
كشور ایران در عرص قاجار، به علت ضعف در زمینه های مالی، 

اطالعاتی و فناوری جهت انجام تحقیقات، اكتشافات و بهره برداری 

از منابع نفتی، چندسالی پس از فوران اولین چاه نفت در جهان، 

شاهد ورود كارشناسان خارجی، به منظور بهره برداری از این منبع 

رسشار بوده است .

واگذاری امتیازهای نفتی، به عنوان �رۀ منفی برای شاهان قاجار 

در تاریخ معارص ایران، ثبت گردیده است. با اعطای امتیازهای نفتی 

زیان هایی به عرصۀ اقتصادی كشور وارد آمد، و پیامدهای حقوقی، 

سیاسی، اجت¨عی و اقتصادی به دنبال داشت و زمینه ساز تحكیم و 

تثبیت نفوذ و اقتدار خارجی ها در ایران گردید. 

این مقاله، برآن است تا با استفاده از اسناد ومنابع موجود، نگاهی 

تاریخی وحقوقی به قراردادهای نفتی عرصقاجار داشته باشد؛ ابتدا 

مروری برانواع قراردادهای نفتی و ماهیت حقوقی امتیاز دارد و به 

دنبال آن، اشارۀ كوتاهی به امتیازهای نفتی عرصقاجار خواهد داشت.

ڪلیدواژه ها 
 نفت/ قراردادهای نفتی/ امتیازها/ قاجار. 
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عرصقاجار، به عاملی منفی در اقتصاد 

ایــران تبدیل شــده بود، بــا مدیریتی 

صحیح و خردمندانه می توانست موتور 

توسعۀ ملی کشور شود. اما آنچه مانع 

تحقق این مهم شــد، مدیریت اشتباه 

حاکم بر درآمدهــای نفتی وگروه های 

ناآگاهــی  و  قــرارداد  منعقدكننــدۀ 

وتجربیات ناكافی آنان بود
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تأملی تاریخی وحقوقی بر قراردادهای 
نفتی ایران درعرصقاجار

مقدمه
ايرانيان باستان زبانة آتش را در آتشكده هاى خود، به كمك نفت روشن نگه مى داشتند و از 
آن، براى درمان برخى بيمارى ها، برگزارى جشن ها و بندكشى درز ساختمان ها وكشتى ها 
بهره مى بردند(مزيدى،1374،ص7). اما در اواخر قرن نوزدهم بود كه نفت، به عنوان ماده اى 
گرانبها براى كاربرد در صنعت شناخته شد و در پى آن، پاى انگلستان و روسيه به ايران باز 

شد و ناآگاهى دولتمردان وقت، باعث دادن امتيازهائى به اين كشورها گرديد.
در مورد نقش نفت در اقتصادكشور، دو ديدگاه متفاوت وجود دارد. گروهى، نفت 
را"طالى سياه و به عنوان محّرك رشد و توسعه" مى دانند و اين  ثروت خدادادى را، به 
عنوان منبع درآمد، مزيت فوق العاده درترقى و تحول اقتصادى و عامل سرعت بخشيدن به 
گردش چرخ هاى اقتصاد مى شمارند و برنقش محورى آن در پيشبرد برنامه هاى توسعه و 
سازندگى كشور، تأكيد دارند(ذوقى،1370،ص26؛شيخ نورى،1369،ص65). برخى ديگر، 
اين ماده را"بالى سياه" مى خوانند و سرمايه گذارى در اين بخش را، به منزلة زيان به پيكرة 
كشور قلمداد مى كنند. مطالعة قراردادهاى نفتى عصر قاجار، تقريباً مؤيد نظر دوم مى باشد. 
درهمين راستا، گروهى از كارشناسان بر اين باورند كه نفت، يكى ازعلل اصلى توسعه نيافتگى 
كشور و پوششى برضعف ها و ناكارآمدى هاى اقتصادى و مسبب اصلى كاهش فرهنگ 
نظم، تالشگرى و قناعت در ابعاد گوناگون است2 و برخى ناامنى هاى اقتصادى واجتماعى، 
به گونه اى ناشى از اتصال به اين منبع خدادادى مى باشد.(نصرى،1380،صص162-161)   

اگرچه اوضاع ايراِن بدون نفت را نمى توان با قطع و يقين ترسيم كرد، اما نبايد از 
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آثار منفى نفت در حوزه هاى گوناگون غافل بود. نفت، يكى از عوامل كسب قدرت و 
تأثيرگذارى بر ارادة سياسى كشورهاى فاقد انرژى، و عامل اصلى بروز جنگ ها در يك قرن 
اخير بوده است. بانگاهى به قراردادهاى نفتى عصر قاجار،  مشخص مى گردد كه اين گونه 
قراردادها جز نفوذ سياسى خارجى ها، توزيع ناعادالنة ثروت، تنزل درآمد سرانه و باألخره، 
گسترش فساد مالى در نهادهاى دولتى و شبه دولتى چيزى عايد مردم و اقتصاد كشور نشد 
و آشفتگى اوضاع سياسى كشور را نيز بايد از جملة عوارض آشكار اين نابسامانى ها شمرد. 
به طورى كه نفت، موجب شد يكى از نهضت هاى اجتماعى معاصر ايران -كه با هدف 
حاكميت مردم بر منابع انرژى شكل گرفته بود- ساقط شود و به كمك حاميان كودتا در 
مجلس هيجدهم قرارداد كنسرسيوم موسوم به "قرارداد فروش نفت وگاز"به تصويب برسد 
وتقريباً همان وضعيت پيش از ملى شدن نفت به اجراگذاشته شود (نصرى،1380،صص97-

98) و استقالل و سرنوشت كشور نيز، همراه با آن مسيرديگرى بپيمايد.
چارچوب تاريخى و حقوقى قراردادهاى نفتى عصر قاجار،گوياى شرايط ومحدوديت هائى 
است كه حاكم برتصميم گيرى سياسى دولتمردان درآن دوره ها بوده است. براى نمونه، 
قرارداد دارسى در زمانى امضا شد كه دولت ايران نه قدرت داشت و نه آگاهى. درفاصلة 
ميان قرارداد دارسى و تجديد نظر در قرارداد، كشور ايران، انقالب مشروطه، تدوين قانون 
اساسى، تأسيس مجلس، كودتاى 1299 و انتقال سلطنت را از سلسلة قاجار به سلسلة 
پهلوى پشت سر گذاشت. دراين فاصله، دولت هاى وقت كوشيدند تا از راه هاى گوناگون، 
شرايط حقوقى و سياسى حاكم بر قرارداد را تغيير دهند. اما اين كوشش ها تقريباً همه جا به 

سبب قدرت و دخالت دولت هاى انگليس و روس، با شكست روبه رو مى شد. 
بهره گيرى از نفت در ايران تاسال 1287ش.محدود بود و جنبة غيربازرگانى داشت. با 
اكتشاف نفت در مسجد سليمان، صنعت نفت ايران پايه گذارى گرديد(سعادت،1346،ص404) 
و نياز روزافزون دنياى صنعتى به نفت در مقام بزرگ ترين و مهم ترين منبع تأمين انرژى، 
مسير اجتماعى و اقتصادى كشور را به كلى تغيير داد. با روانه شدن  نفت و فرآورده هاى آن 
به بازارهاى جهانى، ساختار و كاركرد تمامى نهادهاى سياسى، اجتماعى، اقتصادى و حتا 
فرهنگى كشور، به شدت تحت تأثير قرارگرفت. به طورى كه ماهيت و هويت اين نهادها 
را وابسته به خود كرد و اگر نفت نمى بود، تمامى مناسبات و معادالت سياسى، اقتصادى و 

اجتماعى ايران، دستخوش تغييرات و تحوالت اساسى مى گرديد.

انواع قراردادهای نفتی
 قراردادهاى نفتى در جريان تحوالت تاريخ معاصر ايران و درمسير اقتصادى كشور در 
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قرن اخير، از جملة مسائل راهبردى در تحليل هاى اقتصادى، اجتماعى،حقوقى و سياسى 
ظاهرگرديد.  امتياز  شكل  به  ابتدا  ايران  در  نفتى  قراردادهاى  مى شود.  محسوب  ايران 
آن گاه به مرور از قالب امتياز خارج شد و تحت عنوان قراردادهاى نفتى مطرح گرديد. 

(شهروان،1375،ص3)
به طوركلى، قراردادهاى نفتى به چهار نوع مشاركتى، خدماتى ،كنسرسيوم و امتيازى 
تقسيم مى شوند.1 كارشناسان حقوقى، قراردادهاى نفتى را عبارت از اكتشاف، استخراج و 

فروش نفت مى دانند.(انصارى،1380،ص 82) 
(شهروان،1375، قراردادهاى كنسـرسيوم -كه براساس تنصيف عوايد پى ريزى شده بود
ص3)- در طول دهة 1330ش. در ايران رواج يافت و پس از آن، برخى از كشورهاى نفتى 
از اين نوع قرارداد استفاده كردند.2 شايان گفتن است كه قراردادها به طوركلى سيرتكاملى 
داشته و در وضع و تصويب آن ها شرايط زمانى و مكانى و ساير موقعيت هاى سياسى دخالت 

داشته است (مقامى اصل،1351،ص5).
قراردادهاى مشاركت، به قراردادهاى مشاركت در توليد، قراردادهاى مشاركت در 
سود و  قراردادهاى مشاركت در سرمايه گذارى تقسيم مى شوند. براساس قرارداد مشاركت، 
نفت وگاز توليد شده، ميان دولت و شركت سرمايه گذار تقسيم مى شود. حقوق مالكانه، 
متعلق به دولت است؛ اما به واسطة مشاركت، دولت ميزبان به طور معمول از طريق شركت 
ملى نفت در زمينة مديريت عمليات با شركت سرمايه گذار مرتبط است. در اين قرارداد، 
شركت خارجى، مقيد به پرداخت پنجاه و پنج درصد منافع خود به عنوان ماليات مى باشد 

(موحد،1357،ص141)  و در برخى موارد، پرداخت بهرة مالكانه نيز تصريح شده است.
قراردادهاى خدماتى، يكى از قديمى ترين شكل هاى روابط قراردادى شناخته شده 
ميان افراد و جوامع به شمار مى آيد. قراردادهاى خدماتى، به سه گروه (صرفاً خدماتى، 
موجب  به  مى شود.  تقسيم بندى  متقابل)  بيع  خدماتى  و  خطرپذيرى  با  توأم  خدماتى 
اين نوع قرارداد، پس از كشف و بهره بردارى از اولين ميدان نفتى، ازميدان هاى ديگر 
پنجاه درصد تفكيك و به عنوان "ذخيرة ملى"در اختيار شركت ملى نفت ايران گذارده 
مى شود(موحد،1357،ص143). در اين نوع قرارداد، توليد در اختيار كشور ميزبان قرار 
خواهد گرفت و شركت عامل، طبق شرايط قرارداد از مبلغى مقطوع به عنوان بازپرداخت 
سرمايه همراه با ميزان بهره و  احتمال  ضرر و زيان ، بهره مند خواهد شد. قراردادهاى خريد 
خدمات همراه با مخاطره ، در قياس با انواع ديگر قراردادها، كاربرد كم ترى دارد و تنها زمانى 
كه خطر در ميان باشد، به آن توجه مى شود و بايد مخاطره،  مربوط به كشف ميدان هاى 
نفت و گاز باشد. اگركشفى صورت نگيرد، قرارداد به خودى خود لغو خواهدشد. اما اگر 
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نفت يا گاز كشف شود، شركت ملزم است آن را به مرحلة توليد برساند. در سال هاى اخير، 
بيع متقابل در بخش نفت، گاز و پتروشيمى، براى توسعة ميدان ها و افزايش توليدات آن 

استفاده شده است.( رستم زاده گنجى،1385،ص7)
قراردادهاى امتيازى، از قديمى ترين و ابتدائى ترين قراردادهاى نفتى به شمار مى روند. 
در اين نوع قرارداد، شركت عامل، تمام هزينه ها را متقبل مى شود و تعهدى در زمينة عرضة 
محصول در داخل ندارد و مالكيت تجهيزات ازآِن شركت خارجى مى باشد. سهم دولت 
از اين قرارداد، معموالً دو چيز است: يكى حق االرض يا بهرة مالكانه و ديگر، ماليات.

(ايرانپور،1387،ص27)
قراردادهاى منعقدشده در صنعت نفت و گاز ايران در عصرقاجار ، از نوع امتيازى 
بوده است كه مهم ترين آن، قرارداد دارسى بود. در سال 1901م."ويليام ناكس دارسى"1-در 
امتيازى كه از دولت ايران گرفت- حق انحصارى اكتشاف، استخراج و بهره بردارى از نفت، 
گاز طبيعى، قير و موم طبيعى و ساخت انحصارى خط لوله را در تمام كشور بجز پنج استان 

شمالى، به خود منتقل كرد. 
هيچيك از قراردادها، به خودى خود خوب يا بد نيست. نوع قرارداد، تنها چارچوب 
و ظرفى براى تقسيم منافع ناشى از همكارى است. از اين نظر، اين كه چه نوع قراردادى، 
در چه شرايطى بتواند منافع طرفين قرارداد را تأمين كند و ظرف قرارداد با چه مظروفى 
پر شود، به عوامل متعدد بستگى دارد.شركت هاى نفتى و كشورهاى ميزبان با توجه به 
شرايط متفاوت، به انواع گوناگون قرارداد عالقه نشان مى دهند؛ اما اين گرايش عمومى، 
به اين معنا نيست كه نوع انتخاب شده، بهترين نوع قرارداد است و مى تواند منافع طرفين 

را تضمين كند. 

ماهیت حقوقى امتیاز
از آغاز پيدايش صنعت نفت درخاورميانه -كه با امتيازنامة دارسى در ايران شروع گرديد-تا 
سال 1950كه اصل تنصيف منافع، مرسوم شد، به طوركلى قراردادهاى نفتى را امتياز يا 
امتيازنامه مى گفتند و مى نوشتند. اولين بار در قرارداد رويتر، اين واژه در معنى اصطالحى 
آن به كار رفت(موحد،1357،ص272). اين عنوان، به دليل امتيازهاى انحصارى، اختيارات 
مطلق وسود افسانه اى كه قراردادهاى نفتى براى شركت ها داشتند، اصطالح مناسبى بود. 
بعدها كه دولت ها و ملت هاى صاحب نفت پى به اهميت اين مادة حياتى بردند و به تدريج 
سهم بيش ترى از منافع و دخالت بيش تر درعمليات را خواستار شدند، شركت هاى نفتى 
استفاده از واژة امتياز را مناسب نديدند. چراكه امتياز، حكايت از بخشش يكجانبة حاكمان 
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كشورها داشت و معرف قرارداد نبود.(فرهنگى،1347،صص3-1)
روابط حقوقى و  تنظيم  ابتدائى ترين شيوه هاى  و  قديمى ترين  از  امتيازى،  اعطاى 
قراردادهاى نفتى كشور دارندة نفت با شركت هاى نفتى خارجى به شمار مى رود. در 
قراردادهاى امتيازى، دولت -كه مالك مخزن و يا ميدانى مشخص است- آن را به شركتى 
واگذار مى كند و شركت يادشده، سرمايه گذارى در عمليات اكتشاف، توسعه، بهره بردارى 
و بازاريابى محصول آن ميدان را بر عهده مى گيرد. در اين نوع قرارداد، شركت سرمايه گذار، 
كلية هزينه هاى مربوط را مى پذيرد و بهرة مالكانه و ماليات نيز به مالك مخزن تعلق 
مى گيرد. اين نوع قرارداد، اگر با موفقيت در اكتشاف نفت و گاز همراه نشود، به طور 
معمول 5-6 سال اعتبار دارد؛ اما در صورت كشف ميدان نفتى و گازى، معادل عمر ميدان 
(حدود 25 تا 40 سال) دوام خواهد داشت(رستم زاده گنجى،1385،ص7). اين نوع قرارداد، 
به شكل هاى ديگرى مانند اعطاى اجازة بهره بردارى، اعطاى پروانة بهره بردارى و اجاره نيز، 
به كار مى رود و به دليل سهم بندى منافع در قياس با گذشته، تغييرات عمده اى كرده است. 
درگذشته، اعطاى امتياز دولت ها به مدت طوالنى (پنجاه تا يكصد سال )صورت مى گرفت 
و به منظور تفحص واستخراج، منطقة وسيعى با منافع ويژه به گيرندة امتياز -كه نظارت 
كامل بر توسعه و توليد نفت داشت- واگذار مى شد(آريان كيا،1388،صص201-200). 
حال آن كه در قراردادهاى امتيازى امروز، منطقة امتيازى و مدت زمانش محدود است و 
دارندة امتياز، ملزم به استرداد تدريجى حوزه هاى نفتى است و از نظر منافع، ميان امتياز 
دهنده و امتيازگيرنده، انعطاف پذيرى بيش ترى وجود دارد؛ به طورى كه در صورت افزايش 
قيمت نفت، ساز وكارهائى براى افزايش منافع ميزبان پيش بينى شده است و زمينة نظارت 
بيش تر براى دولت مهيا مى باشد(منصورى نراقى،1350،ص11). در برخى از قراردادهاى 
امتيازى، صاحب امتياز هزينه ها را بيش از درآمدها گزارش مى نمايد و با حساب سازى و 
ارائة گزارش هاى غيرواقعى، حتا از پرداخت سهم واقعى كشور ميزبان براساس قرارداد نيز 
خوددارى مى كند. اين واقعيت، چه در مورد قراردادهاى سنتى عصرقاجار و چه در مورد 

قراردادهاى كنونى، صادق است.

امتیازهای نفتی عرصقاجار
۱.امتیاز رویرت1  

نخستين بار در سال 1855م.، زمين شناسى انگليسى، به منظوركشف نفت درايران، شروع به 
فعاليت كرد (تفرشى،1365،ص38) و اولين امتياز نفتى، قرارداد رويتر بودكه در سال 1872م. 
در زمان صدارت ميرزاحسين خان سپهساالر، در 24 ماده با بارون جوليوس دو رويتر2، امضا 
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۱. درسال ۱۸۷۲، یکی از اتباع انگلیس به 

نام بارون جولیوس دورویرت امتیازنامه ای 

از نارصالدین شاه گرفت که در آن، افزون 

بر بسیاری امتیازهای دیگر، این حق نیز 

داده شده بود که از کلیۀ منابع طبیعی 

موجود در ایران بجز طال، نقره و دیگر 

سنگ های قیمتی، بهره برداری کند و در 

ازای آن، مبلغ ناچیزی به شاه بپردازد.

بنگرید به: فاتح،۱۳۸۴،ص۲۴۶.

2. Baron Julius de Reuter
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شد. قراردادى كه به خيال سپهساالر، آبادانى و نوگرائى براى كشور به ارمغان مى آورد و 
مى توانست خزانة خالى ناصرالدين شاه را كمى پرنمايد. (فاتح،1384،ص246 ) 

رويتر، امتيازنامه اى از ناصرالدين شاه گرفت كه درآن(اضافه بر بسيارى امتيازهاى ديگر)،  
به وى اين حق نيز داده شد تا ازكلية منابع طبيعى موجود در ايران( بجز طال، نقره و ديگر 
سنگ هاى قيمتى)، بهره بردارى نمايد. به موجب اين قرارداد70 ساله، رويتر قراربود در ايران 
به تأسيس بانك، جاده كشى، احداث راه آهن سراسرى و تأسيس كارخانه هاى صنعتى بپردازد 
(فاتح،1384،ص246) و در مقابل، طبق مادة 11 حق استفاده از نفت، زغال سنگ، مس، آهن 
و سرب و نيز، استفاده ازهرنوع منابع(بجز طال، نقره و سنگ هاي قيمتي) و تمامى اراضى 
جنگلى و آب ها را داشت. هر چند رويتر در ازاى اين ها 15درصد سود خالص هر معدنى 
را-كه مورد بهره بردارى  قرارمى داد- مى بايست پرداخت مى كرد(ذوقى،1370،صص41-

42). اما تمام آن ها هرگز جايگزين منابعى نمى شد كه مى توانست به مدت 70 سال از آن ها 
استفاده كند. اين امتياز، به قدرى همگان را دچارحيرت كرد كه لرد كرزن1 درباره اش چنين 

گفته بود:
وغريب به  "واگذارى كلية منابع صنعتـى كشور به دست يك نفر خارجى، حقيقتاً عجيب 
نظر مى رسد و حرارت انگليسى دوستى در تهران، در هيچ تاريخى به اين اندازه باالنرفته بود".
(لسانى،1357،ص17) اما اين قرارداد، به دو دليل اصلى خيلى زود ملغا شد:يكى مخالفت مردم 
وشخصيت ها به رهبرى حاج مالعلى كنى و آيت اهللا سيد صالح عرب؛ ديگر، مخالفت هاى 
روسيه(ذوقى،1370،ص44) كه سرانجام منجر به امضاى قراردادى شد و به موجب آن 
قرارداد، روسيه متعهد گرديد به خاك افغانستان تجاوز نكند و انگليس نيز-كه در هند داراى 
منافع حياتى بود- متعهد گرديد تا قرارداد رويتر را لغو نمايد.(منصورى،1381،صص55-53)

هر چند امتياز رويتر، قراردادى بين ايران و يك شخص انگليسى بود، اما مسلماً پروژه هاى 
بزرگى چون احداث راه آهن سراسرى وكارخانه هاى صنعتى و نيز راهسازى هاى سراسرى 

بدون كمك هاى دولت انگليس امكان پذير نبود.
پس از لغو اين قرارداد، رويتر به دولت انگليس شكايت بُرد و پيگيرى آن دولت، باعث 
شد تا به كمك امين السلطان مجدداَ قراردادى با ايران منعقد نمايد. (فاتح،1384،ص248)
اين امتياز، به تأسيس بانك شاهى در ايران انجاميد(ساكما: 240030209) كه در دهه هاى 
آغازين اين قرن در ايران نقشى مؤثر ايفاكرد.2 هرچند به موجب اين امتياز مى توانست 
ازمنابع نفتى كشورهم بهره بردارى نمايد(ذوقى،0731،ص15) اما فعاليت مربوط به اكتشاف 
و بهره بردارى نفت به جائى نرسيد و درنتيجه، رويتر از اين بخش قرارداد صرف نظركرد.
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۱. لرد كرزن ، مدتی نایب السلطنۀ
هندوستان و بعدها وزیرامورخارجۀ 
انگلستان شد.

برای كسب اطالع بیش تر،بنگرید به: 
فاتح،  ۱۳۸۴،پاورقی،تهران:
نرشعلم،ص۲۴۵.

۲. امتیاز بانك شاهی، حقوق زیادی برای 
رویرت منظوركرده بود. برای كسب 
اطالع بیش تر،بنگرید به:
 تیموری،۱۳۶۳،صص۱۹۹-۱۹۱.
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۲. امتیازدالكى
هوتز1-كه در بوشهر به واردات و صادرات كاال مشغول بود- درسال 1884م.امتيازاستخراج 
نفت را در، حوزة دالكى وجزيرة قشم از ناصرالدين شاه گرفت و براى استخراج نفت، 
دست به حفرچاه زد.(ذوقى،1370،ص 36) چند چاه را هم در حوزة امتيازى تا عمق 
270 متر زد وچون به نفت نرسيد، از ادامة كار منصرف شد(منصورى،1381،ص56 ) و 
شركت مذكور، امتياز خود را به شركت معادن ايران2 واگذار كرد.آن شركت هم، سه سال 
در قشم به كاوش پرداخت و نتيجه اى نگرفت و دراين راه ناكام ماند.(لسانى ، 1357،ص2) 
سرانجام، دولت ايران امتياز هوتز را درسال 1899م. لغو كرد و شركت نيز، رسماً درسال 

1901 م . منحل شد. (نصرى،1380،ص78؛ ذوقى،1370،ص37) 

۳. امتیاز دارسی 
امتياز مهم ديگر در موضوع نفت ايران، مربوط به ويليام ناكس دارسى انگليسى است. 
در آغاز قرن بيستم، «آنتوان كتابچى»، بانى و مسبب قراردادى شد كه پيامدهاى آن، هم 
در عرصة بين الملل و هم در امور داخلى ايران، تغييرات اقتصادى وحقوقى شگرف و 
بنيادينى به وجود آورد. وى -كه بوى نفت به مشامش خورده بود- در اين باره با نمايندة 
يك سرمايه دار خطرپذير انگليسى به نام دارسى مذاكره كرد.(فاتح،1384،صص251-250) 
كتابچى با استناد به مطالعات يك زمين شناس فرانسوى3، وجودمنابع سرشار نفت را در ايران 
به نمايندة دارسى وعده داد. آن گاه دارسى براى اطمينان بيش تر، دو نفر از زمين شناسان آگاه 
را به نام هاى برلز4 و دالتن5، به منظور بررسى هاى كامل تر، رهسپار ايران كرد؛ در تالش ها و 
كاوش هاى آنان، مشخص گرديد كه منابع نفتى در كرمانشاه و بويژه قصر شيرين، شوشتر 
و برخى نقاط ديگر وجود دارد.(ذوقى،1370،ص52) نهايتاً كتابچى، با تالش فراوان موفق 
شد نظر دارسى را جلب نمايد.(رايت،1364،ص 219) درهمين راستا، دارسى نمايندگانى 
همراه با كتابچى راهى ايران كرد تا براى دستيابى به اين منابع سرشار، امتيازنامه اى از 

مظفرالدين شاه قاجار دريافت نمايد.(ذوقى،1370،ص53)
به اين ترتيب، باكوشش هاى دو نفر از نمايندگان دارسى و همكارى ميرزاعلى اصغرخان 
امين السلطان(اتابك اعظم)، در سال1901م. /1319ق ./ 1280ش. با توشيح مظفرالدين شاه، حق 
انحصارى اكتشاف، استخراج و بهره بردارى، حمل و نقل، فروش نفت و فرآورده هاىآن و تمام 
عمليات مربوط به منابع نفت ايران را، به مدت 60 سال به دست آورد.(فرهمند،1385،ص164)

مخالف خوانى روس ها نيز، مانع از عقد چنين قراردادى ميان دارسى و مظفرالدين شاه 
نشد. آن ها تنها توانستند پنج ايالت شمالى را از محدودة امتياز خارج كنند و درسيطرة 

1. Hotz

2.Øe Persian Mining 

Corporation

۳. درسال۱۸۹۱م. والی کرمانشاه، به 

باستان شناسی فرانسوی به نام مورگان 

پیشنهاد کرد تا در مناطق تحت 

حکومتش به اکتشاف منابع نفت بپردازد. 

درنتیجۀ کاوش های مورگان و گروه 

باستان شناسانی که با او کار می کردند، 

معلوم شد در منطقۀ قرصشیرین، 

ذخایر نفتی درخور مالحظه ای وجود 

دارد. این کشف را، مجلۀ علمی پاریس 

منترشکرد و در نتیجۀ آن، ویلیام ناکس 

دارسی، تصمیم گرفت در زمینۀ کشف 

و استخراج نفت در ایران رسمایه گذاری 

و فعالیت کند. این امتیاز، با تالش یکی 

از اتباع ایرانی به نام کتابچی خان، رئیس 

گمرک ایران و ِرسهÜی دروموندلوف 

(وزیِر مختار انگلیس در ایران)، به 

دارسی داده شد. از آن جا که کتابچی خان 

به منابع نفتی ایران آگاهی داشت، از 

انگلیسی ها درخواست كرد تا ضمن 

معرفی رسمایه داران خود، آن ها را برای 

حضور در ایران و رسمایه گذاری در 

اکتشاف منابع نفتی تشویق �ایند. 

ویلیام -که ثروت زیادی داشت- تصمیم 

گرفت آن را در کاوش های نفتی به 

کار اندازد. بنگرید به:غالمرضا افخمی، 

مروری بر سابقۀ قراردادهای نفت 

در ایران

from: http://www.ás-iran.org/fa/

resources/development-series/

oil/review

4. Burls

5. Dalton
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نفوذخودقراردهند.( سيمبر،1387،صص18-19) در قبال آن، ايران 20 هزار ليره به صورت 
نقد و20 هزار ليره به صورت سهام دريافت كرد. طبق قرارداد، بايد 16 درصد از منافع 
خالص ساالنة تمام شركت هائى كه به موجب اين امتياز تشكيل مى شدند، به ايران تعلق 

مى گرفت.(نصرى،1380،ص81)
به اين ترتيب امتياز نفت ايران بجز ايالت هاى خراسان، مازندران، آذربايجان و استرآباد، 
از نهم صفر سال 1319 ق. به دارسى واگذار گرديد.(ذوقى،1370،ص54) هنگامى كه خاطر 
دارسى از انعقاد قرارداد و تأييد مظفرالدين شاه آسوده شد، براى گسترش عمليات تحقيق، 
كاوش و اكتشاف منابع نفت در ايران، تعدادى از حفاران و مهندسان كانادائى، لهستانى و 
آمريكائى را، از راه بصره و بغداد به چاه سرخ در حوالى قصر شيرين-كه آن زمان متعلق 
به ايران بود- اعزام كرد. اين گروه، موفق شدند اولين چاه نفت را در ژرفاى 507 مترى 
و دومين چاه را نيز در عمق بسيارزياد ايجاد كنند كه البته نفت چندانى نداشت و بناچار، 
تصميم گرفتند درجنوب به كار اكتشاف بپردازند.(ذوقى،1370،ص58) مدتى پس از كشف 
نفت و حفر اولين چاه نفتى در منطقة نفتون مسجدسليمان به وسيلة شركت دارسى، ايران 

به عرصة رقابت هاى بين المللى بر سر انرژى وارد شد.
اين امتياز را، در اوايل كار طرفين قرارداد چندان جدى نگرفتند وحتا پس از چند 
سال -كه از اقدامات بى نتيجة اكتشافى آن مى گذشت-  امتيازداران درصدد برآمدند تا از 
ادامة كار صرف نظر كنند.( منصورى، 1381، صص57-60 ) هيئت حفارى دارسى، پس از 
شش سال حفارى، نوميدانه قصد مراجعت به كشور خود را داشت؛ ولى بر اثر مساعدت 
و جسارت برخى از مديران و مهندسان دارسى، پس از تالش هاى گسترده، سرانجام در 
سال 1908م./ 1287ش.، در آخرين لحظاتى كه حفارى رو به اتمام بود، اولين چاه نفت 
ايران در مسجدسليمان با فشار زياد فوران كرد(ذوقى،1370،ص59) و اين، آغاز تحولى 
جديد در عرصة سياسى- اقتصادى ايران و جهان شد. پس از آن، صاحبان امتياز با قاطعيت 
بيش ترى عمليات اكتشافى خود را ادامه دادند و با كشفيات جديد نفت، سرمايه گذارى هاى 

گسترده ترى در اين باره ضرورت يافت.(شاهدى،84 13،ص 12)
نفت ايران، هنگامى اهميت بيش ترى پيدا كرد كه دولت انگلستان، در پى محاسبات 
كارشناسان اقتصادى- سياسى آن كشور، درصدد برآمد تا به طور مستقيم تر در اين طرح 
عظيم مشاركت نمايد و آن، تصميم دولت انگلستان به خريد سهام دارسى بود. سردمداران 
امر، مصلحت در آن ديدند تا به هر قيمتى،  مانع از آن شوند كه امتياز دارسى به دست 
خارجيان بيفتد و كوشيدند سرماية كافى براى دارسى تهيه كنند تا او عمليات را ادامه دهد 
و اين ها به تدريج عقيدة عمومى را براى دخالت مستقيم دولت انگلستان درامر نفت فراهم 
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سازند.(عيسوى ،1388،ص32 ) بدين ترتيب، درسال 1909م. شركت "سنديكاى امتيازات"1 به 
شركت نفت انگليس و ايران تغييرنام يافت2 و دست دارسى از نفت كوتاه شد.(مطيع،1383،ص
نصر،1363،ص373) در طول سال هاى جنگ جهانى اول، 30 حلقه چاه در اين منطقه زده  17؛
شد. پس  از جنگ  اول  جهانى  بود كه  انگلستان  درصدد برآمد تا نفوذ خود را در حوزه هاى  نفتى  
ايران  بيش  از پيش  پابرجا سازد و از ورود هر كشور يا شركت  نفتى  ديگر به  اين  مناطق  جلوگيرى 
به  عمل  آورد.(شاهدى،84 13،ص 12) پس از آن، دولت انگلستان خود، مالك بالمنازع منابع 
عظيم نفتى ايران در بخش هاى جنوب و جنوب شرقى ايران شد. شركت نفت ايران و انگليس، 
در تداوم فعاليت هاى خود، قراردادى هم با شيخ خزعل منعقد ساخت.(ساكما:240022364 ) 

در اين ميان، نبايد از اهميت فوق العادة نفت ايران براى انگلستان غافل بود.
ديرى نگذشت كه دولت انگليس، تصميم گرفت از نفت براى سوخت كشتى هائى 
بهره بگيرد كه زغال سنگ مصرف مى كردند. وقتى چرچيل در اين زمينه مسئوليتى پيدا 
كرد، براى اجراى اين تصميم، تالش فراوانى انجام داد و مراحل قانونى آن را پيگيرى 
كرد و به تأييد مجلس و پادشاه بريتانيا رساند.(فاتح،1384،صص266-267) اين حركت، 
چند روز با آغاز جنگ جهانى اول فاصله داشت و از همان زمان، اختالف ميان ايران و 
شركت نفت جدى شد. با ورود متفقين به كشور و قرار گرفتن ايران در عرصة تاخت و 
تاز سربازان اروپائى، برخى از لوله ها و خطوط نفتى قطع شد و شركت نفت، دولت ايران 

را عامل خرابى ها قلمدادكرد.(ساكما:240014428) 
نفت ايران، نقش قاطعى در تأمين انرژى و سوخت ناوگان دريائى انگلستان، در 
سراسر جنگ اول جهانى داشت؛ به ويژه پس از جنگ اول جهانى بود كه انگلستان درصدد 
برآمد تا نفوذ خود را در حوزه هاى نفتى ايران، بيش از پيش پابرجا سازد و از ورود هر 
كشور و يا شركت نفتى ديگر به اين مناطق جلوگيرى نمايد. در اين هنگام شركت نفت 
ايران و انگلستان، منشأ حوادث تلخ در ايران شد. با توجه به ثروت عظيمى كه از كشف 
و صدور نفت ايران عايد انگليس مى شد، خيلى زود بر محافل داخلى كشور آشكار شد 
كه قرارداد، حقوق ملت ايران را تأمين نخواهد كرد. بنابراين، زمزمه هائى پا گرفت تا در 
مفاد اين قرارداد بازنگرى هائى صورت بگيرد.(شاهدى ،84 13،ص 12) اما اين  مخالفت ها، 
تالش ها و پيگرى هاى برخى از رجال، باتوجه به سلطه و اقتدار انگلستان بر دولت ايران، 
مجال  چندانى  براى  استقرار حاكميت ملى بر منابع نفتى فراهم نساخت وكفة ترازو، همچنان 

به سود دولت انگلستان سنگينى كرد.   

... 
ی

فت
ی ن

ها
داد

ار 
قر

ر 
ی ب

وق
حق

 و 
ی

یخ
تار

ی 
مل

تٵ

1. Concession Syndicate

۲.در سال ۱۹۰۹ رشکت نفت 

انگلیس و ایران

 [Anglo Persian Oil Company] 

تأسیس شد و رشكت بهره برداری اولیه

[First Exploitation Company] 

 را نیز دربرگرفت. این رشكت، موفق شد 

درسال ۱۹۱۲ اولین محموله های نفت را 

از ایران به شكل خام صادرکند. بنگرید 

به: فاتح،۱۳۸۴،صص۲۶۲-۲۵۵.
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۴.امتیاز معادن قراچه داغ
در دوران سلطنت مظفرالدين شاه و صدارت ميرزاعلى اصغرخان امين السلطان، دو تن سرمايه دار 
روسى، امتياز استخراج معادن قراچه داغ آذربايجان را دريافت كردند. ازآن جا كه در آن قرارداد 
معادن نفت استثنا نشده بود، روس ها مدعى بهره بردارى از نفت نيز بودند. اين قرارداد، پس از 

انعقاد معاهدة سال 1921 م.ايران و روس ملغا شد.(لعل شاطرى،1388،ص10)

۵.امتیاز خوشتاریا۱ 
ناصرالدين شاه قاجار، امتياز استخراج و بهره بردارى از معادن نفتى محال ثالثه (تنكابن، 
نيز، مدتى  نام محمدولى خان خلعتبرى داد. وى  به  كجور و كالرستاق) را به شخصى 
بعد(درسال1294ش.) امتياز خود را به مدت 99سال به يك نفر گرجى تبار شهروند روس به 
نام خوشتاريا (از مأموران بانك استقراضى روس در ايران) واگذاركرد(نصرى، 1380،ص82). 
امتياز خوشتاريا، با آغاز انقالب روسيه و تغيير مشى سياسى آن دولت و نيز از آن رو كه به 
تصويب مجلس نرسيده بود، لغوگرديد و خوشتاريا، براى ادامة همكارى با شركت هلندى 
رويال داچ شل مذاكره كرد كه آن كار هم نتيجه اى نداشت. شركت نفت ايران و انگليس، 
درسال 1920م.كلية حقوق خوشتاريا را با پرداخت يكصد هزارليره، به خوداختصاص داد 

وشركتى به نام شركت نفت شمال ايران تشكيل داد.(فاتح،1384،صص331-330)
دراين اوضاع چنگ اندازى وامتيازگيرى، آمريكا نيز به منابع نفتى ايران چشم دوخته بود 
و به نوعى در صدد رخنه كردن در حوزه هاى نفتى، در بخش هاى مختلف كشور برآمده بود 
و فعاليت هاى گستردة نفتى انگلستان را در جنوب ايران دستاويز ورود خود قرار مى داد.
آمريكائى ها مدعى بودندكه چون نفت جنوب ايران دراختيار انگليسى ها مى باشد، در شمال 
هم بايد امتيازى به آمريكائى ها داده شود.(موحد،1357،ص57) اين كشور با بريتانيائى ها به 
رقابت پرداخت و با اعالم ايدة دروازه هاى باز و مخالفت با هر گونه انحصار و محدوديت، به 
سوى ايران آمد و در جلب نظر دولت ايران پيروز شد(لعل شاطرى،1388،ص10) و سرانجام 
درآبان 1300 مجلس شوراى ملى قرارداد جديدى با استاندارد نيوجرسى تصويب كرد كه 
به موجب آن، امتياز نفت پنج واليت شمالى كشور به مدت پنجاه سال، به آن شركت آمريكائى 
واگذارگرديد.(موحد،1357،ص58) اين مصوبه، مورد اعتراض روس و انگلستان قرارگرفت.
روسيه، اين تصويبنامه را ناقض قرارداد1921م.مى دانست كه براساس آن، دولت ايران حق 
واگذارى امتيازهاى ملغا شده را به كشورثالث نداشته است. درمقابل، مقام هاى ايرانى مدعى 
بودند كه امتياز خوشتاريا، مشمول قرارداد1921م. نيست و ازآن جا كه به تصويب مجلس 
نرسيده، فاقداعتبارمى باشد.درچنين شرايطى، شركت آمريكائى جديدى به نام شركت نفت 

ان
قی

اد
صـ

ی 
عل

اد
ن

1. Khoshtaria .



۱۷

سينكلر1، شرايط پيشنهادى مجلس ايران را پذيرفت. (نصرى،1380،ص85)

۶.امتیاز رشکت نفت سینکلر
وانگليسى ها را  توافق مجلس ايران و سينكلر (نمايندة آمريكا) درخرداد 1302، واكنش روس ها 
دربرداشت. سياست بريتانيائى ها، باعث شد تا بتوانند با آمريكا توافق هائى داشته باشند. مجلس 
شوراى ملى ايران نيز، براى خارج كردن قرارداد از انحصار اين شركت آمريكائى پاره اى از 
مواد قرارداد را تغيير داد و آن را با اصالحية جديد به تصويب رساند.(فاتح،1384،ص338) 
در اين ماده، بعد از شركت استاندارد اوئيل، عبارت «يا شركت هاى ديگر آمريكائى كه 
معتبر و مورد توافق هستند»، اضافه شد. اين تغيير، شركت هاى ديگر آمريكائى را به صحنه 
كشاند كه يكى از آن ها، شركت نفتى سينكلر بود.(يكتا،1382،ص11) به دنبال اين رويداد، 
از طرف آن شركت، نماينده اى به تهران آمد و قراردادى منعقد شد كه طبق آن، امتياز نفت 
خراسان، آذربايجان و گرگان، در سال 1342ق. به شركت مذكور واگذار گرديد.اما عواملى 
اوئيل درآمريكا، مخالفت برخى مقام هاى ايرانى با ادامة فعاليت  ازجمله جوسازى استاندارد
سينكلر(ذوقى،1370،ص97)، ماجراى قتل رابرت ايمبرى2 (كنسول آمريكا درتهران) وقيام 
سعادت به رهبرى شيخ خزعل، فرصت عملى كردن تعهدات اين شركت را به متوليان 

امرنداد.(جاللى ،1387،ص9)

۷.امتیاز نفت کویر خوریان 
ناصرالدين شاه قاجار، در سال 1297 ق.طى چهارفرمان، امتياز بهره بردارى از معادن مس، 
سرب، زغال سنگ و نفت كوير خوريان (منطقه اى در سمنان) را به دو نفر از بازرگانان 
به نام هاى حاجى على اصغر و حاجى على اكبر امين معادن اعطاكرد. اين اشخاص، قبل از 
انجام هرگونه اقدام مؤثرى، دارفانى را وداع گفتند. پس از آن، روس ها با برنامه ريزى خود، 
زمينه را براى واگذارى اين امتياز به قهرمان خان سردار اعظم، نوة دخترى ناصرالدين شاه 
فراهم كردند.(فاتح،1384،ص344) قهرمان خان، اين امتياز را به مدت هفتادسال و در قبال 
مبلغ ساالنه دوهزار و پانصد تومان نقد، از ورثة حاجى على اكبر خريدارى كرد و متعهد 
شد كه در مدت پنج سال، ساالنه چهارهزار و پانصد تومان و از سال پنجم به بعد، سالى 
پنج هزار تومان، مال االجاره به ورثة حاجى على اكبر پرداخت كند. وقوع جنگ جهانى اول، 
قرارداد را با مشكل مواجه ساخت و ورثة حاجى على اكبر، آن را با سردار اعظم فسخ 
كردند و قرارداد ديگرى با حاجى محمدصادق معروف به بانكى منعقدكردند. او، امتياز را 
به مرتضى خان فتوحى قيام (ملقب به يمين الملك)، به مدت هفتاد سال اجاره داد  و پس 
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از آن، عده اى فرمان هاى مزبور را سرقت كردند وآن امتياز را به خوشتاريا واگذار ساختند.
(لطيفى نيا،1376،ص365) اين شخص نيز، شركتى به نام شركت نفت خوريان تأسيس كرد 
كه نتيجه اى دربرنداشت.(فاتح،1384،ص345) در سال 1295ش. دولت از قرارداد بين ورثة 
امين معادن و سرداراعظم اطالع يافت و تصويبنامه اى در همان سال صادر كرد كه هرگاه 
صاحب امتياز معدنى، 6 ماه بدون فوق العاده در معدنى كار نكند، امتياز او از درجة اعتبار ساقط 
است.( نصيرى،1389،ص18) اين امتياز،  با انقراض حكومت قاجار و بركنارى احمدشاه از 

سلطنت و آغاز حكومت پهلوى، به فراموشى سپرده شد.(لعل شاطرى،1388،ص10)
 

نتیجه 
وجود ذخاير نفت و شيوه هاى قدرت هاى خارجى در دست اندازى بر امتيازهاى متنوع، 
ايران را در طى يك قرن عرصة رقابت قدرت هاى بزرگ كرد و بسيارى از توانمندى ها و 
منابع جانبى و تالش دولتمردان نيز، در ساية انعقاد قراردادها، كشف، استخراج و صدور آن 
هزينه شد. به دست آوردن امتيازهاى متعدد اقتصادى، سياسى و نظامى، قدرت هاى خارجى 
را برمى انگيخت تا با توجيه هر اقدامى، به اين هدف ها دست يابند. براين اساس،  با كشف 
نفت، كشور به جوالنگاهى براى كشمكش ها و رقابت خارجى ها  تبديل گرديد و هرازگاهى 
حاكمان وقت و مردم، با اين معضل دست و پنجه نرم مى كردند. ناآگاهى دولت هاى وقت، 
آشفتگى وضع اقتصادى و حاكميتى كشور و وجود فساد مالى درنهادهاى دولتى درعصرقاجار، 
باعث گرايش كشورهاى خارجى به سوى معادن نفتى ايران مى شد. اعطاى اين گونه امتيازها، 
چيزى جز وابستگى به دنبال نداشت. با كشف نفت در جنوب، كشور ايران در طول بيش 
از نيم قرن به ابزارى براى سلطة دولت انگليس تبديل گرديد. به همين دليل، بالفاصله پس از 
فوران چاه نفت در مسجدسليمان، دولت  انگليس يكه تاز ميدان شد و با تأسيس شركت نفت 

ايران وانگليس، بر بهترين حوزه هاى نفت خيز كشورخيمه زد.
مرورى بر امتيازهاى موجود در قراردادهاى نفتى كشور در عصرقاجار، نشان مى دهد 
كه بخش اعظمى از گرفتارى ها  و چالش ها به سبب واگذارى امتيازهاى گوناگون بوده است. 
تمامى قراردادهاى مصوب شاهان قاجار را، مى توان اقدام جاهالنه اى برشمرد كه جز غارت 

شدن منابع و وابستگى، سودى براى كشور در بر نداشت .   
كوشش انگليس براى جداسازى خوزستان از ايران، برترى نيروى دريائى انگليس در 
جنگ جهانى اول با استفاده از نفت ايران، تسلط و تملك خارجى ها بر منابع نفتى و جّو 

سركوب و خفقان دركشور، ازجملة نتايج واگذارى اين امتيازها بوده است.
مقام هاى قاجار از يك سو از درك مفاد امتيازى كه واگذارمى كردند، بى اطالع بودند 
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و ازطرف ديگر، موارد بسيار پيچيده و ظريف حقوقى اى كه درقراردادهاى نفتى به ويژه 
قرارداد شركت نفت ايران وانگليس گنجانده شده بود و تعاريفى كه از شركت هاى وابسته و 
روش هاى محاسبة سود خالص داشتند و نيز با احتساب هزينه هاى حمل و نقل، چيزى عايد 
دولت ايران نمى گرديد. دراين راستا، افكار عمومى داخل و خارج، به داليل يادشده، درصدد 
كاستن از شدت تسلط و تملك انگلستان بر منابع نفتى ايران برآمد و در اواخر عصر قاجار،  

زمزمه هائى به وجود آمد تا در مفاد اين قرارداد بازنگرى هائى صورت بگيرد.
نتيجة ديگرى كه از اين امتيازها مى توان گرفت، به كشورها و شركت هاى نفتى ديگر 
مربوط مى شد كه با توجه به نتايج اكتشافى دولت انگليس در حوزه هاى نفتى ايران، در صدد 
برآمدند تا سهمى از اين غنايم به دست آورند. شركت هاى نفتى آمريكائى، از اين دست به 
شمار مى آمدند كه به ويژه از اواخر عصرقاجار در ايران فعاليت هاى  خود را در اين زمينه 
آغاز كرده بودند. اما تالش دولت روسيه در اين باره اهميت بيش ترى پيدا كرده بود. اين 
كشور -كه در سراسر مرزهاى شمالى با ايران   مرز مشترك داشت- در يك روند رقابت آميز 
با دولت انگليس، خواهان نفوذ در حوزه هاى نفتى ايران بود. هرچند هدف اصلى دولت 
روسيه، به دست آوردن امتياز بهره بردارى از نفت شمال ايران بود، اما از طرف ديگر نفوذ 
و تسلط بالمنازع دولت انگلستان  را در حوزه هاى مهم نفتى ايران در جنوب كشور نيز، 
برنمى تابيد و پيوسته در صدد بود تا از دامنة اقتدار اين كشور بر آن مناطق بكاهد. بنابراين، 
در پى چنين واكنش هائى بود كه مقامات ايرانى در اواخر عصرقاجار براى پاسخ به اذهان 
عمومى و سايردولت هاى رقيب، در صدد برآمدند تا از روش هاى گوناگون، شرايط حقوقى 
و سياسى حاكم بر قرارداد را تغيير دهند و يا بى اعتبار بشمارند و آن را ملغا اعالم نمايند. ولى 
كوشش هاى دولتمردان باتوجه به وجود ابزارهاى سلطة دولت انگلستان در اليه هاى مختلف 
تشكيالت كشور و به سبب دخالت مهره هاى خارجى و فقدان همكارى قاطع دولت مركزى 
با اين روند، تقريباً همه جا با شكست روبه رو شد و به  دنبال آن، نفوذ و اقتدار مقام هاى 

انگلستان و شركت نفت ايران و انگليس بر كشور همچنان سايه افكند.
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