از 

 :   پس چه بايد كرد؟ اقتصاددانان امريكا نشستند و انديشيدند و راه حل پيدا كردند
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كن است بعلت به نتيجه نرسيدن يعني به نفت نرسيدن از بين بروند و هـم   اگر هزينه هاي اكتشاف و بهره برداري را كه هم مم          -   الف
 .سنگين هستند، بر عهدة خود كشورهاي نفت خيز بگذارند مقدار قابل مالحظه اي از فشار بر بازار سرمايه خواهد كاست

 كه در واقع از دست رفتـه ا نـد،    هزينه هاي سرمايه گذاري در دهه هاي آخر بهره برداري نفت، سرمايه گذاري هايي هستند              -    ب
 .اين سرمايه گذاري ها بهتر است از كيسه خود كشورهاي نفت خيز برود

اگـر كشـورهاي نفـت خيـز        .  بايد بخشي از سرمايه گذاريهاي الزم در كشورهاي صنعتي را بعهده كشورهاي نفت خيز گـذارد                -    ج
ـ  بخشي از سرمايه گذاري هاي صنعت نفت را در كشورهاي صنعتي           جريـان  : دو نيز عهده دار شوند، نتايج قابل مالحظه اي عايد مي ش

 كشورهاي نفت خيز كمتر مي توانند از درآمدهاي خود بعنوان           -نفت خام به اقتصادهاي صنعتي با خطر قطع شدن مواجه نمي شود             
بي سـرانجام، نـه تنهـا سـرمايه هـاي            سرمايه هاي الزم تدارك شده است و باالخره با اين سرمايه گذاري هاي               -سالح استفاده كنند    

 اين كشور مـي  )16(اقتصادهاي صنعتي نجات يافته بلكه از آنجا كه به تنهائي نيمي از اين سرمايه گذاري ها در آمريكا بعمل مي آيد،                      
 اي كـه مـي   ي اقتصادهاي صنعتي كه آزاد مي شوند، بسـود خـود و در زمينـه   ود را بهبود بخشد و از سرمايه ها       تواند موازنه ارزي خ   

 .خواهد سرمايه گذاري كند
    پس از رسيدن به اين نتايج دولت آمريكا اجراي اين راه حل را به كشورهاي مطيع خود تحميل و از طريق آنها مي خواهد به بقيه 

 .كشورها نيز تحميل كند
 در اين باره نوشته بـولتن  .ايدمي شد و شدسهم ايران از اداره مستقل، تحمل مستقل هزينه هاي توليد ب         بدين ترتيب معلوم است كه      

هزينـه هـاي سـرمايه    .  ميليارد دالر الزم است2 ميليون بشكه در روز    8 به   5براي رساندن توليد نفت از      :  صريح است  )P.I.B )17نفتي  
 . ميليارد دالر فايده مي برد2گذاري بر عهده كنسرسيوم بود و با ترتيب جديد، كنسرسيوم 

ه توليد نيست كه بر عهده ايران قرار مي گيرد بلكه هزينه حفظ امنيت جريان نفت نيز اكنون بعهده ايـران قـرار گرفتـه       اما تنها هزين 
هدف ايران از توجه خاص به نوسازي «: نويسد مي» ارتش نوسازي مي شود« تحت عنوان 1351 اسفند 26كيهان هوايي مورخ . است

و براي تأمين اين امنيت و كمك       » تأمين ادامه جريان نفت به بازارهاي غرب است        و   ارتش، حفظ صلح و ثبات در منطقه خليج فارس        
ميليارد دالر اسـلحه     4ر2 ماه پيش بدينطرف     18به اقتصاد آمريكا دولت ايران برابر امريه دولتهاي آمريكا و انگليس از اين دو كشور از                 

 .خريده است
 

 : قيمت فرآورده هاي نفتي-بند ششم 
 :د خرده بين درشت زيان مي شود     مي گوين

    در بحث از قيمت همواره اين امر طرح شده ا ست كه قيمت نفت خام را جوري محاسبه مي كنند كه عمالً از قيمتي هم كـه مـي               
كـار  اين حساب سازيها را در جمع با باال بردن هزينه توليد، باال حساب كردن قيمت فرآورده هايي كـه ب                   . گويند به مراتب كمتر است    

هاي مربوطه كه در شرايط فعلي سرمايه داري سـرانجام عايـد خـود     مي گيرند، محاسبه استهالك و ذخيره و باالخره ماليات به دولت  
اينست كه صرفنظر از آنچـه دربـاره   .  اما اين محاسبه ما را از ابعاد واقعي چپاول آگاه نمي كند)18(شركتها مي شود، بعمل مي آورند     

تا معلوم شود از نفتي كه در بازارهاي جهان فروختـه  . ز اين گفته شد در اينجا تجزيه قيمت مواد نفتي مي پردازيم تعيين قيمت پيش ا   
 :مي شود چه كساني و هر كدام به چه نسبت مي برند

 

 قيمت فرآورده هاي نفتي 
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 ، اين قيمت ميان فروشنده و واسطه ها10 دالر بگيريم11اگر قيمت هر بشكه نفت را 
 ):19(شود  ه شرح زير توزيع مي ب

  تجزيه قيمت بشكه نفت-12جدول 
 درصد به كل سهم به دالر اجزاء سازنده قيمت
 هزينه توليد نفت خام

 درآمد كشور دارنده نفت
 سود خالص شركتهاي نفتي

 حمل و نقل
 هزينه تصفيه

 توزيع و واسطه ها
مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم كشورهاي مصـرف       

 

 
 درصد از قيمت نفتي را كه در بازارهاي جهان بمصرف كننده نهايي فروخته مي شود، بـه كشـور                    6ر7    تابلو گويا و روشن است تنها       
يين بـودن قيمـت نفـت خـام و كـاهش      مجموعه عوامل پا. درصد را كشورهاي صنعتي مي برند  93ر3نفت خيز مي دهند، بقيه، يعني       

در حقيقت از آنجا كه نفت در تمامي فعاليت اقتصادي . روزافزون نسبت آن را به فرآورده هاي نفتي در اين ساخت قيمت بايد جست
م اقتصادهاي صنعتي هم به عنوان ماده خام و هم بعنوان كارمايه و سوخت شركت دارد، هرگونه تغييري در قيمت آن، در قيمت تمـا       

اگـر قيمـت نفـت در    : اينست كه نفت حربه بزرگي در رقابت هاي اقتصـادي كشـورهاي مسـلط اسـت         . فرآورده ها منعكس مي شود    
اقتصادي بيشتر از اقتصادهاي ديگر باال رود فرآورده هاي آن اقتصاد نخواهد توانست در بازارهاي جهان با فرآورده هاي اقتصادهاي                    

در حقيقت اگـر  . استقالل از لحاظ نفت براي كشورهاي داراي اقتصاد مسلط، مسئله بود و نبود است  استقالل يا عدم    . ديگر رقابت كند  
  .آمريكا موفق بشود كه تعيين كننده انحصاري قيمتهاي نفتي بشود اروپا عمالً در موقعيت زير سلطه قرار خواهد گرفت

دي تعيين مي شود كه در قرارداد نيويورك تعيين شده اسـت و            با توجه به اين داده ها نگفته پيداست كه قيمت ها در همان حدو             
معني سخن شاه كه گفته است درآمد ايران از هيچيك ازكشورهاي خليج كمتر نخواهد بود، اينست كه تركيب قيمت همان وضعي را 

طه گر ديگر خواهد شـد و       سهم امريكا و كشورهاي سل     93ر3 سهم ايران و     6ر7از بهاي نفت ايران امروز      : كه داشت حفظ خواهد كرد    
و . در آينده بهمان نسبت كه فرآورده هاي نفتي بر قيمتشان افزوده مي شود، از سهم ايران از قيمت مواد نفتي، كاسته تـر مـي گـردد           

 . 11اين بار به شيوه اي ديگر
رزشي كـه نفـت در اقتصـاد جهـان             اما متأسفانه ما هنوز نتوانسته ايم سهم واقعي كشورهاي نفت خيز و كشورهاي صنعتي را از كل ا                 

 شركت مي كند، نفت بعنوان ماده خام در كوتاه مـدت            در ارزش افزوده تمامي فرآورده ها       چرا كه نفت    . ايجاد مي كند معين كنيم    
د به زبان ساده نفت وقتي وارد يك اقتصاد مي شـو .  و در درازمدت اثرات تراكمارد، در ميان مدت اثرات شتاب دار   اثرات تكاثري د  

اين فعاليت ها فعاليتهاي ديگري ايجاد مي       ) اثر تكاثر (متناسب با ظرفيت آن اقتصاد از يك تا چند برابر خودش فعاليت ايجاد مي كند                
و باالخره ميزان انباشت را در اقتصاد باال مجرد و سـرمايه حاصـل        ) اثر شتاب ( در حركت توليد، شتاب مي گيرد        مجموع اقتصاد كند و   

در مركز تركيبـات شـيميائي   نفت يك كاالي ساده نيست، و اين تركيب شيميائي ). اثر انباشت( اقتصاد عمل مي كند    بطور دائم در آن   
ت         اگر اين .  هر روز مشتقات آن موضوع يك صنعت جديد مي گردد          قرار دارد، باصطالح آينده دارد،     اثرات را حساب كنـيم و اهميـ 

 تازه همان يك درصد را .شورهاي نفت خيز از قيمت نفت به يك درصد هم نمي رسدسهم كده نفت را در آينده نيز محاسبه كنيم آين
 .هم اجازه نمي دهند در اقتصاد ما صرف شود

 :    نتيجه بحث آنكه خطوط اساسي قراردادي كه تحميل مي شود اينهاست

                                              
 . براي اطالع از تحول اين تركيب به ضميمه آماري اين كتاب مراجعه كنيد-1
 
 نگاه كنيد به فصل حركت انتقالي درآمدهاي نفت    ----1
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 . كنسرسيوم نماينده انحصاري شركت نفت در اداره توليد و فروش نفت خواهد بود-     
 . هزينه هاي سرمايه گذاري به ايران تحميل خواهد شد-     

 . قيمت ها در حدود تعيين شده در قرارداد نيويورك معين خواهد شد-     
 و سرمايه گذاري در كشورهاي) خريد اسلحه( درآمدهاي نفتي ايران صرف تأمين امنيت غارت نفت -     

         صنعتي خصوصاً آمريكا خواهد شد
 .تصاد ايران جهتي را طي خواهد كرد كه وضع تا پايان ذخاير نفت تغيير نكند اق-     

     آيا كسي هست كه خود را ايراني بداند، مستقل بداند، در انديشه آن مردم گرسنه و برهنه و بي آينده بداند، خود را از آن مـردم                        
 بداند و با اين قرارداد موافق باشد؟

 

 ة اقتصادهاي ايران و جهان جاي نفت در آيند-قسمت چهارم 
امـا از پـيش توضـيح ايـن امـر      .      درآمدهائي كه نفت در اقتصادهاي ايران و جهان ايجاد خواهد كرد، در دو بند مطالعه مي شوند        

 علت آنكه تغييرات محتمل قيمت در نظر گرفته نشده اند، اينست        . ضرور است كه محاسبات بر اساس قيمت هاي فعلي انجام گرفته اند           
 . اثرات اين درآمدها را در اقتصادهاي ايران و كشورهاي صنعتي تغيير نمي دهندجهتكه 
 

 : نفت در اقتصاد ايران-بند اول 
امـا  .      برنامه پنجم همانند برنامه هاي گذشته، خود دليل آنست كه ابواب اقتصاد ايران به نفت بعنوان ماده خام بسـته خواهـد مانـد             

در اينجـا نـه فرصـت و نـه امكـان            . 12، اثراتي را كه در قسمت اول اين بحث برشمرديم تشديد خواهد شد            اثرات نفت بعنوان درآمد   
ما تنها بعنوان حاصل جمع اثرات درآمدهاي نفـت، وضـع ايـران را از لحـاظ                 . مطالعه تمامي جنبه هاي اثرات درآمدهاي نفتي است       

بر اساس تحليلي كه خطوط اساسي       1349 اين جدول را در سال       . در جدول زير بررسي مي كنيم      1358افزايش كسري ارزي تا سال      
نيز استخراج و صادر شوند، ... در تهيه اين جدول فرض كرديم كه مس و اورانيوم و . آن در قسمت اول اين بحث آمد تهيه كرده ايم

بودجه مصوب و   (1352-56و   1351 و   1350ارقام سالهاي   . فرض كرديم كه سرمايه هاي خارجي به طرف ايران همچنان جاري شود           
 : سمت صحيح محاسبه را مدلل داشت) برنامه پنجم

 
 )1973قبل از افزايش سال ( ارز مورد نياز و كسري ارزي بر فرض ثبات قيمت هاي فعلي -13جدول شماره 

 ارز مورد نياز  سال
 )مازاد ارز مورد نياز بر درآمد نفت

 ارقام به ميليون دالر

 ارز حاصل از صادرات و
  ارز خريداري بابت خدمات

 كسري ارزي

1348 
1349 
1350 
1351 
1352 
1353 
1354 
1355 
1356 
1357 

1295 
1209 
1322 
1436 

 1551ر5
1664 
1770 
1863 
1938 

 1974ر8
2142 

 18071ر3

550 
616 
690 
773 
866 
970 
1086 
1216 
1362 
1525 
1708 

 13364ر0

745 
593 
362 
663 
 685ر5

694 
684 
643 
576 
 549ر8
443 
 6899ر3

 :اين جدول با فرض حداكثر درآمدهاي غيرنفتي كشور، يعني با فرض اينكه

                                              
 ...  ميليارد دالر كسر دارد و  1/2 بيش از 1355بودجه سال : ش بيني امروز لباس واقعيت پوشيده است اين پي----1
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 . تمامي منابع زيرزميني و روي زميني ديگر كشور نيز دراختيار سرمايه هاي خارجي قرار گيرند و استخراج و صادر شوند-1
  صدور مجدد محصوالت صنعتي ارز فراهم كند -2
ارقام نشان مي دهند كه در مقايسه با حداقل ارز         .  رشد عوايد ارزي حداكثر باشد، تنظيم شده است         نرخ رشد نيازها حداقل و نرخ      -3

 .13 ميليارد دالر كسر خواهد داشت6ر9مورد احتياج، كشور در دهه آينده هنوز 
 منـابع زيرزمينـي قرضـه       است، بايد باز به حساب منابع نفتي و ساير        » بعرض رسانده «براي تأمين آن همانطور كه معاون وزارت اقتصاد         

وارداتي كه با نيازهاي ما در حال و آينده انطباقي          . يا به ديگر سخن براي دهه هاي آينده نيز منابع كشور در گرو خواهد ماند              . بگيرد
 . در ابعاد واقعي خود همين است» از رشدماندگي«و معني رشد ندارند، تمامي منابع ثروت كشور را از چنگ ما خواهد ربود، 

و از اينروست كه مطالعاتي كه در اين زمينه انجام گرفته است .     بدينقرار مطالعه رشد از رشدماندگي تنها مطالعه وضع موجود نيست 
مطالعه جبر از رشدماندگي در آينده، مهمترين فصل شناخت علمـي امـر        . نتوانسته است مسئله را بتمامه در حيطه علم و شناسايي آورد          

كوشش ما بر اينست كه اهميت اين مطالعه را با مطالعه اقتصادي جامعه شناسي     . گي و انباشت در مقياس جهاني است      واقع از رشد ماند   
 .ايران عيان گردانيم

 

 : نفت در اقتصاد مراكز سلطه اقتصادي-بند دوم 
 نجام گرفته است در دسـترس عمـوم   ر ا     محاسبه اثرات كوتاه و ميان و درازمدت نفت در اقتصادهاي مسلط انجام نگرفته است يا اگ     

 .بر عهده ماست كه اين محاسبه را انجام دهيم. نيست
 محاسـبه   1990 تا پايـان     1972 خالص اقتصادهاي مسلط را مثالً از سال          وجود اين مي توان بر اساس فرضها  حداقل ميزان عوايد                 با
 . نفت كشورهاي نفت خيز زير سلطه مطابق جدول زير باشدجدولي كه در زير ترتيب مي دهيم با اين فرض است كه فروش . كرد

 
 
 
 
 

 )20( توزيع بهاي فروش نفت -14جدول 
  ميليارد دالر113  ميليون ُتن به ارزش940ميزان توليد 

 سهم كشورهاي نفت خيز
 مزد به كارگران اين كشورها

 مقاطعه كاراني كه در اين كشورها فعاليت مي كنند
 سود شركت هاي نفتي

 يات دولتهاي كشورهاي مصرف كننده
 مزد پرداختن به كارگردان كشورهاي صنعتي

 خدمات

15 

1 

1 

28 

28 

18 

22 

 ميليارد دالر چون بارز است و تماماً در اقتصادهاي صنعتي زندگي و فعاليت خواهند داشت تمام اثرات خـود را در ايـن           113     اين  
شورهاي نفت خيز و بقيه جهان ببار خواهند آورد انعكاس و نتيجه اثراتي است كه               اثراتي هم كه در ك    . كشورها ظاهر خواهند ساخت   

 15، 1972اگر روال فعلي را ثابت فرض كنيم و ميزان رشد توليد و بهاي نفت را به قيمـت سـال   . در اقتصادهاي مسلط ببار مي آورند   
 درصد عايـدي بـه اقتصـادهاي صـنعتي     5لص فقط سالي  ميليارد دالر بطور خا113درصد فرض كنيم و فرض كنيم كه از فعاليت اين          

بقرار جـدول  :  از رهگذر صدور نفت در دست كشورهاي صنعتي انباشته خواهد شد          1990خواهد رساند سرمايه اي كه در پايان سال         
 :زير است

                                              
گواهي درستي تحليل همين بس كه با آنكه افزايش قيمت هاي نفت، درآمدهاي نفتـي را چنـدين و چنـد برابـر كـرده اسـت                                ----1

 !كسري ارز برجاست
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  ميزان انباشت سرمايه در غرب از ممر نفت- 15جدول شماره 

 سرمايه حاصل از فروش نفت سال
 فت خيزكشورهاي ن

  با نرخ بهره1990ميزان آن در 
  درصد5

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

113 
120 
 149ر5

174 
 197ر5

227 
256 
300 
345 
398 
456 
525 
605 
695 
800 
920 
1060 
1122 
1400 

286 
312 
 340ر3

380 
 
408 
506 
565 
620 
681 
740 
814 
895 
978 
1071 
1110 
1192 
1240 
1620 
 

 13758ر3 9873
 

 ميليـارد مـي   9873 ميليارد دالر و بـرويهم  520 سال بهاي فروش نفت بطور متوسط سالي 19     بقراريكه جدول نشان مي دهد ظرف      
 ميليارد دالر سـرمايه در اختيـار اقتصـادهاي    13758  ميليارد دالر و در پايان دوره724اين بها بعنوان سرمايه بطور متوسط سالي      . شود

 .جنگ نفت، جنگ بر سر اين ثروت است، ثروتي كه در وهم و خيال نمي گنجد. مسلط قرار مي دهد
وقتي نفت به پايان مي رسـد مـائيم و          . اما نشان گويائي از واقعيت چپاول است      . 14    اين ارقام هنوز بيانگر ميزان واقعي چپاول نيست         

آمريكاي سلطه گر و شركاء ميلياردها دالر از قبل نفت سرمايه دارنـد و مـا چـه                  .  هاي خالي بر سر كانهاي خالي شده و بربادرفته         شكم
 طبيعي ايران، كه مثل اژدهاي افسانه اي        -داريم، چاه خالي، بعالوه انبارهاي اسلحه، بعالوه صنعت پوشالي بريده از واقعيت اجتماعي              

 .ين خوراك واردات را با چه خواهيم پرداخت؟ و اين دو طرف معادله انباشت در مقياس جهان استا. خوراك مي خواهند
 
 
 
 

 حواشي و مĤخذ

 فصل اول بخش اول
 . تهيه و منتشر كرده است1345 درباره ايران نگاه كنيد به جدول داده ها و ستاده كه وزارت اقتصاد در سال -1
 : و درباره فرانسه مراجعه كنيد به-

Ministere de L´Économie et des Finances: 

                                              
صله از چهار برابر نيز بيشتر شده اند، بنابراين اگـر بخـواهيم بـر اسـاس ارقـام جديـد       شاهد مدعا آنكه قيمت هاي نفتي در اين فا        ----1

 ... جدول تشكيل دهيم، ارقام سر بفلك خواهند گذاشت 
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Méthodes de la Compatibilité Nationale, Paris, 1968. 
10 ضميمه 6تابلو داده ها و ستاده   

 20 صفحه 1348 و گزارش ساالنه بانك مركزي سال 15 و 14 صص -محاسبات ملي . 21 فصل - 1347سالنامه آماري ايران سال :  مĤخذ-2
 . 1350 و گزارش بانك مركزي سال 17 و 16 صص 1349ركزي ارديبهشت و مجله بانك م

 . همان مأخذ باال-3
 .1350 تا 42 گزارشهاي ساالنه بانك مركزي سالهاي -4
 .50 و 49 و 48 و 47 دفاتر بودجه منتشره دفتر بودجه، سالهاي -5
در مورد نفـت و مالياتهـا بـا         .  نقل شده اند   1351 اسفند   19 مندرج در تهران اكونوميست      1352 ارقام اين جدول از اليحه بودجه سال         -6

ارقام جدول قبلي اندكي متفاوتند و در مورد قرضه ها تنها شامل خالص قرضه ها هستند يعني آن مقدار از قرضه ها را كه دولـت در ايـن                             
است زيرا قرضه هايي كه پرداخت  مـي   دروغ سازي شاهكارهايو اينكار دولت هم در بودجه نويسي از . سال خواهد پرداخت شامل نيست    

 . شوند جزء هزينه هايند و ذكر آنها در بودجه واقعيت را بسيار روشن تر خواهد نماياند
 . همان مأخذ فوق-11 و 10 و 9 و 8 و 7
ايران نقل شـده  جمله متن از اظهاريه هيات اجرائيه كميته مركزي حزب توده    .  گوش كنيد به بلندگويان مسكو و پكن و وابستگانشان         -12
 1. است
 13 نگاه كنيد به صفحه -15 و 14 و 13

J. Masseron: L´Économie des Hydrocarbures, Ed. Technique, Paris, 1963. 
در حقيقت از همان زمان بياد سرمايه گذاري در صنعت نفت كشورهاي صنعتي افتاده اسـت كـه اقتصـاد مسـلط                   » افكار بلند « و ببينيد    -

 .خواسته است
 .12 و 11 همان كتاب، صص -16
17- B.I.P 1973 فوريه 1 (12270و ) 1973 ژانويه 25 (2265 شماره هاي.( 
 : مراجعه كنيد از جمله به-18

Ahmad Akkache: Capitaux Etrangers et Liberation Economique. François Maspero, Fevrier 1971, Paris. 
 .نگاه كنيد به ضميمه آماري اين كتاب. رده اند و همه همين نسبت ها را بدست آورده اند در اين باره چهار نويسنده محاسبه ك-19
 .1972 دسامبر 7 نوامبر و 17 اكتبر، 24نگاه كنيد به لوموند تاريخ هاي . 1972 استاد آمريكايي براي سال Victor Perlo محاسبه از -20
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 فروردين ماه خانه تونس در پاريس اجتماع بزرگ ايرانيان در پاريس پيـرو در موافقـت كامـل بـا اقـدام يكپارچـه                3قطعنامه اجماع   
 با قرارداد تحميلي و قرضه هاي خارجي - مخالفتي كه بخون شهيدان دانشگاه ها مهر شد - ت به مخالفدانشجويان دانشگاههاي ايران    

قطعنامه زير را بـه اتفـاق آراء   ) 1973 ماه 23 (1352فروردين ماه   3و بعنوان زبان آزاد ملت اسير ايران به تاريخ          ) نظامي و غيرنظامي  (
ستوار به وحدت بود خواست كه در تمامي شهرهاي كشـورهاي خارجـه اجتماعـات               اين اجتماع كه خود مظهر اراده ا      . تصويب كرد 

 .بزرگ ايرانيان در اولين فرصت با همين روحيه وحدت كه در پاريس بروز كرد تشكيل و اين قطعنامه را تصويب كنند
 .٭ كندقراردادي را كه مشتمل بر موارد زير باشد باتفاق آراء رد مي:  درباره قرارداد نفت-     الف 

شركتهاي عامل نفت تحت عنوان نماينده شركت ملي ) با اختيارات تامه و آزاد از تعهدات سابق بعنوان طرف قرارداد ( قيمومت   -1     
 .صنعت نفت» اداره انحصاري«نفت در 

وجب خواهد شد كه منابع    باال بردن ميزان توليد در انطباق كامل با نيازمنديهاي اقتصاد غرب خصوص آمريكا اين ميزان رشد م                 -2    
 .شناخته نفت ايران تا پانزده سال آينده تمام شود

 . تعيين قيمتها در همان حد سابق يعني در حد قيمتهاي تعيين شده در قرارداد ظالمانه نيويورك-3     
ره كه پايان بهره برداري نفت      تحميل هزينه هاي توليد و سرمايه گذاريها كه سابق كنسرسيوم بعهده داشت به ايران در اين دو                 -4     

 .است و سرمايه گذاريها به كاري نخواهد آمد
 بازگرداندن به ميزاني بيش از درآمد ناچيزي كه به ايران بعنوان درآمد نفت مي دهند بصورت سرمايه گذاري در صنعت نفت              -5     

 .آمريكا و خريد اسلحه از آن كشور و انگلستان
اجراي كامل قوانين ملي شدن صنعت نفت را طلب مي كند و براي اجراي آن برنامه زير را  بتصويب مي  اجتماع باتفاق آراء   -     ب
اين برنامه را يك حكومت ملي، برخاسته از مردم و متكي بـه  . اجتماع معتقد است كه رژيم كنوني قادر بانجام اين برنامه نيست        . رساند

 :مردم بايد و مي تواند اجرا كند
انون خلع يد اجرا گردد يعني صنعت نفت بطور مستقل و در تمام فعاليت هاي خود در دسـت ايـران قـرار گيـرد بـراي             بايد ق  -1     

 :اينكار
 بايد در برنامه گذاري تجديد نظر جديدي و همه جانبه بعمل آيد و جهتي اتخاذ شود كه نياز ما را بـه درآمـدهاي ارزي كـم                       -2     
ود، قرضه هاي خارجي نبايد اخذ شوند و بايد واردات در كميت و تركيب تغييـر بنيـادي پيـدا              خريدهاي نظامي بايد موقوف ش    . كند
 .كند

                                              
 .منتشر نشده بود» قرارداد«در زمان تصويب اين قطعنامه هنوز صورت     ----    *
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 ايران از صدور نفت خام به كشورهاي 1980 بايد صنعت نفت در خاك ايران رشد يابد طوريكه در پايان اين دهه يعني در سال -3    
قرار است در كشورهاي صنعتي و در صنعت نفت بعمل آيد بايد در خود              به ديگر سخن سرمايه گذاري هايي كه        . جهان بي نياز گردد   

در ايـن  . ايران انجام بگيرد و اقتصاد ايران آن توانمندي را بيابد كه فرآورده هاي نفتي را به قيمت واقعي به خريداران عرضـه كنـد                  
ت روسيه شوروي و در مرحله سوم از كمك و احتياج باره مي توان در وهله اول از احتياج اروپا و ژاپن و در وهله دوم حتي از امكانا

 .كشورهاي غير صنعتي سود جست
و روابط فعلي كه ميان صنعت نفت و بقيه اقتصاد ايران برقرار است بكلـي تغييـر                 .  صنعت نفت بايد در اقتصاد ملي ما ادغام شود         -4     
بايد مركز تصميم در خود     . فت و رشد اجتماعي و اقتصادي بدهد      رابطه صدور نفت و فقر همه جانبه بايد جاي خود را به توليد ن             . كند

 .ايران و جهت رشد اقتصادي نيز خود ايران باشد
 ملي كردن صنعت نفت بمعني توليد متناسب نفت است در رابطه با نيازهاي اقتصاد مستقل ايران به نفت بعنوان ماده خـام و بـه    -5     

 . اين مصرف بي بند و بار نفت در جهان بايد متوقف شوداين غارت بي حساب و. نفت بعنوان درآمد
     در توليد نفت، عامل تعيين كننده امكانات آينده اقتصاد رشد يابنده و مستقل ايران بايد باشد امكاناتي كه نفت بعنـوان مـاده خـام                         

 .صنعتي براي تأمين نياز اساسي انسان عرضه خواهد كرد
در خـود كشـور بكـار    ) كه صنعت نفت در آن ادغام شده باشـد        (راني بايد بتوانند با رشد اقتصاد كشور         دستها و مغزهاي بيكار اي     -6     

 :بنا براين. افتند
 درآمدهاي نفتي بايد بي كم و كاست صرف رشد مستقل اقتصادي شوند، رشـدي كـه در جريـان خـود بايـد اقتصـاد مـا را از                 -7     

 . عه ما را به جامعه اي آزاد از نابرابريهاي امروز بدل سازدوابستگي به مراكز سلطه گر آزاد كند و جام
هاي سياسي آزاد كند و با   هم در زمينه بازرگاني نفت و هم در زمينه مجموع مبادالت بازرگاني ايراني بايد خود را از وابستگي     -8     

د و جامعه اي كه مي خواهد آزاد و مستقل شود           آن دسته از كشورهاي صنعتي و صنعتي شونده كه مي توانند خود را با توقعات اقتصا               
و اين مبادالت بايد حتماً از توقعات سلطه . دمساز كنند روابط اقتصادي بر اساسي برقرار كند كه مبادالت رشد اقتصادي را تسهيل كنند         

 .آزاد باشند
ا كه در حقيقت سياست ايجاد نياز به توليد بيشتر          در زمينه پولي ايران بايد سياست وابستگي پول را به درآمد نفت و دالر آمريك               -9     

نفت و صدور بيشتر آن به آمريكاست رها كند و ميان پول ايران با پولهاي قوي جهان رابطه اي را برقرار كند كه حكومت ملي دكتـر    
 .مصدق برقرار كرده بود

رابطـه اي كـه   .  سه دالر از مردم فقير كشور بسـتانند        رابطه اي كه اجازه ندهد مشتي وارد كننده انحصارچي بابت هر دالر واردات            
 . اجازه ندهد ثروتهاي طبيعي و توليدات كشور به ثمن بخس از دست ايران بدر رود و در مركز سلطه انباشت شود

ـ   -10      ين المللـي را   سياست نفتي ايران بايد اين باشد كه همراه ديگر كشورهاي نفت خيز با استفاده از حربه نفت روابط اقتصادي ب
تقسيم . كه عده اي از كشورها را به مراكز رشد و انباشت و بقيه جهان را به كشورهاي اقمار استثمار شونده بدل كرده است، برهم زند          

اگر توانـا و آگـاه باشـيم    . فعلي بين المللي كار را از بين ببرد و بناي مبادالت جديد بر پايه توقعات آزادي عمومي بشر پي ريزي كند                 
 .نفت مي تواند سالهاي دراز در خدمت آزادي بشر وسيله اي كارآمد باشد

 : به نسل امروز1332    پس از تذكار خطاب مصدق در سال 
 23(و دعوت حضرت آيت اهللا خميني در پيام اخيـر           » فرزندان عزيز وطن با چشمان باز نگران سرنوشت خانه كهنسال خويش باشيد           « 

و استقبال از مرگ سياه و سقوط » اكنون سكوت در مقابل اين نقشه ها و فجايع در حكم انتحار است    «:به شكستن سكوت  ) 1351اسفند  
 ... يك ملت بزرگ مي باشد 

و استماع آخرين اخبار واصله درباره حمله وحشيانه كماندوهاي شاه به خوابگـاه  » الزم است كه سكوت شكسته و اعتراض آغاز گردد     «
تن دانشجو در تبريز، اجتماع نگران سرنوشت ايران و  400 تن و زخمي كردن بيش از 20شتن متجاوز از دختران و پسران دانشجو و ك

اين ملت بزرگ و بعنوان زبان حال وي اراده استوار خود را به ادامه جهاد رهائي بخش اظهار و انزجار شديد خود را نسبت به اعمال 
اجتماع معتقد است جهتي كه نهضت ملي ايران      .  موجوديت آن قوياً بيان مي دارد      رژيم جنايتكار فعلي و هم استنكار خود را نسبت به         

اجتماع خود را در كنار . است جهتي درست و گرايش به قهر هر روز اجتناب ناپذيرتر مي گردد         ببعد اتخاذ كرده   1342 خرداد   15از  
 .دانشجويان داخل كشور و شريك مبارزه بر دوام خلق اسير ايران مي داند
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 سند دوم 
 پيش بيني مواد زير قرارداد و رد آن و پيشنهاد برنامه: قطعنامه تاريخي پاريس
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تصويب مجلس « به 1352 مرداد 9مقايسه پيش بيني مندرج در قطعنامه پاريس با مواد قرارداد تمديد بهره برداري از منابع نفت كه در 
 .»رسيد

 
ه موارد پيش بيني شده با قرارداد خائنانه نفت در عين حال كه بايد خواننده را از درجه خيانتي كه در اينكـار بـه ايـران روا           مقايس

رفته است، آگاه كند، بايد او را نيز در درك موقعيت رژيم شاه در قبال جنبش رهائي بخش منطقه خاورميانه و فهم علل ضعف بنيادي     
 .بديل نفت به سالح آزادي، ياري دهدكشورهاي نظير ايران در ت

 

  اداره صنعت نفت-1
 :پيش بيني شده بود

در تمـام  » در اداره انحصـاري صـنعت نفـت   » نماينده شركت ملي نفت«قيمومت شركتهاي عامل نفت يعني كنسرسيوم تحت عنوان     «
اداره مستقل « نفت كه بزعم سخنگويان رژيم اينك مواد قرارداد خائنانه. مراحل استخراج و صدور و عرضه به بازار تسجيل خواهد شد

 :را در عهده ايران شناخته است» صنعت نفت
 : اينطور مقرر مي دارد17ماده  درباره اداره عمليات، -    الف 

 اعضاي كنسرسيوم ترتيب تأسيس شركت خدماتي را در ايران بصورت يك شركت سهامي خاص غيرانتفاعي خواهند داد تا                   -الف    «
محوله از طرف شركت ملي نفت ايران را به موجب پيمان خدامتي كه قرار است با شركت ملي نفت ايران منعقد شود، انجام                 عمليات  

 سال خواهد بود و از آن پس نيز نا زمانيكه يكي از طرفين براي پايان دادن به آن اخطـار كتبـي و               5مدت اوليه پيمان خدمات     . دهد
 ».ندقبلي دوساله بدهد، معتبر خواهد ما

حتـي انـواع توليـد و    . اداره انحصاري، در تمامي زمينه ها يعني تعيين ميزان توليد و سرمايه گذاري و قيمت اسـت              » خدمات«   اين  
 :ميزاني از نفت كه بايد تصفيه شود را كنسرسيوم معلوم مي كند

 

  ميزان توليد-2     
 :     بنا بر پيش بيني

ميزان اين افزايش موجب خواهد شد كـه        . هاي اقتصاد غرب خصوصاً آمريكا    ير انطباق كامل با نيازمند    باال بردن ميزان توليد د    ...      « 
 ». سال آينده تمام شود15منابع شناخته شده نفت ايران تا 

در ) 16 و   4 و   3 و   2مواد  ( درباره ميزان توليد و مقامي كه درباره آن تصميم خواهد گرفت             جزء اول . اين پيش بيني سه جزء دارد         
مقرر مي دارد كه شركت ملي نفت بايد ميزان نفت خامي را كه شركتهاي نفتي مي خواهند در اختيارشـان   2ماده ). اين باره ها است  
 : صراحت دارد بر اينكه16بگذارد و ماده 

مقـدار نفـت خـام از هـر      اعضاي كنسرسيوم در نوامبر هر سال صورت احتياجات خود را از بابت« :  از قسمت الف   )1 ( بند 16    ماده  
بابت مقدار نفت خام از هر درجه كـه در  درجه كه در دومين سال آينده برداشت خواهند كرد و همچنين برآورد احتياج خود را از      

 .»طي هر يك از چهار سال بعد برداشت خواهند كرد، به شركت ملي نفت ايران تسليم خواهد كرد
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همان قسمت دست و پـاي       8 تا   2ي نفت بايد دستورالعمل كنسرسيوم را اجرا كند، بندهاي              و براي اينكه تصريح شود كه شركت مل       
 : عيناً اينطور آمده است8 و 6شركت ملي نفت را بكلي بسته و از جمله در بندهاي 

 گسـترش   در آوريل يا مه سال بعد شركت ملي نفت ايران و اعضاي كنسرسيوم براي بررسـي برنامـه هـاي موقـت اكتشـاف و              -6     «
شركت ملي نفت ايران با توجه .  باال بوسيله شركت ملي نفت ايران تهيه شده است تشكيل جلسه خواهند كرد3ظرفيت كه بر طبق بند 

به نظريات اعضاي كنسرسيوم اساس برنامه تفصيلي اكتشاف و گسترش ظرفيت و بودجه هاي سرمايه اي و جاري سال بعـد را بـر وفـق         
 .»ول صحيح مهندسي معين خواهد كردروش خوب صنعت نفت و اص

 برنامه هاي گسترش ظرفيت كه بر طبق مقررات اين ماده تهيه مي شود و مقرر خواهد داشت كه مجموع ظرفيـتِ دايـرِ       – ب   -8    « 
ز نظـر   ، مشروط بر آنكه ايـن كـار از جهـت فنـي ميسـر و ا                 ميليون بشكه برسد   8 به روزي    1976تا اول اكتبر    تاسيساتِ توليد نفت خام     
 ».اقتصادي قابل توجه باشد

پيش آمد جنگ و تصميم كشورهاي عربـي بـه          .   درباره انطباق ميزان توليد با نيازمندهاي اقتصاد غرب، خصوص آمريكا           -جزء دوم     
يكـا،  معهذا خواننده را از اظهارات اردشير زاهدي، سـفير شـاه در امر            . كاهش ميزان توليد، ترديدي در صحت پيش بيني نمي گذارد         

آگـاه مـي كنـد و       » به ما كمك كردنـد     52در مورد نفت ما به آمريكا امتيازات داده ايم براي اينكه آمريكاييها در سال               «داير بر اينكه    
 اكتبر را كه فقط ناظر به ميزان نفت خام صادر به غـرب اسـت،   19محض مزيد اطالع وي ترجمه اين قسمت از سرمقاله لوموند مورخ  

كـافي اسـت   » .ر حال حاضر احتمال كمبود نفت نمي رود، زيرا منابع ديگر تأمين نفت، بـويژه ايـران وجـود دارد                د« : نقل مي كنيم  
خواننده با توجه به موقعيت و امكانات امروز، اهميت يك جبهه مشترك و متحد كشورهاي نفت خيز را از لحاظ تغيير قطعي مناسـبات           

، تا بتواند اندازه زياني را كه رژيم به منافع كشورهاي نفت خيز وارد مي كنـد،      كنوني كشورهاي نفت خيز و غرب در نظر مجسم كند         
 .دريابد

در اين باره جدولي كه فالح، عامل تنظيم قرارداد . ، درباره پايان گرفتن ذخاير نفتي كشور در پايان مدت قرارداد است و جزء سوم     
منحني توليد نفت پس از قوس صعودي تا سال ) 1352 تيرماه   9 هوائي   مندرج در كيهان  (بنابراين جدول   . نشر داده است صريح است    

 . قوس نزولي خواهد كرد1985
 

  هزينه ها و سرمايه گذاريها-3
 :در پيش بيني اينطور آمده بود

ـ       « ان بهـره  تحصيل هزينه هاي توليد و سرمايه گذاري هايي كه سابق كنسرسيوم بر عهده داشت به ايران در اين دوره كه دوره پاي
 . »برداري نفت است و سرمايه گذاري ها با تمام شدن ذخيره نفت بالاستفاده خواهد شد

، هزينه ها و سرمايه گذاري ها در عهده ايران گذاشته شده، 17 و 16مواد  راجع به اين هزينه ها هستند، در اين مواد و 11 تا 8   مواد 
 :وم استاما اختيار تعيين ميزان و تصدي مخارج با كنسرسي

عالوه بر .  محاسبه هزينه هاي استهالك و هزينه هاي حمل نفت تا محل تحويل بايد طبق دستورالعمل سابق انجام گيرد8    بنا بر ماده 
 :اين هزينه ها

هم خواهد  شركت ملي نفت ايران تمام سرمايه و ساير وجوه الزم براي كليه عمليات مذكور در اين قرارداد را فرا-، الف 11ماده    « 
 .كرد

 6به يـاد بايـد داشـت كـه در بنـد        . ( مي گويد اين سرمايه و ساير وجوه را كنسرسيوم به مصرف خواهد رساند             17   و قسمت ب ماده     
 ): تعيين ميزان بودجه هاي سرمايه اي و جاري را مقيد به نظريات اعضاي كنسرسيوم كرده است16قسمت الف ماده 

ت تمام سرمايه و ساير وجوه را كه براي انجام عمليات محوله بـه شـركت خـدمات الزم باشـد طبـق        شركت ملي نف  .  ب -17ماده      «
مـي  . رفتار كنسرسيوم با ايران رفتار با صغير و سـفيه اسـت        در اين قرارداد،    . »مقررات پيمان در اختيار شركت خدمات خواهد گذارد       

ينه ها را به مقداري را كه مي گوييم شما بدهيد و ما آنرا بنحـوي كـه   گويد صنعت نفت را بطور دلخواه اداره مي كنيم، سرمايه و هز          
 ٭!مصلحت مي دانيم خرج مي كنيم و به ميزاني كه الزم داريم توليد مي كنيم و به قيمتي كه مي خواهيم مي فروشيم

                                              
قرار بوده است نيمي از سرمايه گذاري براي اسـتخراج را   دادن به كنسرسيوم شاه عنوان كرد كه    پيش از تخفيف   1354در بهمن       ---- *

اختيـار صـنعت    «طبق كدام قرار؟ چرا بجاي آنكه اين قرار به اطالع مردم برسد، به دروغ ادعـا شـد                   ! كنسرسيوم بدهد و نداده است    
 ؟ »نفت بطور كامل در دست ايران قرار گرفت
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  درباره تعيين قيمت ها و ميزان بهره-4
 :پيش بيني مي گويد

 .» در حد قيمت هاي تعيين شده در قرارداد ظالمانه نيويورك تعيين خواهد شدقيمت ها در همان حد سابق يعني    «
ميزان درآمد ايران كه بنابر قرارداد كنسرسيوم نبايد كمتر از ساير كشورهاي نفت خيز مـي شـد       .  درباره ميزان درآمد ايران    -    الف  

 با شركت هاي نفتي قرارداد دارند، كمتـر نخواهـد شـد       يعني شيخ نشين هايي كه    » در قرارداد اخير از كشورهاي منطقه خليج فارس       
معناي اينكه با شركت هاي نفتي قراردادهايي دارند اين است كه اگر كشوري نفت خود را ملي كرد كنسرسيوم ملزم نيست به ايران                  (

 ):درآمدي برابر درآمد آن كشور برساند
خامي كه در هر سال به آن فروختـه و در كشـتي و يـا در پااليشـگاه                   هر يك از شركت هاي بازرگاني از بابت نفت          .  الف -6ماده     «

 ».آبادان تحويل آن داده شده است بايد بهائي معادل با مجموع اقالم زير به شركت ملي نفت ايران بپردازد
 ». محاسبه خواهد شد8 هزينه هاي جاري مربوط به نفت خام مزبور كه طبق ماده -1     «
 . پرداخت مشخص-2     «
با در رقم مزبور به ميزاني خواهد بود كه        .  اين قرارداد محاسبه خواهد شد     3 رقم تعديلي كه طبق مقررات بخش دوم جدول          -3     «

نظر گرفتن كليه مزاياي مالي و مالياتي ديگر كه عايد ايران و شركت ملي نفت ايران مي شود، براي ايران اطمينان حاصل شـود كـه                          
افع مالي ايران و شركت ملي نفت ايران به موجب اين قرارداد از آنچه به موجب مقررات قرارداد عمومي و توافق   مجموع مزايا و من   

 ».به ساير كشورهاي خليج فارس عايد مي شود، تا مساعدتر نباشد) در حال حاضر يا آينده(هاي مربوط 
 
 . درباره قيمت-ب   

از ايـران و يكـي قيمـت فـروش آن، انحصـار خريـد از ايـران و فـروش آن در                       يكي قيمت خريد نفت     .     قيمت نفت دو جزء دارد    
 قرارداد دست و پاي ايران را اينطور مي بندد و تعيـين آنـرا            1درباره قيمت خريد از ايران ماده       . بازارهاي جهاني با كنسرسيوم است    

 : تابع قراردادهاي تهران و ژنو و نيويورك مي داند
خام تحويلي به پااليشگاه، عبارت از قيمت نفت خام مشابه آن، چه از حيـث كيفيـت و چـه از لحـاظ وزن                     درمورد نفت    -1ماده       «

هرگونـه  .  كشتي در بندر پااليشگاه براي فروش عرضه شود منهاي هزينه انتقالي كه مورد توافق قرار گيـرد                 FOBمخصوص كه بشرح    
باعتبار خود باقي مي باشند، بـر طبـق   )  آن1973ا اصالحيه مورخ اول ژوئن ب(بهاي اعالن شده مادام كه قرارداد تهران و قرارداد ژنو  

 ».آنها و يا بر طبق هر قرارداد مربوطه ديگر در آينده خواهد بود
 : قرارداد آزادي عمل كامل دارند20    اما درباره قيمت فروش، شركت ها بنا بر ماده 

 آزادي كامـل  همچنين شركت هاي وابسته و خريداران هـر يـك از آنهـا،     اعضاي كنسرسيوم و شركت هاي بازرگاني و    -20ماده     «
خواهند داشت كه نفت خام خريداري شده به موجب اين قرارداد و فرآورده هاي ساخته شـده از آنـرا بـراي صـدور و مصـرف در            

 نين آزادي كامل خواهند داشت    همچو  . خارج ايران به هر كس و به هر قيمت كه هر كدام از آنها شخصاً تصميم بگيرد واگذار كنند                  
 ».تصميم بگيرند) از جمله شرائط مربوط به بيمه(كه درباره وسائل و شرائط حمل نفت خام و فرآورده هاي مزبور از ايران 

 دولت ايران را از حق انتخاب پولي كـه بايـد   22   براي آنكه در خدمتگزاري به آمريكا از هيچ كاري فروگذار نكرده باشند در ماده              
مالحظه وضع امروز پولي جهـان و       . در ازاء نفت دريافت كند محروم و مقرر داشته اند كه قيمت به دالر آمريكا پرداخت خواهد شد                 

كسر شديد موازنه پرداخت هاي آمريكا و اهميت سياسي و اقتصادي انتخاب پول ما بازاء نفت، روشنگر اهميت خدمتي است كـه بـه                        
 :آمريكا شده است

كليه پرداخت هاي شركت هاي بازرگاني به ايران و شركت ملي نفت ايران از جمله مساعدت هايي كه در برابـر                     .  الف -22ماده     « 
 ».قيمت خريد نفت خام مي پردازند به دالر آمريكا خواهد بود

 :ه اند ساله كنسرسيوم و حساب سازيهايش، بوي مفاصا حساب داد20 بدون رسيدگي به عمليات 31   و باالخره در ماده 
 ايران و شركت ملي نفت ايران از يك طرف و اعضاي كنسرسيوم و شركت هاي بازرگاني، از طرف ديگر، توافق دارنـد        -31ماده      «

به منزله تسويه منصفانه و قطعي كليه دعاوي و مطالبات و مسائل حل نشده ميان آنان در تاريخ تصـويب ايـن قـرارداد    كه اين قرارداد   
 » .باشد
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قرار قرارداد جديد كه در حقيقت يك رشته تعهدات و وظايفي است كه ايران در قبال كنسرسيوم بعهده مي گيرد در مقايسه با                        بدين
 . قرارداد كنسرسيوم بيشتر به زيان كشور و محدود كننده تر براي كشور و سودمندتر براي آمريكاست

ار و طرف ديگر اسير و زير سلطه است بر پراكنده و مبهم نويسي است     رويه در اينگونه قراردادها كه يك طرف قوي و صاحب انحص     
با . تا فهم ميزان واقعي تحميالت مشكل شود و هر زمان منافع شركت هاي نفتي ايجاب كرد، مواد قرارداد به دلخواه آنها تفسير گردند        

ل ممكن تنظيم شود تا خواننده بروشني از     وجود اين كوشش شد نكات اصلي مواد قرارداد تحت عناوين مشخص و در ساده ترين شك               
آگاه گردد كه چسـان اسـلحه نفـت كـه بايـد در خـدمت       . ميزان خيانتي كه با تحميل قرارداد در حق كشور شده است، آگاه گردد    

ـ               ا مـورد  استقالل كامل اقتصادي و سياسي و رشد كشور به كار گرفته مي شد، با اين قرارداد تسليم سلطه گر شده است تا عليه خـود م
 .آگاه گردد كه چرا كشورهاي نفت خيز نمي توانند سالح نفت را عليه سلطه گر بكار برند. استفاده قرار گيرد

چنانكه گويي اين وي نبود كه اين قرارداد را به كشـور تحميـل          » شاهنشاه آريامهر «    باري دو ماه پس از امضاء اين قرارداد خائنانه،          
در حاليكـه   ! بدست آوردند و كشورهاي نفت خيز خليج فارس را هم به پيروزي رهبـري فرمودنـد               » يپيروزي تاريخ «كرد، بار ديگر    

 از ارزش دالر، قيمت %30ليبي و الجزائر و ونزوئال و كانادا در دو نوبت قيمت نفت را تا دو برابر باال بردند و با وجود كاهش متجاوز از 
هاي منطقه خليج قرار گذاردند كه تغييرات قيمت نفت را بازار عرضه و تقاضا تعيـين  براي آينده نيز كشور.  افزايش دادند%17نفت را  

 معلوم كردن اندازه تأثير زيانبار اين تصـميم  .بدين ترتيب از كشورهاي صاحب نفت منطقه در تعيين قيمت سلب اختيار كردند       ! كند؟
وجه مي دهد كه نفت را كمپانيهاي نفتي مـي خرنـد و بـه    محتاج توضيحات مفصلي است كه از حد اين مقاله بيرون است، همينقدر ت           

قرارداد، نفت در سر چاه به مالكيت كنسرسيوم در مي آيد يعني انحصار خريد با آنهاسـت، امـا كمپانيهـا تنهـا      2قول قسمت سوم ماده   
امل در تعيين قيمـت فـروش،    انحصار خريد را در دست ندارند، آنها انحصار فروش را هم در دست دارند، يعني خودشان با آزادي ك                  

اين انحصار دو طرفه به آنها امكان مي دهد قيمت هاي خريـد و فـروش را بـه هـر ميـزان كـه                         . نفت را به مصرف كننده مي فروشند      
 واگذار كردن تعيين. خارج از اين كمپانيها، بازاري كه بتواند در تعيين قيمت نقشي داشته باشد وجود ندارند. خواهند تعيين كنند مي

خواننده مقيم خارجه مـي دانـد   . واگذار كردن تعيين قيمت نفت به شركت ها و دولت هاي غربيقيمت به بازار عرضه و تقاضا، يعني  
به غرب وارد مي شود در مقايسه با فـرآورده        » عقب افتاده «كه قيمت انواع ميوه ها و فرآورده هاي ديگر كشاورزي كه از كشورهاي              

در صورتيكه بر بازار اين فـرآورده  .  است15 به 1 چه ميزان ارزانتر است و نسبت قيمت خريد و فروش   هاي توليد شده در خود غرب     
در شرايط كنوني و با وجود روابطـي كـه قراردادهـاي            . ها رقابت تا حدودي حكومت دارد و وضع غير از بازار انحصاري نفت است             

انبه، كشورهاي نفت خيز در بازار عرضه و تقاضا، حضور ندارند، تا بتوانند             موجود نفتي برقرار كرده اند و با وجود ناتواني هاي همه ج           
با توجه به اهميت نفت در فعاليت توليدي، كمپاني ها و دولت هاي غربي مثل سابق مـي تواننـد قيمـت                      . در تعيين قيمت مؤثر شوند    

ر و ليبي در تعيين مستقالنه قيمت البته بيشتر بسـود           در اين شرائط روش كشورهايي نظيرالجزائ     . نفت را بطور مصنوعي پايين نگاه دارند      
 ...كشورهاي نفت خيز است، اما 

نفت كاالئي نظير قند نيست، كاالئي است كه در تمام بخش هاي توليدي بكار گرفتـه مـي                  .     اما مسئله قيمت اسطوره اي بيش نيست      
ن عملي كه نفت براي كار فكري و كار يدي تهيـه مـي              ميدا. اهميت آن بعلت شركتش در مجموع فعاليت هاي اقتصادي است         . شود

اثرات نفت در افزايش بازده توليد اقتصادهاي غربي را نمي توان تنها با گفتن اينكه آنچه غربي ها از ممر نفت كند سخت وسيع است، 
تراكم سرمايه در غرب را بر  برابر قيمت نفت خام است برآورد كرد، بلكه وقتي درست برآورد مي شود كه ميزان             15مي برند حداقل    

 .اثر صدور نفت بغرب تعيين كنيم و اثرات آنرا محاسبه نماييم
 برابر چيزي عايد كشورهاي زير سلطه نمي كنـد، زيـرا درآمـدهاي نفـت را مـا      3    از اينروست كه افزايش قيمت نفت ولو به ميزان        

آنچه بايد كرد تغيير جريان . ياز به واردات را افزايش مي دهيمصرف خريد از غرب مي كنيم و با افزايش قدرت خريدمان خودبخود ن
 .نفت است از غرب به اقتصادهاي خودمان

بـراي آنكـه نفـت بسـالحي در خـدمت           .    امروز  بيشتر از ديروز و فردا بيشتر از امروز اهميت قطعنامه پاريس مبـرهن تـر مـي شـود                    
 .امه ارائه شده است اجرا گرددآزادسازي ما در آيد، بايد برنامه اي كه در آن قطعن
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 فصــل دوم
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     طريقة درست محاسبة قيمت نفت برآورد جا و اهميت نفت در تبديل غرب به مركز تراكم و تكاثر ثروت و سرمايه در مقياس جهان      
در اين زمينه و بويژه در اين زمينه است كه          .  صنعتي است  و زمان، و رشد توليد و باروري و گسترش زمينة كار و انديشه در كشورهاي              

 .حتي اهميت نفت در رشد اقتصادي اقتصادهاي صنعتي محاسبه نشده است. هيچ كار جدي وجود ندارد
انقالب انرژتيك بخود ديده كـه   6يعني تاريخ بشر    » عصر نفت يكي از شش عصر تاريخ زندگاني بشر است         «    گذرا اشاره مي شود كه      

دانند كـه گسـترش نزديـك بـه تمـام رشـته هـاي         و همينجوري همه مي  . )1(است  » انقالب نفت «شمين و تا اين زمان مهمترينشان       ش
اما اين اطالعات كلي و مبهم كمتر به زبان رقم درآمده و مشخص و ملموس شـده                 . اقتصادي، حتي خدمات بر پايه نفت بوده و هست        

ناگزير بر اساس اطالعات موجود و به اميد اينكه جمع آوري آنهـا  . در رابطه تبيين نگشته استهيچگاه روابط نفت با اقتصادهاي  . است
 .در اين مطالعه امكان مطالعه گسترده تر و همه جانبه تري را فراهم آورد قدم اول را در اين زمينه بر مي داريم

 

  رشد اقتصادهاي صنعتي از زبان ارقام-قسمت اول 
 

 : رشد اقتصادهاي صنعتي دوره هاي-بند اول 
 يعني طي يك قرن اقتصادهاي صنعتي دو دورة رشد بخود ديده اند يكي دوره رشد كنـد و ديگـري دوره رشـد                        1970 تا   1870   از  

.  تبديل اين كشورها بمركز تـراكم بـوده اسـت        - همانند رشد اقتصادهاي امپراطوري هاي كهن        -علت اين رشد    . سريع و شتاب گير   
ني و امنيت نسبي و نيروي كار كارآزموده و منابع طبيعي تمامي زمين و حاصل كار يدي ميلياردها انسـانِ روي زمـين،               توانمنديهاي ف 

اما افزايش آهنگ رشد عالوه بر تغييـرات الزم در          . طي چند نسل، به اين اقتصادها امكان رشدي بي نظير در تاريخ بشريت داده است              
رمايه، محتاج موادي است كه در همه جاي جهان و به اشكال گوناگون مي توان بكار بـرد و                   ساخت اقتصاد و افزايش ميزان تشكيل س      

و از جملة اين مواد، مادة معجزه گري است كه با پيدايش خود عصر جديـدي را     . احتمال تمام شدن آن براي چند دهه منتفي است        
 .اين ماده نفت است. در زندگاني بشر بوجود آورده است

ايـن جـدول ميـزان رشـد توليـد ناخـالص       . ادن نقش نفت در رشد اقتصادهاي صنعتي جدول زير را ترتيب مي دهيم       براي نشان د  
 :)2(كشورهاي صنعتي را در دوره هاي مختلف يك قرن گذشته نشان مي دهد 

 
 )به درصد( ميزان رشد توليد ناخالص ملي -10جدول 

 3197  1970 تا 1950  1950تا 1913  1913 تا 1870  كشور
 7/5   7/4   1   7/2  بلژيك
 1/6   1/5   7/0   6/1  فرانسه

 3/5   3/6   2/1   9/2 آلمان غربي
 4/5   5/5   3/1   4/1  ايتاليا
 7/4   9/4   1/2   2/2  هلند
 7/1   4   2/2   3  سوئد

 4/5   7/2   7/1   2/2  انگلستان
 9/5   7/3   9/2   3/4  امريكا

 
در حقيقـت در دوره دوم يعنـي در   . ول با دوره دوم رشد اقتصادي تمامي كشورهاي صنعتي كاهش پذيرفته است در مقايسه دوره ا    -

 است كه دو جنگ جهاني بوقوع پيوست و اين دو جنگ و انقالب ها و منازعات اجتمـاعي نيـروي توليـدي ايـن                         1950-1913سالها  
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ه محل امني كه همان امريكا باشـد روان شـدند توليـد در ايـن كشـورها      كشورها را بخود مشغول داشت و بناچار مغزها و سرمايه ها ب       
با وجود اين، جنگها دستگاه هاي توليدي كشورهاي صـنعتي  . كاهش پذيرفت و در عوض در كشورهاي زير سلطه موقتاً افزايش يافت     

 :از اينرو. را در جهت استفاده از نفت و استفاده بي حساب از نفت و گاز دچار تحول كرد
 برابر و در 4 تا 2در دوره سوم اقتصادهاي صنعتي رشدي فوق العاده كردند در مقايسه رشد اين دوره با رشد دوره اول آهنگ رشد  -

 . برابر افزايش نشان مي دهد6 تا 4مقايسه با رشد دوره دوم 
ابليت نفت درتبديل به انرژي در همه جـا و     در اين دوره اقتصادهاي غرب با سود گرفتن از نفت و گاز و مشتقاتشان و با استفاده از ق          

 سـرعت آهنـگ رشـد       با اين تغييـر سـاخت     . گير بدل شدند  در انواع مولدهاي كوچك و بزرگ به اقتصادهاي صنعتي با رشد شتاب             
مقايسه كشورهائي كـه هنـوز سـاخت اقتصاديشـان صـنعتي نيسـت بـا                . اقتصادها در مقايسه با سرعت آهنگ رشد انرژي افزايش يافت         

تصادهاي داراي ساخت صنعتي نشان مي دهد كه ضريب كشش توليد ناخالص ملي نسبت به انـرژي، در كشـورهاي داراي سـاخت           اق
به سخن روشـن در كشـورهاي   . اقتصادي كشاورزي كمتر از ضريب كشش توليد ناخالص ملي كشورهاي صنعتي نسبت به انرژي است     

.  تا سه برابر سريعتر از توليد رشد مـي كنـد  3 درصد است يا انرژي 31 تا 70دسته اول سرعت رشد توليد نسبت به سرعت رشد انرژي        
امـا  ) چرا كه رشد انرژي در اين كشورها تابع واردات فرآورده هايي است كه بدون استفاده از انرژي نمي توان آنها را بكار گرفـت              (

و اثر عظيم نفـت  . )3(برابر سريعتر از انرژي رشد مي كند      توليد ناخالص ملي يك تا دو       ... در كشورهاي صنعتي مثالً آلمان و بلژيك و         
در رشد اقتصادهاي صنعتي تنها سرعت بخشيدن به رشد اقتصادي كشورهاي صنعتي و تغيير نسبت رشد توليد به رشـد انـرژي نيسـت،                        

ادها و در نتيجه تغيير روابط في   بلكه موجب افزايش امكانات تراكم سرمايه ها و استعدادها و تغيير قطب هاي تراكم سرمايه ها و استعد                 
هاي غير الزم و مضر  مابين كشورهاي صنعتي و مناسبات اين كشورها با بقيه جهان و تغيير جهت يابي سرمايه گذاريها به توليد فرآورده    

 :اين امور را توضيح مي دهيم. بحال و آينده طبيعت و بشر نيز شده است
 

 ه ها و استعدادها و تغيير روابط ميان كشورهاي جهان افزايش امكانات تراكم سرماي-بند دوم 
   در جدول شماره يك ديديم كه امريكا در دوره اول باالترين ميزان رشدها را داشته است اما در دوره دوم با آنكه ميـزان رشـد در      

زان رشد كشورهاي اروپايي بـه نزديـك     برابر مي2مقايسه با دوره اول كاهش يافته اما در مقايسه با كشورهاي صنعتي ديگر از كمتر از              
و در دوره سوم انگلستان بكنار، ميزان رشدش از رشـدِ بقيـه كشـورهاي صـنعتي                 . سه برابر ميزان رشد اين كشورها افزايش يافته است        

هـا و  با وجود اين امريكا در همين دوره سوم جاي اروپـا را گرفتـه اسـت و مركـز اصـلي تـراكم سـرمايه        . سرمايه داراي كمتر است  
 چرا؟     . استعدادها شده است

ديگر اسم با مسمائي نيست چرا كه سرمايه هاي كشورهاي صنعتي، خصوص سرمايه هاي امريكا، » اقتصاد ملي«   نخست بايد دانست كه 
ميزان و كم و كيف در تمامي قاره هاي جهان آنهم در سودآورترين و پيشروترين و با آينده ترين رشته ها بكار افتاده اند و هر سال بر 

بدينقرار جدول فـوق    . در نتيجه بخشي روزافزون از توليد ناخالص ملي هر كشور به امريكا تعلق دارد             . اين سرمايه ها افزوده مي شود     
بخشي در خود امريكا و بخشي      : را بايد به اين صورت اصالح كرد كه ميزان رشد اقتصاد امريكا همانند خود اين اقتصاد دو بخش دارد                  

 اقتصادهاي اروپا و آسيا و افريقا و بويژه امريكاي التين عمل مي كند به اين دليل و دالئل ديگر و بويژه بعلت نقـش تعيـين كننـده          در
 رشد اقتصادي امريكا در بيست سال آينده باز به شرح زير از همه جاي ديگر كمتر است، اما سهم شير، گيـرِ آمريكـا   ن نفت با آنكه ميزا   
 : به اندازه توليد بازار مشترك و اروپاي شرقي و روسيه بر روي هم خواهد شد1990 آن كشور در سال مي آيد و توليد

 
 1990 تا 1967 ميزان متوسط رشد ساالنه توليد ناخالص ملي در كشورهاي جهان -2جدول 

 ميزان رشد به درصد         كشور
 20/7        خاورميانه

 70/6         ژاپن
 95/5         افريقا

 90/5     آسيا منهاي كشورهاي كمونيست و ژاپن
 65/5       كشورهاي كمونيست آسيا

 50/5     اروپاي شرقي كه شامل روسيه نيز مي شود
 15/5      امريكاي مركزي و امريكاي التين
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 30/4        اقيانوسيه
 25/4       اروپاي بازار مشترك

 25/4      كشورهاي غير عضو اروپاي غربي
  95/3        مريكاي شماليا

 75/4       متوسط رشد ساالنه
 

 )4() البته نبا بر محاسبه خودشان. (   با وجود اين توزيع توليد ناخالص در دنيا به زيان بقيه دنيا و بسود آمريكا تحول خواهد كرد
 

  تحول توليد ناخالص ملي در كشورهاي جهان-3جدول 
  به ميليارد دالر1990توليد ناخالص ملي در   به ميليارد دالر 1967توليد ناخالص ملي در   كشور

 2078      1215   امريكاي شمالي
 1107      786  اروپاي شرقي شامل

 روسيه نيز
 911      568  اروپاي بازار مشترك
 اروپاي غربي منهاي

 628      388 كشورهاي عضو بازار مشترك
 504      388    ژاپن

 يركشورهاي آسيائي غ
 407      296  كمونيست منهاي ژاپن

 347      238  كشورهاي امريكاي مركزي
 و امريكاي التين

 247      177 كشورهاي آسيائي كمونيست
 204      150    افريقا

 166      132   خاورميانه
 88      55   اقيانوسيه
 6687      4393    جمع كل

 
 7/27 زان رشد اقتصادش از همه پايين تر است اما نسبت توليـدش بـه مجمـوع توليـد جهـان از                       بدينسان امريكاي شمالي با آنكه مي     

 1990و در سـال     ) تازه اين محاسبه مربوط به دوران قبل از افزايش قيمت هاي نفـت اسـت              . (درصد افزايش مي يابد    2/30درصد به   
 .اهد بودقسمت مهمي از سرمايه هاي كشورهاي ديگر دنيا نيز متعلق به امريكا خو

البته در قسمتي موجب افـزايش بيشـتر توليـد امريكـا     ) اتازوني و كانادا(     فعاليت سرمايه هاي امريكايي در خارج از امريكاي شمالي     
 بندي كنيم، عوامل تغيير قطب تراكم در  دسته نسبت به بقيه جهان علي رغم كمتر بودن ميزان رشد مي شود، اما اگر عوامل را درست

ساخت اقتصاد امريكا و بعد و توانمندي و خود تكاپوييِ نسبيِ آن، كه زمينه افزايش حجم : هاني از اروپا به امريكا دو دسته اندمقياس ج
سرمايه را در خود اقتصاد امريكا و اقتصادهاي تابع فراهم مي آورد و امكانات توجه اين سرمايه ها را به رشته هايي پيشرو و آينده دار                          

و دست دوم عوامـل،     . ازده سرمايه نه تنها در زمان حال باالترست بلكه در آينده باالتر نيز خواهد رفت، بوجود مي آورد                 كه در آنها ب   
ها بكار مي گيـرد توضـيح سـاده و     سرمايه هاي  مالي و استعدادهاي انساني و مواد خام موجود در دنيا هستند كه امريكا در اين رشته             

و راست هم مي گويند اما همانطور ) 5 (د امريكا را پول و استعدادهاي انساني اروپا بوجود آورده است كوتاه آنكه اروپاييان مي گوين    
در . كه ماليات سرانجام از جيب مردم زحمتكش در مي آيد، پول اروپا هم در واقع غارتهائي بود كه اروپا از بقيه جهـان كـرده بـود                          

. ديگر بودند و حتـي در نيازهـاي اساسيشـان محتـاج قـاره هـاي ديگـر بودنـد                    سالي كه اروپاييان مشغول تكه پار كردن يك        40طول  
و هنوز نيازي در هيچيك     . امريكاييان سرمايه هاي اروپا و استعدادهاي فراري اين قاره و قاره هاي ديگر را جلب و جذب مي كردند                  

توليدي خويش را بنحو بـي سـابقه اي افـزايش           در فرداي جنگ دوم جهاني، امريكا ظرفيت        . از محصوالت عمده به بقيه دنيا نداشتند      



 55

امريكـا مـازاد مـواد      . امريكا مازاد سرمايه داشت و اروپا كمبـود سـرمايه         . داده بود و اروپا ظرفيت توليدي خويش را از بين برده بود           
 داشـت و اروپـا نيـروي    غذائي داشت و اروپا كمبود مواد غذايي و مهمتر از همه امريكا نيروي انساني جوان و سخت فعالي در اختيار     

بدين خاطر امريكا مي توانست بدون آنكه از عكس العمل اروپا واهمـه كنـد و نيـز    . انساني جوان خود را در جنگها از دست داده بود    
ي بكـار  بعلت مازاد بسيارِ توليد در رشته هايي كه نيازهاي اوليه مردم امريكا توليد مي كردند سرمايه ها را در صنايع نظامي و رشته هاي      

اندازد كه هم آينده داشتند و هم به امريكا اجازه مي داد جهان را با تكيه به يك نيروي نظامي بي رقيب از لحاظ اقتصادي نيز تسخير                       
ايـن تحـول   . و صنايع كه آينده داشتند يا صنايع نفتي بودند و يا آندسته صنايعي بودند كه توليداتشان نفت مصـرف مـي كنـد                 . نمايد

براي مردم جنگ زده تانك و توپ و يـا وسـائلي كـه    ... اروپا نمي توانست بجاي تهيه نان و خانه و  . دة اروپا ساخته نبود   ساختي از عه  
امريكا باتكاي موقع مساعد خود و با استفاده از نفتِ مفت كشورهاي زير سلطه، نـه هـم تركيـب توليـد                 . كردند بسازد  نفت مصرف مي  

و جذب منابع ثروت دنيا شد، بلكه در اروپا و نقاط ديگر دنيا صنايع نفتي و صنايع نيازمند بـه                   خويش را عوض كرد و بدان مركز جلب         
 .جدول زير اين واقعيت را بازگو مي كند. نفت را تحت كنترل خود درآورد

 
 
 
 

 )2) (1970در سال ( توليد و مصرف كشورهاي صنعتي -4جدول 
     ژاپن    روسيه  ا   امريك  مجموع كشورهاي  جمعيت و توليد و مصرف 

        اروپاي غربي         پاره اي فرآورده ها
 104          244       205     257            جمعيت به ميليون نفر
 200        288                     3/933  4/637        )ميليارددالر(توليد ناخالص ملي 

 BTU(         520        2151       1386         71ميليون (توليد انرژي 
 BTU                  ( 1236                   2251         380ميليون (مصرف انرژي 

 2/3      /35         6/6    6/9 )                  ميليون عدد(ليد اتوموبيل تو
         اتوموبيل در دست استفاده

 85        7          432   218                      ) ليتر بنزين1000به (
 

جدول زيـر   . و توضيح اين جدول روشني خود را بدست نمي آورد مگر آنكه داده هاي آنرا با داده هاي جدول ديگري كامل كنيم                     
 .سهم امريكا در توليد مهمترين بخش هاي اقتصاد جهان است

 
 )7( سهم در توليد جهاني -5جدول 

 به درصد
 بقيه دنيا    اتحاديه اروپائي   يكاامر   بخش

      17         13            70  ساخت ماشينها
 11         13            76   اتوموبيل

 13        14            73   نفت
 17        15            68  الكترونيك

 17        21            62   شيمي
يد اروپاي غربي متجاوز از دوسوم توليد امريكاست اما انرژي مصرفي در اروپا نصف انـرژي مصـرفي در                   با آنكه تول   4     بنا به جدول    

.  درصد نفت جهان را توليد مي كند       73اما امريكا كه كل توليداتش به يك سوم توليد بقيه جهان نيز نمي رسد به تنهايي                 . امريكا است 
يعني حتـي در اروپـاي صـنعتي و    . ن انرژي مصرف مي كنند در دست امريكاست درصد رشته هاي صنعتي كه توليداتشا      70 تا   62و از   

 .بقيه جهان نيز افزايش مصرف انرژي عمده بر اثر فرآورده هاي رشته هايي است كه امريكاييان در اختيار دارند
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ته هـاي نفـت و انـرژي هـا و               دولت امريكا با سياست اعتباراتي خود، سرمايه هاي خصوصي را در داخل و خارج امريكا متوجه رش                
 درصـد سـرمايه را وام مـي دهـد     20 درصدِ سرمايه و به صنايع اتوموبيل 65مثالً به صنايع الكتريك و الكترونيك . صنايع فوق مي كند   

 و نيـز    . درصد اعتبار مي دهنـد     5/0 درصد سرمايه و به صنايع اتوموبيل تنها         4/34حال آنكه در فرانسه به صنايع الكتريك و الكترونيك          
 درصد و در 31 درصد و در مكانيك 42 درصد و در ابزار صنعتي 65درصد و در برق و الكترونيك  90دولت امريكا در رشته هواپيمائي      

در نتيجه سـرمايه هـاي امريكاييـان صـنايع نفـت و      .  درصدِ هزينه هاي تحقيقاتي را مي پردازد20 درصد و در شيمي      28صنايع فلزي   
. يل و هواپيما و الكترونيك و پتروشيمي و نيز استخراج موادكانيِ  غالب نقاط جهان را به قبضه خود درآورده اند ماشين آالت و اتوموب   

امريكائي كه بخارج از خود در مواد اوليه نياز نداشت امروز هم به نفت و هم به مواد اوليه بقيه دنيا نياز دارد و توليد آنها را در كنترل  
 .خود دارد

 درصـد  25 درصد كروم و 36 درصد منگنز و 13 درصد نيكل و 40 درصد بوكيست و 33 درصد جمعيت دنيا هستند اما   6ان  امريكائي   «
.  درصد پتاس توليـدي دنيـا را مصـرف مـي كننـد             28 درصد آهن و سرب و       14درصد روي و     23 درصد قلع و     41تنگوستن و مس و     

يه نفت ميدان بي انتهائي براي فعاليت سـرمايه هـاي خـود و جـذب سـرمايه هـاي                    امريكائيان نه تنها با تغيير ساخت اقتصاد خود بر پا         
ديگران ايجاد كرده اند بلكه با صادرات خود ساختهاي اقتصادهاي اروپائي و غير آنها را نيز ناگزير كرده اند در جهـت دلخـواه آنهـا                        

 .د و يا انرژي مصرفي خود را از نفت مي گيرنددر حقيقت صادرات امريكا بطور عمده يا فرآورده هاي نفتي هستن. تغيير كند
 

 )1964( آن بخش از توليدات امريكا صادر مي شود -7جدول 
 ميزاني از توليد كه صادر مي شود         فرآورده
 درصد               به                                                                                                           

  26         پنبه
 42       موليب دن
 15       آنتراسيت

 19                                     عيكائوچوي مصنو
 16       كودهاي شيميائي
 23       توربين و غيره

 15      فرآورده هاي كشاورزي
 25       مصالح ساختماني

 23      تجهيزات صنعت نفت
 24        ابزارماشين هاي

 18      ماشين هاي محاسبه
 36       ماشين دوخت
 18       موتور هواپيما

درصد توليـد ناخـالص    10تا   8     و فرآورده هاي جنگي كه از حد و اندازه بيرونند و ارتش موتوريزه امريكا با بودجه ساالنه كه بين                    
مه نفت استعمال مي كنند و بويژه صنايع جنگي روزبروز بيشـتر وابسـته بـه        آن كشور است و سالحهائي كه تحويل بقيه دنيا مي شود ه           

 .نفت مي شوند
   در نتيجه اين تغييرات ساختي، بازده سرمايه هاي امريكائي افزايش يافته است و باز سود بيشتر در رشـته هـاي صـنعت نفـت حاصـل        

اما ميزان بازده   . شورهاي نفت خيز در رشته نفت بعمل آورده اند        امريكائيان عمده سرمايه گذاريهاي خود را در اروپا و ك         . آمده است 
 برابر و 4و بعد از افزايش قيمت هاي نفت و سود كالن كمپانيها ( برابر  5/2 تا 2سرمايه هايي كه در كشورهاي نفت خيز بكار مي افتند     

يه هاي امريكائي نسبت به سرمايه هـاي اروپـائي بـاز    و بدينسان بازده سرما. بازده سرمايه در صنايع نفتي كشورهاي صنعتي است  ) بيشتر
 .هم بيشتر بسود امريكا افزايش يافته است
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  تحول بازده سرمايه به درصد-8جدول 
1961   1965   1972 
    01/3   42/3   اروپاي غربي

 09/7   05/6    امريكا
چنان تركيب توليد خـود را تغييـر داد كـه بـدان             ) عمده نفت (    كوتاه سخن، امريكا بعلت عواملي كه برشمارديم و بر محور انرژي            

امريكـا بـا   . توانست بر اقتصاد جهان سلطه روزافزون پيدا كند و استعدادهاي انساني و منابع طبيعي جهان را بخود جلب و جذب كنـد    
ست وزير انگلستان مي گفت اگر يك نعل مستعمره ايكه پيت نخ(تبديل شدن به قطب تراكم جهاني و با تغيير رابطه ميان امريكا و اروپا    

و در نتيجه ميـان     ) شدبخش مهمي از جهان     به حكم قانون رشد سرمايه داري ارباب اروپا و          . اسب بسازد خاك آنرا توبره خواهد كرد      
رشـته هـايي   امريكا و جهان اسير، موجب شد كه سرمايه داري بتواند باتكاي انرژي فراوان و مفت و سهل المصرف سـرمايه هـا را بـه                         

 .متوجه كند كه فرآورده هايشان نه تنها مفيد بحال بشر نيست بلكه بسيار زيان بخش است
 

  توليد فرآورده هاي غيرالزم و مضر بحال و آينده بشر و طبيعت-بند سوم 
 آنچه موجب صرفه جـويي در       وسائط نقليه سريع السير بيشتر از     . توليد بيشتر از آنچه ثروت فراهم مي آورد ثروت از ميان مي برد                 «

ماشـين هـاي   . كند، بيماري بوجـود مـي آورد   طب بيشتر از بيماري هايي كه درمان مي . وقت مي شوند، سبب اتالف وقت مي شوند       
اين تنها در ويتنام نيست كه ابزارهاي سـاده بـه يمـن كـار              . غول وش بجاي آنكه بكار انسان آيند او را منقاد و تابع خويش مي سازند              

سرانجام اين توليد صنعتي، كار بشر را به فاجعه خواهـد  ... ن بسيار مؤثر از هواپيماهاي غول پيكر و ارديناتورهاي امريكائي هستند           انسا
نوسازي صنعتي فقر را نوسازي مي كند و با از ارزش انداختن بر دوام فـرآورده                . اين رشد اقتصادي فقر را افزايش مي دهد       ... كشاند  

 تجديد و تشديد مي كند مايه خسران و عامل بي عدالتي عصر ما، ابزارهاي غـول وش هسـتند كـه بحكـم طبيعـت                          هايِ خود، فقر را   
 :و» خويش به اقليتي كوچك امكان مي دهند از گرده انبوه انسانهاي گيتي حداكثر سود را بكشند

همه بدبختي  . د و از خود بيگانه كرده است      چه در كشورهاي سوسياليست و چه در كشورهاي سرمايه داري تكنيك انسان را خور                 « 
بجاي . و حال آنكه بايد مهارشان مي كرد. انسان از آنجا مي آيد كه نيازهايش را چندين و چند برابر ساخته و عنانشان را رها كرده اند

دي كردن، بر او بود كـه  در پي يك رفاهي كه وجود ندارد و شايد هرگز وجود پيدا نكند رفتن و خود را بازيچه نيازهاي من درآور                    
جماعاتي كه هنـوز تكنيـك بـدانها    . همانسان كه هنوز پاره اي جماعات فقير مي كنند. بدنبال تأمين حداقل مايحتاج حياتي مي رفت 

 خوشبختند چرا كه هنوز ارزشـهاي براسـتي انسـاني نظيـر وقـار و حيثيـت                  ادر آنجاها انسانه  . ، نيافته و پول فاسدشان نكرده است      ه  را
تا به ايجاد نيازهاي جديد ادامه مي دهيم بر شـماره محروميـت   . ادري و جوانمردي برجايند و بزندگاني فره اي بي همتا مي دهند    بر

 )8 (...ها چند برابر مي افزائيم 
 :و نيز
. توان مانـده اسـت  اروپا دوري چنان جنون آميز و عنان گسيخته برداشته است كه امروز هر مهارگر و هر فردي از مهار كردنش نا            «

 )9(. »بهتر است هر چه زودتر از او دوري گزيد. اروپا با سرگيجه اي وحشت افزا بسوي لجه ها مي رود
 و باالخره

 ميليون تُن مس و 300 ميليارد تُن آهن و 20اگر همه ساكنان كرده زمين مي خواستند سطح زندگي امريكائيان را پيدا كنند بايد     « 
 )10(» و ذخاير دنيا تمام شدني نيستند. كرديم  ميليون تُن روي يا صد برابر توليد امروز بايد توليد مي200رب و  ميليون تُن س300

امـا  . محال است كه ساكنان كره زمين به سطح فعلي زندگاني امريكـايي برسـند  . ؟    آقاي رئيس جمهور آمريكا مي داند چه مي كند    
نفت و سرمايه هايي كه ايجاد مـي        .  بكاري جز خورد و از خود بيگانه كردن انسان نمي آيد            درصد توليدشان  60امريكائيان نزديك به    

كند در رشته هايي بكار مي افتد كه توليدشان منابع طبيعي موجود در طبيعت و خود نفت را در عمر يك نسل بپايان مـي برنـد و در                             
 1972ن امريكايي بخش غيرالزم و مضر توليد ناخالص امريكا در سال            سه اقتصاددا . همان حال به ميزان فقر همه جانبه بشر مي افزايند         

 )11(: اند را محاسبه كرده
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  توليدات بي فايده و مضرّ امريكا-8جدول 
 ميزان به ميليارد دالر       توليدات غيرالزم و مضرّ

 90         توليد اتوموبيل
 78         تسليحات نظامي

 18                        آگهي هاي تبليغات
 64      ها و هزينه ساالنه مرمتشانكشيدن اتوبان

 60         هزينه هاي اداري
 سرمايه گذاري صنعتي خالص و نيمي از مصرف

 يعني آن قسمت از هزينه ها كه جنبه(خانواده ها 
          )تجملي و بي فايده دارد

 544          جمع
شود و چسان به قيمت فقر       عبرت در جدول فوق نظر كنند و ببينند كه نفت چگونه بكار گرفته مي                  بر خوانندگان است كه از روي       

و سيه روزي مردم كشورهاي نفت خيز و كشورهاي توليد كننده مواد خام، اين مواد و استعدادها و نيروي كارشان صـرف توليـدات                        
خالص ملي يك اقليت كوچك از مردم دنيا زيان بار است براي حال              ميليارد دالر توليد نا    1000 ميليارد دالر از     544 مصرفي مي شود  

اما سرمايه سود مي خواهد و براي او مفيد و مضرّ، الزم . و آينده مجموع بشر و حتي براي اقليتي كه اين توليدات را بايد مصرف كنند        
ينست كه با وجود آنكـه آقـاي رئـيس جمهـور هـم       ا. بايد رشد كند و بر خود بيفزايد      . و غيرالزم، و بشر، حال و آينده او مطرح نيست         

دنيا را قحطي . فهميده است كه ذخائر دنيا بي پايان نيست، همچنان بر پايه نفت مفت، توليد فرآورده هايِ غير الزم و مضرّ ادامه دارد              
مـردم جهـان از گرسـنگي        ميليـون نفـر از       50تهديد مي كند و آقاي جانسون سناتور امريكائي پيش بيني مي كند كه در سال آينده                 

خواهند مرد و گناه آنرا به گردن گراني قيمت نفت مي اندازد و مدعي مي شود كه چون كود شيميائي با قيمـت هـاي فعلـي نفـت                      
سخت گران تمام مي شود، استعمال آن از عهده كشاورزان فقير دنيا بر نخواهد آمد و توليد كاهش خواهد يافت و مردم از گرسنگي            

 شگفتا در امريكا درجه تحميق مردم تا بكجاست كه كسي از اين آقاي سناتور نمي پرسد چـه واجـب كـرده اسـت كـه           .خواهند مرد 
 درصد توليـد ملـي   60 دولت امريكا اعتبارات خود را در اختيار رشته هايي بگذارد كه توليدشان بي فايده و مضرّ است آنهم به ميزان             

 هاي پولي بزرگ براي توليد نكردن بدهند، بعكس آنها اعتبار بدهند و بجاي بكار انداختن  امريكا؟ اگر بجاي آنكه به كشاورزان جايزه      
سرمايه ها در توليد كاالهاي غيرالزم آنها را در سراسر جهان صرف توليد فـرآورده هـاي كشـاورزي و فـرآورده هـا و خـدماتي كـه         

 و رفاه مادي نمي شد؟نيازهاي اساسي انسان را بر مي آورد، مي كردند جهان جهان خوشبختي 
 .   اما امريكائيان تنها خود را فاسد نمي كنند بلكه جهانيان را ناگزير مي كنند كه به توليدشان جهتي را ببخشند كه آنها مي خواهند
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 )12(» شيوه زندگاني امريكائي« جهاني كردن -9جدول 

 مواد مصرفي

)                        (2( 
 رف در امريكامص

 1969به سال 
         كل                   سرانه

)                     (4( 
 مصرف در جهان

 1969به سال 
     كل                      سرانه   

2) =(5( 
ــيدن   ــراي رس ــد الزم ب تولي

 مصرف به پاي آمريكا

)                     =6( 

د بايد برابر   ضريب تكاثر يعني تولي   
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 خوانندگان است كه لختي از روي عبرت در ارقام جدول نظر كنند و ببينند در حاليكه توليد امريكـا ثلـث توليـد دنيـا هـم                      باز بر 

 برابر مصرف سرانه آن، در 8 برابر مصرف سرانه برق و انرژي و مصرف اتوموبيل سرانه امريكا     6نيست، مصرف برق و انرژي سرانه امريكا        
ه نه در مصرف هاي اساسي بلكه در مصرف هاي زائد و بيهوده و مضرّ است كه جهانيان براه امريكا مي                     و خطر در اينجاست ك    . دنياست

. كفايت مي كند كه آدمي را از اهميت و فوريـت خطـر بياگاهانـد           ... يك نگاه به تحول مصرف در ايران و عربستان سعودي و            . روند
ي سود بردن و بر خود افزودن، با راندن سرمايه هـا بـه ايـن رشـته هـا،      بدينسان نفت عاملي در دست سرمايه داري شده است كه برا 

سرمايه داري با جهت دادن سرمايه ها به رشته هايي كه تنها اقليتي ناچيز به قيمت تباهي خود و مـردم                     . جهاني را به ويراني مي كشد     
 24 كجا ممكن بود كـه توليـد اتوموبيـل را    1969ر سال د.  فزونتر مي كشاندستفاده كنند، جهانيان را به فقر  جهان مي توانند از آن ا    

برابر كرد تا از هر دو نفر مردم دنيا يك نفر اتوموبيل داشته باشد؟ كجا ممكن است مجموع توليد را بقول آقاي رئـيس جمهـور صـد                            
 برابر كرد تا مردم دنيا امريكايي وار زندگاني كنند و بر فرض امكان چرا بايد چنين كرد؟

نندگان جهان سرمايه داري خود نيز همانند آقاي رئيس جمهور آگاهند كه جهان را به سرعت بسوي پرتگاه مي برنـد و مـي                          گردا
دانند كه همه مردم دنيا نمي توانند با وجود نظام فعليِ توليد و مصـرف، شـيوه زنـدگاني امريكـائي بكنـار، از يـك حـداقل الزم نيـز          

راهي كه امريكائيان براي درمان دردهاي بشر كه ناشي از غارت نظام گرفتـه او               . وردار بشوند برخوردار شوند و نمي خواهند هم برخ      
و كاسـتن از جمعيـت جهـان بـا اسـلحه گـرم و               ) رژيم شاه نيز اين سياست را اجرا مي كند        (است، جسته اند، جلوگيري از زاد و ولد         

از اينروسـت كـه در      ) تقرار سفيد پوستان در امريكا تعقيب كردند      همان سياستي كه بهنگام اس     ()13(وحشتناكتر، باسالح گرسنگي است     
كشور نفت خيزي مثل عربستان سعودي كه سرزمين خرما بود، امـروز            : كشورهاي زير سلطة امريكا، توليد كشاورزي كاهش مي پذيرد        

و صادرات و مازاد محصوالتش بـر  و كشوري چون ايران كه به اتكا به توليد كشاورزي خود، نفت را ملي كرد             !! وارد كننده خرماست  
خطري كه دنيا را تهديد مي كنـد و بحـران طـوالني كـه از آن     . است... واردات فزوني گرفت، امروز وارد كننده گندم و گوشت و    

و حـال  (در افريقا قحطي صد هزار صد هزار بديار عدم مي فرستد : سخن بميان است، بحران محروميت بشر از نيازهاي اساسي اوست     
ـ  ) 14().  ميليون هكتار از اراضي افريقا را آماده كشت كرد  700 ميليارد دالر سرمايه گذاري الزم است تا         5/2 كهآن  ايدر آسـيا و امريك

التين انسانها از گرسنگي زير سايه سر نيزه ها جان مي دهند و آقاي سناتور جاكسون كانديداي رياست جمهوري امريكـا وعـده مـي                         
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داري، مست و خودكامه، با شعله نفت مـي خواهـد جهـان را             سرمايه. ميليون نفر از گرسنگي خواهند مرد      50دهد كه در سال آينده      
 .اي انسانها بخود آييد و پيش از آنكه دير شود قيام كنيد و بايستيد. بسوزاند

 

  انواع شركت نفت در فعاليت هاي اقتصادهاي صنعتي -قسمت دوم 
توان حدود شركت نفت  ين بحث به جا و نقش نفت در فعاليت هاي اقتصادي بخشيد، اكنون مي        در پرتو روشنائي كه قسمت اول ا      

هاي نفت را كه از بحث هـاي پـيش دسـتگيرمان شـده      براي اينكار نخست خاصه. را در فعاليت هاي اقتصادهاي صنعتي بدست آورد       
 :است مي آوريم

چرخه موتوري و هم در نيروگاه هاي       مي پذيرد و مي تواند هم در دو       خود   نفت ماده اي است كه بعنوان انرژي اشكال گوناگون ب          -
 . بزرگ برق بكار رود

فرآورده .  نفت ماده ايست كه مشتقات بسيار دارد و هر روز بيشتر از روز پيش بعنوان ماده خام در صنعت نقش مهمتري پيدا مي كند                      -
 رشد توليد و باروري و گسترش زمينه كار يدي و فكري مي گردد،      هاي نفتي نه تنها به بخش صنعت امكانات بسيار مي بخشد و موجب            

بـديگر سـخن   . بلكه در دو بخش ديگر اقتصاد يعني كشاورزي و خدمات نيز در گسترش خود روزبروز بيشتر به نفت نياز پيدا مي كننـد         
نوان ماده خام نيز دامنه گسترش فعاليـت        نفت نه تنها بعنوان انرژي امكانات بي حساب در اختيار اقتصادهاي صنعتي مي گذارد بلكه بع               

هاي اين اقتصادها را تا بخواهي مي افزايد و به اين دو عنوان يك نيروي محركه بي رقيب اقتصادهاي صنعتي است و بدين اعتبـار و                  
 ).نگاه كنيد به جدول شماره يك. (بدليل سرمايه زايي است كه عصر حاضر را عصر نفت مي گويند

با مثالي موضوع . تبديل به سرمايه مي شود) و از اين لحاظ بكلي بي نظير و بي رقيب است( كه در حداقل زمان       نفت ماده اي است    -
در كشاورزي، سرمايه اي كه در كشت مثالً گندم بكار مي افتد يكسالي طول مي كشد تا بصورت محصول بدسـت                     : را روشن مي كنيم   

و يـا بـراي آنكـه    . و در بازار بفروش رود و تبديل به پول گردد     ) را از بين نبرد   تازه در صورتيكه آفت و خطرات ديگر محصول         . (آيد
تربيت شوند و بـراي آنكـه يـك طبيـب بتوانـد      ... يك بيمار عالج شود بايد طبيت و دارو و بيمارستان و دستگاه هاي طبي و پرستار و  

در رشته هاي صنعتي نيز تا محصـول بدسـت آيـد و    حتي . طبابت كند يك دوره چند ساله اي بايد صرف تحصيل و كسب تجربه كند       
بپول نزديك مي «اما نفت در حداقل زمان آماده مصرف مي شود و باصطالح . وارد بازار شود يك دوره كم و بيش طوالني الزم است

ر آن بـازده سـرمايه      اين نفت يك خاصيت ديگر هم دارد و آن اينست كه نه تنها در توليد خود به سرمايه زياد نياز نـدارد و د                       . »شود
 .باالست بلكه بازده سرمايه را در رشته هاي ديگر نيز باال مي برد و موجب افزايش ميزان تشكيل سرمايه مي شود

بنابراين غرب نه تنها بابت آن چيزي از .  نفت از خارج وادر اقتصادهاي صنعتي مي شود و در اين اقتصادها به سرمايه تبديل مي شود-
 .ه كل سرمايه حاصل از نفت را هم تصاحب مي كند و در اقتصاد خود بكار مي اندازددست نمي دهد بلك

 و باالخره با استفاده از نفت غرب نه تنها سرمايه را از دست نمي دهد و نفت را به سرمايه تبديل مي كند، بلكه سرمايه گذاري هـايي   -
 .ل نمي آوردرا كه اگر نفت نبود براي توليد انرژي بايد بعمل مي آورد، بعم

    مجموع اين خاصه هاي نفت بعالوه جريان يك طرفه منابع ثروت و استعدادها به اقتصادهاي صـنعتي ايـن اقتصـادها را بـه مراكـز                   
تراكم سرمايه ها و استعدادها تبديل كرده و موجب انحراف سرمايه ها به رشته هايي شده است كه هر چند توليداتشـان بـا نيازهـاي                          

و ريشـه بحرانهـاي اقتصـادي و رشـد فقـر و      . ازگار نيست، اما در آنها سرمايه ميدان فعاليت گسترده و بازده عظيم دارد    اساسي انسان س  
نفت هم بعنوان انرژي و هم بعنوان ماده خام و هم           . محروميت و شئي شدن انسان در همين انحراف عمومي فعاليتهاي اقتصادي است           

 .پيشروي اقتصادها در جهتي كه گرفته اند شتاب مي بخشدبعنوان سرمايه مستقيم و غيرمستقيم به 
 .كشورهاي صنعتي برآورد كنيم» رشد اقتصادي«   اينك بكوشيم اندازه شركت مستقيم و غير مستقيم نفت را در 

 

  شركت نفت بعنوان انرژي در رشد اقتصادهاي صنعتي-بند اول 
دن قطعي نفت بعنوان انرژي ميزان رشد اقتصادهاي صـنعتي در سـال هـاي        همانسان كه جدول شماره يك نشان داد، با جانشين ش         

اكنون مي خواهيم سهم مستقيم و غيرمستقيم نفت را بعنوان انرژي در            .  دو تا سه برابر شد     1970تا  ) سال ملي شدن صنعت نفت     (1951
 :ند اردر اين باره ارقام در دست از اينقر. توليد ناخالص ملي كشورهاي صنعتي برآورد كنيم

 درصد انرژي از نفت حاصل مي شود        60 تا   55و  .  درصد توليد ناخالص كشورهاي صنعتي را تشكيل مي دهد         15 تا   10 بخش انرژي    -
 پس از تصفيه بعنوان ماده خام مورد استفاده قرار مي گيرد، نفت بعنوان انـرژي بطـور           كه  از نفت خام         بنابراين صرف نظر از موادي    
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توليد ناخالص ملي كشورهاي صنعتي را تشكيل مي دهد يعني اگر متوسط سهم انرژي را در توليد ناخالص ملـي               درصد   8 تا   7متوسط  
 از نفـت  1970 درصد اين توليد بپذيريم در سال  7 درصد اين توليد فرض كنيم و سهم انرژي حاصل از نفت را              12كشورهاي صنعتي   

 .غربي امريكا و روسيه و ژاپن بدست آمده است ميليارد دالر انرژي در اقتصادهاي اروپاي 144معادل 
 اما خاصيت انرژي اينست كه بدون آن هم توليد غير ممكن مي شود و اگر توليد را بتوان با انرژي غيـر از انـرژي حاصـل از نفـت                     -

در . م در مصرف  يعني انرژي هم در توليد نقش دارد و ه        . انجام داد، مصرف بخش مهمي از فرآورده هاي توليد شده ممكن نمي شود            
قسمت اول بحث ديديم كه با پيدايش انرژيِ نفت رشد اقتصادهاي صنعتي چه آهنگ سريعي گرفت و دانستيم كه انـرژي بـه توليـد                         

 :اكنون سهم انرژي را در توليد يك دالر كاال ذكر مي كنيم و معني آنرا توضيح مي دهيم. شتاب مي بخشد
سـنت آن    15 تـا    10د توليد ناخالص را تشكيل مي دهد اينست كه در هر يك دالر توليـد                 درص 15تا   10    معناي اينكه بخش انرژي     

در اقتصـاد  .  سـنت قيمـت دارد  6/2 كيلووات ساعت برق است كه به قيمتهـاي جـاري         68/1از اين انرژي بطور متوسط      . انرژي است 
 سنت قيمت آنست و براي آنكـه يـك دالر      11 تا   5/10 كه    ليتر نفت نياز دارد    77/3كيلو ذغال يا به      45/2امريكا هر يك دالر توليد به       

يعني . سنت قيمت دارد   5/2و اين برق    . كيلووات ساعت برق نياز است     64/1كاال بتوان توليد كرد گذشته از انرژي هاي نوع ديگر به            
توضيح .  موكول بوجود برق است     برابرِ قيمتِ برق و    40درصد هر يك دالر كاالئي كه توليد مي شود برق است و باز يعني توليد                 5/2

مثالً اگـر توليـد   . آنكه اگر اقتصادي نتواند برق الزم براي توليد يك دالر كاالي اضافي را توليد كند، آن يك دالر توليد نخواهد شد              
رده باشد و توليد   مگاوات برق توليد ك    335000 ميليارد دالر بگيريم، امريكا بايد در سال مزبور          1000،  1972ناخالص امريكا را در سال      

 ميليون دالر از توليد امريكا كم مي شد بدينقرار نفت وقتـي  3000اگر اين اقتصاد هزار مگاوات كمتر برق توليد مي كرد          . كرده است 
 برابر ارزش خود امكان توليد بوجـود مـي آورد، اينسـت شـركت واقعـي نفـت در رشـد                      40به برق تبديل مي شود، براي محصولي        

خصوص در رشـته  (در توليد   7اما نفت چون بصور ديگر نيز مي تواند بصورت انرژي مصرف شود به نسبت يك به                 . ياقتصادهاي صنعت 
 7فرآورده ها شركت مي كند يعني براي توليـد     ) هايي كه فرآورده هايشان مي توانند نفت را بعنوان انرژي مورد استفاده قرار دهند             

 دالر كاال توليـد نمـي شـود    7اگر به اندازه يك دالر نفت نباشد     . د در دسترس داشته باشد    دالر كاال، غرب به اندازه يك دالر نفت باي        
چگونـه ايـن تـأثير    .  و اين شركت غير مستقيم و مستقيم و سخت عظيم نفت است كه موجب رشد اقتصادهاي صنعتي شده اسـت           )15(

د نفت كم شود رشد اقتصادي كشورهاي صنعتي مساوي با عظيم را برآورد كنيم؟ از توضيحات فوق دانتستيم كه اگر يك درصد از تولي
بابت اين چنين نقش تعيين كننده اي چه بهائي به نفت بدهيم و ميزان شركت غيرمستقيم يا به سخن رساتر شركت آنرا                      . صفر مي شود  

 به مثابه نيروي محركه رشد اقتصادي به چه مقدار برآورد كنيم؟
كنيم برآورد حداقلي بكنيم  ما در پايان اين قسمتِ بحث سعي مي.  نه برآوردي بعمل آمده است         در اين باره نه سخني گفته شده و       

 . بدان اميد كه محققاني كه اقتصاد نگاري مي دانند برآورد دقيقي بدست آورند
حمل و نقل و انتقالش و بعلت تنوع پذيري بسيار زياد بكار بردش و بعلت قابليت .    اما شركت نفت در توليد به همين خالصه نمي شود

بعلت كمي خطرات استعمالش، موجب تنوع توليد گشته و همان سان كه ديديم كار اين تنوع به انحراف سرمايه ها از نيازهاي اساسي 
و . كشـيده اسـت  ...) باصطالح وسايل ارتباط جمعي راديو و تلويزيون و روزنامه هـا و            (به نيازهاي جعلي دستگاه هاي آدم رنگ كني         

نفت ظرفيت قبـول و جـذب سـرمايه و نيـروي كـار را در ايـن         . ن اثر غير مستقيم و باز بسيار عظيم نفت بر اقتصادهاي صنعتي است            اي
به اين بيان كه در صورت وجود مواد اوليه و بازار، توليد را مي توان چند صد برابر كرد تا بقول آقاي . اقتصادها نامحدود كرده است
هيچ ماده انرژي زاي ديگري تا اين زمان چنين امكاني را در اختيار بشـر               .  مردم دنيا به پاي امريكا برسد      رئيس جمهور سطح زندگاني   

اين نقش را بچه ميزان برآورد كنيم؟ كشورهاي نفت خيز كه با صدور نفت اقتصادهاي خود را از امكانات جذب سرمايه                . نگذارده بود 
مام اين امكانات را يكجا به اقتصادهاي صنعتي واگذار مي كنند و با توليد بـي حسـاب                 و نيروي كار و تنوع توليد محروم مي كنند و ت          

نفت توقعات فعلي و آتي سرمايه داري را بر مي آورند چه مبلغي از اين بابت ها دريافت مي كننـد؟ آنچـه آنهـا دريافـت مـي كننـد         
نحراف و سودجوئي در اقتصادهاي مسلط نصيب كشورهاي يعني عواقب ا. واردات فرآورده هايي است كه اكثر بي فايده و مضرّ است

 .در پايان اين قسمت ما كوشش خواهيم كرد اهميت اين نقش ها را برآورد كنيم. نفت خيز مي شود
   و باالخره موافق مطالعات آينده سنجان بعلت تحول ساخت توليد در اقتصادهاي صنعتي به شرحي كه گذشت انرژي روز بروز سهم         

نزديك به دو برابـر      ()16( كيلووات برق نياز است       02/3 به   2000 توليد پيدا مي كند چنانكه براي توليد يك دالر در سال             بيشتري در 
آيا بابت اين   .  حتي بعنوان انرژي دو برابر امروز ارزش خواهد داشت         2000به سخن ديگر نفت فرآورده اي است كه در سال           ) امروز

ز دست ما مي رود، ديناري به ما مي پردازند؟ وقتي نفت ملي شد انگليس ها غرامـت عـدم النفـع                      ارزش آتي كه با توليد بي حساب ا       
يعني مدعي بودند كه ايران از تاريخ ملي شدن صنعت نفت تـا پايـان قـرارداد تحميلـي      . مطالبه مي كردند و از دولت كودتا گرفتند       
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آيـا كسـي   . آن محروم مي شود محاسبه و به آن شـركت بپـردازد   بايد نفعي را كه شركت نفت بر اثر ملي شدن صنعت نفت از               1933
هست بگويد كشورهاي نفت خيز با صدور نفت در حال و آينده از منافع بيشماري محروم مي شوند كشورهاي صنعتي كه همه منـافع                   

 نيروي كـار را جـذب كنـد     نامحدود از اين جهت كه ساخت اقتصادي مي تواند سرمايه و-بكنار، امكان رشد نامحدود پيداكرده اند   
اگر محدوديتهايي هست بعلت كمي مواد اوليه و بازار و عوامل سياسي و اجتماعي ملي و بين المللـي اسـت، چـرا از ايـن بابـت هـا                              

 ديناري به كشورهاي نفت خيز نمي پردازند؟
 

 : نفت مادة اولية بي مانند-بند دوم 
ش در توليد و بكار خوردنش در رشته هاي مختلف صنعتي و غيرصـنعتي و توانـائي                     درجه اهميت هر ماده اوليه اي را دفعات شركت        

جانشيني اش بجاي مواد ديگر و باالخره افق هاي جديدي كه به روي رشد اقتصادي و ايجاد توليدات جديد مي گشايد تشـكيل مـي     
يدي بكار گرفته مي شود و امروز جانشين بسـاري           هزار مشتقات در تمامي مراحل توليد و در رشته هاي تول           10نفت با متجاوز از     . دهد

كافي اسـت   . از فلزها و غير فلزها شده و افق محدود توسعه صنعتي و كشاورزي و حتي خدمات را گسترش كران ناپيدا بخشيده است                     
ور و بر خود بياندازد تا خواننده با حوصله كه اين نوشته را مي خواند باينجا كه مي رسد نگاهي به لباسهايي كه پوشيده است و اشياء د

اين افق گسترده بنوبه خود قدرت جذب سرمايه و نيروي كار و زمينه هاي بكار افتادن استعدادهاي انسـاني  . حضور نفت را لمس كند  
به يمن نفت است كه اقتصادهاي صنعتي بعد از جنگ دوم گسترشي در تاريخ بـي                . و مالي و افزايش بهره وري را سخت افزوده است         

د را پيدا كرده اند و مبادالت اقتصادي كه تا پيش از جنگ ميان كشورهاي صنعتي و غير صنعتي بـود، امـروز عمـده ميـان خـود                             مانن
كشورهاي صنعتي انجام مي گيرد و اين اقتصادها توانسته اند نه تنها تمام نيروي كار و سرمايه خود را در اقتصادهاي خود بكار اندازند 

 ). بردگي مدرن(و كارگر است ) مغزهاي فراري كشورهاي زير سلطه(دات عمده كشورهاي صنعتي استعدادها بلكه امروزه يكي از وار
شود؟ زيرا كه اوالً غرب بـا   چرا بيشتر بكار گرفته نمي.      و تازه حداكثر ده درصد نفت بعنوان ماده اوليه مورد استفاده قرار مي گيرد           

 برابر خـود از توليـد مـي كاهـد و در حـال      40شود   ديديم هر واحد انرژي كه كم مي   كمبود انرژي مواجه مي شود و همانسان كه       
و ميزان سود در رشته هاي توليد كه فـرآورده هايشـان         . حاضر در سود سرمايه داري نيست كه انرژي را از ماده ديگري بدست آورد             

مهمتـر از ايـن علـل    . ريت از سود خود صرف نظر كندبيهوده و يا مضرّ است باالست و سرمايه داري حاضر نيست در سالمت و سود بش      
استفاده از نفت در انحراف سرمايه ها به رشته هاي بي فايده و تنوع بخشيدن دور از حساب به توليدات است كه موجب شـده اسـت                           

ا افزايش يابند و قيمت  در نتيجه در بخش مهمي از اقتصاد قيمت ه        . سطح عمومي تقاضا از سطح عمومي عرضه باالتر باشد و باالتر برود           
ريشه تورم در اقتصادهاي صنعتي همين انحراف و عدم تناسب . هاي فرآورده هايي ديگر نيز بحكم همبستگي جبري قيمت ها باال روند

در اينجاست كه پول بعنـوان ابـزار   . ميان قدرت خريد كه بصورت تقاضا براي خريد كاال و خدمات وارد بازار مي شود و عرضه است                 
جمع مـي كنـد و نـزد باالترهـا و     ) زير سلطه ها(م وارد عمل مي شود و در مقياس ملي و جهاني درآمدها را از دست پايين ترها         تراك

از اينروست كه در ساخت فعلي اقتصادي، نفت گرانبهاترين فرآورده هـا در دسـترس بشـر دود مـي                    . بويژه باالترين متمركز مي كند    
بـا  . هاي آينده از آن سودي نمي جويند بلكه بشرحي كه گذشت زيانهاي جبـران ناپـذير مـي بيننـد        و نه تنها نسل امروز و نسل        . شود

 )17(.  درصد نفت توليدي برسد20 ميزان استفاده از نفت در پتروشيمي به 1980وجود اين پيش بيني مي كنند تا سال 
 . مي گيرد؟ به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم   شركت نفت بعنوان ماده خام در رشد اقتصادهاي صنعتي به چه صورت انجام 

بدين عنوان چه مقـدار از توليـد ناخـالص          .    شركت مستقيم نفت بعنوان ماده خام همان است كه بدان صنعت پتروشيمي مي گويند             
ر بخـش  كشورهاي صنعتي را تشكيل مي دهد؟ اطالعات در دسترس مي گويند كه ميزان رشد محصوالت شيميائي بطور متوسط دوبراب         

 درصـد و در ژاپـن   7/9 ساالنه در غـرب  1960-72برابر توليد ناخالص كشورهاي صنعتي بوده كه بطور متوسط در دهه       5/2صنعت و   
. در دهه مذكور مي داشته است) بويژه پالستيك( درصد 17 درصد رشد كرده است و صنايع پتروشيمي رشد متوسطي در حدود 9/12

باور نويسنده اينست   ) 18(.  دالر بر ارزش فرآورده مي افزايد      17390دالر و در امريكا      13800توسط  و يك كارگر در اين رشته بطور م       
كه در همه كشورها محاسبات توليد ناخالص ملي براي فريب مردم انجام مـي گيـرد و پـر از نيرنـگ و                     ) 19 (و در اين باور تنها نيست     

با وجود ايـن درآمـد حاصـل از نفـت بصـورت فـرآورده هـاي             . مي كند فسون است و ارقام واقعيت ها را آنسان كه هست منعكس ن           
 بهـاي  1970 ميليارد دالر از توليد ناخالص اروپـا و امريكـا و ژاپـن را در سـال           ... ر حدود     پتروشيمي رقمي بزرگ و عظيم است و د       
 .فرآورده هاي پتروشيمي تشكيل مي دهد
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آورده هاي نفتي يا نقش اين فرآورده هـا بعنـوان نيـروي محركـه در توسـعه و          اما رقمي كه بحساب نمي آورند نقش غيرمستقيم فر      
مثالً وقتي مي خواهند قيمت تمام شده يك تن گندم را حساب كنند             . گسترش و رشد بخش هاي صنعتي و كشاورزي و خدمات است          

اما نقش انرژي و    . يائي را بقلم مي آورند    و كود شيم  ... مزد پرداخت شده به نيروي كار و استهالك ماشين و انرژي و هزينه خدمات و                
 چرا اين امـور محاسـبه نمـي شـود؟     )20(كودها و تسهيالتي كه ابزار جديد براي افزايش باروري فراهم مي آورند محاسبه نمي شود        

تصـاد رسـمي از     البته در علـم اق    . براي اينكه هدف عمده اين حسابها فريب زير سلطه ها و كارگران و نقش اول دادن به سرمايه است                  
بـر  . نيروهاي محركه صحبت مي شود اما كوتاه و بدون كوشش در تعيين جاي واقعي هر كدام و چگونگي عملشان و روابطشان با هم                      

 -عهده يك علم اقتصاد آزاد از قيد توقعات سلطه از جمله بازشناسي نيروهاي محركه و بازجويي بهترين شيوه هاي عمل آنها در رشد             
باري بابت اين نقش تعيين كننده در تحرك بخشيدن به صنعت و كشـاورزي و حتـي خـدمات    .  اقتصادي است-لمه  بمعناي درست ك  

كه بخش هاي سه گانه اقتصادهاي صنعتي را تشكيل مي دهند چـه قيمتـي بـه نفـت                   ) فراموش نكنيد كه ارتش هم جز خدمات است       (
اگـر  «دهاي صنعتي به چـه مقـدار بـرآورد كنـيم؟ بيـاد بيـاوريم كـه                  بدهيم و ميزان شركت آنرا بعنوان نيروي محركه در رشد اقتصا          

برابر كمتـر از كشـورهاي    20كشورهاي نفت خيز بخواهند نه بر اساس آهن بلكه بر پايه پالستيك رشد صنعتي كنند با هزينه اي ده تا                
چنين امكاني از دست ملـل منـاطق   صنعتي مي توانندكشور خويش را در مدتي كوتاه سرآمد كشورهاي صنعتي سازند و براي گرفتن  

 نفت و گازي كه بايد بكار انداز و روانه غرب مي شـود  )21(. »نفت خيز است كه رژيم هايي چون رژيم ايران به آنها تحميل مي شود  
 از آنچه بعنوان درآمد به كشورهاي نفت خيز داده مي شـود نيـز صـرف خريـد      . و همه امكانات رشد و كار را با خود به غرب مي برد            

بدين خاطر است كه برنامه هاي رشد اقتصادي در اين كشورها خالصه            . اقتصادهاي صنعتي و وارد كردن آن به اين كشورها مي شود          
نفتـي كـه   . مي شود در سرعت گرفتن رشد صدور ثروتهاي طبيعي و انساني و افزايش ظرفيت جذب واردات و افزايش خـود واردات    

 در كشورهاي نفت خيز، بكار مي رود براي از بين بردن امكانات كار مغزي و يدي و بنابراين ايجاد                 بايد بكار مي رفت براي ايجاد كار      
چگونه مي توان . مكانيسم و ساز و كار پيدايش ارتش بيكاران در مقياس جهان همين است      . نيروي كار ذخيره براي اقتصادهاي صنعتي     

و گاز موجب استخراج خارج از اندازه آنها شده است برآورد كرد؟ اثـر مـواد   نقش نفت و گاز و ساير مواد خامي را كه بكار برد نفت    
 تا بحدي كه از هم اكنـون احسـاس كمبـود            -نفتي را بر استفاده از مواد خام ديگر كه به يمن استفاده از نفت و گاز ميسر شده است                    

 چه رقمي مي توان نشان داد؟ و باالخره ميـدان           با-مواد خام مي شود و اين خود يكي از علل بحران اقتصادي و تورم قيمت هاست                 
وسيع  و حد ناپيدايي كه استفاده بي امان از مواد نفتي و ديگر مواد اوليه بروي سرمايه ها گشوده اند و موجب تمركز عمده سرمايه ها 

 و سرمايه گذاريها در كشورهاي صنعتي گشته اند را با چه رقمي بايد بنمود؟
 

 ايي و جذب سرمايه سرمايه ز-قسمت سوم 
  اگر بخواهيم اين قسمت را جزء جزء مورد بحث قرار دهيم بايد يكدور روابط اقتصادي ملي و بين المللي را از نو موضوع توضيح و                 

با وجود اين چند وجـه اساسـي تشـكيل سـرمايه و توانمنـدي               . تحليل تازه اي قرار دهيم و اينكار از حوصله بحث حاضر بيرون است            
 . صنعتي را در جلب و جذب سرمايه مطالعه مي كنيماقتصادهاي

 

  تشكيل سرمايه در اقتصادهاي صنعتي و غير صنتعي و مفهوم آن-بند اول 
مانع از آن شده است كه جهاني بودن فعاليت اقتصادي و در نتيجـه تشـكيل سـرمايه                  » مرزهاي ملي « گفت كه وجود          نخست بايد   

در مطالعاتي كه به تحليل تراكم سرمايه در مقياس جهان پرداخته اند بلحاظ آنكه هنوز روش قالـب    حتي  . آنسان كه بايد فهميده شود    
مـا در ايـن قسـمت خـواهيم كوشـيد      . تلقي و واقعيت ها در آن ريخته مي شود مسائل بسيار ناگفته مانده يا نادرست تبيين شده است               

 .ستعانت واقعيت هاي دردسترس تبيين كنيمتشكيل سرمايه را در روابط كشورهاي صنعتي و غيرصنعتي با ا
 . اطالعات در دست حاكي است كه در كشورهاي صنعتي ميزان رشد مصرف از ميزان رشد اقتصادي بيشتر است-
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به ( مقايسه ميزان رشد مصرف در بخش خصوصي و دولتي با ميزان رشد توليد در كشورهاي صنعتي به قيمت هاي ثابت - 10جدول 

 )درصد

 توليد توليد          مصرف توليد         مصرف توليد               مصرف ر              مصرفكشو

 2/3)       22(فرانسه 
 )23 (      آلمان غربي

 2/7)          24(هلند 
 6/3)         25(سوئد 
 -1)         26(امريكا 
 11)           27(ايران 

 6/15)   28(عربستان 

6                     2/8 
                      7/5 

7/6                  5/3 
1/4                   8/0 
4/-                      3 
5/3                  4/9 

                     6/15 

1/5                    9/5 
6/2                   6/3 
8/3                       3 
6/0                    2/2 
1/3                    1/7 
5/5-               1/16 

                     6/15 

9/4                    
3                   6/3 
3/4                    
2/2                  1/2 
6                        3 
2-                     

                    1/22 

 
2/5 
 
2/1 
9/5 
 
 
 

سـالهاي  :    پيش از دادن رشته سخن به اين جدول پاره اي از جنبه هاي ارقام مندرج در آنرا تا جائي كه مي توان روشن بايد كـرد                
رشـد   نيـز ارقـام   1971 و 1970 ميزان رشد مصرف از ميزان رشد توليد ناخالص ملي كندتر بـوده اسـت و در سـالهاي     1973 و   1972

در حقيقـت بـا   . چرا كه عامل عمده كاهش بودجه نظـامي و نيـز غيرنظـامي امريكاسـت         . مصرف واقعيت را آنسان كه بايد نمي نمايند       
كاهش تعهدات نظامي در ويتنام و با بر عهده ايران و ديگر كشورهاي نفت خيز گذاشتن قسمت مهمي از هزينه هـاي نظـامي، امريكـا              

 ميليـارد دالر و در سـال        6/47 بـه    1970ميليارد دالر بود در سـال        4/78 برابر   1969د را كه در سال      موفق شد هزينه هاي نظامي خو     
ميليـارد   4/74و از جريان جنگ خاورميانه ببعد بودجه نظامي امريكا براي كمك به اسرائيل تا              .  ميليارد دالر تقليل دهد    6/71  به 1971

. گذشته از اين مجموع بودجه نيز از قسمتي از بارها غيرنظامي خـويش آزاد شـد  . افت افزايش ي73 ميليارد دالر در 2/4 و  72دالر در   
ميزان رشـد بودجـه كـه        1960-1973در حقيقت كشورهاي نفت خيز جور امريكا را كشيدند تا جايي كه براي نخستين بار در فاصله                  

 )29(. شدهمواره بيشتر از ميزان رشد مصرف بود به رشد مصرف نزديك و از آن نيز كمتر 
    اما درباره آلمان فشار قدرت خريد در خود آلمان و در خارج از آن كه بصورت تقاضا براي خريد كاال و خدمات وارد بـازار ايـن                           

هاي توليدي با تمام ظرفيـت خـويش توليـد            دستگاه 1973اين فشار موجب شد در سال       . شمار است يكشور مي شد از جمله عوامل ب      
 از افزايش توليد مربوط به استفاده كامل از ظرفيت توليدي كشور است و البته افزايش صـادرات نقـش عظـيم                      كنند و بنابراين بخشي   

 ).30(تري دارد 
هـاي صـنعتي در خـارج        درصد و ميزان افزايش فروش فـرآورده       5/8   ميزان افزايش فروش فرآورده هاي صنعتي در داخل كشور          

اين جنبه ها درباره آلمان و امريكا اينست كه معلوم مي كند ميزان رشـد مصـرف و                   درصد بوده است ثمره روشن كردن        5/19كشور  
اينك ارقام جدول را به . توليد در اين اقتصادها را با قراردادن اين اقتصادها در مجموع روابط اقتصادي بين المللي بايد برآورد كرد           

 :سخن واداريم
 و هم در كشورهاي زير سلطه قدرت خريـد و در نتيجـه ميـزان مصـرف        نخستين سخن اين جدول اينست كه در كشورهاي صنعتي         -

بدون آنكه قصد ما . بيشتر از ميزان توليد افزايش مي يابد و ريشه بحران و تورم شتاب گير اين ارقام همين فزوني مصرف بر توليد است
ر توليد از سوئي و عدم رشد منظم و سريع          گوييم كه همين فزوني مصرف ب      پرداختن به بحث از بحران اقتصادي اخير باشد گذرا مي         

گيري سرمايه ها به رشته هايي كه قدرت خريد را افزايش مي دهند بدون آنكه بر توليـد مـواد مـورد              اقتصادهاي صنعتي و نيز جهت    
و لزوم عامه مردمِ جهان بيفزايد از سوي ديگر، موجب كاهش شديد ذخيره هـاي فـرآورده هـاي كشـاورزي و مـواد خـام صـنعتي                            

 .فرآورده هاي صنعتي شده است
 سخن دوم ارقام اين جدول اينست كه ميان موقعيت بين المللي كشورها و ميان نسبت رشد مصرف و رشـد توليـد ناخـالص رابطـه                      -

در كشورهايي چون ايران و عربستان سعودي كه روز بروز بيشتر در اقتصادهاي مسلط ادغام مي شـوند و قـدرت                     . مستقيم وجود دارد  
و رشد مصرف بيشتر بر ) يعني متكي به منابع خودي و براي مصرف داخله(ي عظيم پيدا مي كنند تناسب ميان رشد توليد داخلي       خريد

در . هم مي خورد يا به سخن ديگر بخش عمده اي از قدرت خريد از اقتصادهاي صنعتي در خارج از قلمرو ملي آنها قرار مـي گيـرد                       
رت خريدها قادر مي شوند بخش كالني از كمبود ذخيره سرمايه را از ايـن كشـورها بدسـت                   نتيجه قطب هاي اصلي با جذب اين قد       
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 بايد ميزان پـس انـداز   نگ رشد توليد باال مي رود قاعده در حقيقت كشور امريكا كه در آن ميزان مصرف با شتابي بيشتر از آه    . آورند
 درصد از توليد خود را توانسته است براي سرمايه گـذاري  17 تنها  1971چنانكه امريكا در سال     . سرمايه پايين آيد و پايين نيز مي آيد       

با وجود اين مي بينيم كه ميزان رشد پس انداز سرمايه در اين اقتصاد از اقتصادهاي ديگـر بيشـتر اسـت چنانكـه نـه تنهـا             . ذخيره كند 
ـ                 رمايه هـايش فعـال تـرين بخـش هـا را در             سرمايه هاي الزم براي سرمايه گذاري در داخل مرزهاي ملي را بدست مي آورد بلكه س

 :كشورهاي صنعتي و غيرصنعتي قبضه كرده اند
 

 )به قيمت ثابت( رشد ميزان سرمايه گذاري -11جدول 
 1973) درصد                            (1972) درصد                                                        (

       7                                      فرانسه                     
 5/0                                             2آلمان غربي                                                   
   -1هلند                                                              

 -5/2                                          5/3                                  سوئد                        
 8                                             12)                              بخش خصوصي(امريكا 

 درصـد از  65توضيح آنكـه  . و واردات سرمايه و كاال   امريكائيان اين سرمايه ها را چگونه و از كجا بدست مي آورند؟ از راه صادرات           
درصد از فروش شعب شركتهاي بزرگ امريكايي در كشورهاي صنعتي           22و  . سرمايه گذاريهاي خارجي را امريكائيان بعمل مي آورند       

رشته مهـم صـنعتي فـروش       ظاهراً در جزو صادرات اين كشورها به قلم مي آيد اما در واقع به امريكائيان تعلق دارد و بعالوه در هفت                      
 43صادرات امريكا در اين هفت رشته       (محلي شعب اين شركتها از دوبرابر صادرات اين هفت رشته از امريكا بخارج امريكا بيشتر است                 

 و  5به جدول شماره    ( قرار گرفتن انحصار فرآورده هاي استراتژيك در دست امريكا           )31 ()درصد فروش محلي شعب اين شركتهاست     
موجب نياز جهانيان بويژه اروپائيان به نگاهداري ذخيره دالري مهم و دائمي شده است و بـا همـين             ) ي بعد آن مراجعه كنيد    داده ها 

و بـاالخره  . ذخيره هاست كه امريكا در خود اين كشورها بسود خويش و براي سـلطه بـر ايـن اقتصـادها سـرمايه گـذاري مـي كنـد                
در اختيار گرفتن منابع سرمايه اي متعلق بديگران با استفاده كامـل از كـم و زيـاد كـردن                  امريكائيان با در دست داشتن پول مسلط و         

و با همين غارت زمينه غارتهاي بعدي را آماده تر مي سازند        . ميزان تورم، منابع جهان را به قيمتي هر بار بيشتر از پيش غارت مي كنند              
يت خود را باال مي برد و با بكار انداختن سرمايه در كشورهاي ديگـر اقتصـاد   از اينروست كه اقتصاد امريكا با جذب كاال و سرمايه ظرف          

از اينجاست كه افزايش بي حساب مصرف در امريكـا خصـوص مصـرف فـرآورده هـاي         . آنها را تجزيه مي كند و رمقشان را مي گيرد         
 كه پيشي گرفتن رشد قدرت خريد بر رشد سخن آخر اين جدول اينست. بيهوده، زاده اين روابط عيني و البته بنوبه خود علت آنست

مبين  اين امر ) يعني تا تقاضا نباشد كاال توليد نمي شود ()32(توليد در اقتصادهاي صنعتي خود در عين آنكه زمينه تراكم سرمايه است 
 اجتمـاعي و در  -ي مهم است كه عقب ماندن توليد از مصرف در اقتصادهاي صنعتي موجب باال رفتن سريع قيمت ها و بحران اقتصاد  

در اين دوران نفت بعنوان انرژي و بعنوان ماده خام و بويژه بعنوان سرمايه ضرورت و لزومـي قطعـي تـر                    ) 33(نتيجه سياسي مي شود     
 بدين -در مرحله بحران جهت يابي سرمايه نقش تعين كننده در توزيع منابع جهان ميان قدرتهاي جهاني بازي مي كند . پيدا مي كند

سرمايه . كيل سرمايه در كشورهاي صنعتي و در امريكا كه بر آنها نيز مسلط است و كشورهاي زير سلطه يك معني و مفهوم نداردسان تش
هاي زير سلطه ها در واقع بسود مسلط ها و براي صادر كردن منابع ثروت كشورهاي زير سلطه به كشورهاي مسلط و بيش از همـه بـه                 

 :دنباله بحث توضيح اين مطالب است. اين هر دو يك سرمايه اند و از آن سلطه گرند. ي افتندامريكا تشكيل مي شوند و بكار م
 

  جريان تبديل نفت به سرمايه و نحوة عمل آن در اقتصادهاي مسلط و زير سلطه-بند دوم 
. اي و هـر ثانيـه اي اسـت    نفت كاالئي است كه مصرف آن اتفاقي نيست، هر چند يك بار نيست، هر روزي و هر ساعتي و هر دقيقه                  -

معني اين سـخن اينسـت كـه نفـت     . بنابراين ميان خروج از چاه تا مصرف نهائي فرآورده هاي آن فاصله اي بغايت كوتاه وجود دارد         
 .بسرعت به پول نزديك مي شود و بصورت سرمايه هاي كالن آماده بكار افتادن در اقتصادهاي صنعتي مي گردد

 برابر هزينه توليد خود سرمايه ايجاد مي كند يعني قيمـت  40 تا حداقل    20ليد در قسمتهاي مختلف جهان       و نفت به تفاوت هزينه تو      -
 . برابر هزينه توليد آنست40 تا 20فروش آن 
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بنابراين خود توضيح روشن .  و باالخره نفت از خارج وارد اقتصادهاي صنعتي مي شود و در اين اقتصادها به سرمايه تبديل مي گردد-
 . ب باال درباره منشاء سرمايه اي است كه كشورهاي صنعتي بويژه امريكا در اختيار دارندمطل
 اين سرمايه بدو قسمت تقسيم مي شود قسمتي را اقتصادهاي صنعتي بكار مي اندازند و قسمتي را بـه كشـورهاي صـاحب نفـت مـي              -

 .مختلف چگونه عمل مي كننداكنون ببينيم هركدام از اين دو دسته سرمايه ها در اقتصادهاي . دهند
به كشورهاي صنعتي و تبديل شدنشان به ) و مواد خام ديگر نيز(    دوره كوتاه تبديل نفت به سرمايه و جريان دائمي و روزافزون نفت        

ز سرمايه، به اين اقتصادها امكان داده است باتكاي سرمايه هايي چنين عظيم سياسـتهاي قـديمي تشـويق پـس انـدازد و خـودداري ا             
مصرف را رها كنند و با پيروي از نظريه كينز دائر بر تشويق مصرف، ميزان مصرف را سخت باال ببرند و براي پاسخ گفتن به ميل شـديد       

بـه سـرمايه بـه      ) و نيز مـواد خـام ديگـر       (بدينسان تبديل نفت    . مصرف، سرمايه هاي وارده را در رشته هاي مختلف توليد بكار اندازند           
توضيح آنكه سرمايه هـا بـه نسـبت         . مكان داده است كه ميزان مصرف و سرمايه گذاري هر دو را باال و باالتر ببرند               اقتصادهاي صنعتي ا  

 .زيادتري از ميزان خود قدرت خريد بوجود مي آورند كه آنرا بايد سرمايه گذاري هاي بعدي جذب كنند
 تنها بيانگر جزئي از آنست، در اقتصادهاي موجود تـورم  10ول     اما بعلت همين افزايش بيشتر و زود بزود قدرت خريد كه ارقام جد            

اينست كه دارندگان سرمايه ها . هر اندازه قدرت خريد بيشتر و قدرت توليد كمتر باشد ميزان تورم بيشتر خواهد بود              . بوجود مي آيد  
 در حدي بخـود جلـب كننـد كـه موجـب             به آساني مي توانند سرمايه ها را به رشته هايي بكشانند كه قادرند قدرت خريد اضافي را                

و در كشورهايي بكار اندازند كه بر عدم تناسب ميان قدرت خريد و قدرت توليد بيفزايد و اينكاري                  . رسيدن سود به حداكثر مي شود     
. كنـد  در حقيقت تورم هيچ چيز را از نيست به هست نمي آورد بلكه تنها كم و كيف رابطه ها را عوض مـي                      . است كه امريكا مي كند    

اقتصاد مسـلط بـا تمركـز سـرمايه هـا و منـابع و       . توضيح آنكه تورم زمينه انباشت سرمايه است و با سرعت گرفتن آن سرعت مي گيرد      
از قوي ترين كشـورها خـارج مـي شـود و همـراه              . استعدادهاي جهانيان در خود و با بكار انداختن آنها در خود و بقيه، راه مي افتد               

ه كشورهاي ضعيف تر مي رود و پس از آنكه جيب همه را خالي كرد، دست آورد خود را البته با خـودش بقـوي       سرمايه ها و كاالها ب    
پـس از يـك دوره اي روابـط تـازه اي ميـان      . تا بار ديگر، بزرگتر، راهي كشـورهاي ضـعيف تـر شـود    . ترين كشورها باز مي گرداند  

مثـل  ( و ضعيف ناتوانتر و به پيش فروش ثروتها و استعدادهايش مجبورتر            قوي قوي تر و مسلط تر     : كشورهاي در رابطه برقرار مي شود     
 .مي شود) ايران امروز

چگونه؟ چگونه تورم همراه سرمايه و كاال به كشوري مثل ايران مي آيد و ثروتها و هستي آنـرا غـارت مـي        .     گفتيم مثل ايران امروز   
اكنون ببينـيم ايـن   .  مي دهند ما  بزرگتر باز گردد؟ گفتيم بخشي از سرمايه را به     كند و همراه خود بر مي گرداند تا بار ديگر با ابعادي           

 )34(جزء كه به ما مي رسد چگونه عمل مي كند؟ 
    اين پولي كه بابت نفت به ما مي دهند پول خارجي است يعني نفت را مي برند و در ازاء آن به ما اجازه مي دهند باندازه قـدرت     

اما ايـن پـول در دو جـا و بـه دو     . پس اين پول يعني قدرت خريد ما بر اقتصادهاي دهنده پول است. يد كنيم خريد پول از آنها خر    
در ايران تبديل به ريال مي شود و به صورت بودجه دولت خرج مي شود و در خارجـه صـرف خريـد كـاال و                  : صورت عمل مي كند   

امـا از طرفـي قـدرت خريـد بـا ضـريب بزرگتـري        . جذب مي كندشود و قدرت خريد را  كاال به كشور وارد مي. خدمات مي گردد  
افزايش مي يابد و از طرف ديگر تورم قيمت كاالها را باال مي برد در نتيجه به دليل باال رفتن بيشتر قدرت خريد بايد كـاالي بيشـتري                            

ن مقدار كاال وارد كرد چـه رسـد بـه           چطور مي توان با همان پول هما      . اما تورم از جمله يعني افزايش قيمت هاي كاالها        . وارد كرد 
بدينسان حمله بـه  . بيشتر وارد كردن؟ از اين روست كه كشور ناگزير است نفت بيشتري بفروشد تا بتواند به مقدار كافي كاال وارد كند              

ي كند و   و هم از طريق كاال حمله م      ) كاهش ارزش پول و افزايش قدرت خريد      (تورم يك حمله گازانبري است هم از طريق سرمايه          
بندهاي اقتصاديش را از هم مي گسلد       . كشور مورد حمله را دچار تجزيه همه جانبه مي كند يعني بناي اقتصاديش را متالشي مي كند                

و بخشهايي را در خود ادغام مي كند و بقيه را دچار ركود و زوال مي سازد و هر زمان بر ميزان منابع و ثروتهايي كه بغارت مـي بـرد            
بهمين نظر است كه رشد بخش غيردولتي اقتصاد ايران علي رغم رشد . ريكه منابع متعلق به آينده را نيز پيشخور مي كند مي افزايد طو  

 .دنباله بحث توضيح بيشتر اثرات عمل سرمايه حاصل از نفت است. عظيم صنايع متكي به واردات منفي و يا ناچيز است
 

 اقتصادهاي مسلط زير سلطه اثرات سرمايه ها در جهت يابيهاي -قسمت چهارم 
    خالصه و ساده بحث قسمت دوم اينست كه عمل سرمايه در اقتصاد مسلط موجب باال رفتن قدرت جذب آن مي شود اما در اقتصاد                        

و در نتيجه رابطه ميان اين دو دسته كشورها هـر زمـان           . زير سلطه موجبات تجزيه و صدور باز هم بيشتر ثروتهاي آنرا فراهم مي آورد             
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و البته روابط ديگر از جمله و مهمترينشان (اين نقش سرمايه است كه به كمك روابط بازرگاني و روابط پولي و تورم . نابرابرتر مي شود
بدينسان نفت سالحي است كه از دست زير سلطه گرفتـه مـي شـود و عليـه      . اين نقش را بازي مي كند     ) سلطه هاي سياسي و فرهنگي    

 نه؟ چگو. خود وي بكار مي رود
 تغيير رابطه ميان كشورهاي صنعتي و اين كشورها و بقيه جهان را در قسمت اول اين مطالعه توضـيح داديـم در اينجـا مـي گـوييم                           -

بحران حاضر كه مشخصه آن افزايش قيمتها در امريكا و بقيه جهان است آغاز روابـط جديـدي ميـان امريكـا و كشـورهاي صـنعتي و                            
واقعيتهايي كه برشمرديم حكايت از تحول روابط در جهت سلطه قطعي آمريكا بر اروپـا و بقيـه                  .  است غيرصنعتي و ميان حال و آينده     

بنـابراين بـاال بـردن و پـايين آوردن     . در حقيقت همان سان كه ديديم تورم هيچ چيز را از نيست به هست نمي آورد      . جهان مي كند  
 .داشت از اقتصادهايي و افزودن آن به اقتصادهاي ديگري است برافزايش قيمت نفت. جود نمي كندقيمت نفت هم هيچ چيز را مو

     تورم همان سان كه ديديم زاده و زاينده تراكم سرمايه و ثروتها است بنابراين هر چه از مركز جهاني تـراكم دورتـر شـويم ابعـاد                           
ائي آن كمتر باشد، بار بيشتري از تورم را بايد بر يعني هر اندازه ساخت يك اقتصاد نارساتر و بعد آن كوچكتر و توان. بزرگتري مي يابد

تورم وقتي همراه سرمايه و كاال مدار جهاني خود را طي كرد و بصورت سرمايه ها و كاالهاي بيشتر بـه مركـز بازگشـت،                         . دوش بكشد 
 در ايـن دوران اگـر       :دوران جديدي شروع مـي شـود      . ابعادش بزرگتر مي شود و بدوران ثبات نسبي قيمتها در مركز پايان مي دهد             

مركز بتواند عواقب صدور سرمايه ها و كاالها و در نتيجه تورم بيشتر را به بقيه جهان و بازگرداندن سرمايه ها و كاالهاي باز هم بيشـتر                           
را انگلستان پـيش از جنـگ نتوانسـت عواقـب بحـران      . بيشتري مي بردستثمار مضاعفِ مردمِ جهان، سودهاي      را تحميل كند، البته از ا     

آيا امريكاي امروز قادر به تحمل عواقب يعني قـادر بـه حـل تضـادهاي                . تحمل كند ناگزير بسود مركز جديد يعني امريكا قرباني شد         
افـزايش قيمتهـاي نفـت يعنـي     .  نياز امريكا به سالح نفت براي پاسخ مثبت گفتن به ايـن سـئوال اسـت             )35(حاصل از بحران هست؟       

ما در جاي ديگر چگونگي بازگرداندن ايـن        . رمايه هايي كه نفت در اقتصادهاي اروپايي ايجاد مي كرد          ميليارد دالر از س    60برداشت  
 ميليارد دالر 50در اينجا مي گوييم اگر اثر افزايش قيمتها را به ساالنه . پول را به اقتصادهاي صنعتي و بويژه امريكا توضيح خواهيم داد

 شود و البته سرمايه اي سخت عظيم       ميليارد دالر مي   1000 سال   20ه گذشته رقم آن ظرف      برآورد كنيم از اثرات گوناگون اين سرماي      
است آنهم در وقتي كه هسته تر شدن بيش از حد رشد توليد موجب باال رفتن باز هم بيشتر قيمتها و تبديل بحران اقتصادي به بحـران                    

سلطه قدرت خريدي است بر اقتصادهاي مسـلط و برداشـت   اين پول در دست اقتصادهاي زير       . شديد سياسي و اجتماعي خواهد شد     
 .تواند در اين اقتصادها و جهت يابي آنها بي تأثير باشد آن از توليد اقتصادهاي صنعتي نمي

   اثر آن بر اقتصادهاي زير سلطه به شرحي كه گذشت افزايش فاصله ميان قدرت خريد و قدرت توليـد و رسـيدن ميـزان تـورم بـه                            
همانسان كه ديديم باج نهايي تورم را زحمتكشان همه كشورها و بويژه كشورهاي زير سلطه خواهند پرداخـت        . ستحداكثر خويش ا  

و پرداخت اين باج به اين است كه عوايد نفت براي جذب قدرت خريدي كه خود ايجاد مي كنـد و جلـوگيري از افـزايش قيمتهـا                
داخت و اختصاص بخش مهمي از عوايد نفت به پرداخت مـا بـه التفـات    افزايش واردات و پر   : مصرف خواهد شد و اين دو به صورت       

بدينسان پس از يك دوره كه طول مدت آنرا ساخت روابط اقتصـادي بـين           . قيمتها و پايين نگاه داشتن مصنوعي ميزان افزايش قيمتها        
بدينسان دنيا شكل تازه . )36(د المللي تعيين خواهد كرد بخش هاي اقتصادي مسلط موفق خواهد شد اين قدرت خريد را جذب كنن               

اي از تقسيم بين المللي كار را بخود خواهد ديد رشته هاي توليدي كه ديگر در غرب بازده چنداني نمي توانند داشته باشند به نقاطي 
بنحوي خواهـد  كه حداكثر سود را مي توانند داشته باشند منتقل خواهند شد و مسئله بازده سرمايه موجب تسهيم سرمايه ها در جهان  

 .شد كه جريان شتاب گير تراكم ايجاب مي كند
در شـهر آنهاسـت جهـت       مـا     اما در اقتصادهاي صنعتي نيز بحران ضمن قطعي كردن سلطه امريكا و شركتهاي چند ملتي كه امريكـا                   

ت از توليدات كه يا بيهوده اند سرمايه گذاريها را به رشته هايي كه بازده سرمايه در آنها عظيم است منحرف تر خواهد كرد و آن قسم        
بحران حاضر بحران . و يا مضرّ اما مي توانند قسمت عمده قدرت خريد را جذب كنند و سودهاي كالن عايد نمايند بيشتر خواهند شد                 

 امريكا  به سخن ديگر در صورتيكه    . فاصله گيري قطعي امريكا نه تنها ازكشورهاي زير سلطه بلكه از كشورهاي صنعتي و غيرصنعتي است               
تضادها را در جهت منافع خويش حل كند با جمع آوردن سرمايه و تكنولوژي و نيروي كار خبره هـم بـر كشـورهاي صـنعتي و هـم                    

 .غيرصنعتي مسلط خواهد شد و هم ميزان استثمار از اين كشورها را بسود خود افزايش خواهد داد
پـردازيم مسـئله تـأثير       لحاظ اهميت آن در نقش روزافزون سرمايه بدان مي            مسئله اي كه بد فهميده شده و در اينجا به مناسبت و ب            

گروهي پنداشته اند پيشرفت علم و تكنولوژي عامل و اساسي تـرين عامـل تعيـين          . پيشرفت علمي بر زمامدار و مسلط شدن امريكاست       
 گروه اخير باستناد يـك مقايسـه   )37(. ردو عده ديگري گمان مي برند كه اهميت تعيين كننده اي ندا    . كننده در رشد اقتصادي است    

درصد توليد ناخالص    48/0 درصد توليد ناخالص ملي اين كشور است و مثالً ايتاليا كه تنها            40/1ميان هزينه تحقيقات علمي امريكا كه       
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 مـي گوينـد پـس       خود را صرف اينگونه تحقيقات مي كند ولي ميزان رشد اقتصادي اي باالتر از ميزان رشـد اقتصـادي امريكـا دارد                     
ما در قسمتهاي گذشته روشن كرديم كه توليد ناخالص ملي اسم بي مسمائي است و واقعيتـي          . پيشرفت علمي عامل تعيين كننده نيست     

 نفسه نابرابري روزافـزون ميـان       ه  في  در اينجا مي گوييم امريكا از جمله به يمن همين پيش افتادگي تكنولوژيك ك             . را بيان نمي كند   
شورهاي ديگر را بيان مي كند و نحوه كاربردش كه از عوامل استمرار شكل بنديهاي اجتمـاعي اسـت كـه در آنهـا ميـزان                   امريكا و ك  

و . كارآئي سرمايه بحداكثر ميل مي كند، توانسته است در اقتصادهاي مختلف مناسب ترين تركيب ها را ميان كار و سرمايه پيدا كنـد                
 رشته هايي بكار مي افتد كه نه تنها بازده سرمايه در آنها باالتر است بلكه موجبات تغيير جهـت                    سرمايه گذاريهاي امريكا در همه جا در      

با پيشرفت علمي دوره توليد و هم زمـان تبـديل كـاال بـه سـرمايه      . اقتصادها را به جهت دلخواه اقتصاد مسلط امريكا فراهم مي آورند 
هـم اكنـون در     . م و قيمت كااليي كه از آن ساخته مي گردد زيادتر مي شود            كوتاه و كوتاه تر مي شود و فاصله ميان قيمت مواد خا           

 اين سهم در آينده كمتـر       )38( درصد كم شده است      50 تا   40 از سهم بهاي مواد خام در هزينة واحد توليد شده            1939مقايسه با سال    
 و ديگر آنكـه تـأثير افـزايش قيمتهـا در يكـديگر              يكي اينكه فرآورده ها از لحاظ كيفيت تعالي مي جويند         : به دو علت  . نيز خواهد شد  

مثالً اگر قيمـت نفـت   . موجب مي شود كه قيمت فرآورده هاي ساختة صنعت در مقايسه با قيمت مواد خام به نسبت بيشتري تغيير كند       
ا قيمتهاي فرآورده هاي    زير. دالر افزايش يابد قدرت خريد يك بشكه نفت دوبرابر نمي شود           5/7 دالر به هر بشكه      5/3 خام از هر بشكه   

دهند كه نسبتهاي موجود ميان قيمتها تغيير نكند و سـود بيشـتري نيـز عايـد                  نفتي خود را با قيمت جديد نفت خام بنحوي تطبيق مي          
ر گذشته از اين از آنجا كه نفت هم بعنوان انرژي و هم بعنوان ماده خام و هم بعنوان سـرمايه د     . كند كمپانيها بكند همان طور كه مي     

تمامي بخشهاي اقتصادي فعاليت مي كند قدرت خريد و مصرف را پيش و بيش از توليد افزايش مي دهـد در نتيجـه نـه تنهـا اثـرات                             
يك سال پس از افزايش قيمت نفت تنها . دهد افزايش قيمت نفت خام را از بين مي برد بلكه قدرت خريد نفت خام را كاهش نيز مي                 

از اينرو صنايعي كـه دورة توليـد و بفـروش رسـيدن محصوالتشـان      . ريد نفت خام كاسته شده است درصد از قدرت خ35بر اثر تورم  
در ايـن  . طوالني است در سراشيبي ركود افتاده اند و ناچار بايد بميرند مگر آنكه انتقال آنها به نقاط ديگـر متضـمن بـازده بـاال باشـد                  

 .تقسيم جديد بين المللي كار همين است. ان حيات سودآور داشته باشندصورت چاره ندارند جز اينكه نقاطي بروند كه در آنها امك
    و باالخره نسبت ميان سرمايه و كار و تركيب نيروي كار در اقتصادهاي در رابطه چنان تغيير مي كند كه براي اقتصادهاي زير سلطه          

رقابت در اين زمينه نيز معني خود را از » ولوژي پيشرفتهتكن«در حقيقت با بانحصار درآمدن . راه فراري از روابط سلطه باقي نمي ماند
بدين خاطر است كه مسئله پيشرفت علمي يا بسخني درسـت  . دست مي دهد و جهان ناگزير بايد به فرامين ابرقدرت ها گردن گذارد           

 اقتصـادي عاجـل تـرين و اساسـي     تر مسئلة استقالل فرهنگي يعني مبارزه در راه رهائي از اين بدترين سلطه ها همانند مسئلة استقالل        
ها بوجود آمده است كه از نگريستن   چنان اختاللي در فكر و ذهن زير سلطه بدبختانه در پي سلطة فرهنگي .ترين مسئلة زمان ما است

 ...بخود در آئينه واقعيت ها سخت مي ترسند 
ان توليد و تبديل كاال به سرمايه بعنوان سـرمايه نقشـي           باري نفت به علت توانائي بي حد و حصرش در انطباق با كوتاه تر شدن دور               

در عصر بحران كه مسئله زمان در دسترس قرار گرفتن سرمايه نقش تعيين كننده در تغييـر روابـط اقتصـادي بـين                       . تعيين كننده دارد  
سرعت رشد كنند وگرنه تورم المللي و نيز در جهت يابي تحوالت اجتماعي دارد، در عصري كه اقتصادهاي غربي محكومند منظم و با 

دمار از روزگارشان بدر خواهد آورد در عصري كه پيشي گرفتن در رشد توليد نه تنها براي جذب قـدرت خريـد و در نتيجـه حفـظ          
 اين سرمايه البته اگـر  )39(نظام هاي اجتماعي موجود بلكه براي مبارزه اقتصادي در صحنه بين المللي اهميتي قاطع پيدا كرده است        

شود دوران جديد روابط بـين    دسترس امريكا قرار بگيرد نه تنها به حل تضادها در جهت منافع خود موفق مي شود بلكه موفق مي       در
 .)40(المللي را بر اساس سلطه قطعي خود بر جهان پي ريزي كند 

سـان كـه ديـديم       ر حقيقـت همـان    د.    اما نقش نفت بعنوان سرمايه منحصر به چنين تأثيرات شگرف و اين نقش تعيين كننده نيسـت                
ميزان اين سرمايه گذاريها را بر اسـاس ارقـامي كـه    . اقتصادهاي غرب را از سرمايه گذاري هاي عظيم در توليد انرژي معاف مي كند          

ـ          20گذاريها   غربيان خود منتشر كرده اند برآورد كرديم و ديديم كه اين سرمايه            ا بـر   برابر توليد ناخالص ملي اروپـاي غربـي و امريك
كشورهاي صنعتي مـي خواهنـد ظـرف بيسـت سـال         . روي هم خواهد شد و غرب از چنين سرمايه گذاري بكلي عاجز و ناتوان است              

بابت تبديل نفت به سرمايه و معافيت غرب از . آينده از محل تبديل نفت به سرمايه، سرمايه الزم را براي تهيه انرژي اتمي فراهم آورند
 آنهم سرمايه گذاريهايي چنين عظيم چه قيمتي به نفت بدهيم و اثر آنرا بر رشد اقتصادهاي صـنعتي بـه چـه      سرمايه گذاريها در انرژي   

 ميزان برآورد كنيم؟
» فريب قيمتها«    براي پاسخ به اين سئوال ناگزير بايد بر اساس مطالعه اي كه انجام شد پاسخ سه سئوالي را داد كه در ابتداي مبحث    

 .طرح شدند
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 .زايش قيمت ها واقعيت دارد يا خير؟ داده ها و توضيح و تحليل واقعيت ها بوضوح نشان دادند كه خيرآيا اف -1
آيا نسبت قيمت هاي  پرداختي به كشورهاي نفت خيز به درآمد كشورهاي صنعتي از نفت تغيير مي كند يا خير؟ تحليل نقش نفت                     -2

 نفت خيز قدرت خريد و عامل مصرف اسـت و در دسـت غـرب سـرمايه و                   در اقتصادها مدلل مي كند كه اوالً پول در دسترس كشور          
اين در حقيقت ماليات غيرمستقيمي است كه ازمصـرف         . اين دو از يك جنس نيستند تا بتوان آنها را با يكديگر مقايسه كرد             . عامل توليد 

افـزايش شـتاب   . سبت ها بهم خواهد خوردثانياً با گذشت يك دورة كوتاه اين ن       . كنندگان بسود شركتهاي چند مليتي گرفته مي شود       
 .  اين دوره را كوتاه تر خواهد كرد)41(گير قيمت هاي كاالهاي صنعتي و فشار امريكا 

 كم و كيف قيمت ها موجب تغييرات بنيادي در روابط كشورهاي نفت خيز و كشورهاي صنعت مسلط مي گردد يا خير؟ توضـيح و        -3
ان ماده خام و بعنوان سرمايه روشن كرد كه در چهارچوب روابط فعلي با افزايش قيمت ها ايـن  تحليل نقش نفت بعنوان انرژي و بعنو     

 .روابط به زيان زير سلطه و به سود مركز اصلي سلطه تحكيم خواهد شد
ـ   (     در اين شرائط آيا كافي است بگوييم بازده اقتصادي نفت را به سه عنوان انرژي و ماده خام و سرمايه                      ه ايجـاد مـي     سرمايه اي ك

درصـد توليـد ناخـالص      20اگر حـداقل    ) كند و سرمايه اي كه بعلت وجود نفت بجاي توليد انرژي در رشته هاي ديگر بكار مي افتد                 
شود و قيمت نفت را بر اين اساس بايد محاسبه كرد و گفت آقاي غرب   ميليارد دالر مي420،  1970كشورهاي صنعتي بگيريم در سال      

 درصد بهاي فرآورده هاي نفتي را بعنوان ماليات بگيرند اجاز بفرماييد نفت را مجاناً به شما بدهيم و                   60 تا   50 شما   بجاي اينكه دولتهاي  
بجايش ما كه صاحب نفت هستيم و با دادن آن خود را از همه چيز محروم مي كنيم و موجوديت و بيشتر از آن رشد اقتصادي شما را                   

 و در سالهاي پيش و بعـد از آن آنچـه از ناحيـه    1970ا بگيريم؟ نه كافي نيست چه اگر در سال  درصد ماليات را م  50تضمين مي كنيم    
نفت در اقتصادهاي صنعتي توليد مي شود و اثرات نفت را در توليد اقتصادهاي صنعتي توليد مـي شـود و اثـرات نفـت را در توليـد                            

به ما مي دادند و روابـط همـين بـود كـه اآلن وجـود دارد، مـا        ) ندكه حاال بعنوان ماليات ها دولتهايشان مي گير       (اقتصادهاي صنعتي   
تا وقتي روابط تغيير نكند همانطور كـه  . نه مسئله مسئله قيمت نيست مسئله مسئله روابط است كه بايد از بنياد تغيير كند          . زيانكارتر بوديم 

 به شرحي كه گذشت عليه موجوديت مـا در جهـت   تابحال بوده است و هنوز هست تا دينار آخر پول نفت را از ما خواهند گرفت و               
راه حل اقتصادي متصور باشد براي ما راه حـل اقتصـادي وجـود    ...  و متأسفانه اگر براي اروپا و        .محروميت كامل ما بكار خواهند برد     

 ... ست و آنهم از دست خواهد رفت، راه حل سياسي ا» فردا خيلي دير است«ندارد راه حل باقي مانده كه اگر نجنبيم 
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 بخش دوم
 

 فريب قيمت هاي نفت
 حركت انتقالي درآمدهاي

 نفتي
 

   همانسان كه در مقدمه ذكر شد در اين بخش دربارة قيمت هاي نفت و نيز حركت انتقالي درآمـدهاي نفتـي گفتگـو                  
 . خواهد شد

 از وراي آن، واقعيت ها، آنسان كه هستند،          در فصل اول كوشش مي رود پرده سراسر فريب قيمت ها دريده گردد تا             
و البته در حد اطالعات و مقدورات، شناخته گردند در حقيقت فريبكاري هاي مربوط بـه مسـئلة قيمتهـاي نفـت بـراي                        

كوشش ما بر اين است نقش قيمت       . جلوگيري از توجه به نقش نفت در اقتصادهاي مختلف، فراوان و گونه گون هستند             
ارت منابع ثروت كشور روشن گردانيم و وظايفي را كه در اقتصاد ما و در اقتصادهاي مسلط ايفاء مـي      هاي نفتي را در غ    

 .كند، در حيطه شناخت درآوريم
   و چون مطالعه فوق بدون مطالعة حركت انتقالي درآمدهاي نفتي ناتمام مي بود، در فصل دوم اين بخش بـه مطالعـة                   

 .ل سياسي در روابط اقتصادي، آنطور كه بايد، شناخته شودمذكور مي پردازيم تا از جمله نقش عام
     تذكار اين نكته بجا است كه مباحث مندرج در اين دو فصل قبالً منتشر شده اند با اين تفاوت كه در مـتن حاضـر بـا        

 .افزودن اطالعات تازه و تفصيالت الزم آنها را كامل تر كرده ايم

 
 

 فصل اول
 

 فريب قيمت هاي نفت
 

 
  انحصار وسايل ارتباط جمعي و قدرت عمل اين وسـايل موجـب گشـته اسـت كـه انحصـارگران قـدرت سياسـي و                           

اقتصادي هر بار بتوانند توجه غارت شدگان را از مسئله واقعي و واقعيت مسئله منحرف و گاه در آنها رضايت خاطري نيز 
 اسطوره قيمت ها اينبار بـيش از گذشـته بمثابـه      )1(ا  پس از تعيين قيمت ها در حد استراتژي اقتصادي آمريك         . برانگيزند

از اينـرو   . حربه اي براي انحراف افكار عمومي در كشورهاي غارت شونده از توجه به مسئله و واقعيت آن بكار مي رود                   
 :دهيم پاره اي وجوه اساسي مسئله قيمت ها را در دو قسمت مورد بحث قرار مي

 

 عيت آنافزايش قيمت ها و واق: قسمت اول 
 :     براي دانستن ميزان واقعي افزايش قيمت نفت خام، مي توان به يك رشته مقايسه ها دست يازيد

 . مقايسه نسبت هاي مبادله ميان نفت و فرآورده هاي صنعتي-     
 . مقايسه سير قيمت نفت و سير كاهش ارزش پول-     
 .جانشين شونده مقايسه سير قيمت هاي نفت و سير قيمت هاي مواد -     

     در اين مقايسه از آنجا كه نفت فرآورده اي چند وظيفه اي است و در رشته هاي مختلف صنعتي هم بعنوان انرژي و               
هم بعنوان ماده خام بكار مي رود و در پاره اي رشته ها جانشين ندارد، بايد سير قيمت هاي آنرا با سير قيمت هاي مواد   
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امكانات وسيعي كه نفت در دسترس اقتصادهاي صنعتي مي گذارد، ضريب اهميتي نيز بدان      بسياري سنجيد و با توجه به       
 . داد
 مزد مقايسه سير قيمت مواد نفتي با سير ارزش افزوده در اقتصادهاي صنعتي، به دو اعتبار؛ يكي انتقال آن بخش از                      -     

به سـخن ديگـر تفـاوت مـزد كـارگران      . تينيروي كار كه در كشورهاي نفت خيز پرداخته نمي شود به كشورهاي صنع       
اين تفاوت يك دزدي آشكار است و       .  در كشورهاي نفت خيز و كشورهاي صنعتي       - با شرايط مساوي كار      -صنعت نفت   

و ديگري شركت نفت در ارزش افزوده مجموع . اين دزدي به اقتصادهاي صنعتي به صورت نفت ارزان منتقل مي شود
 فعاليـت   انتقال امكاناتدر حقيقت انتقال نفت از كشورهاي نفت خيز، در عين حال. عتيفعاليت توليدي اقتصادهاي صن 

اثرات اين انتقال امكانات در افزايش باروري و در نتيجه ارزش افزوده و رشد توليد . اقتصادي به اقتصادهاي غرب است
رشدتوليد ملي بويژه ميزان رشد صنعتي      ساده اين مقايسه، مقايسه سير قيمت نفت با ميزان افزايش           . ملي ظاهر مي گردد   

 .در كشورهاي صنعتي است
    اين مقايسه ها به ما امكان مي دهد حتي در محدوده روابط كنوني ميزان واقعي افزايشي را كه قيمتهـاي نفـت بايـد            

ندي و چوني فريـب     مي كرد، با  ميزان افزايش فعلي قيمتها مقايسه و اندازه چپاول را برآورد كنيم و تا اندازه اي از چ                    
 . كاري ها آگاه كرديم

    بيش از پرداختن به اين مقايسه ها، نخست به ضابطه هاي تعيين قيمت هاي مواد نفتـي از جنـگ دوم تـا امـروز مـي       
 :پردازيم تا خوانندگان با ذهني روشن از گردش كار، بحث حاضر را تعيب كنند

 

 : كاهش بود رو به1970 چرا قيمت هاي نفت تا سال -بند اول 
    به لحاظ نقش تعيين كننده نفت در رقابت عمومي براي حكومت بر جهـان، از پـيش از جنـگ دوم جهـاني، آمريكـا           

در سالهاي اول بعد از جنگ كه تجديد حيات اقتصاد اروپاي سرمايه داري از             . رقابت با اروپا بويژه با انگلستان برخاست      
از اينـرو نفـت در      .  واجد منتهاي اهميت بود    نفت ارزان و فراوان    داشت،   لحاظ آينده سرمايه داري اهميت حياتي مي      

 -توليد تابع توقعات تجديد بناي اقتصادي اروپا و رشد اقتصاد سرمايه داري و از لحاظ قيمـت تـابع اسـتراتژي سياسـي         
 )2(. اقتصادي آمريكا بود

ـ    1948   اداره همكاريهاي اقتصادي كه آمريكا در سال         . )3(ت هـاي نفـت را كـاهش و تثبيـت كـرد       تشـكيل داد، قيم
 ناچـار  براي آن بتراشـند بدينسان تعيين قيمت نفت همواره موضوع تصميمات سياسي بود و براي آنكه محمل اقتصادي    

و چـون   . مـي شـمردند   » قانون عرضه و تقاضـا    «توضيح آنكه قيمت هاي نفت را تابع        . توليد نامحدود گذاردند  بنا را بر    
. اضا فزوني داشت، ناچار قيمت ها بايد پايين مي آمد و بشرحي كه خواهيم ديد پايين نيز مـي آمـد      همواره عرضه بر تق   

حال آنكه نفت نظير فرآورده هاي كشاورزي و حتي صنعتي نبود كه اگر به موقع به بازار عرضه نمي شـد و بـه فـروش                          
ندازه توليد آنرا تنظـيم و بـه انـدازه مصـرف     نفت، ماده اي نبود كه نتوان ا     . نمي رسيد، فاسد يا كهنه و بالمصرف گردد       

در توليد هم بعلت وجود انحصارهاي نفتي رقابتي نمي توانست متصور باشد تـا باسـتناد آن بـيش از ميـزان             . توليد كرد 
باال نگاهداشتن دائمي عرضه بر تقاضا نتيجه يك تصميم سياسي بود كه از جمله دو نياز اساسي                 . تقاضا توليد و عرضه كرد    

 :صاد مسلط را بر مي آورداقت
و ملي كردن نفت بمعناي واقعي كلمه، از ترس تحريم خريد نفت و بال مشتري   » تجربه مصدق « جلوگيري از تكرار     -     

 .ماندن نفت ملي شده
 . اقتصادي بر جهان- بهانه داشتن براي تعيين قيمت نفت در حد توقعات سلطه سياسي -     

آينده سنجان اقتصـاد، بـا   .  توليد نفت بود كه برنامه هاي اقتصادي تنظيم و اجرا مي شد          ودن غير محدود ب       با توجه به  
 را دهه ارزانتر و فراوان تر شدن نفت تصور مـي            1970 -80توجه به ذخاير نفتي و به دليل ميزان رشد توليد نفت دهه             

 )4 (.كردند

 

 : حربه افزايش قيمت هاي نفت-بند دوم 
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 كوشش هاي كندي و جانسون براي حفظ دالر بعنوان پول مسلط و حفظ تعادل بازرگـاني خـارجي         اما پس از آنكه   
 بـه طـال شـد،       - دالرهايي كه در دست اروپاييان بـود         -امريكا بجايي نرسيد و اروپا از زبان دگل خواستار تبديل دالر            

مل تصـميم دربـاره قيمـت هـاي نفتـي،           آمريكا ناگزير متوجه نفت گرديد و بر آن شد كه با در دست گرفتن اختيار كا               
در حقيقت در اين زمان تفاوت هزينه توليد نفت در آمريكا و خاورميانه، بيش از               . مشكالت اقتصادي خويش را حل كند     

 :حد شده بود
 

 )5( باروري چاه ها و هزينه متوسط توليد يك بشكه نفت -1جدول 
 1968 باروري ساالنه چاه هاي نفت به تُن در سال -الف 

  به ُتن در سال       كشور
 850       آمريكا
 12400       اندونزي
 15050       ونزوئال
 4950       روسيه
 149250       ليبي 
 233250       كويت
 591900       ايران

  
 1970 هزينه متوسط توليد يك بشكه نفت در سال -ب

 
 به سنت        كشور
 150       آمريكا
 80       اندونزي
 80/70       روسيه
 60       ونزوئال
 80/40       الجزاير
 15       ليبي

 10      خاورميانه
   بدينقرار كم بازده ترين چاه ها، چاه هاي نفت آمريكا و بارورترينشان چاه هاي نفت ايران، پر هزينه تـرين چـاه هـا،            

هزينه توليد يك بشكه نفـت در       . ان و خاورميانه است   چاه هاي نفت آمريكا و كم هزينه ترين چاه ها، چاه هاي نفت اير             
تفاوت قيمت نفت . برابر است 25 برابر و در مقايسه با هزينه توليد نفت ايران در حدود    15آمريكا در مقايسه با خاورميانه      
جيب زده كه تماماً غرب يعني كمپانيهاي نفتي به ) نفت توليدي در كشورهاي عضو اوپك(حاصل از تفاوت هزينه توليد 

اين امر سرمايه گـذاري در منـابع انـرژي موجـود در             . )6 ( ميليارد دالر بوده است    227) 1953-73( سال   20اند ظرف   
از ايـن  .  در اين بخش را در خطر نابودي قـرار مـي داد  آمريكا غيرممكن مي ساخت و سرمايه گذاريهاي انجام گرفته         

و تفـاوت هزينـه توليـد    .  ديگر منابع انرژي ذغال و اتم نيز بودنـد    گذشته انحصارات نفتي در صدد به انحصار درآوردن       
موجب مي شد كه محصوالت آمريكايي در مقايسه با محصوالت اروپايي گرانتر تمام شوند و نتواننـد در آينـده بـا آنهـا           

ت را كه به    رقابت كنند، چرا كه بعلت ارزاني نفت و كاهش ارزش دالر نسبت به پولهاي اروپائي، كه موجب مي شد نف                   
همه اين الزامات ايجاب مي كرد كه قيمـت        . دالر مي خريدند ارزانتر بخرند، هزينه توليد در اروپا و ژاپن پايين تر بود             

 .هاي نفتي تا حدي كه استراتژي آمريكا مي طلبد، افزايش يابد
ارزش دالر و افـزايش ارزش      ، با وجود تدابير پولي و با وجود كاهش رسـمي            1973   و نيز تا پيش از جنگ ششم اكتبر         

موقعيت دالر بلحاظ افزايش مـداوم و روز افـزون     . پولهاي رقيب، ارزش دالر همچنان و به سرعت كاهش مي پذيرفت          
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در حقيقت وضع كسري موازنـه بازرگـاني آمريكـا در گذشـته             . كسر موازنه پرداختهاي آمريكا، سخت بخطر افتاده بود       
 :از قرار زير بود) حران نفت صورت گرفته استبرآوردي كه قبل از ب(وحال و آينده 

 ميليارد دالر قرضه و كمك به كشـورهاي         3/21با وجود    1946-1949   در سالهاي اول پس از جنگ، يعني در سالهاي          
 كه اروپا و ژاپن توانستند در بازارهاي        1950اما از سال    . ميليارد دالر مازاد داشت    4/27جهان، موازنه بازرگاني  آمريكا      

جهاني  به رقابت برخيزند و صادرات سرمايه آمريكا ابعادي بزرگ پيدا كرد، با وجود اضافه موازنـه بازرگـاني، موازنـه                       
 ميليـارد و    8 بطور متوسط ساالنه كمي بيشتر از يك ميليـارد دالر مجموعـاً              1957  تا سال  1950پرداخت هاي آمريكا از     
، 1965 به ناگهان سه برابر شد و به سه ميليارد دالر رسيد و تا سـال                 ، كسري ساالنه  1958در سال   . اندي كسري پيدا كرد   

 1966 ميليارد دالر بر كسري سابق افزوده گرديد و جمع كسري موازنه پرداختهاي آمريكا در آغـاز سـال      15متجاوز از   
 . ميليارد دالر گشت26متجاوز از 

 ميليـارد دالر بـود، در سـال    1/9 تنهـا  1957ر سـال     عالوه بر بدهي هاي درازمدت، بدهي هاي كوتاه مدت نيز كه د   
بويژه اروپا و ژاپن و (از اين زمان است كه بسبب افزايش بدهي آمريكا به بقيه دنيا . ميليارد دالر باال رفت 1/29به  1965

 شـد و    گسترش جنگ ويتنام، كشورهاي طلبكار بر آن شدند كه دالر خود را به طال تبديل كنند و موقعيت دالر متزلزل                   
 .)7(هر سال بر تزلزل آن افزوده گرديد 
 ميليارد دالر كاهش يافـت،  7/10  به1968 ميليارد دالر رسيد در سال 8/21 به 1955    ذخيره طالي آمريكا كه در سال    

پيـدا  ميليارد دالر، يعني بيشتر از سه برابر ذخيره طالي آمريكا افزايش  5/31حال آنكه دالري كه در دست بقيه دنيا بود         
 ميليارد دالر و تنها     2/67  جمع كسري آمريكا به    1971در پايان سال    : از اين زمان وضع هر سال وخيم تر مي شود         . كرد

 موقتي اسـت و     73ميليارد دالر مي شود و پيش بيني مي شود كه بهبود موازنه در سال                4/8، كسر موازنه    1972در سال   
 خالص كسري موازنه بازرگاني آمريكـا تنهـا از          1980 در سال    )8(فت  كسر موازنه افزايش خواهد يا     1970-80در دهه   

و ) باز به قيمت هـاي سـابق  ( ميليارد دالر 30 به 1985 ميليارد دالر و در سال      9به  ) به قيمت هاي سابق نفت    (ناحيه نفت   
 ).10( ميليارد دالر بالغ خواهد شد 50به ) 9 (1980كسر موازنه بازرگاني آمريكا در 

ن اوضاع بس خطرناك، آمريكا ناچار از اقداماتي بود كه طلب هاي بقيه دنيا را باال كشد و وضع خود را بعنوان                 در اي 
ارزش پول خود را كـاهش داد و     : از اينرو در تمام زمينه ها دست به يك تعرض اقتصادي زد           . قدرت مسلط تثبيت كند   

اين مسكّن نمي توانست بيماري مـزمن       . ر به افزايش كرد   ارزش پولهاي رقيب را با اعمال فشار سياسي و اقتصادي مجبو          
قيمـت هـاي    . ناگزير دست به افزايش قيمت هاي فرآورده هايي زد كـه در اختيـار انحصـاري وي بـود                  . را عالج كند  

فرآورده هاي كشاورزي كه كشورهاي مسلط توليد مي كنند همواره از قيمت هاي همين فرآورده ها وقتي كشورهاي            
 ببعد همه قيمت ها شروع به افزايش سريع كرد، و البتـه             1968از سال   ) 11(وليد مي كنند باالتر بود و هست        زير سلطه ت  

 ):12(محصوالتي كه در دست آمريكايي ها بود گاه تا سه برابر باال رفت 
 ناچيز بود،  در حاليكه قيمت محصوالت كشورهاي زير سلطه پايين مي آمد يا افزايش آن             1971 تا سال    1969    از سال   

پنبه مصري در   .  درصد افزايش پيدا كردند    25 تا   21،  1971قيمت هاي محصوالتي نظير قند، و گوشت و گندم در سال            
) توليد عمده اين محصول در اختيار آمريكاست      (اما قيمت پنبه در مجموع      .  كاهش قيمت پيدا كرد    1970رابطه با سال    

، قيمت فرآورده هاي كشـاورزي و صـنعتي توليـدي آمريكـا و              1954 سال   كوتاه سخن در مقايسه با    . افزايش پيدا نمود  
 .)13(كشورهاي صنعتي دو تا سه برابر افزايش يافت 

 :     اما اين تدابير كافي به مقصود نشدند، ناچار به قيمت هاي نفت مورد استفاده قرار گرفتند
تقاضا بايد قيمت نفت پايين آيد، اما از آنجا كـه تعيـين      با وجود افزايش توليد و با آنكه بر وفق قانون كذايي عرضه و             

ميزان قيمت ها همواره موضوع تصميمات سياسي بوده و هست، آمريكا از باال رفتن قيمت ها تا حد استراتژي اقتصادي                   
و چنانكه متذكر شديم شگفت اينجاست كه پاره اي آينده سنجان اروپـايي بـدون عنايـت بـدين          . خويش حمايت كرد  

اما همانسان كه بدرست پيش بيني شده است . يت پيش بيني مي كردند كه قيمت فرآورده هاي نفتي كاهش پذيردواقع
قيمت هاي نفتي حربة خُرد كننده اي است كه اختيار تعيين آن بدست هرقدرتي بيفتد، براحتي مي تواند اقتصادهاي       «

 امري كه تحقق يافت، آمريكا با افـزايش    )14(»  زبون كند  رقيب را نه تنها از صحنه بازرگاني جهاني براند، بلكه خورد و           
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قيمت هاي نفت در حد استراتژي اقتصادي خويش، موقعيت خود را بعنوان قدرت مسلط با برداشت از جيـب اروپـا و                      
 .ژاپن و بقيه جهان تثبيت كرد

 بناروا باال رفته اند و تنها بعلـت         سئوال اول آيا قيمت هاي نفتي     :     در اينجا دو سئوال را طرح و بدان پاسخ مي گوييم          
تصميم آمريكا افزايش يافته اند؟ پاسخ اين است كه قيمت هاي نفتي نه تنها بناروا افزايش پيدا نكرده اند بلكـه بشـرحي                       

يعني از لحاظ قدرت خريد هنـوز يـك بشـكه نفـت        . كه خواهيم ديد به ميزان كاهش ارزش پول نيز افزايش نيافته اند           
بنابراين كشورهاي نفت خيز بحق مي خواسـتند قيمـت          . دارد 1350يد كمتري از يك بشكه نفت سال        امروز قدرت خر  

 پايين تر هم آوردنـد و اوپـك بـا    1960هاي نفت باال رود اما با آنكه پايين نگاهداشتن قيمت ها مصنوعي بود، در سال                
امكـان افـزايش قيمـت هـا را فـراهم نيـاورد،              يعني تا زمانيكه تضاد جدي منافع آمريكا و اروپا           1970همه سعي  تاسال     

بنابراين قيمت هاي نفتي براي افزايش خود نيازمند رفع موانع سياسي بـوده  و         . نتوانست يك غاز به قيمت نفت بيفزايد      
 . تضاد منافع آمريكا و روسيه از طرفي و اروپا از طرف ديگر مقر الزم را فراهم آورد

فرآورده هاي نفتي بايد افزايش مي يافت، كشورهاي نفت خيز از آنجمله ايران، كه  در صورتيكه قيمت -   سئوال دوم 
چرا مورد ايرادند؟ پاسخ اينست كه تضاد در چه حد و بسود چه قدرتي حل مي شود؟ » استفاده كرده اند«از تضاد فوق 

شـورهاي نفـت خيـز      وجود كشورهايي نظير ايران و عربستان سعودي و شيخ نشين هاي خليج فارس موجب شد كـه ك                 
رژيمهاي ايران و عربستان سعودي با بازي خود . نتوانند اين تضاد را در جهت منافع حقه كشورهاي نفت خيز حل كنند        

گرايشي را كه جانبدار افزايش قيمت ها       ) »افزايش معقول «سعودي طرفدار حداقل افزايش و ايران طرفدار        (در اوپك   
ود، عقب زدند و نزديك اسـت يكـي از بزرگتـرين فرصـتهاي تـاريخي كـه در                   ماوراي استراتژي اقتصادي آمريكا ب    در  

نزديك اسـت كـه فرصـت    . دسترس مردم كشورهاي ما قرار گرفته است، بعلت خيانت آشكار اين رژيمها از دست برود      
داهـاي  فر. آزادي از سلطه آمريكا با استفاده درست از تضاد موجود، بسود قطعي تر شدن سلطه آمريكا، از دسـت بـرود     

 بـه مراتـب     1332 عليه فرصتي كه در اختيار ملل منطقه قرار گرفت، از كودتاي             1352سياه خواهند گفت كه كودتاي      
 .خيانت بارتر بود

. پـردازيم     و اينك براي شناخت واقعيت افزايش قيمت ها، به مقايسه هايي كه در آغاز اين قسمت اشاره كـرديم مـي                    
واد نفتي با ميزان تورم و قيمت كاالهاي ديگر مقايسه خواهند شد و در قسـمت دوم  بدينسان در بند بعدي قيمت هاي م  

 .مورد بحث و مقايسه قرار خواهند گرفت) غير نفتي(اين فصل، قيمت انرژي حاصل از مواد ديگر 

 

 مقايسه قيمت هاي مواد نفتي و ميزان تورم و نسبت مبادله ميـان نفـت و فـرآورده               -بند سوم   
 :1974-1950هاي صنعتي از 

    نخست اين نكته را يادآور شويم كه قيمت هاي نفت نه تنها در مقايسه با قيمت هاي فرآورده هاي صنعتي غرب پايين     
 . هر سال نسبت بسال پيش پايين تر مي رفته است1970مي آمده اند، بلكه خود شاخص نفت صادراتي اوپك نيز تا سال 

 :جدول زير خود بيانگر اين امر است
 

 ) شاخص1958= 100) (15( مقايسه تحول شاخص قيمت هاي فرآورده هاي صنعتي با شاخص قيمت نفت -2دول ج
 1958 1962 1965 1966 1968 1970 

فرآورده هاي صنعتي كه    
كشورهاي صنعتي صادر   

 مي كنند
 

 نفت صادراتي اوپك

100 
 
 
 
100 

111 
 
 
 
88 
 

128 
 
 
 
92 

136 
 
 
 
92 

147 
 
 
 
97 

156 
 
 
 
100 
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با وجود اين افـزايش قيمتهـا، هنـوز بـا       «:  پس از افزايش قيمت بنزين و ديگر مواد نفتي نوشت          )16 (     روزنامه لوموند 
واقعيـت آنسـتكه بـا وجـود        . و اين سخن راست اسـت     !! » ارزانتر است  1957توجه به كاهش ارزش پول بنزين از سال         

در حقيقت، قيمت نفـت خـام منطقـه    .  هنوز بسيار پايين تر است1947افزايش قيمت مواد نفتي، قيمتها از قيمتهاي سال     
جـدول زيـر   .  دائم در كاهش بوده اسـت 1969 تا پايان سال 1946 از سال ميزان توليد خليج فارس تنها باستناد ضابطه      

مانـد،  سير قيمتها را در عمل و سير قيمت ها را در صورتيكه با افزايش قيمت نفت قدرت خريد آن تا حدودي ثابت مي        
 6فقط سه درصد و از آنسال ببعد         1968در اين جدول ميزان ساالنه تورم در اقتصادهاي صنعتي تا سال            . نشان مي دهد  

 درصـد   7 و   5/4اين دو نرخ، حداقل نرخ هاست متوسط نرخ در كشورهاي صنعتي در اين دو دوره به ترتيـب                   (درصد  
 )18(افزايش قيمت هاي فرآورده هاي نفتي در قيمت نفت خام  و نيز توقعات حقه اوپك بابت انعكاس )17() بوده است

 درصـد  5، 1968در مجموع افزايش قيمت نفت خام را تا سال .  درصد قيمت خام خاورميانه در نظر گرفته شده است    2
ـ 45/8نيم درصد كمتر از برآورد اوپك و قرارداد ژنو كه افزايش بابـت تـورم را                 ( درصد   8و از اين سال به بعد        د  درص

منظور و بر اساس آن حداقل قيمتي را كه بايد به كشورهاي نفت خيز پرداخـت مـي شـد، محاسـبه      ) تعيين كرده است  
 : ايم كرده

 
 
 
 
 
 

 )19( مقايسه سير قيمت ها -3جدول 
 
 سال

سير قيمت يك بشكه نفـت      
 )18(در عمل به دالر آمريكا 

قيمت نفت در صـورتي كـه       
ــورم  ــا ميــزان ت متناســب ب

 فتافزايش مي يا

تفاوت قيمت پرداخت شده و     
ــد   ــه باي ــي ك حــداقل قيمت

 پرداخت مي شد
45-1944 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

05/1 
20/ 
22/21 
03/2 
88/1 
75/1 
75/1 
75/1 
75/1 
88/1 
88/1 
88/1 
06/2 
06/2 
85/1 
79/1 
79/1 
79/1 

- 
- 
22/2 
33/2 
45/2 
57/2 
70/2 
83/2 
87/2 
12/3 
27/3 
43/3 
60/3 
78/3 
97/3 
17/4 
38/4 
60/4 

- 
 
- 
30% 
57% 
82% 
95% 
08/1 
22/1 
24/1 
39/1 
55/1 
54/1 
93/1 
18/2 
38/2 
59/2 
61/2 
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1970 
1971 
1972 
1973) 20( 
1974) 20( 

 

79/1 
79/1 
79/1 
79/1 
79/1 
79/1 
79/1 
72/1 
28/2 
47/2 
75/3 
5/7 
 

83/4 
07/5 
32/5 
75/5 
21/6 
71/6 
25/7 
83/7 
46/8 
14/9 
87/9 
66/10 
 

04/3 
28/3 
53/3 
86/3 
42/4 
92/4 
46/4 
11/6 
18/6 
67/6 
17/6 
16/3 
 

    مقايسه قيمت هايي كه غارتگران نفت به صاحبان نفت پرداخته اند، با قيمتي كه بر اساس ساده تـرين و رايـج تـرين                       
درباره ه محاسبه افزايش قيمت ها و مزدها كه در اقتصاد سرمايه داري بكار مي رود به نازلترين نرخ هاي تورم آنهم شيو

براي روشـن  .  مهمترين فرآورده ها كه نه جانشين دارد و نه مانند روشنگر يك از هزار غارت كشورهاي نفت خيز است                  
يد ساالنه خاورميانه را در آن مقـدار از بهـاي نفـت كـه بعلـت      كردن ميزان اين دزدي آشكار در جدول زير ميزان تول    

توليد بي امان و تصميم سياسي قدرت هاي مسلط به مردم اين كشورها نپرداخته، ضرب و ميزان كل دزدي را محاسـبه                      
 :مي كنيم

 
 ) 21( ميزان توليد و قيمت پرداخت نشده -4جدول 

 
 سال

ميزان توليد خاورميانه به ميليون بشكه 
 سالدر 

 قيمت پرداخت نشده
 )به ميليون ريال(

1948 
1946 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

416 
511 
638 
670 
757 
895 
1000 
1185 
1250 
1285 
1560 
1805 
1900 
2060 
2210 
2430 
2710 

2/3044 
5/3396 
5/3635 

4109 
4510 
5200 

8/124 
292 
524 
635 
820 
1080 
1240 
1648 
1940 
1980 
3100 
3940 
4520 
5340 
5770 
7310 
8900 
10750 
13100 
16000 
22000 
21000 
31800 
36400 
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1972 5900 
6500 

43400 

 243593 2/58022 جمع

     
 ميليارد دالر سرمايه كشورهاي نفت خيز را 6/243 كشورهاي صنعتي تنها از راه تورم 1972تا پايان  1948    بدينقرار از  

يعني حتي بحساب خودشان تنها پول ثلث نفتي را كه برده اند داده اند و بابت دو سوم نفتـي كـه                     . آشكارا دزديده اند  
درصـد از    70 كه دائم از قيمت اسمي نفت كاسته مي شد دالر            1970 - 1940در فاصله   . برده ا ند ديناري نپرداخته اند     

و بشـرحي كـه     !  اينست نقش تورم در غارت ملل و طبقـات زيـر سـلطه             )22(! رت خريد خود را از دست داده است       قد
 .خواهد آمد اين دزدي تازه عشري از اعشار دزديهاست

هنوز كه هنوز اسـت نفـت بعنـوان انـرژي جانشـيني      :     تكرار كنيم كه نفت كاالئي است بدون جانشين و قطعابي نظير       
هيچ فرآورده ديگري نيست كه اينهمه مشتقات از آن حاصل شود و بعنوان ماده خام در همه فعاليت هـاي           ندارد بعالوه   

يعني يك بشكه نفت همان      .حداقل حق داشت كه قدرت خريد ثابتي داشته باشد        اين چنين كاالئي    . توليد شركت كند  
عمل كشورهاي نفت خيـز بـراي حفـظ         اما در   .  نيز داشته باشد   1974 داشت در سال     1947قدرت خريدي كه در سال      

تورم كشورهاي  . اينچنين است مكانيسم غارت منابع نفتي     . خود را سه برابر كنند    قدرت خريد نفت ناچار شده اند توليد        
دارنده مواد خام را ناگزير مي كند از راه افزايش توليد كاهش قدرت خريد پولي را كه بابـت بهـاي مـواد خـام مـي           

فت اين جاست كه در همان زمان كه قيمت نفت خام هم از راه كاهش رسمي قيمت و هـم از                     شگ. گيرند، جبران كند  
و البتـه   ! (اي نفتي كه در اقتصادهاي صنعتي توليد بشمار باال مـي رفـت             راه كاهش ارزش پول پايين مي آمد فرآورده       

 ).افزايش قيمت فرآورده هايي كه بعنوان انرژي بكار مي رود زياد نبود
 سخن لوموند راست در مي آيد و با وجود افزايش قيمتها در سال جـاري مسـيحي، هنـوز قيمـت بنـزين از                     بدينسان

تورمي به ميزان ده درصد، اثر خود را با وجود  1974افزايش قيمتها در آغاز سال      .  كمتر است  1957قيمت آن در سال     
بـه سـخن    .  دالر خواهد شد   5 تا   4كم از   از دست خواهد داد و فاصله قيمت اسمي نفت خام و قيمت واقعي آن دست                

 ٭.آش همان، كاسه همان: ديگر با بازي قيمتها غرب دزدي را بهمان ميزان سابق ادامه خواهد داد
    و اگر بر اساس سير قيمت طال بخواهيم ميزان دزدي را برآورد كنيم و قيمت طال را مالك قرار دهـيم، دود از كلـه                         

 برابـر  5دالر يعني نزديك به  168 دالر قيمت داشت، امروزه به  35كه بنا بر نرخ رسمي      هر انس طال    : مان برخواهد آمد  
روزگاري اهميت طال در اين بود كه مي شد آنـرا بـا دالر معاوضـه كـرد امـا كسـري موازنـه         . نرخ رسمي رسيده است   

دن طلبهاي كشورهاي ديگر از كار را بجائي رساند كه كاهش ارزش پول كاغذي وسيله باال كشي... پرداختهاي آمريكا و  
توليد نفت بميزان كنوني و معاوضه آن با پول كاغذي يعني دادن كاالئي كه هر زمـان بـر ارزش آن                     . )23 (آمريكا شد 

تسليم » معامله«تنها زير سلطه ها به اين . افزوده مي شود و گرفتن پول كاغذي كه هر روز از ارزش آن كاسته مي گردد
 برابر كند و آنوقت قيمـت پرداختـي بابـت           4و تازه غرب تصميم گرفته است قيمت طال را           ... دمي شوند و تسليم هستن    

 !نفت چه مقدار خواهد شد؟
   و وقتي قدرت خريد نفت را در رابطه با قيمت هاي آن دسته از فرآورده هاي صـنعتي و كشـاورزي و خـدمات كـه                          

 اندازه دزدي كه كشورهاي صنعتي تنها از راه بازي قيمـت            كشورهاي نفت خيز وارد مي كنند، محاسبه كنيم، مي بينيم         
در حقيقت كشورهاي صنعتي، تا مي توانند بـزور         . بسيار بيش از آن است كه محاسبات قبلي نشان مي دهد          . ها مي كنند  

بـراي سـر درآوردن از   . را مي فروشند) سالح هاي جنگي و اتوموبيل و كاالهاي لوكس(بفروشند، فرآورده هاي گران   
ميزان كاهش قدرت خريد نفت در مقايسه با واردات، سنجش ساده و بي خدشه اي از ميـزان واردات ايـران و ميـزان                        

 :توليد نفت بعمل مي آوريم

                                              
 درصـد از قـدرت   33بر اثر تـورم و كـاهش ارزش دالر   : عمل آورد، گفت در مصاحبه اي كه در الجزائر ب        آقاي جمشيد آموزگار   - ٭

و اگر قيمت طـال را همـانطور كـه در    ! خريد درآمدهاي نفتي كاسته شده است و تدابير اوپك تنها ده درصد آنرا جبران كرده است           
 ! برابر كنند چه مي شود؟4نظر دارند 
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 1960در سال .  برابر4 و حجم توليد نفت )24( برابر شده است 15/2 حجم واردات ايران 1970 تا سال1960    از سال 
 درصـد پرداختهـاي     5/53،  1970 جاري را تكافو كرده است، حـال آنكـه در سـال               درصد پرداختهاي  55درآمد نفت   

خواستيم همه واردات را با       مي 1960به سخن ديگر اگر در سال       . جاري يعني واردات و خدمات را با نفت پرداخته ايم         
 را با فروش نفـت      1970و اگر بنا بود كل واردات سال        .  ميليون تُن نفت توليد مي كرديم      90فروش نفت بپردازيم بايد     

حال آنكه اگر نفت همان قدرت خريـد سـال   . برابر 4/4 ميليون تُن نفت توليد مي كرديم يعني      400مي پرداختيم بايد    
كه تازه مدعي هستند واردات ديگر كاالهاي تمام ( برابر شدن حجم واردات 15/2 خود را حفظ مي كرد در ازاء 1960

 درصـد نسـبت بـه سـال     20كاالهاي واسط و سرمايه هستند، يعني قيمت ها شان حداقل ساخته نيستند بلكه مواد اوليه و  
 توليـد نفـت در سـال        -خواستيم بهاي تمام واردات را با فروش نفت بپردازيم            در صورتي كه مي    -) كمتر است  1960
 55  نفت - 1960ل  نسبت بسا1970 در سال -سخن كوتاه در يك دهه .  ميليون تُن مي شد5/193، حداكثر بايد    1970

 درصـد واردات را  63 بيش از 1970و  اگر در نظر بگيريم كه در سال    . درصد قدرت خريد خود را از دست داده است        
تشكيل مي داده است و قيمت اين كاالها حداقل ده درصد از قيمت كاالهـاي  ) كاالهاي واسطه (كاالهاي آماده مونتاژ    

در .  درصد كاسـته شـده اسـت       60ز قدرت خريد نفت تنها در يك دهه حدود          اتمام ساخته ارزانتر است، خواهيم ديد       
تمام اين مدت رژيم شاه بجاي آنكه دست كم قدرت خريد نفت را ثابت نگاهدارد، خـود عامـل عمـده جلـوگيري از                    

 . افزايش قيمتها بود و بجاي افزايش قيمت در سود اربابان، شعار خود را افزايش سريع توليد قرار داده بود

 

 مقايسه قيمت انرژي حاصل از نفت با قيمت انرژي حاصل از منـابع انـرژي زاي                 :قسمت دوم 
 :ديگر

    در قسمت اول اين مطالعه، ديديم تورم چه نقشي در غارت زير سلطه ها بازي مي كند و چگونه موجب تراكم ثروت          
از آنجـا  . فتي را كه مي خرد، نمي پـردازد ها و سرمايه ها مي شود و چسان غرب از راه تورم پول، بخش عمده اي از ن               

كه شاه در موافقت با استراتژي آمريكا پيشنهاد كرده است و هنوز اصرار دارد كه هزينه استحصال نفت از ذغال سنگ و 
 و از آنجـا كـه آگـاه كـردن خواننـده از      ٭ماسه هاي نفت آلود، يا هزينه توليد انرژي از منابع ديگر، مالك قرار گيـرد        

 اساسي درباره مهمترين بخش اقتصادي كشور را وجه همت خويش ساخته ايم، در اينجا قيمت هاي نفت را بـا    اطالعات
 .شونده مقايسه مي كنيم» مواد جانشين«قيمت هاي 

   توليد سه نوع انرژي، يكي انرژي اتمي، ديگري انرژي خورشيد و سومي از انرژي ژئومتري، بعنوان انـرژي جانشـين                    
غير از اين سه نوع انرژي، از تبديل ذغال سنگ به نفت و استحصال نفـت از ماسـه                   . اي صنعتي است  مطمع نظر كشوره  

در زير به امكانات توليد انرژي از اتم و خورشيد و حـرارت عمـق زمـين و ذغـال و     . هاي نفت آلود نيز گفتگو مي رود   
 :ماسه ها و هزينه توليد و مشكالت آن يك بيك مي پردازيم

 

 :رژي اتمي ان-بند اول 
اتمي، داراي مدل هاي مختلفي هستند و با روشهاي گوناگون برق توليد مي كنند، امـا   ) مراكز(    گر چه سانترال هاي     

اين مدار از معدن اورانيوم شروع و به گورستان فضـوالت           . همه آنها يك زيرساخت دارند كه آنرا مدار سوخت گويند         
با روش توليد   . كه در آن اين زباله را دفن مي كنند، ختم مي شود           ) مي گويند اورانيوم بعد از سوخت را زباله ات      (اتمي  

اين ماده راديو آكتيو سخت خطرناكي اسـت   . كنوني همه خطر انرژي حاصل از سوخت اورانيوم در همين زباله است           
 نيست مگر آنكه زبالـه      رفع خطر از اشعه هاي اين زباله امكان پذير        . كه تا هزار سال فعال يعني راديوآكتيو خواهد ماند        

براي توجه باهميت خطر يادآور مي شود كه در صورتيكه اروپا برنامـه          . اتمي را در معادن بسيار بزرگ نمك دفن كنند        
 متر مكعب از اين زباله ها خواهد داشـت         1300، اروپا   2000توليد انرژي اتمي خود را در حد فعلي اجرا كند در سال             

                                              
:  ارائه داد، عيناً همان است كه قبالً از زبان شاه طرح كرده بـود 1975وريه  طرحي كه كيسينجر براي حل بحران انرژي در دوم ف  - ٭

 .برابري قيمت نفت با هزينه استحصال نفت از منابع انرژي زاي ديگر
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 اينرا نيز بايد گفت كه تكيه بـر خطـر زبالـه    )25(!  كليومتر مربع الزم است800 وسعت كه براي دفن آن معدن نمكي به   
 .اتمي بدان معني نيست كه استفاده از نفت، بويژه ذغال سنگ بي خطر و در آلودگي فضا بي تأثير است

تظـاهرات مـردم اروپـا     و )26(شگفت اينجاست كه همزمان با مخالفت شديد مردم آمريكا با ايجاد سانترالهاي اتمي            
عليه توليد برق اتمي شاه نفت ايران با به ثمن بخس به اربابانش مي دهد و درآمدهاي آنرا هم صـرف خريـد سـانترال                    

و سرنيزه اجازه نمي دهد كسي از او بپرسد آيا بهتر نيست بجـاي خريـد   ! تربيت و كادر براي ادارة آن مي كند   ) كوره(
لمي كه براي نسل ما و نسل هاي آينده دارد و تربيت كادر آنهم بتعداد هـزار تـن، و    سانترال اتمي با وجود خطرات مس     

تحمل هزينه هاي سنگين ايجاد اين سانترال، نفت كمتر بفروشيم و براي آينده نگاهداريم و كـادر بـراي صـنعت نفـت                  
 تربيت كنيم؟

 

 : از نفت هزينه توليد برق از اورانيوم و مقايسه آن با هزينه توليد برق-1     
 

  تجزيه هزينه توليد برق از اورانيوم-5جدول 
 درصد                                                                                                                               

 %30        مرحله تصفيه اورانيوم
 %24         بهاي اورانيوم

 %3         به گازتبديل اورانيوم
     ساخت ماده سوختني مركب از اورانيوم تصفيه شده

 %15        پوشيده شده وسيله فلز
 %8                       بي خطر كردن زباله اتمي

 هزينه هاي مالي با فرض اينكه نرخ بهره در مدت
 %20      عمل سانترال بطور متوسط ده درصد باشد

 100          جمع
 
ته از اجزاء فوق، بهاي اورانيوم ممكن است در معرض تغييرات مهم قـرار گيـرد و بـا توجـه بـه محـدوديت ذخـاير،               الب

و در اين صورت با آنكه مي گويند بهاي اورانيـوم چنـدان بحسـاب نمـي           . كشورهاي دارنده، بهاي سنگيني طلب كنند     
با توجه به تركيب فوق، هر كيلو وات ساعت برق          بر اساس قيمت هاي فعلي و       . آيد، تركيب فوق ممكن است تغيير كند      

 سـنت هزينـه     94/0 سنت اسـتهالك و      13/2سنت آن هزينه استخراج و قيمت فلز،         76/0 كه.  سنت تمام مي شود    83/3
و اگر بهاي برق حاصل از اورانيوم را با بهاي يك كيلووات سـاعت بـرق حاصـل از نفـت قبـل از        . تصفيه اورانيوم است  

 كـه قيمتهـاي نفـت       1973عني كمي كمتر از يك چهارم قيمت برق حاصل از اورانيوم و بعد از نـوامبر                  سنت ي  1نوامبر  
. برابر كمتر از قيمت يك كيلووات برق حاصـل از اورانيـوم اسـت              4/2 سنت مي باشد كه تازه       60/1افزايش پيدا كرد،    

 . )28( و )27(

 

 : سرمايه گذاري الزم-2     
در آمريكـا در     (150 تا   145جام داده اند براي توليد هر كليووات ساعت برق، سرمايه اي ميان                  برابر محاسباتي كه ان   

اگـر  ) 29(. دالر بـه قيمـت ثابـت بايـد بكـار انـداخت         )  دالر افزايش يافته است    202 اين سرمايه گذاري به      1969سال  
در نظر دارند اجرا كنند، ميـزان سـرمايه          1990بخواهيم بر اساس برنامه هاي توليد برق اتمي كه آمريكا و اروپا تا سال               

 : ميليارد دالر در آمريكا و اروپا بايد سرمايه گذاري شود1500الزم را برآورد كنيم بايد گفت كه حداقل 
مگاوات و  300ر000 به 1985 مكاوات و تا سال 145000 به 1980    آمريكا در نظر دارد توليد برق اتمي خود را تا سال 

و اگـر   .  ميليارد دالر نيـاز دارد     700اين مقدار توليد، به سرمايه اي در حدود         .  مگاوات برساند  500000به   1990تا سال   
فرض كنيم كه مجموع اروپا نيز همين سرمايه گذاري ها را انجام دهند، با توجه به احتمال فزوني هزينه انجام يافته از                      
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 سال 25و اين تازه بر فرض اينست كه نفت در . )30(الزم است    ميليارد دالر سرمايه     1500هزينه پيش بيني، در مجموع      
بدينسان گذشته از خطرات توليد برق اتمي و گراني آن نسبت به بهاي بـرق            . آينده همچنان سيل به  غرب سرازير شود       

نباشد، خرج  كه تازه اگر سانترال ها از حدي بزرگتر -توليدي از نفت و زمان الزم براي آنكه انرژي اتمي توليد گردد          
 .   دو مانع بزرگ راه را بر جانشين كردن اتم بجاي نفت، مسدود مي كند-آنها بيشتر از دخلشان مي شود 

 
در حقيقت اگر جريان نفت قطع شود غرب نـاگزير اسـت قسـمت     .  مانع سرمايه گذاريهاي عظيم است     -مانع اول    -     

هـاي عظيمـي را      و اين امر سرمايه گـذاري     . ده ديگري تهيه كند   عمدة انرژي را كه اكنون از نفت تهيه مي كند، از ما           
درصد افزايش خواهـد يافـت و مصـرف آن در سـالهاي              6/4برابر پيش بيني مصرف انرژي جهان سالي        . طلب مي كند  

 :مختلف به ميليارد تُن ذغال سنگ عبارت خواهد بود از
 

 )31( مصرف انرژي در جهان به ميليارد ُتن ذغال سنگ -6جدول 
 سال

 ميزان مصرف

1967             1980               1990               2000 
53/6              11                   17                    25 

 
اگر انرژي مصرفي را از جنس برق بكنـيم و          . درصد كل انرژي مصرفي دنيا از نفت بدست مي آيد          45   در حال حاضر    
درصد از انرژي از نفت بدست خواهد آمد، جدول زير ميزان مصرف ا نرژي  45 همه ساله 1990ا سال فرض كنيم كه ت 
 . انسان مي دهد) ميليارد كيلووات ساعت(جهان را به برق 

 .در ستون سوم ما انرژي حاصل از نفت را به برق آورده ايم
 

  سال آينده20 مصرف انرژي در -7جدول 
 برق ميليارد كيلووات پيش بيني مصرف انرژي به سال

 ساعت
پيش بيني برقي كه از نفت توليد خواهد شد به 

 ميليارد كيلووات ساعت
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

25500 
26700 
27900 
29200 
30550 
32000 
33500 
35050 
36700 
37900 
39600 
41500 
43500 
45500 
47700 
50000 

11500 
12000 
12550 
13150 
13780 
14450 
15150 
18860 
16580 
17050 
17850 
18750 
19600 
20550 
21530 
22550 

 
 25 جانشين انرژي حاصل از نفت بگردد و سانترال هـاي اتمـي              1975     حال اگر فرض كنيم كه انرژي اتمي از سال          

گـذاري را بـا      ليد سرمايه گذاري بعمـل آيـد و ميـزان سـرمايه           فقط براي افزايش تو    1976سال كاركنند يعني از سال      
 . ميليارد دالر براي هر يك ميليارد مگابرات برق فرض كنيم1400احتساب استهالك و سود سرمايه، 

  سال آينده براي كسب كل انرژي مصرفي، از اتم20 ميزان سرمايه گذاري الزم در -8جدول 
 ميزان سرمايه الزم به ميليارد دالر ووات ساعت برقتوليد انرژي الزم به ميليارد كيل سال
1975 11500 16100(  )   
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1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

500 
550 
600 
630 
670 
700 
710 
720 
750 
800 
850 
900 
950 
980 
1020 

700 
770 
840 
882 
938 
980 
994 
1008 
1050 
1120 
1190 
1260 
1330 
1372 
1428 
 

 31962 20830 جمع

 
 ساله  25، سرمايه گذاري انجام گرفته را براي يك دوره          ٭ سال فرض كنيم     25 اگر دوره فعاليت مركز برق اتمي را         -    

 سال است 25ما در اينجا كل سرمايه گذاري الزم را آورديم بعلت آنكه گرچه دوره استهالك آن . بايد محسوب داشت
 .د از پيش بعمل آيدولي باي

 انجام يافتـه اسـت خـالي از اشـتباه     - و نه داده هاي واقعي و سري     -اگر اين محاسبه كه بر اساس داده هاي منتشره            
 20باشد، ميزان سرمايه گذاري الزم براي جانشين كردن انرژي از منابع ديگر غير از نفت، بجاي انـرژي نفـت، حـدود                     

 سال حداكثر پولي كه غرب بابـت  15اما در اين . وپاي غربي و آمريكا با هم خواهد شد برابر توليدهاي ناخالص ملي ار    
نه درآمد كشورهاي نفت خيز كه درآمد آنها و كمپانيهاي نفتي و سـرمايه گـذاري در نفـت بـر        (نفت خواهد پرداخت    

ايه اي دست كم  سال آينده موجب ذخيره سرم   15بديگر سخن جريان نفت ظرف      . يك ششم مبلغ فوق است    ) روي هم 
 برابر مجموع تمام توليد ناخالص ملي كشورهاي اروپاي غربي و آمريكـا مـي   18تا  17 هزار ميليارد دالر يعني 26 تا   25

و وقتي بدانيم همه درآمدهاي نفت هم در اقتصاد غرب بكار مي افتند  كه همين سرمايه اي كه ذخيره مي شود                       .گردد
ه درصد بغرب عايد مي كند  كه نفت ده ها رشته صنعتي بوجود مـي آورد كـه        درآمد ساالنه اي در حدود د     دست كم   

اسـت و  در آنها بعنوان ماده خام مورد استفاده قرار مي گيرد، متوجه مي شويم چرا مسائل مربوط به نفت همواره سري      
 .گذارند تحليل اقتصادي سر از نقش نفت در سازوكارهاي رشد اقتصادهاي صنعتي درآورد نمي
 1000بـا قـدرت توليـد    » آب با فشار ثابت«در حقيقت يك سانترال اتمي با سيستم  :  ذخاير اورانيوم است   مانع دوم  -    

و ذخـاير اورانيـوم كشـورهاي       .  تُـن اورانيـوم نيـاز دارد       180 تُن و ساالنه     4500 ساله خود به     25مگاوات در دوره كار     
 :)32 (غيركمونيست به شرح جدول زير است

 
 
 
 
 
 
 

                                              
معلـوم  . بدينقرار عمر سانترالهاي خريداري ايران با عمر چاههاي نفت با هم تمام مي شود         .  سال است  25 عمر سانترال هاي اتمي      - ****

 !خريد سانترال آمريكايي با پوشش فرانسوي چه دردي دوا مي كند؟نيست 
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  ذخاير اورانيوم جهان-9 جدول
منابعي كه مي توان هر ُتن آن را با ده  كشور 

 دالر استخراج كرد به تُن
 ميزان استخراج ساالنه به تُن

 كانادا
 اتازوني

 افريقاي جنوبي
 فرانسه
 نيجريه
 گابن

 جمهوري آفريقاي مركزي
 استراليا
 اسپانيا
 پرتقال

 كشورهاي مختلف

175000 
200000 
155000 
35000 
20000 
10000 
10000 
10000 
8000 
7000 
20000 

10000 
17500 
4500 
2600 
1500 
400-700 

 500حداقل 
1100 
400 
200 
300 

 38000 650000 جمع

و اگر   1980    اگر روش فني همين روش باشد كه هست و استخراج به ميزان فعلي افزايش يابد، منابع اورانيوم تا سال                    
 1000دار هم صرف توليد برق مي شود با توجه به ميزان نيـاز يـك سـانترال اتمـي                    آن مق .  تمام خواهدشد  1985نه تا   

 .مگاوات، اندكي ناچيز از كل مصرف انرژي را بيشتر بر نمي آورد
اگـر  . دهند    علت آنست كه روشهاي بكار گرفته شده كمتر از يك درصد انرژي اتم اورانيوم را مورد استفاده قرار مي        

انـد، كامـل گرداننـد     قات منظور كنند و روشهايي را كه هم اكنون با موفقيـت آزمـايش شـده   بودجه كافي براي تحقي 
در اين . هزار تُن نفت خواهد شد 600ر000 تُن نفت است، برابر 8600قدرت انرژيك يك تُن اورانيوم كه اكنون برابر     

زينه استخراج زياد مي تـوان اسـتخراج   اورانيوم جدول فوق بعالوه اورانيومي كه با ه   (ميليون تُن اورانيوم     8/1صورت  
 )33(. حداقل ده برابر ذخاير موجود نفت، انرژي توليد خواهد كرد) كرد

   و اگر دو تريوم و توريوم ولي تيوم را نيز كه مي توانند در رآكتور اتمي كاتاليتيك بكار گرفته شوند بر آن بيفـزاييم،                   
و مي گوينـد كـه      . ر انرژي نفت و ذغال و گاز موجود خواهد بود         انرژي كه مي توان بدست آورد چندين ميليون براب        

اما درباره خطرات انرژي اتمي هنوز عقيده غالب بـر اينسـت كـه           ) 34(فضوالت اتمي را نيز مي توان از نو بكار گرفت           
 )35(اين خطرات وجود دارند و براي بشر مهلك هستند  
 پس از تمام شدن نفت مي دهند و ارزيابي ها با خوشـبيني زيـاده از                 اما اين وعده ها را براي پايان قرن حاضر، يعني         

البته با توجه به هزينه هاي سرمايه گذاري سنگين و وجود نفت مفت سرمايه داري دليلي هم نمي بينـد          . حد توام است  
 بـرده شـدن در   با آنكه خوب مي داند اگر نفت بجـاي بكـار      . كه توليد انرژي را از منابع ديگر غير از نفت جدي بگيرد           

 همچنان  )36( توليد انرژي، ذخيره گردد و در پتروشيمي بكار رود، هر بشكه آن حداقل ده برابر قيمت خواهد داشت،                 
 شركت هاي نفتي وعده مي دهند كه در .دهد سياست استخراج نفت را در حداكثر مقدار و در حداقل زمان ادامه مي

 ).37(!! شان به شيمي اختصاص خواهد يافت  درصد از فعاليت هاي گروه هاي60پايان قرن 
اگر جدول ذخاير اورانيوم را با جدول ذخاير نفت مقابله و مقايسه كنيم مي بينيم، آنها كـه اورانيـوم دارنـد و نفـت                             

ندارند، سياستشان سوزاندن نفت است با زياده روي و اسراف و با تأني آماده كردن اسباب توليد انرژي از منـابع ديگـر               
و شاه نفت را سيل آسا روانه كشورهاي صنعتي مي كند و به جاي آن به مردم كشور وعده مي دهـد كـه در               . وِيژه اتم ب

 !!توليد انرژي از اتم از كشورهاي صنعتي عقب نخواهد ماند
ي و حاصل سخن آنكه غرب به عمد و به زيان تمامي بشريت و نسل آينده مي خواهد با غارت منابع نفتـي كشـورها                            

يك لحظه . فراهم كند... نفت خيز، سرمايه هاي الزم را براي سرمايه گذاري هاي خود در زمينه هاي انرژي و شيمي و  
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تأمل و تفكر روي ارقام سرمايه گذاري هايي كه در صورت قطع جريان نفت غرب تنها در رشته انرژي بايد بعمل آورد،            
 .ن از يكدهم فوق به مراتب كمتر استروشن مي گرداند، قيمت فعلي نفت از قيمت واقعي آ

    باري از آنجا كه قيمت توليد انرژي از ذغال سنگ، از قيمت توليد انرژي از اتم كمتر نيست، ما از مقايسه قيمت نفت               
تنها اين نكته را يادآوري مي كنيم كه صرفنظر از تأثيرات سـخت زيـان بـار توليـد                   . و قيمت ذغال صرف نظر مي كنيم      

غال در آلوده  كردن فضا، تنها كشورهايي كه مي توانند با هزينه هاي مقبولي آنرا مورد استفاده قرار دهند،         انرژي از ذ  
 .آمريكا و چين و دو سه كشور ارزيابي هستند

 

 : انرژي خورشيدي-بند دوم 
 .يكي تبديل به برق و ديگري استفاده مستقيم:    از انرژي خورشيد از دو راه مي توان بهره يافت

 

 : تبديل انرژي خورشيد به برق-1
    اگر بخواهند انرژي خورشيد را تبديل به برق كنند، هزينه توليد بعلل مشكالت فني، از هزينـه توليـد انـرژي از اتـم                    

 :اين مشكالت بر دو دسته اند. بمراتب گرانتر خواهد شد
 -     دسته اول

مثالً در جنوب اروپا خورشيد را ظرف سال مي توان به           . بايستهنتابيدن خورشيد در پاره مناطق روي زمين به ميزان           -1
 . اما در شمال اروپا بعلت پوشيدن بودن آسمان از ابر، نمي توان. اندازه كافي مشاهده كرد

 .ذخيره انرژي براي شب اين اشكال هم در مورد كشورهاي آفتابي و هم در پاره كشورهاي ابري وجود دارد -2
 –    دسته دوم 

 براي تبـديل انـرژي   -2هزينه حمل و نقل انرژي بعلت فاصله زياد سرزمينهاي آفتابي از نقاط ابري بسيار زياد است   -1 
تعداد اين سـلول هـا، بايـد زيـاد و ابعادشـان بسـيار       . آفتاب به برق به شبكه هايي از سلول هاي تبديل كننده نياز است    

ا بدست آوريم، گوييم كه اگر خواسته باشيم از نور خورشيد برقي         براي اينكه تصوري از ابعاد اين سلول ه       . بزرگ باشد 
 كيلومتر مربع 15000باندازه برقي توليد كنيم كه در آمريكا توليد مي شود، در شرايط كنوني تكنولوژي، مساحتي برابر           

 3 سـال آينـده    15آمريكا ظـرف    . در محلي كه هر روز بر آن خورشيد بتابد و بتعداد زياد سلولهاي غول آسا، نياز است                
 20،  2020ميليارد دالر خرج تحقيق درباره استحصال انرژي خورشيد خواهد كرد و پيش بيني مي كنند كـه در سـال                     

در حال حاضر قمرهاي مصنوعي انرژي خـود را از خورشـيد            . )38 (درصد انرژي آمريكا از خورشيد توليد خواهد شد       
 درصـد  11يي انجام مي گيرد كه از سيليسيوم ساخته شده اند و تنها ) اآينه ه(مي گيرند، تبديل انرژي بوسيله سلول ها        
بـاز  !  هزار دالر براي هـر كليـووات بـرق   270000با هزينة فوق العاده اي برابر     انرژي آفتاب را به برق تبديل مي كند،         

ك شـركت انگليسـي     براي اينكه تصوري از گراني برق كه بدين ترتيب تهيه مي شود بدست بدهيم، مي گوييم اخيراً ي                 
بـه  ( ولـت  12الگو قرار دادن روش بكار رفته در قمرهاي مصنوعي سلولي ساخته است كه با جذب نور خورشـيد بـرق             

بدين ترتيب و اگر بخواهيم هزينه توليد برق .  دالر است45000 تا 4000مي سازد و قيمت آن ) قدرت باطري اتوموبيل
 .هيم، رقم پولي كه غرب بابت نفت بايد بپردازد رقمي نجومي مي شوداز خورشيد را مالك تعيين قيمت نفت قرار د

 

 : استفاده مستقيم-2    
خانه ها را بايد طوري بسازند كه ديوارهايشان قادر باشند انرژي .     اين روش تنها بكار گرم كردن منازل مي تواند آمد

اال مي برند، يكي تابش آفتاب و ديگري ذخيـره انـرژي            باز دو امر هزينه توليد انرژي را بسيار ب        . خورشيد را جذب كنند   
اين هر دو روش هنوز در مرحله طرح باقي مانده است و با ُكندي پيشرفت فني در اين زمينه هـا، تـا سـال                         . براي شب 
 .استفاده از انرژي خورشيد، از افسانه بواقعيت راه نخواهد برد 2000

واند در دسترس استفاده بشر قرار گيرد، اما بعلت نياز به سـطوح آينـه اي                   بدينسان با آنكه انرژي خورشيد زودتر مي ت       
 .توان سود جست از اين روش در نواحي گرم و خورشيدي مي. بسيار و انتقال برق توليد آن بسيار گران تمام مي شود
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رفته شـود و بـه تكامـل        و در اين مورد نيز، نفت ارزان مانع از آنست كه بودجه كافي براي تحقيقات علمي در نظر گ        
به يقين اختصاص نفت تنها به پتروشيمي نه هم به بشر امكان خواهد داد از آن اسـتفاده  . تكنولوژي شتاب بخشيده گردد 

اما چگونـه   . درست بعمل آورد، بلكه كشورهاي صنعتي را نيز وادار خواهد كرد براي مسئله انرژي راه حل فوري بيابند                 
 .د، وقتي رژيم هاي دست نشانده نفت را مفت و فراوان در اختيارشان مي گذارندبه اينكار تمكين خواهند كر

 

 : انرژي ژئوترمي يا انرژي موجود در درون زمين-بند سوم 
مي دانيم كه حرارت زمين هر چـه بـه مركـز آن فروتـر رويـم،                 :     بعنوان رقيب نفت از اين انرژي نيز حرف مي زنند         

اين حرارت، از بين رفتن مواد راديو آكتيو موجود در اجسام و موادي است كه زمين را         عامل ايجاد   . زيادتر مي گردد  
اما اين انرژي مانند ديگر انرژي ها در زمين بطور نـابرابر       . اين انرژي را مي توان پايان ناپذير دانست       . تشكيل مي دهند  

ست اما در پـاره اي نقـاط ايـن افـزايش      درجه ا3ميزان متوسط افزايش درجه حرارت به ازاء هر صد متر : وجود دارد 
 . درجه مي رسد و در برخي نقاط از يك درجه تجاوز نمي كند14، حتي به  5درجه حرات به 

مـي تـوان انـرژي آب    .    ديگر اينكه، انرژي درون زمين مثل نفت و ذغال قابل ذخير و حمل و نقل به نقاط دور نيست        
امـا خـود آب گـرم درون زمـين را          . ي مجاور چاه مورد استفاده قرار داد      درون زمين را تبديل به برق كرد و در نواح         

 .بعلت وجود مواد شيميايي خطرناك در آن، نمي توان مورد استفاده مستقيم قرار داد

 

 :هزينه توليد
مراكـز  در  .    از اين انرژي در حال حاضر در پاره اي كشورها نظير فرانسه و لهستان در شوفاژخانه ها استفاده مي كنند                   

 1973مطابق محاسبه اي كـه در آوريـل   .  هزارخانه را گرم مي كنند 2 درجه چشمه هاي آب گرم،       38فرانسه آب گرم    
در صورتيكه هزينه همان سطح بـا   .  فرانك فرانسه بوده است    103بعمل آمده است، هزينه يك متر مربع شوفاژ آب گرم           

و ( هاي نفت، محاسبه گران استفاده از آب گرم چشمه هـا             پس از افزايش قيمت   .  فرانك تمام مي شده است     2/78نفت  
درصد  20 از هزينه شوفاژ در صورت استفاده از آب گرم، .را بجاي نفت بسيار با صرفه تر يافته اند) نه آب گرم زير زمين

 .كاسته مي گردد
آمريكا براي ده سـال آينـده       و مثالً   .    در حال حاضر همه كشورهاي صنعتي كم و بيش از اين انرژي استفاده مي كنند              

اما استفاده از آب هاي گرم زير .  ميليون دالر براي استفاده از اين انرژي اختصاص داده است600سرمايه اي در حدود
 . متري زمين وجود دارد، مواجه با سه اشكال است1800 درجه در عمق 70 تا 60زميني كه با حرارت 

 پاك كردن آب از مواد شيميايي -1   
 . خانه را نمي توان گرم كرد2000 متر مكعب آب در ساعت كه مي توان مورد استفاده قرار داد، بيشتر از 100 با -2   
در نتيجه از .  و باالخره استفاده از اين انرژي، باعث سرد شدن آب زيرزمين به ميزان يك درجه در سال مي گردد-3   

 . كردسال بيشتر نمي توان استفاده 40تا  30اين انرژي 
اما تا وقتي نفت مفت و ارزان چون سيل بغرب جاري است، البتـه           بدينقرار مسئله انرژي راه حل هاي گوناگون دارد،         

عقل ناقص سرمايه داري حكم مي كند به اينكه منابع انرژي خود را حفظ كند و با تبديل نفت به انـرژي سـرمايه هـاي          
 .عظيمي را نزد خود انباشت كند

 

 :سنگهاي روغني و ماسه هاي روغن آلود -بند چهارم 
درجـه روغـن     500-450كروژن در گرماي    .    اين سنگها، صخره هايي هستند حاوي ماده آلي جامدي به اسم كروژن           

 .سنگيني مي دهد كه از لحاظ خواص كيفي به خواص كيفي نفت خام سنگين نزديك است
اري هستند در آمريكا در اياالت كلورادو و يوتـا و ويومينـگ                نصف ذخاير اين سنگها كه در حال حاضر قابل بهره برد          

روغن شيسـت را بـا دو   . )39( ميليارد بشكه روغن شيست بدست آورد       600مي گويند كه از اين سنگها مي توان         . واقعند
يكي استخراج سنگ و تقطير آن و ديگر دادن حرارت كـافي بـه معـدن و جـدا كـردن            . شيوه مي توان استخراج كرد    
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روش دوم اين مزيت را دارد كه ديگر نياز به استخراج سـنگ و يـافتن جـا                  . ن از سنگ و خارج كردن آن با تلمبه        روغ
 .براي ريختن سنگ هاي استخراجي كه روغن شان را گرفته اند نيست

 مفـت   اين كان ها را به مزايده گذاردند اما شركت هاي نفتي بعلت سنگيني هزينه توليد و وجود نفت           1968   در سال   
 بار ديگر اين كان ها را بمزايده گذاردند اما هنوز اسـتخراج ايـن               1972در سال   . خاورميانه در مزايده  شركت نكردند     
 بشكه در روز بكـار  100 پيش بيني شده بود كه اگر كارگاهي با ظرفيت 72در سال   . روغن وارد مرحله عمل نشده است     

 ).40(دالر بفروشد  74/3 ، بايد هر بشكه روغن را درصد داشته باشد12افتد و بخواهد سودي برابر 
.  ميليارد بشكه روغن هستند300     اما شنهاي روغن آلود كه باز بطور عمده در كانادا و اتازوني يافت مي شوند، حاوي          

ز در   هـزار بشـكه در رو      45كارخانه اي با ظرفيت     .  در كانادا شروع شد    1967بهره برداري تجارتي از اين شنها در سال         
ماسه هاي بهم چسبيده    .  ميليون دالر از دست داد     87اما با ناكامي روبرو شد و شركت عامل         . اين تاريخ شروع بكار كرد    

اگر همه روغن اين شنها به شيوه اي كه در كانـادا بكـار              . بعد از گرفته شدن روغن، حجمي سخت عظيم پيدا مي كنند          
از اينروسـت كـه در صـددند شـيوه اي پيـدا      . زير شن دفن خواهد شـد رفت، استخراج بشود، ببادي تمام قاره آمريكا     

 .كنندكه در عين استخراج روغن، حجم ماسه ها تغيير نكند و بويژه متحرك نشوند و تا آنجا راه هنوز بسي دراز است
برابـر  ) 1953-73 ( سال گذشته20    و درباره استحصال نفت از ذغال سنگ همينقدر بگوييم كه تفاوت هزينه توليد در      

اين برآورد، خود نشان مي دهد كه برآورد ما از هزينه     . )41( ميليارد دالر بوده است      1000برآورد يك كارشناس عرب     
 . سال آينده برآورد در حداقل است20توليد انرژي از اتم در 

 

  نتيجه و حاصل سخن–بند پنجم 
 شرحي كه كوشش شد كوتـاه  -ه بدانها راجع است، آمد     بدينسان با شرحي كه درباره انواع انرژي ها و طرحهايي ك        

 : جاي ترديد باقي نمي ماند كه-و ساده و جامع باشد 
در صورتيكه توقعات تراكم سرمايه و قدرت بگذارد و جهـان از روابـط سـلطه                .  مشكل انرژي غيرقابل حل نيست     -1      

گذاردن هزينه توليد آن به كشـورهاي صـنعتي، مـي    ، با جلوگيري از اسراف بند گسيخته مصرف انرژي و وا         آزاد گردد 
در شرايطي و به ترتيبي كه اثرات مرگبار بـر زنـدگاني طبيعـت و    . توان انرژي الزم را از ساير منابع موجود فراهم كرد 

. قدرت هاي صنعتي مسلط نمي خواهند دينـاري بابـت توليـد انـرژي از منـابع ديگـر متقبـل شـوند                  . بشر بر جا نگذارد   
ن آشكارا اينست كه تا قطره آخر نفت را استخراج كنند و ببرند و بدان سرمايه هاي عظيمـي را در كشـورهاي                       سياستشا

خود ايجاد و انباشت كنند و از محل اين سرمايه ها كه در حقيقت به  كشورهاي نفت خيز تعلق دارد، بخشي را صـرف                         
 .توليد انرژي نمايند

 انرژي از منابع ديگر حتـي اگـر از خـواص متعـدد نفـت صـرفنظر كنـيم،  و         قيمت فعلي نفت در مقايسه با قيمت -2    
فراموش كنيم كه در صورت بكار گرفته شدن در شيمي، قيمت يك بشكه نفت خام ده برابر بيشتر از قيمت نفت خام در                     

 حتـي يـك   - با توجه به سرمايه گذاري هاي عظيم كه توليد انرژي از منابع ديگر مي طلبـد       -حال حاضر خواهد شد،     
 تـا  11در حقيقت وقتي مي گويند اگر ذغال سنگ نفت توليد شود هر بشكه            . پنجم قيمتي را كه بايد داشته باشد، ندارد       

 دالر تمام مي شود، بنابراين نبايد قيمت نفت از اين حد باالتر رود، اين واقعيـت را از افكـار عمـومي پوشـيده مـي             12
واقع .  جريان دارد، بدون نياز به سرمايه گذاري مورد استفاده قرار مي گيرد            دارند، كه نفتي كه در حال حاضر به غرب        

آنستكه كشورهاي صنعتي بهاي تأسيسات را با پايين نگاه داشتن قيمت نفت از محل درآمدهاي خود نفت يعني از كيسه                    
 سال ديگر هـم     15ه تازه تا    ك(حال آنكه اگر بخواهند از منابع ديگر انرژي تهيه كنند           . كشورهاي نفت خيز پرداخته اند    

 سال آينده 15 بشرحي كه آمد ظرف) از لحاظ فقدان سرمايه هاي الزم و هم از لحاظ ُكندي پيشرفت فني ممكن نيست    
معنـاي  .  بايد در توليد انرژي سرمايه گذاري كنند       1975چندين و چند برابر توليد ناخالص ملي آمريكا و اروپا در سال             

رهاي صنعتي تمامي توليدهاي ناخالص خود را نيز صرف توليد انرژي جانشين انرژي نفت اين سخن آنست كه اگر كشو
اينست جا و اهميـت نفـت در رشـد    . كنند، هنوز نخواهند توانست به اندازه انرژي حاصل از نفت، انرژي تحصيل كنند    

ي بكنـار، زنـدگاني    سال ديگر بـدون نفـت، رشـد اقتصـاد    20كشورهاي صنعتي حداقل تا     . اقتصادي كشورهاي صنعتي  
 روشن است كه صرف يك مقايسه سادة هزينه توليـد بـراي تعيـين قيمـت      بدينقرار. روزمره شان هم غيرممكن مي شود     
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نفت كافي نيست، بايد ميزان سرمايه اي را هم كه بايد در اين رشته بكار انداخت و اثر اختصـاص سـرمايه را بـه توليـد           
و وقتي اين امور را در نظرها مي آوريـم بـه ابعـاد              . تصادي نيز در نظر گرفت    انرژي بر ميزان كاهش مجموع فعاليت اق      

 .خيانتي كه به كشورهاي نفت خيز مي شود و به ميزان غارتي كه از آنها بعمل مي آمد بهتر پي مي بريم
وجدان و شعور به     آگاهي بر اين واقعيت ها، ما را از بند ذهنيات مبهم و برخوردهاي ناسالم نجات خواهد داد؟ در ما         
 .لزوم وحدت ملي را بيدار خواهد كرد؟ در ما اراده وحدت را برخواهد انگيخت؟ اميد كه چنين كند

 

 حواشي و ماخذ
 فصل اول بخش دوم

 

 مـورخ  31 درباره تعيين قيمت ها در حد استراتژي اقتصادي امريكا، گذشـته از قطعنامـه پـاريس، و خبرنامـه شـماره                   -1
 : توان به مي1352اسفندماه 

. , Dec6. aise de Science Politique, noç Revue Frantroliere Internationale,éLa Crise P: Taki Rifai
1972, Paris. 

 و نيز به فصل دوم كتاب
J. M. Chevalier: Le Nouvel Enjeu Pétrolier, Paris. 

 است تهيه شده 1973كه در سال ) 155پلي كپي صفحه (و باالخره به گزارش 
Intergration sur le Future. 

كردن توليد نفت و اختيار امريكا در تعيين قيمت هاي نفتي نگاه كنيد به مقاله تقي رفاعي » غيرمحدود« دربارة -3و 2
، چاپ تهران، اكونوميست، 1345 ترجمه مهندس محمد مهتدي، مرداد –مذكور در فوق و نيز كتاب بهاي نفت خاورميانه 

 .فصل پنجم
ر قصور آينده سنجان اقتصادگرا كه تمامي جوانب امر را در نظر نمي گيرند و بدون عنايت به سياسي بودن امر تعيـين                        ب -4

قيمت، و بدون جمع آوردن همه عناصر و تشخيص هويتي كه اين عناصر با هم مي سازند، به سنجش آنهم، به سنجش آينده 
در حقيقـت خبرگـان ايـن    . ه فرانسه، دليل و حجتي به تمام اسـت       دست مي زنند، كتاب منتشره كميسارياي سازمان برنام       
پيش از بحران و افزايش قيمت      !! شش ماه ) همان نامحدود بودن توليد   (سازمان برنامه بر اساس ميزان رشد توليد مواد نفتي          
 هزينه توليـد     نيز كه  1980-90 كه بجاي خود، حتي در دهه        1970-80ها پيش بيني كرده اند كه قيمت هاي نفتي در دهه            

 :نگاه كنيد به!! باال خواهد رفت، افزايش نخواهند يافت
Plan et Prospectives, Commissariat Géneral du Plan, Paris, 1er trimestre 1972, pp 78-80. 

  جدول نقل شده است از متن پلي كپي منقول در فوق-5
Interrogation sur le Furure 143، ص 

 Revolution Africaine, pp 22-24، 1975 ژانويه 30 تا 24 -6
 : درباره موازنه بازرگاني و موازنه پرداختهاي امريكا و اثر آن بر موقعيت دالر نگاه كنيد به فصل پنجم كتاب-7

Calude Henry: L´Affrontement des Monnais, Ed. Ouvriéres. 
 72 و 61 و 60صص :  كنيد به نگاه1970-80 درباره موازنه بازرگاني امريكا در اوايل دهه -8

Prospectives Economique de l´O.C.D.E. 
 :83 و 82 صص -9

Main Economic Indicators. 
 نگاه كنيد به اظهارات مقامات رسمي امريكايي دربارة ميزان كسري موازنه آمريكا در آينده مندرج در خبرنامه اسفند -10
 .1352ماه 
 فرآورده ها وقتي كشور توليد كننده در جرگه كشورهاي صنعتي بويژه امريكاست نگاه  درباره باالتر بودن قيمت هاي-11

 :كنيد به
Paul Bairoch: Diagnostic de l´Evolution Economique du Tiers-Monde 1900-1966, pp 159-69. 
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 درصد افزوده 5 صنعتي  بر قيمت هاي مواد خام صادره كشورهاي1965 تا 1952 اين كتاب در فاصله 167بنا بر جدول ص 
 !! درصد كاسته شده است16شد و از قيمت همين فرآورده ها وقتي كشور صادر كننده زير سلطه بوده 

 بدينسو، خصوص فرآورده هايي كه در اختيار امريكا هستند نگاه كنيد به 1968 درباره افزايش قيمت ها از سال -13و 12
 فصل دوم

Conference des Nations Unies sur le Commerce et le Development, Volum IV 
 نسـبت بـه   1970جالب اينجاست كه قيمت مس شيلي تا وقتي ملي نشده و توليد آن در انحصار امريكا بود يعني در سـال       

 سـقوط كـرد و در سـال    173 بـه  226 شاخص قيمت از 1971 دو برابر شده بود، اما بمحض ملي شدن يعني در سال           1960
 !!سير نزولي خود ادامه داد قيمت به 1972
 .30 و 29 صص 16 نگاه كنيد به مكتب مبارز، شماره -14
15- 2197Annuaire Statistique des Nations Unies,   به نقل از كتاب الجزاير به سران دولتهاي عضو اوپـك، ص ،
122. 
 .1974 ژانويه 29 لوموند، -16
قسمتي از تورم خود را به كشورهاي ... ه وي از طريق صدور سرمايه و  ميزان تورم سه درصد متعلق به امريكاست چرا ك-17

از آن ببعد ميزان .  درصد بوده است8 و در مواردي 6 تا 4 بين 1968ميزان تورم كشورهاي ديگر تا سال . ديگر صادر مي كند
 –فصـل اول    : نگاه كنيـد بـه    براي ميزان تورم در امريكا و كشورهاي صنعتي         .  درصد است  6تورم در خود امريكا نزديك به       

Je?-sais-Inflation, Que´L: Maurice Flamant  
 Dollars and Deficits : Milton Friedman و -

 .بند مربوط به تاريخ پولي امريكا
 15 و 14 صص 1جدول شماره :  و مخصوصاً به-

O.C.D.E.: Les Politiques Actuelles de Lutie Contre L´Inflation. 
 مه اوپك به نقل از كتاب قطعنا-18

Le Nouvel Enjeu Pétrolier. 
  كتاب 74 از ص 1946، 1944قيمتهاي سالهاي .  قيمت ها از منابع مختلف نقل شده اند-19

T. Rifai: Les Prix du Pétrole, Paris, Mars 1974. 
-36ست حال آنكه قيمـت هـا از     بطوريكه مالحظه مي شود از پيش از جنگ تا بعد از جنگ قيمت هاي نفتي تغيير نكرده ا                 

 .برابر افزايش يافته است) ده (10 نزديك به 5/3 تا بعد از جنگ بنا بر كشور 1935
Pierre Mendès France et Gabriel Ardant: Science Economique et Lucidite Politique, idees, 
Paris 4eme trimestre 1973, p 125. 

 .اب بهاي نفت خاورميانه مذكور در فوق از كت1962 تا سال 1947 از سال -
 : از مجله1970 تا سال 1954 از سال -

International Petroleum Industry. 
 trolieréLe Nouvel Enjeu P و نيز از كتاب -

 .1974فوريه  PIW و مجله انگليسي
 هر 1973ي قيمت نفت در ژوئن يعن:  قيمت هاي واقعي ذكر شد و نه قيمت هاي اعالن شده1974 و 1973 براي سالهاي -20

.  افزايش پيـدا كـرد     5/8 تا   5/7 قيمت هاي نفت به      74در ژانويه   .  بوده است  75/3 و حداكثر    60/3 دالر و در نوامبر      2بشكه  
 16، ص Deux ans de Crise Pétroliéreنگاه كنيد به 

 ن قيمت هاي نفت نگاه كنيد به و نيز براي علم و اطالع از قيمت واقعي و قيمت اسمي و نقش آمريكا در تعيي-
T. Rifai: Les Prix du Pétrole 

 )14 و 13 و براي نقش عامل سياسي در تعيين قيمت ها به فصول 7براي قيمت ها به فصل (
 و از آن ببعد را      بهاي نفت خاورميانه   از جدول مندرج در پايان كتاب        1959 و ميزان توليد نفت خاورميانه را نيز تا سال           -21
 نقل كرده ايم) 1351 تا 1342از (ارشات ساالنه بانك مركزي از گز
  نگاه كنيد به نشريه-22

American Institute for Economic Research 
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 درباره رابطه طال و دالر و تقاضاي اروپا از زبان دوگل براي معاوضه دالرهايي كه در دست اروپاييان بود بـه طـال، نگـاه                     -23
 )لبويژه قسمت او: (كنيد به

Jean Lecerf: L´Or et les Monnaies, Histoired Une Crise. 
Jacques Khan: Pour Comprendre les Crises Monetaires. 

  و نيز به -
L´Affrontement des Monnaies. 

 109، ص A-3 به نقل از نشريه سازمان ملل، مذكور در باال، جدول -24
 :  نگاه كنيد به فصل دوم كتاب-25

Louis Puiseux: L´Energie et le Désarroi Post-Industriel, Paris, 4eme trimestre 1973. 
 . كتاب291-305 در مورد مخالفت با سانترال هاي اتمي نگاه كنيد به صفحات -26

Michel Grenon: Ce Monde Affamé d´Energie, Paris, 1er trimestre 1973. 
27- Le Nouvel Enjeu Pétrolier, P 250 
 خاطرنشان مي شويم كه مطابق مطالعه اي كه جمعي از كارشناسان فرانسوي بعمل آورده اند براي آنكه بهاي انرژي حاصل                    و

 دالر و براي 19از اتم با قيمت انرژي حاصل از نفت بتواند رقابت كند، بايد قيمت هر بشكه نفت خام براي مصارف صنعتي به                      
 گاه كنيد به گزارش درباره انتخاب انرژي مناسب براي فرانسه،ن.  دالر افزايش يابد35مصارف خانگي به 

Alternative au Nucléaire, Fevrier 1975/ p 27. 
 محاسباتي كه در آمريكا به انجام رسيده است با توجه به وجود معادن اورانيوم در خود آمريكا و هزينه باالي استخراج                      -28

اما .  توليد برق از ذغال و نفت و هزينه توليد برق از اتم را بوجود آورده استذغال و نفت در آن كشور، احتمال نزديك هزينه
 :نگاه كنيد به. اين امر خاص آمريكاست و در نقاط ديگر جهان مصداق پيدا نمي كند

Plan et Prospectives, Commissariat Général du Plan pp 135-180 
 166-167 همان كتاب صفحات -29
 146-160صفحات  نگاه كنيد به -30

L´Energie et le Désarroi Post-Industriel,  
Le Mande, datés 10, 11, 12, et 13 mars 1973, 
D. Beauchard: Energie Nucléaire et le Jeu Mandial des Pétroliers, 

 : براي افزايش ساالنه مصرف انرژي اينست6/4 مأخذ رقم -31
Memoire Présenté par l´Algerie à la Conference des Souverains et Chefs d´Etat des pazs 
membres de l´OPEC, Alger, mars 1975- p 251 

به .  داده است  4 را برابر    1975-1990 و براي سالهاي     9/4 برابر   1960-1972كتاب فوق رقم افزايش ساالنه را براي سالهاي         
 .ضميمه آماري كتاب حاضر نيز رجوع فرماييد

  و نيز Plan et Prospectives كتاب 179 صفحه -32
Bernard di Grescen-zo: 
Crise de l´Energie ou Crise Politique Paris, 1er trimestre 1974, p 185. 

 Le Nauvel Enjeu Pétrolier كتاب  250 گزارش آژانس اروپايي انرژي به نقل از صفحه -33
 .ارزيابي هاي ديگر نيز بهمين نتيجه رسيده است

 25 همان كتاب مأخذ شماره 49 و 48 صفحات -34
 26، همان كتاب، مأخذ شماره 291-305 درباره خطرات توليد برق اتمي نگاه كنيد به صفحات -35
 : درباره ارزش نفت در صورتيكه صرف پتروشيمي شود و برنامه شركت رويال دوچ شل نگاه كنيد به-37 و 36

Plan et Prospectives, p 30 
38- Le Monde 26-27 mai 1974  
 . اظهار كرده است1971 اين رقمي است كه نيكسون در اوت -39
40- World Petroleum  به نقل Le Nouvel Enjeu Pétrolier ،May 1972, p 21  

41- Ali Maashtah, Dr. Mohamad Ali; Oil Prices and the Strategy of Economic Liberation, 
Baghdad, Second International Seminar, November 1-4, 1974. 
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