مقدمه مؤلف
در قرن 19ميالدي و پس از انقالب صنعتي ،براي توسعه و پيشرفت به سوخت بيشتري
نياز بود .در سال  1859ميالدي شرکتي در پنسيلوانا واقع در ايالت متحده آمريکا تصميم

گرفت که براي يافتن نفت و درست کردن يک چاه ،زمين را حفاري کند .مشکالت

زيادي وجود داشت ولي سرانجام در بيست و هفتم ماه اگوست سال  1859ميالدي مته
حفاري آنها از ميان سنگها گذشت و به يک مخزن عظيم نفت رسيد.

از آن روز تا امروزه بسياري از اشيا و لوازمي که در اطراف ما وجود دارند و حتي برخي

از لوازم ضروري زندگي ،از طالي سياه يا نفت خام ساخته شدهاند .اگر نفت نبود بخش

بزرگي از زندگي امروزي ما متوقف ميشد .نفت مشتمل برنفت خام ،گاز طبيعي و ميعانات
گازي ،کاالي خاص و استراتژيکي است که نميتوان آنها را در رديف ساير کاالها قرارداد.

نفت براي کليهي کشورها اعم از توليد کننده و يا مصرف کننده اهميت بسيار زيادي دارد.
کشورهاي توليد کننده به نحو فزايندهاي به توليد نفت و درآمدهاي حاصل از آن وابستهاند

و از آن طرف تمدن و شکوفايي اقتصادي کشورهاي صنعتي و مصرف کننده نيز به تأمين

انرژي متکي ميباشد.

مسايل مرتبط با نفت از جهت اکتشاف و توليد ،سرمايهگذاري ،انتقال فناوري ،حمل و نقل،
تجارت ،مصرف و تبعات زيست محيطي و امثالهم تنها جنبه داخلي ندارند بلکه اکثر مسايل
و روابط مرتبط با نفت داراي تبعات بينالمللي و فرامرزي ميباشد که برخورد با آن مسايل

و تنظيم روابط مربوط مستلزم آگاهي از دانش حقوق نفت است .همچنين با توجه به نياز

روزافزون صنايع به نفت ،اهميت قراردادهاي نفتي بيش از پيش احساس ميشود .لذا آثار

قراردادهاي نفتي نقش تعيين کنندهاي در حيات اقتصادي کشورهاي نفتخيز الخصوص
جمهوري اسالمي ايران دارد .توجه به قراردادهاي نفتي از آن جهت مشعر بر اهميت است

که با شناخت قواعد حقوقي حاکم برقراردادها ،ميتوان به يک قرارداد خوب و مطلوب

رسيد .انعقاد قراردادهاي نفتي امري کامال تخصصي و فني ميباشد و در حقوق تجارت

بينالملل اين نوع قراردادها نقش مهمي را ايفا ميکنند.

در اين کتاب سعي شده است با مروري بر تاريخچه قراردادهاي نفتي از آغاز تاکنون،
در فصل اول به بررسي اصول و قواعد حقوقي حاکم برقراردادهاي نفتي ايران بپردازد.

نويسنده کتاب در فصل دوم ضمن بررسي ماهيت انواع قراردادهاي نفتي در ايران ،به

تحليل نقاط قوت و ضعف آنها پرداخته و در اين دو فصل در پي پاسخ به اين سواالت
است؛ آيا قراردادهاي نفتي ايران از آغاز تا اکنون داراي يک چهارچوب واحد بودهاند؟
آيا قراردادهاي نفتي بايد داراي يک چارچوب واحد باشند؟ و نهايت ًا ،چه نوع قراردادي

ميتواند تضمين کننده منافع و مصالح ملي کشور باشند؟

در فصل سوم با مروري بر اختالفات حقوقي مربوط به صنعت نفت ،به بررسي روشهاي

حل و فصل اختالفات نفتي و بخصوص نهاد داوري پرداخته شده است .در فصل آخر
ابعاد تحريمهاي اقتصادي ،تحريمهاي اياالت متحده و شوراي امنيت پيرامون صنعت

نفت جمهوري اسالمي ايران مورد کنکاش قرار گرفته است .در اين کتاب سعي شد که

مسايل مربوط به قراردادهاي نفتي ايران به نثري روان و در عين حال مستحکم در اختيار
خوانندگان قرار بگيرد و مطالب آن ميتواند براي حقوقدانان و محققين اين رشته مفيد
فايده باشد.
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