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چگونگی تفکیک اعمال حاکمیتی و تصدی در صنعت نفت، 

 نهادهای متولی و رابطه آنها

 
 *2، نرگس سراج1عبد الحسین شیروی

 

 چکیده
کردن های دولت و منحصر کرردن  تقلیل حجم تصدیتقلیل حجم تصدیی و شروع دوران سازندگی، لیجنگ تحمبا پایان  های دولت و منحصر 

کار ی کشور، در دسرتور کرار   هدف اصالح ساختار اجرایی و نظارتهدف اصالح ساختار اجرایی و نظارت، با ییتتییاعمال حاکماعمال حاکمدولت به انجام دولت به انجام  ستور  ی کشور، در د
نوانعنروان بهبره ی عمومی ی عمومی هاهامشارکتمشارکتی و تقویت ی و تقویت سازسازییخصوصخصوص  ججییتدرتدربهبه. . قرار گرفتقرار گرفت  زانزانییرربرنامهبرنامه هدف هردف    ع

صدی به حراکمیتی و تصردی     اعمال دولتاعمال دولتمنظور تفکیک منظور تفکیک مستقل جای خود را یافت که بدینمستقل جای خود را یافت که بدین حاکمیتی و ت   طورطرور بهبره به 
با برا   فت.فت.تسری یاتسری یا  صنعت نفتصنعت نفتاز جمله از جمله   هاهاعرصهعرصهی ی تمامتمام  بهبهمزبور مزبور  ی پیگیری شد. جداسازیی پیگیری شد. جداسازیترترییجدجد

سقرانون اساسر    4444ی اصل ی اصل هاهااستاستییسستصویب قانون اجرای تصویب قانون اجرای  یارا  ی و قرانون وارایو و اختیرارا     قانون اسا اایو و اخت قانون و وزار  وزار  ی و 
لو چنردان مللرو   نهنهعملی شود و نتیجۀ عملی شود و نتیجۀ   صنعت نفتصنعت نفتتالش شد تا تفکیک یادشده در تالش شد تا تفکیک یادشده در   ،نفتنفت ندان مل آن در آن در   چ

سی بررسری    با. در این پژوهش . در این پژوهش شدشد  گذاشتهگذاشته  ششییبه نمابه نمااساسنامۀ شرکت ملی نفت اساسنامۀ شرکت ملی نفت  قررا مقرررا    وو  ننییقوانقروان برر   م
داد نگی تفکیک اعمال حاکمیتی از تصدی در حوزۀ نفت و رابلرۀ میران ندراد    مختلو، چگومختلو، چگو یان ن لۀ م مال اعمرال  نگی تفکیک اعمال حاکمیتی از تصدی در حوزۀ نفت و راب اع

 اوال کره   میرسر یمر  جهینت نیا به ی در این حوزه تحلیل شده است.ی در این حوزه تحلیل شده است.تصدتصد  اعمالاعمالو نداد و نداد   تتییحاکمحاکم
اگرر دولرت از ورود    یحت نیبنابرا ،است یطول ۀرابل دولت یو تصد یتیاعمال حاکم نیب ۀرابل

 یاجررا  قرانون  ا یر ثان ؛دهرد یمر  ادامره  خرود  تیر حاکم اعمال به نانهمچ ،شود منع یابه حوزه
اعمرال   کیر تفک» اریر معرا به  «تیریمد و تیمالک ،یگذارهیسرما» اریمع ،44اصل  یهااستیس

 در یتصرد  از تیر حاکم ۀکننرد اعمال نداد کیتفک وجود با ثالثا  ؛دکراضافه  «یتصد از تیحاکم
 ه است.گرفتن انجامورکامل طهب آندا نیب ویواا میتقس نفت، ۀحوز

 کلیدواژگان
 .نفتی، رگوالتوری، شرکت ملی نفت، وزار  تصدی، اعمال تیاعمال حاکم
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 مقدمه
نوانعنروان بهبهرا را « « دولتیدولتی»»ی کرد؛ بخش ی کرد؛ بخش ززییررههییپاپاقانون اساسی ایران، نظام اقتصادی کشور را قانون اساسی ایران، نظام اقتصادی کشور را   4444اصل اصل    ع

سمرسرم   بهبره بخش اصلی نظام اقتصادی معرفی کرد و سیلرۀ آن را بخش اصلی نظام اقتصادی معرفی کرد و سیلرۀ آن را  بشرناخت. بر    تتییر   گرفتنگررفتن   انانییر پاپاا ا شناخت. 
فزاو افرزا   ییبخش خصوصبخش خصوص  ۀۀتوسعتوسع  ،،ییضرور  تحول نظام اقتصادضرور  تحول نظام اقتصاد  ،،ییللییجنگ تحمجنگ تحم شارکتمشرارکت   ششییو ا   ییهاهرا م
بدینکه بردین   ددششمداخال  دولت منجر مداخال  دولت منجر   ۀۀعملکرد و حوزعملکرد و حوز  ررییییبه تغبه تغ  ،،ییعمومعموم ظور منظرور  که  اعمرال  » کیر تفکمن
حاکماعمرال حراکم  ». شرد  یریگیپ یتریطور جدبه «یتصد اعمال» از «یتیحاکم مال  صار در انحصرار    ««یتییتیاع در انح

گذاری کرد و دولرت مکلرو بره واگرذاری       ررییییتغتغ  ««ییتصدتصد  اعمالاعمال»»در در   دولتدولت  نقشنقشدند، ولی دند، ولی دولت باقی ماندولت باقی مان به وا لو  لت مک کرد و دو
یک ی شد. نظریرۀ تفکیرک   ردولتردولتییغغبرخی از آندا به بخش برخی از آندا به بخش  یۀ تفک حاکماعمرال حراکم  ی شد. نظر مال  مالاعمرال ی از ی از تتییاع صدتصرد   اع به ی، بره  ت ی، 

حاکماعمرال حراکم  یی که واایو آندا انجام یی که واایو آندا انجام هاهاسازمانسازمانی به ی به دولتدولت  ییهاهاسازمانسازمانی ی بندبندممییتقستقس مال  ست و ی اسرت و  تتییاع ی ا
 ی هستند، انجامید و در قوانین و مقررا  منعکس شد؛ ی هستند، انجامید و در قوانین و مقررا  منعکس شد؛  تصدتصداعمالاعمالیی که متکفل انجام یی که متکفل انجام هاهاسازمانسازمان

هرچند با وجود تعریو اعمال حاکمیتی و اعمال تصردی در قروانین و تعیرین مصرادی، آن،     
مرزهای مفدومی واایو حاکمیتی و تصدی کماکان مبدم است. اگر هدف اصلی از ارائۀ تعاریو 

ی ردولتر یغاست که قابرل واگرذاری بره بخرش     اعمال مزبور، تشخیص آن دسته از واایو دولت 
آنچنان کلی و کیفی است که خود به تعریو مجدد نیاز  هگرفتانجامتعاریو  رسدیمنظر است، به

الزم اسرت. از طررف دیگرر، سرنخیت و تجرانس       ریترثث رو در عمرل فاقرد کرارایی و    دارد و ازاین
ی هرا سرازمان سریم وارایو میران    و باید در تق دهدیمپیوند  به همموضوعی است که اعمال را 

رای مثرال در بانرک مرکرزی    بر کره  طورهمران .1منظور ادارۀ مللو  کشور رعایت شود.دولتی به
دارای ماهیت تصردی و   آنکهی مربوط به امور پولی، بانکی و ... اعم از هاتیو فعالتمامی واایو 

رکرزی قررار گرفتره    حاکمیتی باشند، به اعتبار سنخیت موضوعی در قلمرو شرح واایو بانرک م 
 (.34: 1931، زادهیتوازناست )

ساختار اغلب در قالرب سراختار     ،ییانقال  اسالمانقال  اسالم، تا پیش از ، تا پیش از بخش نفتبخش نفتی و تصدی در ی و تصدی در تتییاعمال حاکماعمال حاکم لب  اغلب در قا
ست فت. ارگانی کره تعیرین سیاسرت    گرگرییمم( انجام ( انجام شرکت نفتشرکت نفتی نفت )زین پس ی نفت )زین پس شرکت ملشرکت مل یین سیا که تع   کردکررد ییممر فت. ارگانی 

متمم آن و الیحۀ قرانونی مرتمم آن   « « وزار  نفتوزار  نفت  سسییتثستثسقانون قانون »»  . با تصویب. با تصویبنمودنمودییممخود نیز به آن عمل خود نیز به آن عمل  قانونی  و الیحۀ 
فتوزار  نفرت »»  نامنام  بهبه، نداد جدیدی ، نداد جدیدی 1313و و   1313ی ی هاهاسالسالدر در  برای تشرکیل شرد، ولری سراختاری بررای      « « وزار  ن ساختاری  لی  شد، و شکیل  ت

یارا  . با تصویب قانون واایو و اختیرارا   نشدنشد  گرفتهگرفته  درنظردرنظر  وزار  نفتوزار  نفتی برای ی برای تتییاعمال حاکماعمال حاکماِعمال اِعمال  . با تصویب قانون واایو و اخت
حاعمال حر ، ، پس قانون واایو و اختیارا ()زین  3131//22//1313در تاریخ در تاریخ   وزار  نفتوزار  نفت لت از دولرت از    ییتتییاکماکماعمال  دو
نمایندۀ نمایندۀ »»  عنوانعنوانبهبه« « وزار  نفتوزار  نفت»»آن، آن،   11مادۀ مادۀ   موجبموجب  بهبهی وی در حوزۀ نفت تفکیک و ی وی در حوزۀ نفت تفکیک و تصدتصداعمالاعمال

 تعیین شد. تعیین شد.  بخش نفتبخش نفت دردر ««ییعمومعموم  تتییمالکمالک وو حاکمیتحاکمیت ح،ح، اعمالاعمال»»منظور منظور بهبه ««ییحکومت اسالمحکومت اسالم
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 مورد تثکید قرار گرفته است.



 999   نفتصنعت در  تصدیو  حاکمیتاعمال 

 

به ی بره  تتییاعمال حاکماعمال حاکمی وی، و تخصیص ی وی، و تخصیص تصدتصد  اعمالاعمالی دولت از ی دولت از تتییاعمال حاکماعمال حاکمدلیل تفکیک دلیل تفکیک بهبه ی 
جرای همچنین تصویب قرانون اجررای   نفت براساس قانون واایو و اختیارا ، و نفت براساس قانون واایو و اختیارا ، و   ار ار وزوز قانون ا ستاسرت ییسسهمچنین تصویب  ی ی هاهرا ا

جرای )زین پرس قرانون اجررای      19311931ی در تاریخ ی در تاریخ قانون اساسقانون اساس  4444کلی اصلکلی اصل قانون ا پس  ستاسرت ییسس)زین  صلی اصرل هاهرا ا (، (، 4444ی ا
بینی اقتصرادی برین  هاهرا تتییر فعالفعالکه به تفکیک که به تفکیک « « ی، مالکیت و مدیریتی، مالکیت و مدیریتگذارگذارههییسرماسرما»»معیار معیار   براساسبراساس صادی    ی اقت
به ضمنی بره    طورطوربهبهی دولت ی دولت تصدتصد  اعمالاعمال، قلمرو ، قلمرو ی و خصوصی انجامیدی و خصوصی انجامیددولتدولت  بخشبخش یا  انجرام عملیرا    »»ضمنی  جام عمل ان

 نفت محدود شد. نفت محدود شد.  « « باالدستیباالدستی
تالشاست که با وجود تمام ترالش   ذکرذکرشایان شایان  جامانجرام   ییهاهرا است که با وجود تمام  تگرفتر ان ستاه در راسرتا گرف صخصوصر   ییه در را و و   ییسازسراز ییخصو
خشدولت بره بخرش    ییتصدتصد  اعمالاعمال  ییدولت و واگذاردولت و واگذار  تتییقلمرو فعالقلمرو فعال  ساختنساختنمحدود محدود  به ب تردولتر ییغغ  ییهاهرا دولت    ،،ییردول

  ررییناپذناپذههییتجزتجز  تتییحاکمحاکم  ؛؛همچنان محفوظ استهمچنان محفوظ است  ««ییردولتردولتییغغ»»و و   ««ییدولتدولت»»  ییهاهابر بخشبر بخش  ««تتییحاکمحاکم»»
به دولت در ورود بره    کهکهییدرصورتدرصورت  ییحتحت  ننییبنابرابنابرا  ؛؛با حکومت است و نه دولتبا حکومت است و نه دولت  تتییاعمال حاکماعمال حاکم  ؛؛استاست دولت در ورود 
مامخرود برر تمرام     تتییحکومت همچنان به اعمال حاکمحکومت همچنان به اعمال حاکم  ،،ممنوع شودممنوع شود  ییییهاهابخشبخش بر ت خشبخرش   ییخود  مه هرا ادامره   ب ها ادا
متحکومرت   ۀۀندنرد یینمانما»»  ت،ت،ییدر اعمال حاکمدر اعمال حاکم  ییللوو  ،،از دولت استاز دولت است  ییجزئجزئ  در واقعدر واقعوزار  نفت وزار  نفت  ..دهددهدییمم   ««حکو

 دارد. دارد.   ییحکومتحکومت  ارا ارا ییعرصه اختعرصه اخت  ننییدر ادر ا  ننییبنابرابنابرا  ،،استاست
فت و این مقاله درصدد بررسی چگرونگی تفکیرک اعمرال حراکمیتی از تصردی در حروزۀ نفرت و         حوزۀ ن صدی در  حاکمیتی از ت مال  یک اع گونگی تفک این مقاله درصدد بررسی چ

مالاعمرال و نداد و نداد   تتییاعمال حاکماعمال حاکمی رابلۀ نداد ی رابلۀ نداد ررییگگشکلشکلهمچنین چگونگی همچنین چگونگی  صدتصرد   اع حوزه ی در ایرن حروزه   ت ین  ی در ا
لی کلری    طورطرور بهبره دولت دولت « « ییتصدتصد  اعمالاعمال»»و و « « ییتتییاعمال حاکماعمال حاکم»»رابلۀ رابلۀ دمتا  منظور، مق نیبه هم است.است. ک
ی ی هاهرا تتییفعالفعالبه بخشی از به بخشی از « « دولتدولت»»که در صور  منع ورود که در صور  منع ورود   ددشوشوییممشده و بررسی شده و بررسی   للییوتحلوتحلههییتجزتجز

 ؟ ؟  شودشودییممی و تصدی از دولت سلب ی و تصدی از دولت سلب تتییاعمال حاکماعمال حاکماقتصادی، آیا امکان انجام هر دو اقتصادی، آیا امکان انجام هر دو 
صدتصرد   اعمالاعمالی و ی و تتییل حاکمل حاکماعمااعمابرای رسیدن به پاسخ موارد مذکور، ابتدا برای رسیدن به پاسخ موارد مذکور، ابتدا  قوانین ی براسراس قروانین   ت ساس  ی برا

بورمزبرور   مواردموارد. سپس . سپس شودشودییممکلی بیان کلی بیان   طورطوربهبهتعریو و متولی هر یک تعریو و متولی هر یک  فتصرنعت نفرت  در در   مز   طورطرور بهبره   صنعت ن
 ..ددخاص بررسی خواهد شخاص بررسی خواهد ش

 

 ییتتییاعمال حاکماعمال حاکم
« نوع عمل و ماهیت وسریلۀ مرورد اسرتفاده   »تقسیم اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی با معیار 

گرفته است. هر گاه دولت برای رسیدن به هدفش از اقتدار خرود   ( صور 244244  ::19341934  واعظی،واعظی،)
کم به مردم فرمان دهد و تحکرم    آنآن  یلۀیلۀوسوسو بهو بهباشد  برده بدره ند )کنرد ) به مردم فرمان دهد و تح مامغمرام ک مل عمرل    (،(،111111  ::19111911  ی،ی،غ ع
 تیمسرئول »که برر   یریتثث براساسابتدا  «یتیحاکم اعمال»شود. شود. ییممحاکمیتی محسو  حاکمیتی محسو    مذکورمذکور
افرراد و   نیبر  یمرجع دعاو نییقانون تع ۀواحدماده. دشدن انینما نیدر قوان ،دارند «دولت یمدن

 «یمدن تیمسئول»عدم  بر 1993 مصو  یمدن تیولئمسقانون  11و مادۀ  1941دولت مصو  
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مبرنامر   قانونقرانون  1.داشتند دیتثک« یتیحاکم اعمال»دولت در قبال انجام  سعسروم توسرع    ۀۀبرنا صاداقتصراد   ۀۀسوم تو   ،،ییاقت
 را «یتیحراکم  اعمرال » ،،(توسعه ومس ۀبرنام پس نیز) 19131913//11//1111  مصو مصو   ییو فرهنگو فرهنگ  ییاجتماعاجتماع
سروم   ۀبرنامر  14مرادۀ   «الرو » بند براساس .تمثیلی بیان کرد صور بهو مصادی، آن را  ویتعر

دهرد، منرافع آن    شیرا افرزا  دولتاقتدار  آنانجام که که   شودشودییمم  محسو محسو   ییتتییحاکمحاکم  ییعملعمل  ،توسعه
 یبررا  یتیمحردود  نکره یا بردون  بتواننرد  جامعه افراد از کی هراقشار جامعه گردد و  ۀشامل هم

 .شوند برخوردارآن  خدما  از د،یآ وجودهب گرانید
صاداقتصراد   ۀۀچدارم توسعچدارم توسع  ۀۀبرنامبرنام  قانونقانون191مادۀ  ماعاجتمراع   ،،ییاقت گو فرهنگر   ییاجت صو مصرو    ییو فرهن   11/1/1939  م

و  تعریرو را  2یتیحراکم  امرور ، توسرعه  سروم  ۀبرنامر ی از تثسبا  ،،(توسعه چدارم ۀبرنام پس نیز)
  ،،19391939  سالسرال   انانییر پاپا  تاترا   ولتولتد د. همچنین مقرر کردمشخص کرحصری حصری   صور صور بهبهمصادی، آن را 

صدیو تصردی ی ی تتییضوابط و قلمرو و شرایط و محدوده و تکالیو امور حاکمضوابط و قلمرو و شرایط و محدوده و تکالیو امور حاکم موارد تعریرو و مروارد     رارا  گریگرری و ت یو و  تعر
ستنشرده اسرت  کند که هنوز اجرایی کند که هنوز اجرایی نحو تفصیلی تقدیم مجلس نحو تفصیلی تقدیم مجلس بهبه  رارا  مختلومختلوی ی هاهاواگذاری دستگاهواگذاری دستگاه شده ا   ن

با  در ی، آن متعاقبرا  در  ی و تعیین مصادی و تعیین مصادتتییامور حاکمامور حاکم(. تعریو (. تعریو 191191مادۀ مادۀ « «   »»)بند )بند  مدیریت قرانون مردیریت   »»ی، آن متعاق قانون 
 ، عنوان شد. ، عنوان شد. چدارم توسعهچدارم توسعه  ۀۀبرنامبرنامبا اندکی تفاو  در مقایسه با با اندکی تفاو  در مقایسه با   9««خدما  کشوریخدما  کشوری
شخمجمع تشرخ با مداخلۀ با مداخلۀ   4444ی اصل ی اصل هاهااستاستییسسقانون اجرای قانون اجرای  ظاممصرلحت نظرام    صصییمجمع ت صلحت ن شد. تصرویب شرد.     م صویب  ت

دی ، نظرام اقتصرا  «تفکیک اعمال حاکمیتی از اعمال تصردی »قانون مزبور بدون وارد کردن نظریۀ 
ی بنرد میتقس براساس، مجددا  تقسیم کرد. بود شدهی زیریپقانون اساسی  44کشور را که در اصل 

، بره دو  دادندیمرا تشکیل « بخش دولتی»قانون اساسی که  44جدید، موارد مذکور در صدر اصل 
ی، گرذار هیسررما »گروه تقسیم شدند. حاکمیت در یک گروه خرود را برا انحصرار کامرل دولرت در      

درصرد از ارزش   34ی آن گروه را نشان داد و در گروه دیگر با انتقال هاتیفعال« ریت و مالکیتمدی
قرانون   براسراس  نیهمچن. کرد حفظ را دولت یتیهدا و ینظارت نقشبه بخش خصوصی،  هاتیفعال

  یینیینتبتبمنظور منظور بهبه  ««ییقانون اساسقانون اساس  4444اصلاصل  ییکلکل  هایهاییاستیاستسس  ییاجرااجرا  ییعالعال  ییشوراشورا»» نام بهمزبور، ندادی 
 (.(.4242مادۀ مادۀ   11بند بند شد )شد )  یلیلو نظار  دولت تشکو نظار  دولت تشک  یتیتهداهدا  یاستگذاری،یاستگذاری،ش سش سنقنق

ستاسرت ییسسقانون برنامۀ ششم توسعه نیز سعی در پیاده کردن قانون اجرای قانون برنامۀ ششم توسعه نیز سعی در پیاده کردن قانون اجرای  صل ی اصرل  هاهرا ا در در   4444ی ا
یتی یتی اعمال حاکماعمال حاکمتفکیک تفکیک »»معیار معیار   ،44ی اصل هااستیساجرای در قانون در قانون   ی مختلو دارد.ی مختلو دارد.هاهاعرصهعرصه
که صرور  کره   ینینبدبرد جایگزین شد؛ جایگزین شد؛   ««مالکیت و مدیریتمالکیت و مدیریت  گذاری،گذاری،یهیهسرماسرما»»معیار معیار   بابا  ««ییتصدتصد  عمالعمالاز ااز ا صور  
گر از گذاری، مالکیت و مدیریت در بخشی از اعمرال در انحصرار دولرت و در بخشری دیگرر از      یهیهسرماسرما شی دی لت و در بخ صار دو مال در انح گذاری، مالکیت و مدیریت در بخشی از اع

                                                           
 و بیراتی  :ر.ک دولرت  مردنی  ئولیتمس بر دولت تصدی و حاکمیت اعمال تثثیر خصوص در بیشتر اطالعا  برای. 1

 ، اعمال تصدی و حاکمیت و مسئولیت مدنی دولت.1931 سامانی،

 .است کرده استفاده حاکمیتی امور ترعام عبار  از حاکمیتی اعمال عبار  از استفاده جایبه توسعه چدارم برنامۀ .2
ن قرانون  سراخت  یاصرالح و دائمر   ۀیحال و 1931 مدرماه مصو  کشوری خدما  مدیریت قانون اول فصل 3 مادۀ .9

 .1931مصو   یخدما  کشور یریتمد
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خش گذاری، مالکیت و مدیریت بره بخرش   یهیهسرماسرمااعمال، دولت مکلو به واگذاری اعمال، دولت مکلو به واگذاری  به ب شد. از یردولتری شرد. از   غغگذاری، مالکیت و مدیریت  تی  یردول
یردولتی است، همچنان یردولتی است، همچنان غغه بخش ه بخش یی که دولت مکلو به واگذاری بیی که دولت مکلو به واگذاری بهاهاعرصهعرصهسوی دیگر، حتی در سوی دیگر، حتی در 
ند. کنرد.  ییممسیاستگذاری، هدایت و نظار  اعمال سیاستگذاری، هدایت و نظار  اعمال   صور صور بهبهحاکمیت خود را حاکمیت خود را  تهنکتره   ننییر ااک مبرنامر   دردر  نک   ۀۀبرنا
ید ایرن نکتره در برنامره پرنجم توسرعه از دیرد         1نمانده است.نمانده است.  مغفولمغفول  قانونگذارقانونگذار  ددییدد  ازازپنجم توسعه پنجم توسعه  سعه از د پنجم تو مه  ته در برنا ین نک ا

جرای ده کرردن قرانون اجررای    قانون برنامۀ ششم توسعه نیز سعی در پیاقانون برنامۀ ششم توسعه نیز سعی در پیا""قانونگذار مفول نمانده است.قانونگذار مفول نمانده است. قانون ا کردن  ده 
بهاعمرال دولرت را بره     توانتروان یینمنم  ننییبنابرابنابرا. . در عرصه های مختلو دارددر عرصه های مختلو دارد  4444سیاستدای اصل سیاستدای اصل  لت را  مال دو صور  صرور   اع

  طولطرول   دردر  شهشره ییهمهمدولت دولت   ییتتییاعمال حاکماعمال حاکم  بلکهبلکه  ،،کردکرد  ممییتقستقس  ییتصدتصد  وو  ییتتییبه اعمال حاکمبه اعمال حاکم  ییعرضعرض
 است.است.  ییتصدتصد  اعمالاعمال

 

 ییتصدتصداعمال اعمال 
حدود محردود    وو  ییسازسراز ییخصوصخصوص  یۀیۀنظرنظر  کهکهییزمانزمان  ازاز مروقلمررو ساختن سراختن  م صارنحصرار اا  قل لتدولرت   یینح خش بره نفرع بخرش      دو فع ب به ن

ستگذاراسرتگذار ییسس  دردر  ییاقتصاداقتصاد  ییمدمدااکارکار  ششییافزاافزا  وودولت دولت   ییهاهاییتصدتصد  کاهشکاهش  ییدر راستادر راستا  ییخصوصخصوص   هاهرا ییا
سازجداسراز   ،،قرار گرفتقرار گرفت  توجهتوجه  موردموردکالن کشور کالن کشور  مالاعمرال   ییجدا صدتصرد   اع حاکماعمرال حراکم    ازاز  ییت مال  شخصمشرخص   وو  ییتتییاع   م

بالدنبرال   ننییقوانقروان   دردر  ییترترر ییطور جدطور جدبهبه  ززیینن  ککیی  هرهر  قلمروقلمرو  دندنکرکر خشترا بخرش    شد،شرد،   دن   تتییر قابلقابل  کهکره   ییییهاهرا تا ب
 . .  شودشود  مشخصمشخصی دارد، ی دارد، تصدتصد  اعمالاعمالتحت عنوان تحت عنوان   رارا  ییاشخاص خصوصاشخاص خصوص  بهبه  ییذارذارواگواگ

  اعمالاعمال  تبعا تبعا   براساسبراساس  ییاجتماعاجتماع  ییهاهاییتصدتصدی تحت عنوان ی تحت عنوان تصدتصد  اعمالاعمال  ،،سوم توسعهسوم توسعه  ۀۀبرنامبرنام  دردر
فراد است و موجب بدبود وضعیت زندگی افرراد    ییاز منافع فرداز منافع فرد  شترشترییآندا بآندا ب  ییاجتماعاجتماع  منافعمنافعکه که   ییتصدتصد است و موجب بدبود وضعیت زندگی ا

سعهچدرارم توسرعه    ۀۀبرنامبرنام  قانونقانون  2..شدشد  انانییبب  ییللییتمثتمثصور  صور  بهبه  آنآن  ،،ییمصادمصاد  وو  ووییتعرتعر  ،،ندندشوشوییجامعه مجامعه م دارم تو  ،،چ
  ییو خدماتو خدمات  ییفرهنگفرهنگ  ،،ییاجتماعاجتماع  ییهاهاییتصدتصد :کرد میدو گروه تقس به را یتصد ، اعمال191مادۀ  در
  آنآنعنروان  به ییاقتصاداقتصاد  ییهاهاییتصدتصد وشدند  ویتعر سوم توسعهسوم توسعه  ۀۀبرنامبرنام  مشابهمشابه  ییراتراتییییاندک تغاندک تغ  بابا که

شخاص اموال جامعه اسرت و ماننرد اشرخاص      ازازبرداری برداری و بدرهو بدره  دسته از واایفی که دولت، متصدی ادارهدسته از واایفی که دولت، متصدی اداره ند ا ست و مان اموال جامعه ا
 قانون 191 مادۀ  براساسبراساس  ..، در نظر گرفته شد، در نظر گرفته شدکندکندو حقوقی در حقوق خصوصی عمل میو حقوقی در حقوق خصوصی عمل می  ییققییحقحق
صدتصرد  انجرام و  یردولتر یبه بخش غ یاقتصاد یهایتصد یواگذار بهدولت مواو  مزبور،   ییهاهرا ییت
کارکرد دولت از کارکرد دولت از در واقع . شد یولتردیو تعامل بخش غ مشارکت با ییخدماتخدمات  وو  ییفرهنگفرهنگ  ،،ییاجتماعاجتماع
صاداقتصراد   هایهاییتیتفعالفعال  گریگریییتصدتصد کارکردبره کرارکرد    ییاقت ماو حمرا   یتییتیحاکمحراکم   ییبه  یرتغییرر   یتییتیو ح سبان وکررد )پاسربان و    تغی   کرد )پا

    (.(.244244: : 19311931  علیمحمدی،علیمحمدی،
صوصدر خصروص ی اقتصادی به وایفۀ دولت ی اقتصادی به وایفۀ دولت هاهاییتصدتصدقانونگذار در تعریو قانونگذار در تعریو   رسدرسدییممنظر نظر بهبه موالامروال   در خ   ا
ندکنرد ییممد و آندا را اداره د و آندا را اداره جامعه را در اختیار دارجامعه را در اختیار دار  اموالاموال. دولت . دولت کندکندییمماشاره اشاره  یو . تعریرو  ک صدتصرد . تعر   ییهاهرا ییت

                                                           
 توسعه. پنجم برنامۀ 14مادۀ  .1

 .24/3/1919توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصو  سالۀ دوم قانون برنامۀ پنج 14مادۀ «  »بند  .2
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داآندرا   ۀۀادارادار  دردر  دولتدولت  کهکه  ییاموالاموالرا به دو دسته تقسیم کرد؛ را به دو دسته تقسیم کرد؛   اموالاموالی ی اقتصاداقتصاد فعنفرع   ددییر بابا  آن مهمر   ن فرادافرراد   ۀۀه   ا
  دردر  تواندتواندییمم  دولتدولت  کهکه  ییاموالاموال  اایی  بودبود  ییتتییاعمال حاکماعمال حاکم  ا ا ییخصوصخصوص  ازاز  ننییاا  کهکه  ردردییدرنظر بگدرنظر بگ  رارا  جامعهجامعه
  ووییکه از تعرکه از تعرگونهگونهعمل کند. همانعمل کند. همان  ییقوق خصوصقوق خصوصدر حدر ح  ییو حقوقو حقوق  ییققییاشخاص حقاشخاص حق  مانندمانند  آنداآندا  ۀۀادارادار

خشبخرش   دودو  هرهر. . استاستمشخص است، منظور قانونگذار بخش دوم اموال مشخص است، منظور قانونگذار بخش دوم اموال  ب، برر طبر،     ب صلاصرل بر ط قانون قرانون    4444  ا
حاکماعمال حراکم   ،،هاهاگروهگروه  ازاز  ییککیی  دردر  دولتدولت  عملعمل  ییولول  ،،هستندهستند  دولتدولت  ارارییاختاخت  دردر  ییاساساساس سو محسرو    ییتتییاعمال    مح
بر تصادی ارائه شد، منلب، برر  ی اقی اقهاهاییتصدتصدی تعریفی که از ی تعریفی که از ولول. . ییتصدتصد  اعمالاعمال  ییگرگرییدد  دردر  شود وشود وییمم تصادی ارائه شد، منلب، 

فاو  متفراو     اموالاموالی از ی از برداربرداربدرهبدرهی حاکم بر تصدی دولت در اداره و ی حاکم بر تصدی دولت در اداره و حقوقحقوق  ممییرژرژواقعیت نیست، زیرا واقعیت نیست، زیرا  مت
لت در ادارۀ ی نسبت به اموال تحرت تملرک آنداسرت. دولرت در ادارۀ     اشخاص خصوصاشخاص خصوصاز ادارۀ از ادارۀ  ست. دو لک آندا حت تم موالامروال ی نسبت به اموال ت قش نقرش    ا ن

قرنماینده و امین را دارد و ح، تصرفاتی غیرر از آنچره را کره در قروانین و مقرر      قوانین و م که در  چه را  یر از آن برای آن را  بررای آن  نماینده و امین را دارد و ح، تصرفاتی غ به بره  را  
ندتواننرد ییممر افراد در ادارۀ اموال خود افراد در ادارۀ اموال خود   کهکهییدرصورتدرصورت، ندارد؛ ، ندارد؛ شده استشده استشناخته شناخته   تتییرسمرسم فع نفرع  صرفا  صررفا     توان ن
صدتصرد   اعمالاعمال. در واقع . در واقع رندرندییدرنظر بگدرنظر بگی را ی را شخصشخص مالیی اعمرالی ت ندانرد ی اع حاکماعمرال حراکم    برخالفبررخالف که کره    ا مال    ازاز  یتییتیاع
خانکمرخران   ی وی ورستمرستمند )ند )اابدرهبدرهییبب  عمومیعمومی  قدر قدر   اقتدارا اقتدارا   وو  امتیازا امتیازا   یرییریکارگکارگبهبه و و   ((492492  ::19341934  ی،ی،کمر
قتلقر   مشابهمشابه  وو  سهسهییمقامقا  ییخصوصخصوص  اشخاصاشخاص  اعمالاعمال  بابا  نظرنظر  ننییاز ااز ا  ددییشاشا مالانرد. دولرت برر اعمرال    شدهشرده   ییتل بر اع لت  ند. دو   ا
 دارد.دارد.  تتییحاکمحاکم  ززیینن  ییتصدتصد

بزرگمعرادن برزرگ  و و   مادرمرادر   ععییصناصرنا ، ، بزرگبزرگ  ععییصناصنای، ی، قانون اساسقانون اساس  4444طب، اصلطب، اصل عادن  مرو بخشری از قلمررو     م شی از قل بخ
ه در اختیار ه در اختیار یی کیی کهاهابخشبخش، از قلمرو ، از قلمرو 4444ی اصل ی اصل هاهااستاستییسسدولتی است. قانون اجرای دولتی است. قانون اجرای فعالیت بخشفعالیت بخش
مرو ی را ندارند، کاسرت و بره قلمررو    بخش خصوصبخش خصوصقابلیت واگذاری به قابلیت واگذاری به   ددییرسرسییمم  نظرنظربهبهدولت بودند و دولت بودند و  به قل ست و  ی را ندارند، کا

لشررکت ملر  این قانون، این قانون،   22مادۀ مادۀ   براساسبراساسی اضافه کرد. ی اضافه کرد. بخش خصوصبخش خصوصی به ی به واگذارواگذارقابلقابلی ی هاهابخشبخش   ییشرکت م
وچک وچک و گاز را )فارغ از کو گاز را )فارغ از ک  معادن نفتمعادن نفتو و   های استخراج و تولید نفت خام و گازهای استخراج و تولید نفت خام و گازنفت ایران و شرکتنفت ایران و شرکت
لت . از طرف دیگرر، دولرت   مانندمانندییممباقی باقی   انحصار دولتانحصار دولت، همچنان در ، همچنان در 99گروه گروه   عنوانعنوانبهبهیا بزرگ بودن( یا بزرگ بودن(  گر، دو . از طرف دی

به ی مرتبط با نفت و گاز بره  هاهاتتییفعالفعالدرصد ارزش دیگر درصد ارزش دیگر   3434مواو به واگذاری مواو به واگذاری  خش غبخرش غ ی مرتبط با نفت و گاز  تردولتر ییب ی ی ردول
 (.(.99مادۀ مادۀ « «   »»شد )بند شد )بند 
بار  از عبرار   ببرد، ببرد،   نامنامرا را   99مصادی، گروه مصادی، گروه   خواهدخواهدییممکه که قانون مزبور، زمانیقانون مزبور، زمانی  22مادۀ مادۀ  ، ، هاهرا تتییر فعالفعال»»از ع
ی استخراج ی استخراج هاهاشرکتشرکتو و   شرکت نفتشرکت نفت. . کندکندییممصحبت صحبت « « این گروهاین گروه  مشمولمشمولی ی هاهاشرکتشرکتو و   مؤسسا مؤسسا 
شدهذکرشرده   مؤسسا مؤسسا . با توجه به سایر . با توجه به سایر ندندهستهست  هاهاشرکتشرکتو گاز از مصادی، و گاز از مصادی،   نفت خامنفت خامو تولید و تولید  ااهر، اراهر ذکر  ،  

 ی موجود است نه آتی. ی موجود است نه آتی. هاهاشرکتشرکتماده، ناار بر ماده، ناار بر 
ی ی هاهاتتییفعالفعالمنظور از منظور از   رسدرسدییمم  نظرنظربهبه. . ندندهستهست« « هاهاتتییفعالفعال»»معادن نفت و گاز، از مصادی، معادن نفت و گاز، از مصادی، 
شدی باالدستی نفرت و گراز باشرد   هاهاتتییفعالفعالمرتبط با معادن نفت و گاز، همان مرتبط با معادن نفت و گاز، همان  گاز با فت و    توانتروان ییممر که کره    1ی باالدستی ن

ستاسرت ییسسضمنی برداشت کرد، براساس قانون اجرای ضمنی برداشت کرد، براساس قانون اجرای   طورطوربهبه صل ی اصرل  هاهرا ا ی ی هاهرا تتییر فعالفعال»»، ، 4444ی ا
                                                           

 کنرد و مری  امتنراع  دستیپایین و باالدستی عملیا  اصلالحا  کار بردنبه از 44اصل  هایسیاست اجرای قانون .1
 .است برداشت یک صرفا  مزبوز گیرینتیجه
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ستدر انحصار دولرت هسرت  « « باالدستی نفت و گازباالدستی نفت و گاز لت ه نابرابنرابرا   1..ندنددر انحصار دو یت، مالکیرت ننییب گاز، معرادن نفرت و گراز،      ، مالک فت و  عادن ن م
ید، در ی باالدسرتی شرامل اکتشراف، توسرعه و تولیرد، در      هاهرا تتییفعالفعالی در ی در گذارگذارههییسرماسرمامدیریت و مدیریت و  سعه و تول شاف، تو شامل اکت ستی  ی باالد
   2است.است.  بخش دولتیبخش دولتیانحصار انحصار 
مبرنامر   پسپرس ننیی)ز)ز  3333//1414//9494  مصو مصو   ییفرهنگفرهنگ  ییاقتصاداقتصاد  ،،ییاجتماعاجتماع  ۀۀپنجم توسعپنجم توسع  ۀۀبرنامبرنام  قانونقانون   ۀۀبرنا

جرااز قرانون اجررا    پسپسکه که   نیزنیزپنجم توسعه( پنجم توسعه(  قانون ا ستاسرت ییسس  ییاز  صلاصرل   ییهاهرا ا صوتصرو   4444  ا ستادر راسرتا   د،د،ششر   ببییت   ییدر را
  ییهاهاحوزهحوزه  دردر  تتییررییمدمد  ییواگذارواگذار  وودولت دولت   ییهاهاییکاهش تصدکاهش تصد  بربردفعا  دفعا  بهبه  ،،مزبورمزبور  قانونقانون  ییهاهااستاستییسس

 ..کردکرد  ددییتثکتثک  ییخصوصخصوص  ییهاهابخشبخش  بهبهمختلو مختلو 
یک بدون توجه بره تفکیرک     4444ی اصل ی اصل هاهااستاستییسسکه عنوان شد، قانون اجرای که عنوان شد، قانون اجرای گونهگونههمانهمان به تفک مال اعمرال  بدون توجه  اع
تردولتر ییغغبین بخش دولتی و بین بخش دولتی و   هاهاتتییفعالفعالی، صرفا  چگونگی تقسیم ی، صرفا  چگونگی تقسیم تصدتصد  اعمالاعمالی از ی از تتییحاکمحاکم با ی را برا  ردول ی را 
تیبخش دولتری ی، مالکیت و مدیریت عنوان کرد. حال باید دید در ی، مالکیت و مدیریت عنوان کرد. حال باید دید در گذارگذارههییسرماسرمامعیار معیار   کار بردنکار بردنههبب ، ، بخش دول

ست و ی دولرت اسرت و   تصدتصد  اعمالاعمالدر زمرۀ در زمرۀ   هاهاتتییفعالفعالی و کدام ی و کدام تتییاعمال حاکماعمال حاکمدر زمرۀ در زمرۀ   هاهاتتییفعالفعالکدام کدام  لت ا ی دو
شود، ن باید بررسی شرود،  ست. ولی پیش از آست. ولی پیش از آهاهاتتییفعالفعالچه ندادی متولی هر یک از چه ندادی متولی هر یک از  لی، در کلری، در    طورطرور بهبره ن باید بررسی  ک

جام یی متکفرل انجرام   هاهاسازمانسازماندولت، چه دولت، چه  فل ان حاکماعمرال حراکم  یی متک مال  چه ی و چره  تتییاع جام یی متکفرل انجرام   هاهرا سازمانسرازمان ی و  فل ان یی متک
 ی هستند.ی هستند.تصدتصداعمالاعمال

 

 ی  گریتصدی و اعمال تیحاکم اعمالمتولی انجام 
حاکمیتی باشد و چه ندادی مترولی   خصوص اینکه چه ندادی متولی اعمال قوانین و مقررا  در

تحرت   1941ای مصو  سال تصدی، ابدام دارند. براساس دستورالعمل تدیۀ بودجۀ برنامهال اعم
حاکمیتی را دارنرد   ، وایفۀ اعمال«دولتیها و مؤسسا  وزارتخانه»ها، بندی دستگاهعنوان طبقه

تعیرین   تصردی  انجام امور منظوربه «وابسته به دولت یبازرگان سسا ؤو م یانتفاع سسا ؤم»و 
بنردی منردرج در ایرن قرانون صررفا  یرک       ...تقسریم مزبرور،  هرچند طب، صراحت قانون  9د.شدن
 ای است... .بندی بودجهطبقه

تدولتر   ییهاهرا ، دستگاه، دستگاه19431943با تصویب قانون محاسبا  عمومی مصو  با تصویب قانون محاسبا  عمومی مصو   سه فقرط در قالرب سره      ییدول لب  قط در قا ف
حکم حکم   4..ایجاد و اداره شوندایجاد و اداره شوند  توانستندتوانستندیی، م، مییو شرکت دولتو شرکت دولت  ییدولتدولت  ۀۀسسسسؤؤشکل حقوقی وزارتخانه، مشکل حقوقی وزارتخانه، م

کم و ایرن حکرم     شدشرد اجرایی ناجرایی ن  عمال عمال   19111911مذکور تا تصویب قانون جدید محاسبا  عمومی در سال مذکور تا تصویب قانون جدید محاسبا  عمومی در سال  ین ح و ا

                                                           
 و نفرت  دسرتی یینپا یا باالدستی هاییتفعال عبار  ،44اصل  هاییاستس اجرای قانون و یقانون اساس 44اصل .1

 اند.  نبرده کارهب را گاز

 :1939 شریروی، : ر.ک باالدسرتی  عملیا  گذاریسرمایه در دولت انحصار خصوص در قوانین تغییر مشاهدۀ برای .2
912 – 233. 

 ها.  بندی دستگاهتحت عنوان طبقه 1941ای مصو  سال دستورالعمل تدیۀ بودجۀ برنامه« ج»بند  .9

 .1943 قانون محاسبا  عمومی 1مادۀ  1بند  .4
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شکیل ایرن مقررره ایجراد یرا تشرکیل        براساسبراساس. . شدشدقانون محاسبا  عمومی جدید تکرار قانون محاسبا  عمومی جدید تکرار   194194در مادۀ در مادۀ  یا ت جاد  قرره ای ین م ا
 ..مجاز خواهد بودمجاز خواهد بود  یییا شرکت دولتیا شرکت دولت  ییدولتدولت  ۀۀسسسسؤؤصور  وزارتخانه یا مصور  وزارتخانه یا مبهبه  منحصرا منحصرا   ییدولتدولت  سازمانسازمان
 یمتقسر  یو مبنرا  فرر  یشبرا پر   یاصالح ساختار ادار ۀمجددا  برنام ی،ال  اسالماز انق پس

اقتصادی،  ۀاول توسع ۀبرنام 3مادۀ  براساس گرفته شد. یشپ یو تصد یتیاعمال دولت به حاکم
 تدوین حدوداصالح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور یکی از طرق  اجتماعی و فرهنگی

مسرئول اعمرال    یتقویرت واحردها   یرری گو تصدی با جدرت  یتحاکمدولت در اعمال  یوواا و
واحردهای مسرئول اعمرال    تعبیرر   د.شر تعیرین   تا حد ضرور  تصدییوو کاهش واا یتحاکم
به دو گروه تقسریم   یادار یهاآن است که از نظر مسئوالن کشور دستگاه ۀدهندنشان یتحاکم
بررسی قروانین و   .یتصد ول اعمالمسئ یو واحدها یتواحدهای مسئول اعمال حاکم شوند:یم

دولرت،   یمقررا  بعدی در این زمینه حاکی از آن است کره در بحرو واگرذاری وارایو تصرد     
 1.رودیکار مهصور  مترادف ببه ییاجرا هاییتبا عبار  فعال تصدییو عبار  واایج تدربه

لت رادولرت را  ،دوم توسرعه  ۀاول توسعه و با همان مبنرا، برنامر   ۀدر پیگیری هدف برنام اوموارو  دو  مو

مومیعمرومی  مصالحمصالح وو اساسیاساسی  قانونقانون 4444اصل اصل  رعایترعایت بابا داند کهداند کهمیمی یتفعالیرت  ع شدهیادشرده  هایهرای فعال خشبخرش  یاد های هرای  ب
 کند. کند.    واگذارواگذار تعاونیتعاونی وو خصوصیخصوصی  هایهایبخشبخش بهبه رارا دولتیدولتی

 ۀدر خصروص فلسرف  کشرور   یرز رو برنامره  یاسری تحول یا تغییر نگرش در افکار مسرئوالن س 
 اعمرال  مصادی،تغییر در  موجب یجتدر، بهیتدول یهامدی دستگاهراوجودی دولت و ضرور  کا

یشتر در قلمرو پهایی که یتفعال(. اعمال و 1919: : 19311931، ، زادهزادهییتوازنتوازن) و اعمال حاکمیت شد یتصد
ی ماننرد  دولتر  یهرا دسرتگاه یتی تلقری شرده و توسرط    اعمال حراکم انحصاری دولت بود و جزو 

بخرش  بایسرت بره   یمی که تصد عمالاگرفت، در زمرۀ یمی انجام دولت سسا ؤمو  هاوزارتخانه
 .  شد گرفته درنظرشود، واگذار یردولتی غ

مادۀ «  »، که با اندکی تغییرا  تکرار بند چدارم توسعه ۀبرنام 1مادۀ « الو»بند  موجب به
ی و دولتر  سسرا  ؤمو  هرا وزارتخانره یتی دولرت توسرط   اعمال حاکماست،  سوم توسعه ۀبرنام 4

تعریفری از   چدرارم توسرعه   ۀبرنامر در  گیررد. یمر ی انجرام  دولت یاهشرکتی توسط تصد اعمال
و  1. با توجه به تعریفی که از این دو نداد در مرواد  نشده استی ارائه دولت سسا ؤمو  وزارتخانه

ستاسرت  مشخصیمشخصی سازمانیسازمانی واحدواحد، وزارتخانه شده استقانون مدیریت خدما  کشور عنوان  2  کهکره  ا

 مشخصیمشخصی سازمانیسازمانی واحدواحددولتی دولتی   . مؤسسۀ. مؤسسۀدارددارد عددهعدده  بربر رارا دولتدولت اهدافاهداف ازاز هدفهدف چندچند یایا یکیک تحق،تحق،

 است،است، قانونیقانونی  مراجعمراجع سایرسایر وو گانهگانهسهسه قوایقوای ازاز یکییکی عددۀعددۀ بربر کهکه رارا اموریاموری وو واایوواایو ازاز بخشیبخشی کهکه استاست

شدهحراکمیتی دولرت نشرده     صراحت سخنی از اعمالصراحت سخنی از اعمالیک از تعاریو مذکور بهیک از تعاریو مذکور به. در هیچ. در هیچدهددهدمیمی انجامانجام لت ن   حاکمیتی دو
دارد و مؤسسرۀ دولتری    عدرده بهز اهداف دولت را ندادی است که تحق، برخی ااست. وزارتخانه است. وزارتخانه 
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. دولرت نیرز یکری از قروای     دهرد یمر را انجام  گانهسهنیز ندادی است که بخشی از واایو قوای 
دارد. ااهرا  مراد از بخشری   عددهبه آن رای انجام بخشی از واایو دولت ۀسسؤماست که  گانهسه

هسرتند کره تحرت     اعمال دولت بخش ازان هم امور دولتاز اهداف دولت و بخشی از واایو و 
 .  شودیمی دولت از آندا یاد تیاعمال حاکمعنوان 

شررکت  ، دهرد یمی ارائه شرکت دولتی از خدما  کشوربراساس تعریفی که قانون مدیریت 
هرای اصرل   یاستس موجب بههای دولتی را که یتصدی بنگاه اقتصادی است که قسمتی از دولت
دیگرر،   از طررف (. 4دهرد )مرادۀ   یمر ۀ انحصاری دولرت اسرت، انجرام    ی در حیلقانون اساس 44

یتی بره آندرا سرپرده    اعمال حراکم ی نیز که دولت سسا ؤمو  هاوزارتخانهبراساس تعریو مذکور، 
یس تثسر ی شرکت دولتر درصد سدام،  14گذاری و داشتن یهسرماتوانند از طری، یم، شده است
کره   نشرده اسرت  مشخص  هرچند. واگذار کنند ذکورشرکت می مرتبط را به تصد اعمالکرده و 

 گیرد.یمیی انجام هاشرکتهای دولت توسط چه یتصدبخشی دیگر از 
شروع دولت مکلو است حداکثر اررف مرد  دو سرال پرس از شرروع        ،،ررمذکومذکوقانون قانون   44  ۀۀتبصرتبصرطب،  پس از  سال  مد  دو  ارف  دولت مکلو است حداکثر 
سب حاکمیتی دارند، بره شرکل سرازمانی مناسرب       تتییماهماه  کهکهیی یی هاهاچدارم توسعه، شرکتچدارم توسعه، شرکت  ۀۀبرنامبرنام  اجرایاجرای سازمانی منا شکل  به  حاکمیتی دارند، 
یدمنتقرل نمایرد    مرتبطمرتبط  ییر وضعیت داده و به دستگاه اجرائیییر وضعیت داده و به دستگاه اجرائیتغتغ قل نما براسراس قروانین یادشرده،     نیبنرابرا  ..منت

ی باشرند و  تیحراکم  اعمرال یری مسرئول   اجرا یهادستگاهکه  بوده استااهرا  نظر قانونگذار بر آن 
 1یری در مرادۀ   دسرتگاه اجرا ی. با توجه به تعریفی که از گریتصداعمالی مسئول دولت یهاشرکت
حاکمیتی حراکمیتی    تمامی ندادهای دولتی چه مسئول اعمالتمامی ندادهای دولتی چه مسئول اعمال، شده استارائه  خدما  کشور تیریمدنون قا

مالو چرره مسررئول اعمررال سئول اع چه م صدیتصرردی  و  ستگاهگررری، دسررتگاهت میاجرایرری نامیررده مرری  گری، د یده  یی نام یا شرروند. چگونرره مؤسسررا  یررا اجرا سا   نه مؤس شوند. چگو
ستگاهبایست براساس دستور قانونگذار بره دسرتگاه  هایی که ماهیت حاکمیتی دارند میهایی که ماهیت حاکمیتی دارند میوزارتخانهوزارتخانه به د یی اجرایری    بایست براساس دستور قانونگذار  اجرا

شرکتتصدی مانند شررکت اجرایی خود شامل ندادهای اعمال اجرایی خود شامل ندادهای اعمال   که دستگاهکه دستگاهد، درصورتید، درصورتیمرتبط منتقل شونمرتبط منتقل شون   تصدی مانند 
، دی دارنر تیحاکم ویواای هستند که دولت یهاشرکتدیگر، در واقعیت،  طرف از. دولتی نیز استدولتی نیز است

ی هسرتند، ماننرد مراکرز    گرر یتصد اعمالی مشغول دولت سسا ؤمی و همچنین مرکز بانکمانند 
 همیشه با واقعیت منلب، نیست. مزبوری بندمیتقس نیبنابرای. شآموز سسا ؤمتحقیقاتی و 

نیرز عملری شرد. در     نفرت  صرنعت ، در روذکی مر هرا یبندمیتقسنظر قانونگذار در تفکیک و 
کره   صرور  نیبداستفاده شده است؛  ادشدهدر این صنعت، از هر دو معیار ی گرفتهانجامتفکیک 
ی و تیحراکم  اعمرال مترولی   نفرت  وزار از تصدی، معیار تفکیک اعمال حاکمیتی  براساسابتدا 
معیرار مرذکور اعمرال تصردی      براساسمتصدی اعمال تصدی دولت شدند و با آنکه  نفت شرکت
ی، مالکیرت و  گرذار هیسررما معیرار   براسراس به بخش خصوصی منتقرل شرود،    ستیبایمدولت 

فتند. در زیر، ابتردا  مدیریت، اعمال تصدی باالدستی و شرکت ملی نفت در انحصار دولت قرار گر
ی، مالکیرت و مردیریت توضریح داده شرده و سرپس وارایو مترولی اعمرال         گرذار هیسرمامعیار 

 .  دشویمحاکمیتی و تصدی در صنعت نفت بررسی 
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 ی، مالکیت و مدیریتی، مالکیت و مدیریتگذارگذارههییسرماسرمامعیار معیار 
یک ، معیرار تفکیرک   4444ی اصل ی اصل هاهااستاستییسسقانون اجرای قانون اجرای  یار تفک حاکماعمرال حراکم  ، مع مال  مالاعمرال ی از ی از تتییاع صدتصرد   اع یار معیرار    بابرا ی را ی را ت مع

بور، ی، مالکیت و مدیریت جایگزین ساخت. براساس قانون مزبرور،  گذارگذارههییسرماسرما عادن ی در معرادن  گذارگرذار ههییسرماسررما ی، مالکیت و مدیریت جایگزین ساخت. براساس قانون مز ی در م
ی استخراج نفت و گاز صرفا  توسط دولت قابل انجام است و از ی استخراج نفت و گاز صرفا  توسط دولت قابل انجام است و از هاهاشرکتشرکتنفت و گاز، شرکت ملی نفت و نفت و گاز، شرکت ملی نفت و 
 (.(.99و و   22د د در موارد مزبور اعمال مالکیت و مدیریت کند )موادر موارد مزبور اعمال مالکیت و مدیریت کند )موا  تواندتواندییممکه که طرف دیگر صرفا  دولت است طرف دیگر صرفا  دولت است 

گاز، ی خصوصی )چه داخلری و چره خرارجی( در معرادن نفرت و گراز،       گذارگذارههییسرماسرماتوضیح آنکه توضیح آنکه  فت و  عادن ن خارجی( در م چه  لی و  ی خصوصی )چه داخ
فت قانون نفرت    11قانون اساسی و صراحت مادۀ قانون اساسی و صراحت مادۀ   4444بخش دولتی، طب، اصل بخش دولتی، طب، اصل   عنوانعنوانبهبه نوع ممنروع    19111911قانون ن مم

صی در ی خصوصری در  گذارگرذار ههییسرماسررما شد. هرچند متعاقبا  قوانینی تصویب شد که سعی در مجاز نبودن شد. هرچند متعاقبا  قوانینی تصویب شد که سعی در مجاز نبودن  ی خصو
یت قانونگرذار برر ممنوعیرت      ددییتثکتثک  ددییمؤمؤ، ، 4444ی اصل ی اصل هاهااستاستییسس؛ قانون اجرای ؛ قانون اجرای 1بخش دولتی داشتندبخش دولتی داشتند بر ممنوع گذار  قانون

برای ی که این قانون بررای  حلحلراهراهی بخش خصوص در عملیا  باالدستی نفت و گاز است. ی بخش خصوص در عملیا  باالدستی نفت و گاز است. گذارگذارههییسرماسرما ی که این قانون 
لت در ، مجراز دانسرتن دولرت در    کردهکررده ی ی ننر ییببششییپپر ی بخش خصوصی یا خارجی ی بخش خصوصی یا خارجی هاهاههییسرماسرمااستفاده از استفاده از  ستن دو جاز دان ، م

خش بخرش    11است )تبصرۀ است )تبصرۀ « « خرید خدما خرید خدما »» لت (. دولرت  99مادۀ مرادۀ    ««جج»»ب ندتوانرد ییممر (. دو یا  بررای انجرام عملیرا       توا جام عمل برای ان
خدما خریرد خردما   »»باالدستی نفت، اقدام به انعقاد قرارداد باالدستی نفت، اقدام به انعقاد قرارداد  ید  مدیریتی مرالی، فنری، مدندسری و مردیریتی     « « خر سی و  نی، مدند از از مالی، ف

بر شرطی که مالکیت و مدیریت برر  بخش خصوصی یا خارجی کند؛ انعقاد قرارداد خرید خدما  بهبخش خصوصی یا خارجی کند؛ انعقاد قرارداد خرید خدما  به شرطی که مالکیت و مدیریت 
نین عملیا  باالدستی در انحصار بخش دولتی باشد. همچنرین   ظرنظرر بهبره عملیا  باالدستی در انحصار بخش دولتی باشد. همچ سدرسرد ییممر   ن بار  منظرور از عبرار      ر ظور از ع من

یرا اسرت، زیررا   « « اعمال مالکیتاعمال مالکیت»»در انحصار دولت باشد، در انحصار دولت باشد،   ستستییباباییممکه طب، قانون مزبور که طب، قانون مزبور « « مالکیتمالکیت»» ست، ز ا
گر، است و نه دولتی. از طررف دیگرر،   « « عمومیعمومی»»قانون اساسی قانون اساسی   4141و و   4444مالکیت معادن طب، اصول مالکیت معادن طب، اصول  طرف دی است و نه دولتی. از 

مال سیادولت از مصادی، اعمال تصدی است و در واقرع متفراو  برا اعمرال سیا    « « مدیریتمدیریت»» با اع فاو   قع مت ستگذاری و سرتگذاری و  دولت از مصادی، اعمال تصدی است و در وا
اند. مدیریت به معنای کنترل و راهبری پروژه اند. مدیریت به معنای کنترل و راهبری پروژه نظارتی است که از مصادی، اعمال حاکمیتی دولتنظارتی است که از مصادی، اعمال حاکمیتی دولت

 ..باشدباشدییمماست که الزمۀ آن درگیری کامل کارفرما در فرایند انجام عملیا  است که الزمۀ آن درگیری کامل کارفرما در فرایند انجام عملیا  
 

 ، متولی اعمال حاکمیتینفت وزارت

فت بر صرنعت نفرت     ««یتیتاِعمال ح، حاکمیت و مالکاِعمال ح، حاکمیت و مالک» و اختیارا  ویواا قانون 1براساس مادۀ  صنعت ن به بره  بر 
از آنجا کره  . . تفویض شدتفویض شد  ««وزار  نفتوزار  نفت»»  بهبه  ««نظار نظار   وو  ریزیریزیبرنامهبرنامهراهبری، راهبری، سیاستگذاری، سیاستگذاری، »»ی ی معنامعنا

اسرت و از طررف دیگرر، رابلرۀ     « نماینردۀ حکومرت  »وزار  نفت در اعمال حاکمیت و مالکیرت  
، وزار  نفرت ا عمرال حاکمیرت و    اسرت  «یطرول » ۀرابلر  «اعمال تصدی» با «یتیحاکم اعمال»
 ..دهددهدییممی انجام ی انجام دستدستننییییپاپای اعم از باالدستی و ی اعم از باالدستی و نفتنفت  ا ا ییعملعملکلیۀ کلیۀ   الکیت را برم

                                                           
گذاری خارجی حتری در  یهسرما، 1931گذاری خارجی مصو  یهسرماقانون تشوی، و حمایت از  9مادۀ  راساسب .1

 یست )مانند عملیا  نفتی(، مجاز اعالم شد.نیی که فعالیت اشخاص خصوصی در آن مجاز هابخش



 991   نفتصنعت در  تصدیو  حاکمیتاعمال 

 

 : : ددشوشوییممبه سه بخش به شرح زیر تقسیم به سه بخش به شرح زیر تقسیم   وزار  نفتوزار  نفتبراساس این قانون، واایو و اختیارا  براساس این قانون، واایو و اختیارا  

 سیاستگذاری سیاستگذاری  .1

 نظار نظار  .2

 )پروانه()پروانه(  صدور مجوزصدور مجوز .9

 

 سیاستگذاریسیاستگذاری. . 11
هرهنمود و تدبیر برای نیرل بره اهر   »»ی ی به معنابه معناسیاستگذاری، سیاستگذاری،  به ا یل  مورداف و ادارۀ امرور رهنمود و تدبیر برای ن مالزمر ، ، ««داف و ادارۀ ا نوع هرر نروع     ۀۀالز هر 

حاکمیتی تجراری و غیرحراکمیتی     هایهاییتیتامور و فعالامور و فعال  ۀۀدر همدر هم  است؛است؛از آن از آن   ناپذیرناپذیرفعالیت سازمانی و انفکاکفعالیت سازمانی و انفکاک جاری و غیر ت
فت و شررکت درنظرر گرفرت و      هایهاییتیتامری جدای از مجموعه فعالامری جدای از مجموعه فعال  آن راآن را  توانتوانیینمنمو و نیز متداول است نیز متداول است  ظر گر شرکت درن

   (.(.1313: : 19311931، ، زادهزادهییتوازنتوازن))  ای آن ماهیتی حاکمیتی تصور کردای آن ماهیتی حاکمیتی تصور کردرربب
ستگذاری سیاسرتگذاری    ،در اِعمال حاکمیتدر اِعمال حاکمیت  وزار  نفتوزار  نفتیکی از واایو یکی از واایو   عنوانعنوانبهبهمراد از سیاستگذاری مراد از سیاستگذاری  سیا

شود و شود و ییممگیرد، موجب اقتدار حاکمیت گیرد، موجب اقتدار حاکمیت ییممکلی و کالن است که به نمایندگی از حاکمیت انجام کلی و کالن است که به نمایندگی از حاکمیت انجام 
یارا  با تحکم همراه است. البته واقعیت آن است که سیاستگذاری کلی و کالن در حیلرۀ  اختیرارا     لۀ  اخت با تحکم همراه است. البته واقعیت آن است که سیاستگذاری کلی و کالن در حی

وزار  نفت دارای وزار  نفت دارای   صور صور   ینیناایی از حاکمیت است. در یی از حاکمیت است. در هاهابخشبخش  عنوانعنوانبهبهو نداد رهبری و نداد رهبری قوۀ مقننه قوۀ مقننه 
ندرج در گردد. برای جلوگیری از ایرن موضروع، سیاسرتگذاری منردرج در     ییممواایو موازی با قوۀ مقننه واایو موازی با قوۀ مقننه  ستگذاری م ضوع، سیا ین مو گردد. برای جلوگیری از ا

بردی، ی راهبرردی،  هاهرا برنامهبرنامههای کلی، های کلی، ییمشمشخطخطقانون واایو و اختیارا ، خود را در قالبِ قانون واایو و اختیارا ، خود را در قالبِ  ها و هرا و  یهیره روروی راه
قراردادی اجرایی، وضع مقررا ، تعیین و ابرالغ معیارهرا و طراحری الگوهرای قرراردادی      ی ی هاهادستورالعملدستورالعمل های  حی الگو ها و طرا بالغ معیار اجرایی، وضع مقررا ، تعیین و ا
و اشخاصری کره    تابعره  یهاشرکتمصو  نباشند. بایست مخالو با قوانین بایست مخالو با قوانین ییممدهد که دهد که ییممنشان نشان 
 یهرا یاسرتگذار یسند در ا عمال و قراردادهرای منعقرده   ا، مواودهندیمی را انجام تصد اعمال
 ..را رعایت کنند مزبور
با برا  نیراز دارنرد.   « ۀ مقرررا  کننرد میتنظندادهای »ی خود به هااستیسبرای اعمال  هاتدول
تعیین تعیین « « وزار  نفتوزار  نفت»»  صنعت نفتصنعت نفتۀ مقررا  در ۀ مقررا  در کنندکنندممییتنظتنظو اختیارا ، نداد و اختیارا ، نداد   ووییقانون وااقانون وااتصویب تصویب 
کار کار است. مقررا  در مقابل قانون بهاست. مقررا  در مقابل قانون به« « تنظیم مقررا تنظیم مقررا »»جدت سیاستگذاری، جدت سیاستگذاری،   وزار  نفتوزار  نفتابزار   1شد.شد.
شدداشته باشرد ( و نباید با آن مغایرتی ( و نباید با آن مغایرتی 134134: : 19131913ی، ی، لنگرودلنگرودییعفرعفرجج))  رودرودییمم به. مقرررا  بره  داشته با قررا   ظور منظرور  . م من

صوبه تصرو ی ی پرسپرسهمههمهی که از کانال مجلس یا ی که از کانال مجلس یا اامقررهمقررهتکمیل و اجرایی کردن قوانین هستند. هر تکمیل و اجرایی کردن قوانین هستند. هر    ببییبه ت
جام منظرور انجرام   بهبره   وزار  نفتوزار  نفتنام دارد، تحت هر نام و عنوانی که باشد. نام دارد، تحت هر نام و عنوانی که باشد. « « مقررا مقررا »»، ، باشدباشد  دهدهیینرسنرس ظور ان من
 و خود نیز بر حسن اجرای آندا نظار  دارد. و خود نیز بر حسن اجرای آندا نظار  دارد.   ددکنکنییممی خود، مقرراتی را تنظیم ی خود، مقرراتی را تنظیم تتییحاکمحاکم  ووییوااواا

مت ، قواعدی هستند که بر زندگی روزمرۀ تجراری و شردروندان حکومرت    2کنندهمیتنظمقررا   شدروندان حکو جاری و  ، قواعدی هستند که بر زندگی روزمرۀ ت

                                                           
هرای  نامره مقرررا  و آیرین  نفت، تدوین و پیشنداد  های پیشین شرکتاساسنامه خصوصدر قوانین قبل از انقال ، به .1

 رسید.وزیران میتصویب هیث  به  نفت بود که در ندایت مدیرۀشرکت نفت از واایو هیث  اجرایی قانون
2. Regulation 
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بهی در دست دولرت بره  ضرورضرور. ابزاری . ابزاری کنندکنندییمم لت  ماعی و منظرور ارتقرای رشرد اقتصرادی، رفراه اجتمراعی و       ی در دست دو فاه اجت صادی، ر شد اقت قای ر ظور ارت من
مؤثر در راستای نیل به اهدافشان غیرمرؤثر    توانندتوانندییمم  مزبورمزبور  را را مقرمقرحفاات از محیط زیست. هرچند حفاات از محیط زیست. هرچند  در راستای نیل به اهدافشان غیر

ند.باشند و هزینۀ غیرضروری را بر تجار  و شدروندان بار کننرد.  در دو دهرۀ اخیرر، کشرورها راه      1باشند و هزینۀ غیرضروری را بر تجار  و شدروندان بار کن
 .انددهطوالنی را در ارتقای کیفیت مقررا  خود طی کر

میمذکور، به این نتیجه مری   نفت در قانوننفت در قانون  با مشاهدۀ واایو وزار با مشاهدۀ واایو وزار  که قرسریم کره ق  مذکور، به این نتیجه  سیم  پی انونگرذار در پری   ر گذار در  انون
لی دراست، ولری در   نفت بودهنفت بوده  برای وزار برای وزار « « نظام رگوالتورینظام رگوالتوری»»شناسایی و به رسمیت شناختن شناسایی و به رسمیت شناختن  صوص خصروص    است، و خ

لیهمین دلیل از عبارا  متفراوتی ماننرد خلری     حدود و مشخصا  آن ملمئن نیست. بهحدود و مشخصا  آن ملمئن نیست. به ند خ فاوتی مان شیمشری همین دلیل از عبارا  مت ها و هرا و  م
یهها، معیارهرا و رویره  های راهبردی، دستورالعملهای راهبردی، دستورالعملسیاستسیاست ها و رو ستفادهرا، سرازوکارها و وضرع مقرررا  اسرتفاد     ها، معیار قررا  ا ضع م سازوکارها و و ه ه ها، 
ند، قراردادی کنرد،    رگوالتوری را جانشین نظامرگوالتوری را جانشین نظاماست که نظام است که نظام   کند. ااهرا  قانونگذار در پی آن نبودهکند. ااهرا  قانونگذار در پی آن نبودهمیمی قراردادی ک

پیش قرارداد نیست، بلکه دولت با توجه به مقرراتی کره از پریش     رگوالتوری نیازی به انعقادرگوالتوری نیازی به انعقاد  زیرا در نظامزیرا در نظام که از  قرارداد نیست، بلکه دولت با توجه به مقرراتی 
یۀ نفت ایران بر پایرۀ    که نظام صنعتکه نظام صنعتپردازد. درصورتیپردازد. درصورتیپروانه و مجوز میپروانه و مجوز می  است، به صدوراست، به صدور  تصویب کردهتصویب کرده نفت ایران بر پا

کنریم، کرارکرد ایرن    برداری صرادر مری  وقتی در سیستم قراردادی، پروانۀ بدرهقرارداد است. قرارداد است.   انعقادانعقاد
که صردور  کند، درصورتینفتی و ورود به میدان، نزول پیدا می ها تا حد مجوزی برای فعالیتپروانه

 (.  3939: : 19311931سیو، سیو، بخشی از نظام الیسنسینگ و رگوالتوری است ) پروانه، صرفا 
با که تشریفا  تصویب آندرا برا   طورطورهمانهمانآن است که آن است که   وجود داردوجود دارد« « مقررا مقررا »»  در خصوصدر خصوصآنچه آنچه  دا  که تشریفا  تصویب آن

مجلس نیاز ندارند، تشریفا  نسخ، اصالح و جایگزینی آندا نیز مجلس نیاز ندارند، تشریفا  نسخ، اصالح و جایگزینی آندا نیز   ببییبه تصوبه تصوقوانین متفاو  است و قوانین متفاو  است و 
باننگدبران   ییشوراشورا  ددییییتثتثمتفاو  است. قوانین صرفا  با تصویب قوانین دیگر توسط مجلس و متفاو  است. قوانین صرفا  با تصویب قوانین دیگر توسط مجلس و  کان امکران    نگد ام

ندتوانرد ییمم  ههییمجرمجر  ۀۀقوقو  کهکهییدرصورتدرصورتتغییر دارند. تغییر دارند.  یر برا تغییرر     توا ستاسرت ییسسبا تغی هد و ، مقرررا  را تغییرر دهرد و    هاهرا ا یر د قررا  را تغی ، م
قه هستند که هر طبقره    مراتبمراتبسلسلهسلسلهمقررا  جدیدی را جایگزین کند؛ هرچند مقررا  نیز دارای مقررا  جدیدی را جایگزین کند؛ هرچند مقررا  نیز دارای  هستند که هر طب

یا با طبقۀ باالتر در تعرار  باشرد یرا      تواندتواندیینمنم شد  عار  با هد )تغییرر دهرد )    آن راآن رابا طبقۀ باالتر در ت یر د یان، کاتوزیران،  تغی ین (. ایرن  121121: : 19311931کاتوز (. ا
که اوال  مقرراتی را که اوال  مقرراتی را   دهددهدییممیی یک کشور، این امکان را یی یک کشور، این امکان را اجرااجرا  ییبازوبازو  عنوانعنوانبهبه  ههییمجرمجر  ۀۀقوقوبه به موضوع موضوع 
های و پیشبرد اهردافش وضرع کنرد کره بررای ندادهرای         هاهااستاستییسسمنظور اعمال منظور اعمال بهبه برای نداد که  ند  ضع ک هدافش و عهرمجموعره ییززو پیشبرد ا   اشاشرمجمو
که اسرت کره     االتباعاالتباعالزمالزم ست  یا نبایرد برا قروانین جراری کشرور در تعرار  باشرد؛ ثانیرا           صرفا صررفا  ا شد؛ ثان عار  با شور در ت جاری ک قوانین  با  ید  یر برا تغییرر     نبا با تغی
ی جدید کند. ی جدید کند. هاهااستاستییسسمقررا  قبلی را تغییر دهد و ملاب، با مقررا  قبلی را تغییر دهد و ملاب، با   سرعتسرعتبهبه  تواندتواندییمم  ششییهاهااستاستییسس

بر بر دیگر، تغییر مقررا  و نسخ و اصالح آندا بدون نیاز به اعمال تشریفا  پیچیده و زماندیگر، تغییر مقررا  و نسخ و اصالح آندا بدون نیاز به اعمال تشریفا  پیچیده و زمان  از طرفاز طرف
 ی در کشور منجر شود.ی در کشور منجر شود.گذارگذارههییسرماسرمای و عدم امنیت ی و عدم امنیت ثباتثباتییبببه به   تواندتواندییمم

ۀ ایجاد و ۀ ایجاد و واسلواسلبهبهدر اختیار وزار  نفت گذاشت تا بتواند در اختیار وزار  نفت گذاشت تا بتواند   قانون واایو و اختیارا  فرصتی راقانون واایو و اختیارا  فرصتی را
جود در وزار  نفت از ارفیت موجرود در    متثسفانهمتثسفانه  2توسعۀ نظام رگوالتوری، صنعت نفت را نظم بخشد.توسعۀ نظام رگوالتوری، صنعت نفت را نظم بخشد. وزار  نفت از ارفیت مو

                                                           
1. OECD Regulatory Policy Outlook 2015, p 15 

ی انتقال فناوری و دانش قانون واایو و اختیارا ، تدوین نظام جامع برا 9مادۀ « ث» 1رای مثال براساس بند ب .2
 منظوربه اجرایی یهادستورالعمل و هاهیرو ی شده است. همچنین تدویننیبشیپفنی توسط وزار  نفت 
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نان قوانین مذکور برای پیشبرد و نظم دادن به نظام رگوالتروری اسرتفاده نکررده اسرت و همچنران       ست و همچ کرده ا ستفاده ن توری ا قوانین مذکور برای پیشبرد و نظم دادن به نظام رگوال
 کنده و بعضا  متعار  مواجدند.کنده و بعضا  متعار  مواجدند.در این صنعت با قوانین پرادر این صنعت با قوانین پرا  گذارانگذارانههییسرماسرما
 

 . نظارت. نظارت22
  کهکهییدرصورتدرصورتیا هر نوع مقررا  دیگر، یا هر نوع مقررا  دیگر،   هاهادستورالعملدستورالعمل، ، هاهاییمشمشییخلخل، ، هاهابرنامهبرنامهواقعیت آن است که واقعیت آن است که 

شد، و عدم اجرای آندرا دارای ضرمانت اجررا نباشرد،       ردردییقرار نگقرار نگاجرای آندا مورد نظار  اجرای آندا مورد نظار   جرا نبا ضمانت ا دا دارای  منمر و عدم اجرای آن ندتواننرد یین   توان
 . .  ابندابندییدست دست سودمند باشند و به اهداف مقرر سودمند باشند و به اهداف مقرر 

ندادهرای  هستند و از این نظر با قوانین تفاوتی ندارند. هستند و از این نظر با قوانین تفاوتی ندارند.   االجرااالجراالزمالزمرا  نیز همانند قوانین، را  نیز همانند قوانین، مقرمقر
اعمال و اجرای مقرررا ،    دارند. در واقع 1ی مقرراتیهااستیسنظارتی نقش مدمی در حمایت از 

   2.ندکیم ترپررنگرا  هانظار ند و همین نقش مزبور مقررا بخش  نیترویضع
ستیدسرتی پایینپرایین  وو باالدستیباالدستی عملیا عملیا   ۀۀکلیکلی بربر نفت، نظار نفت، نظار   شکیل وزار شکیل وزار یک از دالیل تیک از دالیل ت  صنعتصرنعت  د

درهبدرره ، نظار  بر ، نظار  بر وزار  نفتوزار  نفتمنظور از نظار  منظور از نظار  . بوده است پاالیشیپاالیشی وو گاز، پتروشیمیگاز، پتروشیمی نفت،نفت، ی ی برداربرردار ب
یه و ، تدیره و  سا سرا  ییتثستثسبدینه و صیانتی، فرایندهای نگدداری و ادارۀ بدینه و صیانتی، فرایندهای نگدداری و ادارۀ  یاز، تجدیرزا  مرورد نیراز،      ننییتثمترثم ، تد مورد ن یزا   تجد

فتصرنعت نفرت  ی ی گذارگرذار ههییسرماسررما ، توزیع و تنظیم بازار، ، توزیع و تنظیم بازار، ننییتثمتثممرتبط، مرتبط،   ییهاهاوردهوردهاافرفرتجار  نفت و تجار  نفت و  و و   صنعت ن
است. است.   وزار  نفتوزار  نفتخود خود   از طرفاز طرفی صادره ی صادره هاهاپروانهپروانهو همچنین نظار  بر و همچنین نظار  بر   تابعهتابعه  ییهاهاشرکتشرکتعملکرد عملکرد 
و خود بر اجرای صرحیح   ندکیمدر راستای سیاستگذاری، مقرراتی را وضع  وزار  نفت  ننییبنابرابنابرا

مذکور برای انجام قانون است. است.   وزار  نفتوزار  نفتهم ح، و هم تکلیو هم ح، و هم تکلیو   نظار  مزبور،نظار  مزبور،آندا، نظار  دارد. 
صررفا    هم آن، البته ده استی کرنیبشیپرا الزم الزم   یهاصدور دستورالعملنظار ، وضع مقررا  و 

عملیرا  باالدسرتی و    در خصروص  شرده نیری تع راهبردیراهبردی هایهایسیاستسیاست وو هاهامشیمشیخلیخلیدر زمینۀ 
، وضع مقررا  برای نظار  برر مقرررا    شدهینیبشیپ حلراه. در واقع، صنعت نفتی دستنییپا

چره   وزار  نفرت اینکره   در خصروص است که خرود نیازمنرد نظرار  در اجراسرت. ایرن قرانون       
به تخلفی رسید چگونه باید عمرل   کهیدرصورتاختیاراتی در راستای اعمال نظار  دارد یا اینکه 

 کند، ساکت است. 
لیقه، مقررا  باید شفاف، روشن و صریح باشرند.  برای نظار  صحیح و جلوگیری از اعمال س

. کنرد یمر مقررا  مبدم، نظار  را پیچیده و راه را بررای تفاسریر مختلرو و اعمرال سرلیقه براز       
ی مختلفی برای نظار  وجرود دارد؛ از الرزام برر گرزارش بره مقامرا  براالتر در صرور          هاروش

                                                                                                                                        
قانون واایو و اختیارا  به عددۀ  9مادۀ  4عمل حاکمیتی دولت طب، بند  عنوانبه زیست حفاات از محیط

 وزار  نفت قرار گرفت.
1. Regulatory Policy 

 قروای  ینظرارت یهرا دسرتگاه  اهمیرت  نقش و و بررسی جایگاه قانونی نژاد،ها: صادق منتیدیدن انواع نظار  برای .2
 http://hoghoogh.com.online.fr/nezaratbardoolat.htm سایت:  رانیایاسالمیدرجمدور گانهسه
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ی مختلو مالی. مسرئلۀ مدرم   هاار نظخود مجریان، تا اعمال بازرسی و  از طرفمشاهدۀ تخلو 
قانون قانونگرذار در قرانون    1پاسخگو و برر مبنرای مردارک باشرند.    باید شفاف،  هایبازرساین است که  گذار در  قانون

و و   تتییر ح، حاکمح، حاکم( با هدف نظار  بر اعمال ( با هدف نظار  بر اعمال 19341934نفتنفت  قانونقانون)زین پس )زین پس   19341934  قانون نفتقانون نفتاصالح اصالح 
ظر ی را برا در نظرر   بع نفتبع نفتمنامنابر بر   ی، ندادی موسوم به هیث  عالی نظار ی، ندادی موسوم به هیث  عالی نظار منابع نفتمنابع نفتی بر ی بر عمومعموم  تتییمالکمالک با در ن ی را 

شناخت. در و داشتن اعضایی از هر سه قروه بره رسرمیت شرناخت. در         یثیثهه  ررییدبدب  عنوانعنوانبهبه  نفتنفت  ررییوزوزگرفتن گرفتن  سمیت  به ر قوه  و داشتن اعضایی از هر سه 
نظار  بر اجرای نظار  بر اجرای ، ، نفت و گازنفت و گاز  ۀۀهای کلی نظام در حوزهای کلی نظام در حوزنظار  بر اجرای سیاستنظار  بر اجرای سیاستنداد مزبور وایفۀ نداد مزبور وایفۀ 

نابیند صیانت از منراب اادر فردر فر  نفتنفت  وزار وزار های مصو  های مصو  های راهبردی و برنامههای راهبردی و برنامهسیاستسیاست گازع نفرت و گراز  یند صیانت از م فت و  و و   ع ن
ست و در را دارد. البته وایفۀ ایرن ندراد صررفا  نظرارتی اسرت و در        نظار  بر قراردادهای مدم نفت و گازنظار  بر قراردادهای مدم نفت و گاز ظارتی ا صرفا  ن داد  ین ن را دارد. البته وایفۀ ا
گزارش مراتب را به رهبری و مجلس شورای اسرالمی گرزارش     تواندتواندییممصور  مشاهدۀ هر گونه تخلفی صور  مشاهدۀ هر گونه تخلفی  سالمی  مراتب را به رهبری و مجلس شورای ا

تمنابع نفتر هیث  عالی نظار  بر هیث  عالی نظار  بر »»باالترین مقام باالترین مقام   عنوانعنوانبهبه  وزار  نفتوزار  نفتدهد. در واقع دهد. در واقع  مال برر اعمرال     ««ییمنابع نف بر اع
یت عبار  دیگر، در اعمال حاکمیرت  . به. بهکندکندییممحاکمیت و مالکیتی که خود باید انجام دهد، نظار  حاکمیت و مالکیتی که خود باید انجام دهد، نظار   عبار  دیگر، در اعمال حاکم

 و مالکیت، ناار و مجری یکی است.و مالکیت، ناار و مجری یکی است.
 

 )پروانه( صدور مجوز. 3
برای هم بررای    صدور مجوزصدور مجوزدر راستای اعمال حاکمیت و مالکیت بر نفت، در راستای اعمال حاکمیت و مالکیت بر نفت،   وزار  نفتوزار  نفتیکی از واایو یکی از واایو  هم 

 ی نفت است. ی نفت است. هاهاتتییفعالفعالحیت آندا و هم برای انجام حیت آندا و هم برای انجام منظور تعیین صالمنظور تعیین صالبهبه  هاهاشرکتشرکت

ندکننرد   تتشرکشررک   یینفتنفت  ا ا ییکه بخواهند در عملکه بخواهند در عمل  ییییهاهابه شرکتبه شرکت  تتییصالحصالح  ییضوابط اعلاضوابط اعلا  ننییییتعتع   ،،کن
شرکت شرکت   هفدههفده، ، 19311931در سال در سال   ،،وزار  نفتوزار  نفت  ،زمینهزمینه  ننییهمهم  دردر. . استاستوزار  نفت وزار  نفت   حقوقحقوق  وو  ووییوااواا  ازاز

  وو  اکتشافاکتشاف  ییهاهاقالب شرکتقالب شرکتدر در   تتییفعالفعال  ییبرابرا  تتییصاحب صالحصاحب صالح  ،،ییشرکت متقاضشرکت متقاض  چدلچدلرا از حدود را از حدود 
  ییهاهرا گاهگراه ییجاجا  برندبرند  ییاعلااعلا  ییراستاراستا  دردرو و   ییدستدستننییییپاپا  ا ا ییعملعمل  دردر  ننییهمچنهمچن. . دانستدانست( ( E & P))  ددییتولتول

  ییبرابررا ( ( برندبرند))  معتبرمعتبر  تتییصاحب صالحصاحب صالح  ییهاهاشرکتشرکت  ییابابییارزارز  ۀۀنحونحو  دستورالعملدستورالعمل  ،،وزار  نفتوزار  نفت  سوخت،سوخت،
  تدارتدارییصالحصالح  ییهاهاشرکتشرکت  ننییییتعتع  روش،روش،  ننییاا  واقعواقع  دردر. . ددکرکر  ننییییتعتع  رارا CNG وو  یینفتنفت  ییهاهاوردهوردهاافرفر  ععییتوزتوز
 . . استاست  2««ییممییتنظتنظ  مقررا مقررا »»  ۀۀووییشش  بابا

 عنروان بهفعالیت برای اشخاصی که بخواهند در عملیا  نفتی شرکت کنند، نیز  مجوز صدور
  وزار وزار »، توسرعه  پرنجم  ۀبرنامر  121. براساس مرادۀ  است شده گرفته درنظر نفت وزار واایو 
نۀپروانرۀ   ورورصدصرد  بهبه نسبتنسبت رقابتی،رقابتی، شرایطشرایط وو فضافضا ایجادایجاد بابا استاست مجازمجاز نفتنفت شاف،اکتشراف،  پروا سعهتوسرعه  اکت ید تولیرد   وو تو تول

ین بر ایرن  «. «. شده... اقدام نمایدشده... اقدام نماید صیانتصیانت تولیدتولید افزایشافزایش وو گازگاز وو نفتنفت هایهایمیدانمیدان توسعۀتوسعۀ برایبرای مورد نیاز...مورد نیاز... بر ا
جوز وزار های باالدستی مجروز وزار  ها باید برای انجام فعالیتها باید برای انجام فعالیتنفت نیز مانند بقیۀ شرکتنفت نیز مانند بقیۀ شرکت  اساس، شرکتاساس، شرکت   های باالدستی م

سعه توسرعه    پنجمپنجم  همین رویکرد است که در برنامۀهمین رویکرد است که در برنامۀ  نفت را اخذ نماید تا فضا و شرایط رقابتی شود. بانفت را اخذ نماید تا فضا و شرایط رقابتی شود. با تو
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2. Regulation 
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  نفت خودداری و از شرکتنفت خودداری و از شرکت  و قوانین دیگر از جمله قانون واایو و اختیارا  از آوردن نام شرکتو قوانین دیگر از جمله قانون واایو و اختیارا  از آوردن نام شرکت
کرد رسرد براسراس رویکررد    نظر مینظر میشود. البته بهشود. البته بهنفت یاد مینفت یاد می  عنوان شرکت اصلی تابعۀ وزار عنوان شرکت اصلی تابعۀ وزار نفت بهنفت به ساس روی سد برا ر
لی ها را دارد، ولری  ای تعیین صالحیت شرکتای تعیین صالحیت شرکتنفت برنفت بر  نفت مجوز وزار نفت مجوز وزار   توسعه، شرکتتوسعه، شرکت  پنجمپنجم  برنامۀبرنامۀ ها را دارد، و

ند نفت را اخذ کند، زیرا بنرد    های دیگر مجوز وزار های دیگر مجوز وزار برای انجام فعالیت باالدستی باید مانند شرکتبرای انجام فعالیت باالدستی باید مانند شرکت نفت را اخذ کند، زیرا ب
عۀ وزار تابعرۀ وزار    هایهرای توسعه، شرکتتوسعه، شرکت  پنجمپنجم  برنامۀبرنامۀ  123123مادۀ مادۀ « «   »» شرکتنفرت را از شررکت    تاب فت را از  صاحبهرای صراحب  ن   های 

شرکتبودن بررای شررکت    صالحیتصالحیت  است که گویی صاحباست که گویی صاحب  صالحیت جدت اخذ پروانه جدا کردهصالحیت جدت اخذ پروانه جدا کرده برای    هایهرای بودن 
بور،است. براساس مادۀ مزبرور،   نفت فر  شدهنفت فر  شده  تابعۀ وزار تابعۀ وزار  یتفعالیرت  برایبررای  است. براساس مادۀ مز شاف،اکتشراف،  هایهرای فعال سعه،توسرعه،  اکت  تو

کی بررداری یکری   نفت، بدرهنفت، بدره  شود. در صنعتشود. در صنعتمیمی صادرصادر برداریبرداریپروانۀ بدرهپروانۀ بدره گاز،گاز، وو نفتنفت تولیدتولید وو استخراجاستخراج برداری ی
نابرشود، بنرابر معنای تولید استفاده میمعنای تولید استفاده می  های عملیا  باالدستی است و بههای عملیا  باالدستی است و بهاز بخشاز بخش شاف و این برا اکتشراف و   شود، ب با اکت این 

 توسعه متفاو  است. توسعه متفاو  است. 
یا  برای عملیرا  باالدسرتی و عملیرا       صدور مجوزصدور مجوزقانون واایو و اختیارا ، قانون واایو و اختیارا ،  ستی و عمل یا  باالد ستدسرت ننییییپاپرا برای عمل ی را ی را د

جوزصردور مجروز  ی، ی، دستدستننییییپاپا. برای عملیا  . برای عملیا  نظر گرفته استنظر گرفته است  دردرجداگانه جداگانه   صور صور بهبه شخاص بررای اشرخاص     صدور م برای ا
ی، برا رعایر  شدهشرده غیردولتی )حقیقی و حقوقی( که قبال  صالحیت آندا احراز غیردولتی )حقیقی و حقوقی( که قبال  صالحیت آندا احراز  با رعا قررا  ت قروانین و مقرررا    ،  قوانین و م ت 

صی( ی )دولتری و خصوصری(   اشخاص حقوقاشخاص حقوقبرای برای   صدور مجوزصدور مجوزاست. در عملیا  باالدستی، است. در عملیا  باالدستی،   ررییپذپذامکانامکان تی و خصو ی )دول
گر، براساس قروانین دیگرر،     کهکهییدرصورتدرصورت. . شده استشده است  نظر گرفتهنظر گرفته  دردر، ، شدهشدهصالحیت آندا احراز صالحیت آندا احراز   قبال قبال که که  قوانین دی براساس 

یت است و امکان فعالیرت    بخش دولتیبخش دولتیعملیا  باالدستی در انحصار عملیا  باالدستی در انحصار  صبخرش خصوصر  است و امکان فعال خش خصو   ا ا ییر عملعملی در ی در ب
قررا  ی، رعایرت قروانین و مقرررا     دستدستننییییپاپا. از طرف دیگر، برخالف عملیا  . از طرف دیگر، برخالف عملیا  شده استشده استممنوع ممنوع   مزبورمزبور قوانین و م یت  ی، رعا

صردور   نکره یا ،حال نیبا ا. . نشده استنشده استی ی ننییببششییپپمنظور عملیا  باالدستی، منظور عملیا  باالدستی، برای اعلای مجوز بهبرای اعلای مجوز به
 یجرا  ،در بر خواهد داشت یاجهینت چه و دگیریم انجام لیدل چه بهپروانه از طرف وزار  نفت 

 ،دشرو یمر  صرادر  تیواجرد صرالح   یهرا شرکت یمزبور برا مجوز صدور که آنجا از. است دیترد
 شرکت ایداشته است. آ سر در چهموضوع به وزار  نفت  نیا ضیتفو با قانونگذار ستین مشخص
 یشررکت  یحتر  کره  آنجا از د؟کن ا یبه عمل شروعمزبور  مجوز اخذ با تواندیم تیصالح صاحب
صدور مجوز و  لیدل از دارد،ین قرارداد انعقاد به ا یبه عمل شروع یبرا ،شده دییتث تشیصالح که

تفسیر کرد کره از آنجرا کره منرابع      گونهنیا توانی. مستیپروانه از طرف وزار  نفت مشخص ن
ی از اموال عمروم همۀ افراد در استفاده از  نیبنابرانفتی مال عمومی متعل، به عموم مردم است، 

هر گونه استفادۀ اختصاصی و تصرف در هر شکل محتاج کسب مجوز اسرت  آزادی برخوردارند و 
 یهرا پروانره  خصروص  در یاتییجز ذکر عدم و یادشده ابداما  لیدلبه(. 11-14: 1931)کرمی، 
نفرت    روزا طررف  از یبرردار بدرره  ۀپروان چیه تاکنون ن،یقوان در گاز و نفت معادن یبرداربدره
 .(9494: : 19311931شیروی و مجد، شیروی و مجد، ) است نشده صادر
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 ی باالدستی  هاتیفعالی در تصداعمال، متولی شرکت نفت
صار، در ی، انحصرار، در  تتییحاکمحراکم   اعمالاعمالبه حاکمیتی و تصدی، دولت در به حاکمیتی و تصدی، دولت در   دولتدولت  اعمالاعمالی ی بندبنددستهدسته  براساسبراساس ی، انح
به ی اجتماعی مکلو بره  هاهاییتصدتصدی و در ی و در ردولتردولتییغغی اقتصادی مواو به واگذاری به بخش ی اقتصادی مواو به واگذاری به بخش هاهاییتصدتصد ی اجتماعی مکلو 

جام ین معیرار انجرام   ی است. با ای است. با اردولتردولتییغغمشارکت با بخش مشارکت با بخش  یار ان فت ی باالدسرتی نفرت   هاهرا تتییر فعالفعالین مع ستی ن نوانعنروان بهبره ی باالد   ع
، ، 4444ی اصل ی اصل هاهااستاستییسس. قانون اجرای . قانون اجرای ددششییممی واگذار ی واگذار ردولتردولتییغغی اقتصادی باید به بخش ی اقتصادی باید به بخش هاهاییتصدتصد

مدیریتی مالکیت و مردیریت گذارگذارههییسرماسرما»»با تغییر معیار، با تغییر معیار،  شی از بخشری از    ««ی مالکیت و  لت را در انحصرار دولرت     هاهرا تتییر فعالفعالبخ صار دو را در انح
و و   نفتنفت  شرکتشرکتباالدستی نفت و همچنین خود باالدستی نفت و همچنین خود   که توضیح داده شده، اعمالکه توضیح داده شده، اعمالگونهگونههمانهماندانست که دانست که 
قانون واایو و اختیارا ، اعمال قانون واایو و اختیارا ، اعمال   براساسبراساسی استخراج و تولید، در زمرۀ آندا قرا گرفتند. ی استخراج و تولید، در زمرۀ آندا قرا گرفتند. هاهاشرکتشرکت

قانون ی سکو  شد. تا اینکه قرانون  تصدتصد  اعمالاعمالنفت تفویض و در مورد نفت تفویض و در مورد   وزار وزار ی به ی به بخشداربخشدارحاکمیتیِ حاکمیتیِ  ی سکو  شد. تا اینکه 
فتشررکت نفرت  ساسنامۀ ساسنامۀ )زین پس ا)زین پس ا  19311931  ماهماهبدشتبدشتییاردارددر در   شرکت نفتشرکت نفتاساسنامۀ اساسنامۀ  صویب( بره تصرویب  شرکت ن به ت  )  
 متولی اعمال تصدی معرفی کرد.متولی اعمال تصدی معرفی کرد.  عنوانعنوانبهبهرا را   شرکت نفتشرکت نفت  صراحتصراحتبهبهرسید و رسید و 
با را برا    شرکت نفتشرکت نفتی مدم اساسنامۀ ی مدم اساسنامۀ هاهاتفاو تفاو   توانتوانییممکلی کلی   طورطوربهبه سنامهاساسرنامه را  شین در ی پیشرین در  هاهرا اسا ی پی

 ::((123123-191191: : 19341934، ، و همکارانو همکاران  فردفردییطاهرطاهرچند مورد زیر عنوان کرد )چند مورد زیر عنوان کرد )
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فتنفرت   شرکتشرکتی پیشین، موضوع ی پیشین، موضوع هاهااساسنامهاساسنامهدر در  ستی و ، کلیرۀ عملیرا  باالدسرتی و    ن یا  باالد یۀ عمل ستدسرت ننییییپاپرا ، کل ی را در ی را در د
شارکت قوانین جداگانره، مشرارکت     موجبموجب  بهبه، مگر در مواردی که ، مگر در مواردی که گرفتگرفتییبرمبرمداخل و خارج از کشور در داخل و خارج از کشور در  نه، م قوانین جداگا

ظار  نظرار     نفتنفت  شرکتشرکتکه در این صور  که در این صور    باشدباشد  شدهشدهتجویز تجویز   مذکورمذکور  اموراموردیگر در بعضی از دیگر در بعضی از   مؤسسا مؤسسا  ن
 ریان این امور داشت.ریان این امور داشت.کامل بر حسن جکامل بر حسن ج

با ، برا  19111911و و   19191919ی ی هاهرا سالسرال ی ی هاهااساسنامهاساسنامهدر در  ستثسر ،  فتنفرت   قانونقرانون ی از ی از تث ح، ، اعمرال حر،   19191919  ن مال  ، اع
تدوین بود. با توجه به اینکره در زمران تردوین      نفتنفت  شرکتشرکتمالکیت متعل، به مالکیت متعل، به  مان  که در ز سنامهاساسرنامه بود. با توجه به این شین، ی پیشرین،  هاهرا اسا ی پی

لی در آن فعلری در آن    نفتنفت  وزار وزار ی از حقوق، واایو و اختیارا  ی از حقوق، واایو و اختیارا  ااعمدهعمده  بخشبخشوجود نداشت، وجود نداشت،   نفتنفت  وزار وزار  فع
بوط مربروط    نفتنفت  شرکتشرکتی ی هاهااساسنامهاساسنامهو همچنین و همچنین   19191919  نفتنفت  قانونقانون. در . در بودبود  شدهشدهلحاظ لحاظ   هاهاساسنامهساسنامهاا مر
صریح و ، صرفا  ح، اعمال مالکیت تصرریح و  19111911و و   19191919ی ی هاهاسالسالبه به  صوصخصروص   دردر، صرفا  ح، اعمال مالکیت ت یت اعمرال حاکمیرت     خ مال حاکم اع

. ااهرا  نظر قانونگذار در آن . ااهرا  نظر قانونگذار در آن شودشودییمم؛ هرچند از مصادی، اعمال حاکمیت صحبت ؛ هرچند از مصادی، اعمال حاکمیت صحبت بودبود  شدهشدهسکو  سکو  
 . .  کندکندییممکه ح، اعمال حاکمیت از ح، اعمال مالکیت تبعیت که ح، اعمال حاکمیت از ح، اعمال مالکیت تبعیت   تتاساس  بودهبودهدوره بر آن دوره بر آن 
سنامۀ اساسرنامۀ    11مادۀ مرادۀ    موجبموجب  بهبه فتنفرت   شرکتشررکت اسا شرکتموضروع فعالیرت شررکت   ، ، ن یت  ضوع فعال بری مردیریت و راهبرری     مو مدیریت و راه
و صنایع وابسته و تجار  نفت است. قانونگذار و صنایع وابسته و تجار  نفت است. قانونگذار   ««عملیا  باالدستیعملیا  باالدستی»»، انجام ، انجام ««ی تصدیی تصدیهاهاتتییفعالفعال»»
به صررفا  مجراز بره      نفتنفت  شرکتشرکت  کهکهییدرصورتدرصورت  ،،کردهکردهی تصدی را از عملیا  باالدستی جدا ی تصدی را از عملیا  باالدستی جدا هاهاتتییفعالفعال جاز  صرفا  م
سدرسرد ییممر نظر نظر ی تصدیِ عملیا  باالدستی است. بهی تصدیِ عملیا  باالدستی است. بههاهاتتییفعالفعالانجام انجام  بار  عبرار     ر صدیتصردی »»ع بل در مقابرل  « « ت در مقا
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مدیریت دیگر مردیریت    طرفطرف  ازاز. . استاست  شدهشدهاستفاده استفاده « « ییدستدستننییییپاپا»»در مقابل در مقابل « « باالدستیباالدستی»»و و « « حاکمیتیحاکمیتی»» دیگر 
ی ی هاهرا تتییفعالفعالگویی انجام گویی انجام   کهکه  استاست  گرفتهگرفتهقرار قرار   نفتنفت  شرکتشرکتۀ ۀ عددعدد  بهبهی تصدی ی تصدی هاهاتتییفعالفعالو راهبری و راهبری 
به عملیا  باالدسرتی، انجرام ایرن عملیرا  بره        خصوصخصوص  دردرۀ نداد دیگری است، ولی ۀ نداد دیگری است، ولی عددعدد  بهبهتصدی تصدی  یا   ین عمل جام ا ستی، ان عملیا  باالد
 است. است.   نفتنفت  شرکتشرکتعددۀ عددۀ 
گاز، عملیرا  باالدسرتی نفرت و گراز    شرکت نفتشرکت نفتاساسنامۀ اساسنامۀ   11مادۀ مادۀ   11بند بند   موجبموجب  بهبه فت و  ستی ن یا  باالد اایو از وارایو    1، عمل از و

جبموجرب   بهبه  همهم  آنآناست؛ است؛   شرکت نفتشرکت نفت با قرراردادی کره برا      مو که  فتوزار  نفرت قراردادی    تاکنونتراکنون . . ددشوشرو ییممر قد قرد  منعمنع  وزار  ن
ستنشده اسرت منعقد منعقد   وزار  نفتوزار  نفتو و   شرکت نفتشرکت نفتقراردادی تحت این موضوع بین قراردادی تحت این موضوع بین  فتشررکت نفرت  . . نشده ا در در   شرکت ن

ست. اسرت.    وزار  نفتوزار  نفتانجام عملیا  باالدستی، ملزم به رعایت الزاما  حاکمیتی صادره از انجام عملیا  باالدستی، ملزم به رعایت الزاما  حاکمیتی صادره از  طرفاز طررف ا   از 
رجی و رجی و و حقوقی داخلی و خاو حقوقی داخلی و خا  ییققییحقحق  اشخاصاشخاصبا با   قراردادقرارداد  انعقادانعقاد»»همان مادۀ همان مادۀ   22دیگر، براساس بند دیگر، براساس بند 

یتالمللری در راسرتای انجرام فعالیرت    بینبرین   ییهاهاشرکتشرکتها و مؤسسا  و ها و مؤسسا  و ، سازمان، سازمانهاهادولتدولتنیز با نیز با  جام فعال ستای ان لی در را های هرای  المل
به ، ولری بردون نیراز بره     استاست  شدهشدهی ی ننییببششییپپ  نفتنفت  شرکتشرکتوایفۀ وایفۀ   عنوانعنوانبهبه« « موضوع شرکتموضوع شرکت یاز  بدون ن لی  قادانعقراد ، و   انع

فتنفرت   شرکتشررکت   کهکهییدرصورتدرصورتکه که   ممییرسرسییممنفت. با جمع این دو بند به این نتیجه نفت. با جمع این دو بند به این نتیجه   وزار وزار با با   قراردادقرارداد ، ، ن
فتنفرت   وزار وزار   مجوزمجوز  اایی  قراردادقرارداد  موجبموجب  بهبه  ستستییباباییمممباشر  به انجام عملیا  باالدستی کند، مباشر  به انجام عملیا  باالدستی کند،   خودخود   ن

قادانعقراد ، نیازی به ، نیازی به کندکند  واگذارواگذارانجام عملیا  باالدستی را به اشخاص دیگر انجام عملیا  باالدستی را به اشخاص دیگر   کهکهییدرصورتدرصورتباشد، ولی باشد، ولی    انع
  نستنستتواتواییمم  نفتنفت  وزار وزار با با   قراردادقرارداد  انعقادانعقاددر مورد اخیر، در مورد اخیر،   کهکهییدرصورتدرصورتنیست! نیست!   نفتنفت  وزار وزار با با   قراردادقرارداد
ندۀ در قراردادهای خود با اشرخاص دیگرر، نقرش نماینردۀ       نفتنفت  شرکتشرکتپذیر باشد، زیرا پذیر باشد، زیرا ههییتوجتوج قش نمای گر، ن شخاص دی   وزار وزار در قراردادهای خود با ا
قراردادی قرراردادی    موجبموجب  بهبه  توانستتوانستییمم  مذکورمذکور  ییندگندگیینمانماو و   کندکندییممبازی بازی   قراردادقرارداد  طرفطرفرا در مقابل را در مقابل   نفتنفت

یز نیرز    ااههدولتدولتبا با   قراردادقرارداد  انعقادانعقادویژه آنکه ویژه آنکه . به. بهددشوشوییمممنعقد منعقد   نفتنفت  شرکتشرکتو و   نفتنفت  وزار وزار باشد که بین باشد که بین  ن
 که تا حدی رنگ و بوی حاکمیتی دارد.که تا حدی رنگ و بوی حاکمیتی دارد.  استاست  شدهشده  گرفتهگرفته  درنظردرنظر  نفتنفت  شرکتشرکتبرای برای 

مادۀ براسرراس تبصرررۀ مررادۀ  صرۀ  ساس تب سنامه اساسررنامه   11برا فتنفررت  شرکتشرررکتاسا نفعالیررت شرررکت در زمینرر»»، ، ن شرکت در زمی یت  یا  عملیررا    ۀۀفعال عمل
نوط دستی نفت و صنایع وابسته در داخل در هر مورد منروط  پایینپایین صوتصرو   بهبره دستی نفت و صنایع وابسته در داخل در هر مورد م   دردر  وو  رانرانییر وزوز  ث ث ییر هه  ببییت
  ا ا ییر عملعمل  دردر  تتییر فعالفعال  ییبرابررا   نکهنکهییاا  ازاز  فارغفارغ  ..««استاست  ییموممومعع  مجمعمجمع  ببییتصوتصو  بهبه  منوطمنوط  کشورکشور  ازاز  خارجخارج
فتنفرت   شرکتشررکت   ییبرابررا   کشورکشور  ازاز  خارجخارج  دردر  تتییفعالفعال  ازاز  ییترترمشکلمشکل  ندندییفرافرا  کشورکشور  داخلداخل  دردر  ییدستدستننییییپاپا   ن

گذارقانونگرذار   ااهرا ااهرا   ،،استاست  شدهشده  گرفتهگرفته  درنظردرنظر سناماساسرنام   دردر  قانون بورمزبرور   ۀۀاسا ظرنظرر   بهبره   مز جرااجررا   قانونقرانون   دردر  خودخرود   ن   ییا
  حدحد  تاتا  استاست  مجازمجاز  صرفا صرفا   دولتدولت  مزبور،مزبور،قانونقانون  براساسبراساس  راراییزز  ،،استاست  نماندهنمانده  وفاداروفادار  4444  اصلاصل  ییهاهااستاستییسس
لومکلرو   وو  ردردییبگبگ  درنظردرنظر  سدمسدم  خودخود  ییبرابرا  ییدستدستننییییپاپا  ا ا ییعملعمل  دردر  درصددرصد  2424 قالانتقرال   بهبره   مک   بهبره   ییمابقمرابق   انت
ستدسرت ننییییپاپا  ا ا ییعملعملشرکت نفت در شرکت نفت در   تتییفعالفعال  قانونگذارقانونگذار  مقررهمقرره  ننییاا  براساسبراساس. . استاست  ییخصوصخصوص  بخشبخش   یید

  بهبه  ،،ر داخل و خارج از کشور رار داخل و خارج از کشور رادد  ییدستدستننییییپاپا  تتییفعالفعال  ۀۀاجازاجاز  ییخاصخاص  ططییرا محتمل دانسته و در شرارا محتمل دانسته و در شرا
جامانجرام   منظورمنظور  احتماال احتماال   قانونگذار،قانونگذار،  شدنشدن  فر فر   ممییحکحک  بهبه  توجهتوجه  بابا  .استاست  دادهداده  مزبورمزبور  شرکتشرکت   ا ا ییر عملعمل  ان
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صوصخصروص   دردر  ییدستدستننییییپاپا صددرصرد   2424  سدمسردم   خ ستاسرت   بودهبروده   مذکورمرذکور   در تهالبتره   ،،ا ساسبراسراس   الب جرااجررا   قانونقرانون   برا   ییا
 . .  نداردندارد  ازازیینن  مجوزمجوز  اخذاخذ  بهبه  خودخود  سدمسدم  درصددرصد  2424  دردر  نفتنفت  شرکتشرکت  ،،4444  اصلاصل  ییهاهااستاستییسس

فتنفرت   شرکتشرکتدر اساسنامۀ اخیرالتصویب، قانونگذار تجار  نفت را از واایو در اساسنامۀ اخیرالتصویب، قانونگذار تجار  نفت را از واایو  یز و بررای آن نیرز     ن برای آن ن و 
ساس ؛ فرارغ از اینکره تجرار  نفرت براسراس      استاست  دانستهدانستهنفت را الزم نفت را الزم   وزار وزار انعقاد قرارداد با انعقاد قرارداد با  فت برا جار  ن که ت فارغ از این   قانونقرانون ؛ 

مذکور در زمرۀ عملیا  باالدستی نفت نبوده و بخشی جداگانه است. انعقاد قررارداد مرذکور     19341934نفتنفت قرارداد  در زمرۀ عملیا  باالدستی نفت نبوده و بخشی جداگانه است. انعقاد 
ی، اعمال مالکیت بر ی، اعمال مالکیت بر اسالماسالم  حکومتحکومتبه نمایندگی از به نمایندگی از   نفتنفت  وزار وزار به آن دلیل باشد که به آن دلیل باشد که   مکن استمکن استمم

یا را نماینده خود در فروش و تجار  نفت کند یرا    نفتنفت  شرکتشرکتو به موجب قراردادی، و به موجب قراردادی،   کندکندییممنفت نفت  را نماینده خود در فروش و تجار  نفت کند 
 باشد. باشد.    نفتنفت  شرکتشرکتو و   نفتنفت  وزار وزار منظور روشن کردن رابلۀ مالی بین منظور روشن کردن رابلۀ مالی بین بهبه

ست مۀ اخیر مجراز اسرت   اساسنااساسنا  11مادۀ مادۀ   1313، براساس بند ، براساس بند نفتنفت  شرکتشرکت جاز ا ضوع بخشری از عملیرا  موضروع    مۀ اخیر م یا  مو شی از عمل بخ
صوصخصروص   دردرکند. اساسنامه کند. اساسنامه   داخلی و خارجی واگذاریداخلی و خارجی واگذاری  ییحقوقحقوق  اشخاصاشخاصبه به را فعالیت شرکت فعالیت شرکت  که اینکره    خ این

سنامه ، سراکت اسرت. همچنرین اساسرنامه     انتقالانتقال  قابلقابل  ککییکدامکدامکدام واایو قائم به شخص هستند و کدام واایو قائم به شخص هستند و  نین اسا ست. همچ ساکت ا   دردر، 
تدولتر   اشخاصاشخاصی داخلی یا خارجی منظور ی داخلی یا خارجی منظور حقوقحقوق  اشخاصاشخاصاینکه اینکه   خصوصخصوص یز اسرت یرا خصوصری نیرز     ی ی دول صی ن یا خصو ست  ا

جرای . ولی با توجره بره قرانون اجررای     استاست  دهدهسکو  اختیار کرسکو  اختیار کر قانون ا به  جه  ستاسرت ییسس. ولی با تو صل ی اصرل  هاهرا ا ی ی هاهرا تتییر فعالفعال، ، 4444ی ا
 ی است. ی است.  دولتدولت  ییهاهاشرکتشرکتی به ی به واگذارواگذار  قابلقابل  صرفا صرفا   ننییبنابرابنابراباالدستی نفت در انحصار دولت است، باالدستی نفت در انحصار دولت است، 
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  شرکتشررکت ۀ یک ۀ یک مثابمثاببهبه، ، شرکت نفتشرکت نفتی پیشین، ی پیشین، هاهاامهامهاساسناساسنی و براساس ی و براساس انقال  اسالمانقال  اسالمپیش از وقوع پیش از وقوع 

تدا ی، ابتردا  نفتنفت  ا ا ییعملعملی خود از محل درآمدهای ناشی از ی خود از محل درآمدهای ناشی از مجمع عموممجمع عمومی، مستقیما  با تصویب ی، مستقیما  با تصویب تجارتجار ی، اب
به به   آن راآن رای خود و همچنین سرمایۀ الزم برای عملیا  شرکت را کسر و سپس باقیماندۀ ی خود و همچنین سرمایۀ الزم برای عملیا  شرکت را کسر و سپس باقیماندۀ هاهانهنهییهزهز

 . .  ددکرکرییممی کل، واریز ی کل، واریز داردارخزانهخزانهحسا  دولت، حسا  دولت، 
خی قانون الحراق برخری    1مادۀ « الو»براساس بند دچار تغییر شد. دچار تغییر شد.   مذکورمذکور  ییمالمال  ۀۀرابلرابل  ججییررتدتدبهبه حاق بر قانون ال

  ارزشارزش  ازاز  ییسدمسدم  معادلمعادل ساله هر( مقرر شد 2) مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررا  مالی دولتمواد به قانون تنظیم بخشی از مقررا  مالی دولت
  ییاانهنهییهزهز  وو  ییااههییسرماسرما  مصارفمصارف  یۀیۀکلکل  بابتبابت  شرکتشرکت  آنآن  سدمسدم  عنوانعنوانبهبه  ییسنواتسنوات  بودجهبودجه  ننییقوانقوان  دردر  نفتنفت
  ننییییتعتع  متقابلمتقابل  ععییبب  وو  ییااههییسرماسرما  تعددا تعددا   شاملشامل  تعددا تعددا   وو  ییبدهبده  بازپرداختبازپرداخت  جملهجمله  ازاز  ررمزبومزبو  شرکتشرکت
مدهارأسا  اقدام به برداشرت از درآمردها    تواندتواندییگذشته، شرکت نفت نمگذشته، شرکت نفت نم  برخالفبرخالف  ننیی. بنابرا. بنابراددشوشو شت از درآ کل کرل    ییرأسا  اقدام به بردا
  ییگازگراز   عانا عانا ییممو و   ییععییطبطب  گازگاز، ، خامخام  نفتنفتفروش فروش   ازاز  حاصلحاصل  ییدرآمدهادرآمدها  یۀیۀکلکلاست، است،   مکلومکلوبلکه بلکه   ،،ددکنکن
نکبانرک سپس سرپس    1کند.کند.واریز واریز   ییمرکزمرکز  بانکبانکنزد نزد   کشورکشور  کلکلداری داری م به خزانهم به خزانهمستقیمستقی  طورطوربهبهرا را  کزمرکرز   با ی، ی، مر

جرا و ی جراری و اجررا و   هاهانهنهییهزهزشود، بابت شود، بابت ییممتصریح تصریح   بودجهبودجه  قانونقانوندرصد مشخصی را که سالیانه در درصد مشخصی را که سالیانه در  جاری و ا ی 
براسراس  پردازد. پردازد. میمی  نفتنفت  شرکتشرکت، به ، به نفتنفت  وزار وزار ، از طری، ، از طری، نفتنفت  صنعتصنعتی ی ااتوسعهتوسعهی ی هاهاطرحطرحتحق، تحق، 
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ی برین  مرال ۀ رابلر . شررکت نفرت  است نه  وزار  نفتی، مال ۀرابل طرف  دولت درمذکور، مذکور،   قانونقانون
 بین خودش حل شود.  ستیبایمکه  است یاجداگانهی ارابله وزار  نفتو  شرکت نفت
 نفرت  شررکت  سدم ،1931 بودجۀ ۀحیال و 1931 ۀبودج قانون 1 ۀتبصر «الو» بندبراساس 

 1/14 برر عرالوه  نفت شرکت. است دهش نییتع یگاز عانا یم و نفت صادرا  کل از درصد 1/14
 هرای طررح  یمرال  منرابع  نیترثم  و یگرذار هیسررما  یبرا تواندیم ،بودجه قانون یصیتخص درصد
 و یمرال  یابزارهرا  و هرا روش از ،اسرت  رسریده  نفرت  وزیرر  دییر تث بره  که نفت یباالدست ا یعمل
 کرل  درآمد که زانیم ره به. دکن 1تعدد جادیا و استفاده گاز و نفت صنعت در متعارف یاهیسرما
 نفرت  شررکت  بره  آن یصر یتخص درصد 1/14 ابد،ی شیافزا ینفت ا یعمل از حاصل نفت شرکت
 ندهرد،  را نفت شرکت هایسرمایه و هاهزینه یتکافو مذکور زانیم کهدرصورتی. بایدمی شیافزا
 شرود مری  بسب زمیمکان نیا. کند هیسرما جذ  ،یمال تثمین یبرا ،هاشرکت ریسا مانند تواندمی
 بره  یوابسرتگ  کراهش  ،ییکرارا  سمت به تدریجبه و گیرد قرار سکیر معر  در نفت شرکت که
 برا  هرچند .(199-194: 1934، و دیگران فردیطاهر) بردارد گام هاهزینه تنزل و یعموم منابع
 براال  یاایر مز ،یدولتر  شررکت  کیر  هایمحدودیت و الزاما  و نفت شرکت بودن یدولت به توجه
 .آیدنمی دوجوبه
 

 شرکت ملی نفتشرکت ملی نفت  ارکانارکان. 3
مومی از که نماینردگان صراحبان سردام در مجمرع عمرومی از        بودبود  شدهشدهتالش تالش   19411941ۀ سال ۀ سال اساسناماساسنامدر در  مع ع سدام در مج صاحبان  ندگان  که نمای
سنامهاساسرنامه در در   کهکهییدرصورتدرصورتی مختلو باشند، ی مختلو باشند، هاهابخشبخش سالی سرال هاهرا اسا صاحبان ، صراحبان  19111911و و   19191919  هایهرای ی   ،

 شدند. شدند.    ههییمجرمجر  ۀۀقوقوسدام، محدود به وزرای سدام، محدود به وزرای 
خود به مبنرای خرود     نفتنفت  شرکتشرکتکه که   استاست  بودهبودهگذار بر آن گذار بر آن ، تالش قانون، تالش قانوننفتنفت  شرکتشرکتدر اساسنامۀ در اساسنامۀ  نای  به مب

شود و که شرکت تجاری از نوع سدامی است، نزدیک و شخصریت حقروقی مسرتقل آن حفرظ شرود و       فظ  ستقل آن ح قوقی م صیت ح که شرکت تجاری از نوع سدامی است، نزدیک و شخ
فتنفرت   وزار وزار ی ی هاهااستاستییسسرابلۀ آن با دولت و حکومت در راستای اجرای رابلۀ آن با دولت و حکومت در راستای اجرای  ضای باشرد. تمرامی اعضرای      ن مامی اع شد. ت با

، طب، صراحت اساسنامۀ ، طب، صراحت اساسنامۀ ننییااوجود وجود     بابا. . نفتنفت  ررییوزوز، به ریاست ، به ریاست ندندهستهست  ههییمجرمجر  ۀۀقوقوی از ی از عمومعموم  مجمعمجمع
لت ی شامل اشخاصی است که نماینردۀ دولرت   عمومعموم  مجمعمجمع، ، نفتنفت  شرکتشرکت ندۀ دو دورجمدرور ی شامل اشخاصی است که نمای یران ی اسرالمی ایرران   جم سالمی ا ی ا
لت، عبرار  دولرت،     بردنبرردن   کارکرار ههبب. مشخص نیست منظور قانونگذار از . مشخص نیست منظور قانونگذار از ندندهستهست بار  دو یا اسرت یرا     ههییر مجرمجر  ۀۀقوقرو ع ست  ا

فرشرکت از بین خرود، یرک نفرر     ۀۀمدیرمدیر  اعضای هیث اعضای هیث حکومت. حکومت.  یک ن خود،  مدیرعامل احرراز سرمت مردیرعامل      برایبررای را را   شرکت از بین  سمت  حراز  ا
قام براالترین مقرام     رعاملرعاملییمدمرد . . ددشوشرو ییممر منصو  منصو    نفتنفت  ررییوزوزنند که با موافقت و حکم نند که با موافقت و حکم ککمیمیپیشنداد پیشنداد  باالترین م
 ..ی شرکت استی شرکت استییاجرااجرا
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  شرکت نفتو  وزارت نفترابطۀ . 1. 3
  شرکت نفتشرکت نفتی در نفت و ی در نفت و تتییاعمال حاکماعمال حاکممتولی متولی   عنوانعنوانبهبه  وزار  نفتوزار  نفتکه عنوان شد، بین که عنوان شد، بین طورطورهمانهمان
اند. اند. ههییمجرمجر  ۀۀقوقورد؛ هرچند هر دو جزئی از رد؛ هرچند هر دو جزئی از متولی اعمال تصدی، روابط گوناگونی وجود دامتولی اعمال تصدی، روابط گوناگونی وجود دا  عنوانعنوانبهبه

 ::ددشوشوییممبررسی بررسی   مزبورمزبور  ندادنداد، روابط زیر بین دو ، روابط زیر بین دو داده شدداده شدی که توضیح ی که توضیح مالمالۀ ۀ رابلرابلاز از   نظرنظرصرفصرف
 
 مراتبیمراتبیرابطۀ سلسلهرابطۀ سلسله. . 11. . 11. . 33

به اعمال حاکمیرت و مالکیرت برر کلیرۀ عملیرا  نفتری، متعلر، بره          ل،  تی، متع یا  نف یۀ عمل بر کل یت  یت و مالک فتنفرت     رروزاوزااعمال حاکم نوانعنروان بهبره   ن داد ندراد    ع ن
یین تعیرین    وزار  نفتوزار  نفتبراساس مقرراتی که براساس مقرراتی که   شرکت نفتشرکت نفتاست. است.   فتفتصنعت نصنعت نۀ مقررا  در ۀ مقررا  در کنندکنندممییتنظتنظ تع
بردی و ی راهبرردی و  هاهرا برنامهبرنامهدر تدوین در تدوین   شرکت نفتشرکت نفت. البته . البته دهددهدییمم، عملیا  باالدستی را انجام ، عملیا  باالدستی را انجام کندکندییمم ی راه
 ..استاست  نشدهنشده، هرچند نوع همکاری مشخص ، هرچند نوع همکاری مشخص کندکندییممهمکاری همکاری   وزار  نفتوزار  نفتی آندا با ی آندا با روزرسانروزرسانبهبه

فتشررکت نفرت  ۀ ۀ ررییمدمرد     یثیرث هه  سسییرئرئ  ننعنواعنوابهبه  نفتنفت  ررییوزوز، ، شرکت نفتشرکت نفتبراساس اساسنامۀ براساس اساسنامۀ  صو  منصرو     شرکت ن من
، ، ندنرد ککییممر عمل عمل   وزار  نفتوزار  نفتی ی هاهااستاستییسسبازوی اجرایی بازوی اجرایی   عنوانعنوانبهبه  شرکت نفتشرکت نفت. از آنجا که . از آنجا که ددشوشوییمم

فتشررکت نفرت  در در   هاهااستاستییسسبه اجرای به اجرای   نفتنفت  ررییوزوزمنظور اعمال نظار  منظور اعمال نظار  بهبه  توانتوانییمماین انتصا  را این انتصا  را  و و   شرکت ن
ی ی هاهرا ییاستگذاراستگذارییسسمیتی و میتی و ی حاکی حاکهاهاییررییگگممییتصمتصمدر در   شرکت نفتشرکت نفتدرنظر گرفتن مشکال  اجرایی درنظر گرفتن مشکال  اجرایی 

فتنفررت  ر ر ااوزوز گر تفسرریر کرررد. هرچنررد از منظررری دیگررر    ن ظری دی ند از من کرد. هرچ سیر  مهمررتف یاراختیررارا  وزارترری در اختیررار   ۀۀه تی در اخت یارا  وزار     اااخت
بدینو بردین   ردردییر گگییمم  شرکت نفت قرارشرکت نفت قرار  ییهاهاییررییگگممییتصمتصم یب فرترتیرب فر و  صمیمینرد و قردر  تصرمیم   ااترت قدر  ت ند و  سازی و سرازی و  ی
 1..شودشودییطور کلی در شرکت نفت متمرکز مطور کلی در شرکت نفت متمرکز مبهبه  ییررییگگممییتصمتصم
 
 گذارگذارههییسرماسرماد با د با رابطۀ جهت انعقاد قراردارابطۀ جهت انعقاد قراردا. . 22. . 11. . 33

ست اوسرت    ننییبنابرابنابراو مالکیت بر نفت است. و مالکیت بر نفت است.   تتییحاکمحاکم  اعمالاعمالی در ی در اسالماسالم  حکومتحکومتنمایندۀ نمایندۀ   نفتنفت  وزار وزار  او
ندگی از کرره بایررد برره نماینرردگی از  به نمای ید  متحکومررتکه با سالماسررالم  حکو با ی، و در راسررتای اعمررال حاکمیررت و مالکیررت، بررا ا یت،  یت و مالک مال حاکم ستای اع ی، و در را

ند. در عملیا  باالدستی نفت، قرارداد منعقرد کنرد.     گذارانگذارانههییسرماسرما قد ک یا دیگرر، انجرام عملیرا      طرفطررف   ازازدر عملیا  باالدستی نفت، قرارداد منع جام عمل گر، ان   دی
مدزایی ، برای درآمردزایی  نفتنفت  شرکتشرکت. همچنین . همچنین استاست  شدهشدهگذاشته گذاشته   نفتنفت  شرکتشرکتۀ ۀ عددعدد  بهبهباالدستی نفت باالدستی نفت  ، برای درآ

 ناچار به جذ  سرمایه از طری، قرارداد است.ناچار به جذ  سرمایه از طری، قرارداد است.
 گرذاران هیسررما اقدام به انعقاد قرارداد برا   نفت شرکت، 1919و  1991براساس قوانین نفت 

وجود نداشت. پرس از   نفت وزار ن کرد، زیرا پیش از انقال ، ندادی با عنوایمداخلی و خارجی 
 نفرت  قرانون ، در برود  نشرده ایجاد ولی هنوز واایو آن مشرخص   نفت وزار انقال ، از آنجا که 

این قانون، انعقاد این قانون، انعقاد   11مادۀ مادۀ   موجبموجب  بهبهصرفا  صرفا  تعیین نشد.  صراحتبه، نداد منعقدکنندۀ قرارداد 1911
 ی شد. ی شد.  ننییببششییپپ  نفتنفت  وزار وزار برای برای   هاهادولتدولتقرارداد با قرارداد با 

                                                           
1. http://farahnakian.sdil.ac.ir/default.aspx?TopicID=758 
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ند ی تابعۀ آن ماننرد  اصلاصل  ییهاهاشرکتشرکت، هر یک از ، هر یک از نفتنفت  وزار وزار ، 1934نفت قانونبراساس    شرکتشررکت ی تابعۀ آن مان
ی ی نفتنفت  قراردادقراردادی منعقد کنند. البته از آنجا که ی منعقد کنند. البته از آنجا که نفتنفت  قراردادقرارداد  توانندتوانندییممی دیگر ی دیگر اتاتییعملعمل  واحدواحدیا هر یا هر   نفتنفت
هر آن، هرر    تبعتبعبهبهی و تجار  نفت است، ی و تجار  نفت است، دستدستننییییپاپای اعم از باالدستی، ی اعم از باالدستی، نفتنفت  ا ا ییعملعملهمۀ همۀ   خصوصخصوص  دردر آن، 

دادی این است کره چره ندرادی      سؤالسؤال. ولی . ولی ردردییگگ  قرارقرارطرف قرارداد طرف قرارداد   تواندتواندییممی ی واحد عملیاتواحد عملیات چه ن که  ندتوانرد ییممر این است    توا
 ؟؟نفتنفت  شرکتشرکتیا یا   نفتنفت  وزار وزار قرارداد باالدستی نفت را منعقد کند، قرارداد باالدستی نفت را منعقد کند، 

طرف اجازۀ انعقاد قراردادهای اکتشافی و توسرعه را برا طررف      نفتنفت  شرکتشرکتبه به   توسعهتوسعه  چدارمچدارم  ۀۀبرنامبرنام با  سعه را  اجازۀ انعقاد قراردادهای اکتشافی و تو
بور، طبر، برنامرۀ مزبرور،      ننییبنابرابنابرا  1..دهددهدییممی ی داخلداخل  تتییصالحصالح  صاحبصاحبی ی هاهاشرکتشرکتخارجی یا خارجی یا  مۀ مز ب، برنا   شرکتشررکت ط

سعهتوسرعه   پنجمپرنجم   ۀۀبرنامبرنام. . نداشتنداشت  رارا  داندانییمم  ککیی  ازاز  ددییتولتول  ییبرابرا  قراردادقرارداد  انعقادانعقاد  ۀۀاجازاجاز  نفتنفت شی برا چرخشری     تو با چرخ
قرارداد عجیب، عقد قررارداد   بلمتقابرل   ععییر ببعجیب، عقد  به بررای اکتشراف و توسرعۀ میرادین جدیرد را بره         متقا ید را  یادین جد سعۀ م شاف و تو فتنفرت   وزار وزار برای اکت   ن

قرارداد البته در آن دوره تندرا قررارداد   است، است،   متقابلمتقابل  ععییببصرفا  برای قراردادهای صرفا  برای قراردادهای   مزبورمزبور  مجوزمجوز  2..سپاردسپاردییمم دا  البته در آن دوره تن
نسبت نسبت   پنجمپنجمۀ ۀ برنامبرنامدر طول در طول   تواندتواندییمم  نفتنفت  وزار وزار در عملیا  باالدستی بود. همچنین در عملیا  باالدستی بود. همچنین   انعقادانعقاد  قابلقابل

ند.شده اقدام کنرد. به انعقاد قرارداد توسعه و تولید از کلیۀ میادین مشترک شناختهبه انعقاد قرارداد توسعه و تولید از کلیۀ میادین مشترک شناخته جوزمجروز   9شده اقدام ک بورمزبرور   م   مز
 ..معتبر بودمعتبر بود  19341934-3131ی ی هاهاسالسالیعنی یعنی   پنجمپنجم  ۀۀبرنامبرنامفقط در طول فقط در طول 

، قرانون  وزار  نفرت در انعقاد قراردادهای نفتی توسرط   پنجم توسعه ۀبرنامبا وجود صراحت 
نگراه   رسرد یمر نظرر  . بهداندینم وزار  نفتی را از واایو قرارداد نفتواایو و اختیارا ، انعقاد 

  وزاراست، زیرا انعقاد قرارداد امر حاکمیتی نیست که در شمول واایو  تریمنلق مزبور قانون
 قانوناست،  وزار  نفتۀ به عدد، از آنجا که سیاستگذاری و نظار  نیاوجود  با . ردیقرار گ نفت
یازمورد نیراز  مالیمالی منابعمنابع جذ جذ  برایبرای مؤثرمؤثر سازوکارسازوکار ایجادایجاد، مزبور لیداخلری  مورد ن میخرارجی کره مری    وو داخ که  ند از توانرد از  خارجی  توا

مومی همچنین طراحی الگوهای جدیرد قرراردادی و پیشرنداد شررایط عمرومی        طری، قرارداد باشد وطری، قرارداد باشد و شرایط ع شنداد  قراردادی و پی ید  همچنین طراحی الگوهای جد
 است.است.  نفت دانستهنفت دانسته  را از جمله واایو وزار را از جمله واایو وزار 4وزیرانوزیرانردادهای نفتی جدت تصویب هیث  ردادهای نفتی جدت تصویب هیث  قراقرا

خارجی و حقوقی داخلی و خرارجی    ییققییحقحق  اشخاصاشخاصانعقاد قرارداد با انعقاد قرارداد با ، ، نفتنفت  شرکتشرکتبراساس اساسنامۀ براساس اساسنامۀ  و حقوقی داخلی و 
  گرفتهگرفته  قرارقرار  نفتنفت  شرکتشرکتۀ ۀ عددعدد  بهبه  ییالمللالمللننییبب  ییهاهاشرکتشرکتها و مؤسسا  و ها و مؤسسا  و ، سازمان، سازمانهاهادولتدولتو نیز با و نیز با 
بررسی و مجوز عقد قرارداد صادر بررسی و مجوز عقد قرارداد صادر   نفتنفت  شرکتشرکتۀ ۀ ررییمدمد    یثیثههتوسط توسط   قراردادهاقراردادهاه، ه، . در این زمین. در این زمیناستاست
تا نقش حاکمیتی خرود را ترا     نفتنفت  وزار وزار البته البته   1..ندندککییمم، سپس مدیرعامل قرارداد را امضا ، سپس مدیرعامل قرارداد را امضا ددشوشوییمم خود را  نقش حاکمیتی 

تنفتر   مدممدم  ییقراردادهاقراردادها  ا ا ییکلکل، زیرا ، زیرا کندکندییممحدی بازی حدی بازی  مالاعمرال   وو  مد مرد    مت،مرت، ییقق  شاملشرامل   یینف   ططییشراشررا   اع
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لس قراردادهایی که براساس قرانون بایرد بره اطرالع مجلرس      . . برسدبرسد  نفتنفت  ررییوزوز  ددییییتثتث  بهبه  بایدباید  1ییعمومعموم طالع مج به ا ید  قانون با قراردادهایی که براساس 
فتنفرت   وزار وزار به به   ،،شودشودمنعقد میمنعقد می  ییخارجخارج  ییهاهادولتدولتقراردادهایی که بین شرکت و قراردادهایی که بین شرکت و همچنین همچنین برسد برسد    ن
لس را ی، تصویب مجلرس را  اساساساس  قانونقانون  1111اصل اصل   طب،طب،که که   19111911  نفتنفت  قانونقانونبرخالف برخالف   2..ددشونشونییممارسال ارسال  ی، تصویب مج

مابین انونگذار شرط اخیر را برای قراردادهرایی کره فیمرابین    ، ق، قدانستدانستییممالزم الزم   هاهادولتدولتبرای قرارداد با برای قرارداد با  که فی هایی  انونگذار شرط اخیر را برای قرارداد
 ..استاست  دانستهدانسته، الزم ، الزم شودشودییمممنعقد منعقد   هاهادولتدولتو و   نفتنفت  شرکتشرکت

شرکتبنابراین براساس آخرین نیت قانونگذار که تاکنون در اساسنامۀ شررکت  شدهنفرت متجلری شرده     بنابراین براساس آخرین نیت قانونگذار که تاکنون در اساسنامۀ  لی  فت متج   ن
نین درتندا نداد متولی انعقاد قرارداد برای عملیا  باالدسرتی اسرت. همچنرین در     نفتنفت  شرکتشرکتاست، است،  ست. همچ ستی ا   تندا نداد متولی انعقاد قرارداد برای عملیا  باالد

قراردادطررف قررارداد  ، ، IPC 9  هایشرایط عمومی قراردادشرایط عمومی قرارداد فتنفرت   شرکتشررکت ، ، طرف  عتابعر   ییهاهرا شرکتشررکت یا یرا    ن به آن بره    ۀۀتاب آن 
شرکت نماینرردگی از آن شرررکت  ندگی از آن  عین معررین نمای ستاسررت  شدهشرردهم شمارۀ هرچنررد طبرر، مصرروبۀ شررمارۀ    ..ا صوبۀ  ب، م ند ط مور  مررور    3211432114هرچ

ۀ تشخیص قراردادهای مدم نفتی و نحوۀ انعقاد آندا ۀ تشخیص قراردادهای مدم نفتی و نحوۀ انعقاد آندا نامنامننییییآآبا موضوع با موضوع   رانرانییوزوز    یثیثهه  19311931//11//2323
ۀ آن تعیین شد. به این ۀ آن تعیین شد. به این تابعتابع  ییهاهاشرکتشرکتو و   وزار  نفتوزار  نفت  ،IPCقراردادهای قراردادهای مجددا  نداد متولی انعقاد مجددا  نداد متولی انعقاد 

صوبه نیز اختیار انعقاد قررارداد نفتری را دارد، البتره مصروبه       وزار  نفتوزار  نفت، ، شرکت نفتشرکت نفتبر بر معنا که عالوهمعنا که عالوه ته م تی را دارد، الب قرارداد نف نیز اختیار انعقاد 
 را ندارد.را ندارد.  قانونقانونتوان مقابله با توان مقابله با 

یا  عملیرا   منعقد و منعقد و   شرکت نفتشرکت نفتبا توجه به اینکه، در عمل، قراردادهای باالدستی نفت، توسط با توجه به اینکه، در عمل، قراردادهای باالدستی نفت، توسط  عمل
کهمعنا کره ؛ به این ؛ به این ددیریرگگییممانجام انجام   شرکت نفتشرکت نفتو به نام و به نام   از طرفاز طرفنفتی نفتی  سط حاکمیرت و مالکیرت توسرط      معنا  یت تو یت و مالک حاکم

یا این اسرت کره آیرا      شودشودییممی که ملرح ی که ملرح سؤالسؤال، ، شودشودییممکارفرما اعمال کارفرما اعمال   عنوانعنوانبهبه  شرکت نفتشرکت نفت که آ ست  وزار  وزار  این ا
 تفویض کند؟ تفویض کند؟    شرکت نفتشرکت نفتاعمال حاکمیت و مالکیت را به اعمال حاکمیت و مالکیت را به   تواندتواندییمم  نفتنفت

ساس ، براسراس  شدشرد داده داده که توضیح که توضیح گونهگونههمانهمان سقرانون اساسر  ، برا سالمحکومرت اسرالم  ی، ی، قانون اسا مت ا مال ی مترولی اعمرال   حکو تولی اع ی م
ی به قائم به شخص بودن برخی تعددا  تصریح ی به قائم به شخص بودن برخی تعددا  تصریح قانون اساسقانون اساسحاکمیت و مالکیت بر نفت است. در حاکمیت و مالکیت بر نفت است. در 

نع ، ولی در کل، امکان تفویض اختیارا  و تعددا  به ندادهرای دیگرر منرع    شدهشده گر م های دی ستنشرده اسرت  ، ولی در کل، امکان تفویض اختیارا  و تعددا  به نداد شده ا بر . برر  ن  .
سالمحکومت اسرالم ، ، نفتنفت  ا ا وزروزرهمین اساس و ملاب، با قانون واایو و اختیارا  همین اساس و ملاب، با قانون واایو و اختیارا   فتوزار  نفرت ی، ی، حکومت ا را را   وزار  ن

طی آن . ولی قانون یرا قرراردادی کره طری آن     کندکندییممو مالکیت و مالکیت   تتییاعمال حاکماعمال حاکمنمایندۀ خود در نمایندۀ خود در  که  قراردادی  یا  وزار  وزار  . ولی قانون 
فتشررکت نفرت  و مالکیت در قراردادهای باالدستی نفت را به و مالکیت در قراردادهای باالدستی نفت را به   تتییاعمال حاکماعمال حاکم  نفتنفت شد، سرپرده باشرد،     شرکت ن سپرده با

قبراساس قوانین، متولی انعقر   شرکت نفتشرکت نفت. . نشده استنشده استمصو  یا منعقد مصو  یا منعقد  ستی اد قراردادهرای باالدسرتی   براساس قوانین، متولی انع های باالد اد قرارداد
طرفاز طررف   مزبورمزبور  ییندگندگیینمانمایا مالکیت کند، زیرا یا مالکیت کند، زیرا   تتییاعمال حاکماعمال حاکم  تواندتواندیینمنماست، ولی است، ولی  فتوزار  نفرت   از    وزار  ن

 . . نشده استنشده استاعلا اعلا   شرکت نفتشرکت نفتبه به 

                                                           
 پرروژه  اقتصرادی  و مالی فنی، توجیه جمله از قرارداد اساسی شرایط توسعه، ششم برنامۀ قانون 24 مادۀ براساس. 1

 برسد. اقتصاد شورای تصویب و تثیید به بایستمی

 نفت.   اساسنامۀ شرکت 99مادۀ  14و  3بندهای و  93مادۀ  ۀتبصر. 2

 و رسراختا  عمرومی،  شررایط  عنوان تحت 11/1/1931 مور  هر19911 /11221 شمارۀ مصوبۀ 1 مادۀ «د» بند. 9
   .باالدستی قراردادهای الگوی
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 گیریگیرینتیجهنتیجه
مهبرنامره   کارکرار   دستوردستوری، اصالح ساختار اداری کشور در ی، اصالح ساختار اداری کشور در اسالماسالم  انقال انقال از پیش از از پیش از  شور کشرور    زانزانییر رربرنا   قرارقررار ک
صدتصرد   اعمالاعمالی و ی و تتییحاکمحاکم  اعمالاعمالبه به   دولتدولت  اعمالاعمالمنظور، منظور، که بدانکه بدان  داشتداشت شدند. ی تقسریم شردند.   ت سیم  از  پرس ی تق

اعمرال دولرت بره     یمتقسر  یو مبنرا  فرر  یشبا پر  یاصالح ساختار ادار ۀبرنام ی،انقال  اسالم
بهکشرور بره    زانزانییر رربرنامهبرنامه. گرفته شد یشپ یو تصد یتیحاکم شور  مرو دنبرال آن بودنرد ترا قلمررو     ک تا قل ند  بال آن بود مال اعمرال  دن اع
ی را ی را اشخاص خصوصاشخاص خصوصیی که قابلیت واگذاری به یی که قابلیت واگذاری به ااههبخشبخشجدا کنند تا جدا کنند تا   از هماز همی و تصدی را ی و تصدی را تتییحاکمحاکم

 دارد، مشخص شود.دارد، مشخص شود.
ی را در انحصرار دولرت و دولرت را مکلرو بره واگرذاری       تیحاکم اعمال چدارم توسعه ۀبرنام
 تیر حاکم اعمرال ی نیرز  تصرد  اعمرال ی اقتصادی کرد. با وجود این، دولت همچنان بر هایتصد
  ررییییتغتغنظار  نظار    وو  تتییهداهدا  ،،ییاستگذاراستگذارییسس  بهبه  ممییتقتقمسمس  تتییررییمدمد  وو  تتییمالکمالک  ازاز  دولتدولت  نقشنقش. صرفا  کندیم
نابرابنرابرا ی است و نه عرضی. ی است و نه عرضی. طولطول  ۀۀرابلرابلی ی تصدتصد  اعمالاعمالو و   تتییاعمال حاکماعمال حاکم. در واقع رابلۀ بین . در واقع رابلۀ بین کردکرد   ننییب

ظارتی و ی اقتصادی، دولرت همچنران نقرش نظرارتی و     هاهاتتییفعالفعالدر صور  منع ورود دولت به بخشی از در صور  منع ورود دولت به بخشی از  قش ن نان ن لت همچ ی اقتصادی، دو
 . .  کندکندییممحمایتی خود را ایفا حمایتی خود را ایفا 

اصلی اصلی دیدند؛ یمسازی یخصوصی را مانعی بزرگی در راه اساس قانون 44سیاستگذاران، اصل 
صبخرش خصوصر  بسیار گسترده و بسیار گسترده و   دولتدولت  یتیتفعالفعالکه براساس آن قلمرو که براساس آن قلمرو  خش خصو صرفا  ی صررفا   ب نوانعنروان بهبره ی  مل مکمرل    ع مک

ظام تبیرین نظرام   منظرور  صررفا  بره   مزبرور  اصرل . . بودبود  شدهشده  گرفتهگرفته  درنظردرنظرهای اقتصادی دولت های اقتصادی دولت یتیتفعالفعال یین ن تب
یا و از عبار  انحصار و یرا    داندداندییممی ی بخشداربخشدارر دولت و ر دولت و را در اختیارا در اختیا  هاهاتتییفعالفعالبرخی برخی   ،اقتصادی ایراناقتصادی ایران و از عبار  انحصار و 

ین، با تصرویب  اوجود  با ؛ ده استده استکرکرننی دیگر استفاده ی دیگر استفاده هاهابخشبخشی به ی به دولتدولت  بخشبخشغیرقابل واگذاری غیرقابل واگذاری 
، ترابوی ذهنری موجرود شکسرت و راه واگرذاری بسریاری از       44های اصل یاستسقانون اجرای 

-معیار تفکیک اعمرال  مزبور قانونشد. ی باز بخش خصوصیی که پیشتر دولتی بودند به هابخش
 براسراس گذاری، مالکیت و مدیریت تغییر داد کره  یهسرمای را به معیار تصد اعمالحاکمیتی از 

فتشررکت نفرت  ی و ی و ضمنضرمن   طورطرور ههببعملیا  باالدستی نفت عملیا  باالدستی نفت   گذاری، مالکیت و مدیریتیهسرما، ، آن و و   شرکت ن
معیار  براساسمجددا  گرفتند. گرفتند.   در انحصار دولت قراردر انحصار دولت قرار  صراحتصراحتبهبهی تولید و استخراج نفت ی تولید و استخراج نفت هاهاشرکتشرکت
دولتی حوزۀ نفت، طب، قانون واایو  بخشیتی اعمال حاکمیتی از تصدی، اعمال حاکمتفکیک 

واگذار  شرکت نفتبه  شرکت نفتی آن، طب، اساسنامۀ تصد اعمالو  وزار  نفتو اختیارا  به 
گرذاری،  یهسررما صدی و یتی از تاعمال حاکمیار تفکیک دو معین در حوزۀ نفت از هر بنابراشد. 

مدیریت و مالکیت استفاده شد. با وجود این قوانین در خصوص تفکیرک وارایو برین دو ندراد     
 نظرام کره یرک    اسرت  بروده همچنان ابدام دارند. قانونگذار در ترالش   شرکت نفتو  وزار  نفت
ی شود، اردادقر نظامی که جایگزین اگونهبهشناسایی کند، ولی نه  نفت وزار ی را برای رگوالتور

   آمد. وجودبهنتیجه یبی از تداخل واایو و تصویب قوانین املغمهبه همین دلیل 
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. در واقرع طررف    کندیمبا واسلۀ وزار  نفت عمل  شرکت نفتدولت در روابط مالی خود با 
فتنفرت   ررییر وزوز. از طرف دیگر، شرکت نفتاست نه  وزار  نفتی، مالۀ رابلدولت در  ئرئر   ن     یثیرث هه  سسییر

صمیمقدر  تصرمیم گفت به مانند قبل، گفت به مانند قبل،   توانتوانییمماست که است که   ت نفتت نفتشرکشرکۀ ۀ ررییمدمد صمسرازی و تصرم  قدر  ت   ییررییر گگممییسازی و ت
ستطور کلی در شرکت نفت متمرکز شده اسرت بهبه داد کره بره نقرض غرر  جردا کرردن ندراد          طور کلی در شرکت نفت متمرکز شده ا کردن ن جدا  غر   قض  به ن مال اعمرال  که  اع

 ..ددشوشوییمم  از تصدی منجراز تصدی منجر  تتییحاکمحاکم
شده، نفت متجلری شرده،     همچنین براساس آخرین نیت قانونگذار تاکنون که در اساسنامۀ شرکتهمچنین براساس آخرین نیت قانونگذار تاکنون که در اساسنامۀ شرکت لی  نفت متج

شرایط ا نداد متولی انعقاد قرارداد برای عملیا  باالدستی اسرت کره بره تثییرد شررایط      نفت تندنفت تند  شرکتشرکت ید  به تثی که  ست  ا نداد متولی انعقاد قرارداد برای عملیا  باالدستی ا
 است. است.   نیز رسیدهنیز رسیده IPCقراردادهای عمومی عمومی 
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