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  بررسی ماهیت روابط ایران و ایتالیا 

  مجالس شانزدهم تا نوزدهم شوراي ملی مذاکراتپایهبر 

شرکت آجیب مینراریا) ایران و(با تأکید بر قرارداد نفتی 

  1پروین رستمی

  

چکیده  

سازي ایران سهم  هاي مدرند که در دورة پهلوي اول در برنامهایتالیا از کشورهایی بو

داشت. در جنگ دوم جهانی که ایتالیا جزو متحدین و ایران در اشغال متفقین بود، روابط ایران 

هاي دو طرف، باري دیگر  و ایتالیا از سوي ایران قطع شد و بعد از جنگ با بازگشایی سفارتخانه

هاي اقتصادي و فرهنگی بسیاري  یان حکومت پهلوي دوم، عهدنامهروابط برقرار گردید و تا پا

به امضاء رسید. در این پژوهش، ضمن بررسی چگونگی برقراري روابط ایران و  آن کشوربا 

تحلیلی، چگونگی روابط سیاسی، فرهنگی و  - ایتالیا بعد از جنگ دوم جهانی، به شیوة توصیفی

انزدهم تا نوزدهم بررسی شده است. بنا بر یافتۀ این اقتصادي با ایتالیا در مذاکرات مجالس ش

پژوهش، مجلس شانزدهم در مقطع حساسی از تاریخ معاصر ایران و مقارن مسألۀ ملی شدن 

ها و مذاکرات  صنعت نفت و مقابله با انگلیس، رابطه با ایتالیا را مدنظر قرار داد و اولین عهدنامه

گیري بود. بالطبع روابط اقتصادي و فرهنگی گسترش یافت پیرامون رابطه با ایتالیا در حال شکل

درصدي براي ایران با شرکت آجیب  75ترین قرارداد نفتی به صورت مشارکتی و سهم  و مهم

مینراریاي ایتالیا در مجلس نوزدهم منعقد شد. برخالف قرارداد کنسرسیوم که بر اساس تنصیف 

  تا این مقطع، منافع ایران تأمین شد. بود، در این قرارداد نسبت به سایر قراردادها

  

واژگان کلیدي  

  مجالس شانزدهم تا نوزدهم شرکت آجیب مینراریامجلس شوراي ملی، ایران، ایتالیا، نفت، 
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  مقدمه

ش.، ایران با ایتالیا که از کشورهاي 1320با اشغال ایران از سوي متفقین در شهریور 

کرد و حتی اعالن جنگ داد. ایتالیا در متحدین در جنگ دوم جهانی بود، قطع رابطه 

سازي ایران سهم داشت و بعد از خاتمه جنگ، هر دو طرف  دورة پهلوي اول در مدرن

ها، روابط سیاسی  ش. با گشایش سفارتخانه1325خواهان برقراري رابطه بودند. در سال 

 و ش. در مجلس شانزدهم، عهدنامۀ مودت با این کشور مطرح شد1329آغاز و در سال 

با برقراري رابطه سیاسی، روابط اقتصادي و فرهنگی نیز گسترش یافت. در جریان ملی 

شدن صنعت نفت ایران، ایتالیا از حامیان دولت و ملّت ایران بود و حتی هنگام تحریم 

نفت ایران از سوي انگلیس، براي خرید نفت از ایران کوشش کرد. رابطه با ایتالیا در 

نیز توانست در روابط با سایر کشورهاي اروپایی و  و فرهنگی میمسائل سیاسی، اقتصادي 

اي مناسب باشد. مجلس شانزدهم هم در مقطع حساس و بحرانی ایران  آمریکا وزنه

تشکیل شد و مسألۀ نفت بر سایر مسائل در دولت و مجلس رجحان داشت. رابطه با 

ریج در مجالس بعدي تا تد ایتالیا، در قالب عهدنامۀ مودت با آن کشور ظاهر شد و به

پایان دوره نوزدهم گسترش روابط مدنظر قرار گرفت. در پژوهش حاضر، رابطۀ ایران و 

و مسائل مطرح در  1ایتالیا بر اساس مذاکرات مجالس شانزدهم تا نوزدهم شوراي ملی

شود. تاکنون در بارة این موضوع، پژوهش مستقلی انجام نشده است؛  مذاکرات بررسی می

رخی منابع در بابِ شماري قراردادهاي سیاسی و قرارداد نفتی با ایتالیا گرچه ب

هایی دارند، اما در این پژوهش کوشش شده تا با تکیه بر مذاکرات مجلس، در مورد  اشاره

قراردادهاي سیاسی، فرهنگی و نفتی با ایتالیا، چگونگی ابعاد روابط توصیف شود. بر این 

که در مذاکرات مجالس شانزدهم تا نوزدهم اساس، پرسش پژوهش فوق آن است 

  شوراي ملّی به چه مسائلی در روابط ایتالیا پرداخته شده است؟ 

                                                          
ش. به کار خود خاتمه داد. مجلس هفدهم 1330بهمن  29ش. آغاز و در 1328بهمن  20. مجلس شانزدهم در 1

اسفند  27پایان یافت. مجلس هجدهم روز ش. 1332آبان  28ش. آغاز و روز 1331روز هفتم اردیبهشت 

ش. شکل 1335خرداد  10ش. به کار خود خاتمه داد. مجلس نوزدهم روز 1335فروردین  26ش. آغاز و روز 1332

ش. به کار خود خاتمه داد. 1339خرداد  19گرفت و در 
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  ش. 1328- 1339هاي  رابطۀ ایران و ایتالیا در سال

با اشغال  - از کشورهاي محور در جنگ دوم جهانی - روابط سیاسی ایران و ایتالیا

 - ه به اینکه طبق قرارداد سه جانبۀ ایرانایران از سوي متفقین قطع شد. ایران، با توج

م. به گروه کشورهاي 1942ژانویه  29ش./ 1320بهمن  8انگلستان در تاریخ  - شوروي

متفق پیوسته بود، به آلمان و ایتالیا اعالم جنگ داد. پس از شکست آلمان و پایان 

: 1392ي، ش. دوباره برقرار شد (ازغند1325جنگ، روابط ایران و ایتالیا در تیر ماه 

اي و  هاي بعد از جنگ دوم جهانی، ایتالیا براي ماندن در عرصۀ منطقه ). در سال438

المللی و ادامۀ روند توسعه و پیشرفت خود، نیازمند انرژي ارزان و مطمئن و در  بین

عین حال بازارهاي گسترده و قابل اعتماد براي انبوه کاالهاي صادراتی بود. ایتالیا بیش 

هاي پس از جنگ، ایران  کرد و در سال انرژي مورد نیاز خود را وارد میدرصد  80از 

توانست منبعی عظیم براي تأمین انرژي و نفت مورد  توجه ایتالیا را جلب کرد، زیرا می

اي در  نیاز کارخانجات صنعتی ایتالیا باشد و بازارهاي مصرف بسیار مناسب و گسترده

ها در این دوران به روابط با ایران موجب تالیاییمندي ای اختیار آنها قرار دهد. عالقه

پیمانان اروپایی خود، مانند انگلیس و حتی بر خالف  شد که ایتالیا بر خالف میل هم

میل آمریکا، در مسائل نفتی ایران دخالت کند: در بحبوحۀ بحران ملی شدن صنعت 

تصادي ناشی از تحریم نفت، ایتالیا جنبش ملت ایران را تأیید کرد و عمالً در بحران اق

هاي حکومت دکتر مصدق، پا پیش نهاد و با وجود خرید و فروش نفت ایران در سال

تحمل مشکالتی در این راه، حاضر شد نفت ملّی شدة ایران را خریداري کند 

).82: 1393(فیاضی،

هاي فرهنگی، نخستین عهدنامۀ مودت و دوستی ایران و ایتالیا با تأکید بر همکاري

م. در 1950سپتامبر  24ش./ 1329مهر ماه سال  2ک مقدمه و شش ماده، در در ی

و نخست وزیر حاج علی رزم آرا  از طرف ایران -تهران به امضاي نمایندگان طرفین

و از سوي ایتالیا مارکی البرتو روسی لونگی، سفیرکبیر  محسن رئیس وزیر امور خارجه

سپتامبر  24ش./ 1329مهرماه  29و در به امضاء رسید  - االختیار دولت ایتالیا تام

م. مجلس سناي ایران نیز آن را تأیید کرد. این عهدنامه روابط دیپلماسی و 1950

آمیز اختالفات  کنسولی، تسهیل در امور مبادالت فرهنگی، علمی و هنري، حلّ مسالمت
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یندگان ). بنا به نظر یکی از نما208گرفت (همان،  احتمالی از طریق سیاسی را در بر می

هاي مودت سایر کشورها  مجلس، عهدنامۀ مودت ایران و ایتالیا باید با دیگر عهدنامه

شد و اکنون  داشت، زیرا این عهدنامه با مملکتی جدیدالتأسیس منعقد نمی تفاوت می

اي با هم منعقد کنند، باید گذشتۀ روابط را در آن که دو ملت قصد داشتند عهدنامه

، 154باشند (مشروح مذاکرات مجلس، دوره شانزدهم، جلسه  عهدنامه به خاطر داشته

  ش.).1330خرداد  16

عهدنامۀ مودت، سرآغازي براي دیگر قراردادها میان دو کشور بود و در بهمن 

ش. یک عهدنامۀ تجارت و اقامت و دریانوردي بین ایران و ایتالیا به امضاء رسید. به 1333

روابط اقتصادي و بازرگانی و دریانوردي دو کشور موجب این عهدنامه، طرفین تعهد کردند 

را تحکیم کنند. همچنین طبق این عهدنامه، مسافرت و اقامت اتباع دو کشور به خاك 

الوداد برخوردار  توانستند از حقوق و مزایاي اتباع کشورهاي کامله یکدیگر آزاد بود و می

ساس مشارکت در ایران بسته ). اولین قرارداد نفتی که بر ا439، 1392باشند (ازغندي، 

بینی شده بود، تحقق بخشید، قرارداد  اي که در قانون نفت پیش شد و به ترتیبات تازه

شرکت ملی نفت با شرکت آجیب مینراریاي ایتالیا بود. معامله با این شرکت ایتالیایی از 

جاي لحاظ فتح باب و ایجاد سابقه براي عقد قراردادهاي نوع جدید، یعنی مشارکت به 

در تاریخ تحوالت صنعت نفت ایران اهمیت خاص دارد و زمینۀ این ابتکار از طریق امتیاز،

). قرارداد 61: 2536یی ایتالیایی فراهم شد (روحانی،  توافق دولت ایران و انریکو ماته

م. امضاء 1957اوت  3ش./ 1336مرداد  12شرکت آجیب با شرکت ملی نفت در تاریخ 

  ).66ش. مجلس سنا به تصویب رسید (همان، 1336ور شهری 2شد و در جلسۀ 

  

  روابط با ایتالیا در مجلس شانزدهم تا نوزدهم

  . روابط سیاسی 1

  عهدنامۀ مودت ایران و ایتالیا -

براي تحکیم روابط ایران و ایتالیا در گام نخست، قرارداد مودت مطرح شد. الیحۀ 

میسیون وزارت امور خارجه با دولت مربوط به عهدنامۀ مودت بین دو کشور در ک

حضور وزیر و معاون وزارت خارجه مطرح شد و به تصویب رسید و براي تأیید به 
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مجلس شوراي ملی ارائه گردید. در شور اول مربوط به عهدنامۀ مودت در مجلس، این 

عهدنامه از دیدگاه یکی از نمایندگان، بسیار ساده بود: گویی با کشور جدیدي عهدنامه 

هاي  شد و روابط دیرینۀ دولت و ملت دو کشور مغفول مانده بود. عهدنامه میبسته 

مودت متعددي با دولت ایتالیا چه قبل از مشروطیت و چه بعد از آن و پس از الغاء 

ها را ملغی کردند و عهدنامۀ مختصري به  کاپیتوالسیون منعقد گردید، آن عهدنامه

شود  آثار جنگ دوم جهانی مربوط میمجلس پیشنهاد شده است. عهدنامۀ جدید به 

اي شد که یک طرفش ایتالیا بود. روابط قطع شده دوباره  که ایران وارد مخاصمه

اش باید در عهدنامه  تجدید شد و مسائل مربوط به جنگ و پس از آن در قرار تصفیه

بیاید و نباید در عهدنامۀ جدید طوري رفتار شود که ایتالیا کشوري جدیدالتأسیس 

شود  اعتراض می 1و این از نواقص عمدة عهدنامه است و به مادة یکم و سوماست 

در اعتراض  ش.).1330خرداد 16، 154(مشروح مذاکرات مجلس، دوره شانزدهم، جلسه 

ناپذیر و دوستی صمیمانه و دائم تا کی  آیا این صلح خلل«به مادة یک آمده است: 

یانی را کردن ممکن است در است؟ و تا چه حدودي است؟ به طور مطلق تعهد جر

آتیه اشکاالتی به وجود بیاورد و هیچ نوع شرطی در مادة یکم نیست، در صورتی که 

باید معین بشود حدود این روابط چیست و این صلح دائمی تا چه زمانی است؟ چون 

اگر ذکر نشود ممکن است مقصود اصلی به دست نیاید و طرفین اقداماتی بکنند و در 

متزلزل شود. در اعتراض به مادة سوم گفته شد که هر چند کلمۀ  عمل مادة یک

تواند شامل آثار باستانی شود، باید به آثار باستانی و مبادلۀ  فرهنگ وسیع است و می

                                                          
ناپذیر و دوستی صمیمانه  بین دولتین معظمین ایران و ایتالیا و همچنین اتباع دو کشور صلح خلل -. مادة یکم1

طرفین معظمین متعاهدین موافقت دارند که به منظور ادامۀ روابط سیاسی و  - دائم برقرار خواهد بود. مادة دوم

نظر به اینکه طرفین معظمین  -الملل عمومی اقدام نمایند. مادة سوم کنسولی خود طبق اصول و معمول حقوق بین

ترین عامل اساسی و الزم براي حسن تفاهم  ابل به احوال یکدیگر مهممتعاهدین معتقد هستند که معرفت متق

باشد، موافقت دارند. نهایت سعی را براي توسعه روابط فرهنگی بین دو کشور مبذول دارند و با اعتقاد  الملل می بین

و علمی و شوند کلیۀ تدابیري را که به منظور تسهیل مبادالت متقابله فرهنگی  به اصل فوق طرفین متعهد می

نمایند کلیۀ اختالفاتی طرفین معظمین متعاهدین موافقت می -هنري باید اتخاذ گردد، بررسی نمایند. مادة چهارم

آمیز  را که بین آنها به ظهور پیوندد (از هر قبیل که باشد) و از طریق سیاسی حل و تسویه نشود، به طریق مسالمت

هد شد، حل نمایند (مرکز اسناد و کتابخانه مجلس شوراي به ترتیبی که طبق قرارداد مخصوصی تعیین خوا

  ش.، کارتن قوانین).30/9/1334-30/9/1334-ق.80/0/38/18، 1008602اسالمی، سند 
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شود که داراي آثار  آثار باستانی اشاره شود، زیرا با دولت و ملّتی عهدنامه بسته می

عایت کامل روابط تاریخی و روابط تاریخی مشترکی هستند. در این عهدنامه به ر

اقتصادي که ایران با دولت ایتالیا داشته و تحوالت بسیار که طی قرون و اعصار پیدا 

بایستی ذکر شود، در این عهدنامه  شده، توجه نشده است و بسیاري از مسائلی که می

(همان). گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه در بارة » مسکوت گذاشته شده است

ش. تأیید و براي شور دوم رسیدگی شد (همان، دوره 1330هدنامه در دوم آبان ع

ش.). مجلس شوراي ملی عهدنامۀ مودت بین 1330آبان  2، 195شانزدهم، جلسۀ 

ش./ 1329مهر ماه  2ایران و ایتالیا را که مشتمل بر یک مقدمه و شش ماده بود و در 

ام آذر ماه  بود، در جلسۀ پنج شنبه سیم. در تهران به امضاء رسیده 1950سپتامبر  24

مجلس شوراي  ، موزه و مرکز اسنادش. به صورت نهایی تصویب کرد (کتابخانه1334

ش.، کارتن قوانین). مجلس، 30/9/1334- ق.80/0/38/18، 1008602اسالمی، سند 

اي که ملت و دولت  با اعالم تشکر دولت و ملت ایران از احساسات بسیار صمیمانه

اند، بیان  در جریان مبارزات ملت ایران براي ملی شدن صنعت نفت ابراز داشته ایتالیا

کرد: با تصویب این الیحه، روابط دوستانه و بازرگانی و فرهنگی ایران که طی سالیان 

تر خواهد شد و توسعۀ بیشتر دراز با دولت ایتالیا برقرار بوده است، روز به روز مستحکم

مهر  23، 70ت مجلس شوراي ملی، دوره هفدهم، جلسۀ خواهد یافت (مشروح مذاکرا

  ش.).1332

  

مسافرت رؤساي دو کشور  -

م. جووانی گرونچی رئیس جمهور ایتالیا همراه 1957ش./ سپتامبر1336در شهریور 

ترین مسائل مورد  با وزیر امور خارجۀ آن کشور به دعوت شاه به ایران آمدند و مهم

یتالیا عبارت بود از نفت و توسعۀ بازرگانی. پس از این مذاکره بین شاه و رئیس جمهور ا

نوامبر  24ش./ 1336آذر  3مذاکرات، نخستین هیأت نمایندگی اقتصادي ایتالیا در 

هاي فرهنگی، علمی و اقتصادي دو  هاي بعد هیأت م. وارد تهران شد. در سال1957

ه در پاسخ به دیدار ). شا439: 1392کشور از ایران و ایتالیا دیدار کردند (ازغندي، 

ش. به ایتالیا سفر کرد و در مذاکره با گرونچی، 1337رئیس جمهور ایتالیا، در آذر ماه 
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هاي مؤثري برداشت. او در این سفر، در جهت توسعۀ روابط سیاسی و اقتصادي گام

قراردادهاي متعدد فرهنگی، بازرگانی و صنعتی به امضاء رساند و در زمینۀ نفتی بحث 

معادن نفت به عنوان محور توسعۀ اقتصادي ایران مورد توجه قرار گرفت استخراج 

). گزارشی از این مسافرت به مجلس داده شد و مذاکراتی هم در 132: 1393(فیاضی، 

امضاى نخست وزیر و ه اى باعالمیهدر مذاکرات فیمابین  حین مسافرت انجام شده بود.

  . و تهران انتشار یافت آذر در دو شهر روم 11خارجه و در  امور وزیر

  

  قرارداد بازرگانی و دریانوردي -

مشتمل بر یک مقدمه  دو دولت،اقامت دریانوردى بین قرارداد بازرگانى و ةماده واحد

ۀ هاى متبادله بین وزارت امور خارجانضمام متن نامهه بضمیمه ۀیک نامسى ماده وو

دریانوردى بین رارداد بازرگانى اقامت وقه سفارت کبراى ایتالیا در تهران راجع بو ایران

(مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملی، شد تصویب ش.1333بهمن ماه  6در ر دو کشو

). پس از این قرارداد، مذاکراتی در باب انعقاد موافقتنامۀ 246دورة نوزدهم، جلسۀ 

نظر اي براي ورود کاالها در گمرکی متقابل آغاز شد تا هر دو کشور تسهیالت تعرفه

بخش  ). ایران خواستار تخفیف رضایت512- 3/513: 1370گیرند (وزارت امور خارجه، 

) و به همین منظور، 542تعرفۀ گمرکی براي واردات قالی ایرانی به ایتالیا شد (همان، 

  ).539مذاکراتی براي نمایشگاه صنعتی ایتالیا در تهران آغاز گردید (همان، 

  

  . روابط فرهنگی2

  روابط فرهنگیروند توسعۀ  -

دورة نوزدهم مجلس، راجع به موافقتنامۀ  363گزارش کمیسیون فرهنگ در جلسۀ 

فرهنگى ایران و ۀموافقتنام ةماده واحدهاي ایران و ایتالیا مطرح شد.  فرهنگی بین دولت

طرف از ش.1337آذرماه  8در که سیزده مادهیک مقدمه ومشتمل بر ،ایتالیا

که شدبه دولت اجازه داده تصویب و ده بود،به امضاء رسی نمایندگان مختار دو کشور

 شت،المللى دابین ۀهاى فرهنگى چون جنبموافقتنامهکند. اسناد تصویبى آن را مبادله 

ه طور کلى با تصویب آنها ها ب عد از رسیدگی کمیسیونب شوراي ملی و سنا مجلس
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بر اساس این فته شد: اي گر کردند، اما به موافقتنامۀ فرهنگی خرده میموافقت 

از از آنجا که مواد درسی،گردید. میسیس أکشورها ت آن هم در یمدارس ،هاموافقتنامه

، سیس کنندأایران مدارسى تها درییاگر ایتالیاشت، ثیر داأافراد ت بر تربیتیت ونظر ملّ

 ،ودکاننظر زبان یا نوع تعلیم کاز ناخودآگاهچون  ؟وزارت فرهنگ تا چه حد دخالت دارد

این مدارس تاریخ در اگر بنا باشد منحصراً .کنندمدارس استقبال مى نوع از اینایراندر

ولى  ،یک نفر ایتالیایى است ۀیخ قدیم ایتالیا را که دانستن آن وظیفرتا ایتالیا مخصوصاً

ثیرى درأبه کودکان ایرانى چه ت ن مواردیاد دادن ایبراى ایرانى هیچ ضرورتى ندارد و

اى به نفع هاى فرهنگى نتیجهاین موافقتنامهباید از خواهد داشت؛ بنابراین،یم آنها تعل

 سیس کردندأایران تها درمدارسى که خارجىقسمت اعظمی از گرفته شود.ملت ایران 

و باید ها مفید نباشد ممکن است به حال ایرانی ،کنندهایى که تدریس مىبرنامه و

(مشروح  ها مفید باشدبراى ایرانیارائه شود که ین مدارس ا اي در ها به گونه برنامه

). در شور دوم و تصویب گزارش 363مذاکرات مجلس شوراي ملی، دوره نوزدهم، جلسه 

اي به  کمیسیون فرهنگ راجع به موافقتنامۀ فرهنگی بین ایران و ایتالیا، مادة واحده

 ،براى اجراى این قرارداد .)397تصویب مجلس رسید و به دولت ابالغ شد (همان، جلسۀ 

که وسایل افزایش محصلین و دانشجویان ایرانى را در مؤسسات و ه شد تصمیم گرفت

عالى فالحت و  ۀو موضوع تأسیس مدرس کنندمدارس عالى علمى و فنى ایتالیا فراهم 

جنگلبانى و همچنین تشکیل مراکز مطالعه وسائل مکانیکى کشاورزى مورد توجه آنها 

  ).247(همان، جلسۀ دقرار گیر

  

  استخدام معلّم موسیقی از ایتالیا -

دان، سوکوف اکنوفویت تبعۀ دولت  ش. سه نفر موسیقی1325وزارت فرهنگ در 

رومانی و لوئیچی بازاناري تبعۀ دولت ایتالیا و مونشکو ایسکوویدر تبعۀ دولت شوروي را 

اري از مهر ماه استخدام کرد و در هنرستان عالی موسیقی به خدمت گرفت. بازان

ش. ترك خدمت کرد و ایسکوویدر تبعۀ شوروي براي جلوگیري از تعطیلی 1328

کارهاي هنرستان به جاي وي به خدمت مشغول شد. پس از بازگشت لوئیچی بازاناري 

به خدمت، از آنجا که هنرستان به هر سه نفر آنان نیاز داشت، موادي براي تعیین 
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به آنها براي معافیت از اشتغال، جهت تصویب به  میزان حقوق و در صورت عدم نیاز

آذر  19، 91مجلس ارائه شد (مشروح مذاکرات مجلس، دوره شانزدهم، جلسۀ 

  ش.).1329

  

. روابط اقتصادي3

  مسألۀ تجارت پنبه  -

در مجلس شانزدهم، مسألۀ پنبه به سازمان برنامه مربوط بود و فارس، مازندران، 

ت پنبه بودند و چون در چند سال منتهی به اواخر دهۀ خراسان و لرستان از نقاط کش

شمسی سطح کشت پنبه بسیار تنزل پیدا کرده بود، سازمان برنامه شرکتی براي  20

ها را از کشاورزان  توسعه و اصالح کشت پنبه تشکیل داد. اما سازمان برنامه، گرچه پنبه

کرد  اخلی خودداري میهاي دخرید، از رساندن پنبه به کارخانهبه قیمت پایین می

ش. شرکتی ایتالیایی با شرکت سهامی 1329ش.). در 1329آذر 14، 89(همان، جلسۀ 

وابسته به سازمان برنامه و بودجه معامله کرد، اما این  "توسعه و اصالح کشت پنبه"

معامله مورد انتقاد جرائد و مطبوعات وقت قرار گرفت. زیرا انجام این معامله و امضاء 

شد و این قرارداد باید  پنبه با شرکت ایتالیایی موجب چندین میلیون خسارت می قرارداد

هاي بانک ملی ). سازمان برنامه با توجه به جدول نرخ40: 1391گردید (فیاضی،  لغو می

ش. نشان داد که باز هم خسارت و ضرري وارد 1329و دریافت نوسانات پنبه در سال 

ظر مجلس و نمایندگان این بود که سازمان برنامه )، اما اکنون ن43نشده است (همان،

هاي داخلی را در شرایط تضییق قرار ندهد و به همین سبب به معاملۀ پنبه با  کارخانه

آذر  14، 89ایتالیا اعتراض کردند (مشروح مذاکرات مجلس، دوره شانزدهم، جلسۀ

پیشنهاد داد که حاضر  ش.)، اما دولت ایتالیا باز هم به دولت ایران و برخی از تجار1329

است پنبۀ خام دریافت کند و در ازاي آن پارچه بدهد تا بتواند مزد کارگران خود را 

بپردازد. مجلس هم به اعضاي کمیسیون بودجه و دارایی براي فراهم آوردن اعتبار و 

رساندند،  تر به فروش می بازارهایی غیر از آمریکا و انگلیس که اجناس خود را گران

، جلسۀ هماندهد پیشنهادهاي دولت آلمان یا ایتالیا را مدنظر قرار دهند ( میدستور 

ش.).1330مرداد  20، 180



1397بهار، 74، ش 19فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی، س / 10

  استخدام مهندس ایتالیایی در صنایع -

ش. با 1329اسفند  24جیوانی ریتسو، تبعۀ ایتالیا با هشت هزار ریال ماهیانه، در 

برنامه به خدمت  تصویب مجلس براي کارخانجات نساجی ایران، از سوي سازمان

ش. طبق 1343). در سال 129آمد (همان، دوره شانزدهم، جلسه  در دولت ایران

ماده واحدة کمیسیون اقتصاد و بازرگانی مجلس، به وزارت اقتصاد اجازه داده 

شود تا قرارداد استخدامی او بر مبناي قرارداد قبلی که به تصویب کمیسیون  می

ش. 26/5/1344ش. تا 9/8/1339خرین بار از بود، براي آ مشترك مجلسین رسیده

مورخ  27814هاي شمارة  تمدید شود. این ماده واحده که لوایح آن طی تصویبنامه

ش. ارائه شده بود، به تصویب رسید 3/5/1342مورخ  6096ش. و شمارة 1/1/1340

، 1016971مجلس شوراي اسالمی، سند  ، موزه و مرکز اسناد(کتابخانه

- 1/9/43تاریخ -ق.255/0/50/21، 10688854ش. و سند 10/8/1338-ق.79/0/95/19

ش.).5/10/42

اي براي استخدام سه نفر متخصص  دوره هجدهم، الیحه 213در جلسۀ 

تنی در خلیج فارس به کمیسیون  65فروند ناوچۀ  9ایتالیایی و یک آلمانی براي 

زارش). گ213نظام ارجاع شد (مشروح مذاکرات مجلس، دوره هیجدهم، جلسۀ 

در قید فوریتدریایی بانیروىکارشناسنفربه چهارراجعنظامکمیسیون

اجازهجنگبه وزارتواحدهدوره نوزدهم مطرح گردید. در این ماده 76جلسۀ

 هايبا تخصصایتالیاکشورازنفر3خارجى، تبعۀکارشناسنفر4شد  میداده

ارشناس الکتریک با حقوق کارشناس الکترونیک و کارشناس مکانیک عمومی و ک

آلمان با تخصص موتورهاي دیزل دریایی کشورازنفر1ریال و 552000سالیانه 

سالدومدتبراىریال 716400از کارخانۀ مرسدس بنز با حقوق سالیانه 

فنىمجربکادرتربیتوناوهاانداختنبه کارِ راهشوند. این کارشناساناستخدام

ش. با 1335دي ماه  4میسیون امور خارجه در جلسۀ پرداختند. ک میدریایى

حضور معاون وزارت امور خارجه با پیشنهاد دولت از نظر ملیت این مستخدمان 

موافقت کرد و مادة واحده و تبصره در این جلسه به تصویب رسید (همان، دوره 

  ).76نوزدهم، جلسۀ 
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 ةاجازه س سنا راجع بمجلارسالى از 3573ةشمار ۀالیح ش.1336آذرماه  5ۀجلسدر

حضور وزیر راه مورد شور وى ایران باتآهن دولخدمت راهنفر اتباع بیگانه در 8استخدام 

وزارت  ةواحد ةماد«ماده واحدة وزارت راه قرائت شد:  167جلسۀ گرفت. در رسیدگى قرار

ند وآهن دولتى ایران هستارمندان اتباع بیگانه که درخدمت راهکر فن 8راه مجاز است 

تعمیرات نگهدارى خط واموراى که درتجربهد وسوابق ممتّه خدمت آنها نظر ب ۀادام

ستان لر نقاط کوهستانى شمال واستحکامى درعملیات استحفاظى وها وتونلها وپل

لغایت  ش.1334اول سال سال ازبراى مدت دو ،باشدآهن میمورد نیاز مبرم راه ،دارند

شرایط زیر مبادله حقوق وبااستخدامى آنان را ۀنامپیمانام واستخد ش.1335اسفند 

بود و در صورت  اجتماعىامور سیاسى ومداخله درعدم د. از شرایط استخدامی،نمای

گردید؛ بعد از تصویب در این  آنها لغو میپیمان قرارداد ،ىبدون هیچگونه حقّ مداخله،

(مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملی، دورة شد ابالغ براي استخدام آنها دولت ه بجلسه، 

) و جینو اسپرتی تبعۀ ایتالیا متخصص کارهاي ساختمانی در ناحیۀ 167نوزدهم، جلسۀ 

ریال بدون ارز براي خدمت در راه آهن  5720لرستان به طور پیمانی با حقوق ماهانه 

ام شد ش. استخد1335ش. لغایت اسفند ماه 1334دولتی براي مدت دو سال از اول سال 

  ).41(همان، جلسۀ 

  

  منع صادرات خشخاش به ایتالیا -

شمسی براي ایران ارزآوري داشت، اما دولت  20خشخاش و تریاك، گرچه در دهۀ 

کوشید از کشت خشخاش جلوگیري کند. ایتالیا از جمله کشورهایی  در این دهه می

مریکا، بلژیک، کرد و دیگر کشورها: آ بود که ایران، خشخاش و تریاك به آن صادر می

فرانسه، اسپانیا و هندوستان بودند. نیمی از صادرات به این کشورها قانونی بود و نیمی 

شد و نمایندگان معتقد بودند  دیگر قاچاق، اما باز هم از این طرق، ارز وارد کشور می

شد که به اقتصاد ایران از  که جلوگیري از کشت خشخاش و تریاك معتادان باعث می

)، اما 153ك و خشخاش آسیب وارد شود (همان، دوره هیجدهم، جلسۀ تریا لحاظ

دوره هیجدهم به  156سرانجام قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاك در جلسۀ 

  تصویب مجلس شوراي ملی رسید. 
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  . قرارداد نفتی آجیب مینراریا4

دولت  ش. وضع اقتصادي ایران رو به وخامت گذاشت. قبل از این تاریخ،1331از تیر 

ایران حاضر بود در قیمت نفت به خریداران تخفیف بدهد و این تخفیف در چند مورد به 

صدي پنجاه یا نصف بهاي نفت در خلیج فارس تنزل داده شد. به عالوه، دولت ایران 

حاضر بود که تحویل نفت را تضمین کند تا خریداران با اطمینان وارد معامله شوند. در 

ایتالیا منعقد  1ملی نفت ایران قراردادي با مدیر شرکت اپیم ش. شرکت1330بهمن ماه 

م. چهارصد هزار تن و از آن سال به 1952کرد. طبق این قرارداد، شرکت اپیم در سال 

کرد. اولین کشتی سال هر سال دو میلیون تن نفت از ایران خریداري می 10بعد تا 

ایتالیایی دیگري به نام  شرکت اپیم براي حمل نفت در بندر عدن توقیف شد. شرکت

قرارداد خرید مقادیر عمدة نفت با شرکت ملی ایران منعقد کرد و از 2شرکت سوپور

ش. پنج هزار تن نفت صادر شد و بعد 1331طریق اولین کشتی آن شرکت در دي ماه 

آمدند. شرکت نفت ایران و  هاي شرکت براي حمل نفت به ایران می از آن هم، کشتی

صادرات مذکور، در محاکم ایتالیا علیه شرکت سوپور اقامۀ دعوي کرد،  انگلیس نسبت به

اما توفیقی نیافت. چندي بعد، شرکت سوپور قرارداد خود را با شرکت ملی نفت توسعه 

رسید (فاتح، بر قراردادي تهاتري، پول به مصرف خرید کاالهاي ایتالیایی میداد و بنا

1335 :647-646.(  

ترین قرارداد و عامل مهم تحکیم روابط میان ران و ایتالیا، عمدهقرارداد نفتی میان ای

دو کشور بود و این قرارداد در شرایطی منعقد شد که ایران از نظر سیاسی تابع 

پیچ  - کشورهاي غربی شده بود. عقد قرارداد فروش نفت و گاز، معروف به قرارداد امینی

مجلس گذشت. در این قرارداد،  ش. از تصویب1333مهر  29یا قرارداد کنسرسیوم در 

شرکت ملی نفت ایران و طرف دیگر، هشت شرکت نفتی خارجی به این قرار  ،طرف اول

درصد سهم)، شرکت نفت بریتیش پترولیوم  40بودند: پنج شرکت آمریکایی (با 

درصد سهم) و شرکت  14درصد سهم)، شرکت هلندي رویال داچ (با  40انگلستان (با 

). کنسرسیوم به عنوان خریدار 362: 1390درصد سهم) (ازغندي،  6نفت فرانسه (با 

                                                          
1. Epim
2. Supor
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آن، نفت خامی را که  شرکت بر طبقنفت با شرکت ملی نفت ایران قراردادي بست که 

فروخت. اعضاء نیز به نوبت، نفت را در کرد، سر چاه به اعضاء می کنسرسیوم استخراج می

لتفاوت قیمت اعالن شده و هزینۀ افروختند و از مابهبنادر ایران به قیمت خوب می

درصد به عنوان مالیات ایران  50شد، استحصال که به عنوان درآمد شرکت تلقی می

بهرة مالکانه یا حق امتیاز، یا پرداخت مشخص معادل یک هشتم بهاي  و پرداختندمی

).89: 1357نفت خام بود (موحد، 

رداد کنسرسیوم ایران شده هاي بزرگ نفتی مانع ورود کشور ایتالیا به قراشرکت

هاي  ایتالیا با شاه و مقام 2، مدیر شرکت نفتی انی1هاي انریکو ماتئی بودند. در پی رایزنی

م. با ایران منعقد شد. در چارچوب 1957ش./ 1336ایرانی، در نهایت قراردادي در سال 

انی به هاي فرعی ، قراردادي میان شرکت آجیب مینراریا که از شرکت3قرارداد مشارکت

 -آمد، با ایران به امضاء رسید و براي انجام امور آن، شرکت مختلط ایرانیحساب می

ایتالیایی به نام سیریپ تشکیل دادند که در آن دو شریک داراي سهم مساوي بودند. این 

سود حاصل از قرارداد، اصل تنصیف در قراردادهاي نفتی را به هم زد، زیرا اساس آن،

فت بود. در واقع ماتئی کوشید با پذیرش چنین شرایطی در قرارداد استخراج و فروش ن

). 632: 1374هاي بزرگ بر بازار نفت را بشکند (یرگین،  نفتی با ایران، انحصار شرکت

                                                          
1. Enrico Mathei
2. Eni

ت. در گذار مرتبط اسهاي مشارکتی، نفت و گاز تولید شده بین دولت و شرکت سرمایه. بر اساس موافقتنامه3

هاي مشارکت در تولید، شرکت خارجی مقید به پرداخت مالیات است و در برخی موارد پرداخت بهرة  موافقتنامه

مالکانه نیز تصریح شده است. همچنین الزاماتی چون مشارکت دولت و آموزش نیروي انسانی نیز در قرارداد 

هاي مشارکت در تولید بر سه عنصر موافقت ).26: 1379گیرد (گروه نویسندگان، مشارکت مورد تأکید قرار می

گذاري شده است: اکتشاف، در این گروه قراردادها در صورتی که اکتشاف الزم باشد، تأمین کلیۀ  اصلی پایه

هاي مورد نیاز براي اکتشاف به عهدة طرف خارجی است. در صورتی که عملیات اکتشاف به نتیجه نرسد،  هزینه

گذار خواهد بود. اما در صورت کشف نفت به مقادیر تجاري، ادامۀ فعالیت از طریق  ایهها به عهدة سرمکلیۀ هزینه

شود. ادارة فنی و اجرایی: مدیریت فنی، اجرایی و پذیر می گذاري مشترك (به نسبت سهم طرفین) امکان سرمایه

دیریت از طریق طراحی برداري از منابع، اعمال ماداري عملیات بر عهدة طرف خارجی است، اما در فرآیند بهره

د، اما کنپذیرد. بازاریابی، بر اساس قرارداد هر یک از طرفین سهم خود را برداشت میهاي مشترك صورت میبرنامه

چون بازاریابی براي کشورهاي نفتی به طور معمول دشوار است، در متن قرارداد امور بازاریابی به شرکت خارجی 

  ).27شود (همان، سپرده می
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کرد و ریاست هیأت  هر یک از طرفین قرارداد، نصف اعضاي هیأت مدیره را انتخاب می

ي اکتشاف را شرکت آجیب بر عهده ها مدیره بر عهدة یک ایرانی بود. تمامی هزینه

شد،  گرفت و تنها در صورتی که عملیات منجر به کشف نفت به میزان تجاري می

برداري بعدي به میزان مساوي میان دو طرف تقسیم  هاي اکتشاف و بهره هزینه

درصد  50گردید. پس از کشف نفت به میزان تجاري، شرکت سیریپ موظف بود  می

رت مساوي بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیب منافع دیگر نیز به صو

رسید (ذوقی، درصد می 75تقسیم کند و در نتیجه سهم ایران در این قرارداد به 

1374 :62 -61.(

طرح و تصویب این قرارداد در مجلس انعکاس گسترده داشت و مذاکرات بسیاري 

رارداد نفت با شرکت وزیر وقت، الیحۀ ق پیرامون آن انجام گرفت. منوچهر اقبال نخست

ش. به مجلس ارائه 1336مرداد  13به تاریخ  114آجیب مینراریاي ایتالیا را در جلسۀ 

شرکتبینمبسوطىومفصلمباحثاتومذاکراتپیشیکسالمدتازتقریباً«کرد: 

درسابقدولتاستحضاربامینراریاآجیبایتالیایىشرکتنمایندگانوایراننفتملى

بامشترکىسازمانکهداشتقراراساساینبرمزبورمذاکراتزمینۀوبودجریان

ناحیۀسهدرنفتبردارىبهرهوتفحصعملیاتوایجادطرفینبینسهمتساوى

بر اکتشافمخارجتأمینبه طوري کهگردد،شروعسازماناینتوسطکشورمختلف

مالیاتدرصد50پرداختازسپعملیاتازحاصلهمنافعوباشدایتالیایىعهدة شرکت

ووظایفاساسبرکهمذاکراتاینشود.تقسیمطرفینبینمتساویاًایراندولت

شرکتآنطرفازایراننفتملىشرکتقانوناساسنامه5مادةدرمطرحاختیارات

به منتهىم.1957مارس14ش./ 1335ماهاسفند23تاریخدرگرفت. میصورت

کهشدقیدمصرحاًموافقتنامهدر متنوگردیدطرفینبیناى نامهموافقتطرحامضاى

ضمناً. بودخواهداثرىواعتبارهرگونهفاقدو مجلسیندولتتصویببدونمزبورطرح

بود،خواهدقراردادهاى طرفازیکىایراندولتکهبودشدهبینى پیشمزبوردر طرح

به موافقتنامهنیست،پذیر امکانترتیبینانفتقانون2مادةبه موجبکهاکنونولى

باشد، میراریامینآجیبشرکتوایراننفتملىشرکتفقطآنهاى طرفکهصورتى

از قبلموافقتنامهاینطرحهر چند. استشدهتجدیدش.1336مرداد12به تاریخ
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آنایطشرفرمودخواهندمالحظهنمایندگان...گردیدهتنظیمنفتجدیدقانونتصویب

از راموافقتنامهایننفتملىشرکتودولتوکندنمیتجاوزقانونمقرراتحدوداز

بار اولیناینزیرادانند،میبزرگىموفقیتآن راکشور و انعقادمنافعمتضمنهر حیث

کهبه نحوىدرصدپنجاهبه میزانمشارکتدر بارهو شرکتدولتهدفکهاست

فکر به میداناز مرحلۀگرددعملیاتسود ویژهدرصد75عادلممجموعاًایرانمنافع

هفتوچهلبرمشتملراپیوستموافقتنامۀملىشوراىمجلسشود.میواردعمل

ملىشرکتبیننفتبردارى بهرهوو اکتشافتفحصبهراجعکهضمیمههفتوماده

این مفادکردند.ببود، تصوینراریایمآجیبایتالیایىسهامىشرکتوایراننفت

دولتتأییدکه موردش.5/1336/ 7مصوب1نفتقانوندوممادةمقرراتطبققرارداد،

دهد. بعد از اظهارات نخست وزیر،  میراموافقتنامهاجراىومبادلهاجازةگردید،واقع

مجلس الیحه را به کمیسیون خاص نفت ارجاع داد (مشروح مذاکرات مجلس شوراي 

).114زدهم، جلسۀ ملی، دورة نو

ملىشرکتبینموافقتنامهمبادلۀبه اجازةراجعنفتکمیسیون مخصوصگزارش

دورة نوزدهم به  115ش. در جلسۀ 1336مرداد ماه  24در ایتالیایىو شرکتایراننفت

دورة نوزدهم) طرز 110جلسۀ  7/5/36مصوبنفت(قانونقانون نفتاین شرح بود: در

یا عاملیتمشارکتبه عنواننفتیاز منابعبردارىبهرهدر موردنفتملىشرکتاقدام

هایى موافقتنامهقانون،آنبر اساسشددادهاجازهمزبورشرکتو بهگردیده بودتعیین

از حوزة عملیاتخارجدر اراضىکهنفتاز منابعبردارىو بهرهو استخراجاکتشافبراى

محرزآنهاو مالىفنىصالحیتکههایىرکتیا شیا اشخاصقرار گرفتهکنسرسیوم

در . گرددارائهملىشوراىبه مجلسدولتاز طرفاز تأییدپسکهنمایدتنظیم،باشد

تنظیممینراریاي ایتالیایىآجیببا شرکتاى موافقتنامهنفتملىشرکتهمین زمینه،

                                                          
تواند به منظور اجراي مقررات این قانون با هر  شرکت ملی نفت ایران می -7/5/36ة دوم قانون نفت مصوب ماد . 1

محرز باشد، مذاکره و هرگونه توافقی را که مقتضی  شخصی اعم از ایرانی و خارجی که صالحیت فنی و مالی او 

عمل آورده و  با قوانین کشور نباشد، بهبداند بر اساس مقررات و مصرحات این قانون و سایر شرائطی که مخالف 

موافقتنامۀ مربوطه را تنظیم و امضاء و به هیأت وزیران تقدیم نماید که در صورت تأیید براي تصویب به مجلسین 

هایی که به این طرز امضاء شود، پس از تصویب مجلسین و از تاریخ تصویب مزبور قابل  موافقتنامه تقدیم گردد. 

  .اجراء خواهد بود



1397بهار، 74، ش 19فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی، س / 16

و تأییددولتاز طرفرمذکوموافقتنامۀکرد وارائهبه دولتقانون مزبور2مادةو طبق

با عدیدهدر جلساتموافقتنامهاین. شدارجاعنفتخاصو به کمیسیونارائهبه مجلس

مدیرروحانىفؤادونفتشرکتمدیرعاملانتظامودارایىو وزیروزیرنخستحضور

و رئوس مطالب به این شرح بود: شدواقعشوروبحثموردمزبورشرکتحقوقىامور

ایتالیایىشرکتمینراریاآجیبو شرکتایراننفتملىشرکتموافقتنامهیناطرفین

ومستقیماًدرصد75/0تماماًکهاستایتالیایىلیر )100000000000(سرمایۀ و با

لوله خطوطهاي فرعى یکی از شرکتبه وسیلۀیعنىغیرمستقیم،به طوردرصد25/0

عملیاتتصدىکار آنکهایتالیایى استشرکتىشد وانى انجام میبه شرکتمتعلق

و استو گازنفتو فروشآوردنو عملو استخراجنفت، تفحصبه صنعتمربوط

هاي شرکتبه صورتعمدهشرکتپنج. بودمزبوربه دولتمتعلقتماماًانىشرکت

در همۀ نفتبه صنعتمربوطامورکلیۀوشدند میتشکیلبه مرورانىمؤسسۀفرعى

خودمینراریاآجیب، شرکتشان ینتر بزرگ که گرفت میانجامآنهااز طریقمراحل

. بودفرعىشرکتسیزدهداراى

سازمانمینراریاآجیبشرکتو ایراننفتملىشرکتیعنىمزبور،دو شرکت

. دادندتشکیلبا سهامِ با نامریالمیلیون10با سرمایۀسیریپشرکتبه ناممشترکى

فروشو کلیۀ عملیاتآنو متعلقاتخامنفتو تولیداکتشافلیاتعمسیریپشرکت

یافت و در صورتی که تدریج افزایش می سیریپ بهسرمایۀ شرکت. داد میانجامرامواد

و در صورتی کهشد میتهیهاستقراضاز طریقکرد،نیاز پیدا میدیگرىاضافىبه وجوه

کردند.  میتأمینرالزومموردوجوهنصفاز شرکاءهر یککند،توانست استقراض نمی

پنجاهشرکتدر اینمینراریاو آجیبایرانملىنفتهاىاز شرکتهر یکهالشرکسهم

انتقال بود و اساسنامه به طور کامل در مذاکرات قابلسیریپشرکتبود. سهامدرصد

  تشریح شد.

کوهدر دامنۀواقعاىناحیهالف): ازبودعبارتسیریپشرکتعملیاتحوزة

به محاذاتکنسرسیومعملیاتمربع. حدودکیلومتر11300تقریبىبه مساحتزاگرس

اى ناحیه شد و در را شامل میو بهبهانگلهفتمسجدسلیمان،اللىنقاطکهخطى

کوه لشان،کوهکنک،کوهدلگیر،کوهبدمستان،کوه: واقع بوددر آنذیلهاى کوهکه
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هاى آبادي. سفیدکوهلرواغان وکوه،)جانکى(ریککوهسرخ،وهککالر،کوهدوالب،

ناغون؛ارمانغزلک وغازیکبیداال،موارىدیز،ده: واقع بودندناحیهدر ایننیززیر

تقریبىبه مساحتقارهحد فالتتا ابتداىعمانبحردر ساحلواقعاى ناحیهب)

) میدانىرأس(تاساحلدر حدودسکجادر مشرقواقعاىناحیهمربع،کیلومتر6000

در کهسوراكگورانىتومى وپائینیاغین،میسور،لشهاىبر آبادىمشتمل

واقعکوروچودرهاماننیالك ومیمنلیگرى،هنگههاىکوهآنشمالهاى قسمت

اى ناحیه ج)ریزد؛  به دریا میمنطقهاز اینو یاغینساویش، گبریکهاى و رودخانهاست

در ناحیهاین. کیلومتر مربع5600تقریبىبه مساحتفارسخلیجشمالقارةتاز فال

و در داخلداشتامتدادتا خورصینىدیلمبه بندربحرگاناز رأىساحلىقسمت

شد. تفحص میرا شاملمنصفخطبرعمودتقریبىدر جهتقارهفالتحدوددریا تا

از نظرکهمینراریا نهاده شدجیبآشرکتبه عهدةآنهزینۀو پرداختو اکتشاف

با از مشاورهپساکتشافىهاى نقشهوظیفه داشتاین شرکتبود.مجهزو مالىفنى

عملیاتدار شود.را عهدهمزبورهاىنقشهاجراىو همچنینایراننفتملىشرکت

22کمتر ازحداقلکهاىبا هزینهسالدوازدهمدتدر ظرفبایدحداکثراکتشافى

مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملی، (شد میانجامنباشد،دالر آمریکایىمیلیون

  .)115ۀ جلس ،نوزدهم ةدور

اي به مساحت  شرکت نفت ایران و ایتالیا در بخش شمالی خلیج فارس در حوزه

کیلومتر مربع مساحت و در  11300هاي زاگرس در  کیلومتر مربع و در شرق کوه 5500

کرد. عملیات هزار کیلومتر مربع مساحت فعالیت می 6ان در منطقۀ ساحلی خلیج عم

هاي  اکتشاف و حفاري سیریپ به کشف نفت در کوه ریگ و در دودرو واقع در کوه

). در نواحی قرارداد واقع در خلیج فارس و زاگرس 434: 1379زاگرس انجامید (وزیري، 

دو ماه پس از عقد قرارداد میلیون دالر از طرف شرکت مزبور  22و مکران با قبول هزینۀ 

کیلومتري ساحل و انتهاي شمال شرقی خلیج  10آغاز شد. میدان نفتی بهرگان در 

شناسی کشف  نگاري دریایی و مطالعات زمینفارس پس از انجام یک رشته عملیات لرزه

هاي  بشکه نفت خام از چاه 1460000م. جمعاً مقدار 1963ش./ 1342شد. تا اوایل سال 

بهرگان استخراج و صادر شد و نوع نفت خام این میدان بسیار مرغوب  1و  2و 3شماره 
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). شرکت آجیب مینراریا ضمن انجام عملیات حفاري 134- 1/135: 1349بود (سعادت، 

در ناحیۀ بهرگان سر، در ناحیۀ زاگرس نیز اولین چاه اکتشافی را حفر کرد و پس از 

ه مانع برخورد و در نتیجه، عملیات هاي حفاري ب متري، لوله 3683رسیدن به عمق 

هاي تا آن عمق، معلوم شد که این چاه محتوي  متوقف شد. پس از آنکه در آزمایش الیه

شناسی و  نفت به میزان تجارتی نیست، آن را رها کردند تا پس از تکمیل مطالعات زمین

ش. و 1344ژئوفیزیکی در صورت مساعد بودن شرایط، چاه دوم را حفر کنند. در سال 

چاه فقط  5ش. حفاري در ناحیۀ بروجن و سه دهستان آغاز شد و پس از حفر 1345

نگاري در منطقۀ  شناسی و لرزه یک چاه آن در کوه ریگ به نفت رسید. عملیات زمین

ش./ 1343مکران نیز پایان یافت و وجود چند طاقدیس به اثبات رسید. در طول سال 

فر کرد که یک حلقۀ آن براي توسعۀ میدان م. شرکت سیریپ، چهار حلقه چاه ح1964

نفتی بهرگان در خلیج فارس بود و به عنوان چاه نفتده تکمیل گردید و سه حلقۀ دیگر 

هاي اکتشافی در بقیۀ حوزة قرارداد سیریپ بود. شرکت سیریپ همچنین در  جزو چاه

منبع نوروز در خلیج فارس به  2م. موفق شد با حفر چاه شمارة 1966ش./ 1345سال 

خیز، شرکت نفت ایران و ایتالیا  بزرگ نفت دست یابد. با کشف این منطقۀ نفت

تولید روزانۀ این  ساالنه تولید خود را افزایش دهد و توانست از یک تا دو میلیون تنمی

هزار بشکه بوده است. شرکت نفت سیریپ تا  40م. در حدود 1965منطقه در سال 

ه حفاري نمود و موفق شد دو منبع بزرگ نفت در چا 55ش. مجموعاً 1345پایان سال 

) و تولید در سال 135- 136دریا و یک منبع در منطقۀ زاگرس کشف کند (همان، 

  ).434: 1379میلیون مترمکعب رسید (وزیري،  55/1م. به 1969ش./ 1348

به عملیاتاقدامشد تا تعهددر مذاکرات مجلس بر عملیات اکتشاف تأکید می

اکتشافباشد. عملیاتمینراریاآجیبشرکتبه عهدةهزینۀ آنداختپرواکتشافى

در آناز نظر اینکهنداشت،عمرانىهاى فعالیتکهگانهسهدر نواحىسال12طی 

ومفیدساکنینبراىآفرید، کار میمردمو براىآوردمیبه وجودوجوشىجنبنواحى

را پرداختن عملیات اکتشافی، هزینهتا پایامینراریاآجیبشرکت بود.مالحظهقابل

تدریج بهمربوطه،مخارجرسید، میمثبتبه نتیجۀاکتشافىعملیاتاگراماکرد، می

از پساکتشافگردید. مخارجمیپرداختبردارى بهرهاز آغازسیریپشرکتتوسط
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نفتملىشرکتعایدآنو نصفمستهلکسنواتطىبردارى به مرحلۀ بهرهرسیدن

محرزتجارتىبه میزاننفتمیدانتولیدقابلیتکهبوداینمثبتنتیجۀ. شد میانایر

.)115ۀ جلس ،نوزدهم ةدورمشروح مذاکرات مجلس شوراي ملی، (شدشناخته

آغاز از تاریخپنجمسالدر انقضاءامابود،سالدوازدهاکتشافىعملیاتمدت

مساحتاز مجموعدیگردرصد25نهمسالو در آخردرصد از مساحت25عملیات

سالدر پایانشد. میمستردایراننفتملىو به شرکتکسرحوزة عملیاتنواحى

قابلهایى میداندر آنهاکهماند سیریپ میشرکتدر اختیارهایىتنها زمیندوازدهم،

و پنجبیستبردارى بهرهعملیاتمدت. داشت وجود میتجارتىبه میزانبردارى بهره

کهتأسیساتىکهشدمیشروعموقعىنفتفروشبود ونفتآغاز فروشاز تاریخلسا

هزار20و اولینشدمیآمادهبود،الزمبردارى بهرهجهتمنظمو بارگیرىحملبراي

بیستمدتبعد از انقضاءهمچنین. باشدرسیدهبه فروشمیدانآناز محصولنفتتن

و در شودتمدیدبودممکنموافقتنامه35مادة درمذکوربه شرحنیز،سالهو پنج

و در بارةبودعملمأخذموافقتنامهاینمندرجاتسالۀ اولدورة پنجدرتمدیدصورت

مشابهىهاى در فعالیتنفتملىشرکتهرگاهو سومدومهاىدر پنج سالتمدید

کهباشدآوردهبه دستنتایجىجدیدهاىمشارکتدرتاریخو تا آنکندمشارکت

کلیۀ شرایطباشد،مساعدترحاضرموافقتنامۀاز شرایطایراندولتبراىآنشرایط

  شد. مینامبردهتمدیددو دورهمدتشاملمذکورهاىموافقتنامه

آجیبشرکتبه معرفىکهشدمیسپردهکارمندانىبه دستشرکتفنىامورادارة

استخدامبودمکلفسیریپشدند. شرکتمیکارمشغولمدیرعاملو با انتخابمینراریا

براىنتواندکهگیردصورتمشاغلىتصدىبراىمنحصراًخارجىکارمندانقبیلاین

با همکارىسیریپبیابد.الزمو تجربیاتمعلوماتداراىایرانیانمشاغل،آناشغال

تا ردخواهد کو تنظیمطرحو صنعتىفنىو تعلیمکارآموزىبراىاىبرنامهشرکاء،

جایگزینممکن،مدتتریندر کوتاهالزمتعلیماتبا فراگرفتنایرانىکارمندان

  . کنندرا احرازدار مسئولیتمشاغلسیریپو در عملیاتشدهخارجىکارمندان

، مدت عملیات مینراریاآجیبشرکتو ایراننفتملىشرکتدر قرارداد میان 

االرضى سطح سال اول مطالعاتدر شت.دا علمىفنى و ۀجنب کهدسال ذکر ش 4اکتشاف
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هاى زلزله نفت ۀمنطقدروانجام االرضى ل ژئوفیزیک مطالعات تحتئوسابا سال دوم درو

مطالعات ژئوفیزیک مطابقت کشى دقیق که باقشهن،سال سومدر شد. ایجاد میمصنوعى 

راى عملیات ى بیهاکه چه نوع دستگاه شد داده میسال چهارم تشخیص  و در کندمی

،آن نوع حفارىبایست بامینفت خواهند رسید وه چه عمقى بدرحفارى الزم است و

سال خاتمه  12ظرف در این قرارداد عملیات اکتشافى . خریدارى کنندتهیه وراوسائل 

ازدرصد دیگر 25سال نهم دردرصد و 25آجیپ مینراریا  ،سال پنجمدر ویافت می

 در ،بنابراین کرد.می شرکت ملى نفت ایران استرداده بود راعملیات خ ةمجموع حوز

دست شرکت ملى نفت ایران دربردارىهاى نفتى قابل بهرهمیدان ،سال 12مدت  پایان

شرکت آجیب را همۀ آنکه  بودمیلیون دالر  22عملیات اکتشافى  ۀهزینو ماند می

حق توقف  رويهیچ ه ب ،سال 4انقضاى مدت قبل از شرکت تاکرد.پرداخت میمینراریا

اول شش میلیون دالر و در هر یک از سنوات  مدت،انقضاى ازبعدو شتنداعملیات را

مناطق خشک و در میلیون دالر  بیست و دورد. اینکمیلیون دالر خرج میبعد دو

 رددانفع بزرگى براى ساکنین آن منطقهوکندییجاد ما سوزان کشور کارهاى عمرانى را

ست یب ۀمجموع هزینیاسنوات مربوطه مطابق تعهد خودش خرج نکرده باشد ور درگاو

شرکت ملى ه خاتمه عملیات اکتشافى بالعوض باید بدر ،میلیون دالر بالغ نشددوو

.نفت ایران تأدیه شود

و  میزان تجارتى تولید شده باشده که نفت بیافت  زمانی پایان میعملیات اکتشافى 

 گرفت ونظر میزان تجارتى موقعى است که قیمت تمام شده نفت را دره ولید نفت بت

نیم دوازده و ۀاضافه ب کرد،اضافه لب دریاتارانقلحمل وۀ هزینبارگیرى و ۀهزین

فروش از مخارج، باز هممجموع این  با وجود بردارىعنوان حداقل مالیات بهرهه درصد ب

این مرحله است که عملیات اکتشافى در آمد؛ میدست ه اى بنفت سود قابل مالحظه

هم تعهد  و مبلغی نپرداخت مبلغیشرکت ملى نفت ایران  . تا این مرحله،یافتمیخاتمه 

شرکت سیریپ درۀ سرمایکرد.  پیدا میعنوان تجارتى  ،رسیدمیولى اگر به نفت  شت،ندا

و  نداشت اي ینههز ،رسید برداري نمی به بهره زیرا تا ،بینى شدالیحه یک میلیون پیش

ۀکلی شد میمتعهد که بوداین موقع ازکرد.  پرداخت میرا ادارى  باید هزینۀ فقط

. چون سرمایۀ شرکت پرداخت کندبردارى رابهرهاستخراج وه مربوط ب هاي هزینه
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اضافه  در صورت اقتضاء خودش را ۀکه سرمای بود بینى شدهقانون پیشدر محدود بود،

میزان تجارتى برسد وه ت بفاست که ن موقعیافه کردن سرمایه اض جهت کرد وخواهد

طرفین نشد هریک ازاگر مقدورد وباشاستقراض  ۀوسیله ازدیاد سرمایه ممکن است ب

  .را پرداخت کنندباید سهم خود

و منافعو مصلحتبودمساعداز نظر ایرانموافقتنامهمقررات اینوشرایطکلیۀ

ایران. تا قبل عایدو درآمدسودمیزانلحاظازبه ویژهشد؛ میملحوظآندرایرانملت

از ناچیزىو سودگرفت مىانجامامتیازاز راهنفتاز منابعبردارى بهرهاز این، قرارداد

با قراردادبه موجبنفت،صنعتشدناز ملىپسگردید.مىکشورعایدبابتاین

الشرکهسهمبه عنوانشرکتویژةاز سوددرصدبه پنجاهایراندولتسهمکنسرسیوم،

درصدو پنجهفتادمجموعاًدیگرو به عبارتگردیدمىتسلیمایراننفتملىبه شرکت

.رسیدمیایرانبه ملتدر هر سالخالصاز سود

9وماده47بررا مشتملپیوستموافقتنامۀواحدةمجلس شوراي ملی ماده

از ایرانملی نفتشرکتبیننفتبردارى و بهرهو اکتشافبه تفحصراجعکهضمیمه

و مفادرسیدبه امضاءدیگراز طرفمینراریاآجیبایتالیایىسهامىو شرکتیک طرف

گردید،واقعدولتتأییدمورد 7/5/36مصوب نفتقانونمادة دوممقرراتطبقآن

یحه به صورت یک ال و را صادر کردمزبورموافقتنامۀو اجراىمبادلهو اجازةتصویب

فوریتی و یک شوري مطرح شد.

در مجلس شوراي ملی نسبت به امضاي قرارداد قبل از تصویب آن در مجلس 

هیچ بنابر آن، که  ش.1323آذرماه  11طبق قانون مصوب دولتاوالًاعتراض شد: 

ز امتیاه توانند راجع بآنها نمی یا معاونتکفالت  در مقاماشخاصى وزیر ووزیر ونخست

یاغیرمجاور وغیررسمى دول مجاور ونمایندگان رسمى وهیچ یک ازنفت با

،قانونى داردکه اثر آنها مذاکرات رسمى کس غیر ازهرهاى نفت ونمایندگان شرکت

وزیر و وزیران نخست ،همان قانون 2ةطبق مادکنند. قرارداد امضاء یاانجام دهند و 

را استخراج وه دولت ایران معادن نفت خودطرزى کتوانند براى فروش نفت ومی

در جریان مذاکرات قرار گیرد.ملى باید مجلس شورايو کنندمذاکره  ،کنداداره می

 ، چرااگر این قانون منعى براى مذاکره نداشتاعتراض در واقع به این مسأله بود که 
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، انتظام شود؟ حاال براي تصویب به مجلس ارائه میشدهماه قبل امضاء قرارداد چهار

یک واو این قرارداد نباید پس وگفته بود: مصاحبه با جراید در مدیر عامل شرکت نفت

جیب آکمپانى پیش خود باماه قبل ازکه چهارقراردادى رانباید  پیش شود و

تغییر داد.،ندا ى بستهیایتالیا

. مضاء کردقراردادى ا انجام داد و شرکت ملى نفت مذاکراتىاقبال در پاسخ گفت: 

مجلسین بدون تصویب دولت و، این قرارداد است همانطور که در مقدمۀ قرارداد آمده

تصویب قانون نفت امضاء قبل ازنه این دولت قراردادى رانه دولت عالء و وارزش ندارد 

ش. پایان 1336مرداد  12روز در ، مذاکرات پیرامون قراردادطبق قانوناست.  نکرده

 ه،مجلس تقدیم کرد بهمرداد  13روز الیحۀ قرارداد نفت را وزیر تو شخص نخسیافته

است. پس امرى برخالف قانون انجام نشده

استناد ه بنفت وصنعت نملى شدازبعدوزیر، گفته شد که  در تأیید سخنان نخست

ه توجه ببا واى براى شرکت ملى نفت ایران تصویب شد اساسنامه ،همان قانون

طرف شرکت ملى نفت مبانى قانونى ازاساس ومذاکرات بر، نامهمندرجات آن اساس

هاى فرعى در ایران یاتأسیس شرکت ،پنجم اساسنامه ةماد گردید. بر اساسایران آغاز 

همکارى بامشارکت و ،کلى براى اجراى مقاصد شرکتطوره ایران بخارج از

 تولید و فروشنفت وه بامور مربوط  ۀکلیدرفراهم شود و خارجى هاى داخلى وشرکت

این در .شود به کار گرفتهبهاى مناسب ه وسایل یا با محصوالت شرکت بمصنوعاتى با

و خارجى هاى داخلى وشرکتشرکت ملى نفت ایران اجازه داده شد که باه اساسنامه ب

حدود اختیارات شرکت ملى نفت ایران  مشارکت و همکاري کند.بردارى بهره هاي شرکت

به  آن صنعت نفت دراقدام در هرگونهقدرى وسیع است که ه ب ،چهار اساسنامه ةماددر

اگر شرکت ملى نفت ایران قبل از تصویب قانون نفت  .بهترین وجهى توصیف شده است

ایران و از تاریخ تصویب آن اساسنامه با هر شرکت خارجى و با هر مقام دیگرى در

هرکرده و تینوع مذاکراحدود اساسنامه هرمنابع نفتى کشور دربردارى ازموضوع بهره

اساسنامه بوده است وه وط ببپنجم مر ةحدود مندرجات ماددر ،ى داده باشدئنوع امضا

تقدیم الیحه دولت قبل از ،وزیر توضیح دادنحوى که نخسته اعمال او صحیح است و ب

حدود لى نفت درموافقت شرکت مامضاءها بامذاکرات وهیچ گونه اقدامى نکرده است و
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عمل ه کشور بقوانین جاريفى ازاین لحاظ تخلّاز ،بنابراین .مزبور بوده است ۀاساسنام

.)115ۀ جلس ،نوزدهم ةدورمشروح مذاکرات مجلس شوراي ملی، نیامده است (

به بازاري براي خرید نفت ایران از شرکت آجیب اعتراض شد، بر این اساس که 

اولین  خواهد قرارداد نفت را ببندد، دو تعهد بخواهد. میدولت ایران با هر شرکت که 

 ر شرکتیه .دومین تعهد قیمت اعالن شده است وکافى نفت ایران تعهد خرید مقدار

قیمت اعالن شده ه ولى ممکن است که ب خریداري کند،ایران حاضر است که نفت از

هد اساسى وجود این تعموضوع اساسى واین دواین قراردادکه درخریدارى نکند

کافى نفت یکى تعهد خرید مقدار ؛دو تعهد اساسى بکند پجیآپس باید شرکت  .ندارد

نوشته  13ةمادقیمت اعالن شده که دره بالمللى وقیمت بینه یکى خرید نفت بو

که تولید کنندة  ایرانبلکه برعکس  نه تنها این موضوع وجود ندارد،و اکنونشده است 

اگر و دقمیت اعالن شده عرضه بکنه با که نفت خود ر سته امکلف شد است، نفت

ه هیچ تعهدى بو شرکت آجیب رود می قیمتش پائیندوباره ،جیب نخریدآشرکت 

.قیمت اعالن شده ندارد

 ؛کنندمیهم کارشرکت بادووزیر دارایی در پاسخ به این اعتراض اظهار داشت: 

اند  ایجاد کردهسیریپ  ه نامشرکتى ب وشرکت ملى نفت دیگري جیب مینراریا وآیکى 

 .رسانندفروش مىه بنفت را ،استخراج رسید ۀمرحله شان باینکه عملیاتازبعد و

نصف هرکدام سهم خودشان را ،سدرصادرات باستخراج و ۀمرحله وقتى که نفت ب

شرکت ملى نفت گرفتار شود و بفروشد را شآجیب مینراریا سهم خود وکنند نمی

تأمل چنین کارى راودون فکربد دهمیتشکیل شرکت سیریپ را ،جیبشرکت آ

میلیون دالر  22چقدر باشد که الاقل خودش را، هر ۀکرد که بیاید سرماینخواهد

سپس با عذر نداشتن خریدار، نفت را نفروشد و شرکت ملی نفت  است خرج بکند و

هاى پروتکل ضمیمه، حداکثراین نامهیکى ازدرومجبور شود قیمت را پایین بیاورد 

اگر استخراج بیشتر شود حق تا ده  .توانند بدهند پنج درصد استتخفیفى که می

که یک اي که وجود دارد این است و نکته13ةماددرهم دارند ودرصد تخفیف را

 ،قیمت برسداستخراج و ۀمرحله ببراى اکتشاف تاگذارد وشرکتى که سرمایه می

یگر تعیین خواهند مدمشورت هباتخفیف را واستار تخفیف شودشود خو میحاضر ن
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که بفروشد  بیابدها قیمت بهترى طرفکه اگر یکى از اي مادهشده درعالوه قیدکرد و

تصریح شده است قیمت اعالن شده  13ةماد در.تواند بفروشدطرف دیگر هم می

وزن مخصوص نوع وطرف سیریپ نفت خام ازوفق آن ازهائى که بریعنى قیمت

شود توسط خریداران عرضه میۀ کلیه طور عموم به یک از نقاط صدور بهرمعینى در

 .رسیدشرکت آجیب خواهداطالع شرکت ملى نفت ایران وه بوسیریپ منتشر

خلیج فارس براى ۀ هاى جارى ناحیقیمتامى است، باید بازهاى اعالن شده القیمت

، . بر این اساسمخصوص مشابه خود مطابقت داشته باشدوزن نوع وى ازیاه فرآورده

 12ظرف میلیون دالر باید در 22آجیب نیست، آجیب فقط اختیار تعیین قیمت با

شروع به فروش نفت سیریپ بپردازد، بعد شرکت سیریپ  ه شرکتب براي اکتشاف سال

داشته ت مطابققیمت خلیج فارس باید با ،کندمنتشر مىکه هم  را قیمتى وکند می

فرقى بین این قرارداد و  .تضمین داریمه چه احتیاجى راجع بمااین صورتدر .باشد

در این آن جا معاهده براى فروش نفت است، دروجود دارد، قرارداد کنسرسیوم 

1تصویب شد. 115وجود دارد. مادة واحدة نفت در جلسۀ قرارداد مشارکت  قرارداد،

مواد و شرایط - 1شمارد:  ارداد نفت را بر میاي مزایاي عمدة این قرنماینده

مرداد  هفتمموافقتنامه از هر حیث منطبق با اصول و مقررات قانون نفت مصوب 

نظر قانونگذار که بیشتر مورد 50- 50موافقتنامه بر اساس مشارکت - 2بود.ش.1336

 ۀکلیبود و تنها طریقى است که تصدى و مباشرت مستقیم شرکت ملى نفت ایران در 

با وجود -3.تنظیم گردید شد، هاى فنى و ادارى و بازرگانى صنعت نفت تأمین میجنبه

از بابت  اي هزینهبود،اینکه شرکت ملى نفت ایران در نفت کشف شده بالمناصفه شریک 

طرف قرارداد  .داشتنعهده بر بود،مقادیر تجارتى الزم ه مخارجى که تا پیدا شدن نفت ب

میلیون دالر  82تعهد است که ظرف دوازده سال اول حداقل مبلغ م 29ةبه موجب ماد

مدت مزبور تمام این مبلغ  ۀهر گاه در خاتم .براى عملیات اکتشافى در ایران خرج کند

                                                          
. شایسته ذکر است؛ با توجه به اینکه مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملی در این مقاله از فایل الکترونیکی آرشیو 1

صفحه  100دوره نوزدهم، تلخیصی از حدود  115اسناد مجلس اخذ شده، مطالب مربوط به مذاکرات جلسه 

  مذاکره است که در این بخش آورده شده است. 
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شرکت ملى نفت ایران پرداخت خواهد شد.ه صف باقى مانده ب، نمصرف نرسیده باشده ب

ماه از تاریخ  18که حداکثر  موافقتنامه طرف دوم ملزم است 16ة موجب ماده ب-4

عملیات آغاز کرده باشد و حال آنکه این مهلت ۀ حفارى یک چاه را در ناحی تصویب اقالً

ه اداره عملیات ب-5.چهار سال تعیین گردیده است 1قانون نفت 7موجب بند ب ماده ه ب

(عدم سود شخصی براي عاملین طور غیرانتفاعى ه بود که بدست یک شرکت ایرانى

.طرفین بوده طور متساوى متعلق به سهام این شرکت عامل بو کرد میعمل کت) شر

میلیون دالر  25میلیون دالر مخارج اکتشافى مبلغ  82طرف قرارداد عالوه بر تعهد - 6

پرداخت و حال آنکه میسى روز پس از تاریخ اجراى قرارداد ة عنوان پذیره نقد نیز ب

                                                          
هاي مختلطی که سهم شرکت ملی نفت ایران پنجاه  هاي مشترك یا دستگاه در مورد سازمان - ت: مادة هفتم قانون نف . 1

تواند  هیچ سازمان مشترك یا دستگاه مختلطی نمی - الف زیر خواهد بود:  درصد یا بیشتر باشد، شرایط عملیات به شرح 

مجموع سهم نسبی هر یک   .ختیار داشته باشدمجموعاً بیش از شانزده هزار کیلومتر مربع در یک بخش در زمان واحد در ا

هاي شرکت ملی نفت ایران در یک بخش در زمان واحد حداکثر هشت هزار کیلومتر مربع است. چنانچه طرف  از طرف

شرکت ملی نفت ایران مشارکت پنجاه درصد یا بیشتر شرکت ملی نفت ایران را بپذیرد و در یک سازمان مشترك یا  

تواند از  داراي سهم نسبی چهار هزار کیلومتر مربع بشود، نسبت به چهار هزار کیلومتر مربع بقیه می دستگاه مختلط الاقل

سازمان مشترك یا دستگاه مختلط موظف است در هر  - ب .عمل کند 8طریق مشارکت یا عدم مشارکت موضوع ماده 

الاقل یک چاه نفت را در ناحیۀ  داد حفر کند، حداکثر تا پایان سال چهارم پس از تاریخ قرار بخشی که در آن عمل می

واگذاري شروع کند و عملیات حفاري را پس از شروع مداوماً با سرعت معقول و بر طبق اصول متداول صنعت نفت ادامه 

چنانچه در پایان سال دوازدهم بعد از تاریخ قرارداد عملیات سازمان مشترك یا دستگاه مختلط در ناحیۀ مزبور به   .دهد 

یا دستگاه، عالوه بر اینکه ناحیۀ مزبور را به شرکت ملی نفت ایران  برداري تجارتی نرسیده باشد، سازمان  ه بهرهمرحل

در ظرف  - ج .شود نیز خواهد گردید می مقرر  15مسترد خواهد نمود، مشمول هر گونه ضمانت اجرایی که به موجب مادة 

د، سازمان مشترك و دستگاه مختلط نصف مجموع مساحت واگذاري سال تاریخ قرارداد تجاوز نخواهد کر 10مدتی که از 

قرارداد را در یک یا چند نوبت به طریقی که شرکت ملی نفت ایران مناسب بداند، به شرکت مزبور مسترد خواهد  طبق آن 

مدت  - د .عرض و طول باید از نظر عملیات صنعت نفت قابل استفاده باشد نمود و قطعات استردادي از لحاظ تعداد و

برداري تجارتی در آن ناحیه خواهد بود، اما  اصلی قرارداد در مورد هر ناحیه حداکثر بیست و پنج سال از تاریخ شروع بهره

هاي شرکت ملی نفت ایران حداکثر براي سه دوره پنج ساله  قرارداد به درخواست هر یک از طرف ممکن است که مدت

طبق شرایط مدت اصلی عمل خواهد شد، اما در دو دوره بعد بایستی شرایط و مزایا  تمدید شود. در دوره پنج ساله اول بر

در ظرف مدتی که به موجب این قانون اجازة تفحص و اکتشاف و  - هـ .و اوضاع روز در موقع تمدید در نظر گرفته شود

مربوطه منحصر به سازمان یا مزبور در ناحیۀ  شود، عملیات  استخراج به یک سازمان مشترك یا دستگاه مختلط داده می

  .دستگاه نامبرده خواهد بود
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 ،ساس مشارکت پنجاه درصد پیشنهاد تسلیم کندقانون نفت در مورد شرکتى که بر ا

از نفت و گازى که در نتیجه اجراى این - 17پرداخت پذیره را شرط ننموده است.

طور معقول براى تأمین مصرف پخش داخلى ایران ه مقدارى که ب شد،یقرارداد تولید م

نفتى که  ۀیکل-8.قیمت تمام شده تحویل شرکت ملى نفت ایران شده ب ،مورد نیاز باشد

 ۀوسیله هر یک از طرفین و یا ب ۀوسیله پس از تأمین احتیاجات داخلى یا بشود، تولید 

هاى بهاى اعالن شده (البته پس از وضع هزینهه ب ،دش یشرکت عاملى که تأسیس م

مذکور در قرارداد و با ترتیبات معینى که در مورد اعطاى تخفیفات در نظر گرفته شد) 

کارآموزى ه راجع ب- 9.شدمیروش بالمناصفه بین طرفین تقسیم فروخته و درآمد ف

بدین شرح که مقرر گردید  ،فنى ایرانیان مقررات عملى بسیار جامعى در نظر گرفته شد

شود تا با  ءهاى وسیعى براى تعلیم صنعتى و فنى طرح و با همکارى طرفین اجرابرنامه

 کارمندان خارجى مرتباًًة دست آنها عدهو سپردن کار بتربیت کادر فنى و ادارى ایرانی

ة عد ،سال از تاریخ شروع قرارداد 10طورى که در پایان ه ب ،تقلیل یابد و متدرجاً

تر ومهم و مستخدمین خارجى شرکت عامل از دو درصد کل کارمندان تجاوز ننماید

)188(همان، دوره نوزدهم، جلسۀ کشور است.تر همان استقالل اقتصادى عمیق

را عوض صدى پنجاه که با کنسرسیوم قرارداد  ایرانارداد سیریپ که سهم قر

پیدا  بسیارياینکه در خاورمیانه انعکاس این قضیه عالوه بر؛ % کرد75را آن شت،دا

منظمى قوى و بسیارهاى نفتى که تشکیالت در کارتل به ویژهدر تمام دنیا و  ،کرد

ی شد براي قراردادهاي دیگر مانند ، بازتاب داشت. قرارداد آجیب مبنایدشتندا

سهم  ه ایران% ب75و  بودطرف قرارداد  ایراناین کمپانى که با وقرارداد پان آمریکن 

سال خرج  12میلیون دالر در ظرف  25اگر آن شرکت ایتالیائى سیریپ و دهد می

 ودهد میلیون دالر هم آوانس می 25کند و میلیون دالر خرج می 82این  د،کرمى

مریکن آکه شرکت پان  وجود دارداوتى بین شرکت سیریپ و شرکت پان آمریکن تف

                                                          
  . بر اساس ماده هفتم قانون نفت که در باال آمده است.1
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مریکن آپان  - اسم ایرانه قرارداد که بدر شرکت بزرگ نفتى دنیاست که  5جزء آن 

کمپانى  5مریکائى یکى از آن آهاى کمپانیو به دست آمدهاى زیادى موفقیتت، اس

اینهم آمد با ما قرارداد  ،ها نیستلکارت وجزاستقالل هم دارد و ۀجنببزرگ است و

1.بست

آن روز اگر قرارداد نفت را در شرائط روز «:در حمایت از قرارداد کنسرسیوم گفته شد

ى که امروز یاین قراردادهاشد ودستگاه نفت در ایران برچیده می ،کردمجلس تصویب نمی

در شرایط و ...ت هستند شد که داراى نفبندند این قراردادها نصیب ممالک دیگرى میمى

المللى در تشکیالت کمونیست بین مخصوصاًسخت که هنوز تشکیالت منظمى از مخالفین و

مطالبى را براى روشن شهامت آمدیم در پشت این تریبون وبا قدرت و ،مملکت وجود داشت

ه ما در با اینک ،روزنآاهمیت اقدام ه گردم ببنده امروز برمی .شدن فکر مردم ایران گفتیم

معذلک در شرایط فعلى قراردادى بهتر از  ،مطلوب نیستآل ومجلس گفتیم این قرارداد ایده

). البته کشورهایی 191(همان، دوره نوزدهم، جلسه » نمى گذاشتنداین در جلو ما نیست و

خیز ایران در اختیار و  کردند و بر اساس آمار، بیشترین نقاط نفت که کنسرسیوم را اداره می

لطۀ کامل آنها بود، قدرت و نفوذ بیشتري داشتند. کشورهایی مانند ایتالیا نفوذشان در س

  ).129: 1393حدي نبوده است که با کنسرسیوم رقابت کنند (فیاضی، 

                                                          
م. نیز قراردادي با شرکت نفتی پان آمریکن اینترنشنال که از شرکت هاي فرعی استاندارد 1958. در سال 1

خرداد  10شرکت ایپاك در  و تشکیل شد یپاكاایندیانا بود، به امضاء رسید. بر اساس این قرارداد، شرکت 

م. توسط شرکت نفت پان آمریکن (شعبۀ استاندارد اویل ایندیانا) و شرکت ملی نفت 1958مه  31ش./ 1337

هزار کیلومتر و با سهام  16ایران با هدف اکتشاف و استخراج نفت در شمال خلیج فارس در مساحتی بالغ بر 

ام شرکت ایپاك به ایران تعلق داشت و در قرارداد امضاء شده، تصریح درصد از سه 50مساوي تأسیس شد. 

سال  12شود که طی میلیون دالر به شرکت ملی نفت ایران بپردازد و متعهد می 25شده است که پان آمریکن 

هاي مشترك هزینه کند. ضمناً در قرارداد پیش بینی شده است که میلیون دالر براي تحقق طرح 25حداقل 

درصد به پان آمریکن  25صد سود ناشی از فروش نفت خام توسط ایپاك به شرکت ملی نفت ایران و در 75

این قراردادها در  :قرارداد نفتی دیگر از نوع مشارکت به امضاء رسید 6م. نیز 1965پرداخت شود. در سال 

یی به امضاء رسید هاي اروپایی و آمریکاقسمتی از منطقۀ فالت قاره بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت

  ).83: 1387، میرترابی، 434- 435: 1379(وزیري، 
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  نتیجه

ایران بعد از جنگ دوم جهانی ضرورت داشت که با دیگر کشورهاي اروپایی غیر از 

یاسی برقرار کند و به تبع رابطه سیاسی، متفقین که وارد کشور شده بودند، روابط س

شد. در همین راستا ایتالیا از کشورهایی بود که  روابط اقتصادي و فرهنگی نیز ایجاد می

سازي مورد توجه ویژه در دوران پهلوي اول و براي صنعتی کردن و مدرن از دیرباز و به

کشور  مختار دو ش. مناسبات سیاسی از طریق وزراي1325حکومت قرار داشت. در سال 

با تأسیس سفارت بین دو کشور .ش1327در سال سطح روابط فت که گر می انجام 

اي حساس قرار داشت و مسألۀ  در دوره مجلس شانزدهم، ایران در برههگسترش یافت. 

ملی شدن نفت بر حکومت، دولت، مجلس و جامعه مسلط بود. ایتالیا از جمله 

ستود  ان و مبارزات ملت ایران را در برابر انگلیس میکشورهایی بود که نفت ملی شدة ایر

تدریج وارد مذاکرات نفت  کرد و با توجه به برقراري روابط سیاسی، اکنون به و حمایت می

نمود. در این مقطع بود  شد و حتی به ایران براي فروش نفت کمک و حمایت می نیز می

ن عهدنامۀ مودت بعد از جنگ که در مجلس شانزدهم، مذاکراتی پیرامون انعقاد نخستی

دوم جهانی انجام گرفت که به تصویب رسید. اما آنچه که در مذاکرات مجلس شانزدهم 

، برقراري روابط فرهنگی بود. با آغاز روابط قرار گرفتدر روابط ایتالیا مورد توجه 

فرهنگی براي مشارکت بیشتر با کشورهاي اروپایی، مسائل اقتصادي و استفاده از 

ترین قراردادي که با  . مهمواقع شدکارشناسان ایتالیایی در صنایع نیز مدنظر تخصص 

، در قالب قرارداد نفتی با شرکت آجیب مینراریا از این کشور بود که گردیدایتالیا منعقد 

داد مشارکتی و ربعد از قرارداد کنسرسیوم که بر اساس سهم مساوي منافع بود، این قرا

گامی رو به جلو براي منافع نفتی ایران بود. پیرامون این  به نفع ایران و 25به  75

قرارداد مذاکرات بسیاري در مجلس انجام گرفت و اکثریت نمایندگان به وضعیت مناسب 

  ایران در این قرارداد نسبت به سایر قراردادهاي نفتی اذعان داشتند و با آن موافق بودند.



29/ گزارش

  منابع و مآخذ

  اسناد:

  مجلس شوراي اسالمی ز اسنادکتابخانه، موزه و مرک

 ش.10/8/1338ق.، تاریخ 79/0/95/19، 1016971سند

 5/10/42- 1/9/43ق.، تاریخ255/0/50/21، 10688854سند  

 کارتن قوانین.30/9/1334ق.، تاریخ 80/0/38/18، 1008602سند ،
  

  ها: کتاب

ان: ، چاپ پانزدهم، تهر1320-1357روابط خارجی ایران ، 1392ازغندي، علیرضا، 

  قومس. 

، تهران: واحد 3، ج1370، اسناد معاهدات دو جانبۀ ایران با سایر دول در دوران پهلوي

  نشر اسناد، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.

  ، چاپ چهارم، تهران: اطالعات.مسائل سیاسی و اقتصادي نفت ایران، 1374ذوقی، ایرج، 

، تهران: شرکت ت ایران، بیست سال پس از ملی شدنصنعت نف، 2536روحانی، فؤاد، 

  هاي جیبی با همکاري مؤسسه انتشارات فرانکلین. سهامی کتاب

  نا].، ج اول، [بیجغرافیاي اقتصادي نفت ایران، 1349سعادت، فتح اهللا، 

هاي صنعت نفت (قراردادهاي بیع گذاري کالبدشکافی سرمایه، 1379گروه نویسندگان، 

  تمام: داریوش مبصر، تهران: کویر.، به اهمتقابل)

  ، تهران: شرکت سهامی چهر.پنجاه سال نفت ایران، 1335فاتح، مصطفی، 

بررسی تحلیلی و توصیفی تاریخ روابط اقتصادي ایران و ، 1391فیاضی، عمادالدین، 

  ، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ري.)1320-1357ایتالیا (

فرهنگی  - روابط ایران و ایتالیا (مناسبات سیاسی تاریخ، 1393، ___________

  ، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی، واحد یادگار امام خمینی (ره).)1320- 1357

  مشروح مذاکرات مجالس دورة شانزدهم تا نوزدهم شوراي ملی.

  ، تهران: خوارزمی. نفت ما و مسایل حقوقی آن، 1357موحد، محمدعلی، 

  ، چاپ چهارم، تهران: قومس.مسائل نفت ایران، 1387میرترابی، سعید، 
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  ، ترجمه: غالمحسین صالحیار، تهران: اطالعات.تاریخ جهانی نفت، 1374یرگین، دانیل، 

: مرتضی ترجمه، نفت و قدرت در ایران (از قنات تا لولۀ نفت)، 1379وزیري، شاهرخ، 

فر، تهران: عطایی. ثاقب
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فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 

سال نوزدهم، شماره 74، بهار 1397، صص 108- 79

بررسی ماهیت روابط ایران و ایتالیا 

بر پایه مذاکرات مجالس شانزدهم تا نوزدهم شورای ملی 


(با تأکید بر قرارداد نفتی ایران و شرکت آجیب مینراریا)

پروین رستمی


( چکیده

ایتالیا از کشورهایی بود که در دورة پهلوی اول در برنامههای مدرنسازی ایران سهم داشت. در جنگ دوم جهانی که ایتالیا جزو متحدین و ایران در اشغال متفقین بود، روابط ایران و ایتالیا از سوی ایران قطع شد و بعد از جنگ با بازگشایی سفارتخانههای دو طرف، باری دیگر روابط برقرار گردید و تا پایان حکومت پهلوی دوم، عهدنامههای اقتصادی و فرهنگی بسیاری با آن کشور به امضاء رسید. در این پژوهش، ضمن بررسی چگونگی برقراری روابط ایران و ایتالیا بعد از جنگ دوم جهانی، به شیوة توصیفی- تحلیلی، چگونگی روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با ایتالیا در مذاکرات مجالس شانزدهم تا نوزدهم بررسی شده است. بنا بر یافتة این پژوهش، مجلس شانزدهم در مقطع حسّاسی از تاریخ معاصر ایران و مقارن مسألة ملی شدن صنعت نفت و مقابله با انگلیس، رابطه با ایتالیا را مدنظر قرار داد و اولین عهدنامهها و مذاکرات پیرامون رابطه با ایتالیا در حال شکلگیری بود. بالطبع روابط اقتصادی و فرهنگی گسترش یافت و مهمترین قرارداد نفتی به صورت مشارکتی و سهم 75 درصدی برای ایران با شرکت آجیب مینراریای ایتالیا در مجلس نوزدهم منعقد شد. برخلاف قرارداد کنسرسیوم که بر اساس تنصیف بود، در این قرارداد نسبت به سایر قراردادها تا این مقطع، منافع ایران تأمین شد.

( واژگان کلیدی

ایران، ایتالیا، نفت، مجلس شورای ملی، مجالس شانزدهم تا نوزدهم شرکت آجیب مینراریا

مقدمه

با اشغال ایران از سوی متفقین در شهریور 1320ش.، ایران با ایتالیا که از کشورهای متحدین در جنگ دوم جهانی بود، قطع رابطه کرد و حتی اعلان جنگ داد. ایتالیا در دورة پهلوی اول در مدرنسازی ایران سهم داشت و بعد از خاتمه جنگ، هر دو طرف خواهان برقراری رابطه بودند. در سال 1325ش. با گشایش سفارتخانهها، روابط سیاسی آغاز و در سال 1329ش. در مجلس شانزدهم، عهدنامة مودت با این کشور مطرح شد و با برقراری رابطه سیاسی، روابط اقتصادی و فرهنگی نیز گسترش یافت. در جریان ملی شدن صنعت نفت ایران، ایتالیا از حامیان دولت و ملّت ایران بود و حتی هنگام تحریم نفت ایران از سوی انگلیس، برای خرید نفت از ایران کوشش کرد. رابطه با ایتالیا در مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میتوانست در روابط با سایر کشورهای اروپایی و نیز آمریکا وزنهای مناسب باشد. مجلس شانزدهم هم در مقطع حساس و بحرانی ایران تشکیل شد و مسألة نفت بر سایر مسائل در دولت و مجلس رجحان داشت. رابطه با ایتالیا، در قالب عهدنامة مودت با آن کشور ظاهر شد و بهتدریج در مجالس بعدی تا پایان دوره نوزدهم گسترش روابط مدّنظر قرار گرفت. در پژوهش حاضر، رابطة ایران و ایتالیا بر اساس مذاکرات مجالس شانزدهم تا نوزدهم شورای ملی
 و مسائل مطرح در مذاکرات بررسی میشود. تاکنون در بارة این موضوع، پژوهش مستقلی انجام نشده است؛ گرچه برخی منابع در بابِ شماری قراردادهای سیاسی و قرارداد نفتی با ایتالیا اشارههایی دارند، اما در این پژوهش کوشش شده تا با تکیه بر مذاکرات مجلس، در مورد قراردادهای سیاسی، فرهنگی و نفتی با ایتالیا، چگونگی ابعاد روابط توصیف شود. بر این اساس، پرسش پژوهش فوق آن است که در مذاکرات مجالس شانزدهم تا نوزدهم شورای ملّی به چه مسائلی در روابط ایتالیا پرداخته شده است؟ 

رابطة ایران و ایتالیا در سالهای 1339-1328ش. 

روابط سیاسی ایران و ایتالیا- از کشورهای محور در جنگ دوم جهانی- با اشغال ایران از سوی متفقین قطع شد. ایران، با توجه به اینکه طبق قرارداد سه جانبة ایران- شوروی- انگلستان در تاریخ 8 بهمن 1320ش./ 29 ژانویه 1942م. به گروه کشورهای متفق پیوسته بود، به آلمان و ایتالیا اعلام جنگ داد. پس از شکست آلمان و پایان جنگ، روابط ایران و ایتالیا در تیر ماه 1325ش. دوباره برقرار شد (ازغندی، 1392: 438). در سالهای بعد از جنگ دوم جهانی، ایتالیا برای ماندن در عرصة منطقهای و بینالمللی و ادامة روند توسعه و پیشرفت خود، نیازمند انرژی ارزان و مطمئن و در عین حال بازارهای گسترده و قابل اعتماد برای انبوه کالاهای صادراتی بود. ایتالیا بیش از 80 درصد انرژی مورد نیاز خود را وارد میکرد و در سالهای پس از جنگ، ایران توجه ایتالیا را جلب کرد، زیرا میتوانست منبعی عظیم برای تأمین انرژی و نفت مورد نیاز کارخانجات صنعتی ایتالیا باشد و بازارهای مصرف بسیار مناسب و گستردهای در اختیار آنها قرار دهد. علاقهمندی ایتالیاییها در این دوران به روابط با ایران موجب شد که ایتالیا بر خلاف میل همپیمانان اروپایی خود، مانند انگلیس و حتی بر خلاف میل آمریکا، در مسائل نفتی ایران دخالت کند: در بحبوحة بحران ملی شدن صنعت نفت، ایتالیا جنبش ملت ایران را تأیید کرد و عملاً در بحران اقتصادی ناشی از تحریم خرید و فروش نفت ایران در سالهای حکومت دکتر مصدق، پا پیش نهاد و با وجود تحمل مشکلاتی در این راه، حاضر شد نفت ملّی شدة ایران را خریداری کند (فیاضی،1393: 82).

نخستین عهدنامة مودت و دوستی ایران و ایتالیا با تأکید بر همکاریهای فرهنگی، در یک مقدمه و شش ماده، در 2 مهر ماه سال 1329ش./ 24 سپتامبر 1950م. در تهران به امضای نمایندگان طرفین- از طرف ایران حاج علی رزم آرا نخست وزیر و محسن رئیس وزیر امور خارجه و از سوی ایتالیا مارکی البرتو روسی لونگی، سفیرکبیر تامالاختیار دولت ایتالیا- به امضاء رسید و در 29 مهرماه 1329ش./ 24 سپتامبر 1950م. مجلس سنای ایران نیز آن را تأیید کرد. این عهدنامه روابط دیپلماسی و کنسولی، تسهیل در امور مبادلات فرهنگی، علمی و هنری، حلّ مسالمتآمیز اختلافات احتمالی از طریق سیاسی را در بر میگرفت (همان، 208). بنا به نظر یکی از نمایندگان مجلس، عهدنامة مودت ایران و ایتالیا باید با دیگر عهدنامههای مودت سایر کشورها تفاوت میداشت، زیرا این عهدنامه با مملکتی جدیدالتأسیس منعقد نمیشد و اکنون که دو ملت قصد داشتند عهدنامهای با هم منعقد کنند، باید گذشتة روابط را در آن عهدنامه به خاطر داشته باشند (مشروح مذاکرات مجلس، دوره شانزدهم، جلسه 154، 16 خرداد 1330ش.).

عهدنامة مودت، سرآغازی برای دیگر قراردادها میان دو کشور بود و در بهمن 1333ش. یک عهدنامة تجارت و اقامت و دریانوردی بین ایران و ایتالیا به امضاء رسید. به موجب این عهدنامه، طرفین تعهد کردند روابط اقتصادی و بازرگانی و دریانوردی دو کشور را تحکیم کنند. همچنین طبق این عهدنامه، مسافرت و اقامت اتباع دو کشور به خاک یکدیگر آزاد بود و میتوانستند از حقوق و مزایای اتباع کشورهای کاملهالوداد برخوردار باشند (ازغندی، 1392، 439). اولین قرارداد نفتی که بر اساس مشارکت در ایران بسته شد و به ترتیبات تازهای که در قانون نفت پیشبینی شده بود، تحقق بخشید، قرارداد شرکت ملی نفت با شرکت آجیب مینراریای ایتالیا بود. معامله با این شرکت ایتالیایی از لحاظ فتح باب و ایجاد سابقه برای عقد قراردادهای نوع جدید، یعنی مشارکت به جای امتیاز، در تاریخ تحولات صنعت نفت ایران اهمیت خاص دارد و زمینة این ابتکار از طریق توافق دولت ایران و انریکو ماتهیی ایتالیایی فراهم شد (روحانی، 2536: 61). قرارداد شرکت آجیب با شرکت ملی نفت در تاریخ 12 مرداد 1336ش./ 3 اوت 1957م. امضاء شد و در جلسة 2 شهریور 1336ش. مجلس سنا به تصویب رسید (همان، 66).

روابط با ایتالیا در مجلس شانزدهم تا نوزدهم

1. روابط سیاسی 

- عهدنامة مودّت ایران و ایتالیا

برای تحکیم روابط ایران و ایتالیا در گام نخست، قرارداد مودّت مطرح شد. لایحة دولت مربوط به عهدنامة مودّت بین دو کشور در کمیسیون وزارت امور خارجه با حضور وزیر و معاون وزارت خارجه مطرح شد و به تصویب رسید و برای تأیید به مجلس شورای ملی ارائه گردید. در شور اول مربوط به عهدنامة مودّت در مجلس، این عهدنامه از دیدگاه یکی از نمایندگان، بسیار ساده بود: گویی با کشور جدیدی عهدنامه بسته میشد و روابط دیرینة دولت و ملت دو کشور مغفول مانده بود. عهدنامههای مودت متعددی با دولت ایتالیا چه قبل از مشروطیت و چه بعد از آن و پس از الغاء کاپیتولاسیون منعقد گردید، آن عهدنامهها را ملغی کردند و عهدنامة مختصری به مجلس پیشنهاد شده است. عهدنامة جدید به آثار جنگ دوم جهانی مربوط میشود که ایران وارد مخاصمهای شد که یک طرفش ایتالیا بود. روابط قطع شده دوباره تجدید شد و مسائل مربوط به جنگ و پس از آن در قرار تصفیهاش باید در عهدنامه بیاید و نباید در عهدنامة جدید طوری رفتار شود که ایتالیا کشوری جدیدالتأسیس است و این از نواقص عمدة عهدنامه است و به مادة یکم و سوم
 اعتراض میشود (مشروح مذاکرات مجلس، دوره شانزدهم، جلسه 154، 16 خرداد1330ش.). در اعتراض به مادة یک آمده است: «آیا این صلح خللناپذیر و دوستی صمیمانه و دائم تا کی است؟ و تا چه حدودی است؟ به طور مطلق تعهد جریانی را کردن ممکن است در آتیه اشکالاتی به وجود بیاورد و هیچ نوع شرطی در مادة یکم نیست، در صورتی که باید معین بشود حدود این روابط چیست و این صلح دائمی تا چه زمانی است؟ چون اگر ذکر نشود ممکن است مقصود اصلی به دست نیاید و طرفین اقداماتی بکنند و در عمل مادة یک متزلزل شود. در اعتراض به مادة سوم گفته شد که هر چند کلمة فرهنگ وسیع است و میتواند شامل آثار باستانی شود، باید به آثار باستانی و مبادلة آثار باستانی اشاره شود، زیرا با دولت و ملّتی عهدنامه بسته میشود که دارای آثار تاریخی مشترکی هستند. در این عهدنامه به رعایت کامل روابط تاریخی و روابط اقتصادی که ایران با دولت ایتالیا داشته و تحولات بسیار که طی قرون و اعصار پیدا شده، توجه نشده است و بسیاری از مسائلی که میبایستی ذکر شود، در این عهدنامه مسکوت گذاشته شده است» (همان). گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه در بارة عهدنامه در دوم آبان 1330ش. تأیید و برای شور دوم رسیدگی شد (همان، دوره شانزدهم، جلسة 195، 2 آبان 1330ش.). مجلس شورای ملی عهدنامة مودّت بین ایران و ایتالیا را که مشتمل بر یک مقدمه و شش ماده بود و در 2 مهر ماه 1329ش./ 24 سپتامبر 1950م. در تهران به امضاء رسیده بود، در جلسة پنج شنبه سیام آذر ماه 1334ش. به صورت نهایی تصویب کرد (کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، سند 1008602، 80/0/38/18ق.- 30/9/1334ش.، کارتن قوانین). مجلس، با اعلام تشکر دولت و ملت ایران از احساسات بسیار صمیمانهای که ملت و دولت ایتالیا در جریان مبارزات ملت ایران برای ملی شدن صنعت نفت ابراز داشتهاند، بیان کرد: با تصویب این لایحه، روابط دوستانه و بازرگانی و فرهنگی ایران که طی سالیان دراز با دولت ایتالیا برقرار بوده است، روز به روز مستحکمتر خواهد شد و توسعة بیشتر خواهد یافت (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره هفدهم، جلسة 70، 23 مهر 1332ش.).


- مسافرت رؤسای دو کشور 

در شهریور 1336ش./ سپتامبر1957م. جووانی گرونچی رئیس جمهور ایتالیا همراه با وزیر امور خارجة آن کشور به دعوت شاه به ایران آمدند و مهمترین مسائل مورد مذاکره بین شاه و رئیس جمهور ایتالیا عبارت بود از نفت و توسعة بازرگانی. پس از این مذاکرات، نخستین هیأت نمایندگی اقتصادی ایتالیا در 3 آذر 1336ش./ 24 نوامبر 1957م. وارد تهران شد. در سالهای بعد هیأتهای فرهنگی، علمی و اقتصادی دو کشور از ایران و ایتالیا دیدار کردند (ازغندی، 1392: 439). شاه در پاسخ به دیدار رئیس جمهور ایتالیا، در آذر ماه 1337ش. به ایتالیا سفر کرد و در مذاکره با گرونچی، در جهت توسعة روابط سیاسی و اقتصادی گامهای مؤثری برداشت. او در این سفر، قراردادهای متعدد فرهنگی، بازرگانی و صنعتی به امضاء رساند و در زمینة نفتی بحث استخراج معادن نفت به عنوان محور توسعة اقتصادی ایران مورد توجه قرار گرفت (فیاضی، 1393: 132). گزارشی از این مسافرت به مجلس داده شد و مذاکراتی هم در حین مسافرت انجام شده بود. مذاكرات فيمابين در اعلاميهاى به امضاى نخست وزير و وزير امور خارجه و در 11 آذر در دو شهر روم و تهران انتشار يافت. 

- قرارداد بازرگانی و دریانوردی

ماده واحدة قرارداد بازرگانى و اقامت دريانوردى بين دو دولت، مشتمل بر يك مقدمه و سى ماده و يك نامة ضميمه به انضمام متن نامههاى متبادله بين وزارت امور خارجة ایران و سفارت كبراى ايتاليا در تهران راجع به قرارداد بازرگانى اقامت و دريانوردى بين دو كشور در 6 بهمن ماه 1333ش. تصويب شد (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورة نوزدهم، جلسة 246). پس از این قرارداد، مذاکراتی در باب انعقاد موافقتنامة گمرکی متقابل آغاز شد تا هر دو کشور تسهیلات تعرفهای برای ورود کالاها در نظر گیرند (وزارت امور خارجه، 1370: 3/513-512). ایران خواستار تخفیف رضایتبخش تعرفة گمرکی برای واردات قالی ایرانی به ایتالیا شد (همان، 542) و به همین منظور، مذاکراتی برای نمایشگاه صنعتی ایتالیا در تهران آغاز گردید (همان، 539).

2. روابط فرهنگی

- روند توسعة روابط فرهنگی

گزارش کمیسیون فرهنگ در جلسة 363 دورة نوزدهم مجلس، راجع به موافقتنامة فرهنگی بین دولتهای ایران و ایتالیا مطرح شد. ماده واحدة موافقتنامة فرهنگى ايران و ايتاليا، مشتمل بر يك مقدمه و سيزده ماده که در 8 آذرماه 1337ش. از طرف نمايندگان مختار دو كشور به امضاء رسيده بود، تصويب و به دولت اجازه داده شد که اسناد تصويبى آن را مبادله کند. موافقتنامههاى فرهنگى چون جنبة بينالمللى داشت، مجلس شورای ملی و سنا بعد از رسیدگی کمیسیونها به طور كلى با تصويب آنها موافقت میکردند، اما به موافقتنامة فرهنگی خردهای گرفته شد: بر اساس اين موافقتنامهها، مدارسی هم در آن كشورها تأسيس میگردید. از آنجا که مواد درسی، از نظر ملّيت و تربيت بر افراد تأثير داشت، اگر ايتاليایيها در ايران مدارسى تأسيس كنند، وزارت فرهنگ تا چه حد دخالت دارد؟ چون ناخودآگاه از نظر زبان يا نوع تعليم كودكان، در ايران از اين نوع مدارس استقبال مىكنند. اگر بنا باشد منحصراً در اين مدارس تاريخ ايتاليا مخصوصاً تاريخ قديم ايتاليا را كه دانستن آن وظيفة يك نفر ايتاليايى است، ولى براى ايرانى هيچ ضرورتى ندارد و ياد دادن اين موارد به كودكان ايرانى چه تأثيرى در تعليم آنها خواهد داشت؛ بنابراین، بايد از اين موافقتنامههاى فرهنگى نتيجهاى به نفع ملت ايران گرفته شود. قسمت اعظمی از مدارسى كه خارجىها در ايران تأسيس كردند و برنامههايى كه تدريس مىكنند، ممكن است به حال ايرانيها مفيد نباشد و باید برنامهها به گونهای در اين مدارس ارائه شود که براى ايرانيها مفيد باشد (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره نوزدهم، جلسه 363). در شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به موافقتنامة فرهنگی بین ایران و ایتالیا، مادة واحدهای به تصویب مجلس رسید و به دولت ابلاغ شد (همان، جلسة 397). براى اجراى اين قرارداد، تصميم گرفته شد كه وسايل افزايش محصلين و دانشجويان ايرانى را در مؤسسات و مدارس عالى علمى و فنى ايتاليا فراهم کنند و موضوع تأسيس مدرسة عالى فلاحت و جنگلبانى و همچنين تشكيل مراكز مطالعه وسائل مكانيكى كشاورزى مورد توجه آنها قرار گيرد (همان، جلسة 247).

- استخدام معلّم موسیقی از ایتالیا

وزارت فرهنگ در 1325ش. سه نفر موسیقیدان، سوکوف اکنوفویت تبعة دولت رومانی و لوئیچی بازاناری تبعة دولت ایتالیا و مونشکو ایسکوویدر تبعة دولت شوروی را استخدام کرد و در هنرستان عالی موسیقی به خدمت گرفت. بازاناری از مهر ماه 1328ش. ترک خدمت کرد و ایسکوویدر تبعة شوروی برای جلوگیری از تعطیلی کارهای هنرستان به جای وی به خدمت مشغول شد. پس از بازگشت لوئیچی بازاناری به خدمت، از آنجا که هنرستان به هر سه نفر آنان نیاز داشت، موادی برای تعیین میزان حقوق و در صورت عدم نیاز به آنها برای معافیت از اشتغال، جهت تصویب به مجلس ارائه شد (مشروح مذاکرات مجلس، دوره شانزدهم، جلسة 91، 19 آذر 1329ش.).

3. روابط اقتصادی

- مسألة تجارت پنبه 

در مجلس شانزدهم، مسألة پنبه به سازمان برنامه مربوط بود و فارس، مازندران، خراسان و لرستان از نقاط کشت پنبه بودند و چون در چند سال منتهی به اواخر دهة 20 شمسی سطح کشت پنبه بسیار تنزل پیدا کرده بود، سازمان برنامه شرکتی برای توسعه و اصلاح کشت پنبه تشکیل داد. اما سازمان برنامه، گرچه پنبهها را از کشاورزان به قیمت پایین میخرید، از رساندن پنبه به کارخانههای داخلی خودداری میکرد (همان، جلسة 89، 14 آذر 1329ش.). در 1329ش. شرکتی ایتالیایی با شرکت سهامی "توسعه و اصلاح کشت پنبه" وابسته به سازمان برنامه و بودجه معامله کرد، اما این معامله مورد انتقاد جرائد و مطبوعات وقت قرار گرفت. زیرا انجام این معامله و امضاء قرارداد پنبه با شرکت ایتالیایی موجب چندین میلیون خسارت میشد و این قرارداد باید لغو میگردید (فیاضی، 1391: 40). سازمان برنامه با توجه به جدول نرخهای بانک ملی و دریافت نوسانات پنبه در سال 1329ش. نشان داد که باز هم خسارت و ضرری وارد نشده است (همان،43)، اما اکنون نظر مجلس و نمایندگان این بود که سازمان برنامه کارخانههای داخلی را در شرایط تضییق قرار ندهد و به همین سبب به معاملة پنبه با ایتالیا اعتراض کردند (مشروح مذاکرات مجلس، دوره شانزدهم، جلسة 89، 14 آذر 1329ش.)، اما دولت ایتالیا باز هم به دولت ایران و برخی از تجار پیشنهاد داد که حاضر است پنبة خام دریافت کند و در ازای آن پارچه بدهد تا بتواند مزد کارگران خود را بپردازد. مجلس هم به اعضای کمیسیون بودجه و دارایی برای فراهم آوردن اعتبار و بازارهایی غیر از آمریکا و انگلیس که اجناس خود را گرانتر به فروش میرساندند، دستور میدهد پیشنهادهای دولت آلمان یا ایتالیا را مدنظر قرار دهند (همان، جلسة 180، 20 مرداد 1330ش.).

- استخدام مهندس ایتالیایی در صنایع

جیوانی ریتسو، تبعة ایتالیا با هشت هزار ریال ماهیانه، در 24 اسفند 1329ش. با تصویب مجلس برای کارخانجات نساجی ایران، از سوی سازمان برنامه به خدمت دولت ایران در آمد (همان، دوره شانزدهم، جلسه 129). در سال 1343ش. طبق ماده واحدة کمیسیون اقتصاد و بازرگانی مجلس، به وزارت اقتصاد اجازه داده میشود تا قرارداد استخدامی او بر مبنای قرارداد قبلی که به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسیده بود، برای آخرین بار از 9/8/1339ش. تا 26/5/1344ش. تمدید شود. این ماده واحده که لوایح آن طی تصویبنامههای شمارة 27814 مورخ 1/1/1340ش. و شمارة 6096 مورخ 3/5/1342ش. ارائه شده بود، به تصویب رسید (کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، سند 1016971، 79/0/95/19ق.-10/8/1338ش. و سند 10688854، 255/0/50/21ق.- تاریخ1/9/43- 5/10/42ش.).

در جلسة 213 دوره هجدهم، لایحهای برای استخدام سه نفر متخصص ایتالیایی و یک آلمانی برای 9 فروند ناوچة 65 تنی در خلیج فارس به کمیسیون نظام ارجاع شد (مشروح مذاکرات مجلس، دوره هیجدهم، جلسة 213). گزارش كميسيون نظام راجع به چهار نفر كارشناس نيروى دريایی با قید فوريت در جلسة 76 دوره نوزدهم مطرح گردید. در این ماده واحده به وزارت جنگ اجازه داده ميشد 4 نفر كارشناس تبعة خارجى، 3 نفر از كشور ايتاليا با تخصصهای کارشناس الکترونیک و کارشناس مکانیک عمومی و کارشناس الکتریک با حقوق سالیانه 552000 ریال و 1 نفر از كشور آلمان با تخصص موتورهای دیزل دریایی از کارخانة مرسدس بنز با حقوق سالیانه 716400 ریال براى مدت دو سال استخدام شوند. این كارشناسان به كارِ راه انداختن ناوها و تربيت كادر مجرب فنى دريایى میپرداختند. کمیسیون امور خارجه در جلسة 4 دی ماه 1335ش. با حضور معاون وزارت امور خارجه با پیشنهاد دولت از نظر ملیت این مستخدمان موافقت کرد و مادة واحده و تبصره در این جلسه به تصویب رسید (همان، دوره نوزدهم، جلسة 76).

در جلسة 5 آذرماه 1336ش. لايحة شمارة 3573 ارسالى از مجلس سنا راجع به اجازة استخدام 8 نفر اتباع بيگانه در خدمت راهآهن دولتى ايران با حضور وزير راه مورد شور و رسيدگى قرار گرفت. در جلسة 167 ماده واحدة وزارت راه قرائت شد: «مادة واحدة وزارت راه مجاز است 8 نفر کارمندان اتباع بيگانه كه درخدمت راهآهن دولتى ايران هستند و ادامة خدمت آنها نظر به سوابق ممتّد و تجربهاى كه در امور نگهدارى خط و تعميرات پلها و تونلها و عمليات استحفاظى و استحكامى در نقاط كوهستانى شمال و لرستان دارند، مورد نياز مبرم راهآهن ميباشد، براى مدت دو سال از اول سال 1334ش. لغايت اسفند 1335ش. استخدام و پيماننامة استخدامى آنان را با حقوق و شرايط زير مبادله نمايد. از شرایط استخدامی، عدم مداخله در امور سياسى و اجتماعى بود و در صورت مداخله، بدون هيچگونه حقّى، قرارداد پيمان آنها لغو میگردید؛ بعد از تصویب در این جلسه، به دولت برای استخدام آنها ابلاغ شد (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورة نوزدهم، جلسة 167) و جینو اسپرتی تبعة ایتالیا متخصص کارهای ساختمانی در ناحیة لرستان به طور پیمانی با حقوق ماهانه 5720 ریال بدون ارز برای خدمت در راه آهن دولتی برای مدت دو سال از اول سال 1334ش. لغایت اسفند ماه 1335ش. استخدام شد (همان، جلسة 41).


- منع صادرات خشخاش به ایتالیا

خشخاش و تریاک، گرچه در دهة 20 شمسی برای ایران ارزآوری داشت، اما دولت در این دهه میکوشید از کشت خشخاش جلوگیری کند. ایتالیا از جمله کشورهایی بود که ایران، خشخاش و تریاک به آن صادر میکرد و دیگر کشورها: آمریکا، بلژیک، فرانسه، اسپانیا و هندوستان بودند. نیمی از صادرات به این کشورها قانونی بود و نیمی دیگر قاچاق، اما باز هم از این طرق، ارز وارد کشور میشد و نمایندگان معتقد بودند که جلوگیری از کشت خشخاش و تریاک معتادان باعث میشد که به اقتصاد ایران از لحاظ تریاک و خشخاش آسیب وارد شود (همان، دوره هیجدهم، جلسة 153)، اما سرانجام قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک در جلسة 156 دوره هیجدهم به تصویب مجلس شورای ملی رسید. 


4. قرارداد نفتی آجیب مینراریا

از تیر 1331ش. وضع اقتصادی ایران رو به وخامت گذاشت. قبل از این تاریخ، دولت ایران حاضر بود در قیمت نفت به خریداران تخفیف بدهد و این تخفیف در چند مورد به صدی پنجاه یا نصف بهای نفت در خلیج فارس تنزل داده شد. به علاوه، دولت ایران حاضر بود که تحویل نفت را تضمین کند تا خریداران با اطمینان وارد معامله شوند. در بهمن ماه 1330ش. شرکت ملی نفت ایران قراردادی با مدیر شرکت اپیم
 ایتالیا منعقد کرد. طبق این قرارداد، شرکت اپیم در سال 1952م. چهارصد هزار تن و از آن سال به بعد تا 10 سال هر سال دو میلیون تن نفت از ایران خریداری میکرد. اولین کشتی شرکت اپیم برای حمل نفت در بندر عدن توقیف شد. شرکت ایتالیایی دیگری به نام شرکت سوپور
 قرارداد خرید مقادیر عمدة نفت با شرکت ملی ایران منعقد کرد و از طریق اولین کشتی آن شرکت در دی ماه 1331ش. پنج هزار تن نفت صادر شد و بعد از آن هم، کشتیهای شرکت برای حمل نفت به ایران میآمدند. شرکت نفت ایران و انگلیس نسبت به صادرات مذکور، در محاکم ایتالیا علیه شرکت سوپور اقامة دعوی کرد، اما توفیقی نیافت. چندی بعد، شرکت سوپور قرارداد خود را با شرکت ملی نفت توسعه داد و بنا بر قراردادی تهاتری، پول به مصرف خرید کالاهای ایتالیایی میرسید (فاتح، 1335: 647-646).

قرارداد نفتی میان ایران و ایتالیا، عمدهترین قرارداد و عامل مهم تحکیم روابط میان دو کشور بود و این قرارداد در شرایطی منعقد شد که ایران از نظر سیاسی تابع کشورهای غربی شده بود. عقد قرارداد فروش نفت و گاز، معروف به قرارداد امینی- پیچ یا قرارداد کنسرسیوم در 29 مهر 1333ش. از تصویب مجلس گذشت. در این قرارداد، طرف اول، شرکت ملی نفت ایران و طرف دیگر، هشت شرکت نفتی خارجی به این قرار بودند: پنج شرکت آمریکایی (با 40 درصد سهم)، شرکت نفت بریتیش پترولیوم انگلستان (با 40 درصد سهم)، شرکت هلندی رویال داچ (با 14 درصد سهم) و شرکت نفت فرانسه (با 6 درصد سهم) (ازغندی، 1390: 362). کنسرسیوم به عنوان خریدار نفت با شرکت ملی نفت ایران قراردادی بست که شرکت بر طبق آن، نفت خامی را که کنسرسیوم استخراج میکرد، سر چاه به اعضاء میفروخت. اعضاء نیز به نوبت، نفت را در بنادر ایران به قیمت خوب میفروختند و از مابهالتفاوت قیمت اعلان شده و هزینة استحصال که به عنوان درآمد شرکت تلقی میشد، 50 درصد به عنوان مالیات ایران میپرداختند و بهرة مالکانه یا حق امتیاز، یا پرداخت مشخص معادل یک هشتم بهای نفت خام بود (موحد، 1357: 89).

شرکتهای بزرگ نفتی مانع ورود کشور ایتالیا به قرارداد کنسرسیوم ایران شده بودند. در پی رایزنیهای انریکو ماتئی
، مدیر شرکت نفتی انی
 ایتالیا با شاه و مقامهای ایرانی، در نهایت قراردادی در سال 1336ش./ 1957م. با ایران منعقد شد. در چارچوب قرارداد مشارکت
، قراردادی میان شرکت آجیب مینراریا که از شرکتهای فرعی انی به حساب میآمد، با ایران به امضاء رسید و برای انجام امور آن، شرکت مختلط ایرانی- ایتالیایی به نام سیریپ تشکیل دادند که در آن دو شریک دارای سهم مساوی بودند. این قرارداد، اصل تنصیف در قراردادهای نفتی را به هم زد، زیرا اساس آن، سود حاصل از استخراج و فروش نفت بود. در واقع ماتئی کوشید با پذیرش چنین شرایطی در قرارداد نفتی با ایران، انحصار شرکتهای بزرگ بر بازار نفت را بشکند (یرگین، 1374: 632). هر یک از طرفین قرارداد، نصف اعضای هیأت مدیره را انتخاب میکرد و ریاست هیأت مدیره بر عهدة یک ایرانی بود. تمامی هزینههای اکتشاف را شرکت آجیب بر عهده گرفت و تنها در صورتی که عملیات منجر به کشف نفت به میزان تجاری میشد، هزینههای اکتشاف و بهرهبرداری بعدی به میزان مساوی میان دو طرف تقسیم میگردید. پس از کشف نفت به میزان تجاری، شرکت سیریپ موظف بود 50 درصد منافع دیگر نیز به صورت مساوی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیب تقسیم کند و در نتیجه سهم ایران در این قرارداد به 75 درصد میرسید (ذوقی، 1374: 62-61).

طرح و تصویب این قرارداد در مجلس انعکاس گسترده داشت و مذاکرات بسیاری پیرامون آن انجام گرفت. منوچهر اقبال نخستوزیر وقت، لایحة قرارداد نفت با شرکت آجیب مینراریای ایتالیا را در جلسة 114 به تاریخ 13 مرداد 1336ش. به مجلس ارائه کرد: «تقريباً از مدت يكسال پيش مذاكرات و مباحثات مفصل و مبسوطى بين شركت ملى نفت ايران و نمايندگان شركت ايتاليایى آجيب مینراريا با استحضار دولت سابق در جريان بود و زمينة مذاكرات مزبور بر اين اساس قرار داشت كه سازمان مشتركى با تساوى سهم بين طرفين ايجاد و عمليات تفحص و بهرهبردارى نفت در سه ناحية مختلف كشور توسط اين سازمان شروع گردد، به طوري كه تأمين مخارج اكتشاف بر عهدة شركت ايتاليایى باشد و منافع حاصله از عمليات پس از پرداخت 50 درصد ماليات دولت ايران متساوياً بين طرفين تقسيم شود. اين مذاكرات كه بر اساس وظايف و اختيارات مطرح در مادة 5 اساسنامه قانون شركت ملى نفت ايران از طرف آن شركت صورت ميگرفت. در تاريخ 23 اسفند ماه 1335ش./ 14 مارس 1957م. منتهى به امضاى طرح موافقتنامهاى بين طرفين گرديد و در متن موافقتنامه مصرحاً قيد شد كه طرح مزبور بدون تصويب دولت و مجلسين فاقد هرگونه اعتبار و اثرى خواهد بود. ضمناً در طرح مزبور پيشبينى شده بود كه دولت ايران يكى از طرفهاى قرارداد خواهد بود، ولى اكنون كه به موجب مادة 2 قانون نفت اين ترتيب امكانپذير نيست، موافقتنامه به صورتى كه طرفهاى آن فقط شركت ملى نفت ايران و شركت آجيب مینراريا ميباشد، به تاريخ 12 مرداد 1336ش. تجديد شده است. هر چند طرح اين موافقتنامه قبل از تصويب قانون جديد نفت تنظيم گرديده ... نمايندگان ملاحظه خواهند فرمود شرايط آن از حدود مقررات قانون تجاوز نميكند و دولت و شركت ملى نفت اين موافقتنامه را از هر حيث متضمن منافع كشور و انعقاد آن را موفقيت بزرگى ميدانند، زيرا اين اولين بار است كه هدف دولت و شركت در باره مشاركت به ميزان پنجاه درصد به نحوى كه منافع ايران مجموعاً معادل 75 درصد سود ويژه عمليات گردد از مرحلة فكر به ميدان عمل وارد ميشود. مجلس شوراى ملى موافقتنامة پيوست را مشتمل بر چهل و هفت ماده و هفت ضميمه كه راجع به تفحص و اكتشاف و بهرهبردارى نفت بين شركت ملى نفت ايران و شركت سهامى ايتاليایى آجيب مینراريا بود، تصویب کردند. مفاد این قرارداد، طبق مقررات مادة دوم قانون نفت
 مصوب 7/ 5/1336ش. که مورد تأييد دولت واقع گرديد، اجازة مبادله و اجراى موافقتنامه را ميدهد. بعد از اظهارات نخست وزیر، مجلس لایحه را به کمیسیون خاص نفت ارجاع داد (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورة نوزدهم، جلسة 114).

گزارش كميسيون مخصوص نفت راجع به اجازة مبادلة موافقتنامه بين شركت ملى نفت ايران و شركت ايتاليایى در 24 مرداد ماه 1336ش. در جلسة 115 دورة نوزدهم به این شرح بود: در قانون نفت (قانون نفت مصوب 7/5/36 جلسة 110 دورة نوزدهم) طرز اقدام شركت ملى نفت در مورد بهرهبردارى از منابع نفتی به عنوان مشاركت يا عامليت تعيين گردیده بود و به شركت مزبور اجازه داده شد بر اساس آن قانون، موافقتنامههایى براى اكتشاف و استخراج و بهرهبردارى از منابع نفت كه در اراضى خارج از حوزة عمليات كنسرسيوم قرار گرفته يا اشخاص يا شركتهایى كه صلاحيت فنى و مالى آنها محرز باشد، تنظيم نمايد كه پس از تأييد از طرف دولت به مجلس شوراى ملى ارائه گردد. در همین زمینه، شركت ملى نفت موافقتنامهاى با شركت آجيب مينراريای ايتاليایى تنظيم و طبق مادة 2 قانون مزبور به دولت ارائه کرد و موافقتنامة مذکور از طرف دولت تأييد و به مجلس ارائه و به كميسيون خاص نفت ارجاع شد. اين موافقتنامه در جلسات عديده با حضور نخستوزير و وزير دارایى و انتظام مديرعامل شركت نفت و فؤاد روحانى مدير امور حقوقى شركت مزبور مورد بحث و شور واقع شد و رئوس مطالب به این شرح بود: طرفين اين موافقتنامه شركت ملى نفت ايران و شركت آجيب مينراريا شركت ايتاليایى و با سرماية (100000000000) لير ايتاليایى است كه تماماً 75/0 درصد مستقيماً و 25/0 درصد به طور غيرمستقيم، يعنى به وسيلة یکی از شركتهای فرعى خطوط لوله متعلق به شركت انى انجام میشد و شركتى ايتاليایى است كه كار آن تصدى عمليات مربوط به صنعت نفت، تفحص و استخراج و عمل آوردن و فروش نفت و گاز است و شركت انى تماماً متعلق به دولت مزبور بود. پنج شركت عمده به صورت شركتهای فرعى مؤسسة انى به مرور تشكيل میشدند و كلية امور مربوط به صنعت نفت در همة مراحل از طریق آنها انجام ميگرفت که بزرگترینشان، شركت آجيب مينراريا خود داراى سيزده شركت فرعى بود. 

دو شركت مزبور، يعنى شركت ملى نفت ايران و شركت آجيب مينراريا سازمان مشتركى به نام شركت سيريپ با سرماية 10 ميليون ريال با سهامِ با نام تشكيل دادند. شركت سيريپ عمليات اكتشاف و توليد نفت خام و متعلقات آن و كلية عمليات فروش مواد را انجام میداد. سرماية شركت سيريپ بهتدریج افزایش مییافت و در صورتی که به وجوه اضافى ديگرى نیاز پيدا میکرد، از طريق استقراض تهيه ميشد و در صورتي كه نمیتوانست استقراض کند، هر يك از شركاء نصف وجوه مورد لزوم را تأمين میکردند. سهمالشركه هر يك از شركتهاى نفت ملى ايران و آجيب مينراريا در اين شركت پنجاه درصد بود. سهام شركت سيريپ قابل انتقال بود و اساسنامه به طور کامل در مذاکرات تشریح شد.

حوزة عمليات شركت سيريپ عبارت بود از: الف) ناحيهاى واقع در دامنة كوه زاگرس به مساحت تقريبى 11300 كيلومتر مربع. حدود عمليات كنسرسيوم به محاذات خطى كه نقاط لالى مسجدسليمان، هفت گل و بهبهان را شامل میشد و در ناحيهاى كه كوههاى ذيل در آن واقع بود: كوه بدمستان، كوه دلگير، كوه كنك، كوه لشان، كوه دولاب، كوه كلار، كوه سرخ، كوه ريك (جانكى)، كوه لرواغان و كوه سفيد. آباديهاى زير نيز در اين ناحيه واقع بودند: ده ديز، موارى بيدالا، غازيك غزلك و ارمان ناغون؛ ب) ناحيهاى واقع در ساحل بحر عمان تا ابتداى حد فلات قاره به مساحت تقريبى 6000 كيلومتر مربع، ناحيهاى واقع در مشرق جاسك در حدود ساحل تا (رأس ميدانى) مشتمل بر آبادىهاى لش ميسور، ياغين، پائين تومى و گورانى سوراك كه در قسمتهاى شمال آن كوههاى هنگه ليگرى، ميمن نيلاك و درهامان كوروچو واقع است و رودخانههاى ساويش، گبريك و ياغين از اين منطقه به دريا ميريزد؛ ج) ناحيهاى از فلات قارة شمال خليج فارس به مساحت تقريبى 5600 كيلومتر مربع. اين ناحيه در قسمت ساحلى از رأى بحرگان به بندر ديلم تا خورصينى امتداد داشت و در داخل دريا تا حدود فلات قاره در جهت تقريبى عمود بر خط منصف را شامل ميشد. تفحص و اكتشاف و پرداخت هزينة آن به عهدة شركت آجيب مينراريا نهاده شد كه از نظر فنى و مالى مجهز بود. این شركت وظیفه داشت نقشههاى اكتشافى پس از مشاوره با شركت ملى نفت ايران و همچنين اجراى نقشههاى مزبور را عهدهدار شود. عمليات اكتشافى حداكثر بايد در ظرف مدت دوازده سال با هزينهاى كه حداقل كمتر از 22 ميليون دلار آمريكایى نباشد، انجام میشد (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورة نوزدهم، جلسة 115).

شرکت نفت ایران و ایتالیا در بخش شمالی خلیج فارس در حوزهای به مساحت 5500 کیلومتر مربع و در شرق کوههای زاگرس در 11300 کیلومتر مربع مساحت و در منطقة ساحلی خلیج عمان در 6 هزار کیلومتر مربع مساحت فعالیت میکرد. عملیات اکتشاف و حفاری سیریپ به کشف نفت در کوه ریگ و در دودرو واقع در کوههای زاگرس انجامید (وزیری، 1379: 434). در نواحی قرارداد واقع در خلیج فارس و زاگرس و مکران با قبول هزینة 22 میلیون دلار از طرف شرکت مزبور دو ماه پس از عقد قرارداد آغاز شد. میدان نفتی بهرگان در 10 کیلومتری ساحل و انتهای شمال شرقی خلیج فارس پس از انجام یک رشته عملیات لرزهنگاری دریایی و مطالعات زمینشناسی کشف شد. تا اوایل سال 1342ش./ 1963م. جمعاً مقدار 1460000 بشکه نفت خام از چاههای شماره 3 و 2 و 1 بهرگان استخراج و صادر شد و نوع نفت خام این میدان بسیار مرغوب بود (سعادت، 1349: 1/135-134). شرکت آجیب مینراریا ضمن انجام عملیات حفاری در ناحیة بهرگان سر، در ناحیة زاگرس نیز اولین چاه اکتشافی را حفر کرد و پس از رسیدن به عمق 3683 متری، لولههای حفاری به مانع برخورد و در نتیجه، عملیات متوقف شد. پس از آنکه در آزمایش لایههای تا آن عمق، معلوم شد که این چاه محتوی نفت به میزان تجارتی نیست، آن را رها کردند تا پس از تکمیل مطالعات زمینشناسی و ژئوفیزیکی در صورت مساعد بودن شرایط، چاه دوم را حفر کنند. در سال 1344ش. و 1345ش. حفاری در ناحیة بروجن و سه دهستان آغاز شد و پس از حفر 5 چاه فقط یک چاه آن در کوه ریگ به نفت رسید. عملیات زمینشناسی و لرزهنگاری در منطقة مکران نیز پایان یافت و وجود چند طاقدیس به اثبات رسید. در طول سال 1343ش./ 1964م. شرکت سیریپ، چهار حلقه چاه حفر کرد که یک حلقة آن برای توسعة میدان نفتی بهرگان در خلیج فارس بود و به عنوان چاه نفتده تکمیل گردید و سه حلقة دیگر جزو چاههای اکتشافی در بقیة حوزة قرارداد سیریپ بود. شرکت سیریپ همچنین در سال 1345ش./ 1966م. موفق شد با حفر چاه شمارة 2 نوروز در خلیج فارس به منبع بزرگ نفت دست یابد. با کشف این منطقة نفتخیز، شرکت نفت ایران و ایتالیا میتوانست از یک تا دو میلیون تن سالانه تولید خود را افزایش دهد و تولید روزانة این منطقه در سال 1965م. در حدود 40 هزار بشکه بوده است. شرکت نفت سیریپ تا پایان سال 1345ش. مجموعاً 55 چاه حفاری نمود و موفق شد دو منبع بزرگ نفت در دریا و یک منبع در منطقة زاگرس کشف کند (همان، 136-135) و تولید در سال 1348ش./ 1969م. به 55/1 میلیون مترمکعب رسید (وزیری، 1379: 434).

در مذاکرات مجلس بر عملیات اکتشاف تأکید میشد تا تعهد اقدام به عمليات اكتشافى و پرداخت هزينة آن به عهدة شركت آجيب مينراريا باشد. عمليات اكتشاف طی 12 سال در نواحى سه گانه كه فعاليتهاى عمرانى نداشت، از نظر اينكه در آن نواحى جنبوجوشى به وجود ميآورد و براى مردم کار میآفرید، براى ساكنين مفيد و قابل ملاحظه بود. شركت آجيب مينراريا تا پایان عملیات اکتشافی، هزينه را پرداخت میکرد، اما اگر عمليات اكتشافى به نتيجة مثبت میرسيد، مخارج مربوطه، بهتدريج توسط شركت سيريپ از آغاز بهرهبردارى پرداخت ميگردید. مخارج اكتشاف پس از رسيدن به مرحلة بهرهبردارى طى سنوات مستهلك و نصف آن عايد شركت ملى نفت ايران ميشد. نتيجة مثبت اين بود كه قابليت توليد ميدان نفت به ميزان تجارتى محرز شناخته شد (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورة نوزدهم، جلسة 115).

مدت عمليات اكتشافى دوازده سال بود، اما در انقضاء سال پنجم از تاريخ آغاز عمليات 25 درصد از مساحت و در آخر سال نهم 25 درصد ديگر از مجموع مساحت نواحى حوزة عمليات كسر و به شركت ملى نفت ايران مسترد ميشد. در پایان سال دوازدهم، تنها زمينهایى در اختيار شركت سيريپ میماند كه در آنها ميدانهایى قابل بهرهبردارى به ميزان تجارتى وجود میداشت. مدت عمليات بهرهبردارى بيست و پنج سال از تاريخ آغاز فروش نفت بود و فروش نفت موقعى شروع ميشد كه تأسيساتى كه برای حمل و بارگيرى منظم جهت بهرهبردارى لازم بود، آماده میشد و اولين 20 هزار تن نفت از محصول آن ميدان به فروش رسيده باشد. همچنين بعد از انقضاء مدت بيست و پنج ساله نيز، به شرح مذكور در مادة 35 موافقتنامه ممكن بود تمديد شود و در صورت تمديد در دورة پنج سالة اول مندرجات اين موافقتنامه مأخذ عمل بود و در بارة تمديد در پنج سالهاى دوم و سوم هرگاه شركت ملى نفت در فعاليتهاى مشابهى مشاركت کند و تا آن تاريخ در مشاركتهاى جديد نتايجى به دست آورده باشد كه شرايط آن براى دولت ايران از شرايط موافقتنامة حاضر مساعدتر باشد، كلية شرايط موافقتنامههاى مذكور شامل مدت دو دوره تمديد نامبرده میشد.

ادارة امور فنى شركت به دست كارمندانى سپرده ميشد كه به معرفى شركت آجيب مينراريا و با انتخاب مديرعامل مشغول كار ميشدند. شركت سيريپ مكلف بود استخدام اين قبيل كارمندان خارجى منحصراً براى تصدى مشاغلى صورت گيرد كه نتواند براى اشغال آن مشاغل، ايرانيان داراى معلومات و تجربيات لازم بیابد. سيريپ با همكارى شركاء، برنامهاى براى كارآموزى و تعليم فنى و صنعتى طرح و تنظيم خواهد کرد تا كارمندان ايرانى با فراگرفتن تعليمات لازم در كوتاهترين مدت ممكن، جايگزين كارمندان خارجى شده و در عمليات سيريپ مشاغل مسئوليتدار را احراز کنند. 


در قرارداد میان شركت ملى نفت ايران و شركت آجيب مينراريا، مدت عملیات اکتشاف 4 سال ذكر شد که جنبة فنى و علمى داشت. در سال اول مطالعات سطحالارضى و در سال دوم با وسائل ژئوفيزيك مطالعات تحتالارضى انجام و در منطقة نفت زلزلههاى مصنوعى ایجاد میشد. در سال سوم، نقشهكشى دقيق كه با مطالعات ژئوفيزيك مطابقت ميكند و در سال چهارم تشخيص داده میشد كه چه نوع دستگاههایى براى عمليات حفارى لازم است و در چه عمقى به نفت خواهند رسيد و ميبايست با آن نوع حفارى، وسائل را تهيه و خريدارى كنند. عمليات اكتشافى در این قرارداد ظرف 12 سال خاتمه مییافت و در سال پنجم، آجيپ مينراريا 25 درصد و در سال نهم 25 درصد ديگر از مجموع حوزة عمليات خود را به شركت ملى نفت ايران استرداد میکرد. بنابراين، در پایان مدت 12 سال، ميدانهاى نفتى قابل بهرهبردارى در دست شركت ملى نفت ايران میماند و هزينة عمليات اكتشافى 22 ميليون دلار بود كه همة آن را شركت آجيب مينراريا پرداخت ميکرد. شرکت تا قبل از انقضاى مدت 4 سال، به هيچ روی حق توقف عمليات را نداشت و بعد از انقضاى مدت، اول شش ميليون دلار و در هر يك از سنوات بعد دو ميليون دلار خرج ميكرد. این بیست و دو ميليون دلار در مناطق خشك و سوزان كشور كارهاى عمرانى را ايجاد میكند و نفع بزرگى براى ساكنين آن منطقه دارد و اگر در سنوات مربوطه مطابق تعهد خودش خرج نكرده باشد و يا مجموع هزينة بیست و دو ميليون دلار بالغ نشد، در خاتمه عمليات اكتشافى بلاعوض بايد به شركت ملى نفت ايران تأديه شود.

عمليات اكتشافى زمانی پایان مییافت كه نفت به ميزان تجارتى توليد شده باشد و توليد نفت به ميزان تجارتى موقعى است كه قيمت تمام شده نفت را در نظر گرفت و هزينة بارگيرى و هزينة حمل و نقل را تا لب دريا اضافه کرد، به اضافة دوازده و نيم درصد به عنوان حداقل ماليات بهرهبردارى با وجود مجموع اين مخارج، باز هم از فروش نفت سود قابل ملاحظهاى به دست میآمد؛ در اين مرحله است كه عمليات اكتشافى خاتمه میيافت. تا این مرحله، شركت ملى نفت ايران مبلغی نپرداخت و مبلغی هم تعهد نداشت، ولى اگر به نفت میرسيد، عنوان تجارتى پیدا میکرد. سرماية شركت سيريپ در لايحه يك ميليون پيشبينى شد، زيرا تا به بهرهبرداری نمیرسید، هزینهای نداشت و فقط باید هزینة ادارى را پرداخت میکرد. از اين موقع بود كه متعهد میشد كلية هزینههای مربوط به استخراج و بهرهبردارى را پرداخت كند. چون سرمایة شرکت محدود بود، در قانون پيشبينى شده بود كه سرماية خودش را در صورت اقتضاء اضافه خواهد كرد و جهت اضافه كردن سرمايه موقعی است كه نفت به ميزان تجارتى برسد و ازدياد سرمايه ممكن است به وسيلة استقراض باشد و اگر مقدور نشد هريك از طرفين بايد سهم خود را پرداخت كنند.

كلية شرايط و مقررات این موافقتنامه از نظر ايران مساعد بود و مصلحت و منافع ملت ايران در آن ملحوظ ميشد؛ به ویژه از لحاظ ميزان سود و درآمد عايد ايران. تا قبل از این، قرارداد بهرهبردارى از منابع نفت از راه امتياز انجام مىگرفت و سود ناچيزى از اين بابت عايد كشور مىگرديد. پس از ملى شدن صنعت نفت، به موجب قرارداد با كنسرسيوم، سهم دولت ايران به پنجاه درصد از سود ويژة شركت به عنوان سهمالشركه به شركت ملى نفت ايران تسليم مىگردید و به عبارت ديگر مجموعاً هفتاد و پنج درصد از سود خالص در هر سال به ملت ايران ميرسید.

مجلس شورای ملی ماده واحدة موافقتنامة پيوست را مشتمل بر 47 ماده و 9 ضميمه كه راجع به تفحص و اكتشاف و بهرهبردارى نفت بين شركت ملی نفت ايران از يك طرف و شركت سهامى ايتاليایى آجيب مينراريا از طرف ديگر به امضاء رسيد و مفاد آن طبق مقررات مادة دوم قانون نفت مصوب 7/5/36 مورد تأييد دولت واقع گرديد، تصويب و اجازة مبادله و اجراى موافقتنامة مزبور را صادر کرد و لایحه به صورت یک فوریتی و یک شوری مطرح شد.

در مجلس شورای ملی نسبت به امضای قرارداد قبل از تصویب آن در مجلس اعتراض شد: اولاً دولت طبق قانون مصوب 11 آذرماه 1323ش. كه بنابر آن، هيچ نخستوزير و وزير و اشخاصى در مقام كفالت یا معاونت آنها نميتوانند راجع به امتياز نفت با هيچ يك از نمايندگان رسمى و غيررسمى دول مجاور و غيرمجاور و يا نمايندگان شركتهاى نفت و هر كس غير از آنها مذاكرات رسمى که اثر قانونى دارد، انجام دهند و يا قرارداد امضاء کنند. طبق مادة 2 همان قانون، نخستوزير و وزيران ميتوانند براى فروش نفت و طرزى كه دولت ايران معادن نفت خود را استخراج و اداره ميكند، مذاكره کنند و بايد مجلس شوراي ملى در جریان مذاکرات قرار گیرد. اعتراض در واقع به این مسأله بود که اگر اين قانون منعى براى مذاكره نداشت، چرا قرارداد چهار ماه قبل امضاء شده حالا برای تصویب به مجلس ارائه میشود؟ انتظام، مدیر عامل شرکت نفت در مصاحبه با جرايد گفته بود: يك واو اين قرارداد نبايد پس و پيش شود و نباید قراردادى را كه چهار ماه قبل از پيش خود با كمپانى آجيب ايتاليایى بستهاند، تغییر داد.

اقبال در پاسخ گفت: شركت ملى نفت مذاكراتى انجام داد و قراردادى امضاء كرد. همانطور که در مقدمة قرارداد آمده است، این قرارداد بدون تصويب دولت و مجلسين ارزش ندارد و نه دولت علاء و نه اين دولت قراردادى را قبل از تصويب قانون نفت امضاء نكرده است. طبق قانون، مذاکرات پیرامون قرارداد در روز 12 مرداد 1336ش. پایان یافته و شخص نخستوزیر لايحة قرارداد نفت را روز 13 مرداد به مجلس تقديم كرده، پس امرى برخلاف قانون انجام نشده است.

در تأیید سخنان نخستوزیر، گفته شد که بعد از ملى شدن صنعت نفت و به استناد همان قانون، اساسنامهاى براى شركت ملى نفت ايران تصويب شد و با توجه به مندرجات آن اساسنامه، مذاكرات بر اساس و مبانى قانونى از طرف شركت ملى نفت ايران آغاز گردید. بر اساس مادة پنجم اساسنامه، تأسيس شركتهاى فرعى در ايران يا خارج از ايران به طور كلى براى اجراى مقاصد شركت، مشاركت و همكارى با شركتهاى داخلى و خارجى فراهم شود و در كلية امور مربوط به نفت و تولید و فروش مصنوعاتى با وسايل يا با محصولات شركت به بهاى مناسب به کار گرفته شود. در اين اساسنامه به شركت ملى نفت ايران اجازه داده شد كه با شركتهاى داخلى و خارجى و شرکتهای بهرهبردارى مشارکت و همکاری کند. حدود اختيارات شركت ملى نفت ايران در مادة چهار اساسنامه، به قدرى وسيع است كه هرگونه اقدام در صنعت نفت در آن به بهترين وجهى توصيف شده است. اگر شركت ملى نفت ايران قبل از تصويب قانون نفت ايران و از تاريخ تصويب آن اساسنامه با هر شركت خارجى و با هر مقام ديگرى در موضوع بهرهبردارى از منابع نفتى كشور در حدود اساسنامه هر نوع مذاكراتی كرده و هر نوع امضائى داده باشد، در حدود مندرجات مادة پنجم مربوط به اساسنامه بوده است و اعمال او صحيح است و به نحوى كه نخستوزير توضيح داد، دولت قبل از تقديم لايحه هيچ گونه اقدامى نكرده است و مذاكرات و امضاءها با موافقت شركت ملى نفت در حدود اساسنامة مزبور بوده است. بنابراين، از اين لحاظ تخلّفى از قوانين جاري كشور به عمل نيامده است (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورة نوزدهم، جلسة 115).

به بازاری برای خرید نفت ایران از شرکت آجیب اعتراض شد، بر این اساس که دولت ایران با هر شرکت که میخواهد قرارداد نفت را ببندد، دو تعهد بخواهد. اولين تعهد خريد مقدار كافى نفت ايران و دومين تعهد قيمت اعلان شده است. هر شرکتی حاضر است كه نفت از ايران خریداری کند، ولى ممكن است كه به قيمت اعلان شده خريدارى نكند كه در اين قرارداد اين دو موضوع اساسى و اين تعهد اساسى وجود ندارد. پس بايد شركت آجيپ دو تعهد اساسى بكند؛ يكى تعهد خريد مقدار كافى نفت و يكى خريد نفت به قيمت بينالمللى و به قيمت اعلان شده كه در مادة 13 نوشته شده است و اکنون نه تنها این موضوع وجود ندارد، بلكه برعكس ایران كه توليد كنندة نفت است، مكلف شده است كه نفت خود را به قميت اعلان شده عرضه بكند و اگر شركت آجيب نخريد، دوباره قيمتش پائين میرود و شرکت آجیب هيچ تعهدى به قيمت اعلان شده ندارد.

وزیر دارایی در پاسخ به این اعتراض اظهار داشت: دو شركت با هم كار ميكنند؛ يكى آجيب مينراريا و دیگری شركت ملى نفت و شركتى به نام سيريپ ایجاد کردهاند و بعد از اينكه عملياتشان به مرحلة استخراج رسيد، نفت را به فروش مىرسانند. وقتى كه نفت به مرحلة استخراج و صادرات برسد، هركدام سهم خودشان را نصف نميكنند و آجيب مينراريا سهم خودش را بفروشد شركت ملى نفت گرفتار شود و شركت آجيب، شركت سيريپ را تشكيل میدهد بدون فكر و تأمل چنين كارى را نخواهد كرد كه بيايد سرماية خودش را، هر چقدر باشد كه لااقل 22 ميليون دلار است خرج بكند و سپس با عذر نداشتن خریدار، نفت را نفروشد و شرکت ملی نفت مجبور شود قیمت را پایین بیاورد و در يكى از اين نامههاى پروتكل ضميمه، حداكثر تخفيفى كه ميتوانند بدهند پنج درصد است. اگر استخراج بيشتر شود حق تا ده درصد تخفيف را هم دارند و در مادة 13 و نکتهای که وجود دارد این است كه يك شركتى كه سرمايه ميگذارد و براى اكتشاف تا به مرحلة استخراج و قيمت برسد، حاضر نمیشود خواستار تخفیف شود و تخفيف را با مشورت همديگر تعيين خواهند كرد و علاوه قيد شده در مادهای كه اگر يكى از طرفها قيمت بهترى بیابد كه بفروشد طرف ديگر هم ميتواند بفروشد. در مادة 13 تصريح شده است قيمت اعلان شده يعنى قيمتهائى كه بر وفق آن از طرف سيريپ نفت خام از نوع و وزن مخصوص معينى در هر يك از نقاط صدور به طور عموم به كلية خريداران عرضه ميشود توسط سيريپ منتشر و به اطلاع شركت ملى نفت ايران و شركت آجيب خواهد رسيد. قيمتهاى اعلان شده الزامى است، بايد با قيمتهاى جارى ناحية خليج فارس براى فرآوردههایى از نوع و وزن مخصوص مشابه خود مطابقت داشته باشد. بر این اساس، اختيار تعيين قيمت با آجيب نيست، آجيب فقط 22 ميليون دلار بايد در ظرف 12 سال برای اکتشاف به شرکت سيريپ بپردازد، بعد شركت سيريپ به فروش نفت شروع ميكند و قيمتى را هم که منتشر مىكند، بايد با قيمت خليج فارس مطابقت داشته باشد. در اين صورت ما چه احتياجى راجع به تضمين داريم. فرقى بين اين قرارداد و قرارداد كنسرسيوم وجود دارد، در آن جا معاهده براى فروش نفت است، در این قرارداد، قرارداد مشاركت وجود دارد. مادة واحدة نفت در جلسة 115 تصویب شد.


نمایندهای مزایای عمدة این قرارداد نفت را بر میشمارد: 1- مواد و شرايط موافقتنامه از هر حيث منطبق با اصول و مقررات قانون نفت مصوب هفتم مرداد 1336ش. بود. 2- موافقتنامه بر اساس مشاركت 50 - 50 كه بيشتر مورد نظر قانونگذار بود و تنها طريقى است كه تصدى و مباشرت مستقيم شركت ملى نفت ايران در كلية جنبههاى فنى و ادارى و بازرگانى صنعت نفت تأمين ميشد، تنظيم گرديد. 3- با وجود اينكه شركت ملى نفت ايران در نفت كشف شده بالمناصفه شريك بود، هزینهای از بابت مخارجى كه تا پيدا شدن نفت به مقادير تجارتى لازم بود، برعهده نداشت. طرف قرارداد به موجب مادة 29 متعهد است كه ظرف دوازده سال اول حداقل مبلغ 82 ميليون دلار براى عمليات اكتشافى در ايران خرج كند. هر گاه در خاتمة مدت مزبور تمام اين مبلغ به مصرف نرسيده باشد، نصف باقى مانده به شركت ملى نفت ايران پرداخت خواهد شد. 4- به موجب مادة 16 موافقتنامه طرف دوم ملزم است كه حداكثر 18 ماه از تاريخ تصويب اقلاً حفارى يك چاه را در ناحية عمليات آغاز كرده باشد و حال آنكه اين مهلت به موجب بند ب ماده 7 قانون نفت
 چهار سال تعيين گرديده است. 5- اداره عمليات به دست يك شركت ايرانى بود كه به طور غيرانتفاعى (عدم سود شخصی برای عاملین شرکت) عمل میكرد و سهام اين شركت عامل به طور متساوى متعلق به طرفين بود. 6- طرف قرارداد علاوه بر تعهد 82 ميليون دلار مخارج اكتشافى مبلغ 25 ميليون دلار نقد نيز به عنوان پذيرة سى روز پس از تاريخ اجراى قرارداد میپرداخت و حال آنكه قانون نفت در مورد شركتى كه بر اساس مشاركت پنجاه درصد پيشنهاد تسليم كند، پرداخت پذيره را شرط ننموده است.
 7- از نفت و گازى كه در نتيجه اجراى اين قرارداد توليد میشد، مقدارى كه به طور معقول براى تأمين مصرف پخش داخلى ايران مورد نياز باشد، به قيمت تمام شده تحويل شركت ملى نفت ايران شد. 8- كلية نفتى كه توليد شود، پس از تأمين احتياجات داخلى يا به وسيلة هر يك از طرفين و يا به وسيلة شركت عاملى كه تأسيس میشد، به بهاى اعلان شده (البته پس از وضع هزينههاى مذكور در قرارداد و با ترتيبات معينى كه در مورد اعطاى تخفيفات در نظر گرفته شد) فروخته و درآمد فروش بالمناصفه بين طرفين تقسيم میشد. 9- راجع به كارآموزى فنى ايرانيان مقررات عملى بسيار جامعى در نظر گرفته شد، بدين شرح كه مقرر گرديد برنامههاى وسيعى براى تعليم صنعتى و فنى طرح و با همكارى طرفين اجراء شود تا با تربيت كادر فنى و ادارى ايراني و سپردن كار به دست آنها عدة كارمندان خارجى مرتباًً و متدرجاً تقليل يابد، به طورى كه در پايان 10 سال از تاريخ شروع قرارداد، عدة مستخدمين خارجى شركت عامل از دو درصد كل كارمندان تجاوز ننمايد و مهمتر و عميقتر همان استقلال اقتصادى کشور است. (همان، دوره نوزدهم، جلسة 188)

قرارداد سيريپ كه سهم ایران را عوض صدى پنجاه كه با كنسرسيوم قرارداد داشت، آن را 75% كرد؛ اين قضيه علاوه بر اينكه در خاورميانه انعكاس بسیاری پيدا كرد، در تمام دنيا و به ویژه در كارتلهاى نفتى كه تشكيلات بسیار قوى و منظمى داشتند، بازتاب داشت. قرارداد آجیب مبنایی شد برای قراردادهای دیگر مانند قرارداد پان آمریکن و اين كمپانى كه با ایران طرف قرارداد بود و 75% به ایران سهم میدهد و اگر آن شركت ايتاليائى سيريپ 25 ميليون دلار در ظرف 12 سال خرج مىكرد، اين 82 ميليون دلار خرج ميكند و 25 ميليون دلار هم آوانس ميدهد و تفاوتى بين شركت سيريپ و شركت پان آمريكن وجود دارد كه شركت پان آمريكن جزء آن 5 شركت بزرگ نفتى دنياست كه در قرارداد كه به اسم ايران- پان آمريكن است، موفقيتهاى زيادى به دست آمد و كمپانيهاى آمريكائى يكى از آن 5 كمپانى بزرگ است و جنبة استقلال هم دارد و جزو كارتلها نيست، اينهم آمد با ما قرارداد بست.


در حمایت از قرارداد کنسرسیوم گفته شد: «آن روز اگر قرارداد نفت را در شرائط روز مجلس تصويب نميكرد، دستگاه نفت در ايران برچيده ميشد و اين قراردادهایى كه امروز مىبندند اين قراردادها نصيب ممالك ديگرى ميشد كه داراى نفت هستند ... و در شرايط سخت كه هنوز تشكيلات منظمى از مخالفين و مخصوصاً تشكيلات كمونيست بينالمللى در مملكت وجود داشت، با قدرت و شهامت آمديم در پشت اين تريبون و مطالبى را براى روشن شدن فكر مردم ايران گفتيم. بنده امروز برميگردم به اهميت اقدام آن روز، با اينكه ما در مجلس گفتيم اين قرارداد ايدهآل و مطلوب نيست، معذلك در شرايط فعلى قراردادى بهتر از اين در جلو ما نيست و نمى گذاشتند» (همان، دوره نوزدهم، جلسه 191). البته کشورهایی که کنسرسیوم را اداره میکردند و بر اساس آمار، بیشترین نقاط نفتخیز ایران در اختیار و سلطة کامل آنها بود، قدرت و نفوذ بیشتری داشتند. کشورهایی مانند ایتالیا نفوذشان در حدی نبوده است که با کنسرسیوم رقابت کنند (فیاضی، 1393: 129).

نتیجه

ایران بعد از جنگ دوم جهانی ضرورت داشت که با دیگر کشورهای اروپایی غیر از متفقین که وارد کشور شده بودند، روابط سیاسی برقرار کند و به تبع رابطه سیاسی، روابط اقتصادی و فرهنگی نیز ایجاد میشد. در همین راستا ایتالیا از کشورهایی بود که از دیرباز و بهویژه در دوران پهلوی اول و برای صنعتی کردن و مدرنسازی مورد توجه حکومت قرار داشت. در سال 1325ش. مناسبات سیاسی از طریق وزرای مختار دو کشور انجام میگرفت که سطح روابط در سال 1327ش. با تأسیس سفارت بین دو کشور گسترش یافت. در دوره مجلس شانزدهم، ایران در برههای حساس قرار داشت و مسألة ملی شدن نفت بر حکومت، دولت، مجلس و جامعه مسلط بود. ایتالیا از جمله کشورهایی بود که نفت ملی شدة ایران و مبارزات ملت ایران را در برابر انگلیس میستود و حمایت میکرد و با توجه به برقراری روابط سیاسی، اکنون بهتدریج وارد مذاکرات نفت نیز میشد و حتی به ایران برای فروش نفت کمک و حمایت مینمود. در این مقطع بود که در مجلس شانزدهم، مذاکراتی پیرامون انعقاد نخستین عهدنامة مودت بعد از جنگ دوم جهانی انجام گرفت که به تصویب رسید. اما آنچه که در مذاکرات مجلس شانزدهم در روابط ایتالیا مورد توجه قرار گرفت، برقراری روابط فرهنگی بود. با آغاز روابط فرهنگی برای مشارکت بیشتر با کشورهای اروپایی، مسائل اقتصادی و استفاده از تخصص کارشناسان ایتالیایی در صنایع نیز مدنظر واقع شد. مهمترین قراردادی که با ایتالیا منعقد گردید، در قالب قرارداد نفتی با شرکت آجیب مینراریا از این کشور بود که بعد از قرارداد کنسرسیوم که بر اساس سهم مساوی منافع بود، این قرارداد مشارکتی و 75 به 25 به نفع ایران و گامی رو به جلو برای منافع نفتی ایران بود. پیرامون این قرارداد مذاکرات بسیاری در مجلس انجام گرفت و اکثریت نمایندگان به وضعیت مناسب ایران در این قرارداد نسبت به سایر قراردادهای نفتی اذعان داشتند و با آن موافق بودند.
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�. مادة یکم- بین دولتین معظمین ایران و ایتالیا و همچنین اتباع دو کشور صلح خللناپذیر و دوستی صمیمانه دائم برقرار خواهد بود. مادة دوم- طرفین معظمین متعاهدین موافقت دارند که به منظور ادامة روابط سیاسی و کنسولی خود طبق اصول و معمول حقوق بینالملل عمومی اقدام نمایند. مادة سوم- نظر به اینکه طرفین معظمین متعاهدین معتقد هستند که معرفت متقابل به احوال یکدیگر مهمترین عامل اساسی و لازم برای حسن تفاهم بینالملل میباشد، موافقت دارند. نهایت سعی را برای توسعه روابط فرهنگی بین دو کشور مبذول دارند و با اعتقاد به اصل فوق طرفین متعهد میشوند کلیة تدابیری را که به منظور تسهیل مبادلات متقابله فرهنگی و علمی و هنری باید اتخاذ گردد، بررسی نمایند. مادة چهارم- طرفین معظمین متعاهدین موافقت می�نمایند کلیة اختلافاتی را که بین آنها به ظهور پیوندد (از هر قبیل که باشد) و از طریق سیاسی حل و تسویه نشود، به طریق مسالمتآمیز به ترتیبی که طبق قرارداد مخصوصی تعیین خواهد شد، حل نمایند (مرکز اسناد و کتابخانه مجلس شورای اسلامی، سند 1008602، 80/0/38/18ق.- 30/9/1334-30/9/1334ش.، کارتن قوانین).
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�. بر اساس موافقتنامه�های مشارکتی، نفت و گاز تولید شده بین دولت و شرکت سرمایه�گذار مرتبط است. در موافقتنامههای مشارکت در تولید، شرکت خارجی مقید به پرداخت مالیات است و در برخی موارد پرداخت بهرة مالکانه نیز تصریح شده است. همچنین الزاماتی چون مشارکت دولت و آموزش نیروی انسانی نیز در قرارداد مشارکت مورد تأکید قرار می�گیرد (گروه نویسندگان، 1379: 26). موافقت�های مشارکت در تولید بر سه عنصر اصلی پایهگذاری شده است: اکتشاف، در این گروه قراردادها در صورتی که اکتشاف لازم باشد، تأمین کلیة هزینههای مورد نیاز برای اکتشاف به عهدة طرف خارجی است. در صورتی که عملیات اکتشاف به نتیجه نرسد، کلیة هزینه�ها به عهدة سرمایهگذار خواهد بود. اما در صورت کشف نفت به مقادیر تجاری، ادامة فعالیت از طریق سرمایهگذاری مشترک (به نسبت سهم طرفین) امکانپذیر می�شود. ادارة فنی و اجرایی: مدیریت فنی، اجرایی و اداری عملیات بر عهدة طرف خارجی است، اما در فرآیند بهره�برداری از منابع، اعمال مدیریت از طریق طراحی برنامه�های مشترک صورت می�پذیرد. بازاریابی، بر اساس قرارداد هر یک از طرفین سهم خود را برداشت می�کند، اما چون بازاریابی برای کشورهای نفتی به طور معمول دشوار است، در متن قرارداد امور بازاریابی به شرکت خارجی سپرده می�شود (همان، 27).


�. مادة دوم قانون نفت مصوب 7/5/36- شرکت ملی نفت ایران میتواند به منظور اجرای مقررات این قانون با هر شخصی اعم از ایرانی و خارجی که صلاحیت فنی و مالی او محرز باشد، مذاکره و هرگونه توافقی را که مقتضی بداند بر اساس مقررات و مصرحات این قانون و سایر شرائطی که مخالف با قوانین کشور نباشد، بهعمل آورده و موافقتنامة مربوطه را تنظیم و امضاء و به هیأت وزیران تقدیم نماید که در صورت تأیید برای تصویب به مجلسین تقدیم گردد. موافقتنامههایی که به این طرز امضاء شود، پس از تصویب مجلسین و از تاریخ تصویب مزبور قابل اجراء خواهد بود.


�. شایسته ذکر است؛ با توجه به اینکه مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی در این مقاله از فایل الکترونیکی آرشیو اسناد مجلس اخذ شده، مطالب مربوط به مذاکرات جلسه 115 دوره نوزدهم، تلخیصی از حدود 100 صفحه مذاکره است که در این بخش آورده شده است. 


�. مادة هفتم قانون نفت: - در مورد سازمانهای مشترک یا دستگاههای مختلطی که سهم شرکت ملی نفت ایران پنجاه درصد یا بیشتر باشد، شرایط عملیات به شرح زیر خواهد بود: الف- هیچ سازمان مشترک یا دستگاه مختلطی نمیتواند مجموعاً بیش از شانزده هزار کیلومتر مربع در یک بخش در زمان واحد در اختیار داشته باشد. مجموع سهم نسبی هر یک از طرفهای شرکت ملی نفت ایران در یک بخش در زمان واحد حداکثر هشت هزار کیلومتر مربع است. چنانچه طرف شرکت ملی نفت ایران مشارکت پنجاه درصد یا بیشتر شرکت ملی نفت ایران را بپذیرد و در یک سازمان مشترک یا دستگاه مختلط لااقل دارای سهم نسبی چهار هزار کیلومتر مربع بشود، نسبت به چهار هزار کیلومتر مربع بقیه میتواند از طریق مشارکت یا عدم مشارکت موضوع ماده 8 عمل کند. ب- سازمان مشترک یا دستگاه مختلط موظف است در هر بخشی که در آن عمل میکند، حداکثر تا پایان سال چهارم پس از تاریخ قرارداد حفر لااقل یک چاه نفت را در ناحیة واگذاری شروع کند و عملیات حفاری را پس از شروع مداوماً با سرعت معقول و بر طبق اصول متداول صنعت نفت ادامه دهد. چنانچه در پایان سال دوازدهم بعد از تاریخ قرارداد عملیات سازمان مشترک یا دستگاه مختلط در ناحیة مزبور به مرحله بهرهبرداری تجارتی نرسیده باشد، سازمان یا دستگاه، علاوه بر اینکه ناحیة مزبور را به شرکت ملی نفت ایران مسترد خواهد نمود، مشمول هر گونه ضمانت اجرایی که به موجب مادة 15 مقرر میشود نیز خواهد گردید. ج- در ظرف مدتی که از 10 سال تاریخ قرارداد تجاوز نخواهد کرد، سازمان مشترک و دستگاه مختلط نصف مجموع مساحت واگذاری طبق آن قرارداد را در یک یا چند نوبت به طریقی که شرکت ملی نفت ایران مناسب بداند، به شرکت مزبور مسترد خواهد نمود و قطعات استردادی از لحاظ تعداد و عرض و طول باید از نظر عملیات صنعت نفت قابل استفاده باشد. د- مدت اصلی قرارداد در مورد هر ناحیه حداکثر بیست و پنج سال از تاریخ شروع بهرهبرداری تجارتی در آن ناحیه خواهد بود، اما ممکن است که مدت قرارداد به درخواست هر یک از طرفهای شرکت ملی نفت ایران حداکثر برای سه دوره پنج ساله تمدید شود. در دوره پنج ساله اول بر طبق شرایط مدت اصلی عمل خواهد شد، اما در دو دوره بعد بایستی شرایط و مزایا و اوضاع روز در موقع تمدید در نظر گرفته شود. هـ- در ظرف مدتی که به موجب این قانون اجازة تفحص و اکتشاف و استخراج به یک سازمان مشترک یا دستگاه مختلط داده میشود، عملیات مزبور در ناحیة مربوطه منحصر به سازمان یا دستگاه نامبرده خواهد بود. 


�. بر اساس ماده هفتم قانون نفت که در بالا آمده است.


�. در سال 1958م. نیز قراردادی با شرکت نفتی پان آمریکن اینترنشنال که از شرکت های فرعی استاندارد ایندیانا بود، به امضاء رسید. بر اساس این قرارداد، شرکت ایپاک تشکیل شد و شرکت ایپاک در 10 خرداد 1337ش./ 31 مه 1958م. توسط شرکت نفت پان آمریکن (شعبة استاندارد اویل ایندیانا) و شرکت ملی نفت ایران با هدف اکتشاف و استخراج نفت در شمال خلیج فارس در مساحتی بالغ بر 16 هزار کیلومتر و با سهام مساوی تأسیس شد. 50 درصد از سهام شرکت ایپاک به ایران تعلق داشت و در قرارداد امضاء شده، تصریح شده است که پان آمریکن 25 میلیون دلار به شرکت ملی نفت ایران بپردازد و متعهد می�شود که طی 12 سال حداقل 25 میلیون دلار برای تحقق طرح�های مشترک هزینه کند. ضمناً در قرارداد پیش بینی شده است که 75 درصد سود ناشی از فروش نفت خام توسط ایپاک به شرکت ملی نفت ایران و 25 درصد به پان آمریکن پرداخت شود. در سال 1965م. نیز 6 قرارداد نفتی دیگر از نوع مشارکت به امضاء رسید: این قراردادها در قسمتی از منطقة فلات قاره بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت�های اروپایی و آمریکایی به امضاء رسید (وزیری، 1379: 435-434، میرترابی، 1387: 83).





