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صيانت از ميادين مشترك نفت و گاز ايران

امــروزه انــرژي به عنــوان يكــي از مهمتريــن 
پارامترهاي حاكم بر معادالت بين المللي و منطقه اي، 
نقــش تأثيرگــذاري در ارتباطات بيــن دولت ها ايفا 
مي كنــد. نيــاز دولت هــا به انــواع مختلــف انرژي 
به خصــوص منابع نفت و گاز جهت نيــل به اهداف 
توســعه اي و ايجاد نوعي برتــري اقتصادي، نظامي و 
در نتيجه سياســي سبب شده اســت تا مسائل مربوط 
به اين نياز، محور بســياري از تعامــالت و منازعات 

بين المللي در قرن اخير قرار گيرد. 
ميادين مشــترك نفــت و گاز با توجه به ماهيت 
سيال قابل برداشت و موجود در مخزن در معرض اين 
تهديد قرار دارند كه در صورت عدم برداشت به موقع 
از ميدان و نيز بهره برداري مستمر طرف مقابل، نفت و 
گاز موجود در بخش تحت حاكميت يك كشور به 
ســمت مقابل مهاجرت كرده و مورد برداشت كشور 
همسايه قرار گيرد. لذا عالوه بر نگاه صيانتي و فني كه 
در مــورد ميادين هيدروكربوري داخــل مورد توجه 
قرار مي گيرد، نگاه رقابتي نيز پيرامون ميادين مشترك 
مطرح مي شود و اتفاقاً به دليل مسائل مربوط به امنيت 
و مصالح ملي عموماً چنيــن نگاهي غالب مي گردد. 
اگرچــه حقوق بين الملل حق حاكميــت دولت ها بر 
منابع طبيعي واقع در فالت قاره را به رسميت شناخته 
اســت، اما در خصوص منابع طبيعي مشترك بين دو 
يا چند دولــت، خألحقوقي قابل توجهي وجود دارد. 
بــا  اين وجــود، رويه دولت ها و مراجــع بين المللي و 
دكتريــن حقوقي، حاكــي از وجود يــك قاعده ي 
حقوقي شكلي بر مبناي همكاري دولت هاي ذي ربط 
در بهره بــرداري از اين منابع اســت؛ همانند آنچه در 
درياي شمال بين انگليس، نروژ، هلند و ديگر طرف ها 

وجود دارد.
در حال حاضر مخازن مشــترك هيدروكربوري 
در نقــاط مختلف دنيــا از الگــوي حقوقي خاص و 
يكتايــي پيروي نمي كنــد و هر يك تحت شــرايط 
اجتماعي و سياســي و تاريخي متفاوِت منطقه ي خود 
و منطبــق با نظام اقتصادي حاكــم بر آن جوامع تغيير 
مي كند. در برخي مناطــق، اين منابع هيدروكربوري 
مشــترك به مالكيــت خصوصي اما مشــترك مابين 
چند شــركت خصوصي در آمده است، در حالي كه 
در مناطق ديگر، مخازن مشترك تحت مالكيت چند 
دولت مستقل قرار داشته و در نتيجه از الگوي حقوقي 

متفاوت دولت خــود پيروي مي كند. در اكثر ميادين 
مشــترك واقع در خاورميانــه از نظر طرفين صاحب 
ســهم، بهترين محل براي حفر چاه ها در اين ميادين 
نزديك خطوط مرزي است تا بيشترين بهره برداري از 
ميدان حاصل گردد. نتيجه ي غلبه اين نوع نگاه رقابتي 
در برداشت، پايين آمدن حجم كل سيال قابل برداشت 
براي هــر دو يا چند طرف ذينفع (رفتار غيرصيانتي با 
مخزن)، افزايش شديد هزينه ها، آلودگي هاي زيست 
محيطي و بعضاً تنش هاي سياسي است. هنگامي كه در 
مبحث نفت و گاز، سخن از موقيعت جغرافيايي ايران 
مي شــود، نخستين مقوله مهم جدا از مبحث ترانزيت 
انرژي، وجود ميادين مشــترك نفــت و گاز ايران با 
همســايه هاي خود خواهد بود. ايران در چهار منطقه 
مرزي داراي ميادين مشترك نفت و گاز با كشورهاي 
همسايه خود اســت كه براي برداشت از اين ميادين، 
درگير رقابتي سخت اما منطقي و صيانتي است. وجود 
مرز مشترك آبي و خاكي در برخي حوزه هاي نفت 
و گاز ايران با كشورهاي همسايه باعث شده است كه 
اين مسأله، اهميت بســيار زيادي در برنامه ريزي هاي 
كالن صنعت نفت داشته باشــد، به گونه اي كه از آن 
به عنوان خط مقدم صنعت نفت ياد  مي  شــود. وجود 
اين ميادين مشــترك دريايي و خشــكي، موضوعي 
درخور توجه است كه الزامات و ضرورت هاي ويژه 
خود را مي طلبد. هر چنــد از ميان الگوهاي مختلف 
توسعه ميادين مشترك، الگوي عدم همكاري متقابل، 
در اكثر ميادين مشــترك ايران از طرف كشــورهاي 
همسايه حاكم شده است ولي، ايران بارها اعالم كرده 
كه آمــاده همكاري و مذاكــره در خصوص صيانت 
از منابع مشــترك نفــت و گاز مي باشــد. جمهوري 
اســالمي ايران معتقد اســت كه بايد به بحث توسعه 
و بهره برداري از ميادين مشــترك از زاويه اي غير از 
نگاه هاي سياسي و رســانه اي پرداخته شود و به جاي 
تقويت نگاه ايجاد كننده رقابت مخرب ميان طرفين، 
نگاه همكاري مشترك تقويت شود. احساسي نمودن 
فضاي حاكم بر تعامالت كشــورهاي ذينفع در زمينه 
بهره برداري از منابع مشترك مرزي آن گونه كه بعضاً 
در برخي رســانه ها به آن پرداخته مي شــود، موجب 
تحــت تأثير قــرار گرفتن فضاي همــكاري ميان دو 
كشور شــده و تالش هاي كارشناسي ميان طرفين را 
نيز تحت تأثير قرار مي دهد. به عنوان مثال در اين زمينه 

مي توان به همكاري هاي مشــترك ايران و عراق در 
خصوص توسعه ميادين نفتي مشترك ميان دو كشور 
اشاره كرد؛ به طوري كه طرفين براي دستيابي به يك 
مدل همكاري كه در عين رعايت مصالح سياســي و 
مالي دو كشور متضمن ايجاد يك همكاري بلند مدت 

باشد، گام هايي اساسي برداشته اند.
مياديــن مشــترك و پروژه هاي مربــوط به اين 
ميادين ملي هســتند و با ديد ملي بايد با آنها برخورد 
شود. در حال حاضر توســعه ميادين مشترك در تمام 
برنامه هاي وزارت نفــت در اولويت اول قرار دارد و 
در برنامه پنجم توسعه نيز اولويت اصلي به توسعه  اين 
ميادين داده شده و براي تك تك ميادين برنامه ريزي 
شــده اســت. در كنار مجموعه فعاليت هاي وزارت 
نفت، دستگاه ديپلماســي كشور نيز بايد رسيدگي به 
مسائل مشــترك مرتبط با حوزه هاي مشترك نفت و 
گاز را در اولويت سياســت خارجي كشور قرار دهد 
تا در سايه اين تعامالت اقتصادي، سياسي و بين المللي 
با كشــورهاي منطقه گرايش سرمايه گذاران و امكان 
بهره گيري از فن آوري هاي پيشــرفته افزايش يابد كه 
بي شــك در شتاب بخشــيدن براي رسيدن به قدرت 

برتر ايران در منطقه موثر خواهد بود.
دســتيابي به حقوق ايران در ميادين مشــترك و 
پيشــگيري از دست اندازي رقبا به سهم ايران، نيازمند 
عزم ملي با اتكا به تــوان علمي، اجرايي و تخصصي 
مديران و كارشناسان براي حل و رفع مسائل موجود 
در راســتاي توســعه و بهره برداري هرچه ســريع تر و 
بيشتر اين ميادين است و نبايد از خط مقدم اين صنعت 
كه همانا توسعه ميادين مشترك است، لحظه اي غافل 

ماند.
خوشبختانه طي دو سال گذشته تا كنون با راهبرد 
اســتراتژي اســتفاده از حداكثر توان و ظرفيت مالي، 
فنــي، مهندســي و اجرايي و با بهره گيــري از نيروي 
انساني متعهد و متخصص تحول اساسي در مجموعه 
وزارت نفــت در خصــوص برداشــت حداكثري از 
ميادين مشــترك ايجاد شــده و برنامــه وزارت نفت 
توسعه و توليد از تمام ميادين مشترك تا انتهاي برنامه 
پنجم توسعه كشور مي باشــد تا اين امكان و فرصت 
براي طرف مقابل براي برداشت افزون بر سهم خود، 

به هيچ وجه داده نشود.
سردبير


