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 چکیده

بکا   "پروژه پتروشیمی ایران و ژاپکن "اندازی  شدن روند راه مقاله حاضر با هدف روشن

تدوین شده است. این پروژه به علت سرنوشکت   میالدی 06و 36تمرکز بر دوره زمانی دهه 

م.، ۹۱06یر شوک نفتی سال اتفاقات، نظ برانگیزش در ژاپن معروف شد و همه بار و تأس  غم

میالدی در طکول اجکرای    ۰6ساله ایران و عراق در دهه  م. و جنگ هشت۹۱0۱انقالب سال 

گذار به بکار  های سرمایهاین پروژه رخ داد و در حالی که ضرر و زیان فراوانی برای شرکت

کند تا با کش   حاضر، نویسنده تالش میپووهش م. به پایان رسید. در ۹۱۰۱آورد، در سال 

مؤثر بر پروژه، آن را مکورد بررسکی قکرار دهکد. یکک: مهکارت متمکایز         دو واقعیت مهم و

نشینی تدریجی طرف ژاپنی از مواضک    که از همان ابتدا منجر به عقب کنندگان ایرانی مذاکره

طکرف   خود در این پروژه شد؛ ایرانیان همواره ابتکار عمل مذاکره را در دسکت داشکتند تکا   

تنها بین منکاف  ایکران و ژاپکن،     را در خلیج فارس حفظ نماید. دوم: درگیری پیچیده نه ژاپنی

های ژاپنی دخیل در این پروژه بود؛ آنها نتوانستند ت اد مناف  را حل کننکد.  بلکه بین شرکت

پکروژه  "بدین سبب، یکی از دالیل تأخیر در مراحل ابتدائی پروژه، همین امر بود. در نتیجه،

های سازمانی گرفتار شد. از همان آغاز در دام مشکالت و درگیری "ایران و ژاپن پتروشیمی

های ژاپنی نیز از انتشار اسکناد آرشکیو   از آنجایی که پروژه در نهایت شکست خورد، شرکت
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شدن ابعاد آن خودداری کردند. نویسنده برای غلبه بر ایکن نقکش در تحقیقکات     برای روشن

آوری اطالعکات از طریکق    اهی مبتنی بر مصاحبه همراه بکا جمک   رویکرد تاریخ شف تاریخی،

باره این پروژه را در پیش گرفتکه اسکت. از طریکق     جستجو در مقاالت و مطالب منتشره در

یابد تا بتواند پکروژه پتروشکیمی    دست حقایقی به رویکرد تاریخ شفاهی، وی تالش کرد که

 .تحلیل نمایدبر پایه واقعیات و اسناد جدید  ایران و ژاپن را

 

  :واژگان کلیدی 

 .ایران، ژاپن، پروژه مشترک پتروشیمی، تحلیل تاریخی

 



 مقدمه

 

ساابقه باین دو کشاور    گذاری مشاترک بای  یک سرمایه 9"قرارداد پتروشیمی ایران و ژاپن"

در  مایالدی  99عملیا  ساخت کارخانه بزرگ و پیچیاده آن در اوایال دهاه     و شدمحسوب می

هاای تمااری   هاای بازرگ ژاپنای متشاکل از شارکت     ابتادا گروهای از شارکت   ایران آغاز شد. 

و سه شرکت فعاال در  اوزه پتروشایمی: یعنای     5)ام. بی .کی( "میتسوئی بوسان کایشا"پیشرو

پتروشایمی میتساوئی    ،ناام اماروز آن  کاه   0)ام.تی.سای( "میتساوئی تواتساو  "شرکت شیمیائی

"ساهامی توساوح  "شارکت   باا ناام فعلای   1)تی. اس. کای( "تویو سودا کایشا"است؛
و شارکت   2

م. شارکت  9099آنهاا باا مشاارکت یکادیگر  در دساامبر       6.سای  پی. ام. "میتسوئی"شیمیائی 

"شرکت توسعه شیمیایی ایران"گذاری در بخش پتروشیمی به نام  سرمایه
تشاکیل دادناد.   را  9

شبرد امور ایان پاروژه    ها برای پبه نمایندگی از طرف ژاپنی .کی بی. این شرکت با هماهنگی ام.

کاه در تملاک شارکت    "شرکت ملی پتروشامی "مذاکرا  با ایران را آغاز کرد. در این مذاکرا  

انادازی   پاروژه راه  ،ایران را برعهده داشت. بالفاصله بعد از این مذاکرا نمایندگی  ،ملی نفت بود

: برای مثال شاوک نفتای ساال    و تحوال  نامطلوبی مواجه شدند از همان ابتدا با شرایس اماشد، 

هار کادام باه     ،م.89م. و جنگ ایران و عراق در آغاز دهه9090م. ؛ انقالب ایران در سال 9090

باه گوناه ای کاه ایان پاروژه مشاترک در        ،سهم خود به این ممتمع و پروژه آسی  وارد کردند

 م. منتفی شد.    9080نهایت در سال 

یمی ایران و ژاپن در ژاپن به خوبی شناخته شده اسات  گذاری پروژه پتروشداد سرمایهرقرا  

 باید گفات کاه   ،شودهای کشور نام برده می هعنوان یکی از بدترین و پرخطرترین پروژ بهو از آن 

اند. توجه هستند و به آن نپرداخته هنوز بیشتر محققان دانشگاهی و تمار ژاپنی نسبت به آن بی

رساد  اما باید مورد واکاوی قرار گیرد و به نظر می ،ا تضعیف شدههبا آنکه پروژه مزبور در خاطره

باه   ،المللی ژاپن در آینده بسیار ضروری است. باا ایان  اال   شناخت این مورد برای تمار  بین

                                                           
1. Iran-Japan petrochemical project (IJPC) 
2. Mitsui Bussan Kaisha (MBK) 
3. Mitsui Toatsu Chemical (MTC) 
4.Toyoh Soda Kaisha (TSK)  
5. Tosoh 
6. Mitsui Petrochemical Company(MPC)    
7. Iran Chemical Development Company (ICDC) 
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باره آن صور  نگرفتاه اسات.    علمی در و جامع یتحقیق ، تاکنونعلت کمبود اطالعا  آرشیوی

ا تماالً به جهت مال ظا  افکار عماومی، تمایال باه بااز      ،پروژه این های درگیر درهمه شرکت

نویسنده باا رویکارد تااریخ     ،غلبه بر این مشکل در روند پژوهش کردن آرشیو خود ندارند. برای

هاای   پاروژه در زمیناه   9نگاار، یاساونوبو میسااتو    به ویژه اسناد روزنامه ،شفاهی و ادبیا  موجود

 بای.  ( و یک ممموعه اطالعا  رسمی ثبات شاده توساس ام.   Misato. 1983 )پتروشیمی ایران 

 .Editorial board of the Record of the IJPCباره این پروژه استفاده خواهاد کارد. )   در .کی

ها و افراد خا  دخیال در ایان پاروژه قارار گرفتاه      فقس در اختیار شرکت اخیر مورد ((1993)

م. را روشان  9068ل نخساتینِ پاروژه در اواخار ساال     است. در این مقاله، نویسنده ابتادا مرا ا  

 بای.  ام. م.  مورد  مایات قارار گرفات و   9099خواهد نمود، یعنی زمانی که ایده پروژه  تا سال 

گذاری توافق  نهاایی نمودناد. مناابع     باره مشارکت در سرمایه و شرکت ملی پتروشیمی در .کی

 شده در باال هستند.  ذکر ها و متونتها و اسناد داخلی شرکمورد استفاده شامل مصا به

 

 منشاء پروژه

 م. شکل گرفات در ایان زماان   9068در ماه نوامبر پتروشیمی ایران و ژاپن  پروژه ایده اولیه

ساازمان  "  اقتصاادی از طارف   أبه همراه یاک هیا   .کی بی. معاون ام. 5ماتسویوکی واکاسوگی

پانج ساالی باود     -د کردند. در آن زمان ایران چهاراز ایران بازدی "های اقتصادی ژاپنسیونرافد

-ها، تمارتخاناه های پیشرو ژاپنی شامل بانک که رشد اقتصادی خوبی را شرو  کرده بود. شرکت

 ها، صنایع سنگین و الکترونیک معتقد بودند که ایران از ظرفیت بسیار باالیی برای موفقیات در 

هاای تمااری فراوانای    در نتیمه انتظار فرصات منطقه خاورمیانه برخوردار است،  بین کشورهای

  باه ثباا  سیاسای ایاران     أنکته قابل توجه این بود که هیچ یک از اعضاای ایان هیا    داشتند.

سال انقالب اساالمی رخ دهاد،    99بینی از اینکه ممکن است بعداز مشکوک نشدند و هیچ پیش

  را در زماان بازدیاد از ناوا ی    أباقر مستوفی، رئی  شرکت ملی پتروشیمی ایران هی نداشتند.

از گاز طبیعی که  که کرد درککرد، در این بازدید بود که واکاسوگی جنوبی ایران راهنمایی می

او به زودی این ایده را مطارح نماود    .توان بهره بردمی ،رودسوزد و هدر میبرای تولید نفت می

                                                           
1.Yasunobu Misato 
2. Matsuyuki Wakasugi 
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اختیار صنعت پتروشیمی مورد اساتقاده قارار    رفته باید به عنوان یک منبع مادی درکه گاز هدر

فضای زیادی برای استفاده و توسعه صانعت پتروشایمی وجاود دارد    » :گیرد. او در ادامه نوشت

که از گاز اتان و متان و دیگر گازهای طبیعی استفاده کرد و ما باید به عنوان یاک ابتکاار بارای    

 The Report of the Economic)«صانعت پتروشایمی ژاپان توجاه بیشاتری باه آن نماائیم.       

Mission to Iran, pp.121) 

منادی از گااز طبیعای در اال ساوختن در صانعت پتروشایمی تنهاا از طارف           بهاره  فکر

مساتوفی از   ،هاای نفات  واکاسوگی نبود و مستوفی نیز  امی آن باود. در طاول بازدیاد از چااه    

 Misato, op.cit )؟ثر نمودؤستفاده متوان از این گازها اال کرده بود که چگونه میؤواکاسوکی س

.p.47) شده از طرف ایرانیان برای  رکت به سامت اجارای    ال نخستین  رکت شناختهؤس نای

هاا   گیری کردند تا ژاپنای تری موضو  را پی ایرانیان به صور  فعال ،این پروژه بود. از این به بعد

 در این پروژه شرکت نمایند.  

های ژاپنی عالقمند به مشارکت کامالً منطقای باود.   ن  از نظر شرکتایده پروژه ایران و ژاپ

محیطای باه شاد  ماورد      های مخرب زیستآن روزها صنعت پتروشیمی ژاپن به علت آلودگی

زیارا محادوده جغرافیاایی     ؛انتقاد بود. آنها همچنین به لحاظ توسعه فیزیکی دچار مشکل بودند

پاسخگوی این صنعت نبود و باعث افازایش   ،ه بودندکه در سوا ل برای پتروشیمی در نظر گرفت

 ؛رساید آل به نظر مای  برای ام. بی. کی.  ایدههزینه تأمین مواد اولیه شده بود. پروژه پتروشیمی 

باارداری از  زیاارا آنهااا بااه دنبااال تغییاار فعالیاات خااود از تمااار  ساانتی بااه مالکیاات و بهااره  

از کااهش تماار    دی ناوین بودناد. ام. بای. کای.     به ویژه در کس  و کار تولی هاگذاری سرمایه

صانعت   ،، با ایان وجاود  9رسیدکنندگان ناراضی به نظر میمحصوال  پتروشیمی  از سوی تولید

المللای)در  اال  اضار وزار  اقتصااد،      پتروشیمی در ژاپن از طرف وزرا  صنعت و تمار  بین

به بازار صانعتی و تولیادا     .  کی.شد و هیچ راهی برای ورود ام. بیصنعت و تمار (کنترل می

بلکاه   ،آل بود هها منطقی و ایدنه تنها برای ژاپنیوجود نداشت. عالوه بر این، پروژه ایران و ژاپن 

برای طرف ایرانی نیز سودآور و مهیج بود. شاه ایران مشتاق بود تاا ایاران شابیه باه کشاورهای      

ای  هاای اقتصاادی جساورانه    سازی برنامه ادهغرب رشد و توسعه یابد؛ به همین علت، اقدام به پی

 های رشد صنعتی بود. نمود و توسعه صنعت پتروشیمی یکی از راه

                                                           
1. Interview with Tatsuo Nagashima on December 26, 2007 
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 ایرانیان ابتکار

م. بالفاصله بعد از بازگشت این هیأ ،  وزیر اقتصاد ملی ایران عاازم ژاپان   9068دسامبر  در

در پاروژه  پتروشایمی ایاران    گاذاری  شد و در این سفر با ام. بی. کی. در بااره بررسای سارمایه   

م.  اقدام باه ایمااد یاک    9060گفتگو کرد. در پاسخ به این درخواست، ام. بی. کی. در ماه فوریه 

گروه از کارکناان دو بخاش مختلاف ام. بای.     کارگروه موقت در بخش پتروشیمی نمود. این کاار 

، همچناین  کی. یعنی بخش فروش محصوال  مواد شیمیایی و بخش تولیادا  ماواد شایمیایی   

زودی چناد نفار از اعضاای دیگار      برخی از کارکنان گروه مالی و اداری تشاکیل شاده باود. باه    

های پتروشیمی به عضویت این کارگروه درآمدند. همچنین در مااه فوریاه ام. بای. کای.      شرکت

یک گروه تحقیقاتی برای بررسی شرایس و امکانا  اجرای پروژه به ایاران اعازام کارد. میتساوئو     

یکی از اعضای گروه تحقیقی بخش محصوال  شیمیایی ام. بی. کی.  مشااهدا  خاود را    9توسا

 آورد: به شرح زیر به یاد می

من ا ساس کردم که اجرای این پروژه به دلیل هزینه باالی ماواد در ایاران عملای نباود.     »

اماا بسایاری از    ،ن باود های کارگر در ایاران ارزا رفته و هزینهاگر چه مواد اولیه گاز طبیعی هدر

 5«.شدمصال   و لوازم ساخت و ساز از کشورهای غربی وارد می

ها نشان می داد که امکاان سااخت    اولیه تیم اعزامی متوسس بود، زیرا بررسی نتیمه ارزیابی

تان آن باه ژاپان صاادر      099999تان وجاود دارد و    199999یک کارخانه اتیلین با ظرفیات  

. (The Record of the IJPC, p.14 )رساید م در داخل ایران به مصرف مای مانده هشد و باقیمی

بنابراین، طرح اولیه محدود به عملیا  صنایع باالدستی بود. هنگامی که تیم تحقیقای ژاپنای از   

آنها به شد  تحت تأثیر چگاونگی آماادگی ایرانیاان بارای      ،شرکت ملی پتروشیمی بازدید کرد

بودند. مقاما  شرکت ملی پتروشیمی ایران، اعضای تیم ژاپنی را با  اجرای این پروژه قرار گرفته

یاک بساته    از جمله کتاب ضخیم طرح توسعه پنج ساله اقتصاادی،  ،موارد مختلف برنامه توسعه

ناوی  توافاق    هاای خاارجی و پایش   گذاری مشترک با شرکتهای سرمایه سند  اوی توافقنامه

با مشاهده ایان اساناد   » گوید؛یتسوئو ساتو در این باره میاولیه پروژه پتروشیمی آشنا نمودند. م

ما ا ساس کردیم کاه ایرانیاان آشانایی کامال چگاونگی برخاورد باا شارکای خاارجی بارای           

                                                           
1. Mitsuo Sato 
2. Interview with Mitsuo Sato held on September 8, 2006. 
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ها زیر نظر شرکت نفات انگلای  و ایاران باوده و آماوزش      گذاری را دارند، زیرا آنها سال سرمایه

 9«.الزم را دیده بودند

های اولیه گروه تحقیقی این بود که  تیم انتظار داشتند؛ نتیمه بررسیگونه که اعضای همان

و تولید اتیلن در ایران با توجه به هزینه زیاد تأمین لاوازم سااخت کارخاناه مقارون باه صارفه       

رسید که پاروژه اتماام یافتاه     پذیر نبود. هنگامی که این گروه به ژاپن بازگشت، به نظر می امکان

ی نیز از سوی ام. بی. کی.  قابل  دس نبود. در  الی که صنعت پتروشیمی باشد و اقدام جدید

هایی برای پیشرفت در آن داشاتند. سارانمام در    ایرانیان برنامه ،در ژاپن با رکود مواجه شده بود

م. اردشیر زاهدی وزیر اماور خارجاه ایاران از ژاپان بازدیاد نماود و در ایان سافر         9060آوریل 

 5زاهادی باا ایسااکو سااتو     کارد. کت ملای نفات نیاز او را همراهای مای     ]پرویز[مینا رئی  شر

هاا در توساعه صانایع نفات در     وزیر ژاپن مالقا  نمود و از او درخواست کرد کاه ژاپنای   نخست

جنوب ایران مشارکت و همکاری نمایند. این پیشنهاد ایران در  کم یک ثارو  باادآورده بارای    

جاای واردا  نفات ماورد نیااز خاود از       آرزو داشتند بتوانند باه ها قبل  ها بود؛ آنها از مد  ژاپنی

وزیر نیاز   المللی به طور مستقیم منابع نفت را تأمین نمایند. نخست های بزرگ بینطریق شرکت

شارکت ملای   "های دولتی  باه ناام   بالفاصله به این درخواست پاسخ مثبت داد و یکی از شرکت

"های نفتی ژاپنتوسعه همکاری
فلازا  ژاپان(    گاز و های نفت، ال  اضر شرکت همکاری)در  0

م. نخساتین مأموریات   9060را برای  انمام تحقیقا  میدانی در ایران معرفای نماود. در ژوئان    

اطالعا  مورد نیاز نشدند، زیارا کارکناان شارکت ملای     اما آنها موفق به دستیابی به  ،انمام شد

های نفات لرساتان   شتن جزئیا  اطالعا  دقیق چاهگذانفت ایران عالقه چندانی برای در اختیار

م.  بعد از مذاکره فشرده باا شارکت ملای    9060از خود نشان نداند. طی دومین بازدید در اکتبر 

های گوناگون در اختیار تیم تحقیقاتی قرار گرفات. ایرانیاان در    نفت،  داقل اطالعاتی در زمینه

ناد و از هیاأ  ژاپنای درخواسات کردناد تاا       باره آینده درخشاان منطقاه توضایحاتی داده بود   

در بااره   Kodan.(1969))نوی  قرارداد موقت توسعه میادین نفتی لرستان را ارائاه نمایناد.  پیش

م. دومین هیأ  تحقیقی را برای گفتگاوی ممادد   9060پروژه پتروشیمی در ام. بی. کی. نوامبر 

ان اعزام کرد. این هیأ  پیشنهاد کارد  سنمی و بازنگری و اصالح شرایس نامطلوب به ایر و امکان

                                                           
1. An interview with Mitsuo Sato held on September 8, 2006 
2. Eisaku Sato 
3.Japan National Oil Development Corporation (JNODC 
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رونقی داشت، تولیاد  که در ژاپن بازار پر LPG که در همکاری پترپشیمی ایران و ژاپن، گاز مایع

دانسات؛   تولید گاز مایع را از وظایف شرکت ملی نفت میشود. اما شرکت ملی پتروشیمی ایران 

  ژاپنی در نظر داشت چنانچه طرف ایرانای  از این رو با این پیشنهاد مخالفت کرد. در ابتدا هیأ

مذاکرا  پروژه پتروشیمی را تعلیق نمایند. اما در عمل قادر به اجارای   ،درخواست آنها رد نماید

رسااندن پاروژه    زیرا ایرانیان نشان داده بودند که اراده قوی برای به سرانمام ؛این سیاست نبودند

توانساتیم   ماا نمای  » یاأ  در ایان بااره مای گویاد:     پتروشیمی دارند. میتسوئو ساتو از اعضای ه

شادن آن بساتگی باه امکاناا  طارف       فایده است. اجرائی شواهدی ارائه نمائیم که این پروژه بی

پاذیر   ی پروژه امکاناجرا ،آمدند ایرانی داشت. اگر آنها با برخی شروط عملیاتی و اجرائی کنار می

 9«م با قاطعیت تصمیم بگیریم که این پروژه را کنار بگذاریم.توانستی شد. بنابراین ما نمی می

هیچ اتفاق خاصی در طرف ژاپنی رخ ناداد و باه    ،بعد از آنکه دومین هیأ  از ایران بازگشت

صدد برآماد  رسید دوباره پروژه با مشکل روبرو شده است. از این رو یکبار دیگر ایران در  نظر می

م.  مااارزاده متخصاا  و مهناادس شاارکت ملاای 9099ویااه بساات را بشااکند. در ژان ایاان باان

پتروشیمی ایران به ژاپن سفر کرد و در باره نحوه اجرای این پروژه در آیناده نزدیاک باا طارف     

ژاپنی گفتگو کرد. این اقدام علتی شد تا بار دیگر ام. بی. کای. باه پاروژه بازگشاته و در آوریال      

شرایس و امکانا  جهت تائید نهایی مشاارکت  م. سومین هیأ  را به منظور بررسی بیشتر 9099

م. یک تیم تحقیقاتی دیگار از شارکت ام. تای. سای.     9099در ژوئن در پروژه روانه ایران نماید. 

بازدیاد کردناد تاا     "شارکت پتروشایمی شااهپور   "تن از متخصصان آمونیاک از متشکل از چند

شرکت پتروشیمی  شااهپور متشاکل از    های اجرایی ایرانیان را بررسی نمایند. امکانا  و توانائی

آمریکا بود.  "شرکت شیمیایی اتحاد"گذاری مشترک بین شرکت ملی پتروشیمی و  یک سرمایه

اما شرکت مزبور در آن زمان برای مشارکت اعالم انصراف کرد و از ایاران خاارج شاد. بناابراین،     

به عنوان جاایگزین شارکت   دولت ایران از  ام. بی. کی. درخواست کرد که یک شرکت ژاپنی را 

ای آمریکایی معرفی نماید. اعضای هیأ  اعزامی ام. تی. سی.  بعد از بازدید از امکاناا  کارخانها  

هاای علمای    به این نتیمه رسیدند که ایرانیان به شرط آموزش فنی مناس  و ارائه دستورالعمل

کی. اعتماد باه نفا  و انگیازه    شرکت ام. بی.  5به تنهایی قادر به اجرای این پروژه خواهند بود.

                                                           
1. Interview with Mitsuo Sato held on September 8, 2006 
2. Interview with ShiroIshiwada, a former member of the IJPC’s living and accommodation 

department, held on July 28, 2006. See ShiroIshiwada 
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اما گزارش ام. تی. سی. مشاوقی بارای آن شارکت     ،الزم برای برداشتن گام رو به جلو را نداشت

9شد تا بر شک و تردید غلبه نماید.
 

 

 .کی .بی .ام در منافع تضاد

ای اعالم کرد که قرارداد  م. شرکت ملی نفت ایران به طور غیرمنتظره9099در اواسس ژوئن 

المللای   ه توسعه نفت لرستان از یک قرارداد خصوصی تغییر  و به یک مناقصاه رقاابتی باین   پروژ

بیشی و شرکت ملای  طور کلی برای اجرای پروژه لرستان با شرکت میتسو به 5تبدیل خواهد شد.

های نفتی ژاپن هماهنگی و گفتگو شده بود. اما چون تشخی  داده بودناد کاه    توسعه همکاری

از مشاارکت خاارج شادند تاا بتوانناد در پاروژه جدیاد         ،گاذاری در آن باالسات   ریسک سرمایه

های نفتی ژاپان ممباور شاد تاا شارکای       همکاری نمایند. بنابراین شرکت ملی توسعه همکاری

پیدا نماید. پیش از این، شرکت ملی نفات ایاران    ،جدید که  اضر به مشارکت در مناقصه باشند

ها بایاد سارمایه کاافی داشاته باشاند.      د داده بود. یکم: شرکتسه شرط را برای مناقصه پیشنها

بودن تکنولوژی و خدما  فنی الزم. سوم: توانائی الزم برای بازاریابی محصاوال  نفتای.   دوم: دارا

های نفتی موفق شد یک کارآفرین برجسته باه    ژاپن در باره سرمایه شرکت ملی توسعه همکاری

را پیدا نماید. تیمین یک شارکت در زمیناه نسااجی باود و     1مینرئی  بنگاه تی 0نام شینزو اویا

کارد؛ کسا  و کاار در     های گوناگون فراتر از تولیدا  سنتی منسوجا  را تعقی  مای  استراتژی

م گرفت تا به تیم مناقصه ملحاق  یتری داشت و اویا تصم انداز روشن سودتر و چشم وزه نفت پر

شارکت توساعه نفتای    "ساعه نفات ژاپنای باه ناام      شود. در خصو  تکنولوژی نیز شارکت تو 

شرکت مزباور   رئی  2به عنوان یکی از اعضاء انتخاب شد؛ اویا با کینمی نیوا "سوماترای شمالی

دوست دوره دانشگاه بود و شناخت خوبی از یکدیگر داشتند. در مورد بازار نفت، بخش نفتای ام.  

ه شد، زیرا ام. بی. کی. دارای یک پاالیشاگاه  بی. کی. به عنوان نماینده در فرایند مناقصه گنماند

درصد شرکت نفتی موبایل را نیز در اختیار داشت. اعضای بخش نفت ام. بای.   29در ژاپن بود و 

باه رسامیت    ،کی. هنوز پروژه پتروشیمی را که بخش محصوال  پتروشیمی برعهده گرفته باود 

                                                           
1. An interview with Mitsuo Sato held on September 8, 2006 
2. An interview with Mou Yabe held on July 26, 2004. 
3. ShinzouOhya 
4. Teijin Corporation 
5. Kinji Miwa 
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کارد.  ااال ساه شارکت      ه تلقی میزیرا بخش تولیدا  هنوز این پروژه را محرمان ؛نمی شناخت

ژاپنی تحقیقاتی را شرو  کردند که برای ایماد یک مناقصه موفق ضروری بود. بخاش تولیادا    

دانست که در بخش تولید نفت شرکت چه اتفاقاتی در  ال وقاو    شیمیایی ام. بی. کی. نیز نمی

گاذاری کاامال متفااو      است. در همان زمان، پروژه پتروشیمی و پروژه نفت لرستان دو سارمایه 

بودند که هر دو تحت نظار  دو بخش متفاو  یاک شارکت در دسات اقادام بودناد. در اکتبار       

سانمی   م. شریفی از مدیران شرکت ملی پتروشیمی برای انعقاد یادداشات تفااهم امکاان   9099

مااه بعاد، ام. بای. کای.      مطالعا  مشترک بر روی پروژه پتروشیمی به ژاپن رفت و  ادود یاک  

سومین هیأ  تحقیقی خود را روانه ایران نمود. نتیمه این همکاری مشترک تحقیقااتی، انتشاار   

 معروف شد.   "کتاب آبی"گزارشی بود که به خاطر رنگ جلد آن به 

تار هزیناه    م.  چهاارمین هیاأ  ام. بای. کای. باا هادف محاسابه دقیاق        9099در ماه فوریه 

کاوجی  ای قبلی روانه ایران شد. ریاست  هیأ  را کیه بینی ساز پتروشیمی نسبت به پیش و ساخت

رئی  بخش پتروشیمی ام. بی. کی. برعهده داشت. برخالف پیشینیان، این سفر باه طاور    9ناکاگاوا

جای بخاش محصاوال  شایمیایی اداره شاد و      کلی  از  طرف بخش کارخانه تولیدا  شیمیایی به

میتساو هیتاو کاه یکای از اعضاای بخاش         نتیمه آن افزایش تنش و درگیری بین دو بخش بود.

 گوید:   در این باره با تأسف می ،تولیدا  شیمیایی از همان ابتدا معتقد به اجرای پروژه بود

یاک  »کاار خاود را    ،اعضای مأموریت چهارم که همگی از بخش کارخانه شایمیایی بودناد  

کارکناان بخاش   زیارا آنهاا مهندساین و متخصصاین بودناد و ماا        .نامیدناد « ماموریت واقعای 

نها به طور ضمنی اعالم کردند کاه مطالعاا    آپنداشتند.  ای می رفهمحصوال  شیمیایی را غیر

بنابراین، تحقیقا  را دوباره از ابتادا شارو  کردناد.     .قبلی که توسس ما انمام شده، نامعتبر است

مسانولیت  ی بودیم و ما از بخش تولیدا  شیمیای .... کنم آنها ما را تحقیر کردند من ا ساس می

جای بخش کارخانه در قسمت تولیدا  شکل گرفتاه باود.    زیرا کارگروه موقت به ؛پروژه با ما بود

های آغااز پاروژه باود.     گذاری، بازدهی و بازار مواد شیمیایی از اولویت از دیدگاه ما میزان سرمایه

شاان   نداشتند. تمرکز تماریرسید که اعضای بخش کارخانه توجهی به این موارد  اما به نظر می

فروش برسانند. هار میازان    ای به توانند تمهیزا  کارخانه صرفاً روی این بود که به چه میزان می

توانستند درآمد بیشتری داشته باشاند؛ ایان یاک نموناه از      می ،فروختند تمهیزا  بیشتری می

                                                           
1. Kikuji Nakagawa 
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  از بخش کارخانه شامیایی  مقابل کیکوجی ناکاگاوا ریی  هیأ رد 9تضاد منافع در شرکت بود.

هاای بازرگ    دیدگاه متفاوتی داشت. وظیفه بخش ما فروش محصوال  صنعتی کارخانه به گروه

کردیم از افاراد ماؤثر و    تماری و نمایندگان کشورهای توسعه یافته بود. در این روند ما سعی می

م. بخاش تولیادا    اساتفاده کنای   ،بانفوذ که اطالعا  سط  باالیی از کشورهای میزبان داشاتند 

کارد و تواناائی    کاه ماا در ایان فرایناد داشاتیم را درک نمای       محصوال  شیمیایی نقش مهمی

گران ساده که فقاس تمهیازا  را    به عنوان معامله گرفت. آنها  ما را تنها ای ما را نادیده می  رفه

باا نگااهی باه گذشاته     کیکوجی ناکاگاوا  5انگاشتند. می ،دهند از مکانی به مکان دیگر انتقال می

در آینده بیشتر نمایان شد و ایان مشاکل    گوید تضاد منافع و درگیری دو بخش ام. بی. کی. می

نظمی و درگیاری پیچیاده    سازمانی یکی از دالیل تأخیر در اجرای این پروژه شد. اگر چنین بی

رسانیم. به عباارتی ماا   تر این طرح را به اتمام ب توانستیم خیلی سریع ما می ،داخلی رخ نداده بود

 م. بر روی این پروژه جلوگیری کنیم.9090توانستیم از آثار منفی شوک نفتی سال می

 

 پروژه دو پیوند

در مورد پروژه توسعه نفت لرستان، سهامدران ژاپنای از جملاه شارکت تیماین و شارکت      

در صاه شادند.   آوری اطالعا  موفق باه پیاروزی در مناق   توسعه نفتی سوماترای شمالی با جمع

م. کینمی میوا رئی  شرکت توسعه نفتی سوماترای شمالی باا پرویاز میناا مادیر     9099آوریل 

شادن در ایان مناقصاه     شرکت ملی نفت مذاکراتی را برگزار کرد و شرایطی اضافی جهت برناده 

هاای   دریافت نمود. مینا دو شارط غیرمنتظاره را باا میاوا مطارح سااخت. یکای انماام پاروژه         

می در ایران و دیگری ایماد یک شرکت  مشترک بازاریابی نفتی در ایاران و ژاپان باود.    پتروشی

زیارا در بااره پاروژه پتروشایمی چیازی       ؛شگفت زده شاد  ،ها را شنید میوا وقتی این درخواست

شاد و از ایان    دانست، پروژه لرستان به صور  جداگانه از سوی ام. بای. کای. پیگیاری مای     نمی

اضاافی  روژه را به هم پیوند زد.  اال پروژه پتروشیمی به یکی از شرایس مهام و  لحظه، ایران دو پ

ام .بی. کی. برای گرفتن تصمیم نهایی جهات ورود   مناقصه توسعه میدان نفت لرستان شده بود،

یا انصراف از پروژه تحت فشار بود. آنها در یک وضعیت مبهم و پردردسر قارار گرفتاه بودناد. باا     

                                                           
1. An interview with Mitsuo Sato held on September 8, 2006. 
2. An interview with Kikuji Nakagawa held on September 21, 2006. 
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هنوز تمایلی نداشتند که کار را با یک شارکت     ضعیف این پروژه، آنها ]ایرانیان[توجه به امکانا

هاا باه دنباال  فاظ مناافع خاود در کشاورهای         خصوصی ادامه دهند. از ساوی دیگار، ژاپنای   

شان در نفات لرساتان کاه     منافع ،گرفتند کننده نفت بودند و اگر تصمیم به ترک پروژه میتولید

رفت. در نهایت ام. بای.   ها باشد، از دست می ث تحقق یکی از رؤیاهای ژاپنیرسید باع به نظر می

 ) کی. تصمیم گرفت تا پروژه را پیش ببرد. پشت این تصمیم چنادین مال ظاه وجاود داشات.    

The Record of IJPC, p.26)  یکم: ایران نشان داده بود که عالقه زیادی برای اجرای این پاروژه

انتظار داشت برخی از توافقا  و شروط از طرف ایران اجرائی شود. ساوم:   دارد. دوم: ام .بی. کی.

کرد که بعد از پیشنهاد مناقصه لرستان آنها فرصات خواهناد داشات تاا  باا       ام. بی. کی. فکر می

بینانه، ام. بی. کی. انتظار داشت تاا ایان پاروژه در     ایران مذاکره کنند. با توجه به این نگاه خوش

 شان کند. ی نصی آینده سود بیشتر

های ژاپنی مشغول کاار بار روی پاروژه لرساتان      م. در  الی که شرکت9099آوریل  50در 

 02شرایس عمومی عباار  بودناد از ثبات پااداش     بودند، مناقصه پتروشیمی پیشنهاد داده شد. 

میلیون دالری در دو پیوست، همچنین جل  رضایت دو پیش نیااز دیگار ایاران یعنای اجارای      

یاا هماان    "کتااب آبای  "آوریال   09یابی مشاترک. در  تروشیمی و تأسی  شرکت بازارپروژه پ

سنمی شرایس اجرای پروژه  اصل فعالیت شدید و همکاری مشترک شرکت ملای   نتیمه  امکان

درصاد از باازده   91 بینی کارد کاه  پترشیمی و ام. بی. کی. به پایان رساید. ایان گازارش پیشا    

درصد ماورد نظار ام. بای. کای. باود.       59هر چند هنوز کمتر از  ،گذاری بازخواهد گشت سرمایه

ای از محصوال  بود کاه امکاان تولیاد آنهاا در پاروژه باود و        دهنده ممموعه نشان "کتاب آبی"

 تر از طرح اولیه بود.   تر و به صرفهابتکاری

است، ایان  ترین مناقصه را انمام داده  مشخ  شد که گروه ژاپنی بزرگ در روز دوم ماه می 

به آن معنا نبود که شرکت ژاپنی به طور مستقیم و خودکار به منافع نفتی دسات یافتاه اسات.    

ای از ام.  مینا مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در مذاکره با تیم ژاپنی از آنهاا خواسات تاا ناماه    

 بی. کی. در خصو  تصدیق اجرای پروژه پتروشیمی ارائه دهناد. او همچناین تقاضاای جدیاد    

ها در ایران را مطرح نمود و اظهار داشات   اندازی یک پاالیشگاه جدید نفتی توسس ژاپنی برای راه

که این فرصت خوبی برای طرف مقابل خواهد بود اگر بتواند این دو خواساته را بارآورده نمایاد.    

 تان از  اد. دوبه طرف مقابال د فرصت هفته  ، یکدر ماه ژوئن، ایران برای پاسخ به این درخواست
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کننده پروژه لرستان یعنی شینزو اویا و کینمی میوا باه هماراه مادیران     اعضای مهم تیم مذاکره

وزیر و وزرای مربوطه یعنی امور خارجه و مالیه گفتگو کردناد   ام. بی. کی. در این مورد با نخست

 تا آنها را متقاعد سازند که شرایس ایران را برآورده نمایند.

ماه می، دو نفر از اعضای ام. بی. کی. به ایران رفتاه و باا مادیران ارشاد اجرایای       در پایان 

شرکت ملی پتروشیمی از جمله آقای مستوفی، رئی  آن شرکت گفتگاو کردناد. ام. بای. کای.     

مشروط به اینکه دو کشاور ایاران و    ،تصمیم خود مبنی بر اجرای پروژه پتروشیمی را اعالم کرد

برای سودآوری شرکت، همکاری و مشاارکت داشاته باشاند و در ضامائم     ژاپن در بهبود شرایس 

قبلی از جمله ایده تشکیل شرکت بازاریاب مشترک نفتی یاا تأسای  یاک پاالیشاگاه نفات در      

ایران تمدیدنظر نمایند. مقاما  شرکت ملی پتروشیمی در پاسخ اظهاار داشاتند کاه قطعااً تاا      

بی. کای. قاول خواهاد داد کاه پاروژه پتروشایمی را        ام. ،زمانی که منافع ژاپن در لرستان باشد

عاالوه بار ایان،    اجراء نماید و مراسم امضای قرارداد همزمان با پتروشیمی انماام خواهاد شاد.    

شرکت ملی پتروشیمی به نماینده ام. بی. کی. اطال  داد که توافقنامه اولیه پتروشامی بایاد باه    

نیاز بایاد از دولات ژاپان موافقات       شارکت  تصوی  ممل  شورای ملی ایاران برساد و متقاابالً   

غیررسمی برای این موضو  دریافت نماید و تا آن زمان شرکت ملای، ایان الیحاه را در دساتور     

کار قرار خواهد داد. سرانمام شرکت ملی پتروشیمی از نماینده ام. بی. کی. خواسات تاا پیاام از    

  شرکت ملای تلگاراف شاود و    طرف آقای واکاسوگی معاون ام. بی. کی. به آقای مستوفی رئی

موضو  ذکار شاده    9را پذیرفته است. در اول ژوئن واکاسوگی "کتاب آبی"اظهار نماید که نتایج 

را در تلگرافی به مستوفی اعالم کرد و در دهم ژوئن، شرکت ملای در تلکسای باه ام. بای. کای.      

وئان، شارکت ژاپنای    اطال  داد که هیأ  مدیره نیز پروژه پتروشیمی را پذیرفته است. در سی ژ

ای از طرف شرکت ملی نفت ایران در باره پروژه نفات لرساتان دریافات نماود. در قسامت       نامه

این پاذیرش باه امضاای موافقتناماه باین گاروه شاما و شارکت ملای          » :پایانی نامه آمده است

بینای هاای مربوطاه در پاروژه  مشاترک       پتروشیمی متعلق به شرکت ملی نفت ایاران و پایش  

روز قبل از ایان، شارکت ام. بای.     دچن(.The Record of IJPC, p.32) «یمی منوط است.پتروش

ای از شرکت ملی نفت ایران دریافت کرد و اطالعا  مهم زیر در اختیار شارکت ژاپنای    کی. نامه

یکم: نامه مربوط به پروژه پتروشیمی بین مستوفی رئی  شرکت ملی پتروشایمی و   قرار گرفت.

                                                           
1.Wakasugi 
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م. در تهران امضااء خواهاد شاد. دوم:    9099و چهارم جوالی   . بی. کی. در سوممقاما  ارشد ام

نوی  قرارداد را تا پایان ماه ژوئن بارای ام. بای. کای. ارساال      شرکت ملی پتروشیمی مفاد پیش

باین   9099او   92گذاری مشاترک بایاد تاا     خواهد نمود. سوم: توافقنامه اولیه در باره سرمایه

).طرفین امضاء شود
Ibid., p.32-33.) 

 

 ایرانی پروژه برای .کی .بی .ام در انحصاری جدید تشکیالت

طاور   انادازی کارد و باه    ام. بی. کی. تشکیال  جدیدی در شرکت راه 9099در اول جوالی 

 "بخش توساعه پتروشایمی ایاران   "ویژه به محصوال  پتروشیمی ایران اختصا  یافت و به نام 

ر اساس اقداما  کارگروه غیررسمی اولیه ایمااد شاد و یاک تایم      نامگذاری شد. این تشکیال  ب

نفار از  های مختلف داخلای ام. بای. کای.، همچناین چناد       متشکل از اعضای گوناگون از بخش

هاای   ماه، این شرکت 2های شیمیایی دیگر مانند ام. تی. سی. و تی. اس. کی. بود. بعد از  شرکت

پاروژه  "گاذار ژاپنای در    یعنای شارکت سارمایه    "نشرکت توسعه شایمیائی ایارا  "شیمیایی به 

توضیحا  کلی در بااره   9ملحق شدند. رئی  این بخش، کینمی تامیو "پتروشیمی ایران و ژاپن

از همان ابتدا پروژه پتروشیمی باه عناوان یاک    »پروژه ایران به شرح زیر برای شرکاء ارائه نمود: 

پروژه به منافع نفتی ژاپن در لرساتان بسایار    اما اکنون این ،طرح مستقل کار خود را شرو  کرد

نزدیک شده است و اجرای آن به یک ضرورو  برای ما تبدیل شده است. ما موظف باه اجارای   

پاروژه پتروشایمی    گردد توافقناماه  می همزمان قرارداد نفت لرستان با این پروژه هستیم، یادآور

ال انعقاد قرارداد مبادال  پتروشایمی باا   همچنین ما در   .ژوئیه نهایی خواهد شد 59تا تاریخ 

اگوست هستیم. در این زمان محدود ما باید مساائل مرباوط باه  اوزه هاای فنای،        92ایران تا 

 5 قوقی، مالی و بازاریابی را مرت  کرده و سر و سامان بدهیم.

های فعال در  وزه تأسی ، جل  همکاری دیگر شرکت ترین وظایف بخش تازه یکی از مهم

یایی بود. در طول این مذاکرا  بود که ام. بی. کی. متوجه شد باین ادراک و اشاتیاق آنهاا    شیم

تارین آنهاا    انگیزه ترین شرکت تی. اس. کی. و بی در این پروژه، شکاف بزرگی وجود دارد. مشتاق

نیز وضعیتی بینابین داشات. تفااو  واکانش میاان ایان       ام. پی. سی. بود و شرکت ام. تی. سی.

                                                           
1. Kenji Tomio 
2. A note of the section meeting provided by Mitsuo Sato 
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 ,Tosoh) م. 69بود. تی. اس. کی. از آغاز دهاه   شان در آن برهه زمانیها به دلیل شرایسشرکت

بنابراین، در مقایساه باا دیگاران عالقاه      .کرد کردن تمار  خود تالش می المللی برای بین(2006

داد. مدیران ارشد این شرکت از بانک صانعتی ژاپان    بیشتری برای پروژه ایران از خود نشان می

های وسیع تماری و در نظر گرفتن منافع ملی شناخته شاده   دند، آنها از لحاظ داشتن دیدگاهبو

در اهداف خود برای پیوستن به پاروژه   در مذاکرا  با ام. بی.  کی.، شرکت تی. اس. کی.9،بودند

 5«یک شریک تماری و نه فنی به  ساب آید. ترجی  داد که

وریِ  اماا از بهاره   ،کاار مشااغل مهندسای شاوند    خواهناد پیمان  آنها تأکید کردناد کاه نمای   

استقبال خواهند کرد. شارکت  ام.   ،که مقبولیت علمی دارد و به تولید کمک نماید یهای فناوری

در مقایسه با شرکت تی. اس. کی. نگااه   ،پی. سی. که یکی از اعضای  قوقی گروه میتسوئی بود

گاذاری در چناد    سی. به تاازگی اقادام باه سارمایه    بسیار منفی به پروژه ایرانیان داشت. ام. پی. 

ام. بی. کای. در بااره پاروژه ایاران باا آنهاا وارد        المللی در آمریکا، تایلند و کره بود که پروژه بین

گاذاری مشاترک    توانناد هزیناه یاک سارمایه     کردناد نمای   گفتگو شد. بنابراین، آنها تصور مای 

کردند که ایران یک کشور دور و  آنها ا ساس می ،ه بر اینعالو المللی دیگر را تأمین نمایند؛ بین

0انگیز است. ناآشناست و راه اندازی کس  و کار وسیع در آنما  مخاطره
 

 ،گاذاری را رد کنناد   خواستند پیشنهاد  ضور در این سرمایه آنها با توجه به این ارزیابی می

یک عضو گاروه میتساوئی باه رسامیت شاناخته      اما قادر به انمام این کار نبودند؛ زیرا به عنوان 

شدند. اگر چه ام. پی. سی. ممبور بود تصمیم بگیرد تا بعدها به عنوان یک سهامدار جازء در   می

اما نگرش منفی آنها در کال روناد اجارای     ،شرکت توسعه شیمیائی ایران مشارکت داشته باشد

یتسوئی، نگااهی مابهم باه ایان پاروژه      این پروژه ادامه پیدا کرد. ام. تی. سی. دیگر عضو گروه م

تنهاا پا  از    ،میالدی،  ام. تی. سی. در شارایس مبهمای قارار داشات     69داشت. در اواخر دهه 

ادغام با یک شرکت دیگر در گروه میتسوئی قادر به ادامه فعالیت بود. این شرکت سرمایه کاافی  

و بعاد از ادغاام نیاز هزیناه     انادازی نمایاد    راه را نداشت تا خودش به تنهایی یک پاروژه بازرگ  

کارکنان زیادی به آن تحمیل شد. از  جهتی امکان داشت پروژه ایرانی برای ام. تی. سی. جذاب 

گذاری بدون خطری را برای  ل برخای مشاکال   انماام     باشد و فرصتی فراهم نماید تا سرمایه

                                                           
1. An interview with ShiroIshiwada, a former member of MTC, held on August 4 , 2008; An 

interview with MadokaTashiro, a current CEO of Tosoh, held on December 27, 2007. 
2. A note of the section meeting provided by Mitsuo Sato. 
3. interview with a former member of MPC, held on August 26, 2008 
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زیرا شاان    ؛ودمند نباشدرسید که این پروژه برای ام. تی. سی. س از سوی دیگر به نظر می .دهد

های جدید خود در ایران نداشت. با وجود آنکه ایان شارکت    مموزی برای بهرمندی از فناوری و

اما طرح و پروژه ایاران شاامل    ،دارای تکنولوژی پیشرفته آمونیوم و اوره و مموزهای مرتبس بود

ام. تی. سای. قاادر نباود در    ام. پی. سی. و تی. اس. کی.، شرکت شد. بنابراین، برخالف  آنها نمی

در این پروژه استفاده نماید. باا توجاه    ،انتظارا  از فناوری و مموزهایی که در اختیار داشت  د

ام. تی. سی. چندان تمایلی برای پیوستن به این پروژه نداشت. با این  ال، چون به این شرایس، 

9گیری کند. نست از این پروژه کنارهتوا  به را تی نمی ،ام. تی. سی. عضو گروه میتسوئی بودند
 

هاای شایمیایی    از آنما که ام. بی. کی. نه تاجر بود و ناه ساازنده، بادون همکااری شارکت     

نمودن مناافع متناو     توانست پروژه ایران را به سرانمام برساند. برای ام. بی. کی. هماهنگ  نمی

ی ممکن بود که آینده پروژه را باا  های شیمیای ها کار آسانی نبود. تضاد منافع بین شرکت شرکت

بحران مواجه سازد. این امر یکی دیگر از دالیل ناهماهنگی در مرا ل اولیاه پاروژه پتروشایمی    

 دهنده بود.   ایران و ژاپن بود و قطعاً این رویه برای طرف ایرانی آزار

وشایمی  طرف ژاپنی به منظور امضای دو  قرارداد مربوط به پروژه پتر 9099جوالی  59در 

گاذاری بارای    ؛ توافقنامه برای اجرای پروژه پتروشایمی و سارمایه  و نفت لرستان روانه ایران شد

توسعه میادین نفتی لرستان بود. در ابتدا ام .بی. کی. و دیگر شرکاء به هیأ  مدیره شرکت ملی 

را امضااء  پتروشیمی رفتند، جایی که ام. بی. کی. به نمایندگی از طرف گاروه ژاپنای توافقناماه    

بعد از آن، دیگر اعضای ژاپنی گروه برای پروژه لرستان به هیأ  مدیره شرکت ملای نفات    ،کرد

رفته و قرارداد را امضاء کردند. نزدیک به سه سال پا  از گذشاتِ تولاد نخساتین ایاده پاروژه       

 م. قرارداد به امضاء رسید.  9068پتروشیمی ایران و ژاپن در نوامبر 

 

  نتیجه

ولیه پروژه پتروشیمی ایران و ژاپن دو واقعیت وجود داشت که بر پیشرفت و یاا  در مرا ل ا

ای و قدرتمناد در   کننادگان  رفاه   گذار بود. یکی: وجاود ماذاکره  طورمستقیم تأثیر کار بهکندی 

هاای ژاپنای؛ ابتکاار عمال ایرانیاان در مرا ال اولیاه         طرف ایرانی و دیگری: تضاد منافع  طرف

 العاده بود.   ه فوقاندازی پروژ راه

                                                           
1. An interview with ShiroIshiwada, a former member of MTC, held on August 4, 2008. 
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اماا ایرانیاان و    ،اگر چه فکر و ایده اولیه از طرف واکاساگی معاون ام. بی. کای. مطارح شاد   

مقاما  ارشد شرکت ملی نفت و شرکت ملی پتروشایمی ایاران مشاوق و  اامی اصالی پاروژه       

. دهد که مقاما  ایرانی چندین ساال از شارکت ام. بای    شدند. شواهد و اسناد تاریخی نشان می

اندازی کنند. باه   هایی را در ایران راه  کردند که پروژه کی. بازدید داشتند و هر بار از آنها تقاضا می

محض اینکه ایرانیان متوجه شدند که ام. بی. کی. برای اجرای پروژه مردد است و امکاان انماام   

جهت اعماال فشاار    ها برای مشارکت در تولید نفت ایران از عالقه ژاپنی ،آن را ضعیف پنداشتند

هاای ماادر    استفاده کردند. شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پتروشیمی باه عناوان شارکت   

هاای   مورد عالقه ژاپان یعنای مشاارکت در میادان     "هدیه ویژه"ای با یک  کنندهطور غافلگیر به

دو پاروژه پتروشایمی    نفتی در ژاپن ظاهر شدند. پیش از این، برای طرف ژاپنی مناافع نفتای و  

دوی آنها با هم ارتباط نزدیکی )همخاوانی(  رسیدند، اما قطعاً هر  پروژه کامال ممزایی به نظر می

داشتند. با نگاه به گذشته، ممکن است استنباط شود که ایران از منابع نفتای باه عناوان هاویج     

ه پاشان "کرد تا ژاپن را به سامت و ساوی پاروژه پتروشایمی ساوق دهاد. ایرانیاان         استفاده می

ها را به خوبی شناسایی کرده بودند و تأمین منابع نفتی برای ژاپن اهمیات بسایار    ژاپنی "آشیل

دانست امکان دستیابی باه نفات بارایش ضاعیف      بنابراین، ام. بی. کی. با آنکه می .زیادی داشت

هاد  د توانست پیشنهاد پروژه پتروشیمی را رد کند. این وضعیت به خوبی نشان می اما نمی ،است

زنی داشات و در مقابال، ایاران موضاع مساتحکمی در ایان        که ژاپن موقعیت ضعیف برای چانه

 گفتگوهای دو طرف وجود داشت.  مذاکرا  داشت؛ از همان ابتدا عدم توازن در ساختار و روال 

تضااد   ،از دیگر واقعیا  مهم که از همان ابتدای اجرای پروژه پتروشیمی ایران و ژاپان رخ داد 

امری که باعث سردرگمی شد و پیشرفت پاروژه را باه تاأخیر     .و اختالف در طرف ژاپنی بودمنافع 

انداخت. تضاد منافع دو جنبه دارد: یکی اختالف بین بخش تولید و بخش اجرایای ام. بای. کای. و    

رسد درگیاری در ام. بای. کای. باه خااطر فرهناگ        های ژاپنی بود. به نظر می دیگری بین شرکت

باودن نظاام مادیریت    کتی اتفاق افتاد. ام. بای. کای. بارای ماد  طاوالنی باه دارا       سازمانی و شر

در پاروژه   داد. غیرمتمرکز شهر  داشت و هر بخش باید تمار  و بازتولید درآمد خود را انمام مای 

پتروشیمی ایران و ژاپن، اجراء و مدیریت به جای آنکه در اختیار بخش اجرائی شارکت باشاد، باه    

گذار گردید. اما هر دو کارگروه موقتی بود و متعاقباً گاروه ویاژه متشاکل از اعضاای     بخش تولید وا

شاد. هار کادام از     های شایمیایی دخیال در پاروژه ایمااد مای      مختلف ام. بی. کی. و دیگر شرکت
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کردند که گااهی اوقاا      ها منافع خود را در اطراف پروژه پتروشیمی ایران و ژاپن دنبال می شرکت

شاد. مادیران ارشاد ام. بای. کای. در آن زماان،        تالف منافع و واگرایی در بین آنها میمنمر به اخ

اما  داقل در مرا ال ابتادائی نتوانساتند نقاش یاک رهبار        ،موفق به  ل این مسائل شده بودند

بایسات باا    قدرتمند و مورد قبول عامه را ایفاء کنند. به هر  ال، پروژه پتروشیمی ایران و ژاپن مای 

ایان نماایش مرا ال اولیاه پاروژه       .یافات  اداماه مای   ،هایی که در باال به آن اشاره شاد  طشر پیش

 .تأثیر قرار داد پتروشیمی ایران و ژاپن توسعه و وابستگی در مرا ل بعدی را به شد  تحت

 

 منابع و مآخذ  

 : ها کتاب

 دانشگاه کمبریج.، 5ج  ،تاریخ شرکت بریتیش پترولیوم ،9001 ،جی. ا . ،بامبرگ

 توکیو شینبون. ، توکیو، های نارنمی جستموی شعله ، در9000 ،شیرو، ایشیوادا

 نیهون کیزای شینبون.  ،توکیو، اسناد پروژه پتروشیمی ایران ،9080 ،یاسونوبو ،میساتو

 . سهامی تویو سوداشرکت ، توکیو ،9060، دومین گزارش سفر تماری به ایران

هاای ام.   های مربوط به مالقا  منابع آرشیوی/ یاداشت، یوتوک، 5996سال تاریخ تویو سودا   چهل 

 .  9099بی. کی. در پروژه توسعه پتروشیمی ایران در سال 

 کیدرانرن. ، توکیو 9000 ،های هیأ  تحریریه تاریخچه پروژه پتروشیمی ایران و ژاپن گزارش

  شرکت ملی توسعه نفت ژاپن.، توکیو، 9068، گزارش هیأ  اقتصادی در ایران

 شرکت ملی توسعه نفت ژاپن. ، توکیو، 9060، گزارش سفر تماری به ایران
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 .  5998آگوست  1 ،عضو سابق بخش پرسنلی پروژه پتروشیمی ایران و ژاپن :شیرو ،مصا به با ایشیوادا

 .5999دسامبر  ،معاون سابق شرکت توسعه شیمیائی ایران: تاتسنو، مصا به با ناگاشیما

 .5996سپتامبر  59 ،عضو سابق بخش تولیدا  شیمیایی ام. بی. کی.: کیکوجی، با ناکاگاوا مصا به
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 .5999سپتامبر  59 ،مادیکا: مدیر فعلی شرکت توشو ،مصا به با تاشیرو

 . 5991ژوئیه  56 ،های نفتی ژاپن سابق شرکت ملی توسعه همکاری مدیر :یابه ،مصا به با موئو
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