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Abstract: 
The analysis of public policy change and stability is one of the most attractive and yet 

challengeable subjects in policy research and use of policy process theories is very useful and 

helpful for explanation of this change. On the other hand, given to being contractual 

frameworks (especially in upstream section of petroleum industry) as important policies in this 

field, it is important and critical to understand their formation process and can prepare the 

context of their pathology, correction and development. In this article, the process of 

formulation and emergence of Iran Petroleum Contract (IPC) to its ratification is studied and 

explained by Advocacy Coalition Framework (ACF) as analysis Framework. 

Essence and goals of research have demanded to convey this article with qualitative case 

study. Document study, direct observation and analysis of visual and audio archives have used 

for data gathering. Focus group and expert opinion have served for validation of outputs and 

scrutinization in data analyzing. Research results show the strength of advocacy coalition 

framework in this process explanation, and could explain three stages in IPC formation: 1. 

Coalitions emergence. 2. Policy blockage. 3. Deadlock breaking and ratification of new 

policy. 
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  چکیده
 یـات است و اسـتفاده از نظر  یپژوه یمش موضوعات خط ترین یچالش حال ینو درع ینتر از جذاب ی،عموم یمش و ثبات خط ییرتغ تحلیل
در  یـژه بـه و ( يقرارداد هايچارچوب کهینبا توجه به ا دیگر، سوي از. گشا استو راه یدمف یاربس آن تغییر تبیین براي مشیخط فرآیند

 بسـیار  امـري  آنها گیريشکل فرآیند فهم شوند،می محسوب حوزه این در کلیدي هايمشیخط مثابه به، )صنعت نفت یبخش باالدست
تـا بـه    یريگ ظهور و شکل فرآیندمقاله؛  یندر ا. را فراهم آورد هاآن بهبود و اصالح شناسی،آسیب بستر تواندمی و است اساسی و مهم

 آینـد فر یـل عنوان چـارچوب تحل  به ،)ACF(ائتالف مدافع  چارچوب  یهبا استفاده از نظر ،)IPC( یرانا ینفت يقراردادها یدنتحقق رس
 براي. شود انجام کیفی موردکاوي با مقاله این که کردیم ءاقتضا پژوهش، اهداف و ماهیت. است گرفته قرار تبیین و بررسی مورد تغییر،
 یاعتبارسـنج  بـراي  و یداريو شـن  یـداري د هـاي مستندات رسانه یو بررس مستقیم مشاهده اي،کتابخانه مطالعاتاز  هاداده آوريجمع

دهنده  نشان ،پژوهش نتایج. نظر خبرگان استفاده شده است ینو همچن یاز بستر گروه کانون یل،و تحل یهدر مقام تجز یقو تدق هایخروج
  :یدنما یینتب یررا به صورت ز IPC گیريسه مرحله در شکل است توانسته و بوده یندفرا ینا یینقوت چارچوب ائتالف مدافع در تب

  . یدجد مشی خطو تحقق  یبست شکن بن. 3. یمشانسداد خط. 2. ها ظهور ائتالف. 1
  

  : کلیدي واژگان
  .چارچوب ائتالف مدافع مشی،خط فرآیند نظریه مشی، خط تغییر،  IPC یران،ا ینفت يقراردادها
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   مقدمه -1

قرار دارد  مشی خط علوم لبق در هم هنوز آن، قدمت رغمیعل ی،عموم یمش و ثبات خط ییرتغ تحلیل
است؛ چرا  یپژوه یمش موضوعات خط ترین یچالش حال ینو درع ینتر از جذاب یکیموضوع  این]. 23[

موارد،  یدر سراسر کشور است و در برخ یگراناز اهداف و ادراکات صدها نفر از باز یکه مستلزم آگاه
 عمومی مشی خط فرآیند هاي نظریه ].28[است  حقوقی موضوعات برخیو  یبا علوم فن ییاز آشنا یرناگز

که  یندبگو خواهند یها م آن. هستند ها یمش خط ییرثبات و تغ فرآیند تبیین دنبال به سازي، ساده نوعی با
 مشی خط آیندفر هاي یهازجمله نظر]. 3[ کند یم ییرتغ یا ماند یم یباق کند، یچگونه ظهور م یمش خط یک
 و مشی خط طرح نظریه ،3گسسته تعادل نظریه ،2چندگانه جریانات چارچوب ،1اي مرحله رویکرد به توان می

 و تحلیل چارچوب ،7بزرگ جامعه تطبیقی مطالعات ،6شبکه رویکرد ،5بازخورد نظریه ،4اجتماعی ساخت
 11یتیو چارچوب روا 10مدافع ائتالف چارچوب ،9مشی خط اشاعه و نوآوري هاي نظریه ،8نهادي توسعه

  ].30 ، 26[اشاره کرد 
 از تخصصی هايتحلیل ضرورت ایران، اسالمی جمهوري براي نفت صنعت خاص اهمیت دیگر، سوي از

 باالدستی يقراردادها. سازدمی آشکار آن مسائل ترعمیق فهم براي را ايچندرشته و مختلف هايجنبه
در  یاز تبادالت و تعامالت نفت یاريرود که بسترساز بسیصنعت به شمار م این یاز مسائل اصل یکی ینفت

 يتالش برا یگر،د ياز سو. شودیمحسوب م يکشور در حوزه انرژ یمش خط يکشور است و از ابزارها
 یلتحل براي يضرور یگام فرآیند، ینا یزهايخ و  و افت یمش خط يابزارها یريگ شکل یندفهم فرا

مطالعات  يها از عرصه یکیعنوان  به مشی خط فرآیند هاينظریه. شودیمحسوب م یعموم هاي یمش خط
ظهور . پردازند یم ها یمش آمده در خط وجودبه ییراتو تغ گیري شکل فرآیند ینا یینبه تب یعموم یمش خط

استفاده  یازمندعوامل ن یناست که فهم ا یشدن آن در صنعت نفت، تابع عوامل یاتیهر نوع قرارداد و عمل
  . خاص خود است یلتحل يهاروش از

 ،IPCموسوم به  ینفت یدجد يقراردادها يو اجرا یبتا تصو ینقد و بررس یه،اول یطراح یده،طرح ا فرآیند
 این به تخصصی نگاهی که است مشیخط تغییر فرآیند تبیین امر در فراوانی هايآموختهدرس حاوي

را  مشیخط یک گیريشکل انحراف نقاط و هاآسیب ها،خالء اشکاالت، شناخت زمینه تواندمی موضوع
  .  فراهم آورد

                                                        
١ Policy Stages Approach  
٢ Multiple Streams Framework 
٣ Punctuated Equilibrium Theory 
٤ Social Construction and Policy Design 
٥ Feedback Theory  
٦ Network Approach 
٧  Large-N Comparative Studies 
٨ Institutional Analysis and Development Framework 
٩ Innovation and Diffusion Models 
١٠ Advocacy Coalition Framework 
١١ Narrative Policy Framework 
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 ،IPC یدجد ینفت يدر قراردادها یمش خط ییرتغ یینتب يائتالف مدافع برا چارچوب از نوشتار، این در

 است؛ مشی خط عرصه بازیگران اورهايچارچوب، تمرکز آن بر ب ینعلت انتخاب ا. است شده استفاده
 بر عالوه. هست یزن یدجد ینفت يقراردادها ییرتغ یانفعال در جر یگرانکه محور ائتالف باز یموضوع

 مطالعات در آن کاربردهاي یشترینب ینهمچن مدافع و ائتالف چارچوب گیري شکل اولیه هاي ریشه این،
 ینفت يبا موضوع قراردادها یکیقرابت نزد که  ]30 ،29[است  بوده زیست محیط و طبیعی منابع یمش خط
  . دارد

 
  پژوهش روش -2
 با آن، گیري شکل در شده انجام تغییرات فرآیند یفتوص براي IPCاسناد موجود پیرامون  پژوهش، این در

و  اسناد تحلیل روایتی، رویکرد نظیر کیفی هاي روش به اتکاء با و 1موردي مطالعه استراتژي از گیري بهره
  . قرار گرفته است یلمورد تحل یگروه کانون

 شانواقعی زندگی بستر در موارد از معدودي تعداد یا یک آن در که است اي مطالعه موردي، مطالعه  
به دو صورت  يمطالعه مورد]. 19[ شوند می یلتحل یفیک یقیحاصل از مطالعه به طر یجانتخاب شده و نتا

چندانی ندارد بلکه مسئله بار  یتمورد منتخب، اهم ي،ابزار یکردقابل انجام است که در رو 2یابزاري و ذات
، مورد منتخب به صورت )مقاله است ینکه مورد استفاده در ا( یذات یکرداست، اما در رو یدشده محل تاک

  ]. 21[ شود یدهد 3روایتی روش مشابه تواندیخاص محل توجه است لذا م
توجه  یندر ع رو،اینمقاله حاضر است، از  یموضوع بررس IPCدر  ییرتغ یخیتار یرس کهاین به توجه با

 گیريبهره یتیاز روش روا یخیتار یلتحل یل، به دل)یتیاز روا يمطالعه مورد یزوجه تما( ینهبه عنصر زم
) پارامترهاي ثابت و شرایط محیطی(دو روش به دلیل توجه به عنصر زمینه  ینا که،این ضمن. است شده

  . ، با چارچوب ائتالف مدافع نیز سازگار است)تغییر(و سیر تاریخی 
تشر شده من یتخصص هاي گزارش ی،تخصص یاتموضوع این پژوهش و در گامی دیگر، نشر به با توجه

 از يخبر يهایتساوب ی،رسانه مل يهاگزارش ی،نفت يمرتبط با موضوع قراردادها يها توسط سازمان
  .4اند گرفته قرار تحلیل مورد اسناد تحلیل روش به که هستند مرتبط اسناد ترینمهم جمله

 محسوب اجتماعی علوم هاي داده از مهمی منابع اسناد، کهاین رغمعلی گفت، باید اسناد تحلیل توضیح در
 رویه یک اسناد، تحلیل]. 27[ گیرد می قرار توجه مورد ندرت به اجتماعی پژوهش در آنها نقش شوند، می

 پژوهش در تحلیل هاي روش سایر شبیه اسناد، تحلیل. است اسناد یابیارزش یا بازبینی براي مند نظام
                                                        

١ Case study  
٢ Instrumental and intrinsic 
٣ Narrative  

در هر دو روش موردکاوي و روایتی، تکنیک هاي . ها، لینک مربوطه به صورت پاورقی درج شده استاستفاده از دادهبه تناسب  - 4
جهت . به عنوان ابزار گردآوري و منبع داده اي معتبر هستند.... ، هر نوع عکس، خبر و )در اشکال مختلف(مشاهده، اسناد، مصاحبه 
  . شودمراجعه ) 2013(مطالعه بیشتر به کرسول 
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. است تجربی دانش توسعه و فهم ایجاد معانی، استخراج منظور به ها داده تفسیر و بررسی مستلزم کیفی،

       استفاده و نشر تولید، اجتماعی، مند نظام هايشیوه به که هستند اجتماعی هاي واقعیت اسناد واقع، در
 ها، سخنرانی باشند داشته متفاوتی هاي قالب است ممکن گیرندمی قرار تحلیل مورد که اسنادي. شوندمی

 سند یک توانند می کدام هر غیره و یادداشت ها، نامه نشریات، مجالت، ها، روزنامه و هاکتاب دستورکارها،
 اجتماعی، کارکرد اند، شده تولید آن در که تاریخی شرایط علت به است ممکن اسناد اهمیت ].20[ باشند

  ].31[ باشد شود می ها آن از که هایی استفاده و اثرات تفاسیر،
 اسناد، تحلیل. است اسناد در موجود هاي داده ترکیب و ارزیابی انتخاب، جستجو، شامل اسناد تحلیل رویه

 این. اندیافته سازمان 3موردي هاي نمونه و 2طبقات ،1ها زمینه قالب در که است هاییداده محصول
 یا و گفتمان تحلیل مضمون، تحلیل محتوا، تحلیل مثل هایی روش طریق از است ممکن دهیسازمان

  .شود انجام کیفی تحلیل هاي روش سایر
 صرفاً رویکرد، این در که بود روایتی رویکرد پژوهش، این در استفاده مورد کیفی هايروش از دیگر یکی

 روش به مربوط تغییرات و موضوعات نیز، پژوهش این در] 19[شودمی توجه دهنده تغییر رخدادهاي به
 تحلیل جاي به روایتی، تحلیل رویکرد در. داشت را هارسانه طریق از پیگیري قابلیت ،IPC گیريشکل

 نحوه به شده فهم مضامین به پرداخت جاي به که ساختاري تحلیل شیوه از تاریخی، هايگزاره مضمون
  .شودمی استفاده پردازدمی رخدادها تغییر

 یباالدست يپژوهش حاضر در حوزه قراردادها اعضاي از برخی یممستق یتبا توجه به فعال ین،بر ا عالوه
عالوه  ياو رسانه یفن ی،علم یانات، عموم جرIPC یبو تصو یطراح یندبا فرآ یممستق یريو درگ ینفت

از رهگذر طرح  یسندگاننو ینهمچن. قرار گرفته است یزن یممورد مشاهده مستق یه،بر استناد به منابع ثانو
 یکردها،با رو ینفت یدجد يقراردادها یبو تصو یطراح ینموافق و ینفمخال ین،متعدد با منتقد يهابحث

نفر  20از  یشکه با ب يابه گونه ؛ه استکردکسب  یکاف ییآشنا ینطرف يهایشهها و اندمواضع، دغدغه
 یکردهایشانطرح بحث شده و رو یرمستقیمو غ یمصورت مستقبه ین،و مخالف ینموافق ینتریاز اصل

صرفا به جهت  ینو موافق ینبحث با مخالف طرح. قرار گرفته است ینسبت به موضوع، مورد مداقّه کاف
به منظور . صورت گرفته است یلبر رخدادها، تحل یهبوده و در مرحله اول با تک ییرتغ یتروا یاعتبارسنج

حاضر در  پژوهش ياز اعضا یتوسط برخ یگريد یتخصص يهاتر تحوالت، گزارشیقرصد هر چه دق
  . و ارائه شده است یهته ینهزم ینا

از دانش  یريگو با بهره 4کانونی گروه روش از استفاده باتیم پژوهش  یز،ن یلو تحل یهدر مقام تجز
 يو بازپرداز يجلسات متعدد نمود و به واکاو ياقدام به برگزار ي،گذاریمشمتخصصان عرصه خط
و  یلبه منظور تکم یزچندگانه ن يهایمتعدد و بررس يهایبازخوان. پرداخت ACFموضوع بر اساس مدل 

                                                        
١ themes 
٢ categories 
٣Case examples 
٤ Focus group  
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کننده یل، تکمIPC يدر مدل قرارداد یمشخط ییرتغ یندفرآ یلجهت تحل ،چارچوب مورد توافق ییدتا

  .است مقاله یلو تحل یهبخش تجز
 هايتفاوت و انواع جایگاه، معرفی به مقاله دوم بخش در شد، تبیین آن اهمیت و پژوهش مسالهکه  حال

 آن، جایگاه و نفتی مختلف قراردادهاي معرفی. است شده پرداخته نفتی باالدستی قراردادهاي اصلی
. است مدافع ائتالف چارچوب مدل از اجمالی بیانی مقاله، سومم بخش. است مقاله دوم بخش موضوع
بر اساس چارچوب مذکور در بخش چهارم  ینفت یدجد يقراردادها یبو تصو گیريشکل فرآیند تحلیل

قرارداد  یبو تصو یطراح یندگونه فرآیتروا یانبخش عالوه بر ب ینموردتوجه قرارگرفته است؛ در ا
 ارزیابی و مقاله بنديجمع. بر اساس چارچوب ائتالف مدافع اقدام شده است یندفرآ ینا یینمذکور، به تب

  .  نوشتار است ینا یانیموضوع بخش پا ،IPC گیريشکل ندفرآی بررسی در مدافع ائتالف چارچوب قوت
  
 ها آن هاي مطلوبیتو  ینفت یباالدست قراردادهاي -3

 خود، نفتی میادین توسعه و اجرا در الزم فنی دانش و سرمایه در ضعف دلیل به نفتی، کشورهاي عموم
 یک چارچوب و قالب در امر این که شوندمی نفتی المللیبین هايشرکت ظرفیت از استفاده به مجبور

 نفتی قرارداد. است قرارداد قالب در نفتی تبادالت و تعامالت تبلور دیگر، عبارت به. دهدمی رخ »قرارداد«
 یا حقیقی شخص هر یا عملیاتی واحد یک با نفت وزارت بین که تعهداتی و حقوق: از است عبارت
  ].14[ شودمی منعقد پیمانکاري قرارداد یک قالب در گازي یا نفتی پروژه اجراي براي حقوقی
 نفت باالدستی قراردادهاي هاي مطلوبیت -1-3

  .است نفتی میادین توسعه امر براي حقوقی ابزاري نفتی قراردادهاي شد، اشاره که گونههمان
 قراردادهاي بودن چالشی بر است تحلیل قابل تاریخی بستري در که نفت صنعت فراوان هايحساسیت

 اساسی تغییرات و هافعالیت نفتی، ذخایر صاحب کشورهاي از بسیاري در که اي گونه به است افزوده نفتی
 نفت صنعت شدن ملی تحوالت به توانمی که اندشده نلقی ملی هايانقالب بسان نفت، صنعت حوزه در

  .  کرد اشاره 1950 و 1940 دهه در کشورها از بسیاري در نفت شدن ملی هايجنبش و ایران
 از مجموعی را نفتی قرارداد هر توانمی و دارد وجود فراوانی نزاع هايمحل نیز نفتی قراردادهاي در

 مطلوب هايویژگی برخی. گیردمی شکل آن بستر در طرفین حقوقی تعامالت که دانست 1هاییمطلوبیت
  ]: 18[ ،]9[ از اندعبارت نفتی قراردادهاي

 نفتی؛ منابع بر ملی حاکمیت و مالکیت اصول رعایت  
 نفتی؛ عملیات جریان در ملی منافع و حقوق رعایت  
 متخصص؛ انسانی نیروهاي تربیت و مناسب فنی هايمهارت آموزش دانش، انتقال  

                                                        
١ Desired Properties 
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 نفتی؛ عواید از ایران نفت ملی شرکت سهم افزایش  
 المللیبین -ملی هايشرکت سطح به ایران نفتی ملی شرکت مدیریتی -فنی سطح ارتقاي.  

 مجامع و مختلف هايپژوهش در همواره که برد نام دیگري موارد از توانمی ها،مطلوبیت این کنار در
 حقوقی ابزار یک عنوان به قرارداد هايحساسیت بر و بوده بحث محل گاز و نفت حوزه در گذاري سیاست

 طلبیفرصت تحلیل ،]13[کاريپیمان معامالت و داخل توان ارتقاي ،]10[صیانتی تولید. اندافزوده آورالزام
 ،]12[نفتی قراردادهاي رانیحکم و دهی سازمان ساختار ،]2[ مبادله هزینه منطق با قراردادها در طرفین

 و بندها به مربوط که قراردادي الزامات و مسائل از دیگر بسیاري و] 1[ نفتی قراردادهاي در ملی حاکمیت
 بر که بود قراردادي طرفین مذاکره گاه و بررسی و بحث محل است نفت باالدستی قراردادهاي مواد

  . افزود قراردادها از دسته این حساسیت
 این نشانگر داراست، را صنعت این توسعه سیر با انطباق قابلیت که نفتی قراردادهاي تاریخی سیر بررسی

 صاحب کشورهاي تحلیلی توان و علمی رشد و آگاهی حد به بنا زمان طول در که است اساسی اصل
 هر. اندشده خدادادي طبیعی منبع این از بیشتري بريسهم خواستار حیاتی، ماده این به نسبت نفت ذخایر

 بود کرده گذاري هدف را مالی عایدات میزان افزایش و مالی بريسهم رویکرد ابتدا، در هاخواسته این چند
 هايشرکت گیريشکل مهد که غربی کشورهاي بیشتر چه هر توسعه مقایسه با و زمان طول در ولی
 استفاده جهت اساسی هايحرکت و داده رویکرد تغییر بودند، نفتی خواهران هفت ازجمله نفتی المللیبین

 در چند هر گرفت قرار ذخایر، صاحب کشورهاي مدنظر صنعتی توسعه پشتوانه عنوان به نفت صنعت از
 نگشت حاصل چندانی توفیق فراوان، هايمدیریت سوء و الزم هايزیرساخت فقدان واسطه به عمل مقام
  . 1شد افزوده نفت باالدستی بخش در ویژه به قراردادي هايمطلوبیت بر ولی

  نفت باالدستی قراردادهاي انواع -2-3

 کرده تجربه نفتی هاي میدان توسعه و اکتشاف حوزه در را المللیبین قرارداد نوع سه تاکنون نفت صنعت
 به دنیا از اينقطه از سرمایه حرکت متضمن که است قراردادهایی المللی،بین قراردادهاي از منظور. است
 در]. 5[ است بوده نفت صنعت در خارجی گذاريسرمایه حقوقی چارچوب قراردادها، این. باشد دیگر نقطه
 مشارکت ،2االمتیازيحق قراردادهاي از اند عبارت قراردادي هايچارچوب این کالسیک، بنديطبقه یک
 قراردادهاي وارد نیز) هیبریدي( ترکیبی قراردادهاي اخیر، هايسال طی. 4خدمت قراردادهاي و 3تولید در

  .گیرندمی قرار مورداستفاده کشورها از برخی در و اندشده نفتی

                                                        
  .هاي اقتصادسیاسی نفت و مقاالت پیرامون نفت و توسعه مراجعه شوددر این زمینه به کتاب - 1

٢ Concession 
٣ Production sharing 
٤ Service contracts 
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 المللی،بین و داخلینفتی هايشرکت .کنندمی تعیین قرارداد طرفین اهداف را نفتی قرارداد هر هايویژگی
 منافع تأمین جز هدفی داري،بنگاه ضوابط چارچوب در منطقی طور به که انداقتصادي هايبنگاه

 طور به هادولت از نمایندگی به نفت ملی هايشرکت کهدرحالی. ندارند رقابتی فضاي در خود سهامداران
 توجه با]. 9[ دهند قرار مدنظر را نفتی منابع از آینده هاينسل و فعلی نسل منافع تأمین بایستمی منطقی

 اقتصادي سیاسی، هايپیچیدگی با که نفتی قراردادهاي حوزه در ویژه به المللیبین بازارهاي آمیختگی به
 و خاص قرارداد انتخاب پی در عامل، شرکت یا نفتی ذخایر صاحب کشور هر است، خورده  گره حقوقی و

 سیاسی، مناسبات اینکه ضمن. نماید خود نصیب را سود بیشترین که است نحوي به آن وضعیت تغییر
 شناختی،زمین وضعیت ،)قراردادها کلیه فسخ و شدن ملی سابقه از اعم( ملی ریسک گذشته، تجارب

 و نفتی منطقه امنیتی وضعیت ،)تحریم مثل( المللیبین شرایط میزبان، کشور اقتصادي وضعیت فناوري،
  . است گذاشته تأثیر آن الزامات و قراردادها شرایط بر نیز... 
 منفعت و بازده نرخ به قرارداد چارچوب و نوع از فارغ نفتی، المللیبین هايشرکت گفت، توانمی کل در

 فراهم ایشان براي را مالی منفعت بیشترین که هستند قراردادي دنبال به و پرداخته خود قبول قابل مالی
 در بیشتر مالی برداريبهره جهت هاشرکت این نسلی منافع و بلندمدت نگاه با امر این البته که آورد

 شئون به توجه و آینده نسل منافع نفت، ملی هايشرکت براي که درحالی ندارد، تضادي بلندمدت
 امتیازي، قراردادهاي کلی معرفی به ادامه در. است فراوان اهمیت حائز مالی مباحث کنار در حاکمیتی
  .است شده پرداخته خدماتی و مشارکتی

 نفت باالدستی قراردادهاي از کلی بنديدسته - 1 شکل

قراردادهاي باالدستی 
 نفت

 نظام امتیازي

 نظام قراردادي

 مشارکتی

 خدماتی

 مشارکت در تولید

 شارکت در سرمایه گذاريم

 صرفاً خدماتی

 ریسکی خدمت
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  1امتیازي قراردادهاي: اول دسته
 از مشخص میدانی یا و مخزن واگذاري قراردادها، از نوع این در که اندبوده امتیازي قراردادها، نوع اولین
 و برداريبهره توسعه، اکتشاف، عملیات، در گذاريسرمایه براي بیگانه شرکت به میزبان دولت سوي

 درصدي بر افزون مالکانه بهره یا االرضحق بنیان بر پرداخت و آن سوي از گاز و نفت فرآوري بازاریابی
 هايدولت سوي از که اعتراضاتی موج]. 17[ هست میزبان دولت به مالیات عنوان به خالص درآمد از

 این شکل کمکم گرفت، شکل فعال هايشرکت توسط صیانتی تولید رعایت عدم و عدالتیبی به میزبان
 المللیبین قراردادهاي فضاي وارد امتیازي نوین هاينظام و ساختارها عمالً و داد تغییر را قراردادها از نوع
 سهم و نمود تغییر کالسیک امتیازي قراردادهاي مبناهاي و بندها از بسیاري درواقع،. شد گاز و نفت

 امتیازي نوین قراردادهاي. شد بیشتر شاننفتی میادین و مخازن نفتی عایدات از ذخایرصاحب کشورهاي
 نفت، بهاي افزایش صورت در که برخوردارند نرمشی چنان از طرفین، میان سود بنديبخش دیدگاه از

 شرکت طریق از تواندمی میزبان کشور. است شده بینی پیش میزبان منافع افزایش راستاي در سازوکارهایی
 است، داشته خاورمیانه در فراوان کاربستی که روش این. کند مشارکت امتیازي قراردادهاي در نفت ملی
 شرکت پرداخت و دریافت عملیات درصد 100 ،1981 سال در عربستان کشور که کرد پیشرفت قدر آن

 کشورهایی و قراردادها تعداد نظر از امتیازي قراردادهاي نیز امروزه و ]6، 17[ گرفت اختیار در را آرامکو
 . دارند قرار اول رتبه در شود،می منعقد امتیازي قراردادهاي آنها در که

  2قراردادي هاينظام: دوم دسته
  .دارند فراوانی رونق و شده مطرح نیز قراردادي هاينظام امتیازي، هاينظام کنار در

 هاينظام هايقالب از برخی معرفی به ادامه در. کنندمی عمل گوناگون هايقالب در هانظام این
 :شودمی اشاره قراردادي

  :از اند عبارت که شوندمی تقسیم دسته دو به خود قراردادها، نوع این: مشارکتی قراردادهاي -1
  :3تولید در مشارکت هاينامهموافقت) الف
 در. گرفت قرار نفتی کشورهاي برخی استقبال مورد و گردید رایج 1960 دهه از هانامهپیمان از نمونه این
 متعلق مالکانه حقوق. شودمی تقسیم گذارسرمایه شرکت و دولت میان تولیدشده گاز و نفت قراردادها، این
 مدیریت درزمینه نفت ملی شرکت طریق از میزبان دولت مشارکت واسطه به لیکن است، دولت به

 پرداخت به متعهد را خارجی شرکت قراردادها، از نوع این. است پیوند در گذارسرمایه شرکت با عملیات،
  . ]6، 17[ نمایدمی میزبان دولت مشارکت و انسانی نیروي آموزش مالکانه، بهره موارد برخی در و مالیات

 
                                                        

١ Concessionary Systems 
٢ Contractual systems 
٣ Production Sharing Contracts 
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  :1گذاريسرمایه در مشارکت قراردادهاي) ب
. اند سهیم نفتی هاينامهتوافق خطرپذیري و سود در عامل، شرکت و میزبان کشور قراردادها، این در

 که تولیدي در شریک مثابه به دولت درنتیجه. است متفاوت امتیاز هاينامهموافقت عقد در مشارکت میزان
 بخشی اختصاص یا و مستقیم ايشیوه به دولت هزینه سهم. است سهیم شود،می انجام قرارداد اساس بر
 بر افزون میزبان دولت قراردادها، این در. شودمی پرداخت نفتی شرکت به که بود خواهد تولید سهم از

 قرارداد مهم هايویژگی از یکی. ]6، 17[ دهدمی اختصاص خود به نیز را واقعی سود از درصدي مالیات،
 در که است آن تولید در مشارکت حتی و امتیازي قراردادهاي با مقایسه در گذاري،سرمایه در مشارکت

 افزاییهم فناوري، انتقال ریسک، تسهیم سرمایه، تامین براي شرکتی ساختار یک قراردادها، نوع این
  ].4[ شودمی ایجاد مشترك گیريتصمیم و هاظرفیت
  2خدماتی قراردادهاي -2

 کلی دسته دو در که است جوامع و افراد بین قراردادي روابط اشکال از دیگر یکی قراردادها، از گونهاین
 سوي به حرکت. کرد ارائه نفتی قراردادهاي از نیز دیگري هايبنديطبقه توانمی هرچند گیرند؛می جاي

 نظام از گرفتن فاصله و تولید در مشارکت قراردادهاي سوي به حرکت از انشعابی خدماتی، قراردادهاي
 مساله و نفت جهانی هايقیمت نفتی، المللیبین هايشرکت کنترل با مخالفت اگرچه. بود امتیازي
 بود، 1960 دهه در تولید در مشارکت قراردادهاي از استقبال دالیل تریناصلی طبیعی، منابع بر حاکمیت

 باالتري سطح اعمال به میزبان دولت عالقه خدماتی، قراردادهاي به آوردن روي دلیل که رسدمی نظر به
 سوي از المللیبین هايشرکت فنی دانش و سرمایه به نیاز و سو یک از خود طبیعی منابع بر حاکمیت از

  ].4[ است بوده دیگر
  3خدماتی صرفاً قراردادهاي )الف
 وردـم تولید هايتالش در والًـمعم و ندارد کاربرد افیـاکتش هايفعالیت در اـقرارداده از هـدست این

 همه،  این با. دارد مشخصی و مقطوع بهاي و است نقدي قراردادها این پاداش. گیرندمی قرار برداريبهره
 از قسمتی خرید مانند امتیازاتی بهتر، خدمات ارائه در بیگانه گذارسرمایه انگیزه نمودن افزون منظور به گاه

 بابت و است مشخص خدمات ارائه براي مقطوع الزحمهحق صورت به آن، ساده نوع. شودمی اعطا تولید
  . ]6، 17[ است نشده بینی پیش تولیدي خام نفت از سهمی هیچ میزبان کشور به فنی هايکمک دریافت

  
  

                                                        
١ Joint Venture 
٢ Service Contract  
٣ Pure Service Contracts 
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  1خدمت ریسکی قراردادهاي )ب

 قراردادها نوع این ماهیت اصوالً. دارند کاربرد گاز و نفت هاي میدان کشف در عموماً قراردادها، نوع این
 که درصورتی. گیردمی قرار طرفین موردتوجه کمتر مالکانه بهره و مالیات چون مسائلی که است اي گونه به

 اساس بر معموالً گاز، یا نفت کشف صورت در. است منتفی خود خودي به قرارداد نپذیرد، صورت کشفی
 کشور اختیار در تولید کل هرتقدیر، به. کندمی تولید فاز به رساندن یعنی بعد، مرحله به اقدام شرکت توافق

 بازپرداخت عنوان به مقطوع مبلغی از یا قرارداد شرایط طبق عامل شرکت و گرفت خواهد قرار میزبان
 نفت میزان از حاصل درآمد اساس بر یا و شد خواهد برخوردار خطرپذیري و بهره نرخ همراه به سرمایه

  ].6، 17[ برد خواهد سهم مالیات کسر از پس تولیدشده
 پیروزي از پس سال چند البته گرفت قرار استفاده مورد 1950 دهه از خدماتی قراردادهاي نیز، ایران در

. گرفت خود به را متقابل بیع قراردادهاي نام تغییراتی، از پس خدماتی قراردادهاي ایران، اسالمی انقالب
 به پرداخت قرارداد، هايپیوست از یکی طبق جاکهازآن اما است خدماتی قرارداد نیز قراردادها این عنوان

 این براي متقابل بیع اصطالح باشد، تولیدي خام نفت از درصدي فروش قالب در تواندمی پیمانکار
 و اکتشاف به مربوط عملیات قرارداد، طرف پیمانکار متقابل، بیع قرارداد در]. 4[ کرد پیدا رواج قراردادها

 اساس بر تولید میزان رساندن از پس و دهدمی انجام معین اي الزحمه حق دریافت قالب در را توسعه
  .کندمی واگذار ایران نفت ملی شرکت به را برداريبهره مرحله قرارداد، در شده تعریف استاندارد

قرارداد  گونه یک IPC. است يضرور ینهزم یندر ا یاجمال یحارائه توض ،IPC یتمحور به توجه با
و  دـیاکتشاف، توسعه و تول يفازها یامـدر تم یخارج یمانکاراست که در آن امکان حضور پ یخدمات
سال  32-25حدود  ،...)متقابل و یعبرابر قرارداد ب ینچند( قرارداد این دوره لذا دارد وجود برداريبهره
 یداز عوا یاز محل بخش) یرانیا -یشرکت مشترك خارج( یمانکارو دستمزد پ ینههز یطورکل به. است

 یفخدمت تعر يقراردادها یرمجموعهز ،IPCهرچند . شودیدر قراردادها پرداخت م یديحاصل از نفت تول
 کند،می تغییر پلکانی صورتبه نفت یمتو ق یدبر اساس تول کاریمانجاکه دستمزد پشده است اما ازآن

 از بخشی بر مالکیت حق بحث هرچند دانست؛ نیز تولید در مشارکت قراردادهاي مشابه توانمی نوعی به
 شده رد صراحت به ابتدا همان از قراردادي، گونه این در دارد رواج مشارکتی قراردادهاي در که تولید
  ].15[ 2است

  
  
  

                                                        
١ Risk Service Contracts 

هدف این مقاله بررسی تخصصی این نوع قرارداد نیست، در صورت لزوم به منابع متعدد موجود پیرامون قراردادهاي که با توجه به این  2
  .مراجعه شود IPCنفتی مختلف از جمله 
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 )پیشین هاي پژوهش از بندي جمع(نفتی قراردادهاي انواع از برخی مقایسه -1جدول 

  
  مدافع ائتالف چارچوب مدل -4

 نفعان، يدر تکثر ذ توان یرا م یچیدگیپ ینعلت ا. دارد اي یچیدهپ یتوضع گذاري،مشی خط واقعیت
قدرت جستجو کرد  یاسیس یتبودن عمل دولت و ماه یچند سطح ی،مش بودن چرخه خط مدت یطوالن

چگونه  ها یمش خط بدانیم باید ابتدا که است جهت ینبد مشی خط فرایند در تغییر تبیین اهمیت علت]. 11[
 طراحی را خود مداخله و کرده ریزي برنامه ها آن تغییر براي بتوانیم یقطر ینا ازتا  کنند یم ییرظهور و تغ

 حوزه یعنی یمش حوزه مطالعه خط یگراست که د مشی خط فرایند حوزه یینبه موازات تب حقیقت، در. کنیم

  در  مشارکت  تولید در مشارکت  امتیازي  
  گذاري یهسرما

  خدماتی
  )خدمتریسکی (

  مالکیت ساختار

 کامل مالکیت
 بر عامل شرکت
  تولید و مخازن

 عامل شرکت مالکیت
 و مخازن از بخشی بر
  تولید از بخشی بر

 عامل شرکت مالکیت
 و مخازن از بخشی بر

 نسبت به بسته تولید
  گذاريسرمایه

متعلق به  یتمالک حق
  .است یزبانکشور م

 و عملیات ساختار
  مدیریت

 شرکت حاکمیت
 کلیه بر عامل

 از اهم عملیات
- بهره اکتشاف،
 فراورش، برداري،
  ... و بازاریابی

 عامل شرکت حاکمیت
 عملیات کلیه بر

-بهره اکتشاف،
 برداري،فراورش،

  ... و بازاریابی

 کمیته یک طریق از
- می صورت مشترك

 بر تغییر قابل. گیرد
 نامهموافقت اساس

  عملیاتی

 هزینه عملیات، کنترل
 دولت توسط تولید و

-می صورت میزبان
  .گیرد

 فناوري انتقال ساختار
  افزارينرم

  

معموالً با هدف 
انتقال فناوري، 

  شوندمنعقد نمی

 فناوري انتقال امکان
صورت  به افزارينرم
و با گذشت زمان  یبطن

  .شودیم یجادا

 فناوري انتقال  سرعت
 به وابسته افزاري،نرم

 عملیاتی نامهموافقت
  .است

 آموزش قرارداد، در
 مورد انسانی نیروي

 کشور، درخواست
 شده بینیپیش میزبان

  .است

  منافع تسهیم ساختار

 کشور منافع
 به محدود میزبان

 و مالکانه بهره
  .است مالیات

 طبق تولید، از بخشی
 شرکت نصیب قرارداد،

 مالیات. شودمی عامل
  .دارد وجود هم

 طبق بر تولید از بخشی
 شرکت به متعلق قرارداد
 بر عالوه و است عامل

 پرداخت هم مالیات آن،
  .کندمی

 اساس بر پرداخت
 فروش از حاصل درآمد

 با متناسب محصول
 از پس بنديزمان
 خواهد تولید شروع

 وجود هم مالیات. بود
  .دارد

 ساختار
 خطر

  پذیري

 خطرپذیري
  عملیات

  عامل شرکت  مشترك  مشترك  عامل شرکت

 خطرپذیري
  اکتشاف

   متوجه  عامل شرکت
  .است گذارسرمایه

   متوجه
  .است گذارسرمایه

در ( عامل شرکت
  )وجود صورت
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و  یازمندن ی،مش خط یلسبک تحل هر. کند می پیدا تعریف قابلیت پردازد یم ییرتغ یکه به چگونگ »تحلیل«

در مدل  ،]30[ 1و واکر یسنطور مثال، ت به. است مشی خط یندفرا نظریهمتفاوت از  یمتناسب نوع
. اند را متفاوت دانسته یکهر  یلو سبک تحل یمرا ترس گذاري یمش مدل خط جخود، پن یلتحل یوجه شش
نموده و   نکته اشاره ینبه ا ی،عموم یمش خط خود با عنوان تحلیلدر فصل دوم کتاب  نیز] 22[ 2دان
  . کرده است یمترس ییبر مدل عقال یخود را مبتن یشنهاديپ یمش خط تحلیل آیندفر

  مشیخط یندآفر هاينظریه -1-4

 یگفت کارکرد اصل توان یکه م شود یاستفاده م يا مرحله یکرداز رو یمش خط یندفرا یینتب يمعموالً برا
  :اند از عبارت یکردرو ینمراحل ا. دهد یو به دور از واقع ارائه م یخط ياست و تصور یآن، آموزش

. مشی خطخاتمه /یابیارزش. 5. اجرا. 4. گیري یمتصم. 3. یمش فرموله کردن خط. 2. يدستورکارگذار. 1
 مراحل این یباًتقر]. 23[ 3دارد] 26[السول  يا در مدل هفت مرحله یشهر ي،ا چرخه یا يا مرحله مدل این

مدل  ،]25[نوپفل و همکاران  مثال، طوربه. گیرندمی قرار استفاده مورد تغییر کمی یا عناوین همین با
    :کنند می ترسیم گونهینمورد نظر خود را ا يا چرخه

  
 ]25[ مشی خط اي چرخه مدل - 2 شکل

  
                                                        

١ Thissen & Walker 
٢ Dunn 
٣ Intelligence, Promotion, Prescription, Invocation, Application, Termination, Appraisal. 

ظهور 
)  مجدد(

مساله
ادراك 
مسائل

دستورکار

تدوین 
بدیل ها

اقتباس 
برنامه

اجراي برنامه 
اقدام

ارزشیابی 
اثرات 

خط مشی
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 از یکی کردند؛ ظهور دیگري مختلف هاي نظریه مشی، خط فرایند تبیین در رویکرد این نقص دلیل به

 دستگاه مجلس، کند می بیان که است 1»آهنین مثلث« نظریه مشی، خط فرایند تبیین براي متقدم نظریات
 اصلی بازیگران که دهند می شکل تجزیه غیرقابل نفري سه گروه نوعی نفوذ ذي هاي گروه و بوروکراسی

 آهنین مثلث ایده پژوهان، دانش ،1980 دهه اوایل و 1970 دهه اواخر در. هستند ها مشی خط ثبات و تغییر
 منتخبی گروه سلطه تحت که است آن از بازتر مشی خط فرآیند شدند مدعی افراد این. کردند بازنگري را

 شهروندان و نفوذ ذي هاي گروه پژوهشی، نهادهاي تفکر، هاي کانون نقش بر و باشد آفرینان نقش از
 و 2»انگیز بحث موضوعات هاي شبکه« نظریه دو زمانی، ترتیب به اساس این بر. نمودند تأکید عادي

 و فنی دانش حول اولی که است این در نظریه دو این تفاوت گرفت؛ شکل »مدافع ائتالف چارچوب«
  ]. 3[ چرخد می مشی خط باورهاي حول دیگري و شود می دهی سازمان ایدئولوژي

 مشی، خط بازخور نظریه اجتماعی، ساخت چارچوب چندگانه، جریانات چارچوب گسسته، تعادل نظریه
 در که است هایی چارچوب و ها نظریه نوآوري اشاعه و نهادي توسعه و تحلیل چارچوب روایتی، چارچوب

 جدول قالب در را ها چارچوب و ها مدل این از برخی تمایزات و ها ویژگی  ویبل و ساباتیه. شد مطرح ادامه
  : اندکرده ترسیم ذیل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
١ Iron Triangle 

٢ Issue Networks 
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  هاآن روابط تبیین و مدافع ائتالف چارچوب عناصر -2-4

ادعا کردند که  ی،مش خط یستمبر خرده س یدچارچوب ائتالف مدافع با تأک در همکارانش و ساباتیه پل
لذا . متنوع است هاي یشینهکنندگان متعدد از پ و مستمر، همراه با مشارکت یاپو ینديفرا یمش خط یندفرا

در ]. 3[است  یمش خط هاي یستمخرده س ینآن، مطالعه روابط درون و ب ییرو تغ یمش راه فهم خط ینبهتر
  :را مشاهده کرد یهنظر یناز ا یکشمات یینما توان یم 3شکل شماره 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ]28[ مدافع ائتالف چارچوب از شماتیک نمایی -3 شکل
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فهم رفتار  یررا از مس یمش خط ییرثبات و تغ توان یکه م کند یم یانائتالف مدافع آنان ب چارچوب

هاست که در  ها تابع باور آن رفتار آن. فهم کرد یمش خط یستمس خرده یکگرفته درون  شکل يها ائتالف
-می صورت سهولت به تغییر امکان ثانویه يباورها یهدر ال یاست ول ییرپذیرهسته سخت خود، کمتر تغ

: دارد وجود تغییر امکان هم مسیر چهار از اما شوند می مشی خط وضعیت در ثبات موجب ها ائتالف. گیرد
  ]. 28[مذاکره با مخالفان وضع موجود  ،2بیرونی شوك ،1درونی شوك یادگیري،

  :شود یم یحاختصار تشر است که به شده یلتشک يها و عناصر مدل از بخش این
است که لزوماً به متخصصان موضوع گره  یچیدهپ یارامر بس یک يگذار یمش خط: یستمس خرده .1

 به توجه با رو، ینازا. است یديکل یاربس گذاريمشی خط فرایند در موضوع، فنی انشد. خورد یم
. گیرد یصورت م) مربوط به موضوع خاص(خاص  یستمس خرده یکدرون  گذاريمشی خط موضوع،

گذاران،  قانون( ینکنندگان مدل مثلث آهن محدود به مشارکت یگرد یستم،متخصصان خرده س
نگاران  بلکه پژوهشگران، روزنامه یستندن) نفوذ يذ يها و رهبران گروه یدولت يها مقامات موسسه

محدود هستند  یتعقالن يدارا ،افراد. دهد یپوشش م یزعرصه را ن یک ییمتخصص و مقامات قضا
 ]. 3[ آیند یدرم زشیبه انگ یشان،و توسط نظام باورها

 که است قوي باورهایی داراي سیستم، خرده در مشی خط بازیگران این از یک هر: باور و ائتالف .2
آنان را درون  یگران،باز ینب يمشابهت باورها]. 11[ بخشد تجلی مشی خط درون را آن کند می سعی
 یانسجام درون ینهمچن. شود یرفتار و کنش آنان م یکه موجب هماهنگ دهد یائتالف قرار م ینوع

 باورهاي ،3اي هسته باورهاي: دارند باور الیه سه بازیگران. نظام باور است ینهم مرهونائتالف 
از عمق و  یم،شو یکاول به سوم نزد یههر چه از ال. 5ثانویه باورهاي ،4مشی خط اي هسته

مشترك  يا هسته يحول باورها ی،مش خط هاي ائتالف  . شود یباورها کاسته م ییرناپذیريتغ
دستخوش  یزها ن کنند، ائتالف ییرباورها سست شوند و تغ ینو هرگاه ا گیرند یشکل م یمش خط

 . شوند یم ییرتغ
شدت  اشاره دارد که به يشناسانه و هنجار یهست هاي فرض یشبه پ یق،عم يا هسته باورهاي

 یستمخرده س یکخصوص  در يا هسته يباورها یتجل ی،مش خط يا هسته يباورها. ییرناپذیرندتغ
رفاه،  ینمشمول ی،مش مختلف مرتبط با خط يها ارزش یتاولو: اند از هستند که عناصر آن عبارت یمش خط

عامه مردم، مقامات منتخب، مستخدمان  تر یحصح يها ها و بازارها، نقش دولت ینسب 6رانیحق فرمان

                                                        
١ Internal shock 
٢ External shock 
٣ Deep core beliefs 
٤ Policy core beliefs 
٥ Secondary beliefs 
٦ Relative authority 
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. یتکل یکعنوان  به یستمو علل آن در خرده س یمش مسائل خط ینسب یتخبرگان و جد ،1يکشور
  ]. 11[ کنند یم ییرتر تغ خرد هستند و راحت یاربس یزن یهثانو يباورها
بلکه  گیرد یشکل نم رسمی فرآیند یکدرون  گذاريمشی خط کند، می بیان نیز شبکه مدل که گونه همان

بر سر مسائل  یردولتیو غ یدولت یگراندر تعامل باز ی،مش خط یستمخرده س یکدر  گذاريمشی خط
 يروابط تابع باورها ینا. گیرد یشکل م یگرانباز ینا ینب یداربر روابط و مبادالت پا یو مبتن یزبرانگ چالش

 اجتماع« ،»آهنین مثلث« ،»مشی خط شبکه«. ها را شکل خواهند داد آن ینهستند که ائتالف ب یگرانباز
دارند  یهستند که سع یواژگان »مشی خط ائتالف«در کنار  ،»انگیزبحث موضوعات شبکه«و  »2مشی خط

 ].11[ دهند شرح ار یگرانباز یننوع روابط ب
در آن  یو موضوع مورد بررس یستمخرده س یکبه  ناظرهستند که  یعوامل: نسبتاً ثابت پارامترهاي .3

 عوامل این. ندکن یم یمو ترس یدرا تحد بازي ینو درواقع زم کنند یم ییرندرت تغ به یستم،خرده س
 باید بازیگران لذا. ندارد وجود بازیگران ياز سو هاآن در تغییر امکان و هستند پایدار و ثابت تقریبا

منابع  یعتوز یادینبن هاي یژگیمسئله، و یادینبن هاي ویژگی. و مطابق آن رفتار کنند یرندبپذ هاآن
پارامترها  ینازجمله ا یقانون اساس یادینو ساختار بن یاجتماع یاساس يها و ساختارها ارزش یعی،طب

  ].28[ یابدب یاتتا امکان ح یردرا بپذ یدتحد ینا یدالجرم با اي یمش هر نوع خط. هستند
 همانند تواند می سیستم خرده بیرونی محیط هاي تالطم از برخی: سیستم خرده از خارج رخدادهاي .4

 یاجتماع یطدر شرا ییرتغ. شود یمش خط ییرتغ موجب و ساخته متأثر را سیستم خرده شوك، یک
 رانیدر ائتالف حکم ییرتغ ی،مش خط یک يها عنوان پشتوانه به یدر افکار عموم ییرتغ ي،اقتصاد

اثرات  یتاًو نها) کنندیم یحکومت را به دست دارند و اعمال حکمران یبازه زمان یککه در  یکسان(
 دسته این در تغییرات. هستند یستمخارج از خرده س يازجمله رخدادها ها یستمخرده س یرصادره از سا

-تصمیم ترین عالی و کنند جلب را تدهند، توجها ییردستور کارها را تغ توانند یم محیطی عوامل از
ها شده و  منابع و فرصت یکل یعکار ممکن است، منجر به باز توز ینا. کنند یده را جهت گیران

 ]. 28[ کند تغییر دستخوش را مشی خط باورهاي اینکه یا بشکند را ها ائتالف ،تبع به
 یستمچگونه بر خرده س یستمخارج از خرده س يثابت و رخدادها يپارامترها: فرصت ساختارهاي .5

ها را  ائتالف یستم،خرده س یگرانباز هاي یتبر منابع و محدود یرگذاريها با تأث آن گذارند؟ یم یرتأث
بر  یرتأث( یرمستقیمو غ یموجود دارد که مستق یزن یگريعامل د بین، یندرا. سازند یم ییردستخوش تغ

. فرصت است يعامل، ساختارها ینا. مؤثر است مشی خط یستمبر خرده س) ها یتمنابع و محدود
خرده  یگرانباز هاي یتحکومت وجود دارد که بر منابع و محدود یکدر  یدارنسبتاً پا هایی یژگیو
 : اند از فرصت عبارت يتارهاساخ یرسه متغ. مؤثر هستند یستمس

                                                        
١ Civil servants 
٢ Policy community  
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 مشی؛ خط در عمده تغییر براي موردنیاز اجماع درجه -1-5
  گیري؛ یمتصمدرجه باز بودن سیستم سیاسی و دسترسی به محافل  -2-5
 ].11[ي اجتماعی و میزان تعارضات اجتماعی ها شکافپوشانی درجه هم -3-5

اما  دهند یرفتارشان را متأثر از باورها بروز م ینکها یندر ع یگرانباز: و منابع ها محدودیت .6
-رسمی اختیار. گیرند یرا هم در نظر م ينفوذ و اثرگذار و امکان اعمال یارمنابع در اخت حال، یندرع
 یمنابع مال یج،قابل بس یروهاين ،اطالعات ی،افکار عموم یتحما یزانم یم،اتخاذ تصم يبرا یقانون

  ].11[تا چه حد امکان مانور دارند  یگرانکه باز کنند یماهرانه مشخص م يو رهبر
ساختار  ی،خارج يثابت، رخدادها يچگونه بر اساس پارامترها یگرانباز یم،حال که دانست: تغییر .7

حاصل  مشی خطدر  ییرکه تغ یمالزم است بدان شوند، یو منابع وارد ائتالف م ها یتفرصت و محدود
  دهد؟ یچگونه رخ م یزها ن از تعامل ائتالف

 يو مذاکره برا یشوك درون یرونی،شوك ب تر، یقعم يباورها تغییرو  یادگیري: ییرتغ عامل -1-7
 روند یبه شمار م مشی خطدر چارچوب ائتالف  مشی خط ییرعوامل تغ ،ها ائتالف ینبه توافق ب یدنرس

]28.[  
 ]:11[در نظر گرفت  مشی خط يرا برا ییرسه نوع تغ توان یم: ییرتغ موضوع -2-7
 موجود؛ وضع حفظ و مشی خط ابزارهاي هاي محیط سطح در: اول رتبه تغییر -1-2-7
 تدریجی؛ تغییر و مشی خط ابزارهاي جایگزینی: دوم رتبه تغییر -2-2-7
 ییرتغ( یدجد یدئولوژیکا یممتناسب با پارادا یمش خط اهداف در تغییر: سوم رتبه تغییر -3-2-7

 ).یالیسر يها جهت
 صورت آنها هايشباهت و هاتفاوت تاریخی، سیر و نفتی قراردادهاي انواع از اجمالی معرفی کهحال

 ائتالف مدل اساس بر مشیخط تغییر تبیین به مقاله آتی بخش در شد، تشریح نیز تحلیلی مدل و گرفت
 .شودمی پرداخته  IPC یبتصو تا طراحی فرآیند در مدافع

  
  مدافع ائتالف چارچوب اساس بر IPC تحلیل - 5

و  ییچرا یینتب یها است در پ از آن یکی یزکه چارچوب ائتالف مدافع ن یمش خط یندفرا هاي نظریه
و  ییرتغ يبرا یمش خط یک گویند یم ها یهنظر ینا یگر،د عبارت به. هستند ها یمش خط ییرتغ یچگونگ

 طرحدر حوزه نفت و گاز از زمان  یمش خط یکعنوان  به یزن IPC. کرده است یرا ط ینديظهور، چه فرا
مدافع  ائتالف چارچوب از استفاده با پژوهش ینبوده است؛ در ا ییراتیدستخوش تغ اجرا و تصویب تا ایده

  .است گرفته قرار تبیین و تحلیل مورد تغییرات این فرآیند
را فراهم  یمحمل ی،نفت يبا انواع قراردادها یکل ییو آشنا) ACF(چارچوب ائتالف مدافع  یاجمال یمعرف

بخش،  ینلذا در ا. پرداخت IPCقالب  یبطرح بحث تا تصو یرروندها و س یلساخت که بتوان به تحل
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پرداخته شده  یندفرآ ینا یلبه تحل IPC یريگو روند شکل یخیتار یرکوتاه از س یتیپس از ارائه روا

  . است
 IPC تصویب تا بحث طرح از روایتی -1-5

 اسالمی شوراي مجلس در اعتماد رأي کسب براي خود سخنرانی در یازدهم، دولت پیشنهادي نفت وزیر
 سرمایه ما که نحوي به قراردادها اصالح«: داشت بیان و کرد اشاره نفتی قراردادهاي اصالح ضرورت به

 نظران صاحب و ها ظرفیت تمام کارگیري به با مشترك و داخلی هاي میدان توسعه براي بتوانیم را بیشتري
 صیانتی غیر تولید از جلوگیري و صیانتی تولید همچنین. است ما اهداف ترین مهم از دهیم انجام داخلی

 1392 مهرماه در را اي کمیته وي 1.»شود کافی توجه انسانی نیروي بحث به باید و ماست اهداف جزو نیز
 از تعدادي از متشکل کمیته این اعضاي. کرد منصوب »ایران نفتی قراردادهاي در بازنگري« منظور به

 نفتی مذاکرات در حضور سابقه هاآن از برخی و بودند پیشین هايدولت در نفتی سابق مدیران و معاونین
 یک قالب در نفتی قراردادهاي در بازنگري کمیته. داشتند هم را ایران متقابل بیع قراردادهاي طراحی و

 کشورهاي در نفتی قراردادهاي پیرامون گوناگون مستندات و اطالعات ها،داده آوريجمع به دبیرخانه
 بود شده انجام هانامهپایان و مقاالت ها،سخنرانی قالب در که ایران نفتی قراردادهاي شناسی آسیب و دیگر

 اسفندماه چهارم و سوم در را نفت صنعت قراردادهاي جدید نظام اندیشیهم همایش کمیته، این. پرداخت
 روزه دو همایش حاشیه در بود قرار. نمود معرفی را شده طراحی قالب از کلیاتی و کرد برگزار 1392

 جدید قراردادهاي اولیه مدل پیشنهادي بند 12 ایران، نفت صنعت قراردادهاي جدید نظام اندیشی هم
 از بسیاري که اندیشیهم این در. گیرد قرار جامع بررسی مورد جداگانه میزگرد 12 قالب در ایران نفتی

 به توجهی قابل مالحظات و اعتراضات داشتند، حضور نفت صنعت دانشگاهی و فنی اساتید و متخصصان
  .2شد مطرح جدید الگوي کلیات
 پیشنهادي قالب طرح به ايگسترده هايمصاحبه و جلسات در ،)کمیته این رئیس ویژه به( بازنگري کمیته

 طرح رغمعلی ولی یافت حضور دانشگاهی و فنی هايجمع در و پرداخت شد، معروف IPC عنوان با که
 شد ادعا بعدها. نگردید ایجاد اولیه نسخه و پیشنهادي قالب در چندانی تغییر گسترده، ایرادات و اشکاالت

 قالب این مختلفی متخصصان و دانشجویان حضور در و ساعت صدها و جلسه 100 از بیش در که
 و است نشده ارائه قالب این از کاملی نسخه هیچ که بودند مدعی متخصصان هرچند است، شده ارائه
  .3اندنداشته دسترسی قرارداد، اصلی متن به گاه هیچ

                                                        
1 yon.ir/Ka2d 1392/ 05/ 24در تاریخ     

یکی . اخبار این همایش در وب سایت هاي مختلف پوشش داده شده است هر چند وب سایت اصلی آن پس از مدتی به کلی حذف شد  2
  /yon.ir/QWi4   :از وب سایت هاي مرتبط

مسعود درخشان، سید مهدي حسینی و سید مسعود میرکاظمی در گفتگوي ویژه خبري شبکه دوم سیما در  آقاباناز جمله مناظره   3
   yon.ir/9I3Z  :1394دي  12
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 را ایران نفتی قراردادهاي جدید الگوي کلیات نفت، وزارت پیشنهاد به 94 مهرماه 8 جلسه در دولت تهیأ

 در فارسی زبان به و اجمالی کامالً صورتی به بود شده  ارائه ماده یازده در که کلیات این. کرد تصویب
  .2شد ابالغ 1394 ماه آبان یازدهم در و 1گرفت قرار هارسانه اختیار
 هايدولت در نفتی مسئولین نفت، صنعت در حاضر فعاالن از برخی سوي از فراوان اعتراضات گیريشکل

 تا موجود قالب داشتن نگه محرمانه و شده ارائه کلیات به هارسانه و دانشجویان دانشگاهی، اساتید گذشته،
 بازنگري، کمیته اعضاي ویژه به نفت وزارت مسئولین که شد موجب ،)سال 2 گذشت از بعد( زمان آن

 دسترسی عدم علت به ولی شوند شده طراحی قرارداد بندهاي پیرامون توضیح به مجبور بارها و بارها
 قرار مذاکرات اصلی مبناي که( شده طراحی قرارداد انگلیسی متن نمونه و پیوستی هاينسخه به منتقدان

 هاخبرگزاري ملی، رسانه از اعم کشور ايرسانه فضاي که اي گونه به نبود کنندهقانع هاپاسخ این ،)گیردمی
 در فراوان ابهام وجود علت به اما پرداختندمی موضوع این به همچنان...  و نشریات ها،سایتوب و

  .3شدنمی دریافت روشنی پاسخ موضوع،
 نسبت دانشگاهی اساتید و متخصصان بیان و قلم در گسترده داخلی اعتراضات و فراوان ابهامات باوجود

 در 1394 آذرماه 8 و 7 روزهاي در نفتی، قراردادهاي در بازنگري کمیته پیشنهادي، قالب کلیات به
 بسیاري نمایندگان حضور با را نفتی قراردادهاي نهایی نسخه ،4»تهران کنفرانس« عنوان تحت همایشی

 برگزار لندن در کنفرانس این بود، قرار آن از پیش است ذکر به الزم. 5کرد رونمایی خارجی هايشرکت از
 اظهارنظرهاي. شد برگزار تهران در درنهایت تعویق، بار چند از پس داخلی، اعتراضات علت به ولی شود

 که بود این دیگر نکته. 6بود متفاوت کنفرانس، این برگزاري مکان پیرامون نفت وزارت مسئولین مختلف
 که شد معرفی خارجی و داخلی گذاران سرمایه به معرفی براي نفتی میدان 29 درمجموع کنفرانس، این در
 بخش میدان 21 از. داشتند قرار فراساحلی هاي بخش در میدان 8 و خشکی بخش در میدان 21

 براي فراساحلی میدان هشت درمجموع، و بوده نیافته توسعه میدان 9 و یافته توسعه میدان 12 فراساحلی،
 20 از بیش همچنین. بود نیافته توسعه میدان سه و یافته توسعه آن میدان پنج که شد انتخاب معرفی
 براي هستند، نیافته توسعه برخی و یافته توسعه برخی که فراساحلی و خشکی هاي بخش در گازي میدان
 خشکی بخش در گازي هاي میدان این اغلب که شدند انتخاب خارجی و داخلی گذاران سرمایه به معرفی

 گذاران سرمایه به معرفی براي نیافته توسعه میدان هشت تنها گازي، فراساحلی هاي میدان از. اند شده واقع
                                                        

  yon.ir/3G9D :جهت دسترسی به متن مذکور  1
٢ yon.ir/sL2N  

، صدا و سیما ...)طباطبایی، امام صادق و نظیر تهران، عالمه (ها هاي متعدد در دانشگاهبرگزاري جلسات و مناظرات و سخنرانی  3
به ویژه نشریات اقتصادي و حوزه (ها و نشریات متعدد ، روزنامه...)گفتگوي ویژه خبري شبکه دو، برنامه ثریا، رادیو اقتصاد، رادیو گفتگو و (

  .در این زمینه استاي از حجم اعتراضات خبري تنها نمونه -هاي گوناگون و وب سایت هاي تحلیلی، خبرگزاري)انرژي
٤ Tehran Summit 
٥ yon.ir/37eK و    yon.ir/7Fhr  

 yon.ir/T2c7     ،yon.ir/7KET    ، yon.ir/g1y3و  yon.ir/JN5V: در لندن ییمطالب درباره رونما یبرخ  6
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 به نسبت اعتراضات بر ،IPC قالب در توسعه براي نفتی هاي میدان این شدن مطرح .1بود شده برگزیده
 از یکی عنوان به را ها میدان این از برخی توسعه در داخل توان به توجه عدم و افزود هاواگذاري نوع این

  .2ساخت مطرح نفت وزارت جدید رویکرد اساسی اشکاالت
 و داخلی هايشرکت بین مشترك هايشرکت تشکیل از نشان جدید، نفتی قراردادهاي کلیات شدن مطرح

 نفت، وزارت توسط ارزیابی از پس داخلی صالحیت صاحب هايشرکت که بود قرار و داشت خارجی
  .3شوند معرفی
 فنی غیر زبان به مذکور قرارداد کلیات و بندها تشریح ضمن IPC قالب به منتقد متخصصان و هارسانه

 و سیاه جعبه یک عنوان به زمان آن تا که( نفتی قراردادهاي مفاهیم با را جامعه عمومی فضاي کوشیدند
 مطرح نمایندگان و انرژي اقتصاد اساتید از برخی حضور سازند، آشنا) شدمی تلقی فنی زبان با موضوعی

 و ابهامات اشکاالت، تشریح و منتقدان جمع در گذشته هايدولت در نفتی باالي رده مسئولین و مجلس
 دوم شبکه خبري ویژه گفتگوي در آن نمونه که شد دیگري اعتراضات موجب قراردادي، گونه این تبعات
 در آن اوج البته و یافت بروز و ظهور ملی رسانه هايبرنامه سایر در آن تبع به و 1394 ماه دي 12 در سیما

 اعضاي اعتراضات، این طی. 4گرفت شکل 1394 بهمن 10 در نفت وزارت مقابل در دانشجویان تجمع
 همان حد در جدید نفتی قراردادهاي به هاآن دسترسی که شدند مدعی نیز نهم مجلس انرژي کمیسیون

 ادعا اینکه ضمن ندارند؛ اطالعی آن انگلیسی نسخه و جزئیات از و است بوده وزیران هیأت مصوب کلیات
  .5دارد وجود هم فارسی و انگلیسی نسخه بین هاییتفاوت شدمی

 6ندارد اسالمی شوراي مجلس در تصویب به نیازي نفتی قراردادهاي کلیات تصویب قانون، به بنا هرچند
 دي در دولت، مصوبات تطبیق هیأت در ایران نفتی قراردادهاي پیشنهادي قالب بررسی با نیز مجلس ولی

 انتقادات همچنان اما. 7ندارد مشکلی قرارداد این تطبیق، هیأت ازنظر که کرد اعالم ،1394 بهمن و
 در و قانونی ازنظر اگر حتی کردندمی ادعا منتقدان و داشت وجود قراردادها این کلیات به نسبت مختلفی

 حضور و قرارداد این در موجود تعهدات پذیرش نباشد، وارد اشکالی قرارداد، واژگان و اجزاء تکتک
. داشت خواهد ناپذیريجبران تبعات ایران، نفت صنعت در سازوکار و شرایط این با خارجی هايشرکت
 خواستار را قراردادها این در مجلس بیشتر آفرینینقش مجلس، نمایندگان و منتقدین برخی اینکه ضمن
   8.شدند

                                                        
١  yon.ir/5PV0  

  yon.ir/28Wz  ،yon.ir/6Q1L   ،yon.ir/73ZU  : اعتراضات یناز ا یبرخ  2
   yon.ir/lq31  ،yon.ir/646u  : از جمله این انتقادات و ابهامات  3

٤ yon.ir/68vN  
٥ yon.ir/K6YJ 
٦ yon.ir/3bVT  
٧  yon.ir/c7z6  
٨ yon.ir/WVb4 yon.ir/yA7L  
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 در و 1پرداخت ایران نفتی قراردادهاي کلیات بررسی به کشور کل بازرسی سازمان اعتراضات، این از پس

 پیشنهادهاي با نفت وزارت و است ایراد 13 داراي پیشنهادي، قالب که کرد اعالم 1395 اردیبهشت
 اینکه ضمن. شد خواهد ارائه اصالحی نسخه و است کرده موافقت زمینه این در الزم اصالحات به مربوط

 معاون ریاست با مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد در موافقین و منتقدین حضور با راستا همین در جلساتی
 آن در که اشکاالتی از بسیاري که کردند اظهار منتقدین بعدها البته. 2شد تشکیل جمهور رئیس اول

 قرارگرفته توجهی بی موردي نهایی هاينسخه در بود، اصالحشان بر قرار و شده دانسته وارد جلسات
 را مخالف و موافق گروه دو هر نفتی قراردادهاي قالب تصویب و اصالح روند شدن طوالنی. 3است
 ماه در رهبري با 5دانشجویان و 4اساتید دیدار در آن به نسبت انتقادها طرح. بود داده قرار فشار تحت

  .داشت موضوع این به دانشگاهی نیروهاي حساسیت از نشان و بود توجه قابل نیز 1395 رمضان مبارك
 و کرد بررسی 1395 مرداد 13 در را) IPC( ایران نفتی قراردادهاي کلیات اصالحی نسخه وزیران، هیأت

 ولی بود شده انجام تغییراتی جدید، نسخه در. 6رساند تصویب به تغییر، 150 اعمال و ماده 4 افزودن با
 انرژي، و اقتصاد موضوعات با مرتبط هايکمیسیون در مجلس نمایندگان از برخی و متخصصان همچنان

  .بودند معترض اصلی اشکاالت نشدن اصالح و اعمال عدم به نسبت
 واژگان در اصالح صرفاً نه و بود قرارداد در »رویکرد« به مربوط منتقدان اعتراضی نقاط ترینمهم از یکی

 قرارداد در اصلی مشکل کرد،می تغییر نیز عبارات و واژگان از برخی اگر حتی وصف، این با. آن بندهاي و
 نفت بازار که هستند مدعی بازنگري کمیته هم و نفت وزارت هم مقابل نقطه در. بود پابرجا انتقادات و

 با و ندارد وجود ایران نفت براي کافی جذابیت نگیرد، قرار موردتوجه رویکرد این اگر و است کرده تغییر
 با رقابت در...  و وريآفن توسعه صیانتی، تولید خارجی، گذاريسرمایه جذب فرآیند در فراوان مشکالت

 جدید نفتی قراردادهاي منتقدین استنادات از یکی. شد خواهیم مواجه مشترك هاي میدان در ویژه به رقبا
 تضعیف زمینه قراردادي، الگوي این و بود جنوب خیز نفت مناطق در ویژه به ایرانی مهندسان کافی توان به

  .7کردندمی تلقی داخل توان
 که داشت ابراز ،دولت هفته مناسبت به ،تلویزیونی هايبرنامه از دریکی ،1395 مرداد 30 در نفت وزیر

 منظور به که مجلس غیرعلنی ايجلسه در ،1395 مردادماه 31 در و 8است شده برطرف منتقدین اشکاالت
 به منتقد نمایندگان از برخی جلسه این در. 9یافت حضور بود شده تشکیل جدید نفتی قراردادهاي بررسی
 همچنان کهبااین. کرد ارائه توضیحاتی نیز نفت وزیر و پرداختند نکاتشان بیان به پیشنهادي، الگوي

                                                        
١  yon.ir/fKfZ و   yon.ir/9nml  
٢ yon.ir/U64P  
٣  yon.ir/g3rN  
٤ yon.ir/127F  
٥  yon.ir/Vgg0  
٦  yon.ir/1trk  
٧ yon.ir/NAo5  
٨ yon.ir/O0H2 .حضور وزیر نفت در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما   
٩ yon.ir/1W7q  



  1396بهار ، 35 بهبود مدیریت، شماره     24

 
 نفتی قراردادهاي کلیات ،95 شهریور اواخر در بودند معترض نکاتشان به کافی توجه عدم به منتقدان

 وجود اعتراضاتی همچنان قراردادها، الگوي ابالغ از پس هرچند. 1شد ابالغ مجلس رئیس توسط جدید
 میلیارد 2,2 ارزش به کوپال و مارون یاران، هاي میدان در نفتی مخزن 4 توسعه قرارداد اولین ولی داشت
  .2شد امضا ایرانی نفتی هايشرکت از یکی و نفت ملی شرکت بین دالر

 IPC یريگ شکل یندفرا تحلیل -2-5

 ،IPC يابالغ و اجرا یب،تصو گیري،شکل فرآیند در موجود هايقوس و کش توصیف و گونهروایت بیان
 به ابتدا لذا. است ساخته فراهم را مدافع ائتالف چارچوب مدل از استفاده با آن تحلیل براي الزم زمینه

 الزم هايیلتحل ،آن از پس و شودمی پرداخته رام این در موثر پارامترهاي و هاگزاره تکتک بررسی
  .گیردمی صورت

  نسبتاً ثابت يپارامترها: الف
نخبگان و  ی،عموم یتگذشته، محل توجه و حساس سدهو خصوصاً نفت همواره در  يانرژ حوزه

 هايسرفصل از آن درآمدهاي مدیریت و حیاتی ماده این استحصال سازوکار. استبوده  یاستمدارانس
 یران،نفت در بودجه و اقتصاد ا. است يو اقتصاد یاسیو مباحث س یدانشگاه هايرشته از بسیاري اساسی

 هايحساسیت ي،استکبار و ضد يمبارزات ضد استعمار یلبه دل یگرد يدارد و از سو کننده ییننقش تع
 يبرا یکاف یتظرف يدارا یموضوع ینوصف، چن ینبا ا. آن وجود دارد یرامونپ سیاسی و اجتماعی فراوان

 تاریخی و سیاسی عاتزمنامجادالت و . مختلف را داراست هايافراد و گروه یندر ب یذهن یريدرگ یجادا
 ایران، و منطقه کشورهاي نفت بر تسلط جهت استعمارگر کشورهاي گاه و المللیبین هايشرکت حضور و

  . است نفت صنعت جهانی اهمیت بر بزرگ گواهی
 سوي از و دارند را عمومی چالشی و مسئله به شدن تبدیل قابلیت همواره نفت حوزه مسائل بنابراین،

 یهتک ین،عالوه بر ا. شوندمی ارزشیابی استکبارستیزي و استقالل چون هاییارزش منظر از دائما دیگر
 يو نهادها کند یمسلب  یزرا ن ینهزم یندم تحرك در اـع امکان ی،نفت يبودجه کشور بر درآمدها

  . خواهد کرد گیريتصمیم به موظف نهایت در را گیریمتصم
  بیرونی رویدادهاي: ب

را فراهم  ینفت يدر قراردادها يبازنگر یدهطرح ا ینهآن، زم تبع بھنفت  یروز ییرتغ ،همچنین و دولت تغییر
 و المللیبین تعامالت توسعه به نسبت نفتی قراردادهاي در بازنگري کمیته و نفت وزیر رویکرد. ساخت
 حضور الگوي یافتن قوت به منجر ها،تحریم شده برداشته از پس نفتی المللیبین قراردادهاي افزایش
دولت و مواجهه آن با  یکردنوع رو کهاین ضمن. مورد نظر شد يدر قراردادها ینفت المللیبین هايشرکت

                                                        
١  yon.ir/4HEj  
٢  yon.ir/V1rg 
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 حضور یدهطرح ا يو بستر الزم برا ینهزم ی،غرب يکشورها یو اعتماد به برخ المللیینمسائل ب
 و بود IPCچارچوب  یمبان ترینمهم از یکی که ساخت فراهم را نفتی یخارج هايشرکت تریطوالن

 ینهزم یندر ا یتیحساس ی،و عدم نشر اطالعات از قالب مورد طراح یدر ابتدا، به علت محرمانگ ھرچند
 و اندیشمندان جامعه و عمومی افکار الگو، اینبه  نسبتاطالعات  اولین انتشاربا  یوجود نداشت ول

در بروز فساد  یشینوجود تجارب ناموفق پ. کردند اتخاذ منفی موضع جدید، الگوينسبت به  متخصصان،
 استقبال کهاین ضمن ،افزود امر این بیشتر چه هر حساسیت بر نیزصنعت نفت  المللییندر تعامالت ب

 تعامل نوع به نسبت هاواکنش افزایش موجب پیشنهادي، چارچوب از نفتی المللیبین مطرح هايشرکت
بروز منافع  ساززمینه قراردادي چارچوب این مبادا، که کرد ایجاد را شائبه این و شد هاشرکت این با دولت

با روند  یبه علت همزمان یتحساس ینشود و ا یغرب يو کشورها ینفت المللیبین هايشرکت برايپنهان 
  .شد بیشتر ايهسته توافقات و مذاکرات وبرجام  یبتصو

  یگرعنوان باز به یمش و ورود به عرصه خط یاطالعات فن: ج
از  یکی یعموم گذاري یمش خط یینتب يها مدل یدر تمام یمهم اطالعات فن یاربه نقش بس توجه

اساس  بر ینفت يقراردادها یريگ شکل فرایند تبیین در] 16[ است مدافع ائتالف چوبچار هاي فرض یشپ
 اطالعات. دارد یمهم یارقراردادها نقش بس يو محتوا یاطالعات فن یلتحل یزن مدافع ائتالف چارچوب

  . است انیگرو شبکه باز یمش خط يمجوز ورود به باز فنی،
 که شدیارائه م یحداقل صورت بھ و یفن یصورت محرمانه و به زبان به یفن اطالعات IPCقبل از  تا

 ،قرارداد کلیات کهینباوجودا نیز IPC یاندر جر. نداشت وجود آن درباره عمومی گیريموضع امکان
 توسط اطالعات حداقلی انتشاردرواقع با . آن نامعلوم و خارج از دسترس بود یلشده بود اما تفص  مطرح

 مجموعهخود طراحان و  ،در گذشته. رفت پیشبه سمت ائتالف  ینمثلث آهن از یتخود طراحان، وضع
قراردادها به توافق  ینبر ا نفتی، هاي یدانفعال در م يها شرکت یلقباز  ذینفع يها گروه یزدولت و ن

 اطالعاتمختلف،  هايو رسانه يو خبر یعلم يها قراردادها در نشست یاتاما با انتشار کل. رسیدند یم
 یفن زبانموجب شد که  یزو اصحاب رسانه ن یانمشارکت دانشگاه. یافتانتقال  یروناز آن به ب یشتريب

 ینمثلث آهن يجا به بنابراین. شوند يوارد باز یزن یگريد يها شده و گروه تر ترجمه ساده یزبان به قرارداد
 در. داشتند یاردر اخت یفن یرغ یا یرا به زبان فن تکه اطالعا یممواجه بود یگراناز باز يا بار با شبکه ینا

 IPCدر مقابل طراحان و مدافعان  یبیرق ائتالفشد و  یشترب برهه یندر ا یفشار افکار عموم یجه،نت
  . شکل گرفت

  ها ائتالف ظهورو  باورها: د
مقدار از  یندسترس قرار گرفتن هم در. است یگرانباز يباورها یند،فرا ینا یلدر تحل یدينقطه کل دومین

و نقد قرارداد باهم  ینف یاتدر کل ینسپس مجموعه منتقد. ها را شکل داد نقدها و نگاه یج،تدر اطالعات به
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 یناناز کارآفر يا را به موضوع جلب کرد و عده مردم عامهتوجه  یز،ن ها رسانهورود . ائتالف کردند

 هايشرکت برخی موجود نفتی هايپرونده و نفتی فسادهاي و هاخیانت از برخی بهبا اشاره  یزن ی،مش خط
-خط فرآیند گسترده، انتقادات اثر در و گذاشتند تاثیرائتالف  یانفرصت استفاده کرده، بر جر از المللیبین

انتقادات طرف مقابل  يبرا يا کننده پاسخ قانع ین،ائتالف موافق شرایط، این در. رسید بستبن به مشی
  . نداشت

 یتهکم و نفت وزارت: برشمرد ینفعال در ائتالف موافقان را چن یگرانباز توان یم ینگاه کل یک در
 درساکت  يها رسانه یموافق و برخ هايرسانه ی،اقتصاد مقاومت یقراردادها، ستاد فرمانده يبازنگر

مجلس  نمایندگان از برخی توسط نیز ینائتالف منتقد. دهم مجلس نمایندگان ھمھ ومسئله قراردادها 
 و ییدانشجو هايگروه یمنتقد، برخ يها رسانه یشین،پ هايدولت نفتی مسئولین و وزرا از تعدادينهم، 

 یجادا با یرسانه مل تاثیر. بود شده تشکیلها  دانشگاه یداز اسات یهمچون برخ منتقد اشخاص همچنین
 مردم عامه و جامعه بدنه به موضوع اهمیت گسترش درخصوص  یندر ا یررسانگفتگو و خب يها فرصت

مجلس در  يها کل کشور و مرکز پژوهش یانقالب، سازمان بازرس يورود رهبر همچنین. بود توجه قابل
 یتاز فشار را به ائتالف موافق وارد ساخت و عمالً موجب تقو یموج یزن IPCاشکاالت  یخصوص بررس

  . ائتالف شد یشترتالش ب يفرصت برا یجادو ا

  مبارزه، خروج از انسداد هاي ياستراتژ یب،در ائتالف رق ضعف: هـ
  کننده یینتع ینقش ها یمش خط یريگ شد، باورها در شکل بیان ACFچارچوب  یفگونه که در توص همان
 عدم علت به ولی داشت توجهی قابل سرعت گیري،شکل مقام در ،IPC ینچند ائتالف منتقد هر. دارند
 بود IPCمخالفت با  ین،باور ائتالف منتقد یمؤلفه اصل. دچار ضعف شد خود، باورهاي نظام در نظر اتفاق

 حداقل یا و شدنمی یافت مطلوب مدل ساخت مقام در دیگريهسته سخت، باور مشترك  یناما در کنار ا
 اختمشترك در مقام س باور یک بر نظر اتفاق از مانع قد،منت یانجر یفط یگستردگ. نداشت تصریح
را در کنار مخالفت دنبال  یمختلف هاي یدها یک هرلذا . بود موجود وضع نفی از پس مطلوب وضعیت

 ییراتممانعت از نفوذ، تغ یا یاز توان داخل یتحما یلبه دل المللی ینمخالفت با هر نوع قرارداد ب. کردند یم
 شکست مورد در ختلفو احتماالت م یاتتا جزئ یمتنوع و متفاوت در مفاد قرارداد اعم از ساختار کل

ضمناً به . شد یرها در ادامه مس که مانع از اتحاد آن بود منتقدین گروه باورهايجمله  از قرارداد، اجراي
مند نبود، عمالً نتوانست  بهره یخاص یخود، از نسخه اثبات یدر کنار جنبه نف ین،ائتالف منتقد ینکها یلدل
 ،ائتالف ینا گیريشکل بازمان  هم. ارائه دهد یجواب منسجم موافقان، و طراحانپاسخ به چالش  يبرا

و  شده منتقدین ائتالف تضعیف به موفق متعددي راهبردهاي از گیريبهره باقرارداد،  موافقان و طراحان
 و ظاهري اصالح. 2. منتقدین حضور با یژهو به بررسی و نقد فرایند اطاله. 1: را به اجرا درآورند یمش خط

. 3. گشت یبازمساختار قرارداد  یاتعمده نقدها به کل که یدرحال یجیتدر یندفرا یکدر  قرارداد جزئی
 نشده ابالغ باشد رسیده دولت هیات تائید به که کاملی و قطعی رسمی، نسخه هیچ هنوز که،این بر تاکید
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ارجاع پاسخ . 5. بردمی ینرا از ب یکه عمالً امکان استنادده قرارداد محتویات خواندن محرمانه. 4. است

  . شودمیقرارداد لحاظ  یلیتفص هاي یوستها در پ نکته آن ینکهمنتقدان به ا
و  ینبه مثلث آهن یتوضع یلاقدامات، ائتالف موافقان و طراحان قرارداد، مجدداً با تبد ینبا ا ،بنابراین

از ائتالف،  قیبر یگراناز باز یخارج کردن برخ یزمنتقدان و ن یفو تضع یاذهان عموم انصراف مچنینه
حوزه  یندر ا یمتصم اختیار ی،نظر قانون از ینکهتوجه به ا با یگر،د يسو از. زدند کنار راائتالف مخالف  این

 یاتبا مجلس نداشت و عمل یمواجهه حقوق  به یازيعمالً دولت ن ،دولت واگذار شده است هیأتبه  یزن
 یاسیس مواجههمجلس در انتخابات مجلس دهم،  یندگاننما یبترک ییربا تغ. ساخت ییرا نها یشخو

ً  یطیشرا یندر چن. شد یمنتف یباًتقر یزمجلس ن دولت  هیأت یببه تصو یقراداد نفت یدجد يالگو عمال
  .نداشت وجودقرارداد  ینانعقاد اول يبرا یمانع خاص یگرو د یدرس
  

 IPC تصویب فرایند طی مخالف و موافق هاي ائتالف مواضع -3 جدول

 حدود  
  توضیحات  منتقد ائتالف موضع  موافق ائتالف موضع  زمانی

 ایده طرح
 در بازنگري

   نفتی قراردادهاي

 راي جلسه
   اعتماد

 اعتماد راي کسب از پس  است نگرفته شکل  گیريشکل حال در
 کمیته نفت، وزیر توسط

  .شد منصوب بازنگري
-هم همایش
 نظام اندیشی

 قراردادهاي جدید
   نفت صنعت

 اسفند 4و 3
1392  

 و اصول با موافق
 در شده ارائه هايزیرساخت

  مذکور اندیشیهم

 به نسبت کلی انتقادات
 شد ارائه پیشنهادي کلیات

 نگرفته شکل ائتالف ولی
  .بود

 کلیات از اياولیه نسخه
  شد ارائه آنجا در قرارداد

 کلیات ارائه
 پیشنهادي قرارداد

 مجامع در
 توسط مختلف
  کمیته اعضاي

 طول در
 هاي سال

 و 1393
1394  

 کردمی سعی موافق ائتالف
 نبودن نهایی بر تاکید با

 هاينسخه اولیه، نسخه
 ولی کند ارائه را جدیدي
  .کردنمی تغییر آن کلیات

 طرح با مخالف ائتالف
 و کلیدي هايسوال

 نظیر استناداتی از استفاده
 داخل، توان در کافی قوت

 در قبلی ناموفق تجارب
 و المللیبین هايهمکاري

 قراردادهاي ساختار... 
  .کند نقد را پیشنهادي

 وزارت( دولت دوره، این در
 ،)دولت خود بدنه و نفت

 بروز خود از طرفانه بی موضعی
- تشکل و هارسانه ولی دادمی
  .داشتند انتقادي ورود ها،

 کرد تقویت را موافق ائتالف  1394 اواسط  برجام تصویب
- شرکت مثبت موضع با و

 المللی،بین نفتی هاي
 ساختار تصویب تسریع

 جذب براي را پیشنهادي
 خارجی گذاريسرمایه
  .ساخت مطرح

 طرح با مخالف، ائتالف
...  و برجام که نکته این

 هر تسلط براي فضاهایی
 هايشرکت بیشتر چه

 منافع و منابع بر خارجی
 را آن است کشور نفتی
 نه دانستندمی تهدید یک

  .فرصت

 و سیاسی اقتصاد مواضع
 به نسبت دولت رویکرد

- شرکت و غربی کشورهاي
 تقویت در المللیبین هاي

  .بود موثر موافق ائتالف
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 حدود  
  توضیحات  منتقد ائتالف موضع  موافق ائتالف موضع  زمانی

 کلیات تصویب
 جدید الگوي

 نفتی قراردادهاي
 هیأت در ایران
  دولت

 8 در تصویب
 ابالغ و مهر
 آبان 11 در

1394  

-پایه به نسبت همچنان  --- 
 جمله از قرارداد این هاي

 هايشرکت با مشارکت
 طوالنی حضور خارجی،
 عدم ایران، در هاشرکت
 انتقاد...  و فناوري انتقال

 مخالف را آن و کردمی
 مقاومتی اقتصاد مبانی

  .دانستمی

 الگوي کلیات ابالغ رغمعلی
 دولت، هیات طرف از جدید

 منتقدین اعتراضات گستردگی
 و شد آن فرآیند توقف موجب

 اعالم دولت طرف از نتیجه در
 نظرات بررسی آماده که شد

 آن اصالحات و منتقدین
  .هستند

 نسخه از رونمایی
 در قرارداد نهایی

 همایش
 کنفرانس«

  »تهران

 و 7 روزهاي
 آذرماه 8

1394  

 یک عنوان به را همایش این
 و نمود تلقی فرصت
 خارجی هايشرکت استقبال

 این قوت از نشان را آن از
  .دانست مدل

 کلیات تصویب
 هیأت در قرارداد
 مصوبات تطبیق
 توسط دولت

  مجلس

 بهمن و دي
1394  

 را خود موافق، ائتالف
 نشان اصالح به عالقمند

 که داشتمی بیان و دادمی
 شنیده را منتقدین نظرات

 نهایی هاينسخه در و است
 بخشی و کرد خواهد اصالح

 هاپیوست در هم آنها از
 نیز بخشی و شوندمی ارائه

  .هستند محرمانه

 در منتقدین از تعدادي
 توسط که متعددي جلسات
 و مقاومتی اقتصاد قرارگاه

 کلیات اصالح براي... 
 شدمی برگزار قراردادها

  . یافتندمی حضور

 شدن طوالنی و زمان گذر
 که شد موجب اصالح فرآیند
 کار ادامه از منتقدین از بخشی

 اینکه ضمن شوند، منصرف
 ها،بخش از برخی اصالح
 نتیجه در و رضایت موجب
 از دیگر برخی ریزش موجب

 تضعیف نتیجه در و منتقدین
  .شد ائتالف

 کلیات بررسی
 پیشنهادي قرارداد
 سازمان توسط

 و بازرسی
 13 شناسایی

 در اصلی اشکال
  آن

 اردیبهشت
1395  

 انجام اعالم از پس
 سازمان توسط اصالحات

 دوم نسخه و بازرسی
 هیات توسط تصویبی

 بیان منتقدین دولت،
 همچنان که داشتند

 پابرجاست اصلی اشکاالت
 از اندکی بخش تنها و

 شده اعمال اصالحات
  .است

 نسخه تصویب
 کلیات اصالحی

 نفتی قراردادهاي
 هیات در ایران
  دولت

 مرداد 13
1395  

 ماده 4 پیشنهادي نسخه در
 کلی اصالح 150 و شد اضافه

  .گرفت صورت جزئی و

 ابالغ و تصویب
 نهایی نسخه
 رئیس توسط

  مجلس

 شهریور
1395  

 بر همچنان موافق ائتالف
 ساختار این بودن مناسب

 تعجیل ضرورت و قراردادي
 علت به آن سازياجرایی در
 هافرصت رفتن دست از

  .داشت تاکید

 از اعتراضاتی همچنان
 وجود منتقدین سوي
 ائتالف عمالً ولی داشت
 هر بود رفته بین از منتقد
 رضایت معنی به چند

  .نبود منتقدین

 در اینکه با موافق ائتالف
 موضع در گاه زمان، طول

 به ولی گرفتمی قرار ضعف
 و منابع به دسترسی علت

 در گذاري قانون ساختارهاي
 پیشنهاد فقدان و کشور

 تصویب به موفق جایگزین،
  .شد مذکور قراردادي چارچوب
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   گیرينتیجهو  يبند جمع -6

 در که است آن نیازمند گاز و نفت حوزه در جمله از مشیخط مختلف هايحوزه در هنجاري تجویزهاي
 مشی،خط فرایند هاينظریه میان در. کنیم ارائه هامشیخط گیريشکل و ظهور فرایند از توصیفی ابتدا

 دانش عنصر بر تاکید با) است مقاله این در شده استفاده تحلیلی چارچوبکه ( مدافع ائتالف چارچوب
  . پردازدمی هامشیخط این گیريشکل فرایند ترسیم به تغییر عوامل و نهادي شرایط ائتالف، باور، فنی،

 IPC ینفت یدجد يقراردادها گیريشکل فرایند مدافع، ائتالف چارچوب از استفاده با نوشتار این در
 راهبردهايو  یفشار افکار عموم یب،به آن، ظهور ائتالف رق یو دسترس یانتشار اطالعات فن. شد يواکاو

 به توجه با. را شکل دادند IPC یبفراز و نش یکدیگر،بودند که در تعامل با  یعوامل ترینمهم مبارزاتی
 یتوال يدارا یکرد که به نوع یمترسو ظهور آن  IPCبه  یدنسه مرحله را در رس توانمی عوامل، این
  :هستند یزن یزمان
 یلائتالف به دل گیريشکل سپس و شبکه به آهنین مثلث از وضعیت تغییر: بازیگران تغییر مرحله .1

کم  ي،بازنگر یتهکم يبا انتشار اطالعات توسط اعضا. یدمنتقد جد یگرانانتشار اطالعات و ورود باز
 .  یافتعرصه، گسترش  ینا یگرانباز یرهو دا یافت یشافزا یدنسبت به قراداد جد یکم آگاه

فشار ائتالف  ی،ظهور ائتالف، فشار افکار عموم: گذاريمشیبست در خط بن گیريشکل مرحله .2
 افزایش و جدید بازیگران ورود با. یمش خط یندبست در فرا بن یتبا ابزار انتقاد و رسانه، درنها یبرق

 زمینه نقد، و گفتگو فضاي ایجاد با هارسانه از جمعی. گرفت شکل قیبر ائتالف مرور به انتقادات،
 مسئوالن و نهادها نیز و عمومی افکار حساسیت رفته، رفته. کردند فراهم را رقیب ائتالف حیات

 مدافع ائتالف به را فشار از موجی حساسیت، این. یافت افزایش موضوع به نسبت کشور سیاسی
 مشروعیت فرایند که حدي به قرارداد؛ ضعف موضع در را هاآن و کرد ایجاد جدید قرادادهاي

 . شد بستبن و توقف دچار نفتی، قرارداد نوع این به قانونی بخشی
 ین،و جلسات نقد با حضور منتقد بررسی طوالنی کردن: انسداد از خروج و رقیب تضعیف مرحله .3

اصالحات  ین،در حال تدو هاي یوستو ارجاع به پ یسینو یکل(از اصالح قرارداد  یاعمال نوع خاص
 ياز ائتالف مخالف، ضعف در وحدت باورها ینفت ینفعال ی، خروج برخ)یجیتدر ی،و جزئ يصور

در ائتالف نوظهور، کاهش فشار  یاجماع یجابیا کارراه نداشتن مختلف، هاي یهائتالف مخالف در ال
جامعه و وجود قدرت  یگربه مسائل د راف،انص و بررسی طوالنی شدن یلبه دل یافکار عموم

قرارداد از بن بست  ینا یحقوق یبخش یتمشروع ینددر دولت، منجر به آن شد که فرا گیري یمتصم
مورد  مشیخط شد موفق IPCصورت، ائتالف مدافع  ینبد. قرارداد منعقد شود ینخارج شده و اول

 . نظر خود را به سرانجام برساند
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  : است شده کشیده تصویر به ايمرحله سه فرایند این ،4شکل  در

 IPC ایران نفتی جدید قراردادهاي گیري شکل مراحل  - 4 شکل

 قوت نقطه یک ،IPC گیريشکل فرآیند یمترس يچارچوب ائتالف مدافع برا یلیقوت تحل یابیارز در
بر عنصر اطالعات و نظام  یهچارچوب با تک ینا: مشاهده کرد توانمی را کلی ضعف نقطه یک و کلی

از  یقابل قبول یهتوج کهاین ضمن کند، يبند ها را صورت ائتالف یريگ توانست نحوه شکل یخوب باورها به
 یرونیکاهش فشار ب یزو ن یمش مشترك خط يشکست ائتالف نوظهور را در دو عرصه ضعف باورها یلدل

 ینا یجنتا یبلندمدت است ول یندهايفرا بر ACF یريکارگ در به یدتأک یشترینهرچند ب. ارائه کرد

 مشی خط انسداد

راهبردهاي 
  مبارزاتی

 موافق ائتالف
تضعیف 

 رقیب ائتالف

تقلیل فشار 
افکار 
 عمومی

ضعف نظام 
باور ائتالف 

 مخالف

 شکنی بست بن

 رقیب ائتالف ظهور انتشار و دسترسی بھ اطالعات
 آھنین مثلث
 گیری تصمیم

 نقد به همراهی جریان رسانه جریان

بھ ائتالف فشار 
 موافقین از مسیر نقد

ایجاد فشار افکار 
عمومی علیھ 
 ائتالف موافق

ایجاد حساسیت در 
نھادھای حکومتی و 

فشار بھ ائتالف 
 موافق

انفعال ائتالف 
 موافق 

مرحله 
 اول

 مرحله
 دوم

مرحله 
 سوم
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 کاربست و تحلیل قابلیت از یزمدت ن کوتاه یندهايفرا یلچارچوب در تحل ینکه ا دهدیپژوهش نشان م

  . برخوردار است یخوب
تأمل  نیازمند ACFدر  یبرق يها ائتالف یمبارزات هاي ياستراتژ يواکاو رسد یبه نظر م دیگر، سوي از

 یبلو و یهسابات یلیکرد اما در مدل تحل یفاا یديکل ینقش ،IPCاست که در موضوع  یشتريوتمرکز ب
 در باورها. دهد افزایش را ACF یلیقدرت تحل تواندیامر م ینا. شده است ، کمتر به آن پرداخته)2013(

مدل به  توجهرو، چون  یناز ا. ییرنددر کوتاه مدت قابل تغ هااستراتژي اما دارند تغییر قابلیت بلندمدت
ممکن است  یکه حت یمدت کوتاه یمبارزات هايياست، از توجه به استراتژ مدت یطوالن یندهايفرا یینتب

و  کندیارائه م یتوجه قابل یجهمبارزه و نظام باور، نت ياستراتژ یبترک. کندیم يباشند خوددار ینانهب کوته
 ACF در یگرانباز ییفرض رفتار عقال ینا. کنند یلزوماً بر اساس نظام باور عمل نم یگرانباز ینکهآن ا

 هاي یطلبنفع به توجه آنکه سخن دیگر به. گیرد یرا در برنم یگراناست و همه باز یناقص فرض
 تر،عمیق تحلیل براي کنند یکه منطق رفتار بر اساس باورها را مخدوش م یگرانباز یمدت برخ کوتاه
 سعی عقالیی بازیگران چند هر. گیرند قرار بیشتري تاکید مورد مدل در بایستمی و است ضروري بسیار

توجه  یزنکته ن ینبه ا یدبا یبر اساس نظام باور خود حرکت کنند ول ت،کسب منفعت بلندمد يبرا کنندمی
  . یستن یو عموم یشگیفرض، لزوماً هم ینکرد که ا

 بررسی مورد مدافع ائتالف چارچوب منظر از مقاله این در نفتی جدید قراردادهاي ظهور موضوع گرچه
-خط فرایند هايمدل و هانظریه سایر کاربست اما داد قرار اختیار در را توجهی جالب نتایج و گرفت قرار

 نحو به را نفتی قراردادهاي ظهور در تغییرات این و کند ایجاد متفاوتی تحلیلی زوایاي تواندمی مشی
 از بهتري فهم تواندمی هم ها،مدل و هانظریه سایر کاربست از حاصل نتایج مقایسه. دهد نمایش دیگري
 و هامدل سایر ضعف و قوت تواندمی هم و کند بیان نفتی قراردادهاي عرصه در مشیخط تغییر واقعیت
 پژوهش مسیر که شودیم یشنهادپ رو، این از. دهد نشان مدافع ائتالف چارچوب با مقایسه در را هانظریه

 مدیریت امکان قرادادها، عرصه در مشیخط تغییرات واقعی بستر از تردقیق فهم. یابد ادامه عرصه این در
  .سازدمی فراهم عرصه این ذینفعان براي را تريهوشمندانه عمل و
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 IPC ایران نفتی جدید قراردادهاي گیري شکل مراحل -5 شکل

  
  
  

 مشی خط انسداد

    راهبردهاي    
  مبارزاتی

 موافق ائتالف

 تضعیف
 رقیب ائتالف

 فشار تقلیل
 عمومی افکار

ضعف 
نظام باور 
ائتالف 

 شکنی بست بن

 آهنین مثلث رقیب ائتالف ظهور اطالعات به دسترسی و انتشار
 گیري تصمیم

رسانه جریان همراهی به نقد جریان

 ائتالف به فشار
 مسیر از موافقین

 افکار فشار ایجاد نقد
 علیه عمومی
 موافق ائتالف

 حساسیت ایجاد
 نهادهاي در

 فشار و حکومتی
 موافق ائتالف به

 ائتالف انفعال
  موافق

 مرحله
 اول

 مرحله
 دوم

 مرحله
 سوم
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