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مقدمه
مرز مشترك ايران با عراق طوالني ترين مرز 
مشترك اين كشور با كشورهاي همسايه خود 
را تشكيل مي دهد كه شــاهد طوالني ترين 
جنگ قرن بيســتم نيز بوده اســت. اين مرز 
مشــترك يكي از نفت خيزتريــن مرزهاي 
سياســي دنيا تلقــي مي شــود. هم اكنون دو 
كشــور ايران و عراق پس از ســپري شدن 
دوران پر تنش ناشــي از جنگ هشت ســاله 
ميــان دو كشــور و در ادامــه آن دو جنگ 
معــروف اول و دوم خليج فارس ، در فكر 
بهره برداري هر چه سريع تر از منابع مشترك 
مرزي خود هستند. خوشبختانه به نظر مي رسد 
بيشــتر حداكثرسازي  بر خالف گذشته كه 
منافــع از طريق بهره بــرداري حداكثري از 
ميادين مرزي مشــترك مــورد توجه بوده، 
هم اكنون طرفين به دنبــال ايجاد چارچوبي 
مشــترك جهت بهر ه بــرداري بهينه از منابع 
مرزي خــود هســتند. اين امــر نويددهنده 
ايجاد الگويي جديد در بهره برداري از منابع

مشــترك مرزي  اســت كــه در صــورت 
موفقيت، زمينه ســاز ايجاد مرزهاي صلح و 
دوســتي در امتداد مرزهاي مشــترك ميان 
دو كشــور خواهد بــود. موضوعي كه مرز 
مشــترك ميان دو كشــور در طــول تاريخ 

كمتر شاهد آن بوده است.

نگاهي بر مرزهاي مشترك دو كشور 
دو كشور ايران و عراق در مسافتي در 
حدود 1458 كيلومتر داراي مرز مشترك 
هســتند. ايــن مــرز مشــترك از آبراهــه 
ارونــد رود آغــاز و تــا منطقــه  داالمپري 
(نقطــه مرزي مشــترك ايــران و عراق و 
تركيه) امتداد مي يابد. از كل مرز مشترك 
ميان دو كشــور حدود 105 كيلومتر مرز 
مشترك آبي است (در امتداد اروند رود) 
و مابقي را مرز مشــترك زميني (خشكي) 
تشــكيل مي دهــد[12]. دو رود دجلــه و 
فرات پس از پيوستن به يكديگر در شمال 
بصــره و در ناحيه اي به نــام "القرنه"، مرز 
آبــي بين المللــي ايــران و عــراق را با نام 
امتداد مســير خود شكل  "اروندرود" در 
مي دهند. به ترتيب اســتان هاي آذربايجان 
غربــي، كردســتان، كرمانشــاه، ايــالم و 
خوزســتان در اين خط ممتد و طوالني با 

عراق هم مرز هستند.
كشــور فعلي عراق در گــذر تاريخي 
بخشــي از قلمرو امپراطوري عظيم عثماني 
محســوب مي گرديد كه در فراز و نشيب 
تاريخي همواره داراي تعارضاتي با حكام 
ايرانــي بوده اســت. در مجموع از ســال 
1514 تا ســال 1980 ميالدي 25 درگيري 
در مرزهاي مشــترك دو كشــور به وقوع 

پيوســته است كه 24 مورد از آنها با دولت 
عثماني (عراق قبل از استقالل) و يك مورد 
نيز با كشــور عراق (پس از استقالل) بوده 
اســت (البته به غير از تنش هــا و منازعات 
كم شــدت در دهــه 1970 ميــالدي). به 
هر تقديــر، مرزهاي غربي ايــران حاصل 
معاهدات و قراردادهايي است كه از سال 
1555 ميالدي (عهدنامه آماســيه) تا 1975 
ميالدي (اعالميه الجزاير) ميان دو كشــور 
انعقــاد يافته اســت[1]. با توجه به تصويب 
معاهده 1975الجزائر در مجالس دو كشور 
و مبادله اســناد آن در اول تير ماه 1355 در 
تهــران ميان طرفين و همچنيــن ثبت كليه 
اســناد طبق ماده 102 منشــور سازمان ملل 
متحد در دبيرخانه سازمان ملل متحد، اين 
معاهده مبناي تنظيم روابط دو كشــور در 

زمينه مسائل مرزي به شمار مي رود[9].
مرز مشــترك دو كشور ايران و عراق 
شــاهد طوالني تريــن جنگ قرن بيســتم 
بوده اســت. تهاجم عراق بــه ايران در 31 
شهريور 1359 و تحميل جنگي ناخواسته 
بــه ايران، آخرين منازعه ميان دو كشــور 
همســايه است كه نهايتاً با پذيرش قطعنامه 
598 سازمان ملل متحد در 20 ژوئيه 1987 
ميالدي از سوي طرفين، خطوط مرزي به 

وضعيت سابق خود ابقا مي شود[1]. 

نگاهي بر روند تعامالت دو كشور ايران و عراق در 
بهره برداري از منابع مشترك مرزي

سعيد قنبرى   مديريت هماهنگى و نظارت بر توليد نفت و گاز
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 وضعيت فعلي مرز مشترك
با پذيــرش نهايي قطعنامه 598 ســازمان 
ملــل متحد، توافقنامــه ســال 1975 الجزاير 
يك بار ديگر به عنوان مبنايي جهت شناسايي 
مرزهاي مشترك دو كشــور به تأييد رسيد. 
ايــن در حالــي بود كــه در برخــي از مناطق 
مرزي به دليل از بين رفتن تعدادي از ميله هاي 
مــرزي، شناســايي دقيــق مرز مشــترك در 

هاله اي از ابهام قرار داشت. 
تشــخيص دقيق مرز مشــترك براي دو 
كشــور در راستاي اجراي عمليات اكتشاف، 
توســعه و بهره بــرداري از ميادين مشــترك 
مرزي بســيار حياتي است. جانمايي چاه هاي 
اكتشــافي يا توليدي و طراحي محدوده هاي 
مناسب جهت برداشت اطالعات لرزه نگاري 
از جمله مواردي اســت كه به تشخيص دقيق 

مرز مشترك بستگي دارد.
پس از ســرنگوني رژيم بعــث در عراق 
و روي كار آمــدن حكومــت جديد، دولت 
عــراق توســعه و بازســازي صنعــت نفت و 
همچنيــن بهره بــرداري از ميادين موجود در 
امتداد مرز مشترك با ايران را در دستور كار 
خود قرار داد. طرف ايراني نيز به شــدت در 
انديشــه بهره برداري از ميادين مشترك خود 
بــا عراق به ويژه ميادين فوق عظيم مرزي بود. 
اما در برخي مناطــق به دليل ابهامات مرزي، 

امكان بروز تعارضاتي ميان دو كشور وجود 
داشت.

در سال 2007 ايران از عراق درخواست 
نمود كه فعاليت در تعدادي از چاه هاي خود 
در ميدان مجنون در نزديكي مرز دو كشــور 
را به حالت تعليق درآورد. مشــخص بود كه 
قرارداد ســال 1975 الجزاير كه عراق آن را 
در ابتداي جنگ 8 ساله دو كشور به صورت 
يك طرفــه باطــل نمــود، مي بايســت مورد 
توجه و بررســي مجدد قرار گيرد تا شــرايط 
براي انجام برنامه هاي توســعه اي هر يك از 
دو كشــور ايران و عراق فراهــم گردد[14]. 
به عالوه، تجربه مشــكالت مــرزي به وجود 
آمده در سال 1388 در ميادين فكه و دهلران 
گرچه با درايت و حسن نيت مسئوالن ذيربط 
دو كشــور ايــران و عــراق مرتفــع و فضاي 
خصمانــه در حال شــكل گيري بر روابط دو 
كشــور به سرعت تلطيف شــد، اما نشان داد 
كــه در صورت عدم تشــخيص صحيح مرز 
مشــترك، امــكان بــروز مشــكالتي در امر 
بهر ه برداري از ميادين مشــترك مرزي ميان 

طرفين بسيار زياد است[2]. 
به عــالوه نبايــد فراموش كــرد كه بروز 
چنيــن مســائلي در روابــط ميان دو كشــور 
فرصت ســوء اســتفاده را براي بســياري از 
قدرت هــاي منطقــه اي و فرامنطقــه اي كــه 

به دنبال ايجاد تنش در روابط ميان دو كشور 
هستند، فراهم مي آورد.

با توجــه به تجربيــات فــوق و همچنين 
اهميــت و لزوم تعيين مرز مشــترك ميان دو 
كشــور ضروري بود كه مراجــع ذيربط در 
دو كشــور به ســرعت زمينه هاي بروز چنين 
اختالفاتــي را برطرف نمايند. بر اين اســاس، 
كميته هاي مشــترك دو كشــور به ســرعت 
فعال و نســبت به تعيين و بازســازي ميله هاي 
مرزي مشــترك دو كشــور اقدام نمودند. بر 
اساس اعالم مسئولين ذيربط در حال حاضر، 
عمليــات ميله گــذاري در بخــش اعظم مرز 
مشــترك دو كشــور به پايان رسيده است و 
تا پايان ســال جــاري (1391) وضعيت مرز 
مشترك دو كشور از لحاظ موقعيت ميله هاي 
مرزي و تعيين مرز مشــترك شفاف خواهد 

گرديد[3].

ميادين مشـتـــرك در امتــداد مرز 
دو كشور

مرز مشــترك دو كشــور ايران و عراق 
يكي از نفت خيزترين مرزهاي سياســي دنيا 
تلقي مي شــود. كشــور ايران داراي بيشترين 
تعداد ميادين و ساختمان هاي مشترك مرزي 
با كشور عراق اســت[6]. در واقع دو كشور 
ايــران و عــراق داراي 15 ميدان مشــترك 
هيدروكربوري در امتداد مرز مشترك خود 
هســتند[6]. ذخايــر نفت قابل برداشــت اين 
ميادين مشــترك در حدود 14 ميليارد بشكه 
برآورد مى شــود، به طورى  كــه 9 درصد از 
ذخايــر نفت خام ايران در مخازن مشــترك 
با عــراق قــرار گرفتــه اســت[4]. آمارهاى 
غير رســمى نشــان دهنده آن اســت كه ايران 
در يكصد سال گذشــته بيش از 200 ميليون 
بشــكه نفــت از ميادين مشــترك بــا عراق 
برداشت كرده اســت[4]. همچنين بر اساس 
گزارش هــاي موجود، طــرف عراقي روزانه 
نزديك به ســيصد هزار بشــكه نفــت از اين 

ميادين استخراج مي كند[10].
تــا چندى پيــش فقط ميادين نفت شــهر 
(مشــترك با نفت خانه عــراق)، پايدار غرب 
(مشــترك با فكه عراق) و دهلران (مشترك 
بــا ابوغريب عراق) به عنوان مهم ترين ميادين 
توليدي ميان دو كشور شــناخته شده بودند. 
اين در حالي اســت كه از يك طرف، كشف  مرز مشترك دو كشور ايران و عراق [20]
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ميادين عظيم يادآوران و آزادگان در خاك 
ايــران و در امتداد مرز مشــترك و از طرف 
ديگــر، اســتقرار دولت جديــد در عراق و 
طرح هــاي بلندپروازانــه ايــن دولــت براي 
افزايش توليد نفت خــام در كليه ي حوزه ها 
از جملــه حوزه ي مــرزي با ايــران از طريق 
توانمندي هاي شــركت هاي  از  بهره گيــري 
بين المللــي، طرفين را به شــدت در انديشــه 
توسعه ي هر چه سريع تر ميادين مشترك فرو 

برده است. 
از جملــه ميادين مهم مشــترك ميان دو 
كشــور، ميدان آذر مشــترك با ميدان بدره 
عراق است . اين ميدان نفتي در شرق شهرستان 
مهران واقع گرديده اســت. پس از انصراف 
شركت  هاي خارجي از حضور در اين پروژه 
از جمله شــركت نروژي استات اويل هيدرو 
نروژ و شــركت روسي گازپروم، در مهر ماه 
سال 1390 قرارداد توسعه ميدان نفتي آذر با 
كنسرسيومي داخلي شامل شركت مهندسى 
و ســاختمان صنايــع نفت ايــران (اويك) و 
صندوق ســرمايه گذارى بازنشستگى صنعت 
نفت امضا شــد. بر اين اســاس شركت ملي 
نفت ايــران برنامه توليد زود هنــگام از اين 
ميدان به ظرفيت 30 هزار بشــكه در روز طي 
36 مــاه آينــده و توليد بلند مــدت 65 هزار 
بشكه در روز را ظرف مدت 55 ماه از تاريخ 
امضــاي قرارداد بــه عنوان هــدف خود در 
نظر گرفته اســت[5]. اين در حالي اســت كه 
طرف عراقي ميدان بــدره را در جريان دور 

دوم مناقصات نفتي در دســامبر ســال 2009 
به كنسرســيومي شامل شركت هاي گازپروم 
نفت روسيه (رهبر كنسرسيوم)، كوگاز كره 
جنوبــي، پترونــاس مالــزي و TPAO تركيه  
واگذار كــرده و توليد 170 هزار بشــكه در 
روز را نيــز بــراي اين ميــدان هدف گذاري 
نموده اســت[15]. دولت عــراق انتظار دارد 
توليد نهايي از اين ميدان تا سال 2016 محقق 
گردد[16]. بر اساس اظهارات رسمي شركت 
گازپروم، توليد اوليه از اين ميدان تا ماه اوت 
ســال 2013 و به ميزان 15000 بشكه در روز 
محقــق خواهد گرديــد. همچنين شــركت 
Schlumberger نيــز بــه عنــوان پيمانــكار 
حفاري اين ميدان توســط شركت گازپروم 

انتخاب شده است[17].
قــرارداد توســعه ميــدان يــادآوران نيز 
در ســال 1386 ميــان شــركت ملــي نفــت 
ايران و شــركت ســاينوپك چين امضا شد 
[5] و هم اكنــون پــس از گذشــت چنديــن 
ســال  از امضــاي قــرارداد، از پايــان ســال 
1390 توليــد زود هنــگام به ميــزان حــدود 
20 هزار بشــكه در روز از ايــن ميدان آغاز 
گرديد. ايران توســعه اين ميدان را در سه فاز 
و با ســقف توليد نهايي 300 هزار بشــكه در 

روز در دستور كار دارد[5].
توســعه ميدان آزادگان در بخش ايراني 
در قالب دو پروژه آزادگان شمالي و جنوبي 
دنبال مي شود. قرارداد پروژه ي توسعه ميدان 
آزادگان جنوبي با مشــاركتي از شركت هاي 

CNPCI چين و شــركت نيكو امضا گرديد. 
هــدف از اين پــروژه توليــد در دو فاز و در 
ســقف 600 هــزار بشــكه در روز از بخش 
جنوبي ميــدان اســت[18]. قرارداد توســعه 
 CNPC ميدان آزادگان شمالي نيز با شركت
چيــن و با هــدف توليد در ســقف 75 هزار 
بشــكه در روز منعقد گرديــد[18]. در عين 
حــال، دولت عراق قــرارداد توســعه ميدان 
مجنــون را با كنسرســيومي از شــركت هاي

 shell و petronas بــا نرخ توليد 1/8 ميليون 
بشــكه در روز، نــرخ پــاداش 1/39 دالر به 
ازاي هر بشــكه توليد نفت اضافي و در بازه 
زماني 7 ســاله (تا سال 2017 ميالدي) منعقد 
نموده اســت. الزم به ذكر است كه شركت 
آمريكايــي هاليبرتــون حفــاري 15 حلقه از 
چاههــاي اين ميدان را با يــك قرارداد يك 
ســاله بــا شــركت shell بــر عهــده خواهد 
داشــت[19]. توليد فعلي از ميدان مجنون 54 
هزار بشــكه در روز اســت كه تا پايان ســال 
جاري ميــالدي به 175 هزار بشــكه در روز 

افزايش خواهد يافت[17]. 
در حوزه ديگــري از ميادين مشــترك 
مــرزي، دولت عراق توســعه مياديــن نفتي 
گروه ميســان شــامل ســه ميــدان ابوغراب، 
جبــل فوقــي و بــزرگان را بــا دو شــركت 
SNOOC و Sinochem بــه امضــا رســانده 
اســت. اين مناقصه در ابتدا برنده  اي نداشت. 
ولي بــا ادامــه مذاكــرات و پذيرفته شــدن 
پيشــنهاد وزارت نفت عراق بــراي پرداخت

2/30 دالر بــه ازاي توليــد هــر بشــكه نفت 
اضافي، قــرارداد اوليه توســعه ميادين گروه 
ميســان با اين شركت ها به امضا رسيد. هدف 
از طرح توســعه، توليد 450 هزار بشــكه در 
روز نفت خام از ميادين گروه ميســان است 
كه از اين ميان حدود 130هزار بشكه در روز 
از دو ميدان ابوغريب و جبل فوقي (مشترك 
با ميادين دهلران و پايدار غرب) ايران توليد 

خواهد شد.

لزوم و اهميت همكاري مشترك دو كشور ايران 
و عراق در بهره برداري از منابع مرزي مشترك

همان گونه كه در ابتداي اين گفتار نيز اشاره 
شــد، مرزهاي مشترك دو كشور چه قبل و چه 
پس از استقالل كشور عراق به دفعات شاهد زد 
و خورد ميان دو كشور بوده است. در واقع قرار 

  1    مراسم امضاي تفاهم نامه همكارى نفتى ايران و عراق در تير ماه 1388 [4]



ماهنامه  اكتشاف و توليد/ شماره 90 / خرداد ماه 1391

19

گرفتن منابع ارزشمند هيدروكربوري در امتداد 
مرز مشترك دو كشور اگر چه از نگاه مالكيت 
و ثروت عمومي براي هر كشور بسيار ارزشمند 
تلقي مي شــود، ولي چنانچه بهره برداري از اين 
منابع توســط طرفيــن در چارچوبــي خارج از 
حســن نيت صورت پذيرد و رقابت ناســالم به 
جــاي همكاري ســازنده در دســتور كار قرار 
گيــرد، در خوش بينانه ترين حالــت صيانت از 
مخزن و توليد بهينه از ميــدان تحت تأثير قرار 
خواهــد گرفــت و در بدبينانه تريــن حالت نيز 
بروز مسائل نامطلوب سياسي و ايجاد بحران در 

روابط ميان طرفين دور از انتظار نخواهد بود.
در هر حــال، موارد ذيل را مي توان از جمله 
نقاط مثبــت همكاري دو كشــور در توســعه 
ميادين مشترك در مقابل توسعه يكجانبه ميدان 

در خاك هر كشور برشمرد:
• صيانــت عملــي از ميــدان و مخــزن از 
طريــق اعمــال مديريت يكپارچه بــر مخزن و 
در نتيجــه، جلوگيري از بروز هرگونه آســيب 
به مخزن كه به واســطه بهره برداري يكجانبه و 
بدون توجــه به اصول توليــد صيانتي از ميدان 
اتفــاق مي افتد. به تبــع اين موضــوع عوايد و 
منافع حاصل از مخزن نيز در بلندمدت براي هر 

دو كشور حداكثر مي گردد.
• به همان ميزان كه بــروز تعارض در امر 
بهره بــرداري از منابع مشــترك مرزي موجب 
ايجــاد فضــاي بي اعتمــادي در روابــط ميان 
دو كشــور مي گــردد، افزايش همــكاري در 
بهره بــرداري از ايــن منابع ضمــن ايجاد يك 

رابطه پايدار و مستحكم اقتصادي، ضامن ايجاد 
آرامش سياســي در امتداد مرزهاي مشــترك 
دو كشــور خواهــد بود. موضوعــي كه عالوه 
بر انتفــاع اقتصادي دو كشــور زمينه هاي بروز 
هرگونــه اختالفات مرزي را تــا مدت ها از بين 
مي برد و منجر به ايجاد ثبات بلندمدت در مرزهاي 
مشترك دو كشور مي گردد. زيرا هر دو كشور 
تأمين منافع بلندمدت اقتصادي خود را در گرو 
ايجاد فضاي آرام در مرز مشــترك با همســايه 

مقابل خود مي بينند.
• در صورت توســعه يكپارچه و مشترك 
ميدان، هزينه هايــي چون جمع آوري اطالعات 
مورد نياز، پاكســازي ميدان (در صورت نياز) 
و از همه مهم تر هزينه توســعه و بهره برداري از 

ميدان كاهش چشمگيري خواهد داشت.
موجــود  شــواهد  بر اســاس  اگر چــه   •
شــده  برگــزار  مناقصــات  دوره  چنديــن  در 
نفــت  بازســازي صنعــت  و  توســعه  جهــت 
بــه  ايرانــي  شــركت هاي  از  نــامي  عــراق 
چشــم نمي خورد ولي، در صــورت حصول 
توافق ميــان طرفين، عالوه بــر ايجاد فرصت

 حضــور و معرفــي شــركت هاي نفتي ايران 
به طرف عراقي، زمينه حضور شــركت هاي 
بين المللي در امتداد مرز مشــترك دو كشور 

كمرنگ خواهد شد.

بررسي مذاكرات به عمل آمده ميان دو كشور
با توجه بــه وجود ذخاير هيدروكربوري 
فراوان در امتداد مرز مشترك دو كشور ايران 

و عراق و نظر به داليلي كه در بخش قبلي به 
آنها اشاره شــد، همكاري دو كشور ايران و 
عراق در بهره برداري از منابع مشترك مرزي 
از اهميت به سزايي برخودار است. موضوعي 
كه به درســتي در دستور كار مقامات ذيربط 

دو كشور قرار گرفته است.
مذاكرات مشــترك ميان دو كشــور به 
منظور امكان ايجاد ســازوكاري ميان طرفين 
جهت توسعه ميادين هيدروكربوري مشترك 
از سال 1385 آغاز گرديد[4]. در اين سال به 
دنبال بازديد چهار روزه  حســين الشهرستاني 
وزير نفــت وقت عراق و مذاكــره با همتاي 
ايراني خود، رسانه هاي ايراني گزارش دادند 
كه "يك كميته فني مشــترك جهت مطالعه 
مياديني كه بين دو كشــور مشترك هستند، 
تشــكيل خواهد شــد". بر اســاس اظهارات 
وزيــر نفت وقــت ايران "دو كشــور ايران و 
عراق توسعه ميادين مشــترك با يكديگر را 
به صورت مشــترك و با يك پيمانكار انجام 
خواهنــد داد". وي در ادامه يادآور شــد كه 
"پيش بيني مي شــود ايــن موضوع به كاهش 
توســعه  ســرمايه گذاري  هزينه هاي  شــديد 
و بهره بــرداري از مياديــن مشــترك منجــر 

گردد"[14].
در اوايل ســال 1386 نيز روزنامه الشرق 
االوســط به نقل از حســين الشهرستاني وزير 
نفت وقت عراق گزارش داد كه كشور عراق 
به دنبال دســتيابي به يك تفاهم با كشورهاي 
همســايه خــود شــامل ايــران و كويت در 
بهره برداري از منابع مشــترك مرزي اســت. 
وزير نفت عــراق در اين باره اين گونه اظهار 
نمــود كه "كشــور عــراق وارد مذاكراتي با 
كشورهاي ايران و كويت شده است. ما اين 
كشــورها را از ضرورت امضاي توافقنامه اي 
جهت يكپارچه ســازي ميادين نفتي و دوري 
از شرايطي كه در آن هر يك از طرفين فقط 
ناحيه مرزي خود را تحت كنترل داشته باشد 
كه منجر به برداشــت غير اقتصادي از ميدان 

مي گردد، آگاه نموده ايم"[14].
وزيــر نفــت وقــت عــراق در مصاحبه ي 
ديگري اعالم نمود كه "توافقنامه مشتركي ميان 
دو كشور ايران و عراق و در چارچوب معاهده 
بين المللي ميادين نفتي مشــترك امضاء خواهد 
شــد و بــا امضاي ايــن توافقنامــه ميادين نفتي 

مشترك بين دو كشور يكپارچه مي شوند"[8].

  2    امضاء صورتجلسه مشترك در دي ماه 1389
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اين گونــه اظهــار نظرهــا از جانــب مســئوالن نفتي دو كشــور 
بيانگــر درك طرفيــن از اهميــت و لــزوم دســتيابي به يــك توافق 
پايــدار در موضــوع بهره بــرداري و مديريــت يكپارچــه مياديــن 

مشترك  است.
اين مذاكرات در چندين نوبت متوالي ميان طرفين برگزار گرديده 
است. بررسي سير اين مذاكرات بيانگر تالش طرفين در يكسان سازي 
ديدگاه ها و تعاريف در زمينه مسائل قراردادي، حقوقي و مالي، ايجاد 
سازوكار مشاركت عملي ميان طرفين و در نهايت فراهم آوردن زمينه 

عملي توسعه چندين ميدان مشترك است.
براســاس تفاهم نامه اي كه در ســال 88 ميان دو كشور امضا شد، 
طرفين تصميم گرفتند تا ضمن شناسايي ميادين مشترك با يكديگر، 
به صورت آزمايشي يك ساختار اكتشافي، يك ميدان توسعه نيافته و 
يك ميدان در حال توليد را با يكديگر مورد بررســي قرار داده و در 

مورد نحوه همكاري به جمع بندي دست يابند[11].
يكــي ديگــر از مهم ترين محورهــاي مورد گفتگو توســط دو 
كشــور تدوين پيش نويــس جديد قراردادي به منظور مشــاركت در 
توســعه ميادين مشترك نفتي دو كشور بوده اســت. در حال حاضر، 
قراردادهــاي جديــد بيع متقابل ايــران و همچنين قرارداد توســعه اي 
عــراق داراي نقــاط مشــترك متعددي اســت. از ايــن رو، پيش بيني 
مي شــود كه امــكان توافق براي انعقــاد يك قــرارداد جديد جهت 
توســعه مشــاركتي ميادين نفتي مشــترك فراهم باشــد. بــا توجه به 
متقاعد شــدن مقامات عراقي در مورد برخي از ابهامات قراردادهاي 
بيع متقابل ايران، به نظر مي رســد دو كشــور براي توســعه مشــترك 
ميدان هــاي مــرزي خــود از يك نــوع قــرارداد خدماتي اســتفاده 
كننــد كه تركيبي از قــرارداد بيع متقابــل ايران و قــرارداد خدماتي

 (service contract) عراق باشد[11].
ظاهراً دو كشور ايران و عراق با علم و توجه به تفاوت سيستم هاي 
قانونــي، حقوقي و مالي جاري در هر يك از دو كشــور و در جهت 
ايجاد يك زبان مشــترك، مســائل مربوط به يكسان سازي بسترهاي 
قراردادي، حقوقي و مالي توســعه مشترك ميادين مشترك مرزي را 
مورد بحث و بررســي قرار داده اند و در اين زمينه به توافقاتي نيز نائل 

گرديده اند[4].
از ديگر موضوعات مورد بررسي در اين مذاكرات بررسي امكان 
تأســيس شركت مشترك ميان دو كشــور جهت راهبري و مديريت 
توســعه و بهره برداري از منابع مشترك مرزي اســت. بنابر اظهارات 
مســئوالن ايراني ذيربط تاكنون برخي از مجوزهاي قانوني مورد نياز 
جهت تأســيس اين شركت مشترك اخذ و ســاختار اين شركت نيز 
تعيين شــده اســت، اين در حالي اســت كه طرف عراقي نيز به دنبال 
اخذ مجوزهاي الزم و تأييد تشكيل شركت مشترك از جانب دولت 

متبوع خويش مي باشد[4].
شــايان ذكر است كه در حاشــيه برگزاري اين مذاكرات، طرف 
ايرانــي آمادگي خود را جهت ارائه خدمات فني از قبيل اكتشــاف، 
حفاري، بهره برداري و تعميرات مورد نياز در حوزه باالدستى صنعت 

نفت به طرف عراقي اعالم نموده است[14].

اگرچه به نظر مي رســد طرفين با شناخت مسير صحيح همكاري، 
گام هاي مثبتي را در اين زمينه برداشــته اند و از طرف ديگر اذعان به 
اين موضوع كه دســتيابي به هرگونه تفاهمي ميان دو كشور در حوزه 
ميادين مشــترك هم به لحاظ پيشــينه ي روابط تاريخي دو كشــور و 
هم تفاوت سيســتم هاي قانونگذاري دو كشــور بسيار وقت گير است 
ولــي، آنچه كه اين مذاكرات را تهديد مي كند طوالني شــدن روند 
مذاكرات اســت. نگاهي به تحوالت چندين ســال گذشته در حوزه 
ميادين مشــترك دو كشــور، بيانگر آن اســت از فاصله زماني آغاز 
مذاكــرات تاكنون و به موازات برگــزاري مذاكرات، دولت عراق با 
برگزاري دو دوره مناقصه، ميادين مشــترك بدره (مشترك با آذر)، 
مجنون (مشــترك با آزادگان) و ميادين نفتي گروه ميسان (مشترك 
با مياديــن دهلران و پايدار غرب) را جهت توســعه به شــركت هاي 
بين المللــي نفتي واگذار كرده اســت. در اين ســوي مــرز نيز طرف 
ايراني حداكثر تالش خود را در توســعه ميادين مشترك اعم از آذر، 
يادآوران، آزادگان و... نموده است. اگرچه طرفين به نتايج مثبت اين 
مذاكرات اميدوارند ولي، واقعيت آن است كه هيچ يك از دو كشور 
برنامه هاي توســعه اي خود را بــه بهانه به ثمر نشســتن اين مذاكرات 

متوقف ننموده اند.
شــايان ذكر اســت كه بنا بر سياســت گذاري هاي انجام شده در 
كميته هاي مشــترك دو كشــور، اولويت همكاري طرفين در توسعه 
ميادين مشــتركى اســت كه هنوز عمليات توســعه اين ميادين شروع 
نشده و يا مناقصات طرح توسعه ميدان در دو كشور برگزار نگرديده 
اســت. از اين رو، در حال حاضــر امكان توافق جهت توســعه ميادين 

مشتركي همچون آزادگان و آذر وجود ندارد [4و11].
بنابرايــن الزم اســت ايــن مُراودات بــا همت و مســاعي طرفين 
تــا حصول بــه نتيجه ي ملمــوس به صورت جدي تر پيگيري شــود و 
دستيابي به هرگونه توافق عالوه بر افق كوتاه مدت در چشم اندازهاي 

ميان مدت و  بلندمدت نيز در دستور كار قرار گيرد. 
اما در صورت طوالني شــدن مذاكرات، ممكن است حوزه هاي 
مشــترك يكي پس از ديگري توســط هر يك از دو كشــور جهت 
توســعه واگذار گردنــد و زمينه هاي همــكاري محدودتــر گردند. 
واقعيت آن است كه در صورت به مناقصه رفتن يك ميدان مشترك 
توســط يك يا هر دو كشــور و حاكم شدن سيســتم مالي، قانوني و 
حقوقي خاص در توســعه آن ميدان، امكان دستيابي به هرگونه تفاهم 

بعدي را با مشكالت متعدد روبرو مي سازد.

نتيجه گيري
اگرچه به نظر مي رســد بر اساس مذاكرات به عمل آمده ميان دو 
كشــور طرفين به موفقيت هاي قابل توجهي در زمينه ايجاد چارچوب 
مشــترك جهت بهره برداري از منابع مرزي مشترك خود دست پيدا 
نموده اند، ولي تحقق عملي توافقات به عمل آمده ميان دو كشــور به 
پيگيري هاي بيشــتري نياز داشته و در پيمودن سريع تر اين مسير اتخاذ 

تدابير ذيل مثمر ثمر مى باشد.
1-با توجه به نقش حياتي تعيين مرز مشــترك در تعيين سهم هر 
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كشــور و جلوگيري از بروز هرگونه تعارض در امر اكتشاف، توسعه 
و بهره برداري از منابع مشــترك مرزي، تعيين تكليف مرز مشــترك 
ميان طرفين از اهميت به ســزايي برخوردار اســت. بنابراين الزم است 
مســئولين ذيربط دو كشور موضوع تحديد حدود مرزي را با جديت 

بيشتري در دستور كار قرار دهند.
2-ضــروري اســت به بحــث توســعه و بهره بــرداري از ميادين 
مشــترك از زاويــه اي غير از نگاه هاي سياســي و رســانه اي پرداخته 
شــود و بــه جاي تقويــت نگاه ايجــاد كننــده رقابت مخــرب ميان 
طرفيــن، نــگاه همكاري مشــترك تقويت شــود. احساســي نمودن 
فضــاي حاكم بر تعامالت دو كشــور در زمينه بهره بــرداري از منابع 
مشــترك مرزي، آن گونه كه بعضاً در برخي رسانه ها به آن پرداخته 
مي شــود، موجب تحــت تأثير قرار گرفتن فضــاي همكاري ميان دو 
كشور شده و تالش هاي كارشناســي ميان طرفين را نيز تحت الشعاع 

قرار مي دهد.
3-طرفين دســتيابي به يــك مدل همكاري كــه در عين رعايت 
مصالح سياسي و مالي دو كشــور متضمن ايجاد همكاري بلند مدت 
نيز باشد را وجهه همت خود قرار دهند. بديهي است دستيابي به چنين 
مدلي عالوه بر اينكه زمينه بروز هرگونه كشمكشــي را در خصوص 
بهره برداري از منابع مشترك مرزي مرتفع مي كند، مي تواند به عنوان 
مدلي در ســاير حوزه هاي مشترك با ديگر كشورهاي همسايه به كار 

گرفته شود.
4-حضور عبدالكريم لعيبي در مســند وزارت نفت عراق و نگاه 
مثبت وي به توســعه مشــترك ميادين نفتي با توجه به ســابقه حضور 

فعــال وي در چندين دور از اين مذاكرات (البته به عنوان معاون وزير 
نفت در دوران وزارت نفت حســين الشهرســتاني) مي تواند به عنوان 
يــك فرصت و يــك گام به جلو در دســتيابي به يــك توافق نهايي 

تلقي شود. 
5-بــه همــان ميــزان كه بــروز تعــارض در امــر بهره بــرداري 
از منابــع مشــترك مــرزي موجــب ايجــاد فضــاي بي اعتمــادي و 
اختــالف ميان طرفين مي گــردد، افزايش همــكاري در بهره برداري 
و  پايــدار  رابطــه  ايجــاد  ضمــن  منابــع  ايــن  از 
ضامــن  كشــور،  دو  ميــان  اقتصــادي  مســتحكم 
مشــترك  مرزهــاي  در  سياســي  آرامــش  ايجــاد 
مرزهــاي  كــه  موضوعــي  بــود.  خواهــد 
مرزهــاي  از  مي توانــد  را  كشــور  دو  مشــترك 

خصومت و اختالف به مرزهاي صلح و دوستي مبدل سازد. 
6-اگرچه بر اســاس شــواهد موجود طرفين همكاري در توسعه 
مشترك تعدادي از ميادين مرزي را در دستور كار خود قرار داده اند، 
ولي واقعيت آن اســت كه در صورت طوالني شدن اين مذاكرات و 
عدم دســتيابي بــه نتيجه عملي و مورد قبول طرفيــن، هيچ يك از دو 

كشور منتظر طرف مقابل نخواهد ماند.
7-از نهادهــاي تصميم ســاز انتظار مي رود تا بــا تعديل برخي از 
ضوابط موجود در حوزه قوانين رسمي، زمينه دستيابي هر چه سريع تر 
طرفيــن به يك چارچــوب نهايي در موضوعاتي چــون موضوعات 
حقوقي، مالي و قراردادي را تســهيل نمايند. البته به طور متقابل چنين 

توقعي از طرف عراقي دور از انتظار نخواهد بود.


