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  مقدمه

در مرکز توجه آمریکا قرار  ایران نفتم. 1963-1969ش./ 1342-1348در دهۀ 

آنها به این مادة حیاتی  یصنعت هاينیماش و آمریکا اقتصاد یاتیح انیشر داشت، زیرا

 چرخش يبرا زین ییاروپا يکشورها و ژاپن مانند آمریکا اقمار گرید چهاگر  بود.وابسته 

و اطمینان از  نفت از استفاده آمریکا براي ردند، ولیکیم استفاده از نفت خود عیصنا

 يهاتیفعال از ياریبس به همین سبب،. آن، اهمیت خاصی داشت صدور برقراري جریان

 تیوضع از قیدق امنیتی، براي کسب اطالعات یحت و ياقتصاد بخش در آمریکا سفارت

کمال  حائز آمریکا يبرا نفت شرکت در یجاسوس يهاشبکه فعالیت. بود رانیا در نفت

از حیث جهانی، کاالیی حساس  نفت). 123: 1386اهمیت بود (اسناد النه جاسوسی، 

 ةشکنند اقتصاد بر درازمدت و عیسر ياثر آن متیقافزایش تولید و افزایش  و است

  ).215: ص 10(همان: سند  دارد جهان

پیش از اقدام ایران براي افزایش صادرات نفت، این موضوع در یکی از جلسات 

اندرکاران تصمیم  هاي عامل نفت در الهه، بررسی شده بود. دستمجمع عمومی شرکت

منظور هاي مختلف پاالیشگاه آبادان به گرفته بودند براي مدرنیزه کردن بیشتر دستگاه

بهبود وضع محصوالت و در نتیجه افزایش محصول پاالیشگاه نفت جنوب اقدام کنند. این 

هاي الزم و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادي عملی شد. ضمناً براي  هدف پس از بررسی

هاي صدور نفت خام و حفر هایی مانند احداث اسکلهافزایش تولید نفت خام نیز برنامه

رفت در پایان سال ها انتظار میر گرفته شد. با اجراي این برنامههاي تازه در نظچاه

میلیون تن تجاوز کند. به طور کلی  70م. میزان صادرات نفت جنوب از1963ش./1342

فعالیت مدیران ایرانی شرکت ملّی نفت در جلسات مجمع عمومی قابل توجه بود. با توجه 
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ایدات ایران از نفت جنوب به صورت رفت که عش. انتظار می1342هاي سال به برنامه

استخراج بیشتر نفت و دیگر قابل توجهی افزایش یابد. البته افزایش عایدات با 

  ).11: 1342تیرهاي مشابه ارتباط داشت و به اوپک مربوط نبود (کیهان، فعالیت

شمسی متحدي  40هاي دهۀ هایی، ایران در سالها و طرحبر اساس چنین برنامه 

اي که در برابر شوروي  شد؛ حلقهاسی در حلقۀ متحدان آمریکا محسوب میبسیار سی

 به که ياوابسته داران هیسرما«شد:  گفته ). آنچنان که397: 1375ایستاد (مهدوي،  می

 طرفدار و غرب به لیمتما ،تکاریجنا يآمریکا به شان ياقتصاد انیشر یوابستگ سبب

 رانیا در آمریکا حضور استیس خدمت در نانیا تبع به ،هستند رانیا در آمریکا حضور

. رندیگ یم قرار CIA سفارت لگریتحل و یجاسوس و یاطالعات منبع یراحت به و شوند یم

 يها یکمپان با افراد نیا یحقوق و ياقتصاد لئمسا حل يبرا آمریکا کمک نیهمچن

 کی موضع در بتوانند تا خودشان به آنها کردن ونیمد و یخدمت خوش يبرا ییآمریکا

 فهیوظ انجام یخوب به سفارت يبرا یجاسوس و یاطالعات منبع کی و خوب دوست

با افزایش صادرات و افزایش تولید نفت،  ).84: 1386(اسناد النه جاسوسی، .» ندینما

درآمدهاي حاصل از نفت ایران نیز افزایش یافت و پس از آن، با افزایش تولید و باال رفتن 

ش. 1342مسی، درآمدهاي ایران به ارقام کالن رسید: در سال ش 50قیمت نفت در دهۀ 

 1/2، 1350میلیون دالر و در سال 958، 1347میلیون دالر، در سال  555بالغ بر 

ش. کل درآمدهاي نفتی ایران به 1343- 53هاي میلیارد دالر بود. در مجموع در سال

نفت وارداتی آمریکا،  %8). بیش از 525: 1379،  میلیارد دالر رسید (آبراهامیان 13

شد. بنا بر % نفت اسرائیل از ایران تأمین می70% نفت ژاپن، 24% نفت اروپاي غربی، 16
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ها، ایران در زمینۀ روابط خرید و فروش نفت جزء کشورهاي مستقل اظهارنظر آمریکایی

).136/ 7، 1369شد (ایران در بند، نفتی آمریکا محسوب می

 8/5م. از تولید نفت ایران، بیش از1963ش./ 1342آمار هشت ماهۀ اول سال 

هاي عامل نفت ایران، میزان نفت بر آمار شرکت دهد. بنامیلیون تن افزایش را نشان می

 427میلیون و 5 -شهریور 10مرداد تا  10از  - خام تولیدي ایران در ماه اوت آن سال

تن کاهش را نشان هزار  37هزار تن بود و نسبت به ماه مشابه سال قبل در حدود 

 10تا  1341دي  10داد؛ در حالی که مجموع تولید نفت خام از اول ژانویه تا پایان  می

هزار رسید؛ یعنی نسبت به مدت مشابه سال پیش،  95میلیون و  47به  -1342شهریور 

هزار تن افزایش داشت. در همین ماه نفت خام تصفیه شده در  863میلیون و  5قریب 

هزار تن بود، یعنی نسبت به ماه مشابه سال قبل  330میلیون و  1بادان پاالیشگاه آ

 11هزار تن کمتر. مجموع نفت خام تصفیه شده از اول ژانویه تا پایان ماه اوت  238

هزار تن افزایش  239هزار تن بود، که نسبت به مدت مشابه سال قبل،  760میلیون و

بشکه فرآوردهاي نفتی براي توزیع  230ر وهزا 45میلیون و  1داشت. در ماه اوت قریب 

: 1342، مهر  در داخل کشور به شرکت ملّی نفت ایران تحویل داده شده بود (اطالعات

15.(   

م. 1964ش./ 1343با تقسیم سهم خاورمیانه در افزایش تولید نفت در سال 

خاورمیانه و میان کشورهاي درصد افزایش یافت. پس از مذاکرات  20تولید نفت ایران 

م. به 1964ش./ 1343هاي نفتی، اضافه تولید نفت منطقۀ خاورمیانه در سال  کمپانی

، میان کشورهاي تولید کننده تقسیم گردید. ایران در آن سال مقام اول را به نسبت

درصد تولید سال  20میلیون تن و در حدود  15دست آورد: اضافه تولید معادل 
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وطاري وزیر نفت وقت عراق اعالم کرده بود که عراق در م. عبدالعزیز 1963ش./ 1342

درصد  16میلیون تن اضافه تولید خواهد داشت. به این ترتیب عراق با  9سال آینده 

درصد بود و  5/10اضافه تولید مقام دوم را کسب کرد. در این وضعیت، اضافه تولید ایران 

میلیون تن تولید اضافی  15گرفتن  درصد. بر این پایه، با در نظر 3/15اضافه تولید عراق 

به  1965/ اول ژانویه 1343م. تولید نفت ایران در دهم دي 1964ش./ 1343در سال 

شد. اگر درآمد  میلیون دالر می 450رسید و درآمد ایران از نفت بیش از میلیون تن می 85

آمد ایران نزدیک ها را در بارة بهرة مالکانه حساب کنیم، درناشی از توافـق اوپک با کمپانی

هاي سیاست نفتی ایران در میلیون دالر بوده است. این درآمد یکی از موفقیت 500به 

شد. ایران در این دوره براي اضافه تولید امکانات وسیعی در چند سال گذشته تلقی می

برداري آغاجاري و گچساران  هاي در دست بهرهش. همۀ چاه1342اختیار داشت. در سال 

مارون کشف شده داشتند، که استخراج از آن  - گر، امکان تولید بیشتر از مازنونو نقاط دی

،  هنوز به مرحله تجاري نرسیده، ولی امکان چنین بهره برداري از آنها مقدور بود (اطالعات

). همچنین براي افزایش تولید ایران، پس از بازگشت جمشید 16- 15: 1342بهمن 

، اعالم شد که درآمد نفت ایران بالغ 1343وپک در سال آموزگار وزیر کشور از کنفرانس ا

  ).1: 1343، تیر  میلیون دالر افزایش خواهد داشت (اطالعات 24بر 

در بارة افزایش تولید و درآمد ایران، کشورهاي خارجی از جمله آمریکا نظراتی 

اره توان به مجلۀ تجارت و شرکت وتراست نیویورك اشکردند، از جمله آن، میمطرح می

کرده بود. مجلۀ تجارت یکی از مهمترین نشریات   کرد که وضع اقتصادي ایران را بررسی

ایران همچنان در حال پیشرفت و ترّقی است: «مالی آمریکا، ضمن بررسی یادآور شد که 

اي در ایران تأسیس درآمد ایران از نفت در حال افزایش است و به موازات آن، صنایع تازه
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شمار کارشناسان امور صنایع و کشاورزي در این کشور روز به روز شود و ضمناً  می

یابد. ثبات اقتصادي ایران نتیجۀ کوشش دولت است که تصمیم دارد ارزش افزایش می

  ).9: 1343، اردیبهشت  (کیهان» خارجی ریال را ثابت نگه دارد داخلی و

مایندگان ش. با ن1344در ادامۀ طرح افزایش تولید نفت در ایران، در سال 

کنسرسیوم در تهران مذاکراتی انجام شد. این مذاکرات پس از سخنرانی شاه در بارة نفت 

ش./ 1344و کمبود اضافه تولید، توجه محافل نفتی را جلب کرد. اقبال در سال 

هاي عامل در بارة افزایش تولید تذکر م. چندین بار به کنسرسیوم نفت و شرکت1965

درصد  24م. باید معادل 1965ش./ 1344ایران در سال » داضافه تولی«داد و نوشت: 

م. ایران باشد. 1964ش./ 1343درصد تولید اوایل سال 5/17خاورمیانه و » اضافه تولید«

این رقم، سهم ایران به تشخیص کشورهاي تولید کننده در سازمان اوپک بود، اما در 

ش./ 1343لید سال م. ایران نسبت به تو1965ش./ 1344سال » اضافه تولید«عمل 

م. 1964ش./ 1343درصد شد؛ در حالی که در سال  9م. فقط اندکی بیش از 1964

    1اضافه تولید داشت. 1963درصد نسبت به  15ایران 

در بارة افزایش تولید و صادرات نفت در کشورهاي تولید کنندة نفت (اوپک) 

خواستند به هر ر دو میرقابتی شکل گرفت، به ویژه میان ایران و عربستان سعودي که ه

قیمتی، میزان تولید خود را افزایش دهند و مقام اول را در تولید نفت خاورمیانه داشته 

                                               
بسیاري از مسائل نفتی است.  بیانگر. دو جدول آخر بحث نمودار تولید و درآمد دولت ایران از صنعت نفت را نشان داده که 1

یکی از مقامات نفتی ایران اعالم کرد که ایران از نظر جمعیت و امکانات توسعۀ اقتصادي، حق دارد مقام اول را در اضافه 

ش. به نمایندگان مجلس شوراي ملّی 1344اسفند  10یز در سخنرانی روز سه شنبه تولید خاورمیانه داشته باشد. شاه ن

هاي وسیع نفتی ایران بود که اي به برنامه سخنان شاه اشاره». حاال خواهید دید که درآمد نفتی ما چقدر خواهد شد«گفت: 

  ).1، 29: 1344برد (اطالعات، اسفند در آینده مقام ایران را در جهان باالتر می
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ریزي براي صادرات نفت خاورمیانه باشند، بنابراین، با هرگونه سهمیه بندي و برنامه

سعودي برابر عربستان  5کردند. شاه با تکیه بر این واقعیت که جمعیت ایران  مخالفت می

دانست، اما عربستان سعودي زیر بار  را حق ایران می است، تولید بیشتر از کشور همسایه

میلیون نفر نشان  15رفت و حتی آماري جعلی منتشر کرد که جمعیت آن کشور را  نمی

دالر بیشتر  18/2 تا 80/1از  1349داد. بدین ترتیب، بهاي هر بشکه نفت تا بهمن می

دادند. کودتاي فتی همچنان به غارت نفت خاورمیانه ادامه میهاي ن نشد و کمپانی

تا حدودي به این  1969سپتامبر  1/ 1348شهریور  10سرهنگ قذافی در لیبی در 

را زیر پا گذاشت و بهاي هر  50-50وضع پایان داد، زیرا او نخستین کسی بود که اصل

اقدام سایر اعضاي اوپک را نیز دالر افزایش داد. این  44/3بشکه نفت صادراتی لیبی را به 

هاي او پیروي کنند. در کنفرانس وزیران نفت اوپک در بهمن ماه تشویق کرد تا از برنامه

در تهران، کشورهاي صادرکنندة نفت به اصرار شاه ایران، که نگران کسب درآمد  1349

 33اي بیشتر براي خرید اسلحه بود، تصمیم گرفتند بهاي ثابت نفت خام خود را بشکه

هاي نفتی را بابت افزایش بها حذف هاي فوق العادة کمپانیسنت افزایش دهند، هزینه

سنت به بهاي هر بشکه  5تا پنج سال آینده به جبران کاهش نرخ دالر، سالی  کنند و

  ). 407: 1375نفت بیفزایند (مهدوي، 

ودند، ولی در با اینکه مسئوالن ایران در فکر افزایش تولید و افزایش درآمد نفتی ب

ها به زیان ایران بود. در میان مبارزان و مخالفان گفت و گو با کنسرسیوم، همۀ برنامه

هاي کنسرسیوم آگاهی اهللا سید محمدرضا سعیدي به خوبی از برنامهرژیم شاه، آیت

  اي در این باره نوشت:  کوشید مردم ایران را نیز آگاه کند. سعیدي در اعالمیه داشت و می
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کنسرسیوم نفتی غارتگر آمریکایی و انگلیسی کم بود، که این بار در نظر  «...

گرفته کنسرسیومی جدید بر ملت ایران تحمیل نماید که تمام منابع حیاتی کشور را در 

هاي وسیع صنعتی و توریستی  انحصار در آورد. این بار نه تنها کشاورزي و معادن و رشته

گیرد، بلکه توزیع مواد غذایی و غیره نیز در قرار میدر انحصار غارتگران یهودي آمریکا 

آید. فردا اگر یک کیلو برنج یا دو متر پارچه خواسته باشید، باید به انحصار آنها در می

نمائید..... ایران در هاي راکفلر و یا اسکرانتون و ... مراجعه  ها و و سوپر مارکت فروشگاه

هاي  است، سی و پنج نفر از رؤساي کل شرکتگذاري خارجی  ترین سرمایه آستانۀ عظیم

خواهند آیند. سرمایه گذاران آمریکایی میمعروف آمریکا، اواخر اردیبهشت به ایران می

ي کشت و صنعت، بهره برداري از معادن، جلب سیاحان، استفاده از منابع ها در رشته

... این سی و پنج نفر گذاي کنند .. جنگلی، ایجاد شبکۀ توزیع کاال به میزان وسیع سرمایه

آیند .... این عده با تشکیل به تهران می "گذاران آمریکایی کمیته سرمایه"با نام 

هاي عمرانی ایران سرمایه گذاري  کنسرسیومی در حدود یک هزار میلیون دالر در طرح

کنند. مقدمات ایجاد این کنسرسیوم و نیز تشکیل این کنفرانس بزرگ در ایران در می

شاهنشاه به ایاالت متحده آمریکا فراهم شد. مسئله، ایجاد شبکۀ بزرگ تولید مسافرت 

اقتصاد ها قبل مورد نظر دولت و وزارتکاالها با تأسیس فروشگاههاي بزرگ، از مدت

  ).1/3/49گذاران آمریکائی،  (اعالمیه در باره سرمایه» بوده است

  

  

  

  



1393 یزئپا -  60، ش 15، س تاریخ روابط خارجی فصلنامۀ136

  

  

  



137جانسون ندونیل يجمهور استیدر دورة ر کایو آمر رانیا يروابط اقتصاد

  
  پاژنگ، تهران: 1374رج ذوقی، منبع: مسائل سیاسی و اقتصادي نفت ایران، ای
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  ران و آمریکا کاالهاي غیرنفتی ایواردات و صادرات

ش. در ایران رو به فزونی نهاده بود و مصرف کاالهاي 1340واردات کاال در دهۀ 

هاي دولتی و خصوصی ایران مملّو از ها و بنگاه شد. اداره وارداتی تبلیغ و تشویق می

بود. به نوشتۀ مجلۀ دنیاي جدید، چاپ تهران،  کارشناسان و مستشاران آمریکایی

ورشکست کن، وام بده و سپس «کردند:  ها سیاست خود را در ایران پیاده میآمریکایی

که در نتیجۀ رقابت خارجی، دهها بنگاه  1960هاي دهۀآمار اوایل سال». حکومت کن

هاي ن دروازهبار باز شد ملّی صنایع سبک در کشور تعطیل شد، گواه بر عواقب هالکت

  ). 749تا]:  هاي خارجی است (بوندرافسکی، [بیایران به روي کاالها و سرمایه

در مسیر پیشرفت اقتصاد و بازرگانی، مقررات صادرات و واردات چندان تغییري 

آمد و همچنان بر  هاي قبلی به اجراء درمیها بیشتر بر اساس برنامهطرح نکرده بود،

شد. گزارش دفتر بودجۀ آمریکا در بارة چگونگی أکید میمصارف کاالهاي وارداتی ت

هاي اقتصادي ایران لحن انتقادي تندتري گرفت و سفیر وقت آمریکا در پیشرفت برنامه

راسک وزیر امور خارجۀ آمریکا در تاریخ ایران، جولیوس هولمز ضمن گزارش به دین 

ل فنی الزم براي اجراي ایران فاقد مدیریت قوي و پرسن«م. نوشت: 1963پانزدهم مه 

  ). 97: 1363(روبین، » هاي مورد نظر شاه استطرح

  

واردات کاال از آمریکا به ایران

ایران با توجه به جمعیت رو به رشد، بازار مصرفی مناسبی براي کاالهاي صادراتی 

اي و صنعتی ایاالت متحده آمریکا، اروپاي غربی و ژاپن بود. در این دوره، ایران از بازاره

ها و مصرفی مهم جهان براي صدور کاالهاي صادراتی و صنعتی و تجاري شرکت
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رفت. ایران هم زمان با هاي چند ملّیتی اروپایی و آمریکایی و ژاپنی به شمار می کمپانی

اندك به وارد  داري وابسته صنعتی و نیز رشد صنایع مونتاژ، اندكرشد و توسعه سرمایه

اي و مونتاژ تبدیل شد و رابطۀ اصلی، یعنی االهاي واسطهآالت و ککنندة بزرگ ماشین

نسبت افزایش درآمد نفت با ورود کاالهاي صنعتی هم چنان حفظ گردید. در سال 

 719میلیون دالر و مجموع کاالهاي وارداتی  612ش. مجموع درآمد نفتی ایران 1344

شد. بنابراین، ر میمیلیون دال 132میلیون دالر و کاالهاي صادراتی غیرنفتی بالغ بر 

). 63- 65: 1379تناسب یک طرفه میان ایران و آمریکا همچنان برقرار بود (ترابی، 

المللی و به ویژه در رابطه با سیاست بازرگانی و تجاري ایاالت متحده آمریکا در صحنۀ بین

ن کشورهاي جهان سوم، بر مبناي تک محصولی کردن اقتصاد آنان استوار بود. در بارة ایرا

شد. نظام سرمایه بر همان سیاست، بر درآمد حاصل از صادرات نفت تأکید می نیز، بنا

کرد با پدید آوردن نوعی نظام زندگی  داري حاکم بر ایاالت متحدة آمریکا کوشش می

اقساطی، درآمد کشورهاي جهان سوم را در ازاي صدور و فروش انواع کاالهاي مصرفی و 

نه با تسلط بر بازارهاي آنان و تسلط بر اقتصاد کشورهاي زمیصنعتی جذب کند و در این

هاي کالن، بیش از پیش نفوذ خویش را گسترش دهد. توسعه نیافته و اعطاي وام با بهره

ایاالت متحدة آمریکا از ایجاد صنایع مادر و سنگین در کشورهاي جهان سوم و همچنین 

   کرد.را بیش از پیش وابسته می ایران، خودداري داشت و با صدور صنایع مونتاژ، کشور

هاي سرسپردگی رژیم ایران نسبت به ایاالت ش. بند1340روي هم رفته، در دهۀ 

متحده بر اثر گستردگی روابط که در هر دو طرف پدید آمده بود، استوارتر شد. در این 

داشتند و از سوي  زمینه، از سوي ایران اردشیر زاهدي و هوشنگ انصاري نقش عمده

گرانی چون دیوید لیلینتال، دیوید و جان راکفلر، کرومیت روزولت و یکا معاملهآمر
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سیاستمدارانی مانند روستو و آرمین مایر در گسترش روابط فعال بودند. با این همه، درگیري 

نیروهاي صلح آمریکا در ویتنام و منازعۀ اعراب و اسرائیل، از توجه آمریکا به ایران و ضرورت 

ها همراه با اعتماد فزایندة  این درگیري«تا حدودي کاست؛ به عبارت دیگر:  دفاع از آن

هاي داخلی سبب شد آمریکا دامنۀ سیاستگذاران آمریکا به توانایی شاه براي مقابله با ناآرامی

ش. کاهش دهد. این امر به کاهش سریع کمک 1340رابطه دست نشاندگی را در نیمۀ دهۀ 

تحده به ایران انجامید. کمک اقتصادي آمریکا که به نحوي تا سال نظامی و اقتصادي ایاالت م

ش. دولت 1346ش. رسماً قطع شد. در اردیبهشت 1346ش. ادامه داشت، از آبان 1344

ش. 1347آمریکا اعالم داشت که ایران را از فهرست کشورهاي کمک گیرنده براي سال 

ش./ 1329ایران که در سال ش. کمک اقتصادي آمریکا به 1346حذف کرده است. در آذر 

هاي فنی معروف به اصل چهار آغاز شده بود، پایان یافت. م. به موجب برنامه کمک1950

هاي مالی ایران به عنوان دومین کشور غیر اروپایی بود که پس از جنگ جهانی دوم از کمک

). 288: 1371؛ بیل،  286- 287: 1376 (ازغندي،» نیاز شده بود و اقتصادي آمریکایی بی

هاي  هاي بالعوض به ایران را قطع و به جاي آن وامها توانستند با این ترفند، کمکآمریکایی

  کالن به دولت شاه اختصاص دهند.

رویۀ کاالهاي نظامی را گسترش داد.  ها، واردات بی دولت شاه نیز با دریافت این وام

و باید به واردات  شد واردات ایران از آمریکا فقط شامل کاالهاي مصرفی مردم نمی

ي نظامی اشاره کرد که به طور عمده از آمریکا خریداري و سیل آسا به ایران ها سالح

اکنون «شد. امام خمینی(ره) به خریدهاي کالن ایران از آمریکا اشاره کرد: سرازیر می

اي براي ملت ایران دیده و با خرید اسلحه و مهمات سرسام آور از آمریکا به خواب تازه

ملت ایران را به  -  باشدکه حدود صد و پنجاه هزار میلیون ریال می - میلیارد دالرلغ دو مب
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و با وقاحت اعالم داشته که کسري بودجه  کندخطر نابودي و سقوط اقتصادي تهدید می

گردد! من  می ها تأمین ي خارجی و افزایش مالیاتها کشور در امر پرداخت آن، از طریق وام

از خریدن این همه اسلحه براي بیرون راندن اربابان و استعمارگرانی است دانم منظور نمی

که خود رژیم، دست نشاندة آنها بوده و ایران را به صورت پایگاه نظامی آنان در آورده 

هاي خود در ها نیز بر اساس دیدگاه). آمریکایی2/484: 1379(صحیفه امام، » است...

 در رانیا« کردند: خرید سالح دالیل اقتصادي ذکر میتوجیه خریدهاي نظامی ایران، براي 

 عمران یالملل نیب بانک اظهار طبق؛ ... دارد تفاوت تاکنون شیپ سال پنج از و است رونق

 شرف در و دالر ونیلیم 500 انهیسال ینفت درآمد؛ داردرا  اعتبار دادن یستگیشا ییروستا

 يبرا کشورها ریساي؛ اقتصاد ةبالقو يها يدشوار باره در ابندهی رشد یآگاه؛ است شیافزا

). 353: 2(اسناد النه جاسوسی، کتاب هشتم، سند » کنند می رقابت رانیا با دادوستد

کوشید مردم ایران را به این باورها برساند که دولت شاه در  ها میآمریکا با این نوع طرح

  حال پیشرفت است، تا بتواند رابطۀ یک طرفه با ایران را ادامه دهد. 

افزارهاي  هاي نظامی و فروش جنگآمادگی ایاالت متحدة آمریکا براي اعطاي کمک

 2/14ۀ نظامی خود را از پیشرفته، دولت ایران را به چنان میزان توانایی رساند که بودج

- 46هاي  میلیارد ریال در سال 9/23ش. به 1339- 40هاي میلیارد ریال در سال

هزار ایرانی در آمریکا آموزش  2ش. 1329- 1344ش. افزایش داد. میان سال 1345

نظامی دیدند و در داخل ایران سه گروه از مستشاران نظامی آمریکا به آموزش کارمندان 

ي مشغول بودند. به رغم درگیري ایاالت متحده در جنگ ویتنام در دهۀ ارتش و ژاندارمر

ش. تغییري اساسی در روند صدور تسلیحات آمریکا به کشورهاي جهان سوم از 1340

هاي نظامی و صدور تسلیحات جمله ایران روي داد: معامالت تسلیحاتی به جاي کمک
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: 1376رداخت کنند (ازغندي، توانند مبالغ آن را پ بسیار مدرن به کشورهایی که می

شد. در پی برنامۀ ) و ایران با توجه به درآمدهاي نفتی، مشمول این طرح می288- 289

آمریکا، شاه نیز در داخل دست به تغییراتی زد؛ از جمله تغییر در استراتژي توسعۀ  نظامی

سلیحات و اقتصادي که کمتر به واردات تکنولوژي پیشرفته از غرب و بیشتر به واردات ت

  جنگ افزارهاي نظامی مدرن از آمریکا تکیه داشت. 

هاي خارجی ساالنه آمریکا به ایران در بر اساس آمار اعالم شده، میانگین کمک

-1969ش./ 1341-1348هايزمینۀ نظامی و اقتصادي بدین ترتیب بود: میان سال

میلیون دالر.  5/28میلیون دالر و در زمینۀ اقتصادي 103/ 3م. در زمینۀ نظامی 1962

هایی هاي پیش تفاوتهاي آمریکا به ایران در این دو زمینه نسبت به سالالبته کمک

ش. همیشه در حال افزایش بود و در زمینۀ 1349داشت: در زمینۀ نظامی از سال 

م. میزان کمک آمریکا حتی 1961- 1954ش./ 1340- 1333هاي اقتصاد نیز در سال

میلیون دالر رسید (گازیوروسکی،  5/64زایش یافت و به هاي بعدي افبیشتر از دوره

1373 :216 .(  

ش. درآمد نفتی ایران مایۀ اصلی رشد اقتصادي بود و 1340 -1350هاي در دهه

درصد  49ش. به بعد، بالغ بر 1343 رفت و از سال از کل بودجۀ سازمان برنامه فراتر می

هایی ). چنین رقم234-235همان: داد ( سرمایۀ ثابت ناخالصِ داخلی را تشکیل می

  هاي اقتصادي آمریکا را بر اقتصاد ایران نمایش دهد. تواند شاخص تقریبی کمک می

بازارهاي تجاري در  هاي اقتصادي و همچنیننمایندة آمریکا در رابطه با کمک

ها را براي کشورهاي در حال توسعه یا نیازمند به کمک کشوري مانند ایران، این کمک

ها لطف کرد که گویی در حقّ این ملتریزي میاي برنامهدانست و گونهکا مفید میآمری
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ها و مذاکرات، از گذشت و دلسوزي و ایثار خود به کنند. به همین سبب در سخنرانیمی

هاي که پس از کردند، اما همۀ اینها در مقایسه با برنامه کشورهاي در حال توسعه یاد می

ها  هاي این برنامهکردند، در تضاد بود. از نمونهاي اجرا مینامه انعقد هر قرارداد و پیم

سخنرانی دانیل گولدي نمایندة ویژه رئیس جمهور آمریکا، جانسون در امور بازرگانی 

ش. در بارة روابط 1343خرداد  2اي در تاریخ خارجی است. دانیل گولدي در مصاحبه

ترین بازار مشترك را لۀ خود اولین و محکمآمریکا در داخ«تجاري ایران و آمریکا گفت: 

ایالت آمریکا از لحاظ مرزي و تجاري و پولی کامالً با هم مرتبط هستند و  50دارد، زیرا 

مند است که تجارت خودش را با خارج  مشکلی ندارند. به همین جهت آمریکا عالقه

آمریکا در «زود: نماینده اعزامی ریاست جمهوري آمریکا اف». منجمله ایران توسعه دهد

تري برقرار  خواهد با کشورهاي دوست خود مثل ایران روابط تجاري وسیعاین زمینه می

رود که با توسعه روابط تجاري کند، خصوصاً در کشورهاي در حال توسعه این انتظار می

کمک مؤثري به پیشرفت این کشورها بشود. همچنین بیان کرده بود که باید کشورها 

توان کرد که هایی در این کشورها میگذاري قرار گیرند که چه سرمایهمورد مطالعه 

کشورهاي در حال توسعه منجمله ایران کاالهایی تولید کنند که مورد احتیاج است تا 

(اطالعات، » را صادر کنند و در ازاي آن، کاالهاي مورد نیاز خود را وارد نمایندبتوانند آن 

که نماینده جانسون در سخنرانی خود به واردات  شود). مالحظه می13و  16: 1343

ریزي براي صادرات کاالهاي اي از برنامه اي کرده است که نشانه کاال از آمریکا هم اشاره

  خود و نه کمک به توسعه کشورها است.

ش. در بارة واردات کاالهاي 1347بنا بر آمار منتشره در روزنامۀ اطالعات سال 

میلیارد ریال  5/57ش. سفارش واردات کاال به نصاب 1347ل ماه اول سا 9در «خارجی: 
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میلیارد ریال بیش از واردات مدت مشابه سال قبل  10ماه امسال  9رسیده بود. واردات 

میلیون ریال  582میلیارد و  57ش. معادل 1347ماه اول سال  9ش.) بود. در 1346(

 1346ماه اول سال  9نسبت به سفارش واردات کاال به بانک مرکزي ایران رسیده بود که 

دهد. طبق گزارش منتشره از میلیون ریال افزایش نشان می 905میلیارد و  9به میزان 

میلیارد و  23میلیون ریال آن اعتبارات اسنادي و  886میلیارد و  33طرف بانک مرکزي 

ه اول ما 9میلیون ریال بروات دریافتی بوده است. اقالم عمده کاالهاي وارداتی در  696

میلیون ریال، چاي به میزان  721ش. عبارت است از: حیوانات زنده معادل 1347سال 

میلیون ریال، قند و شکر به  104میلیارد و  1هاي نباتی معادل میلیون ریال، روغن 609

ها، امالح و غیره ها، سیانورها، نیتراتمیلیون ریال، مواد شیمیایی شامل کربنات 5/6میزان 

 679میلیون ریال، ترکیبات شیمیایی (مشتقات سلولز و پالستیک) به میزان  579معادل 

میلیون  30میلیون ریال، کولر فان، اسانس تربانتین و ترکیبات آن معادل یک میلیارد و 

میلیون ریال، کائوچو و اشیاء ساخته شده از  508هاي مصنوعی و خمی معادل ریال، رنگ

میلیون  906ستیک براي چرخ وسایل نقلیه معادل میلیون ریال، ال 521آن به میزان 

 934میلیون ریال، مقوا و کاغذ لفاف معادل  644ریال، چوب و اشیاء چوبی به میزان 

میلیون ریال، نخ، پشم و کرك مو  186میلیارد و  3میلیون ریال، انواع نخ ابریشم مصنوعی 

میلیون  557نشده به میزان  میلیون ریال، چدن، آهن و پوالد کار 244میلیارد و  1معادل 

میلیارد و  2میلیارد و نیم ریال، آهن ورق سیاه به میزان  1ریال، آهن به شکل میله معادل 

 886هاي چدنی، فوالدي، آهنی، بست و زانوهاي آن معادل  میلیون ریال، لوله 410

یون میل 202میلیارد و  1میلیون ریال، مس، ورق کابل مسی و اشیاء ساخته شده از مس 

ریال، موتورهاي احتراقی براي اتومبیل و هواپیما و سایر وسائط نقلیه و قطعات منفصله آن 



145جانسون ندونیل يجمهور استیدر دورة ر کایو آمر رانیا يروابط اقتصاد

میلیون  315میلیارد و  1میلیون ریال، موتورهاي آبی (توربین، تلمبه)  921میلیارد و  1

میلیون  853هاي حفاري، تخلیه کردن، باز کردن و استخراج کردن به میزان ریال، ماشین

هاي مکانیکی (شیر تنظیم آب، میلیون ریال، اسباب 587گیري معادل  ین قالبریال، ماش

میلیون ریال، کنتور، زنگ سایر  907میلیارد و  2چرخ دندانه دار و سیلندر) به میزان 

میلیون ریال،  887میلیون ریال، تراکتور معادل  841میلیارد و  1هاي برقی  دستگاه

ریال، شاسی اتومبیل، بدنه اتومبیل و قطعات  میلیون 750اتومبیل سواري و شکاري 

 957میلیون ریال و هواپیما و قطعات منفصله آن  659میلیارد و  3منفصله آن به میزان 

). باید یادآوري کرد که بیشتر این محصوالت، 19: 1347، بهمن  (اطالعات» میلیون ریال

  واردات از آمریکا بود.

مختلف، گندم و ذرت هم از آمریکا به ایران صادر پیش از واردات انبوه وسایل آالت 

ش. از آمریکا گندم خرید. ارزش گندم خریداري 1343و  1342هاي شد. ایران در سال می

میلیون دالر بود که از محل بودجۀ خواروبار براي صلح  5ش. 1343شده ایران در سال 

البته در باب خرید ). 1: 1343/ اطالعات، تیر 9: 1342شد (کیهان، اسفند تأمین می

گندم ایران از آمریکا آمارهاي مختلفی در دست است؛ به طور نمونه، خرید گندم در سال 

  ). 1: 1343ها،  هـزار تن اعـالم شده است (خواندنی 70ها  ش. در مجلۀ خواندنی1343

هزار تن ذرت از  25ش. قرارداد خرید 1342پس از قرارداد خرید گندم، در سال 

امیرعباس هویدا وزیر دارایی وقت ایران و جولیوس هولمز سفیر دولت آمریکا میان 

هزارتن دیگر منعقد  50ایاالت متحده بسته شد. قرار بود قرارداد دیگري هم براي خرید 

  ).11: 1343شود که به سرانجام نرسید (کیهان، آبان 
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پس از عقد قراردادهاي خرید گندم و جو، سفیرکبیر آمریکا در سخنانی، از 

خیلی «قراردادها و کوشش براي قراردادهاي دیگر با ایران اظهار رضایت کرد و گفت: 

کنم، وظیفۀ ما حفظ و تقویت روابط دوستانۀ دو خوشحالم که این قرارداد را امضاء می

شود. قرارداد فروش ذرت براي غذاي  تر میها دوستانهدولت است که هر روز این رابطه

ي حیوان به همان اندازه اهمیت دارد که تأمین غذاي انسان تأمین غذا حیوانات بود و

دارد. دولت آمریکا پیوسته حاضر است به همه دوستان خود خصوصاً به دولت ایران 

  (همان).» کمک کند

هاي مورد نظر پژوهش حاضر چندان بود که سیل واردات به ایران در بیشتر سال

را مطابق جدول ذیل، منفی اعالم کرد  بانک مرکزي موازنۀ صادرات و واردات ایران

  ).291: 1376(ازغندي، 

  

موازنه صادرات واردات سال

5/151- 9/19 4/170 1344

5/167- 3/22 8/189 1345

8/191- 6/20 4/212 1346

6/201- 3/22 9/223 1347

3/184- 4/25 7/209 1348

2/193- 2/24 4/217 1349

  

باید به این نکته اشاره کرد که ایاالت متحدة آمریکا با صدور کاالهاي مصرفی و 

تجاري و اسلحه به کشورهاي جهان سوم و به ویژه کشورهاي منطقۀ خلیج فارس از 
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. سلطه بر بازار کشورهاي 1کرد:  گیري می جمله ایران، هم زمان دو هدف مهم را پی

جذب دالرهاي حاصل از صادرات و فروش نفت منطقۀ خلیج فارس و ایران و در نتیجه، 

. سلطۀ سیاسی و نظامی بر کشورهاي منطقه از طریق صدور 2به اقتصاد غرب و آمریکا. 

  تسلیحات نظامی و همچنین اعزام مستشاران نظامی و کارشناسان فنی به آن کشور. 

 ایاالت متحده آمریکا هم زمان با افزایش نفوذ در بازارهاي ایران و همچنین

ها و گیري در دولت ایران، براي ورود بیشتر کمپانی نفوذ در مراکز تصمیمافزایش

م. به بعد 1965ش./ 1344هاي هاي بازرگانی و تجاري بزرگ آمریکا در سالشرکت

اي براي جذب و حمایت از صنایع خارجی به نام کاپفی در ایران تأسیس کرد مرکز ویژه

هاي خارجی بود. همۀ  یی بیشتر از دیگر شرکتهاي آمریکاگذاري بنگاه که سرمایه

توانستند سود و منفعت خود را با سرپرستی قانون کاپفی به  هاي خارجی می شرکت

% پولی که در ایران از 30م. بیش از 1965-1968هاي کشور خود بازگردانند. بین سال

رسید. ی میهاي خارجشد، دوباره به کشورها و به بنگاه گذاري میطریق کاپفی سرمایه

هاي چند ملّیتی بدین ترتیب از نوعی مصونیت اقتصادي در بازار ایاالت متحده و کمپانی

-هاي مختلف اقتصادي کشور سرمایهپرسود ایران برخوردار بودند و به آسودگی در بخش

کردند. آمریکا براي گسترش سلطۀ اقتصادي بر ایران، عالوه بر قانون کاپفی، گذاري می

ترین و مهمترین آنها، تسلط بر برد و اساسیهاي دیگري نیز به کار مییوهها و شروش

سازمان برنامه و بودجۀ ایران بود. ایاالت متحده نقش چشمگیري در بنیانگذاري سازمان 

ي مربوط به دو برنامۀ هفت سالۀ اول و دوم و سه ها برنامه و بودجۀ ایران داشت و با طرح

رم و پنجم، صنایع ملّی و کشاورزي ایران را به ورطۀ سقوط و برنامۀ پنج سالۀ سوم و چها

: 1379هاي خارجی رساند (ترابی، وابستگی به دالرهاي حاصل از درآمد نفت و قرضه
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هایی که شاه به کشور ما کرده است،  یکی از خیانت«). به گفتۀ امام خمینی(ره): 70- 71

به واسطۀ اعمال شاه چه در اصالحات وابسته کردن اقتصاد ما به اجانب است. اقتصاد ما، 

اي که هاي بسیار فوق العادهارضی که به طور کلی موجب فساد زراعت شده و چه هزینه

ي بسیار زیاد که براي ملت ما نفع ندارد ها به طور بیهوده خرج شده مثل خریدن سالح

پایگاه درست شده است [اینها] موجب  ها که ضرر هم دارد، براي اجانب با آن سالح

(صحیفه » ضعف اقتصاد و پاشیدگی اقتصادي و به هم ریختن بنیادهاي اقتصادي است

  )4/503: 1379امام، 

هاي آمریکایی براي ایران، وابستگی این کشور به کشورهاي ها و طرحبرنامه

هاي دهۀ ها، از سالداد. با این برنامهخارجی و به ویژه آمریکا را پیوسته افزایش می

ش. سیل مهاجرت روستاییان و کشاورزان به شهرها افزایش یافت و بنیان اقتصاد 1340

ایران فرو پاشید؛ چندان که از خود کفایی موجود در بخش کشاورزي، به  کشاورزي

ها سهم کشاورزي، هم در تولید ناخالص ملّی وابستگی به دنیاي خارج رسید. در این سال

تر از ید ناخالص مالی کاهش یافت و سطح تولید سرانۀ کشاورزي بسیار پایینو هم در تول

ها، رشد بازدهی زمینی در کشاورزي صنایع و به ویژه خدمات بود. بنابر شواهد، طی سال

ایران مضر یا منفی بوده است؛ به عبارت دیگر، احیاي اراضی نه تنها به افزایش متناسب 

  )162: 1381وجب کاهش آن نیز گردید (کریمیان، در کل تولید منجر نشد، بلکه م

در بخش دامپروري نیز سیاست استبدادي و شبه مدرنیستی شاه در قبال 

تولیدکنندگان محصوالت دامی موجب کاهش تولید شد. در این دوران، زندگی عشایر 

 ها و واقعیاتکردند و از طرفی، سنّتکوچ نشین را بارزترین شاهد عقب ماندگی تلقی می

داد که در هر صورت  زندگی چادرنشینی، آنان را خودمختار و قدري جنگجو نشان می
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شاه تاب تحمل آن را نداشت. کاهش تولیدات دامی در وضعیتی صورت گرفت که با 

افزایش درآمد در شهرها، تقاضا براي محصوالت دامی افزایش یافته بود و به همین سبب، 

ها ظاهر شد. به رضۀ مواد غذایی در این نوع فرآوردههاي کمبود آشکار در عاولین نشانه

این ترتیب، به رغم اصالحات مورد نظر شاه، کشور در بخش کشاورزي و دامپروري به 

  خارج وابسته بود.  

ش. 1340کرد که در دهۀ  همچنین باید به بخش وارداتی صنایع نیز اشاره

 7989 واحد به 1902 ها ازهش. به بعد شمار کارخان1342اهمیت خاص داشت. از سال 

سازي، ابزارآالت ماشین و  هاي ذوب آهن، آلومینیمواحد افزایش یافته بود: کارخانه

هاي مونتاژ تراکتور، کامیون و اتومبیل که از دو جهت موجب گمراهی بود؛ یکی  کارخانه

ت درصد بود، یعنی به مراتب از سهم خدما 18اینکه سهم صنعت در تولید ناخالص ملّی 

تا  2غیرنفتی تنها  درصد) کمتر و دیگر اینکه، صادرات صنعتی 35درصد) و نفت ( 35(

داد و این، در مقایسه با کشورهایی مثل درصد همه صادرات کشور را تشکیل می 3

درصد) بسیار ناچیز 3درصد) و مکزیک ( 60، سنگاپور (درصد) 50هندوستان (بیش از 

شود، صنعت وفقیتی که در پرتو آمار کلی دیده می). به رغم م163: 1381بود (کریمیان،

ها به سبب کمبود تکنسین و مدیر و  هاي جدي داشت: کارخانه ایران مشکالت و دشواري

کردند و هزینۀ تولید بسیار باال و قابلیت تر از ظرفیت کار میمشکالت اداري، پایین

  صادرات ضعیف بود. 

. به سبب افزایش تسهیالت بندري، ش1340همچنین باید اشاره کرد که در دهۀ 

). 153: 1363اي افزایش یافته بود (اقتصاد ایران، حجم واردات به گونۀ قابل مالحظه

کرد. به گفته امام خمینی(ره): تر میاین سیل عظیم واردات، ایران را به آمریکا وابسته
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شد، همه جور اگر مملکت شما در اقتصاد نجات پیدا نکند، وابستگی اقتصادي داشته با«

کنیم، وابستگی نظامی هم پیدا آید. وابستگی سیاسی هم پیدا میها دنبالش میوابستگی

کنیم. براي اینکه وقتی ما چیزي نداشته باشیم که استفاده ازش بکنیم، دستمان را می

: 1379(صحیفه امام، » تواند به ما تحمیل کند همه چیز رادراز کنیم طرف آمریکا. او می

11/426  .(  

  

  صادرات کاال از ایران به آمریکا

شد. در بارة صادرات از ایران اجناسی به کشورهاي غربی و به ویژه آمریکا صادر می

گرفت، از آن جمله در دیدار نمایندة  ایران به آمریکا، مذاکراتی در دو کشور صورت می

آمریکا. در این رئیس جمهور آمریکا از ایران و بحث براي افزایش صادرات از ایران به 

دیدار دانیل گولدي نمایندة ویژه جانسون در امور بازرگانی، بر روابط بیشتر و ایجاد 

هاي مناسب براي روابط در آینده تأکید کرد و اینکه هدف او از سفر به ایران زمینه

بررسی و مطالعه الزم براي افزایش میزان مبادالت میان دو کشور است. به نظر او، در 

گذاران محصوالتی هست که فقط در ایران بازار فروش و مصرف دارد و سرمایهآمریکا 

گولدي اظهار داشت که آمریکا گذاري کنند. دانیل آمریکایی نیز مایلند در ایران سرمایه

کند، از ایران کاال بخرد. هدف آمریکا، توسعۀ مایل است بیشتر از آنچه به ایران صادر می

) که البته 9: 1343، خرداد  طریق توسعۀ تجارت است (کیهان منابع داخلی و عمرانی از

  این شیوه روابط، تنها ظاهر ماجرا بود و براي توسعۀ کشور ایران منافعی نداشت. 

آمریکا تسهیالتی «گولدي در بارة کمک آمریکا براي افزایش صادرات ایران گفت: 

د تا منابع تولیدي خود را در دهدر اختیار ایران و سایر کشورهاي در حال توسعه قرار می
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). هدایایی که سران 13: 1343، خرداد  (اطالعات» خارج از کشور به فروش برسانند

کردند، تا حدودي روشنگر ماجراي  دولت ایران به سردمداران آمریکایی تقدیم می

  صادرات از ایران هست:

کرده است. می مبادلۀ دائمی هدایاي مختلف، روابط بین ایران و آمریکا را تحکیم«

رسید. سیل خاویار، پسته و تعارفات براي دولت ترین هدایا از طرف ایران میسنگین

ها اردشیر زاهدي بود که به ندرت روز شد. قهرمان این سخاوتمنديجانسون سرازیر می

ها را  کرد، یا بیماري یکی از اعضاي خانوادة شمارة یک آمریکاییتولدي را فراموش می

گرفت. زاهدي چه در لندن به عنوان سفیر ایران در انگلیس و چه در تهران به نادیده نمی

شد. عنوان وزیر امور خارجه، همواره وجود خود را به سیاستگزاران آمریکایی یادآور می

(بیل، » هوشنگ انصاري نیز از نظر اهداء هدایاي مختلف بعد از زاهدي قرار داشت

1371 :288 .(  

ها به مۀ صادراتی ایران، نفت بود، طالي سیاه؛ همۀ برنامهنخستین کاال در برنا

درآمد نفت بستگی داشت و رشد عواید نفت به سقوط سهم صادرات غیر نفتی 

صادرات کاالهاي » هاي تمدن بزرگ دروازه«انجامید. به بیان دیگر، در آستانۀ  می

(نجاتی،  شد درصد کل صادرات کشور را شامل می 2کشاورزي و صنعتی ایران تنها 

). این میزان از صادرات صنعتی ایران نیز بیشتر به کشورهاي همجوار بود تا 346: 1371

ش. بالغ بر یکصد 1342به کشورهاي پیشرفته. صادرات محصوالت صنعتی ایران در سال 

گرمکن، تلویزیون و در نهایت صادرات هاي فلزي، بخاري، آبمیلیون دالر بود: صندلی

  ).7: 1343ها، خرداد  ور افغانستان (خواندنیاتومبیل جیپ به کش
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میلیارد  60/8ش. از 1346تا  1342هاي صادرات کاالهاي غیر نفتی در بین سال

میلیارد ریال افزایش یافت که در مقایسه با ارزش واردات در همین  63/13ریال به 

هاي رسید. در حالی که بیشترین حجم واردات به کاالها به حدود سه برابر می سال

صنعتی اختصاص داشت. کاالهاي صادراتی مانند گذشته تولیدات کشاورزي از جمله 

چرم، خاویار،  هاي تازه، خشکبار و اقالم دیگر همچون فرش، انواع پوست وپنبه، میوه

  ). 341: 1376روده، کتیرا و زیره بودند (ازغندي، 

دریافت ش. مذاکراتی براي صادرات سنگ کُرُم، در مقابل 1342در سال 

محصوالت کشاورزي از آمریکا در ایران انجام گرفت. صادرکنندگان ایرانی مایل بودند به 

قراردادي همچون قرارداد ترکیه با آمریکا برسند. در آن قرارداد، ترکیه در مقابل صدور 

کرد. در حدود یک  سنگ کُرُم، هر سال مقداري محصوالت کشاورزي از آمریکا وارد می

، ایران براي انعقاد قراردادي مانند قرارداد ترکیه، با آمریکا وارد مذاکره سال قبل از آن

ش. ادامه داشت و سرانجام آمریکا براي 1342شده بود. این مذاکرات کم و بیش در سال 

واردات سنگ کُرُم با ترکیه قرارداد بست. ایران مایل بود در مقابل صادرات سنگ کُرُم، از 

  ).  8: 1342، خرداد  فت کند (اطالعاتآمریکا گندم و روغن دریا

از دیگر اقالم صادراتی ایران به خارج از کشور به ویژه به آمریکا، کود شیمیایی 

هزارتن کود شیمیایی به آمریکا  50اي به صادرات اشاره 1342بود. در اسفند ماه سال 

یکا، شود. پیشنهادهایی براي خرید کود شیمیایی ایران از کشورهاي آمر دیده می

  ). 9: 1342انگلستان و ممالک آفریقایی به ایران رسیده بود (کیهان، اسفند 

شد، سهم پسته و پارچه از همه بیشتر در میان اجناسی که به آمریکا صادر می

ش. که مورد مطالعه این پژوهش است، براي نخستین 1342-1348هاي بود. طی سال
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این سال، آمریکا براي خرید پستۀ ایران ش. صادر شد. در 1343بار پستۀ ایران در سال 

دالر براي معامله حاضر بود، ولی تاجران ایرانی منتظر قیمت  1000تا 900به مظنۀ تنی 

بازار جهانی بودند تا مظنۀ قیمت را در دست داشته باشند. گذشته از ایران، ترکیه هم در 

  ).9: 1343شهریور،  صادرات پسته به آمریکا و کشورهاي اروپایی دست داشت (کیهان

ش. 1343تن پسته در سال  60تا  50شد؛ مثالً  پسته فقط به آمریکا صادر نمی

به کشورهاي عربی صادر گردید. در این هنگام، تاجران آمریکایی در پی فرصتی بودند تا 

). در آذر 9: 1343، آبان قیمت پستۀ ایران کاهش یابد و آنها خرید را آغاز کنند (کیهان

تن پستۀ ایران  1500آمریکا خرید پستۀ ایران را آغاز کرد و قرارداد خرید  43ماه سال 

،  به امضاء رسید. با خرید آمریکا، معامالت ایران با کشورهاي عربی محدودتر شد. (کیهان

  ).9: 1343آذر

ش. با آمریکا بود و بر اساس 1347بیشترین معامالت پستۀ ایران در سال 

تن پسته به آمریکا صادر شد. قیمت  1700ماه آن سال،  آمارهاي موجود، تا اوایل آذر

ریال معامله شد و این  90دالر و هر کیلویی  1200پستۀ صادراتی ایران به آمریکا تنی 

  ).19: 1347با قیمت پستۀ صادراتی ترکیه یکسان بود (اطالعات، آبان 

بر  ا بود. بناشمسی، پارچه نیز از جمله کاالهاي صادراتی ایران به آمریک 40در دهۀ 

قرارداد میان شرکت سهامی کارخانجات ایران و یکی از مؤسسات تجاري آمریکایی، طرف 

هزار متر پارچه در چیت سازي تهران تولید و به  600ایرانی موظف بود در مدت سه ماه 

هزار متر پارچه به آمریکا آغاز شد  200آمریکا صادر کند. قرارداد مذکور با صدور 

) و در مراحل بعدي، در پی افزایش صادرات پارچه نیز 16: 1345هریور (اطالعات، ش

  بودند.
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ش. صادرات ایران افزایش یافت: در دو ماهۀ فروردین و 1344بر اساس آمار سال 

هاي میلیون تومان بود که این رقم، نسبت به ماه 150اردیبهشت، مجموع کلّ صادرات 

داد. در دو ماهۀ فروردین و  ان میمیلیون تومان افزایش نش 35مشابه سال قبل 

% بر وزن صادرات اضافه شده بود. مهمترین اقالم 33% نسبت بر ارزش و 31اردیبهشت 

بیشتر صادر شده بود؛ پس از آن  1343% نسبت به سال 168صادراتی کشور، خشکبار 

%. در 49هاي معدنی % و سنگ51% پنبه 71% سیمان 78% خاویار 147کود شیمیایی 

% و پشم و کُرك و 40قالم صادراتی، صادرات دامی کاهش یافته بود: پوست و چرم میان ا

  ).8: 1344% (اطالعات، خرداد 62مو و احشام زنده 

صادرات ایران کاهش یافت. بنا بر دفتر آمار وزارت  1347در اسفند ماه سال

ت به میلیون ریال رسید که نسب 1527دارایی، در یک ماهۀ اسفند، صادرات ایران به 

داد. تنّزل صادرات ایران به  میلیون ریال کاهش نشان می 279مدت مشابه سال گذشته 

هاي کانی و معدنی، کتیرا، زیره، ریشۀ کاهش صدور پنبه، فرش، پوست و چرم، کلوخه

هاي تازه و خشکبار، روده، اما صادرات میوه .شد شیرین بیان، سیمان و کفش مربوط می

درصد کل  26ر، روغن نباتی افزایش داشت. بنا بر آمار، فرش پشم وکُرك و مو، خاویا

درصد در  14هاي تازه و خشک با درصد و میوه 18صادرات کشور و پس از آن پنبه 

  ). 19: 1347، فروردین  مقام سوم بود (اطالعات

  

  آمار خرید تجهیزات نظامی از آمریکا

اسلحه و تجهیزات با فروش نفت و اختصاص دالرهاي نفتی به خریدهاي کالن 

نظامی، ایران به انباري از مهمات تبدیل شده بود. ارتش ایران به لحاظ پرسنل و کادر 
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وظیفه و امکانات نظامی بسیار رشد کرده بود، چندان که تا حدي از فرط سنگینی قدرت 

تحرك خود را از دست داده و به قول تئودور سورنسن از مشاوران شخصی کندي؛ این 

اي مناقشات مرزي و حفظ امنیت داخلی بسیار بزرگ و براي جنگی تمام عیار بر«ارتش 

  ).196: 1376(هادیان، » فایده بود بی

هایی  البته بابت خریدهاي نظامی ایران، در کنگره و مطبوعات آمریکا مخالفت

خرید سالح از آمریکا  )، با این همه، ایران در پی افزایش343: 1371شد (نجاتی،  می

کوشید بودجۀ نظامی را افزایش دهد و به سبب فشارهاي او، دولت  ه همواره میبود. شا

: 1380ي عمرانی را بکاهد یا آنها را اجراء نکند (علم،ها شد بودجۀ برخی طرح ناچار می

104-105.(  

  

  جمع  اهداء  فروش  سال

1965)1344(  0  1/49  1/49  

1966)1345(  6/3  00/44  6/44  

1967)1346(  8/38  6/10  6/49  

1968)1347(  1/52  2/5  3/57  

1969)1348(  8/94  1/3  9/97  

  280: 1371بیل، :آمار فروش و اهداي ادوات نظامی به نقل از

  

هاي اول، در  شویم که برخالف سال می با نگاهی به بخش اهداء و فروش متوجه

 هاي آخر اجناس اهدائی کاهش یافته و تقاضا براي خرید تجهیزات نظامی بیشتر سال

  شده است.
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اي  بدین ترتیب، با تداوم وابستگی ایران به تسلیحات نظامی، شاه به شکل گسترده

در جهت تقویت نیروي نظامی اقدام کرد و بنابراین، باز هم خرید تجهیزات نظامی 

توان به جنگنده  پیشرفته را از آمریکا در دستور کار خود قرار داد؛ از جملۀ خریدها می

- اشاره کرد که از آمریکا خریداري شده بود (کدي M-47ي ها کو تان F-Yبمب افکن 

  ).162: 1386گازیوروسکی، 

توان میزان خریدهاي ایران را به شکل  می در برنامۀ خرید نظامی ایران از آمریکا

  )126-129: 1353جدول زیر نشان داد (برودین،

  

  مبالغ خرید به میلیون دالر  سال

1965)1344(  69  

1966)1345(  124  

1967)1346(  148  

1968)1347(  69  

1969)1348(  236  

  

ي ها بدین ترتیب، ایران خریدار و مصرف کنندة تولیدات نظامی آمریکا بود. شرکت

کردند. در آمریکا  آمریکایی براي فروش و جلب نظر مسئوالن ایران با هم رقابت می

قرارداد فروش تجهیرات همیشه بر سر این مسأله که کدام شرکت یا کمپانی با ایران 

به تر  نظامی امضاء کند، در رقابت بودند. شرکت ماکدونل دوگالس در این مسیر موفق

رسید، زیرا توانسته بود موافقت سرلشکر حسن طوفانیان معاون تسلیحاتی وزارت  نظر می

ساخت این شرکت جلب کند. شرکت  15 - جنگ ایران را براي خرید هواپیماي اف
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تومکت 14-کوشید هواپیماي اف به نام گرومت نیز وارد رقابت شد و میآمریکایی دیگر 

  ).94-95ساخت خود را وارد نیروي هوایی ایران کند (بوندرافسکی، [بی تا]: 

  نتیجه

هاي  هاي جدي به بخش مدت آسیب روابط اقتصادي ایران و آمریکا در دراز

بسیاري از  ۀکشور در زمین موجب وابستگیوارد کرد و  ایرانتولیدي و کشاورزي 

از  برخورداريرغم  در این دوره، علیشد. کاالهاي اساسی، به کشورهایی چون آمریکا 

و نظامی  سیاسیو  وابستگی اقتصادي سببمنابع عظیم نفتی و مواد طبیعی و معدنی به 

  متکی بود.به محصوالت وارداتی  کشور ،به آمریکا در بسیاري از موارد

رفت که اوضاع اقتصادي و صادرات نفت و افزایش قیمت آن، امید میبا افزایش 

ها، هاي نادرست دولت و ناهماهنگیتجاري ایران سخت متحول شود، ولی بر اثر سیاست

  اقتصاد ایران هر چه بیشتر به آمریکا وابسته شد.

اي در زمینۀ صادرات کاالهاي غیرنفتی، در قیاس با واردات، افزایش قابل مالحظه

هاي بازرگانی و شد؛ هر چند که در نتیجۀ اقدامات مؤثر دولت و فعالیت دیده نمی

ش. حدود یک سوم به 1346-1347هاي  هاي اقتصادي آمریکا طی سالهمچنین کمک

صادرات ایران و کاالهاي صادراتی تازه افزوده شده بود. از سوي دیگر، افزایش واردات 

  مستشاران آمریکایی به ایران را در پی آورد.ها، حضور ایران از آمریکا و وابستگی

هاي  از جمله در زمینههاي پیشرفته  آوري بخش عظیمی از عواید نفت با خرید فن

عاید در واقع گذاران خارجی،  سرمایه به دستو نیز تأسیس کارخانجات جدید نظامی 

ي نکرد، این موضوع کمک چندانی به توسعه اقتصاد شد و از سوي دیگر، خود آمریکا می

کردند که بتوانند به  گذاري می هایی سرمایه گذاران خارجی عمدتاً در بخش زیرا سرمایه
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گذاران بدون توجه به نیازهاي کشور و تنها با  سرمایه .برسندسودهاي سرشار به راحتی 

با برخورداري از نیروهاي  ایران کردند، حال آنکه میسود شخصی فعالیت  ةانگیز

را در  ي وارداتیبیعی سرشار، قابلیت تولید بسیاري از آن کاالهامتخصص و امکانات ط

رغم افزایش قیمت نفت در  تراز تجاري کشور با آمریکا علی ،داخل کشور داشت. از این رو

  تغییر چندانی نکرد و همچنان به سود آمریکا باقی ماند. شمسی 50 ۀده
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  منابع و مآخذ

  اسناد

ترجمه: دانشجویان مسلمان پیرو خط امام  ،و هشتم کتاب اول تا ششم )،1386(، اسناد النه جاسوسی آمریکا

  هاي سیاسی  تهران: موسسه مطالعات و پژوهش

ترجمه: بخش دوم، جلد هفتم، ) 1386(، »مجموعه اسناد جاسوسی آمریکا ،روابط خارجی«ایران در بند

  جاسوسی آمریکاتهران: نشر مرکز اسناد النه دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، 

گذاران آمریکائی،  باره سرمایه هاي سیاسی، اعالمیه سید محمد سعیدي، در پژوهشو  آرشیو مؤسسه مطالعات

1/3/49  

  

  ها کتاب

، ترجمه: احمد گل محمدي ومحمد ابراهیم فتاحی، تهران: ایران بین دو انقالب)، 1379آبراهامیان، یرواند، (

نشر نی

، چاپ اول، تهران: نشر 1320- 57»دولت دست نشانده«روابط خارجی ایران)، 1376ازغندي، علیرضا، (

  قومس

(دکترین نیکسون،  شکارآراز )، 1353و مارك سالن کیث باکانان و جان دو ور، ( برودین، ویرجینیا

، ترجمه: مهدي تقوي و عبداهللا کوثري، تهران: توس کیسینجر در آسیا)

  [بی جا]، نشر برنا  گفتار رادیویی)، 16(مجموعه در ایران مداخالت آمریکابوندارفسکی، [بی تا]، 

ه: مهوش غالمی، تهران: نشر کوبه، چاپ اول، ترجمشیر و عقاب)، 1371بیل، جیمز، (

  ، تهران: نشر عروج بررسی روابط اقتصادي و نظامی ایران و آمریکا)، 1379ترابی، یوسف، (

ها، احکام، ها، مصاحبه(بیانات، پیامآثار امام خمینی(ره)،  صحیفه امام، مجموعه)، 1379خمینی، روح اهللا، (

  ، جلد دوم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیها)اجازات شرعی و نامه

ها، احکام، ها، مصاحبه(بیانات، پیامصحیفه امام، مجموعه آثار امام خمینی(ره)، )، 1379، (__________

  چهارم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، جلد ها)اجازات شرعی و نامه

ها، احکام، ها، مصاحبه(بیانات، پیامصحیفه امام، مجموعه آثار امام خمینی(ره)، )، 1379، (__________

  ، جلد یازدهم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیها)اجازات شرعی و نامه
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، تهران: معاونت 1332-57نظامی آمریکا و ایران  - مناسبات امنیتی)، 1376درویش سه تالنی، فرهاد، (

  تحقیق و پژوهش

، چاپ چهارم، تهران: نشر پاژنگمسائل سیاسی و اقتصادي نفت ایران)، 1374ذوقی، ایرج، (

  ، چاپ اول، ترجمه: محمود مشرقی، تهران، نشر آشتیانیجنگ قدرتها در ایران)، 1363روبین، باري، (

، چاپ دوم، »29/12/1348تا 24/12/1347از «ي علم، جلد اول ها یاداشت)، 1380علم، اسداهللا، (

  ، انتشارات مازیار و معینویراستار: علی خانی

نه غربی، بررسی روابط ایران با اتحاد شوروي و ایاالت -نه شرقی)، 1386کدي، نیکی و گازیوروسکی، (

  میزان ، ترجمه: الهه کوالئی و ابراهیم متقی و داود آیی،متحده آمریکا

، سیس دانشگاه تا پیروزي انقالب اسالمیجنبش دانشجویی در ایران از تأ)، 1381کریمیان، علیرضا، (

چاپ اول، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی

، ترجمه: جمشید زنگنه، تهران: خدمات سیاست خارجی آمریکا وشاه)، 1373گازیوروسکی، مارك.ج، (

فرهنگی رسا

  ، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رساتاریخ سیاسی بیست ساله ایران)، 1371نجاتی، غالمرضا، (

، چاپ اول، تهران: انتشارات سیاست خارجی آمریکا و منافع ملی ایران)، 1376هادیان، سید کمال الدین، (

فرس،  -هاد

، چاپ سوم، )1300- 1357سیاست خارجی ایران در دوران پهلوي()، 1375هوشنگ مهدوي، عبدالرضا، (

  تهران: نشر البرز

  

  و مجالت ها روزنامه

ش.1342 -1347هاي  سالاطالعات، 

ش.1342 -1343هاي  کیهان، سال

  ش.1343ها، سال  مجله خواندنی

، تهران: مرکز 8ن.  /53 صنایع ملی سازمان برنامه، ش. (نشریه مؤسسه حسابرسی سازمان 1363اقتصاد ایران، 

حسابداري و حسابرسی)تحقیقات تخصصی 
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· چکیده

روابط اقتصادی ایران و آمریکا از مسائل مهم دورة پهلوی دوم است. در این دوره، بیشتر بـرنامههای توسعۀ اقتصادی در ایران، با برنامـهریزیهای مستشاران آمریکایی اجراء میشد. برنامة صادرات و واردات میان ایران و آمریکا در فاصله سالهای 1348-1342ش./ 1969-1963م. مقارن با دورة ریاست جمهوری لیندون جانسون، به طور محسوسی رو به بهبودی نهاد. در سالهای پس از 1340ش. استراتژی دولت شاه، ایجاد بازار مصرفی بزرگ در داخل کشور برای مصرف محصولات صنعتی کشورهای خارجی بود که به طور عمده بر منابع مالی حاصل از درآمدهای نفت اتکاء داشت. گر چه برنامة کمک اقتصادی آمریکا و روابط مشابه دو کشور در زمینههای دیگر در میانة دهة 1340ش./ 1960م. پایان یا به نحو چشمگیری کاهش یافت، ولی پیوندهای میان دو کشور، همچنان نیرومند باقی مانده بود. آمریکا میخواست پس از قطع کمکهای بلاعوض خود به ایران، با اعطای وامهای درازمدّت و با سودهای مشخص، این کشور را همچنان زیر سلطه داشته باشد و بازار و جامعۀ ایران را برای واردات کالاهای خود آماده نگه دارد.

· واژگان کلیدی:

ایران، آمریکا، روابط اقتصادی، لیندون جانسون.


مقدمه

در دهة 1348-1342ش./ 1969-1963م. نفت ایران در مرکز توجه آمریکا قرار داشت، زیرا شریان حیاتی اقتصاد آمریکا و ماشینهای صنعتی آنها به این مادة حیاتی وابسته بود. اگر چه دیگر اقمار آمریکا مانند ژاپن و کشورهای اروپایی نیز برای چرخش صنایع خود از نفت استفاده میکردند، ولی برای آمریکا استفاده از نفت و اطمینان از برقراری جریان صدور آن، اهمیت خاصی داشت. به همین سبب، بسیاری از فعالیتهای سفارت آمریکا در بخش اقتصادی و حتی امنیتی، برای کسب اطلاعات دقیق از وضعیت نفت در ایران بود. فعالیت شبکههای جاسوسی در شرکت نفت برای آمریکا حائز کمال اهمیت بود (اسناد لانه جاسوسی، 1386: 123). نفت از حیث جهانی، کالایی حسّاس است و افزایش تولید و افزایش قیمت آن اثری سریع و درازمدت بر اقتصاد شکنندة جهان دارد (همان: سند 10: ص 215).

پیش از اقدام ایران برای افزایش صادرات نفت، این موضوع در یکی از جلسات مجمع عمومی شرکتهای عامل نفت در لاهه، بررسی شده بود. دستاندرکاران تصمیم گرفته بودند برای مدرنیزه کردن بیشتر دستگاههای مختلف پالایشگاه آبادان به منظور بهبود وضع محصولات و در نتیجه افزایش محصول پالایشگاه نفت جنوب اقدام کنند. این هدف پس از بررسیهای لازم و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی عملی شد. ضمناً برای افزایش تولید نفت خام نیز برنامههایی مانند احداث اسکلههای صدور نفت خام و حفر چاههای تازه در نظر گرفته شد. با اجرای این برنامهها انتظار میرفت در پایان سال 1342ش./1963م. میزان صادرات نفت جنوب از70 میلیون تن تجاوز کند. به طور کلی فعالیت مدیران ایرانی شرکت ملّی نفت در جلسات مجمع عمومی قابل توجه بود. با توجه به برنامههای سال 1342ش. انتظار میرفت که عایدات ایران از نفت جنوب به صورت قابل توجهی افزایش یابد. البته افزایش عایدات با استخراج بیشتر نفت و دیگر فعالیتهای مشابه ارتباط داشت و به اوپک مربوط نبود (کیهان، تیر1342: 11).

 بر اساس چنین برنامهها و طرحهایی، ایران در سالهای دهة 40 شمسی متحدی بسیار سیاسی در حلقة متحدان آمریکا محسوب میشد؛ حلقهای که در برابر شوروی میایستاد (مهدوی، 1375: 397). آنچنان که گفته شد: «سرمایهداران وابستهای که به سبب وابستگی شریان اقتصادیشان به آمریکای جنایتکار٬ متمایل به غرب و طرفدار حضور آمریکا در ایران هستند٬ به تبع اینان در خدمت سیاست حضور آمریکا در ایران میشوند و به راحتی منبع اطلاعاتی و جاسوسی و تحلیلگر سفارت CIA قرار میگیرند. همچنین کمک آمریکا برای حل مسائل اقتصادی و حقوقی این افراد با کمپانیهای آمریکایی برای خوش خدمتی و مدیون کردن آنها به خودشان تا بتوانند در موضع یک دوست خوب و یک منبع اطلاعاتی و جاسوسی برای سفارت به خوبی انجام وظیفه نمایند.» (اسناد لانه جاسوسی، 1386: 84). با افزایش صادرات و افزایش تولید نفت، درآمدهای حاصل از نفت ایران نیز افزایش یافت و پس از آن، با افزایش تولید و بالا رفتن قیمت نفت در دهة 50 شمسی، درآمدهای ایران به ارقام کلان رسید: در سال 1342ش. بالغ بر 555 میلیون دلار، در سال 1347، 958 میلیون دلار و در سال1350، 1/2 میلیارد دلار بود. در مجموع در سالهای 53-1343ش. کل درآمدهای نفتی ایران به 13 میلیارد دلار رسید (آبراهامیان ، 1379: 525). بیش از 8% نفت وارداتی آمریکا، 16% نفت اروپای غربی، 24% نفت ژاپن، 70% نفت اسرائیل از ایران تأمین میشد. بنا بر اظهارنظر آمریکاییها، ایران در زمینة روابط خرید و فروش نفت جزء کشورهای مستقل نفتی آمریکا محسوب میشد (ایران در بند، 1369، 7/ 136).

آمار هشت ماهة اوّل سال 1342ش./ 1963م. از تولید نفت ایران، بیش از8/5 میلیون تن افزایش را نشان میدهد. بنا بر آمار شرکتهای عامل نفت ایران، میزان نفت خام تولیدی ایران در ماه اوت آن سال- از 10 مرداد تا 10 شهریور- 5 میلیون و427 هزار تن بود و نسبت به ماه مشابه سال قبل در حدود 37 هزار تن کاهش را نشان میداد؛ در حالی که مجموع تولید نفت خام از اوّل ژانویه تا پایان 10 دی 1341 تا 10 شهریور 1342- به 47 میلیون و 95 هزار رسید؛ یعنی نسبت به مدّت مشابه سال پیش، قریب 5 میلیون و 863 هزار تن افزایش داشت. در همین ماه نفت خام تصفیه شده در پالایشگاه آبادان 1 میلیون و 330 هزار تن بود، یعنی نسبت به ماه مشابه سال قبل 238 هزار تن کمتر. مجموع نفت خام تصفیه شده از اوّل ژانویه تا پایان ماه اوت 11 میلیون و760 هزار تن بود، که نسبت به مدّت مشابه سال قبل، 239 هزار تن افزایش داشت. در ماه اوت قریب 1 میلیون و 45 هزار و230 بشکه فرآوردهای نفتی برای توزیع در داخل کشور به شرکت ملّی نفت ایران تحویل داده شده بود (اطلاعات ، مهر 1342: 15). 

با تقسیم سهم خاورمیانه در افزایش تولید نفت در سال 1343ش./ 1964م. تولید نفت ایران 20 درصد افزایش یافت. پس از مذاکرات میان کشورهای خاورمیانه و کمپانیهای نفتی، اضافه تولید نفت منطقة خاورمیانه در سال 1343ش./ 1964م. به نسبت، میان کشورهای تولید کننده تقسیم گردید. ایران در آن سال مقام اول را به دست آورد: اضافه تولید معادل 15 میلیون تن و در حدود 20 درصد تولید سال 1342ش./ 1963م. عبدالعزیز وطاری وزیر نفت وقت عراق اعلام کرده بود که عراق در سال آینده 9 میلیون تن اضافه تولید خواهد داشت. به این ترتیب عراق با 16 درصد اضافه تولید مقام دوم را کسب کرد. در این وضعیت، اضافه تولید ایران 5/10 درصد بود و اضافه تولید عراق 3/15 درصد. بر این پایه، با در نظر گرفتن 15 میلیون تن تولید اضافی در سال 1343ش./ 1964م. تولید نفت ایران در دهم دی 1343/ اول ژانویه 1965 به 85 میلیون تن میرسید و درآمد ایران از نفت بیش از450 میلیون دلار میشد. اگر درآمد ناشی از توافـق اوپک با کمپانیها را در بارة بهرة مالکانه حساب کنیم، درآمد ایران نزدیک به 500 میلیون دلار بوده است. این درآمد یکی از موفقیتهای سیاست نفتی ایران در چند سال گذشته تلقی میشد. ایران در این دوره برای اضافه تولید امکانات وسیعی در اختیار داشت. در سال 1342ش. همة چاههای در دست بهرهبرداری آغاجاری و گچساران و نقاط دیگر، امکان تولید بیشتر از مازنون- مارون کشف شده داشتند، که استخراج از آن هنوز به مرحله تجاری نرسیده، ولی امکان چنین بهره برداری از آنها مقدور بود (اطلاعات ، بهمن 1342: 15-16). همچنین برای افزایش تولید ایران، پس از بازگشت جمشید آموزگار وزیر کشور از کنفرانس اوپک در سال 1343، اعلام شد که درآمد نفت ایران بالغ بر 24 میلیون دلار افزایش خواهد داشت (اطلاعات ، تیر 1343: 1).

در بارة افزایش تولید و درآمد ایران، کشورهای خارجی از جمله آمریکا نظراتی مطرح میکردند، از جمله آن، میتوان به مجلة تجارت و شرکت وتراست نیویورک اشاره کرد که وضع اقتصادی ایران را بررسی کرده بود. مجلة تجارت یکی از مهمترین نشریات مالی آمریکا، ضمن بررسی یادآور شد که «ایران همچنان در حال پیشرفت و ترّقی است: درآمد ایران از نفت در حال افزایش است و به موازات آن، صنایع تازهای در ایران تأسیس میشود و ضمناً شمار کارشناسان امور صنایع و کشاورزی در این کشور روز به روز افزایش مییابد. ثبات اقتصادی ایران نتیجة کوشش دولت است که تصمیم دارد ارزش داخلی و خارجی ریال را ثابت نگه دارد» (کیهان ، اردیبهشت 1343: 9).

در ادامة طرح افزایش تولید نفت در ایران، در سال 1344ش. با نمایندگان کنسرسیوم در تهران مذاکراتی انجام شد. این مذاکرات پس از سخنرانی شاه در بارة نفت و کمبود اضافه تولید، توجه محافل نفتی را جلب کرد. اقبال در سال 1344ش./ 1965م. چندین بار به کنسرسیوم نفت و شرکتهای عامل در بارة افزایش تولید تذکر داد و نوشت: «اضافه تولید» ایران در سال 1344ش./ 1965م. باید معادل 24 درصد «اضافه تولید» خاورمیانه و 5/17درصد تولید اوایل سال 1343ش./ 1964م. ایران باشد. این رقم، سهم ایران به تشخیص کشورهای تولید کننده در سازمان اوپک بود، اما در عمل «اضافه تولید» سال 1344ش./ 1965م. ایران نسبت به تولید سال 1343ش./ 1964م. فقط اندکی بیش از 9 درصد شد؛ در حالی که در سال 1343ش./ 1964م. ایران 15 درصد نسبت به 1963 اضافه تولید داشت.[footnoteRef:3]   [3: . دو جدول آخر بحث نمودار تولید و درآمد دولت ایران از صنعت نفت را نشان داده که بیانگر بسیاری از مسائل نفتی است. یکی از مقامات نفتی ایران اعلام کرد که ایران از نظر جمعیت و امکانات توسعة اقتصادی، حق دارد مقام اوّل را در اضافه تولید خاورمیانه داشته باشد. شاه نیز در سخنرانی روز سه شنبه 10 اسفند 1344ش. به نمایندگان مجلس شورای ملّی گفت: «حالا خواهید دید که درآمد نفتی ما چقدر خواهد شد». سخنان شاه اشارهای به برنامههای وسیع نفتی ایران بود که در آینده مقام ایران را در جهان بالاتر میبرد (اطلاعات، اسفند 1344: 29، 1).] 


در بارة افزایش تولید و صادرات نفت در کشورهای تولید کنندة نفت (اوپک) رقابتی شکل گرفت، به ویژه میان ایران و عربستان سعودی که هر دو میخواستند به هر قیمتی، میزان تولید خود را افزایش دهند و مقام اوّل را در تولید نفت خاورمیانه داشته باشند، بنابراین، با هرگونه سهمیه بندی و برنامهریزی برای صادرات نفت خاورمیانه مخالفت میکردند. شاه با تکیه بر این واقعیت که جمعیت ایران 5 برابر عربستان سعودی است، تولید بیشتر از کشور همسایه را حق ایران میدانست، اما عربستان سعودی زیر بار نمیرفت و حتی آماری جعلی منتشر کرد که جمعیت آن کشور را 15 میلیون نفر نشان میداد. بدین ترتیب، بهای هر بشکه نفت تا بهمن 1349 از 80/1 تا 18/2 دلار بیشتر نشد و کمپانیهای نفتی همچنان به غارت نفت خاورمیانه ادامه میدادند. کودتای سرهنگ قذافی در لیبی در 10 شهریور 1348/ 1 سپتامبر 1969 تا حدودی به این وضع پایان داد، زیرا او نخستین کسی بود که اصل50-50 را زیر پا گذاشت و بهای هر بشکه نفت صادراتی لیبی را به 44/3 دلار افزایش داد. این اقدام سایر اعضای اوپک را نیز تشویق کرد تا از برنامههای او پیروی کنند. در کنفرانس وزیران نفت اوپک در بهمن ماه 1349 در تهران، کشورهای صادرکنندة نفت به اصرار شاه ایران، که نگران کسب درآمد بیشتر برای خرید اسلحه بود، تصمیم گرفتند بهای ثابت نفت خام خود را بشکهای 33 سنت افزایش دهند، هزینههای فوق العادۀ کمپانیهای نفتی را بابت افزایش بها حذف کنند و تا پنج سال آینده به جبران کاهش نرخ دلار، سالی 5 سنت به بهای هر بشکه نفت بیفزایند (مهدوی، 1375: 407). 

با اینکه مسئولان ایران در فکر افزایش تولید و افزایش درآمد نفتی بودند، ولی در گفت و گو با کنسرسیوم، همة برنامهها به زیان ایران بود. در میان مبارزان و مخالفان رژیم شاه، آیتالله سیّد محمدرضا سعیدی به خوبی از برنامههای کنسرسیوم آگاهی داشت و میکوشید مردم ایران را نیز آگاه کند. سعیدی در اعلامیهای در این باره نوشت: 

«... کنسرسیوم نفتی غارتگر آمریکایی و انگلیسی کم بود، که این بار در نظر گرفته کنسرسیومی جدید بر ملت ایران تحمیل نماید که تمام منابع حیاتی کشور را در انحصار در آورد. این بار نه تنها کشاورزی و معادن و رشتههای وسیع صنعتی و توریستی در انحصار غارتگران یهودی آمریکا قرار میگیرد، بلکه توزیع مواد غذایی و غیره نیز در انحصار آنها در میآید. فردا اگر یک کیلو برنج یا دو متر پارچه خواسته باشید، باید به فروشگاهها و و سوپر مارکتهای راکفلر و یا اسکرانتون و ... مراجعه نمائید..... ایران در آستانة عظیمترین سرمایهگذاری خارجی است، سی و پنج نفر از رؤسای کل شرکتهای معروف آمریکا، اواخر اردیبهشت به ایران میآیند. سرمایه گذاران آمریکایی میخواهند در رشتههای کشت و صنعت، بهره برداری از معادن، جلب سیاحان، استفاده از منابع جنگلی، ایجاد شبکة توزیع کالا به میزان وسیع سرمایهگذای کنند ..... این سی و پنج نفر با نام "کمیته سرمایهگذاران آمریکایی" به تهران میآیند .... این عده با تشکیل کنسرسیومی در حدود یک هزار میلیون دلار در طرحهای عمرانی ایران سرمایه گذاری میکنند. مقدمات ایجاد این کنسرسیوم و نیز تشکیل این کنفرانس بزرگ در ایران در مسافرت شاهنشاه به ایالات متحده آمریکا فراهم شد. مسئله، ایجاد شبکة بزرگ تولید کالاها با تأسیس فروشگاههای بزرگ، از مدتها قبل مورد نظر دولت و وزارت اقتصاد بوده است» (اعلامیه در باره سرمایهگذاران آمریکائی، 1/3/49).















منبع: مسائل سیاسی و اقتصادی نفت ایران، ایرج ذوقی، 1374، تهران: پاژنگ

واردات و صادرات کالاهای غیرنفتی ایران و آمریکا 

واردات کالا در دهة 1340ش. در ایران رو به فزونی نهاده بود و مصرف کالاهای وارداتی تبلیغ و تشویق میشد. ادارهها و بنگاههای دولتی و خصوصی ایران مملّو از کارشناسان و مستشاران آمریکایی بود. به نوشتة مجلة دنیای جدید، چاپ تهران، آمریکاییها سیاست خود را در ایران پیاده میکردند: «ورشکست کن، وام بده و سپس حکومت کن». آمار اوایل سالهای دهۀ1960 که در نتیجة رقابت خارجی، دهها بنگاه ملّی صنایع سبک در کشور تعطیل شد، گواه بر عواقب هلاکتبار باز شدن دروازههای ایران به روی کالاها و سرمایههای خارجی است (بوندرافسکی، [بیتا]: 749). 

در مسیر پیشرفت اقتصاد و بازرگانی، مقررات صادرات و واردات چندان تغییری نکرده بود، طرحها بیشتر بر اساس برنامههای قبلی به اجراء درمیآمد و همچنان بر مصارف کالاهای وارداتی تأکید میشد. گزارش دفتر بودجة آمریکا در بارۀ چگونگی پیشرفت برنامههای اقتصادی ایران لحن انتقادی تندتری گرفت و سفیر وقت آمریکا در ایران، جولیوس هولمز ضمن گزارش به دین راسک وزیر امور خارجة آمریکا در تاریخ پانزدهم مه 1963م. نوشت: «ایران فاقد مدیریت قوی و پرسنل فنی لازم برای اجرای طرحهای مورد نظر شاه است» (روبین، 1363: 97). 



واردات کالا از آمریکا به ایران

ایران با توجّه به جمعیت رو به رشد، بازار مصرفی مناسبی برای کالاهای صادراتی و صنعتی ایالات متحده آمریکا، اروپای غربی و ژاپن بود. در این دوره، ایران از بازارهای مصرفی مهم جهان برای صدور کالاهای صادراتی و صنعتی و تجاری شرکتها و کمپانیهای چند ملّیتی اروپایی و آمریکایی و ژاپنی به شمار میرفت. ایران هم زمان با رشد و توسعه سرمایهداری وابسته صنعتی و نیز رشد صنایع مونتاژ، اندکاندک به وارد کنندۀ بزرگ ماشینآلات و کالاهای واسطهای و مونتاژ تبدیل شد و رابطۀ اصلی، یعنی نسبت افزایش درآمد نفت با ورود کالاهای صنعتی هم چنان حفظ گردید. در سال 1344ش. مجموع درآمد نفتی ایران 612 میلیون دلار و مجموع کالاهای وارداتی 719 میلیون دلار و کالاهای صادراتی غیرنفتی بالغ بر 132 میلیون دلار میشد. بنابراین، تناسب یک طرفه میان ایران و آمریکا همچنان برقرار بود (ترابی، 1379: 65-63). سیاست بازرگانی و تجاری ایالات متحده آمریکا در صحنة بینالمللی و به ویژه در رابطه با کشورهای جهان سوم، بر مبنای تک محصولی کردن اقتصاد آنان استوار بود. در بارة ایران نیز، بنا بر همان سیاست، بر درآمد حاصل از صادرات نفت تأکید میشد. نظام سرمایه داری حاکم بر ایالات متحدة آمریکا کوشش میکرد با پدید آوردن نوعی نظام زندگی اقساطی، درآمد کشورهای جهان سوم را در ازای صدور و فروش انواع کالاهای مصرفی و صنعتی جذب کند و در این زمینه با تسلط بر بازارهای آنان و تسلط بر اقتصاد کشورهای توسعه نیافته و اعطای وام با بهرههای کلان، بیش از پیش نفوذ خویش را گسترش دهد. ایالات متحدة آمریکا از ایجاد صنایع مادر و سنگین در کشورهای جهان سوم و همچنین ایران، خودداری داشت و با صدور صنایع مونتاژ، کشور را بیش از پیش وابسته میکرد. 

روی هم رفته، در دهة 1340ش. بندهای سرسپردگی رژیم ایران نسبت به ایالات متحده بر اثر گستردگی روابط که در هر دو طرف پدید آمده بود، استوارتر شد. در این زمینه، از سوی ایران اردشیر زاهدی و هوشنگ انصاری نقش عمده داشتند و از سوی آمریکا معاملهگرانی چون دیوید لیلینتال، دیوید و جان راکفلر، کرومیت روزولت و سیاستمدارانی مانند روستو و آرمین مایر در گسترش روابط فعّال بودند. با این همه، درگیری نیروهای صلح آمریکا در ویتنام و منازعة اعراب و اسرائیل، از توجّه آمریکا به ایران و ضرورت دفاع از آن تا حدودی کاست؛ به عبارت دیگر: «این درگیریها همراه با اعتماد فزایندة سیاستگذاران آمریکا به توانایی شاه برای مقابله با ناآرامیهای داخلی سبب شد آمریکا دامنة رابطه دست نشاندگی را در نیمة دهة 1340ش. کاهش دهد. این امر به کاهش سریع کمک نظامی و اقتصادی ایالات متحده به ایران انجامید. کمک اقتصادی آمریکا که به نحوی تا سال 1344ش. ادامه داشت، از آبان 1346ش. رسماً قطع شد. در اردیبهشت 1346ش. دولت آمریکا اعلام داشت که ایران را از فهرست کشورهای کمک گیرنده برای سال 1347ش. حذف کرده است. در آذر 1346ش. کمک اقتصادی آمریکا به ایران که در سال 1329ش./ 1950م. به موجب برنامه کمکهای فنی معروف به اصل چهار آغاز شده بود، پایان یافت. ایران به عنوان دومین کشور غیر اروپایی بود که پس از جنگ جهانی دوم از کمکهای مالی و اقتصادی آمریکایی بینیاز شده بود» (ازغندی، 1376: 287-286 ؛ بیل، 1371: 288). آمریکاییها توانستند با این ترفند، کمکهای بلاعوض به ایران را قطع و به جای آن وامهای کلان به دولت شاه اختصاص دهند.

دولت شاه نیز با دریافت این وامها، واردات بیرویة کالاهای نظامی را گسترش داد. واردات ایران از آمریکا فقط شامل کالاهای مصرفی مردم نمیشد و باید به واردات سلاحهای نظامی اشاره کرد که به طور عمده از آمریکا خریداری و سیل آسا به ایران سرازیر میشد. امام خمینی(ره) به خریدهای کلان ایران از آمریکا اشاره کرد: «اکنون خواب تازهای برای ملت ایران دیده و با خرید اسلحه و مهمات سرسام آور از آمریکا به مبلغ دو میلیارد دلار- که حدود صد و پنجاه هزار میلیون ریال میباشد - ملت ایران را به خطر نابودی و سقوط اقتصادی تهدید میکند و با وقاحت اعلام داشته که کسری بودجه کشور در امر پرداخت آن، از طریق وامهای خارجی و افزایش مالیاتها تأمین میگردد! من نمیدانم منظور از خریدن این همه اسلحه برای بیرون راندن اربابان و استعمارگرانی است که خود رژیم، دست نشاندة آنها بوده و ایران را به صورت پایگاه نظامی آنان در آورده است...» (صحیفه امام، 1379: 2/484). آمریکاییها نیز بر اساس دیدگاههای خود در توجیه خریدهای نظامی ایران، برای خرید سلاح دلایل اقتصادی ذکر میکردند: «ایران در رونق است و از پنج سال پیش تاکنون تفاوت دارد؛ ... طبق اظهار بانک بین المللی عمران روستایی شایستگی دادن اعتبار را دارد؛ درآمد نفتی سالیانه 500 میلیون دلار و در شرف افزایش است؛ آگاهی رشد یابنده در باره دشواریهای بالقوة اقتصادی؛ سایر کشورها برای دادوستد با ایران رقابت میکنند» (اسناد لانه جاسوسی، کتاب هشتم، سند 2: 353). آمریکا با این نوع طرحها میکوشید مردم ایران را به این باورها برساند که دولت شاه در حال پیشرفت است، تا بتواند رابطة یک طرفه با ایران را ادامه دهد. 

آمادگی ایالات متحدة آمریکا برای اعطای کمکهای نظامی و فروش جنگافزارهای پیشرفته، دولت ایران را به چنان میزان توانایی رساند که بودجة نظامی خود را از 2/14 میلیارد ریال در سالهای 40-1339ش. به 9/23 میلیارد ريال در سالهای 46-1345ش. افزایش داد. میان سال 1344-1329ش. 2 هزار ایرانی در آمریکا آموزش نظامی دیدند و در داخل ایران سه گروه از مستشاران نظامی آمریکا به آموزش کارمندان ارتش و ژاندارمری مشغول بودند. به رغم درگیری ایالات متحده در جنگ ویتنام در دهة 1340ش. تغییری اساسی در روند صدور تسلیحات آمریکا به کشورهای جهان سوم از جمله ایران روی داد: معاملات تسلیحاتی به جای کمکهای نظامی و صدور تسلیحات بسیار مدرن به کشورهایی که میتوانند مبالغ آن را پرداخت کنند (ازغندی، 1376: 289-288) و ایران با توجّه به درآمدهای نفتی، مشمول این طرح میشد. در پی برنامة نظامی آمریکا، شاه نیز در داخل دست به تغییراتی زد؛ از جمله تغییر در استراتژی توسعة اقتصادی که کمتر به واردات تکنولوژی پیشرفته از غرب و بیشتر به واردات تسلیحات و جنگ افزارهای نظامی مدرن از آمریکا تکیه داشت. 

بر اساس آمار اعلام شده، میانگین کمکهای خارجی سالانه آمریکا به ایران در زمینة نظامی و اقتصادی بدین ترتیب بود: میان سالهای1348-1341ش./ 1969-1962م. در زمینة نظامی 3/ 103میلیون دلار و در زمینة اقتصادی 5/28 میلیون دلار. البته کمکهای آمریکا به ایران در این دو زمینه نسبت به سالهای پیش تفاوتهایی داشت: در زمینة نظامی از سال 1349ش. همیشه در حال افزایش بود و در زمینة اقتصاد نیز در سالهای 1333-1340ش./ 1954-1961م. میزان کمک آمریکا حتی بیشتر از دورههای بعدی افزایش یافت و به 5/64 میلیون دلار رسید (گازیوروسکی، 1373: 216). 

در دهههای 1350- 1340ش. درآمد نفتی ایران مایۀ اصلی رشد اقتصادی بود و از کل بودجة سازمان برنامه فراتر میرفت و از سال 1343ش. به بعد، بالغ بر 49 درصد سرمایۀ ثابتِ ناخالصِ داخلی را تشکیل میداد (همان: 235-234). چنین رقمهایی میتواند شاخص تقریبی کمکهای اقتصادی آمریکا را بر اقتصاد ایران نمایش دهد. 

نمایندة آمریکا در رابطه با کمکهای اقتصادی و همچنین بازارهای تجاری در کشوری مانند ایران، این کمکها را برای کشورهای در حال توسعه یا نیازمند به کمک آمریکا مفید میدانست و گونهای برنامهریزی میکرد که گویی در حقّ این ملتها لطف میکنند. به همین سبب در سخنرانیها و مذاکرات، از گذشت و دلسوزی و ایثار خود به کشورهای در حال توسعه یاد میکردند، اما همة اینها در مقایسه با برنامههای که پس از عقد هر قرارداد و پیماننامهای اجرا میکردند، در تضاد بود. از نمونههای این برنامهها سخنرانی دانیل گولدی نمایندة ویژه رئیس جمهور آمریکا، جانسون در امور بازرگانی خارجی است. دانیل گولدی در مصاحبهای در تاریخ 2 خرداد 1343ش. در بارة روابط تجاری ایران و آمریکا گفت: «آمریکا در داخلة خود اولین و محکمترین بازار مشترک را دارد، زیرا 50 ایالت آمریکا از لحاظ مرزی و تجاری و پولی کاملاً با هم مرتبط هستند و مشکلی ندارند. به همین جهت آمریکا علاقهمند است که تجارت خودش را با خارج منجمله ایران توسعه دهد». نماینده اعزامی ریاست جمهوری آمریکا افزود: «آمریکا در این زمینه میخواهد با کشورهای دوست خود مثل ایران روابط تجاری وسیعتری برقرار کند، خصوصاً در کشورهای در حال توسعه این انتظار میرود که با توسعه روابط تجاری کمک مؤثری به پیشرفت این کشورها بشود. همچنین بیان کرده بود که باید کشورها مورد مطالعه قرار گیرند که چه سرمایهگذاریهایی در این کشورها میتوان کرد که کشورهای در حال توسعه منجمله ایران کالاهایی تولید کنند که مورد احتیاج است تا بتوانند آن را صادر کنند و در ازای آن، کالاهای مورد نیاز خود را وارد نمایند» (اطلاعات، 1343: 16 و 13). ملاحظه میشود که نماینده جانسون در سخنرانی خود به واردات کالا از آمریکا هم اشارهای کرده است که نشانهای از برنامهریزی برای صادرات کالاهای خود و نه کمک به توسعه کشورها است.

بنا بر آمار منتشره در روزنامة اطلاعات سال 1347ش. در بارۀ واردات کالاهای خارجی: «در 9 ماه اول سال 1347ش. سفارش واردات کالا به نصاب 5/57 میلیارد ريال رسیده بود. واردات 9 ماه امسال 10 میلیارد ريال بیش از واردات مدّت مشابه سال قبل (1346ش.) بود. در 9 ماه اول سال 1347ش. معادل 57 میلیارد و 582 میلیون ريال سفارش واردات کالا به بانک مرکزی ایران رسیده بود که نسبت به 9 ماه اول سال 1346 به میزان 9 میلیارد و 905 میلیون ريال افزایش نشان میدهد. طبق گزارش منتشره از طرف بانک مرکزی 33 میلیارد و 886 میلیون ريال آن اعتبارات اسنادی و 23 میلیارد و 696 میلیون ريال بروات دریافتی بوده است. اقلام عمده کالاهای وارداتی در 9 ماه اول سال 1347ش. عبارت است از: حیوانات زنده معادل 721 میلیون ريال، چای به میزان 609 میلیون ريال، روغنهای نباتی معادل 1 میلیارد و 104 میلیون ريال، قند و شکر به میزان 5/6 میلیون ريال، مواد شیمیایی شامل کربناتها، سیانورها، نیتراتها، املاح و غیره معادل 579 میلیون ريال، ترکیبات شیمیایی (مشتقات سلولز و پلاستیک) به میزان 679 میلیون ريال، کولر فان، اسانس تربانتین و ترکیبات آن معادل یک میلیارد و 30 میلیون ريال، رنگهای مصنوعی و خمی معادل 508 میلیون ريال، کائوچو و اشیاء ساخته شده از آن به میزان 521 میلیون ريال، لاستیک برای چرخ وسایل نقلیه معادل 906 میلیون ريال، چوب و اشیاء چوبی به میزان 644 میلیون ريال، مقوا و کاغذ لفاف معادل 934 میلیون ريال، انواع نخ ابریشم مصنوعی 3 میلیارد و 186 میلیون ريال، نخ، پشم و کرک مو معادل 1 میلیارد و 244 میلیون ريال، چدن، آهن و پولاد کار نشده به میزان 557 میلیون ريال، آهن به شکل میله معادل 1 میلیارد و نیم ريال، آهن ورق سیاه به میزان 2 میلیارد و 410 میلیون ريال، لولههای چدنی، فولادی، آهنی، بست و زانوهای آن معادل 886 میلیون ريال، مس، ورق کابل مسی و اشیاء ساخته شده از مس 1 میلیارد و 202 میلیون ريال، موتورهای احتراقی برای اتومبیل و هواپیما و سایر وسائط نقلیه و قطعات منفصله آن 1 میلیارد و 921 میلیون ريال، موتورهای آبی (توربین، تلمبه) 1 میلیارد و 315 میلیون ريال، ماشینهای حفاری، تخلیه کردن، باز کردن و استخراج کردن به میزان 853 میلیون ريال، ماشین قالبگیری معادل 587 میلیون ريال، اسبابهای مکانیکی (شیر تنظیم آب، چرخ دندانه دار و سیلندر) به میزان 2 میلیارد و 907 میلیون ريال، کنتور، زنگ سایر دستگاههای برقی 1 میلیارد و 841 میلیون ريال، تراکتور معادل 887 میلیون ريال، اتومبیل سواری و شکاری 750 میلیون ريال، شاسی اتومبیل، بدنه اتومبیل و قطعات منفصله آن به میزان 3 میلیارد و 659 میلیون ريال و هواپیما و قطعات منفصله آن 957 میلیون ريال» (اطلاعات ، بهمن 1347: 19). باید یادآوری کرد که بیشتر این محصولات، واردات از آمریکا بود.

پیش از واردات انبوه وسایل آلات مختلف، گندم و ذرت هم از آمریکا به ایران صادر میشد. ایران در سالهای 1342 و 1343ش. از آمریکا گندم خرید. ارزش گندم خریداری شده ایران در سال 1343ش. 5 میلیون دلار بود که از محل بودجة خواروبار برای صلح تأمین میشد (کیهان، اسفند 1342: 9/ اطلاعات، تیر 1343: 1). البته در باب خرید گندم ایران از آمریکا آمارهای مختلفی در دست است؛ به طور نمونه، خرید گندم در سال 1343ش. در مجلة خواندنیها 70 هـزار تن اعـلام شده است (خواندنیها، 1343: 1). 

پس از قرارداد خرید گندم، در سال 1342ش. قرارداد خرید 25 هزار تن ذرت از آمریکا میان امیرعباس هویدا وزیر دارایی وقت ایران و جولیوس هولمز سفیر دولت ایالات متحده بسته شد. قرار بود قرارداد دیگری هم برای خرید 50 هزارتن دیگر منعقد شود که به سرانجام نرسید (کیهان، آبان 1343: 11).

پس از عقد قراردادهای خرید گندم و جو، سفیرکبیر آمریکا در سخنانی، از قراردادها و کوشش برای قراردادهای دیگر با ایران اظهار رضایت کرد و گفت: «خیلی خوشحالم که این قرارداد را امضاء میکنم، وظیفة ما حفظ و تقویت روابط دوستانة دو دولت است که هر روز این رابطهها دوستانهتر میشود. قرارداد فروش ذرّت برای غذای حیوانات بود و تأمین غذای حیوان به همان اندازه اهمیّت دارد که تأمین غذای انسان دارد. دولت آمریکا پیوسته حاضر است به همه دوستان خود خصوصاً به دولت ایران کمک کند» (همان).  

سیل واردات به ایران در بیشتر سالهای مورد نظر پژوهش حاضر چندان بود که بانک مرکزی موازنة صادرات و واردات ایران را مطابق جدول ذیل، منفی اعلام کرد (ازغندی، 1376: 291).
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باید به این نکته اشاره کرد که ایالات متحدة آمریکا با صدور کالاهای مصرفی و تجاری و اسلحه به کشورهای جهان سوم و به ویژه کشورهای منطقة خلیج فارس از جمله ایران، هم زمان دو هدف مهم را پیگیری میکرد: 1. سلطه بر بازار کشورهای منطقة خلیج فارس و ایران و در نتیجه، جذب دلارهای حاصل از صادرات و فروش نفت به اقتصاد غرب و آمریکا. 2. سلطة سیاسی و نظامی بر کشورهای منطقه از طریق صدور تسلیحات نظامی و همچنین اعزام مستشاران نظامی و کارشناسان فنی به آن کشور. 

ایالات متحده آمریکا هم زمان با افزایش نفوذ در بازارهای ایران و همچنین افزایش نفوذ در مراکز تصمیمگیری در دولت ایران، برای ورود بیشتر کمپانیها و شرکتهای بازرگانی و تجاری بزرگ آمریکا در سالهای 1344ش./ 1965م. به بعد مرکز ویژهای برای جذب و حمایت از صنایع خارجی به نام کاپفی در ایران تأسیس کرد که سرمایهگذاری بنگاههای آمریکایی بیشتر از دیگر شرکتهای خارجی بود. همة شرکتهای خارجی میتوانستند سود و منفعت خود را با سرپرستی قانون کاپفی به کشور خود بازگردانند. بین سالهای 1968-1965م. بیش از 30% پولی که در ایران از طریق کاپفی سرمایهگذاری میشد، دوباره به کشورها و به بنگاههای خارجی میرسید. ایالات متحده و کمپانیهای چند ملّیتی بدین ترتیب از نوعی مصونیت اقتصادی در بازار پرسود ایران برخوردار بودند و به آسودگی در بخشهای مختلف اقتصادی کشور سرمایهگذاری میکردند. آمریکا برای گسترش سلطة اقتصادی بر ایران، علاوه بر قانون کاپفی، روشها و شیوههای دیگری نیز به کار میبرد و اساسیترین و مهمترین آنها، تسلط بر سازمان برنامه و بودجة ایران بود. ایالات متحده نقش چشمگیری در بنیانگذاری سازمان برنامه و بودجة ایران داشت و با طرحهای مربوط به دو برنامة هفت سالة اوّل و دوم و سه برنامة پنج سالة سوم و چهارم و پنجم، صنایع ملّی و کشاورزی ایران را به ورطۀ سقوط و وابستگی به دلارهای حاصل از درآمد نفت و قرضههای خارجی رساند (ترابی، 1379: 71-70). به گفتة امام خمینی(ره): «یکی از خیانتهایی که شاه به کشور ما کرده است، وابسته کردن اقتصاد ما به اجانب است. اقتصاد ما، به واسطة اعمال شاه چه در اصلاحات ارضی که به طور کلی موجب فساد زراعت شده و چه هزینههای بسیار فوق العادهای که به طور بیهوده خرج شده مثل خریدن سلاحهای بسیار زیاد که برای ملت ما نفع ندارد که ضرر هم دارد، برای اجانب با آن سلاحها پایگاه درست شده است [اینها] موجب ضعف اقتصاد و پاشیدگی اقتصادی و به هم ریختن بنیادهای اقتصادی است» (صحیفه امام، 1379: 4/503)

برنامهها و طرحهای آمریکایی برای ایران، وابستگی این کشور به کشورهای خارجی و به ویژه آمریکا را پیوسته افزایش میداد. با این برنامهها، از سالهای دهة 1340ش. سیل مهاجرت روستاییان و کشاورزان به شهرها افزایش یافت و بنیان اقتصاد کشاورزی ایران فرو پاشید؛ چندان که از خود کفایی موجود در بخش کشاورزی، به وابستگی به دنیای خارج رسید. در این سالها سهم کشاورزی، هم در تولید ناخالص ملّی و هم در تولید ناخالص مالی کاهش یافت و سطح تولید سرانة کشاورزی بسیار پایینتر از صنایع و به ویژه خدمات بود. بنابر شواهد، طی سالها، رشد بازدهی زمینی در کشاورزی ایران مضر یا منفی بوده است؛ به عبارت دیگر، احیای اراضی نه تنها به افزایش متناسب در کل تولید منجر نشد، بلکه موجب کاهش آن نیز گردید (کریمیان، 1381: 162)

در بخش دامپروری نیز سیاست استبدادی و شبه مدرنیستی شاه در قبال تولیدکنندگان محصولات دامی موجب کاهش تولید شد. در این دوران، زندگی عشایر کوچ نشین را بارزترین شاهد عقب ماندگی تلقی میکردند و از طرفی، سنّتها و واقعیات زندگی چادرنشینی، آنان را خودمختار و قدری جنگجو نشان میداد که در هر صورت شاه تاب تحمل آن را نداشت. کاهش تولیدات دامی در وضعیتی صورت گرفت که با افزایش درآمد در شهرها، تقاضا برای محصولات دامی افزایش یافته بود و به همین سبب، اوّلین نشانههای کمبود آشکار در عرضۀ مواد غذایی در این نوع فرآوردهها ظاهر شد. به این ترتیب، به رغم اصلاحات مورد نظر شاه، کشور در بخش کشاورزی و دامپروری به خارج وابسته بود.  

همچنین باید به بخش وارداتی صنایع نیز اشاره کرد که در دهة 1340ش. اهمّیت خاص داشت. از سال 1342ش. به بعد شمار کارخانهها از 1902 واحد به 7989 واحد افزایش یافته بود: کارخانههای ذوب آهن، آلومینیمسازی، ابزارآلات ماشین و کارخانههای مونتاژ تراکتور، کامیون و اتومبیل که از دو جهت موجب گمراهی بود؛ یکی اینکه سهم صنعت در تولید ناخالص ملّی 18 درصد بود، یعنی به مراتب از سهم خدمات (35 درصد) و نفت (35 درصد) کمتر و دیگر اینکه، صادرات صنعتی غیرنفتی تنها 2 تا 3 درصد همه صادرات کشور را تشکیل میداد و این، در مقایسه با کشورهایی مثل هندوستان (بیش از 50 درصد)، سنگاپور (60 درصد) و مکزیک (3درصد) بسیار ناچیز بود (کریمیان،1381: 163). به رغم موفقیتی که در پرتو آمار کلی دیده میشود، صنعت ایران مشکلات و دشواریهای جدّی داشت: کارخانهها به سبب کمبود تکنسین و مدیر و مشکلات اداری، پایینتر از ظرفیت کار میکردند و هزینۀ تولید بسیار بالا و قابلیت صادرات ضعیف بود. 

همچنین باید اشاره کرد که در دهة 1340ش. به سبب افزایش تسهیلات بندری، حجم واردات به گونة قابل ملاحظهای افزایش یافته بود (اقتصاد ایران، 1363: 153). این سیل عظیم واردات، ایران را به آمریکا وابستهتر میکرد. به گفته امام خمینی(ره): «اگر مملکت شما در اقتصاد نجات پیدا نکند، وابستگی اقتصادی داشته باشد، همه جور وابستگیها دنبالش میآید. وابستگی سیاسی هم پیدا میکنیم، وابستگی نظامی هم پیدا میکنیم. برای اینکه وقتی ما چیزی نداشته باشیم که استفاده ازش بکنیم، دستمان را دراز کنیم طرف آمریکا. او میتواند به ما تحمیل کند همه چیز را» (صحیفه امام، 1379: 11/426).  



صادرات کالا از ایران به آمریکا

از ایران اجناسی به کشورهای غربی و به ویژه آمریکا صادر میشد. در بارة صادرات ایران به آمریکا، مذاکراتی در دو کشور صورت میگرفت، از آن جمله در دیدار نمایندة رئیس جمهور آمریکا از ایران و بحث برای افزایش صادرات از ایران به آمریکا. در این دیدار دانیل گولدی نمایندة ویژه جانسون در امور بازرگانی، بر روابط بیشتر و ایجاد زمینههای مناسب برای روابط در آینده تأکید کرد و اینکه هدف او از سفر به ایران بررسی و مطالعه لازم برای افزایش میزان مبادلات میان دو کشور است. به نظر او، در آمریکا محصولاتی هست که فقط در ایران بازار فروش و مصرف دارد و سرمایهگذاران آمریکایی نیز مایلند در ایران سرمایهگذاری کنند. دانیل گولدی اظهار داشت که آمریکا مایل است بیشتر از آنچه به ایران صادر میکند، از ایران کالا بخرد. هدف آمریکا، توسعة منابع داخلی و عمرانی از طریق توسعة تجارت است (کیهان ، خرداد 1343: 9) که البته این شیوه روابط، تنها ظاهر ماجرا بود و برای توسعة کشور ایران منافعی نداشت. 

گولدی در بارة کمک آمریکا برای افزایش صادرات ایران گفت: «آمریکا تسهیلاتی در اختیار ایران و سایر کشورهای در حال توسعه قرار میدهد تا منابع تولیدی خود را در خارج از کشور به فروش برسانند» (اطلاعات ، خرداد 1343: 13). هدایایی که سران دولت ایران به سردمداران آمریکایی تقدیم میکردند، تا حدودی روشنگر ماجرای صادرات از ایران هست:

«مبادلة دائمی هدایای مختلف، روابط بین ایران و آمریکا را تحکیم میکرده است. سنگینترین هدایا از طرف ایران میرسید. سیل خاویار، پسته و تعارفات برای دولت جانسون سرازیر میشد. قهرمان این سخاوتمندیها اردشیر زاهدی بود که به ندرت روز تولدی را فراموش میکرد، یا بیماری یکی از اعضای خانوادۀ شمارۀ یک آمریکاییها را نادیده نمیگرفت. زاهدی چه در لندن به عنوان سفیر ایران در انگلیس و چه در تهران به عنوان وزیر امور خارجه، همواره وجود خود را به سیاستگزاران آمریکایی یادآور میشد. هوشنگ انصاری نیز از نظر اهداء هدایای مختلف بعد از زاهدی قرار داشت» (بیل، 1371: 288). 

نخستین کالا در برنامة صادراتی ایران، نفت بود، طلای سیاه؛ همة برنامهها به درآمد نفت بستگی داشت و رشد عواید نفت به سقوط سهم صادرات غیر نفتی میانجامید. به بیان دیگر، در آستانة «دروازههای تمدن بزرگ» صادرات کالاهای کشاورزی و صنعتی ایران تنها 2 درصد کل صادرات کشور را شامل میشد (نجاتی، 1371: 346). این میزان از صادرات صنعتی ایران نیز بیشتر به کشورهای همجوار بود تا به کشورهای پیشرفته. صادرات محصولات صنعتی ایران در سال 1342ش. بالغ بر یکصد میلیون دلار بود: صندلیهای فلزی، بخاری، آبگرمکن، تلویزیون و در نهایت صادرات اتومبیل جیپ به کشور افغانستان (خواندنیها، خرداد 1343: 7).

صادرات کالاهای غیر نفتی در بین سالهای 1342 تا 1346ش. از 60/8 میلیارد ريال به 63/13 میلیارد ريال افزایش یافت که در مقایسه با ارزش واردات در همین سالها به حدود سه برابر میرسید. در حالی که بیشترین حجم واردات به کالاهای صنعتی اختصاص داشت. کالاهای صادراتی مانند گذشته تولیدات کشاورزی از جمله پنبه، میوههای تازه، خشکبار و اقلام دیگر همچون فرش، انواع پوست و چرم، خاویار، روده، کتیرا و زیره بودند (ازغندی، 1376: 341). 

در سال 1342ش. مذاکراتی برای صادرات سنگ کُرُم، در مقابل دریافت محصولات کشاورزی از آمریکا در ایران انجام گرفت. صادرکنندگان ایرانی مایل بودند به قراردادی همچون قرارداد ترکیه با آمریکا برسند. در آن قرارداد، ترکیه در مقابل صدور سنگ کُرُم، هر سال مقداری محصولات کشاورزی از آمریکا وارد میکرد. در حدود یک سال قبل از آن، ایران برای انعقاد قراردادی مانند قرارداد ترکیه، با آمریکا وارد مذاکره شده بود. این مذاکرات کم و بیش در سال 1342ش. ادامه داشت و سرانجام آمریکا برای واردات سنگ کُرُم با ترکیه قرارداد بست. ایران مایل بود در مقابل صادرات سنگ کُرُم، از آمریکا گندم و روغن دریافت کند (اطلاعات ، خرداد 1342: 8).  

از دیگر اقلام صادراتی ایران به خارج از کشور به ویژه به آمریکا، کود شیمیایی بود. در اسفند ماه سال 1342 اشارهای به صادرات 50 هزارتن کود شیمیایی به آمریکا دیده میشود. پیشنهادهایی برای خرید کود شیمیایی ایران از کشورهای آمریکا، انگلستان و ممالک آفریقایی به ایران رسیده بود (کیهان، اسفند 1342: 9). 

در میان اجناسی که به آمریکا صادر میشد، سهم پسته و پارچه از همه بیشتر بود. طی سالهای 1348-1342ش. که مورد مطالعه این پژوهش است، برای نخستین بار پستة ایران در سال 1343ش. صادر شد. در این سال، آمریکا برای خرید پستة ایران به مظنۀ تنی 900 تا1000 دلار برای معامله حاضر بود، ولی تاجران ایرانی منتظر قیمت بازار جهانی بودند تا مظنۀ قیمت را در دست داشته باشند. گذشته از ایران، ترکیه هم در صادرات پسته به آمریکا و کشورهای اروپایی دست داشت (کیهان ، شهریور1343: 9).

پسته فقط به آمریکا صادر نمیشد؛ مثلاً 50 تا 60 تن پسته در سال 1343ش. به کشورهای عربی صادر گردید. در این هنگام، تاجران آمریکایی در پی فرصتی بودند تا قیمت پستة ایران کاهش یابد و آنها خرید را آغاز کنند (کیهان ، آبان1343: 9). در آذر ماه سال 43 آمریکا خرید پستة ایران را آغاز کرد و قرارداد خرید 1500 تن پستة ایران به امضاء رسید. با خرید آمریکا، معاملات ایران با کشورهای عربی محدودتر شد. (کیهان ، آذر1343: 9).

بیشترین معاملات پستة ایران در سال 1347ش. با آمریکا بود و بر اساس آمارهای موجود، تا اوایل آذر ماه آن سال، 1700 تن پسته به آمریکا صادر شد. قیمت پستة صادراتی ایران به آمریکا تنی 1200 دلار و هر کیلویی 90 ريال معامله شد و این با قیمت پستة صادراتی ترکیه یکسان بود (اطلاعات، آبان 1347: 19).

در دهة 40 شمسی، پارچه نیز از جمله کالاهای صادراتی ایران به آمریکا بود. بنا بر قرارداد میان شرکت سهامی کارخانجات ایران و یکی از مؤسسات تجاری آمریکایی، طرف ایرانی موظف بود در مدّت سه ماه 600 هزار متر پارچه در چیت سازی تهران تولید و به آمریکا صادر کند. قرارداد مذکور با صدور 200 هزار متر پارچه به آمریکا آغاز شد (اطلاعات، شهریور 1345: 16) و در مراحل بعدی، در پی افزایش صادرات پارچه نیز بودند.

بر اساس آمار سال 1344ش. صادرات ایران افزایش یافت: در دو ماهة فروردین و اردیبهشت، مجموع کلّ صادرات 150 میلیون تومان بود که این رقم، نسبت به ماههای مشابه سال قبل 35 میلیون تومان افزایش نشان میداد. در دو ماهة فروردین و اردیبهشت 31% نسبت بر ارزش و 33% بر وزن صادرات اضافه شده بود. مهمترین اقلام صادراتی کشور، خشکبار 168% نسبت به سال 1343 بیشتر صادر شده بود؛ پس از آن کود شیمیایی 147% خاویار 78% سیمان 71% پنبه 51% و سنگهای معدنی 49%. در میان اقلام صادراتی، صادرات دامی کاهش یافته بود: پوست و چرم 40% و پشم و کُرک و مو و احشام زنده 62% (اطلاعات، خرداد 1344: 8).

در اسفند ماه سال1347 صادرات ایران کاهش یافت. بنا بر دفتر آمار وزارت دارایی، در یک ماهة اسفند، صادرات ایران به 1527 میلیون ریال رسید که نسبت به مدّت مشابه سال گذشته 279 میلیون ريال کاهش نشان میداد. تنّزل صادرات ایران به کاهش صدور پنبه، فرش، پوست و چرم، کلوخههای کانی و معدنی، کتیرا، زیره، ریشة شیرین بیان، سیمان و کفش مربوط میشد. اما صادرات میوههای تازه و خشکبار، روده، پشم وکُرک و مو، خاویار، روغن نباتی افزایش داشت. بنا بر آمار، فرش 26 درصد کل صادرات کشور و پس از آن پنبه 18 درصد و میوههای تازه و خشک با 14 درصد در مقام سوم بود (اطلاعات ، فروردین 1347 :19). 



آمار خريد تجهیزات نظامی از آمریکا

با فروش نفت و اختصاص دلارهای نفتی به خریدهای کلان اسلحه و تجهیزات نظامی، ایران به انباری از مهمّات تبدیل شده بود. ارتش ایران به لحاظ پرسنل و کادر وظیفه و امکانات نظامی بسیار رشد کرده بود، چندان که تا حدّی از فرط سنگینی قدرت تحرک خود را از دست داده و به قول تئودور سورنسن از مشاوران شخصی کِندی؛ این ارتش «برای مناقشات مرزی و حفظ امنیت داخلی بسیار بزرگ و برای جنگی تمام عیار بیفایده بود» (هادیان، 1376: 196).

البته بابت خریدهای نظامی ایران، در کنگره و مطبوعات آمریکا مخالفتهایی میشد (نجاتی، 1371: 343)، با این همه، ایران در پی افزایش خرید سلاح از آمریکا بود. شاه همواره میکوشید بودجة نظامی را افزایش دهد و به سبب فشارهای او، دولت ناچار میشد بودجة برخی طرحهای عمرانی را بکاهد یا آنها را اجراء نکند (علم،1380: 104-105).
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		1/3
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آمار فروش و اهدای ادوات نظامی به نقل از: بیل،1371: 280



با نگاهی به بخش اهداء و فروش متوجه میشویم که برخلاف سالهای اول، در سالهای آخر اجناس اهدائی کاهش یافته و تقاضا برای خرید تجهیزات نظامی بیشتر شده است.

بدین ترتیب، با تداوم وابستگی ایران به تسلیحات نظامی، شاه به شکل گستردهای در جهت تقویت نیروی نظامی اقدام کرد و بنابراین، باز هم خرید تجهیزات نظامی پیشرفته را از آمریکا در دستور کار خود قرار داد؛ از جملة خریدها میتوان به جنگنده بمب افکن F-Y و تانکهای M-47 اشاره کرد که از آمریکا خریداری شده بود (کدی-گازیوروسکی، 1386: 162).

در برنامة خرید نظامی ایران از آمریکا میتوان میزان خریدهای ایران را به شکل جدول زیر نشان داد (برودین،1353: 129-126)



		سال

		مبالغ خرید به میلیون دلار



		1965(1344)

		69



		1966(1345)

		124



		1967(1346)

		148



		1968(1347)

		69



		1969(1348)

		236







بدین ترتیب، ایران خریدار و مصرف کنندة تولیدات نظامی آمریکا بود. شرکتهای آمریکایی برای فروش و جلب نظر مسئولان ایران با هم رقابت میکردند. در آمریکا همیشه بر سر این مسأله که کدام شرکت یا کمپانی با ایران قرارداد فروش تجهیرات نظامی امضاء کند، در رقابت بودند. شرکت ماکدونل دوگلاس در این مسیر موفقتر به نظر میرسید، زیرا توانسته بود موافقت سرلشکر حسن طوفانیان معاون تسلیحاتی وزارت جنگ ایران را برای خرید هواپیمای اف- 15 ساخت این شرکت جلب کند. شرکت آمریکایی دیگر به نام گرومت نیز وارد رقابت شد و میکوشید هواپیمای اف-14تومکت ساخت خود را وارد نیروی هوایی ایران کند (بوندرافسکی، [بی تا]: 95-94).

نتیجه

روابط اقتصادی ایران و آمریکا در دراز مدت آسیبهای جدی به بخشهای تولیدی و کشاورزی ایران وارد کرد و موجب وابستگی کشور در زمینة بسیاری از کالاهای اساسی، به کشورهایی چون آمریکا شد. در این دوره، علیرغم برخورداری از منابع عظیم نفتی و مواد طبیعی و معدنی به سبب وابستگی اقتصادی و سیاسی و نظامی به آمریکا در بسیاری از موارد، کشور به محصولات وارداتی متکی بود.

با افزایش صادرات نفت و افزایش قیمت آن، امید میرفت که اوضاع اقتصادی و تجاری ایران سخت متحول شود، ولی بر اثر سیاستهای نادرست دولت و ناهماهنگیها، اقتصاد ایران هر چه بیشتر به آمریکا وابسته شد.

در زمینة صادرات کالاهای غیرنفتی، در قیاس با واردات، افزایش قابل ملاحظهای دیده نمیشد؛ هر چند که در نتیجة اقدامات مؤثر دولت و فعالیتهای بازرگانی و همچنین کمکهای اقتصادی آمریکا طی سالهای 1347-1346ش. حدود یک سوم به صادرات ایران و کالاهای صادراتی تازه افزوده شده بود. از سوی دیگر، افزایش واردات ایران از آمریکا و وابستگیها، حضور مستشاران آمریکایی به ایران را در پی آورد.

بخش عظیمی از عواید نفت با خرید فنآوریهای پیشرفته از جمله در زمینههای نظامی و نیز تأسیس کارخانجات جدید به دست سرمایهگذاران خارجی، در واقع عاید خود آمریکا میشد و از سوی دیگر، این موضوع کمک چندانی به توسعه اقتصادی نکرد، زیرا سرمایهگذاران خارجی عمدتاً در بخشهایی سرمایهگذاری میکردند که بتوانند به راحتی به سودهای سرشار برسند. سرمایهگذاران بدون توجه به نیازهای کشور و تنها با انگیزة سود شخصی فعالیت میکردند، حال آنکه ایران با برخورداری از نیروهای متخصص و امکانات طبیعی سرشار، قابلیت تولید بسیاری از آن کالاهای وارداتی را در داخل کشور داشت. از این رو، تراز تجاری کشور با آمریکا علیرغم افزایش قیمت نفت در دهة 50 شمسی تغییر چندانی نکرد و همچنان به سود آمریکا باقی ماند.
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هادیان، سید کمال الدین، (1376)، سیاست خارجی آمریکا و منافع ملی ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات هاد- فرس، 

هوشنگ مهدوی، عبدالرضا، (1375)، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی(1357-1300)، چاپ سوّم، تهران: نشر البرز



روزنامهها و مجلات

اطلاعات، سالهای 1347- 1342ش.

کیهان، سالهای 1343- 1342ش.

مجله خواندنیها، سال 1343ش.

اقتصاد ایران، 1363 (نشریه مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی سازمان برنامه، ش. 53/ ن. 8، تهران: مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی)
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