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یاد باد آن روزگاران ، یاد باد

سردبیر 

قان��ون ملی ش��دن صنع��ت نف��ت در واقع 
پیش��نهادی بود ک��ه به امضای هم��ه اعضای 
کمیس��یون مخصوص نفت در مجلس شورای 
ملی ایران در 17 اسفند 13۲9 به مجلس ارائه 
شد و مجلس س��نا نیز این پیشنهاد را در ۲9 
اس��فند 13۲9 تصویب کرد و پیشنهاد قانونی 

شد.
 

مروری بر تاریخچه ملی شدن صنعت نفت:
تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران 
در روز ۲9 اسفندماه سال 13۲9 ، نقطه عطفی 
در تاریخ سیاس��ی، اقتصادی و مبارزات مردم 
ایران برای نجات س��رمایه های ملی این مرز و 

بوم از دست بیگانگان به شمار می رود.
زمان��ی که اولین چاه نفت در ایران در بیش 
از یکصد س��ال قبل در منطقه مسجد سلیمان 
در اس��تان خوزس��تان توس��ط یک ش��رکت 
انگلیس��ی کشف ش��د، دولت وقت ایران هیچ 
آگاهی و درکی از این اتفاق مهم نداش��ت. اما 
کاشفان آن به خوبی می دانستند به چه ثروتی 
در ایران دس��ت یافته اند و پایه های اس��تعمار 
خ��ود در ایران را ب��ا قراردادهای اس��تثماری 
اس��تخراج، تولید و فروش نفت خ��ام ایران بنا 
نهادند. ش��رکت های خارجی س��ال ها سرمایه 
مردم ایران را به تاراج بردند و دولت های وقت 
ای��ران هیچ گونه ت��الش و توجهی برای احقاق 

حقوق مردم انجام ندادند.
 دکت��ر “محمد مص��دق” بزرگم��رد تاریخ 
سیاس��ی و اقتصادی ایران حرکت بزرگی را در 
کش��ور آغاز کرد که س��نگ بنای تفکر اقتصاد 
“بدون نفت” بود. وی در ش��هریورماه 13۲۰ و 
س��قوط رضاخان، در انتخابات دوره چهاردهم 
مجلس وق��ت، بار دیگر به مجل��س راه یافت. 
ش��رایط بین الملل��ی در ای��ن دوره، به نحوی 

بود ک��ه کش��ورهای مختلف به ویژه روس��یه، 
انگلی��س و آمریکا با پیش��نهادهایی به دولت 
ایران، خواستار کس��ب امتیاز نفتی بودند و از 
آنجایی که انگلیس، امتیاز بهره برداری از منابع 
نفت جنوب کشور را در اختیار داشت، روس ها 
درصدد کس��ب امتی��از منابع نفتی ش��مال و 
آمریکایی ه��ا نیز به دنبال امتیاز نفت، در ایران 

بودند.
 دکتر مصدق که رهبری گروهی متش��کل 
از   16ت��ن از نماین��دگان مجلس چهاردهم را 
برعهده داش��ت، در خصوص واگ��ذاری امتیاز 
نفت ب��ه خارجی ها گفت: “به بهان��ه اینکه به 
یک کشور نفت داده شده است، نباید به هیچ 
کشور دیگری امتیاز داد چرا که این دور باطل 

تمامی نخواهد داشت.”
 

دکتر محمد مصدق
 مص��دق در دوارن مبارزات خود برای ملی 
ک��ردن صنعت نفت، بارها ب��ر این نکته تاکید 
داش��ت ک��ه ایرانیان بای��د خود مناب��ع نفتی 

کشورش��ان را اداره و بهره برداری کنند. دکتر 
مصدق ب��رای مقابله با فش��ار ش��وروی برای 
گرفتن امتیاز نفت ش��مال ایران، قانونی را در 
این دوره مجلس به تصویب رس��اند که دولت 
از مذاک��ره در م��ورد امتیاز نفت ت��ا زمانی که 
نیروهای خارجی در ایران هستند، منع می شد.

 حرکت ملی شدن صنعت نفت در شرایطی 
ش��کل گرفت که ایران بزرگ ترین تولیدکننده 
نفت خام خاورمیانه بود و پس از آمریکا، ونزوئال 
و ش��وروی سابق، چهارمین تولیدکننده معتبر 
نفت خام دنیا محس��وب می شد. در آن دوران، 
کل تولید نفت خام ای��ران، 3۲ میلیون تن در 
س��ال معادل بیش از یک س��وم مجموع تولید 
نفت خام خاورمیانه )9۰ میلیون تن در س��ال( 
بود. از س��وی دیگر، ایران   9۰ درصد نفت خام 
م��ورد نیاز اروپای غربی را در آن دوران تأمین 

می کرد.
به دنبال تالش های دکتر مصدق برای نجات 
س��رمایه های کشور از دس��ت بیگانگان، دربار 
پهلوی اج��ازه ن��داد وی در دوره پانزدهم، به 
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مجل��س راه یاب��د. در این دوره ه��دف عوامل 
وابس��ته به انگلیس این بود که قرارداد س��ال 
1933 دوره رضاش��اه را به دست دولت ساعد 
مراغه ای و ب��ا تصویب مجلس تنفیذ کنند. اما 
بر اثر فش��ار افکار عمومی مقصود انگلیسی ها 
تأمین نش��د و عم��ر مجلس پانزدهم به  س��ر 

رسید.
لذا، نارضایتی انگلیس از حرکت ملی شدن 
صنع��ت نفت و ت��الش برای بره��م زدن این 
حق خواه��ی ملت ایران، ام��ری کاماًل طبیعی 
بود. ش��رکت نفت انگلیس ک��ه به دلیل تاراج 
منابع نفتی ایران، دارای سرمایه هنگفتی شده 
ب��ود، اکن��ون منافع خ��ود را در خطر می دید. 
گس��ترش فعالیت های سیاسی پس از شهریور 
13۲۰ سبب گسترش مبارزات مردم و به ویژه 
توجه آنان به وضع قرارداد نفت شده بود. دکتر 
مصدق در مجلس و بیرون از آن این جنبش را 
که به »نهضت ملی ش��دن نفت« معروف شد، 

هدایت می کرد.
 در انتخاب��ات مجل��س ش��انزدهم ب��ا همه 
تقلبات و مداخالت شاه و دربار، مصدق در دور 
دوم انتخاب��ات، به مجل��س راه یافت و در این 
دوره طرح “ملی شدن صنعت نفت” به رهبری 
وی در مجلس تصویب ش��د. قانون ملی شدن 
صنع��ت نفت در واقع پیش��نهادی ب��ود که به 
امضای همه اعضای کمیسیون نفت در مجلس 
ش��ورای ملی ای��ران در 17 اس��فند 13۲9 به 

مجلس ارائه شد.
 کمیس��یون نفت، کمیس��یونی ب��ود که در 
اول تیرماه 13۲9 در دوره ش��انزدهم مجلس 
شورای ملی ایران برای رسیدگی به الیحه نفت 
)معروف به الیحه گس-گلشائیان(تشکیل شد. 
همین کمیس��یون پیشنهاد ملی شدن صنعت 
نفت را در اس��فند 13۲9 به مجلس ارائه داد. 
سرانجام با تالش های دکتر مصدق و همراهان 
وی، ماده واحده ملی شدن صنعت نفت در روز 
۲4 اس��فند ماه سال 13۲9 در مجلس شورای 

ملی مطرح و در روز ۲9 اسفندماه همان سال 
به تصویب رسید.

 
در متن پیشنهاد تصویب شده، آمده بود:

“به  نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک 
به تأمین صل��ح جهانی، امضاکنن��دگان ذیل 
پیش��نهاد می نمائیم که صنعت نفت ایران در 
تمام مناطق کش��ور بدون اس��تثنا ملی اعالم 
شود. یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و 

بهره برداری در دست دولت قرارگیرد.”
مجلس س��نا نیز ای��ن پیش��نهاد را در ۲9 
اسفند 13۲9 تصویب کرد و پیشنهاد به قانون 

تبدیل شد.
 

رویکرد انگلیس در قبال ملی شدن صنعت نفت
پس از ملی ش��دن صنعت نفت، انگلیس كه 
ب��ا تصویب این قانون مناف��ع خود را در خطر 
می دی��د، ب��رای جلوگیری از به ثمر نشس��تن 
حرك��ت ملی ش��دن صنعت نف��ت، از تمامی 

ش��گردهای ممكن اس��تفاده كرد. یكی از این 
ش��گردها، تحری��م نف��ت ای��ران در نیمه اول 
س��ال   133۰با هدف به خط��ر انداختن ثبات 
سیاسی و اقتصادی كشور بود. انگلیس به تمام 
خریداران نفت خام ایران هش��دار داده بود كه 

نفت ایران را خریداری نكنند.
ام��ا دولتمردان وقت ایران در ادامه مبارزات 
خ��ود با تالش زیاد توانس��تند ب��ر این حركت 
 اس��تعمارگر پی��ر فای��ق آیند. دكت��ر مصدق 
نخس��ت وزیر وقت، برای خنث��ی كردن توطئه 
انگلیس و كس��ب درآمد برای كش��ور، ترجیح 
داد نفت خام را با تخفیف به مشتریان بفروشد. 
نكت��ه قابل توجه آن اس��ت ك��ه درآمدی كه 
دولت مص��دق با فروش تخفیف��ی نفت خام و 
فراورده نفتی برای كش��ور كسب كرد دو برابر 
رقمی بود كه »ش��ركت نفت انگلیس و ایران« 
بابت فروش ساالنه 31میلیون تن نفت خام به 

ایران پرداخت می نمود. 
با ملی ش��دن نفت، هیات خلع ید به جنوب 
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عزیمت نموده و تابلوی »ریاس��ت شرکت« از 
س��ر در دفتر مرکزی خرمشهر کنده شد و به 
جای آن »هیات مدیره موقت « نصب ش��د. از 
آن پس کلیه تأسیس��ات و ادارات شرکت زیر 
نظر هیات مدیره جدید بود؛ کارکنان خارجی 
که از این رویداد ناراضی بودند، در تاریخ دهم 

مهرماه 133۰ همگی ایران را ترک کردند.

بازگشت مجدد اروپایی ها به صنعت نفت ایران
بعد از این واقعه، اما  باز هم حضور خارجیان 
را در صنعت نفت ایران ش��اهد هستیم چرا که  
در تاری��خ هفتم آب��ان ماه 1333 ق��راردادی 
بین دولت ایران از یک س��و و کنسرس��یومی 
از ش��رکت های صاحب نام نفتی منعقد ش��د. 
ش��رکت های عضو کنسرس��یوم نفت ایران دو 
ش��رکت به نام های »شرکت سهامی اکتشاف 
و تولید نفت ایران« و »شرکت سهامی تصفیه 
نف��ت ای��ران« تش��کیل دادن��د ک��ه روی هم 
»شرکت های عامل نفت ایران« نامیده می شد.

این دو ش��رکت به ترتیب اختیار اکتشاف و 
تولی��د نفت خام و گاز طبیعی در حوزه معینی 
در جن��وب ای��ران به ن��ام »حوزه ق��رارداد« و 
تصفیه نفت خام و گاز حاصله را عهده دار بودند. 
شرکت های عامل نفت ایران طبق قوانین کشور 
هلند تشکیل ش��ده و در ایران به ثبت رسیده 
بودند. هریک از ش��رکت های عضو کنسرسیوم 
نفت ایران یک شرکت بازرگانی تاسیس کرده 
و در ایران به ثبت رس��انده بودند که منفرد و 
مج��زا از یکدیگر عمل ک��رده و نفت خام و گاز 
طبیع��ی حاصل از حوزه قرارداد را از ش��رکت 
ملی نفت ایران خری��داری کرده و به خارج از 

کشور صادر می کردند.
 این شرکت های بازرگانی همچنین بخشی 
از نفت خام خریداری شده را پاالیش کرده و 
به ص��ورت فراورده به خارج صادر می کردند. 
تعهدات مالی شرکت های بازرگانی تاسیس 
شده در دل ش��رکت های عضو کنسرسیوم، 

عبارت بود از یک پرداخت مش��خص تحت 
عنوان حق االرض که ش��امل کلیه نفت خام 
صادراتی می ش��د و مالیات بر درآمدی بود 
که به نس��بت درص��دی از منافع حاصل از 
ص��دور نفت بر اس��اس بهای اعالن ش��ده 
نفت خام به دول��ت ایران می پرداختند؛ این 
درص��د از ۲3 آبان ماه 1349 به 55 درصد 

افزایش یافت.
 

سرنوشت نفت تا قبل از پیروزی انقالب
ت��ا قب��ل از پی��روزی انق��الب اس��المی 
ش��رکت مل��ی نف��ت ای��ران کار توزی��ع و 
ف��روش فراورده ه��ای نفت��ی و گاز طبیعی 
جهت مص��ارف داخلی را به عهده داش��ت. 
ش��رکت های عامل نفت ایران فراورده های 
نفتی، گاز طبیعی و نفت خام مورد نیاز برای 
مصارف داخلی را به شرکت ملی نفت ایران 

تحویل می دادند.
شرکت ملی نفت ایران همچنین مسوولیت 
تامین، نگه��داری و اداره خدمات پش��تیبانی 
تولید را تحت عنوان »خدمات غیرصنعتی« به 
عهده داشت که در مقابل  »عملیات صنعتی« 

قرار می گرفت که انحصاراً در اختیار خارجی ها 
بود. تأسیس��ات ثابت صنعت نفت ایران در این 
دوره اگرچه متعلق به ش��رکت ملی نفت ایران 
بود، اما بر اس��اس قرارداد، ش��رکت های عضو 
کنسرسیوم حق استفاده انحصاری از آنها را در 

طول مدت قرارداد در اختیار داشتند.
با آغاز فعالیت کنسرس��یوم اگر چه قرار بود  
قانون ملی ش��دن نفت اجرا ش��ود اما در عمل 
دول��ت ایران و ش��رکت ملی نف��ت اختیارات 
بس��یار محدودی داش��تند؛ ت��ا مهرماه 1353 
اعضای کنسرس��یوم بدون دخالت دولت ایران 
ب��رای تعیین می��زان تولی��د و قیمت نفت که 
عوام��ل اصل��ی و تعیین کننده درآمد کش��ور 
بودند، تصمیم می گرفتند و دولت ایران در این 

خصوص هیچ اختیاری نداشت.
از س��ال 1353 و تشکیل ش��رکت سهامی 
خاص خدمات نف��ت ایران )OSCO( تغییرات 
عمیق و عم��ده ای در ارتباط ب��ا نحوه نظارت 
و دخال��ت دولت در کار کنسرس��یوم به وجود 
آم��د اما واقعیت این اس��ت که تا وقوع انقالب 
اس��المی، مالکیت ایران بر مناب��ع نفتی خود 

به طور کامل تحقق نیافته بود.
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