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 آنسرسيومننگين  قرارداد

پيماني بود آه پس از  قرارداد آنسرسيوم. قرارداد آنسرسيوم، در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد ١٣٣٣مهر  29 روز

روابط گذشته دولتهاي غربي با ايران، زمينه سلطه  و ساقط شدن حكومت مصدق و احياء ١٣٣٢مرداد  ٢٨پيروزي آودتاي 

انگليس هاي نفتي آمريكا، فرانسه، اين قرارداد پيماني براي تسلط آمپاني. آشور را فراهم آورد منابع نفتيشرآتهاي نفتي غرب بر 

 ۴٠آمپاني آمريكائي،  ۵نفت ايران متعلق به  درصد سهام ۴٠طبق پيمان آنسرسيوم . و هلند بر ذخائر و منابع نفت ايران بود

 درصد باقي مانده متعلق به يك ۶درصد متعلق به يك آمپاني نفتي هلند و  ١۴انگليس،  درصد ديگر متعلق به شرآت نفت ايران و

  .آمپاني نفت فرانسوي بود

يافتند در هر نقطه ايران عمليات اآتشاف و استخراج را با هزينه دولت  هاي مذآور اجازه به موجب قرارداد آنسرسيوم آمپاني

سيم و هواپيمائي  تلگراف و بي آهن، سرويس تلفن و سيعي در بنادر، راههاي فوق همچنين اختيارات و آمپاني. دهند ايران انجام

و شعاع عمليات آنسرسيوم شامل قسمتي از خاك بلوچستان، قسمت  طبق اين قرارداد حدود حوزه امتياز. ايران بدست آوردند

مالير،  و لرستان، بروجرد،استان فارس، قسمت جنوبي استان اصفهان، تمام استانهاي خوزستان  جنوبي استان آرمان، تمام

  .جزيره آوچكتر در جنوب آشور بود صفحات جنوبي استان آرمانشاه، جزاير خارك، آيش، قشم، هرمز، شعيب، هنگام و چند

 ما با اين قرارداد توانستيم آاله: داد، در توجيه آن گفت آنسرسيوم را به مجلس مي وزير هنگامي آه اليحه سپهبد زاهدي نخست

  .انگليس و آمريكا بگذاريمبزرگي سر 

هوارد «شهريور همان سال، قرارداد بين دآتر علي اميني و  ٢٨در . پايان گرفت مذاآرات دولت با آنسرسيوم ١٣٣٣در تير 

روز شرآتهاي آمريكائي در  گروهي آه نمايندگي آمپانيهاي نفتي را برعهده داشتند در تهران امضا شد و فرداي آن رئيس» پيج

انتخابات آن را حكومت زاهدي برگزار آرد، قرارداد را تصويب  مهر مجلس هجدهم آه ٢٩در . آن را امضا آردندنيويورك 

برداري وسيع از نفت ايران توسط آنسرسيوم  بهمن همان سال؛ بهره آبان، به تصويب سنا رسيد و در ۶قرارداد سپس در . نمود

  .غربي آغاز شد

نفت بود، سلطه  ملت ايران براي ملي آردن صنعتدکتر محمد مصدق و ه ثمرات مبارزات اعتنائي ب قرارداد آنسرسيوم آه بي

درصد  ۵٠هاي نفتي نيز ايران  از نظر درآمد. تبديل نمود آشور غربي ۴مطلق انگلستان بر منابع نفت ايران را به سلطه مشترك 

قوه مقننه  ب به مجلس شوراي ملي ارائه شد، شاه ازوقتي آه قرارداد آنسرسيوم براي تصوي. آرد مي از عايدات نفت را دريافت

  .آن را تصويب آند» بدون اتالف يك دقيقه وقت«خواست 

آنتوني ايدن . بدست آورد توان دانست آه در شرايط فعلي بهتر از آن را نمي» اي شرافتمندانه و منصفانه  معاهده» وي قرارداد را
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تأخير زياد مجلس در تصويب قرارداد آه ممكن بود آن را به  ه در جلوگيري ازشا«نويسد  وزير خارجه انگليس در خاطراتش مي

اين  بهتر از:دآتر اميني نيز ضمن نطقي در مجلس تصريح آرد » .به مجلس نقش قاطعي ايفا آرد آلي منتفي سازد و در فشار

 .توانستيم بدست آوريم  قرارداد نمي

انگلستان صورت گرفت، » ورتيس  سن«ؤساي آمپانيهاي نفتي غربي در شهر و ر در پي مالقاتي آه بين شاه ١٣۵١در بهمن 

 ١٣۵٢آه در تابستان  در قرارداد جديد. گيري آنسرسيوم جديد با شرآت اآثر آمپانيهاي نفتي غرب فراهم شد شكل مقدمات

در اين قرارداد آه مدت . آمپاني ديگر به آن پيوستند ۶آمپاني نفتي حضور داشتند آه به زودي  ٨به تصويب رسيد ) ١٩٧٣(

 آيلومتر مربع حق عمليات ساختماني يا ٢۶٢/١٨٩شرآتهاي نفتي غرب در زميني به مساحت  سال تعيين شده بود ٢اعتبار آن 

  .حفاري داشتند

--------------------- 

  :نويس پي

  .١٣۶١انتشارات وزارت نفت ـ بهمن  نفت از آغاز تا امروز ـ

  .٢٣٠ـ ص  ١٣٧٣هوشنگ مهدوي ـ نشر البرز ـ  دوران پهلوي ـ عبدالرضاسياست خارجي ايران در 

  .٢٨٨ـ ص ١٣۵٧ـ تهران  خاطرات آنتوني ايدن ـ انتشارات فرزانه

 .سياست خارجي ايران در دوران پهلوي ـ همان

 


