تاریخ نفت

نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 905

آشنایی با نفت مکزیک در سالهای  1880تا 1970

خصـوصی یا دولتـی
مسـالهایـنبـود
(بخش دوم)

در ژانویه سال  1917اعالم
شد که قانون اساسی جدید
کشور از اول ماه می همان سال
به مرحله اجرا درخواهد آمد .ماده 27
آن به مالکیت منابع طبیعی میپرداخت که
در واقع موضوع اصلی انقالب دهقانی در حال
شکلگیری بود .در مورد بخشهای روزمینی هم در عین تاکید بر
حراست از حقوق مالکیت مطلق ،مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته شد ،ولی قرار بر آن شد که
منابع معدنی در قلمرو مالکیت دولت باقی بماند ،کلیه منابع و مواد معدنی موجود در رگهها ،الیهها یا
ذخایر زیرزمینی متمایز از عناصر تشکیلدهنده زمین ،مانند سوختهای جامد معدنی ،نفتی و
هدیروکربنی جامد ،مایع یا گاز در مالکیت مستقیم ملت قرار دارد...

در تمام این موارد حق مالکیت ملت مسلم است و تفکیکناپذیر و تنها دولت
مرکزی مجاز است با این شرط که فعالیت روی آنها به صورت منظم و پیوسته
انجام شود ،امتیازات الزم را اعالم نماید (ماده  ،27قانون اساسی )1917
این قانون اساسی جدید ماده کالوو را نیز دربر میگرفت:
فقط اتباع مکزیک و کسانی که تابعیت این کشور را پذیرفتهاند و شرکتهای
مکزیکی حق اکتساب مالکیت ارضی ،آبها و سرشاخههای آنها را داشته یا امتیاز
بهرهبرداری از معادن ،آبها یا سوختهای معدنی را میتوانند کسب کنند...
دولت میتواند این حقوق را به خارجیهایی واگذار کند که براساس توافق با
وزارت امور خارجه ،در رابطه با این موارد ،خود را اتباع مکزیک بدانند و به
دنبال جلب حمایت دولتهای متبوع خود نباشند( .ماده ،27
قانون اساسی)1917

کمیته مسئول تهیه پ
 1884که حقوق مالکیت
احتماال از همان بدو امر م
را چه کال و چه دائما ،در ر
بوده است ،به دیگری واگذ
با تعصب و خشکاندیش
معدنی جنبه مطلق داشت
از طرف دیگر ،با همان خ
مطلق بر منابع معدنی ج
منابع معدنی هیچگاه نمی
طرفین نمیتوانست یا نم
نظارتی ک

کنتر
نفتی را در اخت
مخالف بود .با این وصف ج
میکند .به همین ترتیب،
نیز ماده  27را عطف به م
حقوق بشر اعالم کرد .با
به حمایت از ماده  27س
زمینداران مکزیکی در ب
چاره است .به عبارت دیگ
که منابع نفتی معموال به
انقالبی تقسیم اراضی منا
حقوق مالکیتی همیشه ب
نفع آن منافع ملت قربانی
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