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چکیده 
تاریخ تحول قراردادهای نفتی ایران از قراردادهای امتیازی به س��مت مش��ارکتی و س��پس خدمتی از ابتدا تا انقالب سال 
1357 به همراه تحلیل های مربوط آن، در مقالۀ حاضر به رشته تحریر درآمده است. بررسی این سیر تحول به ارتقاء دانش 
از موضوع مهم قراردادهای نفتی برای انعقاد کارآمد تر قراردادهای کنونی کمک می کند. در حقیقت می توان نتیجه گرفت 
آنچ��ه امروزه در انعقاد قرارداده��ای نفتی ایران رخ می دهد چیزی چندان فراتر از بس��تر تاریخی آن، یعنی تحوالت پیش 
از انقالب نیس��ت که این به مانند هر پدیدۀ تاریخی وابس��تگی به مس��یر را نشان می دهد. در این راستا باید به دورۀ بیست 
س��الۀ مهم 1353 � 1333 اش��اره داشت. در دورۀ مذکور هستۀ اصلی تاریخ تحوالت قراردادهای نفتی دنیا، به پیش قراولی 
نسبی ایران، از پایان قراردادهای امتیازی به سمت قراردادهای مشارکتی و سپس انعقاد قراردادهای خدمتی شکل گرفت. 
برخالف عمده نوش��تارهای عمومی تاریخی مرتبط با مس��ألۀ نفت، در مقالۀ حاضر س��عی شده تا وقایع و تحوالت مربوطه 
بیشتر با رویکرد تخصصی و از زاویه دید تاریخی، اقتصادی و حقوقی بررسی و همچنین تحلیل های الزم نیز ارائه گردند. 
نتایج بررسی تاریخی مقاله نشان می دهد که الگوی قراردادهای نفتی در بستر زمان و در پاسخ به شرایط رفته رفته کامل تر 

شده و ایران نقش زیادی را در این تحول در دنیا ایفا کرده است امری که الزم است از این به بعد نیز تداوم یابد.
واژگان کلیدی: ایران، تاریخ، نفت، شرکت ملی نفت ایران، قرارداد، امتیاز، مشارکت، خدمت )پیمانکاری(، بیع متقابل.

Evolutions of Contracts in Iranian Oil Industry (1959 - 1979) 
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Abstract
This article analyzes the history of evolution of oil contracts from concession agreements to 
production sharing agreements and service contracts from the very beginnings up to 1979. Such 
an analysis increases our knowledge of oil contracts in order that more efficient ones are to be 
signed in the near future. Like any historical event that needs to be discussed in relation to what 
has gone before, it can well be concluded that what is currently happening in the present-day 
oil contracts cannot be considered independently from their historical embeddings in the pre-
revolutionary changes. To this end, one needs to consider the 1333 -1353 – the two significant 
decades which played an important role in the history of the evolution of oil contracts. It was in 
this very period that Iran, as a pioneer, started signing concession as well as production sharing 
and service contracts. Unlike much public historical research regarding the issue of oil industry, 
the present article attempts to explore the issue, events and the whole process of change from 
a more professional lens as well as a more historical, economical and legal outlook. The findings 
demonstrate that it has been in response to different circumstances that the framework of oil 
contracts has gradually undergone drastic changes. Iran has particularly played a major role in 
the process – a role that also needs to be maintained hereafter.  
Keywords: Oil (Petroleum); National Iranian Oil Company (NIOC); Contract; Concession, Production 

Sharing, Service, Buy-Back.
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مقدمه
طي یک و نیم قرن گذشته، نفت و مسائل وابسته به آن تأثیر شگرفي بر مسائل مختلف تاریخ 
ایران داش��ته و پیرامون آن مطالب زیادي توس��ط دانش��مندان حوزه هاي گوناگون به نگارش 
درآمده اس��ت. اما بیش��تر اینها توجهات عمومي بوده و کمتر بر وقایع تخصصي تمرکز صورت 
گرفته اس��ت. لذا این نوش��تار بر آن است تا این نقیصه را تا حدودی پوشش داده و تاریخ تحول 
قراردادهاي صنعت نفت ایران در دوران پیش از انقالب 1357 را به همراه تحلیل هاي مربوطه 

ارائه کند.
پی��ش از ورود به موضوع ذکر س��رآغازی پیرامون چارچوب  قرارداده��ای نفتی مفید به نظر 
می رس��د. در کلیت موض��وع، ترتیبات ق��راردادی در صنعت نفت، معمواًل به دو گروه تقس��یم 
می شوند: سیس��تم های امتیازی5 و سیستم های قراردادی.6 در سیس��تم های امتیازی، ناحیه ای 
از طرف دولت به ش��رکت طرف قرارداد واگذار می ش��ود و شرکت مذکور مالک مخزن را به دو 
ش��یوۀ پرداخت حق االرض و یا بهرۀ مالکانه7 مورد انتفاع قرار می دهد. سیس��تم های قراردادی 
 8)PSA( نیز به دو دس��تۀ اصلی تقسیم می شوند: نوع اول، موافقت نامه های مشارکت در تولید
که نوع پیش��رفته تر آن مش��ارکت در سرمایه گذاری9 اس��ت. در قراردادهای مشارکتی، شرکت 
دولت میزبان، با یک ش��رکت خارجی در اموری همچون اکتش��اف و توسعه وارد قرارداد گشته 
و منافع مربوطه طبق قرارداد فیمابین، بین طرفین تقس��یم می ش��وند. این مشارکت می تواند از 
طریق تأس��یس شرکت عامل10 انجام شود. ش��رکت عامل هم به مجموعه ای از عملیات الزم 
مش��تمل بر عملیات اکتشاف، توسعه، بهره برداری و بازاریابی ناحیه عملیات می پردازد. نوع دوم 
سیس��تم های قراردادی نیز قراردادهای خدمتی11 هس��تند که خود معمواًل به دو گروه با ریسک 
و بدون ریس��ک تقسیم می ش��وند. در قراردادهای خدمتی یا همان پیمانکاری، در قبال دریافت 
خدمت، به پیمانکار مزد پرداخت می ش��ود. کش��ورهاي مختلف به فراخور شرایط، در برهه هاي 
زمان��ي گوناگون از ترتیبات قراردادي متنوعي برای بهره برداری از منابع خود اس��تفاده کرده و 

5. Concessionary Systems
6. Contractual Systems
7. Royalty
8. Production Sharing Agreement
9. Joint Venture

10. شرکت عامل را می توان معادل اپراتور یا همان بهره بردار در نظر گرفت.
11. Service Contracts
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می کنند.12 اینکه چه قراردادی بهترین اس��ت بستگی به عوامل متعددی دارد و بسته به شرایط 
هر کشوری نوعی از قرارداد انتخاب و به مورد اجرا گذاشته می شود.

س��یر تحول ترتیب��ات قراردادهاي نفتي در تاریخ ایران نیز با داس��تان پر فراز و نش��یب خود از 
قراردادهاي امتیازي شروع شده و پس از گذر از قراردادهاي مشارکتي به سمت قراردادهاي خدمتي 
چرخش داش��ته است. در این بین مهمترین بخش تحول قراردادهاِي پیش از انقالب در بازۀ زماني 
1333 تا 1353 )1974 � 1954م( اتفاق افتاده اس��ت که فراز و نش��یب رخدادهاي این دورۀ بیست 
س��الۀ تاریخ صنعت نفت ایران، تأثیر شگرفی نیز بر تحول قراردادهای صنعت نفت دنیا داشته است. 
بنابرای��ن در ای��ن مقاله با رعایت توالی زمانی، تمرکز بیش��تري بر تح��ول قراردادها در دورۀ مذکور 
صورت مي پذیرد و سرگذش��ت قراردادهای نفتی، بررس��ی مفاد آنها، چگونگی تحول از قراردادهای 
امتیازی به س��مت قراردادهای مش��ارکتی و س��پس خدمتی و ذکر تحلیل آنها م��ورد پژوهش قرار 

می گیرد.

سیر قرارداد هاي امتیازي
نفت و مواد نفتی از دورۀ باس��تان مورد اس��تفادۀ بشر بوده اس��ت،13 اما آغاز دور ۀ صنعتي استفاده از 
نفت و مش��تقات آن )هیدروکربور(14 به س��ال 1275 قمری )1859م( مي رس��د. در این س��ال اولین 

12. این موضوع به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است؛ برای آگاهی بیشتر نک: 
Silvana Tordo, Fiscal Systems for Hydrocarbons. Design Issues (New York: World Bank working paper, 

2007), p 7-10.

داریوش مبصر و دیگران، کالبد شکافی سرمایه گذاری های صنعت نفت )قراردادهای بیع متقابل( )تهران: انتشارات کویر، (1379؛ 
مهران امیرمعینی و سید محمد علی حاجی میرزایی، رژیم های مالی در صنعت نفت؛ نظام مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران )تهران: 
انتشارات  انرژی، (1383؛ محمدرضا صابر، بیع متقابل در بخش باالدستی نفت و گاز) تهران: مؤسسه  موسسه مطالعات بین المللی 
دادگستر، (1383. الزم به ذکر است که بر سر تعاریف اجماع وجود ندارد. در این باره، نک: محمد علی موحد، نفت ما و مسائل حقوقی 
آن، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، 1357(، ص 267 � 209؛ فرهاد ایرانپور، مبانی عمومی قراردادهای نفتی، فصلنامه حقوق، 
مجلۀ دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 37، ش 3، )1386(، ص 28-1؛ فرهاد ایرانپور، »انواع قراردادهای نفتی تحول قراردادهای 
نفتی از قراردادهای معاوضی به سوی قراردادهای مشارکتی،« فصلنامه حقوق، مجلۀ دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 38، ش 
2، )1387(، ص 38- 25؛ سید صادق کاشانی، توسعه  میادین نفت و گاز: ساختارها و رویکردهای اجرای پروژه دفتر مطالعات انرژی 

صنایع و معادن )مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، 1388(، ص 9-16.
13. براي آگاهی بیشتر در این باره، نک: شرکت ملی نفت ایران، کتاب سفید: تاریخچه و متن قراردادهای مربوط به نفت ایران 
)تهران: شرکت ملي نفت ایران، 1344(؛ و برای تفصیل بیشتر، نک: فرشید خدادادیان، کاربردهای نفت و گاز در ایران باستان )تهران: 

روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران، 1389(.
14. هیدروکربور نام عام موادي است که در عرف به نام نفت، گاز، میعانات گازي، مایعات گازي و غیره شناخته مي شوند.
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چاه نفت به عمق 21 متر توس��ط کلنل دریک در ایالت پنس��یلوانیای آمریکا حفر شد. این موفقیت، 
سرمایه داران خارجی را برآن داشت تا به تحصیل امتیازهایی در کشورهای دیگر اقدام کنند. در این 
زمان ناصرالدین شاه قاجار نیز احتیاج مبرمی به پول داشت، بنابراین امتیازاتی به اتباع بیگانه داد که 
این تحوالت، سر سلسلۀ تاریخ صنعت نفت ایران را تشکیل می دهند. نخستین امتیاز، پنج سال پس 
از کشف نفت در آمریکا به یک انگلیسی به نام مستر توری داده شد )1280ق/ 1864م(. این امتیاز 
متضمن ایجاد راه آهن با حق اس��تفاده از معادن فلزات و نفت و قیر تا فاصله چهل میلی از مس��یر 
راه  آهن بود.15 سپس، در سال 1289 قمری )1872م( امتیاز اول بارون ژولیوس رویتر16 صادر شد که 
در ضمن این امتیاز حق استفاده از منابع نفتی نیز پیش بینی شده بود. امتیاز مذکور در نتیجۀ اعتراض 
روس ها فسخ گردید.17 در ادامۀ سیر امتیازات، در سال 1293 قمری )1877م( ناصرالدین شاه فرامینی 
به نام حاج علی اصغر و حاج علی اکبر امین معادن صادر کرد. این فرامین بهره برداری از معادن واقع 
در منطقه ای از س��منان تا خراس��ان را شامل می شد. در نتیجۀ تحوالت حاصل از این امتیاز در سال 
1304 شرکت خوریان تشکیل شد که 65 درصد سهام آن در دست بانک روس و بقیه دست خشتاریا 
بود. شرکت نفت خوریان در بهره برداری توفیقی نداشت و در نهایت به موجب قانون ملی شدن نفت 

در سراسر کشور خلع ید شد.18
امتیاز بعد در س��ال 1300 قمری )1883م( به آلبرت هوتس��ن19 هلندی جهت استخراج نفت در 
منطقۀ دالکی )حوالی بوشهر( داده شد. این اقدام امتیاز هوتز20 نام گرفت و نخستین امتیاز اختصاصی 
نفت بود. ش��رکت انگلیسی هوتز )متعلق به آلبرت هوتسن، تبعۀ هلند( یک شرکت تجاری بود و در 
امر صادرات و واردات در منطقۀ خلیج فارس فعالیت می کرد و مرکز آن در بوش��هر قرار داشت.21 در 
س��ال 1306 قمری )1889م( یعنی هفده سال پس از امتیاز اول رویترز، برای دومین بار امتیازی به 

ایران،  ایران )تهران: شرکت ملي نفت  ایران، کتاب سفید: تاریخچه و متن قراردادهای مربوط به نفت  15. شرکت ملی نفت 
1344(، ص 1.

16. Baron Jolius Royter

17. مدت قرارداد 70 سال بود و به امتیاز گیرنده در قبال پرداخت 15 درصد از عایدی خالص، حق اکتشاف و استخراج از کلیه 
معادن و منابع زیرزمینی ایران را که مناسب می دانست، داده شده بود. نک: شرکت ملی نفت ایران، ص 1؛ مصطفی فاتح، پنجاه 
سال نفت ایران )تهران: شرکت سهامی چهر، 1335(، ص 250- 245؛ ناصر فرشاد گهر، سیری در قراردادهای نفتی ایران )تهران: 

پژوهشکده امور اقتصادی، 1381(، ص 40- 24. در این منبع متن قرارداد رویترز نیز ارائه شده است.
 18. شرکت ملی نفت ایران، ص 2- 1.

19. Albert Houtson
20. Houts

21. نک: احمد راسخی لنگرودی، موج نفت: تاریخ نفت ایران، از امتیاز تا قرارداد )تهران: اطالعات، 1385(، ص 16- 15.
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او برای تأسیس بانک شاهنشاهی داده شد. این امتیاز در 14 ماده، حقوق وسیعی از جمله حق انتشار 
اس��کناس در ایران را برای صاحب امتیاز دربر داش��ت که در قسمت هایی از فصل یازدهم امتیاز نامه 
به بهره برداری از معادن به ویژه نفت نیز اشاره شده بود.22 امتیاز بعد در سال 1313 قمری )1894 م( 
فرمانی بود که برای بهره برداری از معدن نفت در کالرستان )کالردشت فعلی( به نام محمد ولی خان 

خلعتبری )سپهدار و سپهساالر آینده( صادر شد.23 
آخرین امتیازی که قبل از مش��روطه راجع به بهره برداری از نفت ایران صادر شد، امتیاز معروف 
دارس��ی اس��ت که نظر به اهمی��ت آن جداگانه مورد بررس��ی قرار می گیرد. در ای��ن دوره به غیر از 
امتیازنامۀ دارسی سایر امتیازات اعطایی به نتیجۀ خاصی منجر نشدند.24 در طی دوران مشروطه نیز 
امتیازاتی اعطاء شد. در سال 1333 قمری امتیازی در زمان صدارت محمدولی خان سپهدار تنکابنی 
برای بهره برداری از نفت مناطق گیالن و مازندران و استرآباد به خشتاریا داده شد.25 دو امتیاز دیگر 
یکی در س��ال 1300 شمسی به شرکت اس��تاندارد اویل نیوجرسی برای بهره برداری از نفت ایاالت 
شمالی و دیگری در سال 1315 شمسی به نام شرکت آمریک و ایران )امیرانین(26 وابسته به شرکت 
نفت س��ی بورد27 اعطاء شد که در هر دو مورد نتیجه ای که منجر به بهره برداری گردد، وجود نداشته 

است.28

امتیازنامۀ دارسی: سرآغاز قراردادهای امتیازی
امتیازنام��ۀ دارس��ی تنه��ا امتیازنامۀ موفق زمان خود بوده اس��ت. مس��یو دمرگان مستش��رق و 
باستان ش��ناس فرانسوی گزارش هایی دال بر وجود نفت در مناطق غرب و جنوب غربی ایران از 
جمله قصر ش��یرین ارائه کرده بود. نتایج اکتش��افات مسیو دمرگان در 1892 میالدی در پاریس 

 22. نک: احمد راسخی لنگرودی، موج نفت: تاریخ نفت ایران، از امتیاز تا قرارداد )تهران: اطالعات، 1385(، ص 32 � 16.
 23. شرکت ملی نفت ایران، ص 2.

24. امتیازاتی که به اتباع خارجه داده شد عمومًا با مخالفت روس ها به نتیجه نرسید و امتیازاتی که به داخلی ها اعطاء گردید به 
دلیل نداشتن سرمایۀ کافی و برخی عوامل دیگر به جایی نرسید.

ولی خان  محمد  به  ناصرالدین شاه  توسط  قمری  1313 هجری  سال  فرمان  موجب  به  قباًل  که  هم  مناطقی  امتیاز  25. ضمنًا 
نامبرده طی قرارداد جداگانه ای به خشتاریا )خوشتاریا( واگذار شد. پس از سپهساالر تنکابنی هم  تنکابنی داده شده بود، نیز توسط 

صمصام السلطنه وقتی به صدارت رسید امتیاز خشتاریا را لغو کرد. نک: شرکت ملی نفت ایران، ص 4.
26. Amiranin
27. Sea Board

 28. نک: شرکت ملی نفت ایران، ص 5- 4.
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اعالم و اطالع ویلیام ناکس دارس��ی29 از این مطلب مشوقی در جهت تحصیل امتیاز بوده است. 
س��ر آرتور هاردینگ30 وزیر مختار بریتانیا و ماریوت،31 نمایندۀ دارس��ی، کوش��ش خود را برای 
اخذ این امتیازنامه به کار بس��تند و بجز والیات ش��مالی )آذربایجان، مازندران، گیالن، استرآباد 
و خراس��ان( امتیازنامۀ دارسی بقیۀ نقاط ایران را برای اکتشاف و استخراج نفت شامل می شد.32 
س��رانجام با دالل��ي کتابچی خان مدیریت کل گمرکات ایران، امتیاز دارس��ي در هفتم خردادماه 
س��ال 1280 )نهم ماه صفر 1319، 28 ماه مي 1901( به امضاي مظفرالدین ش��اه رسید.33 دورۀ 
این امتیازنامه 60 س��ال و براي اکتش��اف و بهره برداري از منابع هیدروکربوري کشور و مسائل 

وابسته بوده است.34
حاکمان وقت نس��بت به موضوع چندان هش��یار نبوده  و نه تنها امتیاز مناسبی را واگذار نکرده 
بلکه به همراه آن امتیازاتي مثل امکان اس��تفاده از اراض��ي، معافیت هاي مالیاتي و گمرکي را نیز 
اعط��اء نمودند.35 به موجب فصل نهم، صاحب امتیاز حق داش��ت با هم��ان حقوق و تعهداتی که 
برای خود او مقرر شده بود شرکت هایی تشکیل دهد و در فصل دهم شرط شده بود که نخستین 
شرکت باید بیست هزار لیره36 نقد و بیست هزار لیره به صورت سهم پرداخت شده، به دولت ایران 
بدهد و تمام شرکت ها نیز صدی شانزده از منافع خالص خود را حق االمتیاز بدهند. به عالوه چون 
در شوش��تر و دالکی بوش��هر و قصر ش��یرین قباًل از معادن نفت بهره برداری می شد و جمع حقوق 
دیوان��ی آنه��ا بالغ بر دو هزار تومان بود، طبق فصل چهارم قرار ش��ده بود این مبلغ را نیز صاحب 

29. William Knox Darcy
30. Sir Arthur Hardinge
31. Alfred Marriott

32. علی فرهمند، »معرفی سند: ناگفته های امتیاز دارسی،« فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی، شماره 29 )زمستان 1385(، ص 167 
.163 �

33. نمایندۀ دارسي که عازم ایران شد ماریوت بود و دارسي به ایران نیامد. نک: راسخی لنگرودی، ص 38- 33.
34. توجه کنید که طی دوران بعد شرکت دارسی قراردادی با خوانین بختیاری موسوم به قرارداد بختیاری را منعقد کرد. همچنین 
چند قرارداد دیگر فرعی به نام های قرارداد سادات قیری، قرارداد شیخ محمره و قرارداد آرمیتاژ منعقد شدند. در این باره نک: علی 

یعقوبی نژاد، رئیس نفت )بی جا: انتشارات یادوارۀ کتاب، 1373(، ص 322 � 317.
35. فصل سوم و فصل هفتم امتیازنامه دارسي.

36. در ارتباط با واحدهاي پول بکار رفته در امتیازها و قراردادهای مختلف توضیح مختصري ضروري است. اول اینکه لیره 
استرلینگ نام دیگر پوند است. هر پوند و یا همان لیره در قدیم معادل 12 شیلینگ بوده به نحوي که واحد پول بریتانیاي قدیم مضاربي 
از 12 بوده است. هر 10 پنس هم معادل یک شیلینگ است. بنابراین یک لیرۀ قدیم معادل 120 پنس بوده است. پنس صورت جمع 
پني است. براي مثال یک پني، دو پنس، سه پنس و غیره . هم اکنون پول جدید انگلستان به صورت مضاربی از ده بوده و واحد آن 

پوند است که قابل تقسیم به 100 پنس است.
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امتیاز عینًا به دولت بپردازد. به موجب فصل س��یزدهم قرار بود حقوق مکتسبه اشخاص در معادن 
مکشوفه محفوظ باشد. فصل پانزدهم امتیازنامه مقرر مي کرد که پس از انقضای دوره امتیاز کلیه 
اموال و تأسیس��ات مجانی به دولت ایران منتقل ش��وند. در فصل دهم امتیازنامه پیرامون حقوق 
دولت ایران نیز چنین آمده اس��ت: »بین صاحب امتیاز از یک طرف و ش��رکتی که تشکیل کند از 
طرف دیگر قرارداد خواهد ش��د که یک ماه بعد از تاریخ تأسیس رسمی شرکت اول صاحب امتیاز 
مکلف است مبلغ بیست هزار لیره انگلیسی نقداً و بیست هزار لیره دیگر سهام پرداخت شده بدولت 
علیه بدهد. عالوه بر آن، ش��رکت و تمام ش��رکت هایی که تأسیس خواهند شد مکلف خواهند بود 
که از منافع خالص س��الیانه خود صدی ش��انزده بدولت علیه سال بسال کارسازی نمایند.« به طور 
خالصه دیده می ش��ود که بر مبنای امتیاز نامۀ دارس��ی منافع اقتصادی ای��ران به دو هزار تومان، 
بیست هزار لیره انگلیسی، بیست هزار لیره سهم و شانزده درصد از منافع خالص سالیانه شرکت ها 

محدود می شد.37
این قرارداد پس از هفت سال از تالش سخت جورج رینولدز،38 رئیس هیأت حفاري، سرانجام در 
سال 1908 میالدی در میدان مسجد سلیمان به نفت رسید.39 چهار سال پس از آن پاالیشگاه آبادان 
در سال 1912 احداث و اولین محمولۀ نفتی صادر شد. از 1912 تا 1933 که قرارداد لغو گردید جمعًا 
مقدار 56147000 متریک تن نفت صادر و در مقابل مبلغ 13823000 لیره به خزانه ایران داده شد. 
متوس��ط درآمد خالص ایران از هر بش��که نفتی که در این دوره صادر شد بالغ بر 67 درصد شیلینگ 
بود.40 نظر به اهمیت فراوان نفت سیاس��ت حیله گرانه اي بکار گرفته شد تا امتیاز دارسی به نوعی به 
دولت انگلستان واگذار گردد و دولت انگلیس مالک بیشتر سهام شرکت نفت انگلیس و ایران معادل 

37. نک: شرکت ملی نفت ایران، ص 4-2. دارسی 30 هزار سهم به مظفرالدین شاه و 10 هزار سهم به اتابک اعظم، 5 هزار سهم 
به وزیر معادن و 5 هزار سهم به میرزا حسین خان مشیرالدوله وزیر امور خارجه، پیشکش کرد. حق داللی خوبی هم نصیب کتابچی خان 
گردید. دارسی در اجرای فصل شانزدهم مبنی بر شرایط ابطال قرارداد، نخستین شرکت اکتشاف را با سرمایۀ 600 هزار لیره استرلینگ 
تشکیل داد و به موجب فصل دهم امتیازنامه هم 20 هزار لیرۀ نقد و 20 هزار لیرۀ دیگر به صورت سهام به دولت ایران پرداخت کرد؛ 

نک: راسخی لنگرودی، ص 38.
38. George Reynolds

39. میدان نفتی مسجد سلیمان ویژگی های منحصر به فردی داشت از جمله اینکه به دلیل ویژگی های برتر مخزن از جمله فشار 
باال، یک چاه آن صدها برابر یک چاه نفت کشور آمریکا در آن روزگار توان تولید داشت.

40. وزارت اطالعات، نفت ایران از دوران امتیازات تا حاکمیت، مالکیت، مدیریت و کنترل مطلق )تهران: وزارت اطالعات، 1352(. 
این منبع یک گزارش 23 صفحه ای است. چنین به نظر می رسد که گزارش معتبری باشد.
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53 درصد ش��د.41 قرارداد دارس��ي با سرگذشت خاص خود در سال 1311 )1932( لغو شد42 و پس از 
آن قرارداد امتیازي دیگري در س��ال 1312 )1933( معروف به قرارداد امتیاز به تصویب رس��ید43 که 

مدت آن مجدداً شصت سال یعنی تا سال 1993 معین شد.
مفاد قرارداد امتیاز چنین بود: تقلیل حوزۀ امتیاز به یکصد هزار میل مربع، تمدید مدت قرارداد تا سال 
1993، تبدیل حق انحصاری احداث و نگهداش��ت خطوط لوله بحق غیرانحصاری، پرداخت 20 درصد 
منافع )مازاد بر س��ود س��هام( به عالوه 4 ش��یلینگ بابت هر تن نفت صادره یا مصرف شده در کشور به 
عنوان حق االمتیاز قرارداد،44 تعهد ش��رکت به رعایت آخرین اصول علمی ناظر به صنعت نفت و دادن 
تمام اطالعات الزم به دولت ایران، عدم استفاده از کارکنان خارجی در هر موردی که ایرانی واجد شرایط 
وجود داشته باشد و تخصیص سالی ده هزار لیره برای آموزش دانشجویان ایرانی رشته صنعت نفت در 
انگلس��تان، تعهد ش��رکت به تأمین مصارف مواد نفتی مورد نیاز داخل کشور بر مبنای قیمت های خلیج 
مکزیک یا رومانی )هر کدام ارزانتر باشد( با تخفیفی برابر 10 تا 25 درصد باضافه هزینه حمل و توزیع.45 
پس از امضای قرارداد باال، فعالیت های وسیعی به منظور توسعه رشته های مختلف اکتشاف، استخراج، 
پاالیش، صدور و پخش آغاز ش��د که در نتیجه میزان تولید از 7 میلیون تن در س��ال 1933 میالدی به 
31.7 میلیون تن در سال 1950 بالغ شد و فروش مواد عمده نفتی در داخل کشور نیز از رقم 81000 متر 
مکعب در سال به 1029000 متر مکعب افزایش یافت. از تاریخ انعقاد قرارداد 1933 میالدی تا هنگام 
ملی ش��دن صنعت نفت ایران در س��ال 1951 یعنی در مدت 18 سال، شرکت جمعاً 235012574 تن 
متریک نفت صادر کرد که در مقابل آن 106005408 میلیون لیره انگلیسی یا معادل تقریباً 300 میلیون 
دالر عاید خزانه دولت ش��د، به طوری که درآمد متوس��ط از هر بشکه نفت صادره معادل 1.23 شیلینگ 

41. نک: راسخی لنگرودی، ص 96- 33. الزم به ذکر است که در سال 1288 شمسی طبق قرارداد دارسی شرکت نفت انگلیس و 
پرشیا (Anglo-Persian Oil Company (APOC)) تأسیس شد. این شرکت در قرارداد 1933 میالدی )1313ش( شرکت نفت انگلیس 
و ایران  Anglo Iranian Oil Company (AIOC)نامیده شد. پس از قضیۀ ملی شدن صنعت نفت نام شرکت به بریتیش پترولیوم 
(British Petroleum(BP) تغییر کرد و شرکت ملي نفت ایران نیز پدید آمد. در اینجا عمدتًا از نام شرکت نفت انگلیس و ایران و یا 

شرکت برای اشاره به موضوع استفاده می شود.
42. برای مطالعۀ  نحوۀ الغاء قرارداد دارسی توسط رضاشاه نک: راسخی لنگرودی، 69 � 67. پس از لغو قرارداد توسط ایران، 
انگلیس به شورای جامعه ملل و دیوان دائمی داوری بین المللی الهه شکایت برد. ایران به صالحیت مراجع مزبور اعتراض کرد و 

موضوع را یک امر داخلی دانست. بعدها نیز مصدق در جریان ملی شدن صنعت نفت از همین ابزار استفاده کرد.
43. ج. بمبرک، 26 سال با صنعت نفت ایران، به روایت شرکت »بریتیش پترولیوم« )1954-1928(، ترجمه علیرضا حمیدی 

یونسی )انتشارات اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، 1380(، ص 60 � 50.
44. حق االمتیاز از قرار تنی چهار شیلینگ که چون به نسبت حجم بود از ترقی قیمت نفت سهمی عاید ما نمی شد.

45. شرکت ملی نفت ایران، ص 12- 4؛ فرشادگهر، ص 117 - 102.
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انگلیسی یا 22.5 سنت آمریکایی شد که از نظر مالی تقریباً دو برابر درآمد ناظر به امتیازنامه دارسی بود. 
آمار اقتصادي قرارداد دارسي و قرارداد امتیاز در جدول شمارۀ یک آورده شده است:46

جدول 1: صادرات نفت خام و درآمد ایران 1951� 1912

صادرات: )تولید منهای نام قرارداد
مصرف داخل به تن 

متریک(

درآمد خزانه 
ایران )لیره(

درآمد ایران 
به ازای هر تن 
متریک )لیره(

56.147.00013.823.0000.25دارسی )1933- 1912: 21 سال(
235.012.574106.005.4080.45قرارداد امتیاز )1951-1933: 18 سال(

291.159.574119.828.4080.41جمع )1951- 1912: 39 سال(

پس از قرارداد امتیاز، رخداد وقایعي همچون الیحۀ الحاقي گس گلشائیان به قصد بهبود شرایط 
قرارداد امتیاز و عدم پذیرش آن از سوي مجلس راه را برای ملي شدن صنعت نفت ایران مهیا کرد 
که شرح آن به کرات در منابع تاریخی آمده است، لذا از ورود تفصیلی به بحث آن اجتناب می شود.47 

46. وزارت اطالعات، ص 23. 
47. برای مثال نک: فؤاد روحانی، تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران )تهران: شرکت سهامی کتاب های جیبی، 1352(؛ راسخی 
لنگرودی. نفت در 29 اسفند 1329 ملي و شرکت ملي نفت ایران نیز از سال 1330 رسماً تأسیس و آغاز به کار کرد. الزم به توضیح است 
که چند سال قبل در تاریخ 26 بهمن 1327 در  فصل هفتم »قانون اجازه اجراي مقررات گزارش کمیسیون برنامه مجلس شوراي ملي« در 
ارتباط با برنامۀ هفت ساله، شرکتی به نام شرکت سهامی نفت ایران به منظور اکتشاف و بهره برداری از سایر منابع نفتی کشور )به غیر از 
منطقه قرارداد شرکت نفت انگلیس و ایران( تشکیل شده بود. شرکت سهامی نفت ایران را می توان پیش درآمد تولد شرکت ملی نفت ایران 
به حساب آورد. طبق ماده 74 اساسنامه سال 1333 شرکت ملي نفت ایران، مالکیت سهام شرکت سهامي نفت ایران که به موجب قانون 
26 بهمن 1327 براي اکتشاف منابع نفتي در خارج  از منطقه عملیات شرکت ملي نفت ایران مصرح در ماده دوم قرارداد فروش نفت )قرارداد 
کنسرسیوم( مصوبه هفتم آبان ماه 1333 تشکیل یافته بود، به شرکت ملي نفت  ایران منتقل شد. از جمله انتقادات مهم وارده به دوران ملي 
شدن و زمان هاي پس از آن عدم تعریف واژگان مهمي همچون مفهوم ملي شدن، شرکت ملي، حقوق مالکیت منابع هیدروکربوري، هدف 
شرکت ملی نفت ایران و غیره است. براي مثال مالک منابع هیدروکربوري در قوانین ایران به شدت ابهام دارد که این خود یکي از علل 
مهم پدید آمدن فرصت هاي رانت جویي در اقتصاد ایران طي ادوار مختلف بوده است. نگارنده اعتقاد دارد که مالک منابع هیدروکربوري، 
نسل هاي ملت ایران هستند. متأسفانه سیاست گذاران کشور طي 60 سال گذشته اقدام خاصي براي تعریف و رفع ابهام های مذکور انجام 
نداده اند. لذا با توجه به اهمیت تعریف صحیح واژگان مذکور در عملکرد بهینۀ اقتصادي جوامع، مي توان ساختار نامتناسب کنوني کشور را 

تا حدود زیادي منتج از این قبیل مسائل دانست. در این زمینه حقوق مالکیت و اقتصاد آن نک: 
Harold Demsetz, “Toward a Theory of Property Rights,” American Economic Review , Vol. 57, No. 2. 

(May 1967), pp 347 - 359؛ R. H. Coase, “The Problem of Social Costs,” Journal of Law and Economics, 
University of Chicago Press. Vol. 3 (October 1960), pp 1- 44؛ Enrico Colombatto, The Elgar Companion to 
The Economics of property Rights. (london: Edward Elgar publishing, 2004).
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جمع بن��دي تحلیلي وقایع قراردادهاي اولیه  و قراردادهاي متعاقب دارس��ي و امتیاز را مي توان چنین 
بیان داش��ت: انعقاد قراردادهای اولیه نظیر دارس��ی و دیگر امتیازات در یک فضاي نس��بي جهل به 
موضوع، توأم با نیاز اقتصادي حکام و ضعف کش��ور آغاز ش��د، اما رفته رفته آگاهي عموم نسبت به 
موضوع افزایش یافت و در بس��تر زمان اصالحات آغاز ش��دند. در این برهه های تاریخي، نفت سهم 
زیادي در تحول نهادهاي اقتصادی و سیاس��ي کش��ور داش��ته اس��ت. در این دوران شهرهایي مثل 

مسجد سلیمان و آبادان رشد یافته و به شهرت جهاني رسیدند.

قرارداد فروش نفت و گاز )قرارداد کنسرسیوم(
پس از ملي ش��دن صنعت نفت، کش��ور چندان در مقابل فشار قدرت ها تاب نیاورد و در سال 1333 
شمس��ی تن به انعقاد و تصویب قرارداد فروش نفت و گاز مش��هور به قرارداد کنسرس��یوم داد. این 
قرارداد بین ایران و 8 ش��رکت خارجی )5 شرکت آمریکایی به عالوۀ سه شرکت اروپایی( منعقد شد. 
از طرف ایران علی امینی وزیر دارایی و از طرف کنسرس��یوم هوارد پیج48 از ش��رکت جرسی مسئول 
مذاک��ره بودند. بنابراین الیحۀ مربوطه به امینی � پیج معروف ش��د. این قرارداد، قرارداد مهمی بود 
که پیش و پس از تصویب واکنش هایی را در بین اقش��ار مختلف و نمایندگان برانگیخت.49 قرارداد 
کنسرس��یوم در دو قس��مت با دو ضمیمه مش��تمل بر 51 مادۀ مفصل به نام  «قانون راجع به اجازه 
مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن« در هفتم آبان 1333 )1954م( به تصویب 

نهایی مجلسین رسید.
در ای��ن قرارداد دولت انگلیس به نحو احس��ن ضرر خود از ملی ش��دن نف��ت را جبران کرد، به 
نحوی که هم 60 درصد قرارداد را به سایر اعضای کنسرسیوم فروخت و هم از ایران غرامت گرفت. 
انگلی��س مجموعًا قری��ب یک میلیارد دالر )به ارزش پول آن زمان( از ایران و س��ایر اعضای عضو 
کنسرس��یوم غرامت دریافت کرد.50 ترکیب س��هام قرارداد کنسرسیوم نیز بدین شرح بوده است: پنج 
ش��رکت آمریکایی در مجم��وع 40 درصد )هر یک 8 درصد(، ش��رکت بریتیش پترولیوم 40 درصد، 
ش��رکت رویال داچ ش��ل 14 درصد و ش��رکت نفت فرانس��ه 6 درصد. قدرت های نفتی آن روزگار 
ش��رکت نفتی اِنی ایتالیا را به این بازي پرس��ود راه ندادند لذا همانطور که خواهیم دید این حرکت، 

48. Howard Page

49. براي نمونه نک: م علیجانی، متن کامل نطق های آقایان سناتور لسانی، دیوان بیگی، مهندس شریف امامی و دکتر حسابی 
در رد »قرارداد« نفت با کنسرسیوم معروف به )امینی-پیج( )بی نا، بی تا(.

50. موحد، نفت ما و مسائل حقوقی آن، ص 118 � 111.
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مبنایي براي پدید آمدن قراردادهاي مش��ارکتي ش��د. طبق قرارداد کنسرس��یوم ش��رکت ملی نفت 
ایران محصول نفت و گاز حوزۀ قرارداد51 را به بهای تمام ش��ده به اعضای کنسرسیوم )شرکت های 
بازرگانی( می فروخت و ش��رکت های طرف قرارداد نفت اس��تحصالی را یا به همان صورت خام و یا 
پس از تبدیل به محصوالت تصفیه ش��ده )پاالیش( در ایران در نقطۀ صدور به قیمت اعالن شده52 
می فروختند53 و پس از وضع هزینه ها و مخارج، نیمی از سود ویژه را به عنوان مالیات به دولت ایران 

پرداخت می کردند.54
ش��رکت های بازرگانی ط��رف قرارداد هنگام خری��د نفت، معادل 12.5 درصد کل اس��تخراج را 
به صورت غیرنقدي یا نقدی به بهای اعالم شده تحت عنوان پرداخت مشخص که همان حق االرض 
بوده به شرکت ملی نفت ایران تحویل می دادند. بدین دلیل که پس از تعیین سود ویژه و مالیات آن 
به نرخ همان پنجاه درصد، معادل پرداخت مش��خص مذکور از این مبلغ کسر می شده و حق االرض 
به صورتی که در سایر موارد معمول بوده پرداخت نمی شده است. این نقص یکی از مواردی است که 
در قرارداد الحاقی 1343 شمسی )1965 م( تا حدودی اصالح شده است.55 حوزۀ قرارداد کنسرسیوم 
تقریبًا معادل مساحت حوزۀ امتیاز پیش از ملی شدن صنعت نفت است. به عبارتی دیگر حوزۀ قرارداد 
کنسرسیوم تقریبًا منطبق بر حوزۀ عملیات شرکت سابق نفت انگلیس و ایران بوده و مدت قرارداد از 

تاریخ اجرا بیست و پنج سال با امکان تمدید در سه دوره پنج ساله پیش بینی شده بود.56 
فرمول حقوقی که برای تطبیق وضع با اصل ملی شدن نفت مورد قبول واقع شد این بود که اعضای 
کنسرس��یوم به عنوان خریداران نفت، قراردادی را با ش��رکت ملی نفت ایران و دولت امضا کنند. سپس 

51. ناحیۀ عملیات در ضمیمۀ یک قرارداد که قسمت وسیعی از مساحت کشور را تشکیل می دهد آورده شده است.
52. Posted Price

53. قیمت اعالن شده که اساس محاسبه بیشتر نفت محصول خاورمیانه بوده اولین بار در آمریکا متداول شد. بدین طریق که 
 Posted می آویختند و همین عمل باعث شده بود که به آن قیمتهای )Posts( قیمت های نفت را در میدان های نفتی به تیرهائی
price یا قیمت تیر گفته شود که به معنای قیمت اعالن شده )بر مبنای قیمت نفت در خلیج آمریکا( است و به همین نام هم نیز در 

فارسی تلفظ گردیده است. نک: محمود منصوری نراقی، نفت، ج1 )مبانی حقوقی و شرایط عمومی قراردادهای نفتی خاورمیانه( )بی جا: 
چاپخانه صبح امروز، 1350(، ص 212.

54. ماده 18 قرار داد کنسرسیوم 1333. قراردادهای ذیربط به صورت قانون بوده و لذا مصوب مجلس هستند. برای دیدن متن 
آنها نک: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی و معاونت پژوهشی، نرم افزار لوح حق، )1388(. نرم افزار لوح حق در بردارندۀ 
حافظۀ قوانین و مقررات کشور است. همچنین متن قرارداد کنسرسیوم در صفحات 17 تا 64 کتاب سفید شرکت ملی نفت ایران آمده 

است.
55. مواد 22 و 23 و 28 قرارداد کنسرسیوم 1333. 

56. ماده 49 قرارداد کنسرسیوم 1333.
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ش��رکت ملی نفت ایران به موجب قرارداد کنسرس��یوم مالک کلیه منابع نفتی در سرتاس��ر کشور تلقی 
می شد. این شرکت نفت خامی را که در حوزه قرارداد کنسرسیوم استحصال می شد در سر چاه به اعضای 
کنسرسیوم می فروخت. به عبارت دیگر مالکیت در سر چاه منتقل مي شد.57 اعضای کنسرسیوم هم به نوبۀ 
خود این نفت را در بنادر ایران به قیمت فوب58 می فروختند. قیمت فوب باید توسط کنسرسیوم براساس 
قیمت نفت های مش��ابه خلیج فارس تعیین و اعالن مي ش��د. تفاوت بین قیمت اعالن شده و هزینه ای 
که برای استحصال نفت به مصرف رسیده بود به عنوان درآمد تلقی و پنجاه درصد درآمد از باب مالیات 
به دولت ایران پرداخت می شد. شرکت ملی نفت ایران که مالک نفت خام تلقی می شد در برابر فروش 
آن به اعضای کنسرس��یوم وجوهی دریافت می کرد که در قرارداد پرداخت مش��خص59 نامگذاری شده 
بود. پرداخت مشخص معادل یک هشتم بهای نفت خام )12.5 درصد( و همان است که در قراردادهای 
دیگر عنوان بهرۀ مالکانه یا حق االمتیاز60 را دارد. به موجب قرارداد اصلی پرداخت مشخص جزو مالیات 
تلقی و مالیات معادل پنجاه درصد درآمد ویژه می شد. بنابراین، آنچه از بابت پرداخت مشخص به شرکت 
ملی نفت ایران پرداخت می شد در آخر سال از حساب مالیات دولت کسر می شد به طوری که درآمد ایران 
از همه جهت از همان پنجاه درصد تجاوز نمی کرد. این ترتیب بعدها تغییر یافت به نحوي که پرداخت 

مشخص جزو مالیات محسوب نمی شد بلکه جزو اقالم هزینه منظور می شد.61 
برای عملیات اکتشاف و استخراج »شرکت اکتشاف و تولید نفت ایران«62 و برای تصفیه  نیز یک 
ش��رکت تصفیه به نام »شرکت سهامی پاالیش نفت ایران«63 تشکیل شد که در کل »شرکت های 
عامل« نامیده می شدند. این شرکت ها که در حکم طرف قرارداد شناخته می شدند، تابعیت هلندی64 

57. ماده 18 قرارداد کنسرسیوم 1333. بند »ط« ماده یازدهم  قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور 
و فالت قاره مصوب هفتم مرداد 1336 مشهور به قانون نفت 1336 نیز بر انتقال مالکیت در سر چاه تأکید کرده است.

58. منظور از قیمت فوب )Free on Board( قیمت تحویل کاال در مبداء به خریدار بدون در نظر گرفتن هزینه های حمل و نقل، 
بیمه و غیره است. لذا خریدار خود مکلف به تحمل هزینه های مذکور است. فوب در مقابل سیف قرار دارد. نک: مرتضی قره باغیان، 

فرهنگ اقتصاد و بازرگانی )تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا، 1376(، ص 103 و 299.
59. Stated Payment
60. Royalty

61. موحد، نفت ما و مسائل حقوقی آن، ص 93 � 88.
62. Iranian Oil Exploration and Production Company
63. Iranian Oil Refining Company

64. نقش شرکت شل و کشور هلند در این قرارداد بارز است. برخی اسامی در متن قرار کنسرسیوم به زبان هلندی است. شرکتی 
با نام هلندی باتافشه پترولیوم ماتشاپای )Bataafsche Petroleum Maatschappij means: Batavian Oil Company( یکی از 
شرکای کنسرسیوم بوده که نام آن در قرارداد آمده است. این نام برای یکی از شرکت های هلدینگ شل )1960- 1907( بکار می رفته 

است. معمواًل در منابع به جای نام شرکت مذکور نام شرکت مادر یعنی شل به عنوان یکی از شرکای کنسرسیوم آورده می شود.
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داش��ته ولی در ایران به ثبت رسیده بودند. در هیأت مدیرۀ آنها هم دو مدیر ایرانی شرکت داشتند.65 
اگرچ��ه بن��ای این قرارداد به اصطالح بر مبنای اصل پنجاه به پنجاه نهاده ش��ده بود اما بدین دلیل 
که عواید پاالیش��گاه به صورت واقعی مورد محاسبه قرار نمی گرفت. منافع شرکت تصفیه روی یک 
فرمول معین در حدود پنج درصد حس��اب می شده و س��هم ایران از این بابت تقریبًا دو و نیم درصد 
قیمت نفت خام بوده اس��ت؛ در حالیکه اختالف قیمت بین نفت تصفیه ش��ده و خام به مراتب بیشتر 
اس��ت. به عبارت دیگر ش��رکت های عضو کنسرسیوم و یا همان ش��رکت های بازرگانی وقتی نفت 
خام را تصفیه نموده و به فروش می رس��اندند چنین تلقی می ش��د که عالوه بر هزینه واقعی پاالیش 
و قیم��ت نفت خام فقط پنج درصد ب��ه عنوان منافع تصفیه منظ��ور می کرده اند.66 وزارت اطالعات 
)1352( بیان می کند که تقسیم منافع بین ایران و شرکت های عضو کنسرسیوم بر اساس اصل 50-

50، درآمد ایران از هر بش��که نفت صادره از طرف ش��رکت های بازرگانی عضو کنسرسیوم را تقریبًا 
به چهار برابر قبل از ملی ش��دن افزایش داده است.67 از آنجا که در همان منبع درآمد صادره قبل از 
ملی ش��دن معادل 1.23 شیلینگ انگلیسی یا 22.5 سنت آمریکایی نگاشته شده است، چنین نتیجه 
گرفته می شود که از ِقَبل قرارداد کنسرسیوم درآمد ایران از هر بشکه نفت صادره به 4.92 شیلینگ 

انگلیسی و یا 90 سنت آمریکایی افزایش یافته است.
در ق��رارداد کنسرس��یوم انجام عملیات کمک��ی یا غیرصنعتی موضوع م��ادۀ هفدهم قرارداد، در 
حوزۀ عملیات، بر عهدۀ ش��رکت ملی نفت ایران نهاده ش��ده بود و هزینه های این عملیات متناسب 
ب��ا خدمات��ی که برای هر یک از ش��رکت های عامل از این بابت انجام می گردید، از همان ش��رکت 
دریافت می شد و آن شرکت این هزینه ها را جزو هزینه های جاری خود منظور می داشت. به عبارت 
دیگر طبق مادۀ 17 مذکور امور غیر صنعتی و پر دردسر از جمله  منازل و امکنه و متعلقات مربوطه، 
 نگهداري طرق و شوارع مورد استفاده عام،  امور بهداري و بهداشتي،  اداره نمودن خواربار و تاالرهاي 

65. ماده 4 قرارداد کنسرسیوم 1333.
66. دکتر محمود قاسم زاده مباحثی در تجزیه و تحلیل و مقایسۀ اقتصادی قرارداد فروش نفت و گاز 1954/1333 با امتیازنامۀ 
1933/1312 فراهم کرده است. ایشان مسئول وقت امور بودجۀ شرکت ملی نفت ایران بوده و برای پایان نامۀ دکترای خود در رشتۀ 
اقتصاد منبع مذکور را به رشتۀ تحریر درآورده است. دکتر منوچهر اقبال رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل معروف شرکت ملی نفت 
ایران، تقریظی بر کتاب مذکور نگاشته است. در کتاب مذکور اطالعاتی در باب درآمدهای نفتی، عملیات و اطالعات حسابداری مربوطه 
و سایر اطالعات ارزشمند مالی و غیر مالی زمان خود در باب قراردادهای 1312 و کنسرسیوم جمع آوری شده است. نک: محمود 
قاسم زاده، اقتصاد نفت ایران، تجزیه و تحلیل و مقایسۀ اقتصادی قرارداد فروش نفت و گاز با امتیاز نامۀ 1933 شرکت سابق نفت 

انگلیس و ایران )تهران: چاپخانه دانشگاه تهران، 1347(.
67. وزارت اطالعات، ص 23- 1.
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غذاخوري و رس��توران ها و فروش��گاه هاي البس��ه،  تعلیم و تربیت فني و صنعتي،  حفظ اموال،  رفاه 
اجتماعي،  وسایل نقلیه عمومي،  آب و برق مصرف اهالي،  هر دستگاه دیگري که براي رفاه عمومي 
الزم باش��د و غیره بر عهدۀ ش��رکت ملی نفت ایران قرار گرفت تا به اصطالح سهمی از امور را هم 

به ایرانی ها داده باشند. 68
در قرارداد کنسرس��یوم معافیت های گمرکی جهت واردات ش��رکت های عامل نیز برقرار شده بود. 
همچنین به شرکت های بازرگانی و شرکت های عامل آزادی ها و تضمین هایی دال بر آزادی در صدور 
و فروش نفت ایران به هر ترتیبی که مایل باشند، آزادی در نقل و انتقال وجوهی که عاید آنها می شود، 
آزادی در انتق��ال حقوق و منافع خود به دیگران و غیره اعطاء ش��ده ب��ود.69 حق نظارت بر عملیات و 
رس��یدگی به حس��اب های شرکت های عامل برای ش��رکت ملی نفت ایران محفوظ بوده و شرکت در 
صورت تمایل می توانست رسیدگی به این حساب ها را به حسابرسان متخصص بین المللی واگذار کند.70 
طبق قرارداد کنسرسیوم، دولت ایران حق فسخ قرارداد را نداشت. اگرچه کنسرسیوم عامل ایران بود اما 
طرق حل اختالف در خارج طراحی شده بود. سناتور دیوان بیگی نمایندۀ سنا طی نطق مفصلی که یکی 

از محورهای آن همین موضوع بود، بر ضد انعقاد قرارداد کنسرسیوم صحبت کرد.71
قرارداد کنسرس��یوم یک ق��رارداد پیچیده بود که الگوي قراردادي چندان خاصي نداش��ت و لذا 
نمي توان آن را مس��تقیمًا به یکي از مدل هاي قراردادي امتیازی، مش��ارکتی و یا خدمتی منتس��ب 
دانس��ت، اما ش��اید بتوان آن را پل ارتباطی بین قراردادهاي امتیازي و مش��ارکتي به حس��اب آورد. 
محبی در ارتباط با قرارداد کنسرسیوم چنین نظری دارد: »قرارداد کنسرسیوم، از نوع امتیاز نبود، بلکه 
قرارداد مشارکت در تولید72 به روش عاملیت محسوب می شد.«73 به هر تقدیر قرارداد کنسرسیوم به 

68. ماده 17 قرارداد کنسرسیوم 1333.

69. ماده 34 قرارداد کنسرسیوم 1333.
70. جزء »ز« ماده 4 قرارداد کنسرسیوم 1333.

71. علیجانی، ص 127- 68 .
 )joint venture( مشارکت در سرمایه گذاری ،)production sharing( 72. قراردادهای مشارکت شامل قرارداد مشارکت در تولید

و قراردادهای )BOT( می باشد. در اینجا، قرارداد مشارکت در تولید شامل خصوصیات ذیل می باشد:
1. انجام اکتشاف، توسعه و بهره برداری و قبول کلیه ریسک ها توسط پیمانکار

2. مالکیت پیمانکار در نفت حاصله پس از استخراج آن در محل مشخص
3. تسهیم هزینه ها از نفت استخراجی

4. تقسیم نمودن نفت استحصالی پس از کسر هزینه ها و پرداخت حق االمتیاز و مالیات
73. محسن محبی، مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی، سلب مالکیت و غرامت در قراردادهای نفتی 

)تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1386(، ص 160.
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لحاظ داشتن شرایط خاص و مقررات پیچیده و حقوق و تعهدات مخصوص برای طرفین مبادله، تنها 
قرارداد منحصر به فرد نفتی خاورمیانه و بلکه جهان بوده است، به دلیل اینکه این قرارداد محصول 

یک دوران کشمکش و هیاهو بین ایران و بریتانیا و شرکت سابق نفت انگلیس و ایران می باشد.
قرارداد کنسرس��یوم دارای دو قسمت است که در قسمت اول قرارداد بین دولت ایران و شرکت 
ملی نفت ایران از یک س��و و س��ایر اعضای کنسرس��یوم نفت از س��وی دیگر توافق صورت گرفته 
اس��ت. در این قسمت تشکیالت ش��رکت های عامل و روابط آنها با دولت ایران و طریق پرداخت ها 
و تقس��یم منافع و خرید و فروش نفت و مس��ائل مهم دیگر طرح شده است. در قسمت دوم قرارداد 
مطالب مربوط به حل و فصل اختالفات گذشته شرکت سابق نفت و دولت ایران و تصفیه خسارات 
و مطالبات طرفین مد نظر بوده اس��ت. به عالوه در سرتاس��ر قرارداد تعهداتی از طرف امضا کنندگان 
به نفع طرف مقابل یا اش��خاص ثالث بوده که همه به لحاظ قراردادي ابداعی و ابتکاری محس��وب 
ش��ده و از نظر حقوقی نیز تازگی داش��ته است. مثاًل در تمام ش��رکت های نفتی تا آن زمان عملیات 
نفتی از همدیگر تفکیک نمي ش��ده است در صورتی که در این قرارداد امور به دو دسته )باالدستی و 
پایین دستی( تقسیم شده است. برای هر یک از این دو دسته نیز یک شرکت جداگانه آنهم با تابعیت 
کش��ور هلند تش��کیل شده بود. با اینکه در زمان امضای قرارداد ش��رکت های مزبور وجود نداشته اند 
اما اعضای کنسرس��یوم تعهد کرده بودند که پس از تش��کیل ش��رکت های عامل مزبور، قرارداد را 
به امضای آنها نیز برس��انند. در قرارداد مقرر ش��ده بود که ش��رکت های عامل در مدت قرارداد کلیۀ 
حقوق و اختیارات برای انجام وظایف از طرف ایران و ش��رکت ملی نفت را خواهند داش��ت. به این 
ترتیب از یک طرف ِسمت شرکت های مزبور مشابه ِسمت واگذار شده در قراردادهای پیمانکاری به 
پیمانکاران است و از طرف دیگر مشاهده می شود که این پیمانکار برخالف پیمانکاران دیگر شخصًا 
هیچ کاره است و در حقیقت اعضای اصلی کنسرسیوم هستند که مستقیمًا از همه اختیارات و حقوق 

قرارداد استفاده می کنند.
مس��ائل دیگر از قبیل مالکیت نفت اس��تحصالی و خرید و فروش و قیمت آن و تعهدات طرفین 
در این مورد و مالکیت اموال و اش��یاء و مس��تحدثات که آیا متعلق به کیست و اختیار استفاده از آنها 
تا چه حد است و چگونگی حقوق اعضای کنسرسیوم و شرکت های عامل و شرکت ملی نفت ایران 
همه غامض و پیچیده اس��ت ولی در عین حال بس��یاری شرایط مش��ابه شرایط عمومی قراردادهای 
نفتی، در این قرارداد موجود است.74 قرارداد کنسرسیوم قرارداد پیچیده ای است که فهم آن در زمان 

74. منصوری نراقی، ص 589 � 588.
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امضای قرارداد و حتی پس از آن برای تصمیم س��ازان مملکت دش��وار بود. شاید بتوان چنین اظهار 
داش��ت که این پیچیدگی نیز بدون علت نبوده و از سوی اعضای کنسرسیوم برای بهره برداری بهتر 
منابع ایران به حکام وقت دیکته شده است. سرانجام قانون » قرارداد الغاء نفت با کنسرسیوم مصوب 
س��ال 1333 و اجازه اجراي قرارداد فروش و خرید نفت بین دولت شاهنش��اهي  ایران و شرکت هاي 
خارجي«75 مصوب هش��تم م��رداد ماه 1352، قرارداد کنسرس��یوم 1333 را ملغی و تصویب قرارداد 

جدیدی را اعالم کرد.

پیدایش و تحول قراردادهاي مشارکتي
پس از قرارداد کنسرس��یوم ش��رکت ملي نفت ایران با برخي از ش��رکت ها وارد قراردادهاي جدیدي 
ش��د. دورۀ بیست س��الۀ 1353 - 1333 را مي توان فصل نوین تحوالت پویا و چشمگیر در ترتیبات 
قراردادي به حس��اب آورد. در این دوران، زمان انعقاد قراردادهاي امتیازي در کش��ور به پایان رسیده 
و قراردادهاي مش��ارکت در تولید و خدمت به ترتیب به جمع توافقات قراردادي صنعت نفت کش��ور 
پیوستند. در این دورۀ پویا سهم ایران از وزن تحوالت قراردادي در صنعت نفت دنیا باال بوده است، 

به نحوي که مي توان آن را کشور پیشرو در این زمینه به حساب آورد.
همانطور که پیش از این نیز اشاره شد غول های نفتی براي شرکت نفتی اِني ایتالیا سهمي از قرارداد 
کنسرسیوم در نظر نگرفتند،  لذا انریکو ماتئی،76 رئیس معروف شرکت ملی نفت اِنی77 درصدد برآمد تا 
قرارداد جذابي به ایران پیشنهاد کند. این کار به مذاق شرکت های عضو کنسرسیوم خوش نیامد، چرا که 
سطح توقع کشورهای منطقه را باال می برد. به هر تقدیر شرکت آجیپ78 که از شرکت های اصلی اِنی 
بود تمایل خود برای عقد قراردادی جذاب به ایران اعالم کرد. لذا در اجرای قانون نفت در سال 1336 
و تقریباً همزمان با تصویب آن،79 قراردادی با ش��رکت نفت آجیپ مینراریا منعقد ش��د. بدین نحو که 
قانون نفت در 1336/5/7 و قرارداد آجیپ مینراریا در 1336/6/2 به تصویب مجلسین رسیدند. اهمیت 
این قرارداد در این اس��ت که اولین قرارداد مش��ارکتي در تاریخ صنعت نفت ایران به حساب مي آید. به 

75. قانون مذکور در نرم افزار لوح حق موجود است. همچنین برای تفصیل مباحث نک: ناصر فرشاد گهر، ص 219- 211؛ فؤاد 
روحانی، صنعت نفت ایران: 20 سال پس از ملی شدن )تهران: شرکت سهامی کتاب های جیبی، 1356(، 419 � 373.

76. Enrico Mattei
77. Ente Nazionale Idrocarburi(ENI)
78. Agip Company (Azienda Generali Italiana Petroli - Italian General Oil Company).

79. الزم به یادآوري است که روایت تحول قوانین نفت و اساسنامه شرکت ملي نفت ایران بسیار جالب توجه است که بررسي 
آنها مجال خاص خود را مي طلبد.
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عبارت دیگر عدم راهیابي ایتالیا در بازي نفت کنسرس��یوم براي صنعت نفت ایران سودمند واقع شد و 
تحول نهادي ترتیبات قراردادي در تاریخ اقتصادي کشور را با یک جهش چشمگیر مواجه ساخت. لذا 
مفید است تا نگاهي به کلیات قرارداد آجیپ مینراریا انداخته شود. طبق قانون نفت 1336، مشارکت با 
خارجیان یا به صورت یک شرکت )سازمان مشترک( ایرانی مستقل است یا به صورت دستگاه مختلط 
)مش��ارکت مدنی ثبت نش��ده(. در قرارداد آجیپ مینراریا حالت اول انتخاب شد. قراردادهای این دوره 
از نوع قراردادهای 75% - 25% بودند، زیرا طرفین هر یک پنجاه درصد س��هم داشتند و مجبور بودند 
نصف آن را مالیات به دولت ایران بپردازند. بنابراین طرف خارجی مالک 25% کل درآمد نفتی می شد.80 
به لحاظ تاریخی و برای اولین بار قراردادهای 50-50 در ونزوئال طی سال های 1948 � 1943 میالدی 
)1327 � 1322ش( به کار گرفته شد. در این قراردادها سهم میزبان معادل مجموع حق االمتیاز و نصف 
سود حاصل از فروش یک بشکه نفت خام بوده است. سود نیز معادل تفاوت قیمت اعالن شده و هزینۀ 

هر واحد تولید در نظر گرفته می شده است:
»در اجرای اصل 50-50 محاس��به حق االمتیاز و سهم کشور میزبان به قیمت اعالن شده نفت 
خام بس��تگی داشت. .... قیمت اعالن ش��ده یک قیمت موهومی بود و آن را قیمت مرجع � مالیاتی 
نیز می نامیدند که با قیمت های واقعی نفت در بازار جهانی ارتباطی نداشت. چون قیمت اعالن شده 
در محاس��بات همیشه ثابت در نظر گرفته می شد از این رو شبیه سیستم پرداخت ثابت بر مبنای هر 
تن نفت خام تولیدی در گذشته قلمداد می شد. زیرا کشورهای میزبان بدون توجه به قیمت نفت در 

بازار سهم ثابتی از هر بشکه نفت خود را دریافت می کردند.«81
ش��رکت های نفتی تمایل داش��تند تا تولید خود را به خاورمیانه که اصل 50 �50 در آن رعایت 
نمی ش��د، منتقل کنند. در مقاب��ل مقامات ونزوئال هم با اعزام نمایندگانی به کش��ورهای خاورمیانه 
مزایای این روش را برای حکام منطقه توضیح دادند. به هر تقدیر به نظر می رس��د که قراردادهای 
50 �50 زمین��ۀ ب��روز قراردادهای 75% � 25% را به وجود آوردن��د. در قرارداد آجیپ مینراریا طرفین 
یعنی شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیپ به طور مشترک با سرمایۀ مساوی، شرکتی ایرانی بنام 

80. محمد رضا پهلوی شاه ایران در روز 28 مرداد 1340 چنین گفت: »برای اولین بار در تمام دنیا قرارداد بی سابقه ای را که 
معروف به قرارداد 75- 25 است با ایتالیائی ها و آمریکائی ها )منظور قرارداد با شرکت نفت پان آمریکن است که شرح آن خواهد آمد( 
در نفت خود منعقد کردیم یعنی ترتیبی دادیم که از عوائد نفت سه چهارم مال ما و یک چهارم مال آنها باشد. این موفقیتی بود که 
ابتکار جهانی آن با ما بود و بعداً سایرین تا آنجا که توانستند در صدد پیروی از آن برآمدند.« )شرکت ملی نفت ایران، کتاب سفید: 

تاریخچه و متن قراردادهای مربوط به نفت ایران، ص 71(.
81. مجید احمدیان، اقتصاد نظری و کاربردی نفت )تهران: پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، 1378(، ص 484.
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شرکت سهامی نفت ایران و ایتالیا )سیریپ(82 را تشکیل دادند. شرکت سیریپ در زمان عقد قرارداد 
موظف بود 50 درصد منافع خود را به عنوان مالیات به دولت بپردازد. این نرخ در اواخر سال 1972 
به 55 درصد افزایش داده ش��د. حوزۀ قرارداد آجیپ مینراریا در س��ه ناحیه بود. یکی در فالت قارۀ 
خلیج فارس، در دامنه ش��رقی کوه های زاگرس مرکزی و دیگر در منطقه س��احلی دریای عمان که 
مس��احتی تقریبی بالغ بر 22900 کیلومتر مربع در اختیار شرکت مزبور گذاشته شد تا به نفع طرفین 
عملیات اکتش��اف و تولید و فروش نفت در نواحی مذکور را به س��رانجام برس��اند. مدت قرارداد 25 
س��ال از تاریخ شروع بهره برداری بود. ریسک قرارداد به شرکت آجیپ منتقل و بازپرداخت هزینه ها 
منوط به موفقیت در تولید بود و نواحی واگذار شده نیز به تدریج مسترد می شد. اعضای هیأت مدیرۀ 
س��یریپ، نصف به نص��ف، و رئیس هیأت مدیره، ایرانی بود. در این ق��رارداد نیز معافیت هایی برای 
طرف قرارداد و یا ش��رکت س��یریپ در نظر گرفته شده بود.83 در سال های 1348 و 1352 دو قانون 
قرارداد الحاقی به قرارداد آجیپ، مورد تصویب مجلسین قرار گرفت. حاصل مشارکت سیریپ منجر 
به کش��ف میادین نوروز و بهرگانسر ش��د. به طور خالصه قرارداد آجیپ را می توان نقطۀ عطفی در 
انعقاد قراردادهای نوین به ش��مار آورد و این نش��ان می دهد که از ابت��دا مخالفت و نگرانی اعضای 

کنسرسیوم نیز بدون دلیل نبوده است.
قرارداد مش��ارکتي بعد قرارداد با ش��رکت نفت پان آمریکن بوده اس��ت. در اج��رای قانون نفت 
1336 دومی��ن قرارداد در اردیبهش��ت 1337 برابر با آوریل 1958 با ش��رکت پان آمریکن پترولیوم 
کورپوریش��ن84 به امضا رس��ید. این قرارداد در تاریخ هفتم خردادماه 1337 به تصویب مجلس رسید. 
طبق قانون نفت 1336 دو نوع مش��ارکت با خارجیان امکان پذیر بود: تش��کیل ش��رکت مشترک و 
مش��ارکت مدنی ثبت نش��ده )دس��تگاه مختلط(. برخالف قرارداد آجیپ ایتالیا که ش��رکت مشترک 
س��یریپ تش��کیل ش��د، در قرارداد ش��رکت ملی نفت ایران با ش��رکت نفت پان آمریکن، نوع دوم 
مش��ارکت یعنی دستگاه مختلطی که شخصیت حقوقی مستقل نداشت ایجاد شد. شرکت  آمریکایی 
راهکار دوم را انتخاب کرد، چرا که می توانس��ت مس��تقیمًا مالک س��هم خود از نفت تولید شده شود 
و از امتیازات مقررات مالیاتی آمریکا اس��تفاده کند.85 در این قرارداد ش��رکت سهامی غیرانتفاعی به 
نام ش��رکت ایران پان آمریکن86 که به طور اختصاری »ایپاک« یا »آي پک« نامیده مي شد، تشکیل 

82. Societe-Irano-Italienne des Petroles (SIRIP)

83. شرکت ملی نفت ایران، کتاب سفید: تاریخچه و متن قراردادهای مربوط به نفت ایران، ص 88 � 71.
84. Pan American Petroleum Corporation

85. محبی، ص 162.
86. Iran Pan American Oil Company (IPAC)
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و به ثبت رس��ید. این ش��رکت اصواًل غیرانتفاعی و به عنوان عامل طرفین تلقي مي ش��ده و سرمایه 
و مدیریت آن به طور مس��اوی با طرفین بوده اس��ت. در مورد قرارداد اکتش��افی که طبق قرارداد بر 
عهدۀ طرف دوم گذاش��ته ش��ده بود، ایپاک به عنوان عامل طرف دوم فعالیت می کرد. دو ناحیه در 
خلیج فارس به مساحت تقریبی 16.000 کیلومتر مربع در اختیار دستگاه مختلط گذارده شد که این 
نواحی به تدریج طبق قرارداد مسترد می شد. نفت تولیدی در سر چاه نیز بالتساوی از آن طرفین بوده 
است.87 حاصل کار مشارکت ایپاک کشف میادینی در فالت قاره بود. این میادین داریوش )دورود(، 

سیروس )سروش(، فریدون )فروزان( و اردشیر )ابوذر( بودند که هنوز هم فعال هستند. 
قرارداد مش��ارکتي بعدي قرارداد با س��افایر پترولیوم بود. این قرارداد با شرکت سافریر پترولیومز 
لیمیتد که به موجب قوانین کانادا تش��کیل  یافته بود، منعقد و در تاریخ 25 تیرماه 1337 به تصویب 
رس��ید. موضوع قرارداد در ارتباط با اجرای عملیات نفتی در دو قس��مت از فالت قارۀ خلیج فارس به 
مس��احتی که بالغ بر 1000 کیلومتر مربع می ش��د، مربوط بود. البته اصول کلی قرارداد مزبور عینًا با 
قرارداد پان آمریکن انطباق داش��ت. این قرارداد بدین دلیل که شرکت سافایر هیچ گونه عملی برای 
ش��روع اجرای آن انجام نداد هیچ گاه به مرحلۀ اجرا نرس��ید و پس از یک سری دعواهای حقوقی به 

قرارداد خاتمه داده شد.88 

قراردادهای شش گانۀ اول )قراردادهای مشارکتی(
پس از تصویب قانون نفت در س��ال 1336 و تقریبًا همزمان با آن89 دو قرارداد مش��ارکتي با آجیپ 
مینراریا ایتالیایی و شرکت نفت پان آمریکن منعقد شد. در نتیجۀ این دو قرارداد شرکت های مختلط 
ایران و ایتالیا )س��یریپ( و ایران پان آمریکن )ایپاک( به وجود آمدند. در ادامۀ این روند، قراردادهای 
مشارکتی دیگری نیز به امضا رسید که می توان آنها را قراردادهای شش گانۀ اول )مشارکتي( نامید. 
وجه تسمیۀ آن بدین علت است که در سال 1353 قراردادهای شش گانۀ خدمتی )پیمانکاری نفتی( 
به امضا رس��یدند که آنان قراردادهای شش گانۀ دوم )خدمتي( بودند و شرح آن در جای خود خواهد 

آمد.
طی سال های 1339 تا 1343 شرکت ملی نفت ایران نسبت به آزاد نمودن بخش هایی از ایران 

87. مواد 23 تا 25 قرارداد با شرکت پان آمریکن پترولیوم کورپوریشن. نک: شرکت ملی نفت ایران، ص 105- 88.
88. روحانی، صنعت نفت ایران: 20 سال پس از ملی شدن، ص 79- 77.

89. قانون نفت مصوب هفتم مرداد 1336 است. قرارداد با شرکت آجیپ مصوب دوم شهریور ماه 1336 و قرارداد با شرکت پان 
آمریکن مصوب هفتم خرداد ماه 1337 است.
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برای فعالیت های نفتی در خش��کی و فالت قاره اقدامی به عمل نیاورد. علت آن اکتش��اف نفت در 
میدان نفتی »حس��ی مس��عود« در صحرای آفریقا و تبلیغات اغراق آمیز توسط برخی از مقامات نفتی 
نس��بت به امکانات و ظرفیت تولید نفت در این منطقه بود. وضع مناسب جغرافیایی شمال آفریقا به 
لح��اظ نزدیک بودن آن به بازارهای اروپای غربی و خاطرات تلخ ش��رکت های نفتی از وقایع کانال 
سوئز موجب شد که توجه اغلب شرکت های عمده نفتی جهان به شمال آفریقا جلب شود. همچنین 
کش��ورهای منطقۀ آفریقا شرایط سهل تری برای عقد قرارداد نیز در نظر گرفته بودند. عالوه بر این 
شرکت های نفتی در راستای متنوع سازی مناطق عرضۀ انرژی مدتی به سمت شمال آفریقا متمایل 
ش��دند.90 البته پس از مدتی معلوم ش��د که شمال آفریقا به مانند خاورمیانه دارای ذخایر نفتی نیست 
و بنابراین ش��رکت های نفتی دوباره تمایل به س��مت خاورمیانه پیدا کردند. از طرف دیگر ش��رکت 
مل��ی نف��ت ایران در اجرای قانون نفت 1336 تمایل داش��ت تا چند قرارداد مش��ارکتی را در منطقه 
خلیج فارس به مورد اجرا درآورد. این ش��رکت با توجه به ش��رایط زمانی و میزان عرضه و تقاضای 
نفت درصدد برآمد با انجام عملیات لرزه نگاری دریایی در قسمت های باقیمانده از بخش شماره یک 
در خلی��ج فارس و واگذاری نتایج حاصله به متقاضیان، ریس��ک قرارداده��ا را کاهش داده و میزان 
پذیره دریافتی را باال برد. به عبارتي دیگر شرکت ملی نفت ایران قصد داشت تا شرایط مناسب تري 
را از حی��ث قیم��ت نفت خام صادراتی و پرداخت مالیات بر درآمد و س��ایر موارد ارائه و از این طریق 
منافع کش��ور را افزایش دهد. به هر تقدیر ماحصل این روند عقد ش��ش قرارداد مشارکتی بود که نام 

شرکت های طرف قرارداد به طور خالصه طبق جدول شمارۀ دو بوده است:

پنج قرارداد اول در تاریخ 24 بهمن ماه 1343 به تصویب رسیدند. قرارداد آخر که شرایط آن نیز 
برای ایران بهتر بود، در تاریخ 21 تیرماه 1344 به تصویب رس��ید )همگی در س��ال 1965 میالدی 
به تصویب رسیدند(. این قراردادها نیز از نوع 25- 75 بودند.91 حاصل کار مشارکت آجیپ، فیلیپس 

90. شرکت ملی نفت ایران، کتاب سفید: تاریخچه و متن قراردادهای مربوط به نفت ایران، ص 109.
91. شرکت ملی نفت ایران )کتاب سفید: تاریخچه و متن قراردادهای مربوط به نفت ایران(، ص 228. در این اثر جدول کامل تری 
در ارتباط با جزئیات قراردادهای 25- 75 آمده است. نقشۀ تقسیمات نفتی و نواحی قراردادها هم در صفحۀ 244 همین گزارش آمده 

است.
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و نفت و گاز هندوس��تان که با عاملیت شرکت ایمینوکو و با مدیریت آجیپ به عملیات می پرداختند، 
تولید از دو میدان رس��تم )رس��الت، اکتشاف 1966 و تولید 1969( و رخش )رشادت، اکتشاف 1968 
و تولید 1971( به میزان 100 هزار بش��که در روز بود. مش��ارکت الپکو هم در س��ال 1969 میدان 
مش��ترک با امارات یعنی ساس��ان )سلمان( را کش��ف کردند که تولید این میدان به 200 هزار بشکه 
در روز بالغ می شد.92 بزرگترین سکوی دریایی ایران نیز در این منطقه قرار دارد. دیگر میدان کشف 

شده توسط الپکو، بالل بود که هنوز هم این میادین فعال هستند.

پیدایش و تحول قراردادهاي خدمتي: قراردادهای خدمتی سه گانه
قراردادهاي خدمتي یا خدماتي نوع سوم از قراردادهاي نفتي است که در آن شرکت طرف قرارداد 
به عنوان پیمانکار در نظر گرفته مي ش��ود. در صنعت نفت ایران قراردادهاي خدمتي در پاس��خ 
به نیازهاي زمان و در جهت تکمیل روند تحول قراردادها به وجود آمدند. اواس��ط دهه 1340 را 
مي توان س��الیاني دانست که زمینه هاي حضور و بروز قراردادهاي خدمتي در صنعت نفت ایران 

به وجود آمد. 
ظه��ور قراردادهای خدماتی از دیگر نوآوری های ای��ران در زمینۀ تحوالت قراردادی در صنعت 
نفت بوده اس��ت. در مرداد ماه 1345 نخس��تین قرارداد خدماتی بین ش��رکت ملی نفت ایران و یک 
س��ازمان دولتی فرانسه به نام موسس��ۀ تفحصات و فعالیت های نفتی و یا به طور مختصر »اِراپ«93 
امض��ا و در تاری��خ 19 آذر 1345  تحت نام »قانون اجازه مبادله و اجراء قرارداد پیمانکاري اکتش��اف 
و تولی��د نفت با اِراپ« به تصویب مجلس رس��ید. این ق��رارداد نه با قراردادهای 50-50 منطبق بود 
و ن��ه با قراردادهای 75-25. بنابراین نوع جدیدی از ترتیب��ات قراردادی در صنعت نفت بروز یافت 
که در این ارتباط هم بار دیگر ایران کش��وری پیش��رو بوده است. از طرف اِراپ شرکتی غیرانتفاعی 
تحت نام ش��رکت فرانس��وی ایران یا »سوفیران«94 تشکیل شد که به موجب قرارداد وظایف معینی 
بر عهدۀ ش��رکت س��وفیران که پیمانکار کل نامیده می شد، گذاشته ش��د و انجام وظایف را موسسۀ 
اِراپ تضمی��ن می کرد. منطقۀ عملیات عبارت بود از قس��متی از فالت قارۀ خلیج فارس و همچنین 
قس��متی مرکب از سه قطعۀ واقع در خشکی. در نهایت اینکه مشارکت اِراپ منجر به کشف میادین 

92. کاشانی، ص 112 � 93.
93. Entreprise de Recherche et d`Activite Petroliere (ERAP)
94. SOFIRAN
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سیری و هنگام شد.95
در اس��فند ماه 1347 دومین قرارداد پیمانکاری بین شرکت ملی نفت ایران و پنج شرکت دولتی 
اروپای��ی به امضا رس��ید که به کنسرس��یوم اروپایی معروف ش��دند. این قرارداد تح��ت نام »قانون 
قرارداد پیمانکاري اکتش��اف و تولید بین ش��رکت ملي نفت ایران و ش��رکت هاي اروپایي« در تاریخ 
31 خردادماه 1348 به تصویب مجلس رس��ید.96 موسس��ۀ اِراپ 32 درصد، شرکت آجیپ 28 درصد، 
ش��رکت نفت اسپانیولی هیسپانویل97 20 درصد، شرکت نفت بلژیکی پتروفینا98 15 درصد و شرکت 
اتریش��ی)Oe M. V.( 5 درصد مش��ارکت داشتند. مجموع این ش��رکت ها اگوکو99 به معنای گروه 
ش��رکت های اروپایی نامگذاری ش��د. در این قرارداد انتقال سهام به شرط موافقت شرکت ملی نفت 
ایران باید به نحوی می بود که همواره اِراپ بیش��ترین درصد مش��ارکت را داشته باشد. ناحیۀ قرارداد 
واقع در حوزۀ خلیج فارس و مس��احت آن بالغ بر 36000 کیلومتر مربع بود. »حاصل این مش��ارکت 
در هشت سال، کشف چهار میدان گازی در حوزه کنگان )1974( با حجم 1500 میلیارد متر مکعب 

بود. پیمانکار این قرارداد نیز شرکت سوفیران بود.«100
س��ومین ق��رارداد پیمانکاری در فروردی��ن ماه 1348 بین ش��رکت ملی نفت ایران و ش��رکت 
امریکایی کنتینانتال به امضا رسید. این قرارداد تحت نام  «قانون اجازه مبادله قرارداد نفت با شرکت 
کنتینانتال« در تاریخ دوم مهرماه 1348 به تصویب رسید. در قرارداد با شرکت های اروپایی پرداخت 
پذیره پیش بینی نش��ده بود اما در این قرارداد ده میلیون دالر پذیره در نظر گرفته ش��د که نصف آن 
ظرف چهار س��ال و مابقی پس از کشف نفت بایس��تی پرداخت شود. بعداً دو شرکت دیگر به طرف 
دوم قرارداد ملحق شدند. کنتینانتال 25 درصد، فیلیپس 50 درصد و سیتیز سرویس 25 درصد سهام 
داش��تند. ناحیۀ واگذار ش��ده در حدود چهارده هزار کیلومتر مربع از نواحی اس��تردادی کنسرسیوم در 

شمال بندرعباس بود. شرکت نفت کنتینانتال پیمانکار عامل قرارداد بود.101
در قراردادهای س��ه گانه، ش��رکت های نفتی به صورت پیمانکار در نظر گرفته شدند. اهمیت این 

نامیده می شوند. همچنین شرکت  پیمانکار کل  نیز  کنونی  متقابل  بیع  قراردادهای خدمتی  اصلی  پیمانکار  کنید که  توجه   .95
فرانسوی توتال در دهۀ هفتاد شمسی توسعۀ میادین سیری A و E و همچنین توسعه فازهای 2 و 3 میدان گازی پارس جنوبی )به 

عنوان اپراتور اصلی( را در قالب قرارداد بیع متقابل برعهده گرفت.
96. روحانی، صنعت نفت ایران: 20 سال پس از ملی شدن ، ص 276 - 267.

97. HISPANOIL
98. PETROFINA
99. European Group Oil Companies(EGOCO)

100. کاشانی، ص 103.
101. روحانی، صنعت نفت ایران: 20 سال پس از ملی شدن، ص 276 - 267.
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قراردادها را می توان از این جهت دانست که مبنایی برای قانون نفت 1353 و قراردادهای بیع متقابل 
امروزی به وجود آوردند. در حقیقت قرارداد اِراپ شروعی برای انعقاد قراردادهای نفتی از نوع خدمت 

به شمار می آید.

قراردادهای سه گانه )مشارکتی(
از آنج��ا که در این مقاله بناي ارائۀ مطالب بر توالي زماني اس��ت ل��ذا در اینجا برخي مطالب راجع 
به قراردادهاي مش��ارکتي عنوان مي ش��ود. در تاریخ ششم دی ماه 1350 س��ه قرارداد به تصویب 
مجلس رس��ید. این سه قرارداد مشارکتی براس��اس فرمول 50 �50 بود. از آنجا که در سال 1346 
قس��متی از حوزۀ کنسرسیوم به شرکت ملی نفت ایران مسترد شده بود لذا در تیرماه 1349، برخی 
از نواحی استردادی در منطقۀ لرستان و همچنین قسمت هایی از فالت قارۀ خلیج فارس آزاد اعالم 
شد. س��پس مزایده اي براي این مناطق برگزار گردید که نتیجه انعقاد سه قرارداد مشارکتي بود.102 
طرف های دوم این قراردادهای س��ه گانه نیز به ش��رح زیر بودند: گروهی مرکب از چهار ش��رکت 
ژاپنی103 که شرکت موبیل به آنها ملحق شد. شرکت مختلط آنها اینپکو104 و ناحیۀ عملیات آنان در 
لرستان به مس��احت 8000 کیلومتر مربع بوده است. شرکت آمراداهس105 که ناحیۀ عملیات آن به 
مس��احت 3715 کیلومتر مربع در خلیج فارس در مجاورت بوش��هر بود. بنابراین شرکت مختلط آن 
ش��رکت نفت بوش��هر )بوشکو(106 نام داشت که پس از مدتی هم منحل شد. شرکت موبیل اویل107 
در ناحیه ای به مس��احت 3200 کیلومتر مربع در تنگۀ هرمز قرار داش��ت. بنابراین ش��رکت مختلط 
آن، ش��رکت نفت هرمز )هوپکو(108 نام داشت. در این قراردادهاي مشارکتي دورۀ اکتشافي حداکثر 
ش��ش سال در نظر گرفته شده بود. همچنین مدت قراردادهای فوق الذکر بیست سال از آغاز تولید 
تجاری بوده که برای دو دورۀ پنج ساله نیز به شرط توافق طرفین قابلیت تمدید داشته است. لیکن 
هر تمدید مس��تلزم تجدید نظر کام��ل در قرارداد مربوطه خواهد بود. بدی��ن معنی که در هر دوره 
تمدیدی، ش��رایط قرارداد حاکم بایستی شامل بهترین و مساعدترین شرایط روز قراردادهای ایران 

102. همان، ص 213 � 205.
103. Teijin, Mitsui, North Sumatra Oil Development Corporation, Mitsubishi Shoji Kaisha
104. INPECO
105. Amerada Hess Corporation 
106. BUSHCO
107. Mobil Oil Corporation
108. HOPECO
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در آن تاریخ باشد.109
تعهدات طرف دوم قرارداد قبل از کش��ف میدان تجاری نیز عبارت بوده است از: پرداخت پذیره 
نقدی، پرداخت کلیه هزینه هاي اکتش��اف در دورۀ ش��ش ساله اکتش��افی، پذیرش ریسک عملیات 
اکتشافی. همچنین طبق قرارداد هرگاه پس از شش سال دوره اکتشافی، بهره برداری تجاری شروع 
نش��ود قرارداد بخودی خود کان لم یکن تلقی و ش��رکت مختلط منحل خواهد شد و ایران و شرکت 
ملی نفت ایران ملزم به پرداخت هیچگونه هزینه ای از این بابت نخواهند بود. در ادامه پس از کشف 
اولین میدان نفتی تجاری، تهیه و اجرای برنامه عملیات و بودجه های مربوطه اکتش��افی با تصویب 

شرکت ملی نفت ایران بایستی انجام گیرد.
همچنین تعهدات طرف های دوم قرارداد پس از کش��ف میدان تجاری عبارت بودند از: پرداخت 
س��هم خود و تأمین س��هم ش��رکت ملی نفت ایران برای ایجاد وسایل و تأسیس��ات بهره برداری و 
بارگیری و صدور نفت خام تا تاریخ شروع بهره برداری تجاری و استهالک سهم شرکت ملی نفت با 
اقس��اط ده ساله پس از شروع بهره برداری تجاری و با احتساب سود عادالنه و مناسب )حداکثر سود 
7%(، پرداخت پذیره کشف میدان تجاری و پرداخت پذیره بهره برداری )چنانچه میزان تولید تجمعی 
نفت از حوزه عملیات به 100 میلیون بش��که برس��د(، پرداخت حق االرض بهره برداری به طرف اول 
از تاریخ شروع بهره برداری تجاری، برداشت الزامی نفت خام سهم شرکت ملی نفت ایران به قیمت 

نیمه راه )در صورت تقاضای شرکت ملی نفت ایران(.110
تعه��دات مالی طرف های دوم قرارداد در قراردادهاي مش��ارکتي فوق الذکر نیز عبارت بوده اس��ت 
از: پرداخت مالیات دولت ایران از منافع حاصله براس��اس قیمت اعالن ش��ده نفت خام مربوط بوده و 
هیچگونه تخفیفی از آن بابت بدان تعلق نمی گیرد، پرداخت مالیات بر درآمد طبق مقررات قوانین جاریه 
ایران )قوانین مالیاتی روز( مش��روط بر اینکه ش��رایط مالیاتی از آنچه در مورد شرکت هایی که بیش از 
پنجاه درصد کل نفت خام ایران را اداره می کند نا مس��اعدتر نباشد، پرداخت مشخصی بمیزان 12/5 تا 
16 درصد قیمت اعالن شده نفت خام صادراتی سهم طرف دوم قرارداد قابل پرداخت به شرکت ملی 
نف��ت ایران، پرداخت حقوق گمرکی و س��ود بازرگانی اجناس مورد مص��رف کارکنان، پرداخت مالیات 
حقوق کارکن��ان و مالیات های مقاطعه کاری، پرداخت عوارض و حقوق در مقابل خدمات درخواس��ت 

109. شرکت ملی نفت ایران، »نکات برجسته قراردادهای جدید نفتی مربوط به مصاحبه مورخه 15 مرداد 1350 جناب آقای دکتر 
اقبال،« گزارش یا سند شماره 2248 کتابخانه مرکزی شرکت ملی نفت ایران )1350(، ص 7- 1.

110. همان، ص 7.
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ش��ده یا خدمات عمومی و عوارض بندری، مالیات و حقوق خالی از تبعیض از قبیل حق الثبت و تمبر 
اسناد و غیره. برای ضمانت اجرائي قراردادها گروه ژاپني، شرکت آمراداهس و شرکت موبیل به ترتیب 
موظف به خرج 13، 13 و 8 میلیون دالر در سه سال اول قراردادها بوده اند. همچنین ذکر شده بود که 
تضمین نامه های بانکی به مبلغ فوق به شرکت ملی نفت ایران تسلیم شود که میزان آن هر ساله به 
مبلغ هزینه های اکتشافی آن سال تقلیل یابد. همچنین هرگاه در پایان سه سال اول دوره اکتشاف کلیه 
مبالغ تعهد ش��ده برای اکتشاف خرج نشود در مورد یک ش��رکت 100% و در مورد دو شرکت و گروه 

دیگر نصف مازاد به شرکت ملی نفت ایران قابل پرداخت خواهد بود.111
این قراردادهاي س��ه گانه مش��ارکتي چند مزیت جالب دیگر نیز داشتند از جمله: تأمین نفت خام 
مورد نیاز مصرف داخلی نس��بت به صادرات نفت خام حق تقدم خواهد داش��ت، در مورد گاز تولیدی 
توأم با نفت، چنانچه طرف دوم قرارداد ظرف شش ماه تمایل و برنامه به برداشت سهم گاز خود را به 
شرکت ملی نفت ایران اعالم نکند، حقی نسبت به گازهای حاصله نخواهد داشت و کلیه گاز تولیدی 
در اختی��ار ش��رکت ملی نفت ایران قرار خواهد گرفت. همچنی��ن در صورت بروز اختالف در اجرای 
م��واد قرارداد حق تعیین داور ثالث به رئیس دیوان عالی کش��ور ای��ران و در مورد یکی از قراردادها 
ب��ه مدی��ر عامل بانک مرکزی ایران تفویض ش��ده بود. در قراردادها تصریح ش��ده که قانون حاکم 
متون بر قراردادها قانون ایران بوده و تفس��یر و تعبیر مقررات آن طبق قوانین جاریه کش��ور صورت 
می گیرد. در قراردادهای س��ه گانه مذکور متن فارسی و انگلیسی قراردادها دارای اعتبار مساوی بوده 
اس��ت. همچنین در ش��رایط مساوی در مورد حمل و نقل نفت خام، طرف دوم جهت حمل نفت خام 
سهم خود برای نفتکش های ایرانی بایستی حق تقدم قائل شود. ترتیباتی نیز جهت ایجاد تأسیسات 
پتروش��یمی با طرف دوم یکی از قراردادها و همچنین ایجاد پاالیش��گاه در ایران با مشارکت شرکت 

ملی نفت ایران تحت شرایطی پیش بینی شده  بود.112

قرارداد جدید کنسرسیوم
پس از تشکیل اوپک در سال 1960 میالدی )1339ش( و همچنین تحوالت بین المللی آن روزگار، 

111. همان، ص 10 � 8.
112. دکتر اقبال رئیس وقت هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در مصاحبه ای ویژگی های قراردادهای نفتی فوق 
را بازگو کرده است. گزارش »نکات برجسته قراردادهای جدید نفتی مربوط به مصاحبه مورخه 15 مرداد ماه 1350 جناب آقای دکتر 
اقبال« به گونه ای مناسب ویژگی های این قراردادها را دسته بندی می کند که اهم مفاد این گزارش در فوق آمد. نک: شرکت ملی 

نفت ایران، همان، ص 10 � 8.
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رفته رفته قدرت کش��ورهای تولیدکنندۀ نفت افزایش یافت. ایران نیز به تبع این تحوالت از قرارداد 
کنسرس��یوم 1333 اظهار نارضایتی کرد و به شرکت هاي نفتي اولتیماتوم داد و آنها را به انتخاب دو 
راهکار ادامۀ قرارداد تنها تا پایان دورۀ بیس��ت  و پنج س��اله یعني س��ال 1357 یا انعقاد قرارداد جدید 
مخّیر کرد. ش��رکت های نفتی تصمیم به انعقاد قرارداد جدید گرفتند و هیأتی را برای مذاکره به سن 
موریتس113 س��وئیس فرستادند. بدین ترتیب قرارداد کنسرسیوم بعد از 19 سال در 1352 ملغی و در 
قرارداد جدید ش��رکت های نفتی به صورت پیمانکار درآمدند.114 قانون قرارداد جدید در سال 1973 و 
در تاریخ هش��تم مرداد ماه 1352 تحت عنوان » قرارداد الغاء نفت با کنسرسیوم مصوب سال 1333 
و اجازه اجراي قرارداد فروش و خرید نفت بین دولت شاهنش��اهي  ایران و شرکتهاي خارجي«115 به 

تصویب مجلسین رسید.116 رئوس کلی قرارداد مزبور را می توان چنین بیان داشت: 
مطابق قرارداد جدید کنسرس��یوم 1352 شمس��ی )1973 م( بایستی قرداد 1333 )1954( لغو و 
ناحیۀ قرارداد کنسرس��یوم به ش��رکت ملی نفت ایران مس��ترد گردد که از این میزان هفتاد درصد از 
ناحیۀ مس��ترد ش��ده تحت قرارداد جدید قرار می گیرد که اجرای عملیات در آن ناحیه رأسًا بر عهدۀ 
شرکت ملی نفت ایران قرار می گرفت. نفت استحصالی در درجۀ اول برای مصارف داخلی و در درجۀ 
دوم برای صادرات مستقیم و بقیه به اعضای کنسرسیوم فروخته می شد. اعضاي کنسرسیوم ترتیب 
تأسیس شرکت خدماتي را در ایران به صورت یک شرکت سهامي خاص غیرانتفاعي خواهند داد تا 
عملیات  محوله از طرف شرکت ملي نفت ایران را به موجب پیمان خدماتي که قرار است با شرکت 
ملي نفت ایران منعقد ش��ود انجام دهد. مدت اولیه پیمان خدماتي پنج س��ال بود و از آن پس نیز تا 
زماني که یکي از طرفین براي پایان دادن به آن اخطار کتبي و قبلي دو س��اله بدهد معتبر می ماند. 

113. سن موریتس )St. Morits( محل گذراندن تعطیالت زمستانی شاه بود. چنین شد که قرارداد جدید به قرارداد سن موریتس 
معروف شد.

114. موسوی، ص 154 � 153.
115. نک: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی و معاونت پژوهشی، نرم افزار لوح حق.

116. قانون قرارداد مزبور دیباچه ای این چنین دارد:  «نظر به اینکه دولت ایران و شرکت ملي نفت ایران عالقه دارند که ذخایر 
هیدروکربور کشور را به بهترین وجه مورد گسترش و بهره برداري قرار دهند و  بدین وسیله منافع و رفاه ملت ایران را که از آن حاصل 
مي شود به حداکثر افزایش دهند.  نظر به اینکه ایران در اجراي هدف باال تصمیم گرفته است که حق تمام و کامل مالکیت و تصدي 
و کنترل کلیه ذخایر هیدروکربور و دارایي ها و اداره  صنعت نفت به شرکت ملي نفت ایران اعمال شود. ...  نظر به اینکه طرفین این 
قرارداد توافق دارند که رابطه کلي ایران و شرکت ملي نفت ایران با شرکتهاي نفتي ... به منظور تحقق کامل هدف هاي  مشروح باال و 
به ترتیب مقرر در این قرارداد مورد تجدید نظر و تعدیل قرار گیرد.« در ماده یک نیز چنین آمده: » پاالیشگاه آبادان« یا » پاالیشگاه« 
به معني امالک زیر است که در ایران واقع شده و مالکیت آنها متعلق به شرکت ملي نفت ایران مي باشد ... .« برای دیدن متن قانون 

قرارداد مزبور به نرم افزار لوح حق مراجعه فرمایید.
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شرکت خدماتی مذکور آسکو117 نامیده شد. شرکت های اکتشاف و تولید نفت ایران و شرکت سهامی 
پاالیش نفت ایران منحل گردیدند. پاالیش��گاه آبادان تحت ادارۀ بی واس��طۀ شرکت ملی نفت ایران 
نیز قرار گرفت. همچنین در قرارداد جدید بهای نفت فروخته شده به شرکت های عضو کنسرسیوم، 
مجموع اجزاء هزینۀ تمام ش��دۀ تولید نفت و پرداخت مش��خص به میزان 12.5 درصد بهای اعالن 

شده و رقم تعدیلی و بهره بوده است. رقم تعدیلی بر مبنای قرارداد محاسبه می شده است.
ماحص��ل کالم اینکه منافع ایران از ِقَبل قرارداد جدید کنسرس��یوم نباید از منافعی که از طریق 
فرمول مش��ارکت عاید کش��ورهای خلیج فارس می شد، کمتر باش��د. تفاوت بین آنچه که به عنوان 
بهای نفت به ش��رکت ملی نفت ایران پرداخت می شد تا میزان قیمت اعالن شده، سود شرکت های 
عضو کنسرس��یوم به حس��اب می آمده که 55 درصد آن بایستی به عنوان مالیات پرداخت می گردید. 
اعضای کنسرسیوم در پنج سال اول 40 درصد بودجۀ سرمایه ای را فراهم آوردند که 60 درصد باقی 
مانده بر عهدۀ شرکت ملی نفت ایران قرار می گرفت. طرح ریزی و اجرای بودجه های عملیاتی نیز بر 
عهدۀ شرکت ملی نفت ایران بوده و شرکت مذکور پیشنهادات اعضای کنسرسیوم را مورد توجه قرار 
می داده اس��ت. همچنین مقرر شده بود مقادیر صادرات مستقیم شرکت ملی نفت ایران از 200 هزار 
بشکه در روز در سال 1973 شروع شده و به 1.5 میلیون بشکه در سال 1981 برسد. تصمیماتی نیز 

راجع به گاز مایع طبیعی و صادرات گاز نیز گرفته شد.118
الزم به ذکر اس��ت که قرارداد اول کنسرس��یوم، در ششم آبان ماه 1333 قبل از قانون اساسنامه 
ش��رکت ملی نفت ای��ران مصوب 25 دی م��اه 1333 و همچنین قبل از قان��ون نفت مصوب هفتم 
مردادماه 1336 به تصویب رس��ید. قرارداد کنسرس��یوم جدید هم در هشتم مرداد ماه 1352 درست 
یک س��ال پیش از تصویب قانون نفِت مصوِب هش��تم مردادماه 1353 و قبل از قانون اساس��نامه 
ش��رکت ملی نفت ایران مصوب 20 مردادماه 1353 به تصویب رس��ید. اینک��ه در دو برهه از تاریخ 
چرا پیش از تصویب قانون نفت و اساس��نامۀ ش��رکت ملی نفت ایران، دو قرارداد کنسرسیوم مصوب 
و عملیاتی  ش��دند، خود جای س��وال دارد. ش��اید بتوان چنین عنوان کرد که وجود قانون و اساسنامۀ 
مدون و ارتقاء یافته، دست کنسرسیوم برای اخذ منافع بیشتر را می بست. همچنین قانون نفت 1353 
شرایط دشوارتری را برای شرکت های نفتی وضع می کرد و شرکت های عضو کنسرسیوم به احتمال 
با آینده نگری و توجه به اصل حقوقی عدم عطف به ماس��بق ش��دن قوانین، پیش از تصویب قانون 

117. Oil Service Company(OSCO)

118. برای توضیحات بیشتر در زمینه قرارداد جدید کنسرسیوم 1352 نک: روحانی، صنعت نفت ایران: 20 سال پس از ملی شدن، 
ص 419- 373؛ و فرشاد گهر، ص 219- 211.
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نفت و اساسنامۀ مربوطه، دو قرارداد را مصوب کردند.

قراردادهای شش گانۀ دوم )قراردادهای خدمتی(
قانون نفت 1353 شمسی که قانون جامعی بود در تاریخ هشتم مرداد ماه 1353 به تصویب مجلس 
رس��ید. طبق این قانون تنها الگوی مجاز برای عملیات باالدستی قرارداد پیمانکاری )خدمات( است. 
طبق بند س��وم مادۀ 8 این قانون طرف قرارداد یک ش��رکت فرعي با تابعیت ایراني تش��کیل داده و 
 ش��رکت ایراني مزبور به عنوان » پیمانکار کِل« ش��رکت ملي نفت ایران اجراي عملیات اکتش��اف و 
توسعه را به صورت غیرانتفاعي و به موجب قرارداد بر عهده خواهد داشت، لیکن این امر ذمه انتقال  
دهنده یا انتقال دهندگان را در برابر شرکت ملي نفت ایران از بابت مسئولیت ها و تعهدات مندرج در 
قرارداد بري  نخواهد کرد.119 بنابراین طبق این قانون شرکت عامل به پیمانکار تبدیل شد. این قانون 
اجازۀ مش��ارکت را صرفًا در بخش پایین دس��تی می داد. همچنین در بند اول ماده سوم قانون 1353 

حقوق مالکیت منابع هیدروکربوري به گونه اي مناسب چنین تبیین شده:
»منابع نفتي و صنعت نفت ایران ملي اس��ت و اعمال حق مالکیت ملت ایران نس��بت به منابع 
نفتي ایران در زمینه اکتش��اف، توس��عه، تولید،  بهره برداري و پخش نفت در سرتاسر کشور و فالت 
قاره منحصراً به عهده ش��رکت ملي نفت ایران اس��ت که رأسًا یا به وسیله نمایندگي ها و پیمانکاران 

خود  در آن باره اقدام خواهد کرد.«120
همچنین در بند دوم مادۀ س��ه چنین آمده: »ش��رکت ملي نفت ایران مي تواند به منظور اجراي 
عملیات اکتش��اف و توس��عه نفت در بخش هاي آزاد نفتي با هر شخص اعم از ایراني و خارجي  وارد 
مذاکره شود و قراردادهایي را که مقتضي بداند بر مبناي پیمانکاري و با رعایت مقررات و مصرحات 
ای��ن قانون تنظیم و امضا نماید.  قرارداده��اي مزبور بعد از تأیید هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده 
خواهد شد... . لذا طبق این قانون تنها الگوی مجاز، الگوی قرارداد خدمتي )پیمانکاري( بوده و از این 
به بعد نیز تصویب قراردادهاي نفتي از مجلس به هیأت وزیران تفویض شده است.« مادۀ 19 قانون 
نف��ت 1353 در ارتباط با مالکیت نفت درون مخزن نیز چنین بیان می داش��ت: »ماده 19 � مالکیت 
نفت:  نفت تولید شده از منابع نفتي ایران در مالکیت شرکت ملي نفت ایران خواهد بود. شرکت مزبور 

119. برای آگاهی از متن قانون نفت 1353، نک: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی و معاونت پژوهشی، نرم افزار لوح 
حق، )1388(

120. همان.
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نمي تواند هیچ قسمت از نفت را مادام که استخراج نشده است به غیر انتقال دهد.«121
به هر تقدیر رخداد تحوالت آن زمان و تالش ها براي تصویب قانون نفت 1353، شرکت ملي نفت 
ایران را بر آن داشت تا انعقاد قراردادهاي خدماتي را در دستور کار قرار دهد. لذا پس از تصویب قانون 
نفت 1353 قراردادهایي تحت عنوان قراردادهاي شش گانۀ خدماتي در دستور کار قرار گرفت و به امضا 
رس��یدند.122 در این ش��ش قرارداد یک طرف قراردادها ش��رکت ملی نفت ایران بود. حوزۀ قراردادهای 
ش��ش گانه  نیز مناطق نفت خیز جنوب ایران ش��امل الر غربی، شمالی، مرکزی، جنوب شرقی، شیراز و 

آبادان بوده است.123 جدول شمارۀ سه طرف های قرارداد و تاریخ امضای قراردادها را نشان می دهد:

جدول 3. )قراردادهای شش گانۀ خدماتی(

کشور شرکت 
طرف قرارداد

تاریخ امضای نام طرف قرارداد
قرارداد

5 مرداد Compagnie Francaise des Petroles (C.F.P)1353فرانسه
Deutsche Erdoelversorgungsgesellschaftآلمان

m.b.H.-DEMINEX

8 مرداد 1353

Deutsche Erdoelversorgungsgesellschaftآلمان
m.b.H.-DEMINEX

8 مرداد 1353

16 مرداد Ultramar Company Limited1353آمریکا
ASHLAND OIL INC. & PANCANADIAN آمریکا � کانادا

PETROLEUM LIMITED
“Ashland Group”

29 مرداد 1353

3 شهریور AGIP S. P. A.1353ایتالیا

121. همان. قانون نفت 1353 تا سال 1390 لغو نشد، لذا مي توان آن را مبناي قراردادهاي خدمتي بیع متقابل سالیان اخیر کشور 
نیز به حساب آورد. سرانجام در 22 خردادماه 1390 ماده نهم »قانون اصالح قانون نفت،« قانون نفت 1353 را لغو کرد.

122. در تناظر با قراردادهاي شش گانۀ مشارکتي که شرح آن پیش از این آمد، این قراردادها را قراردادهاي شش گانۀ خدماتي 
نامیده اند.

123. روحانی در صفحات 427 � 420 کتاب صنعت نفت ایران: 20 سال پس از ملی شدن، مطالب راجع به قراردادهای شش گانه 
را به طور مبسوط بیان کرده است. همچنین شرکت ملی نفت ایران در صفحات 166- 36 کتاب سبز، متون قراردادهای ششگانه را 

ارائه نموده است.
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مي توان بیان داشت که قرارداد 1336 آجیپ پیش زمینه ای برای قانون نفت 1336 بود، بنابراین 
بر مبنای توافقات، بالفاصله قرارداد آجیپ پس از تصویب قانون نفت 1336 به امضا رسید. در سال 
1353 نیز به نوعی این روند تکرار ش��د. همانطور که مش��اهده می ش��ود قراردادها تقریبًا همزمان با 
قانون نفت 1353 و حتی زودتر از تصویب نهایی آن به امضا رسیده اند. دلیل آن نیز احتمااًل مذاکرات 
با ش��رکت های نفتی همزمان با تدوین قانون نفت بوده اس��ت.124 گفتنی اس��ت که تا زمان انقالب 

اسالمی در سال 1357 هیچ یک از این قراردادها به نتیجۀ مشخصی منتهی نشدند.
ب��ه لحاظ تح��ول ترتیبات قراردادی، وقای��ع و قراردادهای دورۀ بیست س��الۀ 1333 تا 1353 از 
اهمیت فراوانی برخوردار اس��ت. در این دوران، ایران به عنوان یک کش��ور پیشرو و نوآور، قوانین و 
الگوهای قراردادی جدیدی را به دنیا عرضه داش��ت. قبل از پایان این مبحث الزم به ذکر اس��ت که 
پس از ملی ش��دن تا زمان انقالب ش��رکت ملی نفت ایران چهار رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل 
عوض کرد. سهام الس��لطان بیات )1335 � 1330(، عبداهلل انتظ��ام )1342 � 1335(، منوچهر اقبال 
)1356 � 1342( و هوش��نگ انصاری )1357 � 1356( به ترتیب عهده دار این مس��ئولیت بودند. در 

بین این چهار تن دکتر منوچهر اقبال شهرت بیشتری دارد.125

نتیجه گیری
در تاریخ ایران الگوی قراردادهای نفتی از قرارداد امتیازی دارس��ی ش��روع ش��ده و با گذر از قرارداد 
کنسرسیوم در پاسخ به شرایط روزگار، به شرحی که آمد، به قراردادهای مشارکتی و خدمتی رسیده 
اس��ت. عمدۀ تحوالت رخ داده  در بازۀ بیست س��الۀ 1333 تا 1353 به ثمر رس��یده اند، لذا وقایع این 
دوران وزن باالیی را در تحوالت مربوطه به خود اختصاص داده است. این روند تحول عمدتًا در پی 

124. در کتاب سبز شرکت ملی نفت ایران، متن کامل قراردادهای شش گانۀ پیمانکاری نفتی به دو زبان فارسی و انگلیسی توأم 
با قانون نفت )1353( و اساسنامۀ شرکت ملی نفت ایران )1353(، به چاپ رسیده است. این کتاب منبع معتبر و ارزشمندی به شمار 
می رود. این کتاب در قیاس با کتاب دیگر شرکت ملی نفت ایران معروف به کتاب سفید، به سبب جلد سبز آن، به کتاب سبز شهره 
گردیده است. آدرس دقیق این کتاب بدین شرح است: شرکت ملی نفت ایران، کتاب سبز: قانون نفت، اساسنامه  شرکت ملی نفت ایران 

و قراردادهای ششگانه پیمانکاری نفتی )متن فارسی و انگلیسی( )انتشارات روابط عمومی صنعت نفت ایران، 1353(.
125. وزارت اطالعات، اسنادی راجع به دکتر اقبال را به چاپ رسانده است. نک: وزارت اطالعات، رجال عصر پهلوی؛ دکتر 
منوچهر اقبال به روایت اسناد ساواک )مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات، 1379(. قباد فخیمی نیز که خاطرات خود را نگاشته، 
مطالب مفیدی راجع به تحوالت سی سالۀ نفت از ملی شدن تا انقالب اسالمی ارائه کرده است. در کتاب وی مطالبی نیز راجع به 
مدیران نفت و رؤسای هیأت مدیره و مدیران عامل ذیربط آورده شده است. همچنین در کتاب مذکور مطالب خواندنی در مورد تحوالت 

اوایل انقالب آمده است. )قباد فخیمی، سی سال نفت ایران از ملی شدن تا انقالب اسالمی، تهران: کتاب مهراندیش، 1387(.



108 /  تاریخ ایران

استقالل طلبی، افزایش آگاهی عمومی مردم نسبت به مسألۀ نفت و ارزش باالی آن رخ داده است. 
ب��ا نگاهی ب��ه قراردادهای کنونی خدمتی بیع متقابل می توان ریش��ۀ تاریخی آنها را در قراردادهای 
خدمتی )پیمانکاری( پیش  از انقالب جس��تجو کرد که این اهمیت بررس��ی تاریخی موضوع را نشان 
می دهد، چرا که قراردادهای خدمتی یا همان پیمانکاری به شرحی که آمد از سال 1345 در صنعت 
نفت ایران بروز یافتند و از س��ال 1353 به طور رس��می تنها گونۀ قراردادی مجاز کش��ور شدند. لذا 
می ت��وان نتیجه گرفت که الگوی کنونی قراردادهای بیع متقابل، که گونه ای از قراردادهای خدمتی 
هس��تند، وابستگی به مسیر تاریخی داش��ته و با استفاده از گذشتۀ تاریخی موضوع، بهتر می توان به 
تجزی��ه و تحلیل قراردادهای کنونی پرداخت که البته خود مجال��ی دیگر را می طلبد. اگرچه در این 
مقاله قراردادهای نفتی و الگوهای متنوع تاریخی آن ارائه ش��د اما بایستی توجه داشت که نمی توان 
ی��ک الگوی قراردادی خ��اص را در هر زمان و مکانی بهینه تلقی ک��رد. همچنین فراتر از این، آن 
چیزی که اهمیت دارد مفاد مندرج در یک قرارداد نفتی اس��ت تا اس��می که بدان منتس��ب می شود. 
نتایج بررس��ی تاریخی مقاله نش��ان می دهد که الگوی قراردادهای نفتی در بستر زمان و در پاسخ به 
شرایط رفته رفته کامل تر شده و ایران وزن زیادی را در این تحول در دنیا ایفا کرده است، امری که 

الزم است از این به بعد نیز تداوم یابد.
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