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نگاهي به تاریخچه ی نفت در ایران )قسمت دوم(

حجت ربیعي پورسلیمي، شرکت ملي نفت ایران

 Akaky( خوش�تاریا  مددئی�ج  آکاک�ی  امتی�از 
)Medediech Khoshtaria

در 1274 خورشیدی ناصرالدین شاه امتیاز 
اس��تخراج نف��ت تنکابن، کج��ور و مازندران را 
به محمد ولیخ��ان خلعتبری داد. او در 1916 
قراردادی با یک گرجس��تانی تبعه ی روسیه به 
نام خوش��تاریا در زمینه ی اکتشاف و استخراج 
نفت در مناطق یادش��ده امضاء کرد. این امتیاز 
پس از انقالب بلشویکی روسیه از سوی هر دو 
دولت لغو شد. اما خوش��تاریا امتیاز خود را به 
شرکت نفت انگلیس و ایران فروخت و سرانجام 
انگلیس��ی ها در 1920 ب��ر اس��اس آن امتیاز، 
ش��رکتی به نام نفت های ش��مال ایران تأسیس 
کردن��د که دولت ایران هرگ��ز این انتقال را به 

رسمیت نشناخت.
ش��رکت نفت هلندی ش��ل و ش��رکت های 
نفتی فرانس��وی به دلیل غیرقانونی بودن امتیاز 
خوش��تاریا، از خرید آن س��ر باز زده بودند. در 
همین زمان ش��رکت نفت انگلیس و ایران که 
ت��ا آن زمان س��لطه ی خ��ود را به طورکامل بر 
مناطق جنوبی ایران گس��ترده ب��ود و با منافع 
نفتی آمری��کا در بین النهرین )عراق کنونی( و 
فلسطین سر ناس��ازگاری داشت، زمان را برای 
ایجاد انحصاری کامل در سراسر ایران مناسب 
دید. ای��ن ش��رکت دریافت که س��ال ها طول 
می کشد تا روس��یه و ایران توانایی کافی برای 
مبارزه با نفوذ این کش��ور در شمال ایران پیدا 
کنند. از س��وی دیگر آمریکایی ها نیز تازه کار و 
بی تجربه بودند و هزاران کیلومتر با ایران فاصله 
داش��تند. بدین ترتیب ش��رکت مزبور در 8 مه 
1920 میالدی یک ش��رکت جدید بریتانیایی 
به نام شرکت نفت ایران شمالی تأسیس کرد تا 
با شرکت نفت انگلیس و ایران همکاری کند و 

امتیازات دیگری که از شرکت به دست می آورد 
را توس��عه دهد. ع��الوه بر این، ش��رکت نفت 
انگلیس و ایران درصدد برآمد تا امتیاز نفت دو 
استان دیگر ش��مالی )آذربایجان و خراسان( را 
نیز از آن خود س��ازد. با وجود همه ی تصورات 
بریتانی��ا، ای��االت متحده و روس��یه ی انقالبی 
به ش��دت این راه نفوذ را بر دولت انگلیس سد 
کردند. حکومت ایاالت متحده به شدت به خرید 
امتیاز خوشتاریا اعتراض کرد و با این استدالل 
که امتی��از مذکور راه را برای به دس��ت آوردن 
انحصار در تولید مواد اولیه ی ضروری  مثل نفت 
هم��وار می کند آنرا محکوم نمود. این امتیاز در 
واق��ع با اصل دِر باز و رفتار تجاری برابر با اتباع 
هم��ه ی کش��ورهای خارجی مغایرت داش��ت. 
همچنی��ن وزارت خارجه ی آمریکا در 12 اوت 
1920 ميالدي به حکومت ایران توصیه کرد تا 
زمانی که ش��رکت های نفتی آمریکا نیز فرصت 
مذاک��ره درباره ی امتیازهاي نفتی را به دس��ت 
نیاورن��د، اعط��اي هرگونه امتی��از منابع نفتی 

خ��ود را به تعویق اندازد. ع��الوه بر این، ایاالت 
متح��ده به ای��ران اعالم کرد که ش��رکت نفت 
اس��تاندارد از ایالت نیوجرسی آمریکا، خواستار 
انجام عملیاتی در شمال ایران است، مشروط  بر 
اینکه به توافِق رضایت بخشی با حکومت ایران 

دست   یابد.
ش��رکت نفت انگلیس و ای��ران در 29 نوامبر 
1920 نماین��ده ی ویژه ای به تهران فرس��تاد تا 
در خصوص امتیازی در آذربایجان و خراس��ان 
با حکومت ایران وارد مذاکره شود. این نماینده 
همچنین مأموریت داشت رضایت حکومت ایران 
در خص��وص امتیاز خوش��تاریا را - که پيش تر 
به این ش��رکت انتقال یافته ب��ود - جلب کند. 
این مس��أله اعتراض ش��دید وزیرمختار آمریکا 
در ته��ران را برانگیخ��ت ک��ه از حکومت ایران 
درخواست کرده بود تا زمان رسیدن نمایندگانی 
از ش��رکت های آمریکایی، هیچ اقدامی در این 
زمین��ه انجام ندهند. اما حکومت بریتانیا نه تنها 
عقب نش��ینی نک��رد بلکه جهت خ��ارج کردن 
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آمریکایی ها از میدان و ترساندن حکومت ایران، 
به سیاست سنتی اعمال فشار مالی و اقتصادی 
علیه ای��ران روی آورد؛ بدین صورت که تمامی 
پرداخت ها به حکومت ایران از جمله حق امتیاز 
پرداختی توسط ش��رکت نفت انگلیس و ایران 
را متوقف کرد. این سیاس��ت برای مجبورکردن 
ایران به پذیرش خواسته های انگلیس، از همان 
ابتدا اس��اس رقابت های پرهزین��ه ی بریتانیا در 
کش��ورمان را تش��کیل می داد. به تعبیر هنری 
اف.گ��رادی، جدی بودن این اقدامات را می توان 
با افکار اس��تعماری مقایس��ه کرد که در زمان 
ملک��ه ویکتوری��ا ُمد بود و احتم��االً حتی مورد 

حمایت هم واقع می شد.

امتیاز شرکت استاندارد اویل نیوجرسی
در 1920 ش��رکت های آمریکایی ابراز تمایل 
به اخ��ذ امتی��ازات نفت��ی کردند و س��رانجام 
در آب��ان 1300 خورش��یدی )نوامب��ر 1921 
میالدی( مجلس، امتیاز استخراج و بهره برداری 
واليت هاي آذربایجان، مازندران، گیالن، گرگان 
و خراس��ان را ب��ه مدت ۵0 س��ال به ش��رکت 
استاندارد اویل نیوجرس��ی واگذار کرد. نکته ی 
مهم آن ب��ود که طرف قرارداد حق مش��ارکت 
ی��ا واگ��ذاری امتیاز به غی��ر را نداش��ت. اما از 
آنجا که بر اس��اس قرارداد دارسی حق احداث 
خطوط لول��ه در مناطق جنوبی تا خلیج فارس 
منحصراً به شرکت نفت ایران و انگلیس واگذار 
ش��ده بود شرکت اس��تاندارد اویل را زیر سؤال 
ب��رد و س��رانجام در خرداد 1301 ب��ا توجه به 
عدم اجازه ی مش��ارکت یا انتقال به غیر، مجلس 
ایران قانون امتیاز نفت ش��مال را برای شرکت 
اس��تاندارد اویل نیوجرسی یا هر کمپانی معتبر 
آمریکای��ی دیگر تصویب ک��رد و در نهایت این 
شرکت امتیاز خود را به شرکت سینکلر فروخت.

امتیاز شرکت نفت سینکلر
هنگامی که بحث در خصوص امتیاز شرکت 

اس��تاندارد اویل در جریان بود؛ یعنی در مرداد 
1301 نماینده ی ش��رکت س��ینکلر برای اخذ 
امتیاز نفت ش��مال وارد تهران ش��د. از س��وی 
دیگر س��ینکلر با دولت ش��وروی س��ابق وارد 
مذاکره ش��ده بود ک��ه در ازای دریافت امتیاز 
اس��تخراج و تولی��د نفت باکو، وام��ی برای آن 
کش��ور از آمریکا تحصیل نماید. س��رانجام در 
آذر 1302 ای��ن مذاک��رات منجر ب��ه واگذاری 
امتیاز نفت ش��مال )به استثنای والیت گیالن( 
به شرکت سینکلر شد. در همین احوال خبری 
مبنی بر ارتش��اء سینکلر در آمریکا منتشر شد 
و نامب��رده محکوم و برای مدتی زندانی گردید. 
در آن شرایط دولت شوروی که از دریافت وام 
از آمریکا ناامید شده بود امتیاز نفت باکو را لغو 
نمود. هنگامی که سینکلر فهمید قادر به صدور 
نفت شمال ایران از طریق شوروی نیست عدم 
ام��کان صدور از طریق خلی��ج فارس نیز مزید 
بر علت ش��د و شرکت س��ینکلر از امتیاز خود 

صرف نظر کرد.

شرکت نفت کویر خوریان
داس��تان این امتیاز از 1297 قمری )1878 
می��الدی( آغاز ش��د. در این س��ال ناصرالدین 
ش��اه امتیاز اس��تخراج مع��ادن س��منان را به 
حاج علی اکب��ر امین معادن بخش��ید. چهل و 
شش س��ال بعد یعنی در 1924 میالدی وزیر 
فوائد عام��ه مش��ارالدوله حکمت ای��ن امتیاز 
را به ن��ام میرزاعلی اکب��ر خان س��توده و میرزا 
عبدالحس��ین خان امین معادن به ثبت رساند. 
این دو بعدها ش��رکتی به نام نفت کویر خوریان 
را ب��ا س��رمایه ی پنجاه میلیون ریال تأس��یس 
کردند که 2۵ درصد سهام آن متعلق به دولت 
ایران و 7۵ درصد مابقی متعلق به افراد مختلف 
بود. به هر حال خوش��تاریا 6۵ درصد سهام این 
شرکت را به دس��ت آورد )نحوه ی تحصیل این 
سهام توسط خوشتاریا دقیقاً معلوم نیست(. از 
آنجا که روسیه در آن زمان در دست بلشویک ها 

بود این سهام در اختیار بانک روس قرار گرفت.
در 1926 دولت ایران از شرکت نفت انگلیس 
و ایران درخواست کرد چند نفر زمین شناس با 
تجربه را به ناحیه ی سمنان اعزام کند. شرکت 
نیز J.N.Jones وH.T.Mayo  را به منطقه اعزام 

کرد که نتایج مطالعات منفی بود .
در همان س��ال س��ه نفر مهندس روسی در 
حوالی حاجی آباد دس��ت به حف��اری زدند که 
نتیج��ه مثبتی نداش��ت و بان��ک روس به علت 
کمب��ود س��رمایه عملیات را تعطی��ل کرد. در 
1930 شرکتی به نام مطالعات ایران و فرانسه در 
پاریس تشکیل شد و فرانسویان تمایل شرکت 
خ��ود در نفت خوری��ان را توس��ط نمایندگان 
ش��رکت پتروفینا اعالم و تعدادی زمین شناس 
ب��ه منطقه اع��زام کردند. اما آنه��ا نیز به نتایج 
رضایت بخش��ی دس��ت نیافتند. روس ها تالش 
کردند در 1944 از س��هام خوش��تاریا استفاده 
کنن��د که عملی نش��د و س��رانجام ب��ا قانون 
ملی ش��دن صنایع نفت در 1329 خورشیدی 

داستان این امتیاز نیز به پایان رسید.

امتیاز شرکت نفت آمریکا و ایران )آمیرانین(
در تجدید قرارداد ش��رکت نف��ت انگلیس و 
ایران )AIOC( در 1933ح��ق انحصار احداث 
خطوط لوله از آن شرکت سلب شد و مساحت 
محدوده ی ق��رارداد به 114 هزار کیلومترمربع 
کاه��ش یاف��ت. بدی��ن ترتی��ب دول��ت ایران 
می توانس��ت برای واگذاری امتی��ازات جدیدتر 
اق��دام کند. س��ومین اق��دام آمریکایی ها برای 
کسب امتیاز نفت شمال ایران در 1936 توسط 
 Seaboard Oil Company of یک��ی از تواب��ع
Delavare آغاز شد که این شرکت بعدها به نام 

Amiranain Oil Co خوان��ده ش��د و موفق به 

کسب دو امتیاز گردید؛ امتیاز اول در خصوص 
اکتش��اف و استخراج نفت در گرگان، خراسان، 
ش��مال کرمان، سیستان و مکران و امتیاز دوم 
مربوط به احداث خطوط لوله و ایجاد تأسیسات 
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مختل��ف نفتی بود. این امتی��از که برای مدت 
60 س��ال واگذار ش��د در 1۵ بهمن 131۵ )4 
فوریه 1937( از تصویب مجلس ایران گذشت. 
این ش��رکت نیز مانند ش��رکت نفت س��ینکلر 
در فک��ر آن بود که حمل و نقل وس��ایل مورد 
نی��از و همچنین صادرات را ار طریق روس��یه 
انج��ام دهد اما مقامات وزارت خارجه ی آمریکا 
خوش بینی به بلش��ویک ها را مردود دانس��ته و 
توجه آن شرکت را به این امر الزم و مهم جلب 

کردند.
ش��رکت آمیرانی��ن دس��ت ب��ه مطالع��ات 
زمین شناس��ی در نواح��ی مح��دوده ی امتیاز 
خود زد ک��ه از جمله مطالعات زمین شناس��ی 
این ش��رکت می توان به کاره��ای F.Reeves و 
Buie اش��اره کرد. نامب��ردگان در 1316 طی 

یکی دو هفته نقش��ه ی زمین شناس��ی کوچک 
مقیاس��ی از ناحیه ی س��رخس )کپ��ه داغ( در 
منتهی الی��ه ش��مال خاوری ای��ران تهیه کردند 
ک��ه دربرگیرن��ده ی تاقدی��س خانگی��ران نیز 
بود ک��ه تا 1341 تنها نقش��ه ی آن مناطق به 
حس��اب می آمد. این ش��رکت ناگهان در اواخر 
1938 رس��ماً از امتیاز خود چشم پوش��ی کرد. 
علت ای��ن عمل و ع��دم ادام��ه ی کار تاکنون 
مش��خص نیس��ت. ب��ا وج��ود اینکه بس��یاری 
دالیل سیاس��ی و اقتصادی را عامل اصلی بیان 
کرده اند اما به عقی��ده ی برخی، نتایج مطالعات 
زمین شناس��ی اولی��ه نق��ش تعیین کنن��ده ای 
در این موضوع داش��ته اس��ت. چراکه تا امروز 
مش��خص شده قس��مت اعظم نواحی تحت آن 
امتیاز فاقد ش��رایط زمین شناس��ی برای وجود 
ذخایر هیدروکربنی اس��ت. از س��وی دیگر در 
هیچکدام از آن مناطق، نفت قابل اس��تخراج یا 
به عبارتی دیگر با صرفه ی اقتصادی یافت نشده 
اس��ت. بعید نیس��ت عدم مقاومت شرکت نفت 
انگلی��س و ایران در مقابل ش��رکت آمیرانین و 
چشم پوش��ی از قس��مت بزرگی از محدوده ی 
امتیاز دارس��ی در قرارداد 1933 نیز بر مبنای 

مطالعات زمین شناس��ی اس��توار بوده و نه تنها 
بازی های سیاسی.

امتیاز شرکت هلندی
آخرین امتیاز نفتی که تا قبل از شروع جنگ 
جهانی دوم واگذار ش��د به یک شرکت هلندی 
بود. در 26 فروردین 1318 )1۵ آوریل 1939( 
قانونی از تصویب مجلس گذش��ت که بر اساس 
آن حق انحصار کش��ف معدن طی س��ه س��ال 
کاوش برای دو ناحیه ی معین شمالی و جنوبی 
به این ش��رکت اعطا ش��د. در ناحیه ی شمالی 
حق اکتشاف برای هر معدنی داده شده بود اما 
در مناطق جنوبی نفت و خاک س��رخ مستثنی 
ش��ده بود. در مت��ن آن قرارداد آم��ده بود که 
شرکت پس از کشف معدن باید به دولت ایران 
اطالع دهد و سپس بر اس��اس صورت قرارداد 
امتیاز اس��تخراج  امتی��از واگذاری،  ضمیمه ی 
گ��ردد. البته ب��رای نفت باید ق��رارداد دیگری 
تنظیم می ش��د. این امتیاز برای مدت 60 سال 
به ش��رکت مذکور واگذار شده بود و بر اساس 
آن اگر ش��رکت هلندی به نتیجه ای می رسید 
سهام آن به هلندی ها و ایرانیان عرضه می شد؛ 
ایرانیان می توانس��تند تا 40 درصد س��هام آن 

ش��رکت را خری��داری کنند و دول��ت ایران در 
۵0 درصد س��ود خالص آن شرکت سهیم بود. 
اما این ش��رکت هنوز آغاز به کار نكرده بود که 
جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد و س��رانجام این 
امتی��از در س��ال 1323 خورش��یدی )1944 
میالدی( توس��ط دولت ای��ران بی اعتبار اعالم 

شد.

قرارداد الحاق گس � گلشائیان
دول��ت ایران خود نیز بع��د از جنگ جهانی 
دوم ب��ه ای��ن نتیجه رس��یده بود ک��ه به علت 
تحوالت اوضاع سیاس��ی - اقتص��ادی جهان و 
تغییر ش��رایط قراردادهای نفتی در کشورهای 
نفت خی��ز خاورمیان��ه، تجدیدنظ��ر در قرارداد 
1933 ام��ری الزامی و حیاتی اس��ت. بنابراین 
دول��ت اعتراض��ات و پیش��نهادهاي خود برای 
تعدیل ش��رایط این قرارداد را طی 2۵ ماده به 

کمپانی نفت جنوب تسلیم کرد.
نویل گ��س )N.A.GASS( از ط��رف کمپانی 
نفت جن��وب مذاکرات��ی را با گلش��ائیان وزیر 
دارائی کابینه ی ساعد انجام دادند و سرانجام در 
26 تی��ر 1328 )17 ژوئیه 1949(، الحاقیه ای 
 را به قرارداد 1933 اضافه کردند که به قرارداد 
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گس � گلشائیان معروف گردید.
سرانجام در 29 اسفند 1329 شرکت سابق نفت 
ای��ران و انگلیس خلع ید ش��د و صنعت نفت ایران 
ملی اعالم گردید. ملی ش��دن صنع��ت نفت ایران 
نه تنها از نظر اقتصادی و سیاسی یکی از رويدادهاي 
مه��م نیم��ه ی دوم قرن بیس��تم برای كش��ورهاي 
تولیدکننده ی نفت به شمار می رود بلکه از این روي 
نیز حائز اهمیت اس��ت که س��بب شد کارشناسان 
نفتی کش��ورهای تولیدکنن��ده ی نفت )به خصوص 
ایران( اس��تعدادهای نهفته ی خود را نش��ان داده و 

در جهت بالفعل شدن آنها تالش کنند.
پس از ملی ش��دن صنعت نفت، برای مدت 
کوتاهی تأسیس��ات نفتی توس��ط کارشناسان 
ایرانی اداره می شد اما به علت تحریم اقتصادی 
که بر اس��اس توصیه ی دولت ه��ای انگلیس و 
آمریکا انجام می ش��د دولت وق��ت به جز موارد 

معدودی نتوانست اقدام به صدور نفت کند.
متعاق��ب کودتای ننگین 28 مرداد 1332 و 
انعقاد قرارداد تحمیلی 1333 با کنسرس��یومی 
متش��کل از ش��انزده ش��رکت نف��ت اروپایی و 
آمریکایی، صادرات توس��ط آن ش��رکت ها آغاز 
گردید و در عمل قانون ملی شدن صنعت نفت 

نادیده گرفته شد.
حدود ۵ س��ال قبل از پای��ان قرارداد 1333 
یعن��ی در 13۵3 که قرار داد تحمیلی جدیدی 
به ن��ام قرارداد خری��د و فروش نف��ت )قرار داد 
1973(، جایگزی��ن ق��رارداد ننگی��ن 1333 با 
کنسرسیوم شد. به موجب این سهمیه ای برای 
صدور مستقیم شرکت ملی نفت در نظر گرفته 
شد که برای نُه ماهه پایانی 1973 حدود 200 
هزار بش��که در روز بود و در طی سال های بعد 

به تدریج مقدار آن افزایش یافت.

شرکت نفت ایران
در 1320 که قوای ش��وروی، ش��مال ایران 
را اش��غال کردن��د مقامات روس��ی در پی آن 
برآمدن��د که از امتیاز خوش��تاریا در نفت کویر 

خوریان بهره برداری کنند اما دولت ایران روی 
خوش نش��ان نداد. در اواخر 1322 نمایندگان 
ش��رکت های ش��ل، اس��تاندارد اویل و سینکلر 
برای اخ��ذ امتیازهای نفتی به ته��ران آمدند. 
از مذاک��رات آنه��ا چیزی فاش نش��د. اما گویا 
دولت دو نفر آمریکای��ی را مأمور کرده بود در 
زمینه ی نفت مطالعاتی انج��ام دهند. روس ها 
وقت را مقتضی دانس��تند ت��ا بتوانند با درنظر 
گرفتن مناطق اش��غالی، ق��راردادی را به ایران 
تحمی��ل کنند اما دولت ایران در مقابل تمامی 
آن درخواست ها تصمیم گرفته بود مادامی که 
جنگ جهانی در جریان اس��ت امتیازی واگذار 
نکن��د. در همی��ن زمان دکتر مص��دق در 11 
آذر 1323 طرحی را ب��ا دو فوریت به تصویب 
مجلس رسانید. در ماده ی اول این قانون دولت 
از هرگون��ه مذاکره راجع ب��ه نفت منع گردید. 
م��اده ی دوم آن قانون به دول��ت اجازه می داد 
ب��رای فروش نفت و نح��وه ای که دولت معادن 
خود را اس��تخراج می کند مذاکره کند و نتیجه 
را به اطالع مجلس ش��ورا برس��اند. ب��ه اعتقاد 
بسیاری ماده ی دوم این قانون سنگ اول بنای 

ملی شدن صنعت نفت در ایران است.
دولت ش��وروی با زورگویی و عدم رضایت از 
رد پیش��نهاد امتیاز نفتی و سایر سیاست های 
استالینیس��تی، نیروهای خود را در زمان مقرر 
ازای��ران خ��ارج نک��رد. جهت رفع ای��ن تجاوز 
آش��کار اقدامات زیادی انجام شد. در زمینه ی 
نف��ت قوام الس��لطنه در 1۵ فروردین 132۵ با 
سادچیکف سفیر ش��وروی قراردادی امضا کرد 
که به موجب آن شرکت مختلط ایران و شوروی 
جهت به��ره برداری از نفت های ش��مال ایران 
تأسیس گردد اّما رسمیت آن منوط به تصویب 
مجلس شورا بود. در هر صورت قوای شوروی از 
ایران خارج شدند اما قرارداد قوام - سادچیکف 
در جلس��ه 29 مهر 1326 مجلس مطرح و در 
30 مه��ر 1326 بالاثر اع��الم گردید. در همان 

روز ماده واحده ای به تصویب رسید.

نهضت ملی شدن صنعت نفت
تجرب��ه ی  تک��رار  به نوع��ی  مل��ی  نهض��ت 
مش��روطه بود. در ه��ر دو، ائت��الف گروه های 
مختل��ف به خصوص روحانیون و روش��نفکران 
به پیروزی انجامید و ب��ا بروز اختالف و تفرقه 
بین آنها زمینه ی شکس��ت فراهم ش��د. در هر 
دو مورد نی��ز مداخله ی خارجی به عنوان عامل 
مکمل به شکس��ت کمک ک��رد. در واقع تفرقه 
می��ان نیروه��ای مذهبی و دولت م��ردان ملی 
بزرگ ترین ضربه را به نهضت وارد کرد. ائتالف 
ملی گرای��ان با آیت اله کاش��انی ک��ه مهم ترین 
حامی دولت ملی محس��وب می شد بعد از 30 
تیر 1331 خورشيدي و در اوج پیروزی نهضت 
از هم گسست. مصدق با از دست دادن حمایت 
نیروه��ای مذهب��ی، حامیان اصلی خ��ود را از 
دس��ت داد و در مقابل س��یل دشمنان بی دفاع 

ماند.
پافشاری مصدق در کسب اختیارات ویژه ی 
آزادی حزب توده و به کارگیری سیاست مداران 
بدنام از دالی��ل اصلی جدایی نیروهای مذهبی 
از مصدق به شمار می آ یند. همچنین در تنگنا 
ق��رار گرفتن مردم به دلیل بح��ران اقتصادی و 
ضربه ی اقتصادی شوروی ها به نهضت از طریق 

ملی ذکر شده است.
با شکس��ت نهضت ملی ش��دن صنعت نفت 
آخری��ن امیدها برای حفظ س��لطنت در قالب 
نظام مش��روطه ب��ه یأس مبدل ش��د و حذف 
سیس��تم فاس��د س��لطنتی در رأس اه��داف 
مب��ارزات بعدی ق��رار گرف��ت. در جریان این 
نهض��ت، ملی گرایان لیب��رال ناتوانی خود را در 
عرصه ی سیاس��ت ایران نشان دادند و موقعیت 

خود را در جریانات بعدی متزلزل کردند.
همچنی��ن کودتا، شکس��ت آخری��ن ائتالف 
مقطعی روحانیون و روشنفکران ملی گرا را رقم 
زد. در جنبش مش��روطه و نهضت ملی ش��دن 
نفت این دو قش��ر با هم ائتالف کرده و نهضت 
را ب��ه پیروزی رس��اندند. در ه��ر دو، توده های 



9

ماهنامه ی  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 164  گزارش

وس��یع مردم و حمایت آنه��ا از این حرکت ها 
غیرممک��ن ب��ود. ام��ا در هر دو م��ورد پس از 
پیروزی، روش��نفکران لیبرال سعی کردند علما 
را به هر طریق از صحنه خارج کنند. در انقالب 
مشروطه با اعدام شیخ فضل اهلل و ترور آیت آهلل 
بهبهانی و سرانجام به قدرت رساندن رضا خان 
و اعمال سیاس��ت های ضد مذهبی روحانیان را 
منزوی س��اختند و در نهضت ملی ش��دن نفت 
آیت اهلل کاشانی را که سهم عمده ای در پیروزی 
جنبش داش��ت کنار زده و با تهمت هایی که به 
او نس��بت دادند در عمل نیروهای مذهبی را از 

خود دور کردند.
این تجربه هاي تلخ ب��رای نیروهای مذهبی 
کافی بود ت��ا به نیروهای لیب��رال و ملی گرا با 
دیده ی بدبینی نظر کنن��د و از آن به بعد خود 
به ط��ور مس��تقل هدایت تحوالت را به دس��ت 
متوال��ی  گیرن��د. در حقیق��ت شکس��ت های 
جنبش  ه��ای اصالح��ی در ای��ران راه را برای 
اندیش��ه ی ملی-مذهب��ی و حاکمیت نیروهای 

مذهبی هموار کرد.

ق�رارداد 1933 یا ش�رکت نف�ت انگلیس و ایران 
)AIOC(

ش��رح واكنش شدید ش��رکت نفت و دولت 
انگلس��تان پس از لغو امتیاز دارس��ی در مقام 
حمایت از ش��رکت مزبور یعنی امتناع از قبول 
تصمی��م ایران، اعزام ناوه��ای جنگی به آبهای 
کشورمان و ارسال نامه های تهدیدآمیز و طرح 
ش��کایت در ش��ورای جامعه ی ملل از موضوع 
این نوش��تار خارج است. خالصه ی جریان هاي 
بعدی اینس��ت که پ��س از ط��رح موضوع در 
ش��ورای جامعه ی ملل به دس��تور ش��ورا دکتر 
بنس وزیر خارجه ی چکسلواکی مأمور مذاکره 
با طرفین و کوش��ش در رف��ع اختالف گردید. 
نامبرده با نمایندگان ایران و انگلستان مذاکره 
کرد و در اوایل بهمن 1311 به ش��ورا گزارش 
داد که طرفین جهت عقد قرارداد جدید حاضر 

به مذاکره ش��ده اند. نمایندگان شرکت یک ماه 
بعد به تهران آمدند و س��رانجام قرارداد جدید 
در تاریخ 7 خرداد 1312 امضاء ش��د و شورای 
جامعه ی ملل پس از اس��تماع گزارش حاکی از 
این نتیجه در مهر 1312 ختم اختالف را اعالم 
نم��ود. تغییراتی که به موجب قرارداد جدید در 
مق��ررات امتیازنامه ی دارس��ی حاصل ش��د به 

شرح زیر بود:
طب��ق ق��رارداد دارس��ی مق��رر ش��ده بود 
شرکت هایی که صاحب امتیاز، تشکیل خواهد 
داد باید 16 درصد از منافع س��الیانه ی خود را 
به عن��وان حق االمتیاز به دول��ت ایران بپردازند 
ام��ا از هرگونه مالیات و عوارض معاف باش��ند. 
نتیج��ه ی تعیین ح��ق امتیاز به ص��ورت چند 
درص��د منافع این ب��ود که ب��ا افزایش قیمت 
نفت و تأس��یس ش��رکت های جدید در خارج 
که موجب ازدیاد منافع صاحب امتیاز می ش��د 
عای��دات دولت نی��ز به همان نس��بت افزایش 
می یافت اما اگر بازار کس��اد می شد، بهای نفت 
کاه��ش یا هزینه ی عملی��ات افزایش می یافت 
عایدات دولت به نس��بت کاه��ش منافع کمتر 
می ش��د؛ حال آنک��ه اگر بنا ب��ر پرداخت مبلغ 
مقطوعی برای هر تن نف��ت تولید بود افزایش 
قیمت عملیات تأثیری در عواید دولت نداشت. 

ام��ا در ص��ورت کاهش منافع، عای��دات دولت 
کاه��ش نمی یافت و ثابت می ماند. چند س��ال 
بعد از ش��روع صدور نفت ایران، ش��رکت نفت 
انگلی��س فعالیت ه��ای جهانی خود را توس��عه 
داده و تأسیس��ات حمل و نق��ل و توزیع نفت 
خود را در دنیا گس��ترده بود. اّما با وجود آنکه 
و این توس��عه نتیجه ی مستقیم بهره برداری از 
نفت ایران بود آن ش��رکت قصد نداشت ایران 
را در منافع حاصل از آن س��هیم کند. بنابراین 
درصدد برآم��د که مبنای پرداخت حق االمتیاز 
را از 16 درص��د مناف��ع تمامی عملیات خود - 
چه در ایران، چه در خارج - به مبلغ مقطوعی 
برای هر تن نفت تولیدی تغییر دهد. اما دولت 
ای��ران موافق��ت نکرد ت��ا اینکه در س��ال های 
1311و 1310 به عل��ت پیدایش بحران اقتصاد 
جهاني و کاهش منافع ش��رکت، عواید ایران تا 
حد قابل توجهی کاهش یافت و شرکت فرصت 
مناسبی برای تأیید نظر خود درباره ی پرداخت 
حق امتی��از به صورت مبلغ مقطوع بر اس��اس 
تن شماری پیدا کرد.  با مذاکراتی که برای عقد 
قرارداد جدی��د به عمل آمد نحوه ی احتس��اب 
حق امتیاز به ش��کل جدید درآمد که مزیت آن 
این ب��ود که اگر قیمت نفت در بازار به ش��دت 
کاه��ش می یافت عایدی دول��ت ایران از مقدار 
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ثابتی کمتر نمی شد و در ضمن قسمت کمتری 
از عای��دی دولت هم بر اس��اس چن��د درصد 
مناف��ع قابل توزیع ب��ه صاحبان س��هام تعیین 
ش��د. به هر حال میانگین درآم��د دولت ایران 
از هر بش��که 19 س��نت بود که حدود 2 سنت 
به عن��وان مالی��ات پرداخت می ش��د. در ضمن 
ناحیه ی عملیات به 2۵8000 کیلومتر مربع یا 
یک چهارم ناحیه ی امتیاز دارسی کاهش یافت 
و ح��ق انحصار احداث خطوط لوله در ناحیه ی 
قرارداد نیز منتفی گردید. همچنین نام شرکت 
از شرکت انگلیس و پرشیا )APOC( به شرکت 
نفت انگلی��س و ای��ران )AIOC( تغییر یافت. 
ي��ادآوري مي ش��ود کاهش ناحی��ه ی عملیاتی 
عقب نش��ینی نبود بلکه مطالعات زمین شناسی 
احتمال وجود نفت را در مناطق پس داده شده 
تأیی��د نمی کرد. مناطق قرارداد جدید افزون بر 
ترتیب پرداخت حق امتیاز بر اساس تن شماری 
س��همی هم از منافع شرکت برای ایران منظور 
گردی��د اما برخالف مقررات امتیاز دارس��ی در 
این مورد س��هم ایران فقط از سود شرکت نفت 
انگلیس و ایران مقرر شد و موضوع سهیم بودن 
کشورمان در منافع ش��رکت های تابعه منتفی 
گردید. افزون بر اين دولت هیچ وسیله ای برای 
بررسی محاسبات شرکت و حتی کسب اطالع 
از تخفیفاتی که ش��رکت در معامالت عمده ی 
خ��ود به ويژه ب��ه دری��اداری انگلی��س می داد 
نداش��ت. به هر حال عایدی ایران در سال های 
بعد از قرارداد جدید نس��بت به سال های قبل 
از ق��رارداد 1312 افزای��ش قابل مالحظه ای بر 
اس��اس واحد تولید نداش��ت؛ بلکه افزایشی که 
حاصل ش��د بیشتر نتیجه ی ازدیاد حجم تولید 

و افزایش قیمت نفت خام بود.
باری قرارداد جدید از جهات مختلف معایب 
عمده ای داشت و در جریان عدم رضایت دولت 
و مل��ت ایران از مف��اد قرارداد و ط��رز اجرای 
آن کار به اندازه ای باال گرفت که پانزده س��ال 
بعد تقی زاده )امضاء کنن��ده ی قرارداد از طرف 

ای��ران( ط��ی نطق��ی در مجل��س در خصوص 
ای��ن امتیازنامه ی جدید با م��واد نامطلوب آن 
اظهارات انتقادآمیز شدیدی انجام داد که دلیل 
ب��ر نافذ نبودن قرارداد از اصل تلقی ش��د و در 
جریان ملی ش��دن نفت مکرر مورد استناد قرار 
گرفت. یکی از ایرادات اساس��ی قرار داد جدید 
تمدید مدت امتیاز بود که 22 سال به مدت آن 
اضافه شد؛ هرچند این قرارداد به جای 60 سال 

فقط 8 سال دوام یافت.
کنسرس��یوم، دو ش��رکت به نام های شرکت 
سهام داران نفت ایران IOOC و شرکت خدمات 
نفت ایران Iranian Oil Services Co تش��کیل 
داده، در لندن به ثبت رساند و مرکز آنها را در 

همان شهر قرار داد.
ش��رکت س��هام داران نفت ایران دو شرکت 
در ایران تأس��یس کرد: یکی ش��رکت سهامی 
اکتش��اف و تولید نفت ایران و دیگری شرکت 
تصفیه ی نف��ت ایران که ه��ر دو طبق قوانین 
هند تأسیس شده و در آن کشور به ثبت رسیده 

بودند.
ش��رکت س��هام داران نفت ایران در حقیقت 
دارنده ی س��هام تقسیم ش��ده ی کنسرسیوم و 
 IOE&PC مسئول تقس��یم درآمد شرکت های
و IORC به نس��بت س��هام آن بود و ش��رکت 
خدم��ات نفت ایران مس��ئول تمامی تدارکات، 
ملزومات و سایر خدمات مورد نیاز صنعت نفت 
ای��ران در حوزه ی قرارداد به ش��مار می آمد. هر 
یک از اعضای کنسرس��یوم برای تسهیل خرید 
نفت و ف��روش آن در بازارهای جهانی دس��ت 
به تأسیس شرکتی بازرگانی زدند که در ایران 
ثبت شده بود. این ش��رکت ها موظف بودند بر 
اس��اس مقدار سهام از شرکت اکتشاف و تولید 
نفت ای��ران، نفت خام یا تصفیه ش��ده دریافت 
کرده، در بازارهای جهاني به فروش رس��انند و 
س��ود حاصل را با دولت ای��ران نصف کنند. در 
عین حال مقرر ش��ده ب��ود 12/۵ درصد مقدار 
بازرگانی مستقیم  نفت خامی که ش��رکت های 

خریداری می کردند یا تحویل پاالیشگاه آبادان 
می دادند بر اساس قیمت اعالم شده به شرکت 
ملی نف��ت ایران پرداخ��ت و هزینه ی مربوطه 
را به حس��اب هزینه های جاری آن ش��رکت ها 

منظور کنند.

اختالف بین دولت ایران و کنسرسیوم بین المللی 
نفت ایران

در 1344 ج��ای هیچ گون��ه س��ؤالی ب��رای 
دولت ای��ران نبود که ش��رکت های نفتی عضو 
کنسرسیوم به تعهدات خود در قرارداد 1333 
عمل نمی کنند. پس از گفتگوهای بسیار ایران 
خواسته های خود را بدین ترتیب خالصه کرد:

نفت خام بیش��تر ب��ا قیم��ت عادالنه تر برای 
ش��رکت ملی نف��ت ایران ک��ه ت��ازه می رفت 
در بازاره��ای جهان��ی جا باز کن��د، آزاد کردن 
زمین ه��ای غیرفع��ال توس��ط کنسرس��یوم و 
س��رانجام افزایش تولید مع��ادل 20 درصد در 
134۵ و افزای��ش 100 درص��دی ت��ا 1349؛ 
به عبارت دیگر ساالنه 20 درصد افزایش تولید. 
با وجود افزایش تولید س��االنه که توسط اوپک 
مع��ادل 17/۵ درصد برای ایران منظور ش��ده 
بود. اما در عمل توس��عه ی صنعت نفت کشور 
در 1344 از منطقه ی کنسرسیوم فقط 9-10 
درص��د ب��ود. در صورتی که توس��عه ی نفت در 
لیبی و عربس��تان حتی از مقدار تعیین ش��ده 
توسط اوپک نیز فراتر رفت. در نامه ای که مدیر 
عامل وقت ش��رکت ملی نفت به کنسرس��یوم 
نوش��ت و تأکی��د ک��رد افزایش تولی��د معادل 
17/۵ درصد برای ایران مورد تأیید کشورهای 
اوپک اس��ت و اظه��ار امیدواری نم��ود که در 
محی��ط دوس��تانه ای تقاضاهای ایران بررس��ی 
ش��ود. گفتگو و مذاکره بین ش��رکت ملی نفت 
ایران و اعضای کنسرسیوم در 134۵ و 1344 
انجام ش��د و حین این مدت بارها نشست هايي 
در لن��دن بین نمایندگان ایران و ش��رکت های 
عضو کنسرسیوم تشکیل گردید. در ضمن بارها 
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مقامات ایرانی نارضایتی خود را از پیمان شکنی 
و اجحاف کنسرسیوم اعالم کرده و کنسرسیوم 
را تهدید به تصمیمی یک جانبه از طرف دولت 

ایران کردند.
به ه��ر ح��ال در اول آذر 13۵4 آخرین دور 
مذاکرات در لندن آغاز و سپس در تهران دنبال 
ش��د. در 24 آذر همان س��ال اعالم گردید که 
دولت ایران و کنسرسیوم بین المللی نفت ایران 

در مورد اختالفات خود به توافق رسیده اند.
کنسرس��یوم طبق موافقت نام��ه ای جدیدی 
به نام قراردادهای الحاقی ش��ماره یک در بهمن 
1344 و ش��ماره دو در آذر 134۵ پذیرفت که 
طی س��ه ماه یعنی تا اسفند 134۵، مقدار 2۵ 
درصد از اراضی تحت قرارداد )معادل 64900 
کیلومترمربع و ش��امل س��ه قطع��ه( که بدون 
فعالیت های نفتی ترک شده بود آزاد کند. البته 
باید یادآور ش��د که کنسرس��یوم طبق قرارداد 
س��ال 1333 می توانست تا سال 13۵8 تمامی 
نواحی را تح��ت کنترل خود نگه دارد و در این 
سال هم تنها 20 درصد آنرا آزاد کرد. همچنین 
کنسرسیوم موافقت نمود تا دو سال بعد تولید 
نف��ت ایران را ب��ه حداقل تقاضای این کش��ور 
یعنی 14-13 درصد افزایش دهد و س��رانجام 
پذیرفت معادل 20 میلیون تن نفت خام را طی 
پنج سال به شرکت ملی نفت ایران واگذار کند 
و ش��رکت ملی نیز این نفت را به کش��ورهای 
اروپای ش��رقی به فروش رس��اند ک��ه اعضای 
کنسرس��یوم در آن کش��ورها بازاری نداشتند. 
قیمت فروش این نفت توس��ط کنسرسیوم به 

شرکت ملی هرگز فاش نگردید.

تغییر و تحول  صنعت نفت ایران تا انقالب 1357
1- نوع قرارداد کنسرسیوم

ق��راردارد کنسرس��یوم نفت ایران در س��ال 
13۵2 لغو شد و طی قرار داد مخصوص خرید 
و ف��روش نفت ش��رکت های عام��ل به صورت 
پیمانکار ش��رکت ملی نف��ت درآمدند و تحت 

شرکت سهامی خاص خدمات نفت ایران تغییر 
نام دادند.

2- نوع قراردارد مشارکت
قانون نفت که در 1336 به تصویب رس��ید 
ش��رکت ملی نف��ت را مأم��ور ک��رد از طریق 
مش��ارکت ب��ا هر ش��رکت خارجی که کش��ور 
صاحب آن ش��رکت هم��ان حق را ب��ه ملیت 
ایرانی می داد وارد معامله ش��ود و هنگامی که 
نفت با حجم اقتصادی کش��ف می ش��د شرکت 
طرف ق��رارداد نیمی از مخارج اکتش��اف را به 
حس��اب ش��رکت ملی نفت ایران می گذاشت. 
مثاًل مي ت��وان به قرارداد نفتی اش��اره کرد که 
بین ایران و شرکت ژاپنی در 1349 بسته شد.

3- نوع قراردارد پیمانکاری
نوع سوم قرارداد در ایران، پیمانکاری بود که 

به طور خالصه به قرار زیر است: 
ش��رکت های نفتی خارجی بع��د از اینکه در 
مناقصه برنده می ش��دند می توانستند عملیات 
اکتش��اف را با هزین��ه ی خود برای مس��احت 
و زم��ان تعیین ش��ده )به طور معم��ول 8-10 
س��ال( آغاز کنند. حال اگر نفت به حد تجاری 
کشف نمی شد توسط ش��رکت ملی نفت ایران 
ارزیابی می گردید و آن ش��رکت حقوق خود را 
از دس��ت م��ی داد. اما اگر نفت ب��ه حد تجاری 
و اقتصادی کش��ف می ش��د ش��رکت پیمانکار 

می توانس��ت مقداری از آنرا به قیمت ارزان تری 
 از بازار جهانی خریداری کند که به طور معمول 
۵0-30 درصد تولید تعیین می ش��د و بستگی 
به موقعی��ت جغرافیایی میدان یا میادین نفتی 
ی��ا مق��دار تولید آن مخازن داش��ت. ش��رکت 
پیمانکار در صورت کش��ف میدان نفت تجاری 
و قبول بهره برداری اقتصادی از آن می توانست 
مخارج متحمل ش��ده برای عملیات اکتش��اف 
را به حس��اب هزینه عملیات منظور کند. بدین 
ترتیب که از قیمت هر بش��که نفت خام معادل 
10 س��نت را به عنوان مخارج عملیات کمتر از 
قیمت معمول می پرداخت. تا اواخر 13۵6 پنج 
ق��رارداد پیمانکاری از ای��ن نوع در ایران وجود 
داش��ت. البته شرکت خاص خدمات نفت ایران 

نیز پیمانکار بود اما با شرایطی کاماًل متفاوت.
در تابس��تان 13۵2 قانون��ی به ن��ام قان��ون 
جدی��د نفت ش��امل 30 ماده تدوین ش��د که 
روش و سیاس��ت نفتی کش��ور را پس از قانون 
نفت مصوب 1336 روش��ن می ک��رد. در واقع 
قرارداده��ای پیمانکاری ذکر ش��ده بر اس��اس 
همین قانون جدید نفت به مرحله اجرا گذارده 
ش��د. نحوه ی قراردادهای شرکت های فعال در 
ای��ران از طریق مش��ارکت یا پیمان��کار به طور 
کلی تحول جدیدی در صنعت نفت کشور بود. 
خارج از منطقه ی اس��کو بیش از 14 ش��رکت 
نقتی مختلف در نواح��ی فالت قاره ی ایران و در 
آبهاي خلیج فارس فعالیت داشتند. اين شرکت ها 
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عبارتن��د بودند بودند از: ایپاک، س��یریپ، الپکو، 
ایمنیکو، سوفیران، اگوکو و ...

ش��رکت ایپاک در 1340 میدان نفتی خارک 
را در ناحی��ه ی فالت قاره کش��ف کرد که یکی از 
بازارهای نفت این میدان، پاالیشگاه مدرس است 

که شرکت ملی نیز در آن سهیم است.
در 1341 میدان نفتی جدیدی کش��ف گردید 
که سروش نامیده ش��د. در 13۵4تولید نفت خام 
این می��دان 4۵ هزار بش��که در روز اعالم ش��د. 
ایپاک در 134۵ میدان نفتی فروزان را نیز کشف 
نمود. چهارمین میدان نفتی کش��ف شده توسط 
این ش��رکت میدان اردش��یر )ابوذر( ب��ود که در 
13۵6 تولی��دی معادل 200 هزار بش��که در روز 

برای این میدان برنامه ریزی شد.
ش��رکت س��یریپ تا 13۵7 س��ه میدان نفتی 
)ن��وروز، بهرگانس��ر و هندیج��ان( در فالت قاره 
خلیج فارس و سه میدان دیگر )شوروم، کوه ریگ 
و دودرو( در ناحی��ه ی باخت��ر کوه ه��ای زاگرس 
مرکزی داش��ت. شرکت الپکو در 1344 موفق به 
کشف میدان نفتی ساسان )سلمان( شد که تولید 
نفت خام آن در 13۵4 معادل 19۵ هزار بشکه در 
روز ب��ود. دومین میدان نفتی این ش��رکت به نام 
بهرام )بالل( مشهور شد. تولید نفت خام الپکو در 
جزیره ی الوان بود که با شرکت ایمنیکو مشارکت 

و همکاری داشت.
ایمنیکو از میادین نفتی رس��تم )رش��ادت( و 
رخش )رس��الت( در فالت قاره ایران بهره برداری 
می کرد که میانگین تولید رش��ادت روزانه معادل 

30 هزار بشکه نفت  بود.
ش��رکت نف��ت س��وفیران در 13۵7 امتیازات 
میادین نفتی س��یری-A,C,D,E و میدان هنگام 
را داشت. تولید نفت خام این میادین دقیقاً برآورد 
نش��ده اما صادرات نفت این ش��رکت از اواس��ط 
13۵6 شروع شد. تأسیسات بارگیری و انبارهای 
این ش��رکت در جزیره ی سيری قرار داشت و این 
شرکت افزون بر اختیار منطقه ای در خلیج فارس، 
امتیاز دو قطعه را در دشت کویر و حوالی کاشان 

نیز داشت.
نف��ت ایران ب��رای بریتانی��ا، ایاالت متحده 
و روس��یه منافع زیادی داش��ت و از همین رو 
موجب نگرانی ش��دید آنها بود و هر یک برای 
کس��ب امتیاز در این زمینه با یکدیگر رقابت 
می کردن��د. در این رقاب��ت، قدرت های بزرگ 
درگیر، خواس��تار حق انحصاری بهره برداری 
یا دس��ت کم س��همی از برخ��ی مناطق ایران 
بودند. قدرت های بزرگ رقیب از هر وسیله ای 
اس��تفاده می کردند؛ از فش��ارهای سیاسی و 
اقتص��ادی گرفته تا مانوره��ای نظامی، کودتا 
و اش��غال نظامی تا امتیازهاي��ي که در ایران 
به دس��ت آورده بودند ت��ا در صورت تصاحب، 
آنها را حفظ و تمدید کرده و گسترش دهند. 
در شمال، مخالفت روس��یه تعیین کننده بود 
اما ت��الش این کش��ور برای به دس��ت آوردن 
امتیاز ی��ا امضاي ق��رارداد بی نتیجه ماند. در 
حالی که در جنوب، هم مخالفت و هم موافقت 
بریتانی��ا مؤثر و تعیین کننده بود. بریتانیا پس 
از آنکه مجبور به عقب نش��ینی شد جای خود 
را ب��ه ایاالت متحده داد و آمری��کا نیز که در 
ابتدا به دنبال نس��خه ی شفابخشی برای ایران 
بود، خود چش��م طمع به این سرمایه ی ملی 
کشورمان دوخت و در س��ازش با بریتانیا، به 
ایران  اردوگاه امپریالیسم پیوس��ت. حکومت 
 ک��ه در دوران پهلوی  همواره تحت س��لطه ی 
یک الیگارش��ی اندک و نفع پرست قرار داشت 
و عاری از هرگونه پش��توانه ی مردمی بود، در 
عرصه ی وس��یع رقابت خارجی، احساس انزوا 
و ضعف ش��دیدی می کرد. از آنج��ا که ایران 
توان مقابله با همه یا حتی یکی از قدرت های 
خارجی را نیز نداش��ت به س��ازش با آنها تن 
داد و ای��ن س��رمایه ملی را ب��ه بریتانیا یا به 
اتحاد بریتانیا-آمریکا س��پرد تا از ّشر روس ها 
در ام��ان بماند. بهره برداری نفت به وس��یله ی 
ش��رکت نفت ایران و انگلیس و پس از آن در 
قالب شرکت ملی نفت و کنسرسیوم، در واقع 

مسیر سیاست نفتی پهلوی را ترسیم می کند.

صنعت نفت پس از انقالب 1357
انقالب اسالمی ایران دگرگونی های شگرفی را 
در سیاس��ت های نفتی کشور و حتی دنیا موجب 
ش��د و مانن��د ملی ش��دن صنعت نفت در س��ال 
1329 باید آنرا نیز نقطه ی عطفی در صنایع نفت 

کشور و جهان محسوب کرد.
پ��س از تحقق انقالب تمامی قراردادهای نفتی 
در دس��ت اجرا کأن لم یکن تلقی شده و با همت 
کارکن��ان زحمت کش صنعت نف��ت دوباره تولید 
از میادین نفتی آغاز ش��د و نخس��تین محموله ی 
نفت خام ایران در ش��رایط جدید در 14 اس��فند 
13۵7 بارگی��ری ش��د. محموله ی م��ورد نظر با 
باالترین قیمت بازار در آن زمان به شرکت ژاپنی 

فروخته شد.
از اواس��ط اس��فند 13۵7 تا اواخ��ر فروردین 
13۵8 جهت فروش نفت خام به صورت قراردادی، 
مذاکرات��ی با خریداران به عم��ل آمد که منجر به 
عقد 33 قرارداد با 26 کشور مختلف برای تحویل 
حدود 2/6 میلیون بشکه در روز طی مدت 9 ماه 

فروردین تا دی 13۵8 شد.
به دنبال قطع صدور نفت خ��ام به آمریکا که از 
14 نوامب��ر 1979 )23 آبان 13۵8( به مرحله ی 
اجرا درآم��د و جهت فروش س��همیه ی نفت خام 
ش��رکت های آمریکای��ی و جلوگی��ری از کاهش 
تولید، بي درنگ اقداماتی انجام شد و قراردادهای 
گوناگ��ون ب��ا ش��رکت های مختل��ف از جمل��ه 
ش��رکت های ژاپنی به امضاء رس��ید که به موجب 
آنها قیم��ت میانگین فروش حدود 16 دالر بیش 

از قیمت های رسمی بود.
در 13۵0 تع��داد چاه ه��ای ای��ران در مناطق 
نفت خی��ز جن��وب 7۵4 حلقه ب��ود و در 13۵7 
هنگام به ثمر رس��یدن انقالب اسالمی به 1397 

حلقه رسید.
با شروع جنگ تحمیلی و یورش ناجوانمردانه ی 
عراق به کش��ورمان، فصل تازه ای در تاریخ صنعت 
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نفت ایران گش��وده ش��د. در این جنگ، تأسیسات 
گس��ترده ی صنعت نفت ایران در خش��کی و دریا، 
نخس��تين هدف دشمن متجاوز بود و در نخستین 
روزه��ای جن��گ، پاالیش��گاه آب��ادان – یک��ی از 
بزرگ ترین پاالیش��گاه های جهان – بر اثر حمالت 
بی وقف��ه ی زمینی و هوایی دش��من به کلی از کار 
افتاد و به دنبال بمباران آن، تمامی تأسیسات نفت، 
گاز و پتروشیمی در خشکی و دریا طی هشت سال 

جنگ نابرابر، مورد تهاجم وحشیانه قرار گرفت.

بازسازی و توسعه ی صنعت نفت
با خاتمه ی جنگ، عملیات بازس��ازی و نوسازی 
صنای��ع نفت با ش��تاب و جدیت پیگیری ش��د و 
در ان��دک زمان��ی، ظرفی��ت پاالیش، ت��وان تولید 
و ص��ادرات، از مقدار قبل از آغ��از جنگ تحمیلی 
فرات��ر رف��ت. در ای��ن دوره وزارت نف��ت با وجود 
محدودیت های ناشی از اعمال تحریم توسط آمریکا 
و سایر کشورهای متحد آن توانست با آینده نگری 
مبتنی ب��ر برنامه ریزی مطلوب، توس��عه ی صنعت 

نفت را در دستور کار خود قرار دهد.
انعق��اد قرارداده��ای متعدد جهت توس��عه ی 
میادین نفت و گاز، از جمله مراحل هش��ت گانه ی 
توس��عه ی میدان پارس جنوبی، قرارداد توسعه ی 
میادین نفتی در فالت ق��اره ایران و جذب منابع 
خارجی برای اجرای طرح های اکتشافی، افزایش 
سطح تولیدات صنایع پتروشیمی از ٥٠٠ هزار تن 
قبل از پی��روزی انقالب به ١٢ میلیون تن، ارتقاء 
ظرفیت پاالیش نفت کش��ور از حدود ٧٠٠ هزار 
بشکه به یک میلیون و ٧٠٠ هزار بشکه در روز و 
برنامه ری��زی متنوع در منطقه ی ویژه ی اقتصادی 
پتروشیمی به عنوان قطب بزرگ اقتصادی کشور 
و همچنی��ن منطق��ه ی وی��ژه ی اقتصادی-انرژی 
پارس، گس��ترش گازرسانی و قرار گرفتن بیش از 
٣٧٠ ش��هر – ٦/٥ میلیون خانوار - تحت پوشش 
طرح های گازرس��انی، افزایش قابل توجه خطوط 
لوله ی فش��ار قوی و رشد بی س��ابقه ی پاالیش و 
انتق��ال گاز، بخش��ی از موفقیت های صنعت نفت 

بوده است.
در زمین��ه ی مناس��بات بین المللی نیز، تقویت 
جای��گاه اوپ��ک از طری��ق گس��ترش پیوندهای 
همکاری با اعضای س��ازمان و دیگر کش��ورهای 
تولیدکنن��ده و مصرف کنن��ده ی نف��ت، از جمله 
اهداف��ی بود که توس��ط وزارت نف��ت جمهوری 

اسالمی پیگیری شد.
صنع��ت نف��ت ایران، ط��ی س��ال های پس از 
پیروزی انقالب اس��المی عملکردی درخش��ان و 
کارنامه ای ممتاز داش��ت و با خوداتکایی و تجلی 
حقیقی صنع��ت ملی نفت، با ف��ن آوری روزآمد، 
مدیری��ت قدرتمند و نوآور، نیروی انس��انی ماهر، 
با تجربه و خ��الق، آینده نگری در هدف گذاری و 
برنامه ریزی طرح های توس��عه، با اقتدار کامل به 

پیش می رود.

صادرات نفت پس از انقالب 1357
صادرات نفت خ��ام کش��ور در 13۵6 به چهار 
میلیون و 840 هزار بش��که و در 13۵7 همزمان 
با پیروزی انقالب اس��المی به سه میلیون و 460 
هزار بش��که در روز رس��ید. در 13۵9 و 13۵8 با 
کاهش صادرات، صادرات نفت خام ایران به ترتیب 
ب��ه دو میلی��ون و 620 هزار بش��که و 770 هزار 
بش��که در روز رس��ید که این مق��دار در 1360 
دوباره به 930 هزار بشکه رسید. بنابراین کمترین 
صادرات نفت خام کشور از 13۵۵ تا 1382 مربوط 

به سال های 1360 و 13۵9 بوده است.
ص��ادرات نفت پس از این کاهش محس��وس، 
دوباره افزایش یافته و در 1362 و 1361 به ترتیب 
به دو میلیون و 110هزار و دو میلیون و 140هزار 

بشکه در روز رسید.
اما در طول شش سال یعنی از 1363 تا 1368 
صادرات نفت خام ايران به دو میلیون بشکه رسید 
که ای��ن دوره همزمان با جن��گ تحمیلی بود. با 
اتم��ام جنگ ص��ادرات نفت خام کش��ور افزایش 
یافت و از 13 69 تا دور جديد تحريم ها، صادرات 

همواره بیش از دو میلیون بشکه در روز بود.

ص��ادرات نفت خ��ام در پايان ده��ه ی هفتاد با 
کاهش 40 هزار بشکه ای مواجه شد و این کاهش 
ت��ا 1381 وج��ود داش��ت و بیش��ترین صادرات 
نفت خ��ام در 1382 به می��زان دو میلیون و ۵90 
هزار بشکه تحقق یافت. نکته ی قابل توجه اینست 
که ای��ران در طول س��ال هاي گذش��ته هیچ گاه 
نتوانس��ته به مرز صادارت شش میلیون بشکه در 
روز برسد و بیشترین صادرات نفت خام کشورمان 
از  ب��وده و پ��س  در س��ال های 13۵7- 13۵۵ 
پیروزی انقالب اسالمی به این مقادیر از صادرات 
نفت خام دست نیافته است. این در حالی است که 
در برنام��ه ی چهارم ایران باید به مرز تولید چهار 
میلیون و 4۵0 هزار بشکه ای نفت دست مي يافت.
ش��اید یک��ی از دالی��ل اصلی ع��دم موفقیت 
کش��ورمان در تولید و صادرات نفت خام تا سقف 
دهه ی 13۵0 عمر زیاد پاالیش��گاه ها و فرسودگی 
آنه��ا و نی��ز تحریم ه��ای اعمالی توس��ط آمریکا 
بوده اس��ت. بر اس��اس گزارش ها، صادرات نفت و 
گاز ايران طی س��ال هاي 1382-13۵۵ نوس��ان 
شدیدی داشته اس��ت. به طوری که صادارت نفت 
و گاز کش��ور از 24 میلی��ارد و 179 میلیون دالر 
در 13۵7 حتی به ش��ش میلیارد و 2۵۵ میلیون 
دالر در 136۵ همزمان با جنگ تحمیلی رس��ید. 
صادرات نفت و گاز در 13۵7 همزمان با پیروزی 
انقالب ب��ه 1۵میلیارد و 660 میلی��ون دالر بالغ 
ش��د که این مقدار در س��ال بعد یعنی 13۵8 به 
24 میلیارد و 1۵8 میلیون دالر رس��ید. صادرات 
نفت و گاز کش��ور از 13۵9 تا 1378 به استثنای 
س��ال های 1362 و 1361 کمت��ر از 21 میلیارد 
دالر بوده اس��ت. البته این مقدار در 1377 به نُه 

میلیارد و 933 میلیون دالر نیز رسید.
 کمتری��ن ص��ادرات نف��ت و گاز کش��ور طي 
1382-13۵۵ در 136۵ به میزان ش��ش میلیارد 
و 2۵۵ میلی��ون دالر بوده اس��ت. صادرات نفت و 
گاز در 1382 ب��ه مرز 27 میلیارد و 3۵۵ میلیون 
دالر رس��ید که در قیاس با س��الیان قبل رش��د 

قابل توجهی داشت.


