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نفت و انقالب اسالمی  22بهمن 1357
د کتر بیژن مستقل
سرد بیــر

در آس��تانه روز مل��ی ش��دن صنع��ت نف��ت
کش��ورمان ضمن ع��رض تبریک ب��ه یکایک
صنعتگ��ران خانواده عظیم نفت بر آن ش��دیم به
تحلیل نق��ش این صنعت پویا و پای��ا در بروز و
تحکیم انقالب اسالمی سال  1357بپردازیم
دربارهی انقالب اس�لامی و شکلگیری آن
د ید گاهه��ای گوناگون��ی وجود د ارد  .مش��کل
بتوان روی��د اد ی را د ر تاریخ معاصر ایران یافت
که نفت و تعامالت نفتی به نوعی د ر آن دخالت
ند اشته باش��د  .انقالب اس�لامی ایران د ر بهمن
 ۱۳۵۷نیز از این قاعد ه مستثنی نیست.
بهخص��وص اینک��ه تأثی��ر نف��ت د ر انقالب
اسالمی از د و منظر قابلتوجه است؛ نخست تأثیر
نوس��انات قیمت جهانی نفت د ر سالهای منتهی
ب��ه  ۱۳۵۷که افزایش نرخ ت��ورم ،برهم خورد ن
ترکیب جمعیتی ش��هر و روستا ،مصرفگرایی،
عد متوج��ه ب��ه ص��اد رات غیرنفت��ی ،تنشهای
اجتماعی و اعتراضات طبقهی متوسط شهری د ر
کشور را بهد نبال د اش��ت و د وم تأثیر مشارکت
کارکن��ان صنعت نفت د ر تنشه��ای اجتماعی
و اعتراض��ات علیه رژیم وقت ای��ران .این تأثیر
د وس��ویه بهحد ی اس��ت که میتوان نفت را به
منزلهی تیر خالص سقوط حکومت وقت ایران
تصور کرد .
تحلیلگران ،انقالب اس�لامی ۱۹۷۸( ۱۳۵۷
م) ای��ران را از بس��یاری جهات ش��بیه به انقالب
روس��یه (اکتبر  ۱۹۱۷م) و انقالب فرانسه (۱۷۸۹
م) مید انن��د و معتقد ند بحرانه��ای مالی تأثیر
قابلتوجهی د ر تمامی این انقالبها د اشته است.
البته د ر این بین باید تفاوت اساسی اید ئولوژیک
2

انق�لاب ایران با د و نمون��هی د یگر را نیز مد نظر
د اش��ت .اما بههر حال از د ید گاه ریش��هی مالی
و اقتصاد ی ،ش��باهت ای��ن انقالبها قابلکتمان
نیس��ت و د ر مورد کش��ورمان ای��ن بحران مالی
ناشی از کاهش ش��د ید قیمت نفت بعد از یک
افزایش غیرمنتظره بود .
افزایش چهار برابری قیمت نفت د ر بازارهای
جهان��ی از جنگ چهارم اعراب و اس��رائیل د ر
اکتبر  ۱۹۷۳میالد ی آغاز شد  .خاورمیانه بهعنوان
مرک��ز تولید بخش عمد هی نف��ت جهان د ر اثر
بروز این جنگ ناامن شد ه بود  .کشورهای عرب
منطقه ،جهان را به تحریم نفت تهد ید میکرد ند
و از س��وی مقاب��ل ،آمری��کا بهعن��وان خرید ار
اصلی نفت خاورمیان��ه ،د ر مقابل صاحبان نفت
(اعراب) ،خود را متعهد به حمایت از اس��رائیل
مید انس��ت و تالش میک��رد با سیاس��تهای
بستهی اقتصاد ی ،ضمن تحریم وارد ات نفت از
خاورمیانه ،اعراب را تحت فشار بگذارد .
نتیج��هی محدود ی��ت ص��اد رات توس��ط
کشورهای صاد رکنند ه و تحریم وارد ات توسط
آمری��کا افزایش قیمتهای نف��ت د ر بازارهای
جهانی بود .
افزایش قیمت

بهموازات افزایش تقاضای نفت د ر نخس��تین
ماههای س��ال  ۱۹۷۳پاالیش��گران مس��تقل نفتی
د ر تنگنای تهیهی نفت م��ورد نیاز جهت تولید
بنزی��ن افتاد ن��د و پیشبینی کمب��ود بنزین برای
فصل تابس��تان (که همواره ب��ا افزایش تقاضای
بنزین همراه بود ) ،د ور از ذهن نمینمود  .مد تی

بعد نیکس��ون رئیس جمهور وقت آمریکا برای
نخس��تین بار د ر تاریخ این کشور ،پیامی مستقل
دربارهی مس��ألهی انرژی فرس��تاد و اذعان کرد
محدودیته��ای وارد ات بنزی��ن را لغو خواهد
کرد [.]6
بد ی��ن ترتی��ب د ر تابس��تان  ۱۹۷۳می�لاد ی
وارد ات آمری��کا به  2/6میلیون بش��که د ر روز
رسید  .این رقم د ر مقایسه با وارد ات سال ۱۹۷۰
( 2/3میلیون بش��که) و س��ال  5/4( ۱۹۷۲میلیون
بشکه) قابلتوجه مینمود .
انقباض و انبس��اط پیاپی بازار نفت به افزایش
قیمت نفتخام تا چه��ار برابر قیمت قبلی منجر
ش��د  .هفتهنامهی بازرگانی اطالعات نفتی چاپ
آمری��کا د ر این مورد نوش��ت :خرید د یوانهوار
نفت توسط آمریکا ،کمپانیهای مستقل اروپایی
و همچنین ژاپن ،قیمت نفتخام را تا آسمان باال
برد ه اس��ت [ .]6کیلومترها دورتر ،د ر خاورمیانه
برخورد کشورهای صاحب نفت با این افزایش
ِ
قیمت انفجارگون��ه متفاوت بود ؛ برخی به انجام
کارهای زیربنایی و اساس��ی پرد اختند و برخی
هیجانزد ه تمامی پول حاصل را به بد نهی جامعه
تزریق کرد ند .
د ر ای��ن بین ،ایران با وج��ود د ر پیش گرفتن
استراتژی توسعهی اقتصاد ی ،د ر عمل نتوانست
این اس��تراتژی را بهد رس��تی اجرا کند  .وارد ات
فزایند هی مواد غذایی ،فنآوریهای پیشرفتهی
غرب��ی ،تجهیزات س��رمایهد اری مد رن و بهویژه
تس��لیحات نظامی ،مجموعه اقد امات شاه ایران
برای تبد یل شد ن به پنجمین کشور صنعتی جهان
بود  .نکتهی مهم د ر این مورد وابس��تگی تمامی
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این موارد به د رآمد ناشی از صاد رات نفت بود ؛
د رآمد ی که البته هیچ تضمینی برای استمرار آن
وجود نداشت .د ر آس��تانههای د روازهی تمد ن
بزرگی که شاه بهد نبال آن بود صاد رات غیرنفتی
ایران تنها دو د رصد از کل صاد رات کشور بود
[ .]5ای��ن د رصد از آن د ید گاه قابلتأمل اس��ت
که بد انیم اگر د رآمدهای نفتی نبود  ،ایران فقط
میتوانس��ت س��ه د رصد از کاالهای مورد نیاز
خود را تأمین کند .
د رآمد انفجارگون��ه از عواید نفت د ر ۱۳۵۲
البته مجالی برای تأم��ل د ر این عد م توازن باقی
نمیگذاشت .ارز خارجی بهقدری زیاد بود که
حتی افزای��ش فوقالعاد هی وارد ات کش��ور نیز
نمیتوانس��ت بهپای آن برسد  .این افزایش خود
سبب کمبود حاد تسهیالت بند ری و بارگیری،
حمل و نقل و توزیع ش��د  .د ر نتیجه کشتیهای
تج��اری برای تخلی��هی محمولهه��ای خود د ر
بن��اد ر ص��ف میکش��ید ند  .مواد فاسد ش��د نی
غیرقابلاس��تفاد ه ش��د ه و بهد ریا ریخته میشد ،
تحویل کاال د ر د اخل کش��ور بهتعویق میافتاد ،
کمب��ود اجناس به جزی��ی از زند گ��ی روزمره
تبد ی��ل میش��د و تمامی ای��ن موارد به رش��د
مصرفگرایی د ر کشور کمک میکرد .
د ر فاصلهی س��الهای  1352-1357حس��اب
جاری کش��ور پیوس��ته مازاد د اش��ت و حساب
س��رمایه پیوسته کس��ری .بهجز س��ال  ۱۳۵۴که
خال��ص ص��اد رات س��رمایه  ۱۱۰۰میلیون د الر
بیش��تر از مازاد حساب جاری بود تراز پرد اخت
کل عموماً مازاد د اشت [.]5
بد یه��ی اس��ت که ب��ا افزای��ش د رآمد یک
کش��ور ،حرکت به س��مت س��رمایهگذاری د ر
خارج و اعطای وام به س��ازمانها و کش��ورهای
متقاضی راهحل معقولی بهنظر میرسد  .اما آنچه
د ر ایران اتفاق افتاد خروج انبوهی از س��رمایهی
ملی توسط افراد خاص بود که هیچگاه خزانهی
اصلی مملکت از س��ود آن نیز خبرد ار نشد .این
تزری��ق بیحد پول به کش��ور ،هم��ه از د رآمد

نفت بود  .د رآمد نفت ک��ه د ر  ۱۳۴۲برابر ۵۵۵
میلیون دالر بود  ،د ر  ۱۳۴۷به  ۹۵۸میلیون د الر،
د ر  ۱۳۵۰به 2/1میلی��ارد د الر ،د ر  ۱۳۵۳به پنج
میلی��ارد د الر و پس از چهار برابر ش��د ن قیمت
نفت د ر بازارهای جهانی د ر  ۱۳۵۵به  ۲۰میلیارد
د الر رسید [.]1
پد ید هی مهاجرت

تمام��ی این موارد به لط��ف د رآمد های نفتی
ب��ود  .اما عرضهی طالی س��یاه روی د یگری نیز
د اش��ت که حاکمان ای��ران از آن غافل بود ند .
توس��عهی اقتصاد ی-اجتماعی ناش��ی از د رآمد
نفت تأثیر عمیقی بر جمعیت شهری د اشت .طی
این د وره جمعیت ش��هرها افزایشی انفجارگونه
یافت .د ر حالیک��ه د ر  ۱۳۴۵تنها  ۳۸د رصد از
مرد م ایران د ر ش��هرهایی با بیش از پنج هزار نفر
جمعیت زند گ��ی میکرد ن��د  ،د ر  ۱۳۵۵تقریباً
 ۴۸د رصد از جمعیت کش��ور س��اکن اینگونه
شهرها ش��د ه بود ند و د ر حالیکه د ر  ۱۳۴۵تنها
 ۲۱د رصد مرد م د ر ش��هرهایی با جمعیت بیش
از یکصد هزار نفر زند گی میکرد ند  ،د ر ۱۳۵۵
حدود  ۲۹د رصد د ر اینگونه ش��هرها سکونت
د اش��تند  .مث ً
ال جمعی��ت تهران د ر ای��ن مقطع از
 ۲۷۱۹۷۳۰نفر به  ۴۴۹۶۱۵۹نفر افزایش یافته بود
[ .]1طبیعی است که افزایش بد ون برنامهریزی و
پیشبینی قبلی جمعیت شهری ،رشد حاشیهنشینی
و مشکالت ناش��ی از آن را بهدنبال د اشته باشد .
کش��اورزان بهت��ر مید ید ن��د که بهج��ای کار
پرمشقت د ر عرصهی کشاورزی که چند ان هم
مورد توجه نبود به ش��هرهای بزرگ و خصوصاً
تهران مهاجرت نمایند ؛ هرچند مجبور باشند د ر
حاشیهی پایتخت و د ر حلبیآباد ها بیتوته کنند .
نفت با قیمت بسیار خوب به فروش میرسید
و نی��ازی ب��ه تولی��د محصوالت کش��اورزی و
س��ایر تولید ات نبود  .هرچ��ه نیاز بود ب��ا قیمتی
بهمرات��ب پایینتر از هزینهی تولی��د د ر د اخل،
قابل وارد ک��رد ن از خارج ب��ود و د ر کنار آن

عد متوجه به توس��عهی سیاس��ی و ت�لاش برای
ایجاد سیستمی تکحزبی و همچنین عد متوجه
به احزاب ریش��هد ار و تشکلهای مذهبی باعث
شد طبقهی متوس��ط شهری پس از رفاه و تأمین
مالی ،بهد نبال مزایای د یگری مثل آزادی باشند .
طبقهی حاشیهنشین و جنوب شهری نیز که اصوالً
طبقهای س��نتی و مذهبی بود ند گرایش بیشتری
به طیف مذهبی پی��د ا کرد ند و اختالف طبقاتی
و ظلم و س��تمی را که بر طبقهی خود احس��اس
میکرد ن��د بهد لی��ل د ور افت��اد ن از آموزههای
مذهبی ،غربزد گ��ی ،اس��تبد اد و د یکتاتوری
رژیمی مید انس��تند که خ��د ا را فراموش کرد ه
بود.
افزایش اختالف س��طح د رآمد ش��مال شهر
نسبت به جنوب شهر ،اختالف طبقاتی را د ر پی
د اشت و جامعه را به انبار باروتی شبیه کرد ه بود
که آماد هی انفجار ش��د ه اس��ت .عالوه بر اینکه
تورم نیز مهلکترین نتیجهی افزایش قیمت نفت
بود.
قدرتنمایی

تورم��ی که ب��رای کش��ور نتای��ج نامطلوب
اقتص��اد ی و اجتماع��ی بهد نبال د اش��ت س��بب
ب��روز بحرانهای سیاس��ی و اعتراضات طبقات
متوس��ط و حقوقبگیر ش��هری ش��د  .د ر چنین
ش��رایط بحرانی ،کش��ورهای عمد هی خرید ار
نفت نیز بیکار ننشس��ته بود ند  .ایران که همواره
برای آمریکا بهمنزلهی ژاند ارم منطقه محس��وب
میشد با توهم ناشی از د رآمد روزافزون نفت،
خیال عرضاند ام و قد رتنمایی د اش��ت .غافل
از اینکه ب��رای عرضاند ام د ر مقابل قد رتهای
جهان بی��ش از هر چی��ز نیازمند مش��روعیت و
پایگاه مرد می د ر د اخل کش��ور اس��ت؛ نکتهای
که د رآمد نفت سبب غفلت حکومت پهلوی از
آن شد ه بود .
شاه فکر میکرد با پول نفت تمام حقارتهایی
که ایران د ر عرصهی بینالمللی متحمل شد ه بود
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جب��ران میش��ود  .او د ر  ۱۹۷۵می�لاد ی گفت:
اشخاصی هستند که تصور میکنند و شاید هنوز
هم چنین تصوری را د ارند که من یک بازیچهی
د س��ت آمریکا هس��تم .برای چه من باید بپذیرم
که یک بازیچه باشم؟ د الیلی برای قد رت ما د ر
د ست است که ما را نیرومند تر از همیشه خواهد
کرد  .بنابراین چه د لیلی د ارد که ما آلت د س��ت
د یگران باشیم؟ [.]6
این اد عا برای شاه ایران بسیار گران تمام شد و
آمریکا و د یگر کشورها را به انتخاب جایگزینی
برای ایران د ر خاورمیانه مصممتر ساخت.
نشریهی مید لایست ژورنال د ر شمارهی پاییز
 ۲۰۰۸میالد ی خود مقالهای از پژوهشگر تاریخ
ایران؛ آند رو اس��کات کوپر ،مس��تند به اس��ناد
سیاس��تمد اری بهنام اس��کو کرافت منتشر کرد
که مؤید این تصمیم بود  .برنت اس��کو کرافت
د ر د ولتهای ریچارد نیکس��ون و جرارد فورد
عضویت د اش��ت و اس��ناد وی شامل نسخههای
رونوش��ت مکالمات ،یاد د اش��تها و مکاتبات
رؤس��ای جمهور؛ نیکس��ون و فورد  ،وزیر امور
خارجه؛ هنری کیسینجر ،د یگر وزرای کابینه و
سران برخی کشورهای خارجی بود که بهتازگی
از طبقهبند ی محرمان��ه د رآمد هاند و فرضهای
س��نتی پیشین د ر مورد روابط ایران و آمریکا د ر
د ههی  70میالد ی را با چالشهای جد ی مواجه
کردهاند.
کاهش قیمت

این اس��ناد حاکی از آنس��ت ک��ه د ر ۱۹۷۶
ایاالت متحد ه و عربس��تان سعود ی برای کاهش
قیمت نفت تبانی کرد ه بود ند ؛ تبانیای که عالوه
بر تأثیر د ر بازار جهانی نفت پیامد غیرمنتظرهای
نیز د اش��ت .توطئهی آنها آغاز یک بحران مالی
د ر ای��ران ب��ود ؛ بحران��ی که با بیثب��ات کرد ن
اقتصاد ایران پایههای حکومت شاه را نیز متزلزل
میکرد [.]3
تبان��ی آمری��کا و عربس��تان عکسالعمل به
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مقاوم��ت ایران د ر مقاب��ل کاهش قیمت جهانی
نفت بود  .د ر نشس��ت اوپ��ک د ر د وحهی قطر
د ر د سامبر  ،۱۹۷۶عربستان سعود ی با هماهنگی
آمریکا تالش جهت کاهش قیمت جهانی نفت
را آغاز کرد  .شیخ احمد زکی یمانی وزیر نفت
وقت عربستان کشورهای عضو اوپک را تهد ید
کرد که این کش��ور با افزایش فروش نفت خود
ب��ا قیمت پایینت��ر ،تأثیر افزایش به��ای نفت را
جبران خواهد کرد [ .]3هرچند تهد ید یمانی به
اشباع بازار با قیمت ارزان هیچگاه عملی نشد اما
سیستم د ونرخی اوپک عم ً
ال تا شش ماه ضربات
مهلکی بر اقتصاد ایران وارد کرد .
د ر  ۹روز نخس��ت ژانوی��ه  ۱۹۷۷آش��فتگی
بازاره��ای جهانی نفت ،اقتصاد ای��ران را تحت
فش��ار خرد کنند های ق��رار د اد  .با د ر سراش��یبی
س��قوط قرار گرفت��ن ناگهانی مق��د ار صاد رات
روزان��هی نفت ای��ران ،صد ها میلی��ون د الر از
د رآمد های پیشبینی ش��د هی نفت��ی ایران بر باد
رفت .به یکباره تولید نفت نسبت به ماه گذشته
با کاهش  ۱۸د رصد ی مواجه ش��د ه بود که این
امر عواقب وحش��تناکی برای حکومت ایران د ر
پی د اشت.
اعتراض و اعتصاب

اعتراض��ات و اعتصابه��ای مرد م��ی که از
مد تی قبل د ر ایران آغاز شده بود با بحران مالی
جد ید ابعاد ی گس��ترد هتر یافت و با رسید ن این
اعتراضات ب��ه کارکنان صنع��ت نفت ،جلوهی
د وم تأثی��ر نفت د ر س��رنگونی حکومت پهلوی
را نمای��ان ک��رد  .د ر بحبوح��هی نهایی ش��د ن
اعتراض��ات انقالب��ی د ر ایران و ی��ک روز پس
از جمع��هی س��یاه  17ش��هریور  ۱۳۵۷د امن��هی
اعتصابات طبقهی حقوقبگیر به کارکنان صنعت
نفت رس��ید  .د ر  ۱۸شهریور حدود  ۷۰۰کارگر
پاالیشگاه تهران د ر اعتراض به حکومت نظامی
اعالم ش��د ه پس از کش��تار روز قب��ل اعتصاب
کرد ن��د  .د و روز بعد د ر  ۲۰ش��هریور کارگران

پاالیشگاههای اصفهان ،شیراز ،آباد ان و تبریز نیز
به این اعتصاب پیوستند .
اعتص��اب د ر صنع��ت نفت با انتش��ار خبری
از بانک مرکزی گس��ترش بیش��تری یافت۲۷ .
ش��هریور کارکنان بانک مرکزی ن��ام  ۱۷۷نفر
از افراد ی را منتش��ر کرد که بیش از دو میلیارد
د الر از کشور خارج کرد هاند  .د ر آن لیست نام
مد یرعامل وقت ش��رکت ملی نف��ت ایران نیز با
اتهام خروج  ۶۰میلیون د الر از کش��ور به چشم
میخورد [.]1
د ر آبان  ۱۳۵۷اعتصابات د ر پاالیشگاه آباد ان
بهحد ی فراگیر شد که د ر پایان ماه ،تولید به ۱۵۰
هزار بشکه د ر روز یعنی معاد ل یکچهارم تولید
معمول طی کرد  .طی چن��د هفته وضعیت نفت
رو به وخامت گذاشت و د ر مقابل پمپبنزینها
صفوف طوالنی برای نفت سفید و بنزین تشکیل
ش��د [ .]6آش��فتگی اقتصاد ی و سیاسی ،شرایط
انقالبی را تشد ید میکرد که تظاهرات ،حمله به
پلیس ،نافرمانیهای عمومی و  ...پیامد آن بود .
یک تحلیلگر خارجی د ر توصیف این شرایط
نوش��ته :در پایان سال  ۱۹۷۶و سراسر سال ۱۹۷۷
کارگران بیکار د ر شهرها اجتماع و علیه بیکاری
اعتراض میکرد ند [.]2
د ر مناط��ق نفتخیز ای��ران و د ر میان طبقات
مختل��ف کارکن��ان صنع��ت نفت ،اح��زاب و
گرایشهای مختلف سیاسی از چپ مارکسیستی
ت��ا گروههای مذهب��ی طرف��د اران و هواد ارانی
د اشتند که همه د ر یک مطلب متفقالقول بود ند
و آن تالش برای سرنگونی رژیم حاکم بود .
محیطهای کارگری بس��تری مناس��ب برای
گس��ترش و تبلی��غ اند یش��ههای چ��پ ب��ود و
طیفهای مذهبی نیز از طریق ارتباط خاصشان با
روحانیت ،سازمانبند ی و تشکلهای مخصوص
به خود را د اشتند .
هر چند اعتصابات سراس��ر کشور برای رژیم
ای��ران مهم ب��ود  ،اما با کش��ید ه ش��د ن د امنهی
اعتصابه��ا به مناط��ق نفتخی��ز ،حکومت به
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ه��راس بیش��تری افت��اد  .بهد نبال گس��ترش این
اعتراض��ات د ر  6د یم��اه  ۱۳۵۷صاد رات نفت
و س��ایر فرآورد ههای نفتی به خارج از کش��ور
متوق��ف ش��د و نفتخام تنه��ا بهان��د ازهی نیاز
مص��رف د اخلی اس��تخراج و پاالی��ش گرد ید .
م��رد م د ر زمس��تان کمب��ود س��وخت را تحمل
میکرد ند و این تحمل را د ر راستای رسید ن به
هد فشان مقد س میپند اشتند .
اعتص��اب کارکن��ان صنعت نف��ت د ر کنار
مبارزات سایر اقشار ملت رفتهرفته پایههای رژیم
را به لرزه درآورد  .از سوی د یگر قطع صاد رات
نفت ایران سبب شد اعتبار بینالمللی کشور د ر
عرص��هی جهانی خد ش��هد ار ش��ود و این برای
رژی��م حاکم چ��ه از نظر سیاس��ی و چه از منظر
اعتماد بهنفس د رونی بسیار سنگین بود .
بهد نبال گس��ترش اعتراضات ،مد یران ارش��د
و اتباع بیگانهی ش��اغل د ر مناط��ق نفتخیز نیز
متوج��ه اهمیت موضوع ش��د ند  .بعد ازظهر یک
روز س��رد د ر آن ایام خبر انفجار ماش��ین جرج
لینگ مد یر عامل کمپانی خد مات نفتی OSCO
(از ش��رکتهای عض��و کنسرس��یوم د ر مناطق
نفتخیز) د ه��ان به د هان چرخید  .جریان از این
ق��رار بود ک��ه او پس از صرف ناه��ار د ر بنگله
(منزل سازمانی ویالیی) ،عازم محل کارش شد ه
بود  .اما وقتی در مقابل اد اره رانند ه پیاد ه میشود
تا د رب ماش��ین را برای مستر باز کند مهاجمی
از گوشهی خیابان چیزی به د رون ماشین پرتاب
میکن��د  .لینگ د ر عکسالعمل ب��ه این حاد ثه،
خ��ود د ر ماش��ین را باز کرد ه و بی��رون میپرد .
لحظهای بعد اتومبیل منفجر شد ه و دود و آتش

همهجا را فرا میگیرد [.]6
پس از آن حاد ثه جرج لینگ متوجه ش��د که
بای��د تخلیهی ای��ران از کارشناس��ان خارجی و
خانواد ههایشان را با سرعت بیشتری د نبال کنند .
خروج کارشناس��ان خارجی و قطع صاد رات
نفت ایران س��بب شد کشورهای غربی نیز د یگر
حکومت پهلوی را سرنگون شد ه بد انند .
د ر زمس��تان  ۱۳۵۷و د ر ش��رایطی که سراسر
ایران د ر تظاهرات و راهپیمایی علیه رژیم پهلوی
بود و ه��ر لحظه ضعف و انحطاط رژیم بیش��تر
نمایان میش��د  ،به پیشنهاد فرانس��ه ،سران چهار
قد رت بزرگ غرب د ر جزایر گواد الوپ (واقع
د ر شرق د ریای کارائیب د ر آمریکای مرکزی)
گرد هم آمد ند و به بررسی روید اد های ایران و
آین��د هی آن پرد اختند  .د ر این کنفرانس جیمی
کارتر رئی��س جمهور وقت آمری��کا ،هلموت
اش��میت صد راعظم اس��بق آلمانغرب��ی ،جیمز
کاالهان نخست وزیر وقت انگلستان و ژیسکار
د ستن رئیس جمهور وقت فرانسه با هد ف حفظ
منافع خود د ر ایران ،به تبادلنظر پرد اختند .
کارت��ر ک��ه معتقد ب��ود بهد لی��ل وضعیت
حاکم ب��ر ایران د یگر امکان حمایت از ش��اه
وجود ند ارد توانس��ت سران سه کشور د یگر
حاض��ر د ر گواد ال��وپ را نیز با خ��ود همراه
کند  .ضم��ن آنکه ژیس��کار د س��تن امید وار
بود با توجه به حضور امام خمینی د ر فرانس��ه
بتواند نقش یک واسطه را با نیروهای مخالف
رژیم شاهنش��اهی ایف��ا کند  .با ش��کلگیری
این کنفرانس و س��پس نتایج آن ،محمد رضا
پهلوی که تصمیم به خروج از ایران د اش��ت،

کار خود را بهکلی تمام شد ه د ید و متوجه شد
د یگر حمایتهای پیش��ین غرب از او و رژیم
شاهنش��اهی بهپایان رس��ید ه است .به فاصلهی
کمی پ��س از اعتصاب کارکنان صنعت نفت
و قطع جریان صاد رات نفت ایران ،نمایند گان
کش��ورهای خارجی چند ین بار با نمایند گان
رهبر انقالب د ر نوفل لوش��اتو د ید ار کرد ند .
آنه��ا بی��ش از هر چی��ز نگران اس��تمرار قطع
طالی س��یاه ایران به بازارهای جهانی بود ند .
د ر د اخل کش��ور نی��ز تالش نافرج��ام رژیم
برای بازگرد ان��د ن آرامش به مناطق نفتخیز
بینتیجه ماند و بد ون ش��ک از د س��ت د اد ن
کنترل بر مناطق نفتخیز و اعتصاب کارکنان
صنعت نفت ،تیر خالصی بود بر پیکر رژیمی
که پایگاه مرد می ند اشت.
انقالب اس�لامی  ۱۳۵۷ایران پاس��خ مرد م به
نظامی بود که د رآمد نفت را نه برای رفاه مرد م
بلکه ب��رای حکمرانی بر ایش��ان هزینه میکرد .
د ور شد ن از سنتها و اعتقاد ات مذهبی مرد م،
سختگیری بر نیروهای روشنفکر ،مشکالت
اقتصاد ی طبقهی متوسط و افزایش حاشیهنشینی
د ر ش��هرهای بزرگ د ستبهد س��ت هم د اد ند
تا س��لطنتی که با پول نفت ،احس��اس ابرقد رت
بود ن میکرد از د اخل سرنگون شود .
طالی س��یاه به بالی جان رژیم تبد یل شد و
عالوه ب��ر از بین رفتن پای��گاه مرد می ،ناامید ی
ابرقد رتهای حامی حکومت شاهنشاهی را نیز
د ر پ��ی د اش��ت .مجموع��هی ای��ن عوام��ل با
تأثیرپذیری از نفت ،زمینهی سرنگونی حکومت
پهلوی را فراهم کرد .
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