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مقدمه
اهميــت روزافــزون مخــازن مشــترك 
هيدروكربورى در منطقــه خليج فارس براى 
كشورهاى حاشيه  اي و ساير مصرف كنندگان 
امــرى مســلم و بديهى اســت. اهميــت اين 
موضــوع هنگامــى ملموس تر مي گــردد كه 
به جايــگاه مخزن مشــترك پــارس جنوبي 
كــه بزرگترين مخزن گازى جهان به شــمار 
مي رود و در حاكميت مشــترك ايران و قطر 
قــرار دارد توجه ويژه داشــته باشــيم. اصوالً 
اين گونه مخازن به دليل حاكميت چند كشور 
بر آنها، عالوه بر تأثيرپذيرى از شاخصه هاى 
فنى چگونگى رفتار با مخزن، از شاخصه هاى 
مهم ديگرى همچون اراده سياسى كشورهاى 
صاحب مخزن دربــاره چگونگى برخورد با 
مخزن مشــترك و همچنين مســائل حقوقى 
ميان كشور هاى صاحب سهم متأثر مي گردند.

در ايــن مقالــه تعريف حقوقــى مخازن 
مشــترك هيدروكربورى و همچنين الگوى 
برداشــت از ايــن مخازن بر اســاس مديريت 
واحد و يكپارچه بــا توجه به عرف بين الملل 
و واقعيات حاكم بر منطقه خليج فارس مورد 
بررســى قرار خواهد گرفت. مطالعه موردي 
در اين مقاله بررســي چگونگى همكاري دو 
كشــور ايران و قطــر در برداشــت از مخزن 

مشترك پارس جنوبى خواهد بود.

1- تعريف مخازن مشترك در حقوق بين الملل
بــه دليــل بديهى بــودن مالكيــت بيش 
از يك كشــور بر مخــزن مشــترك، پايه ى 
تعريــف فنــى مخــازن مشــترك در حقوق 
بين الملل، توافــق فنى-حقوقى به عمل آمده 
ميان كشورهاى مالك مخزن مشترك است. 
بر همين اســاس مخازن مشــترك در مناطق 
مختلــف دنيا كم و بيش از تعريف مشــابهى 
برخوردارنــد كه متأثر از نحوه تحديد حدود 
ميان كشــورهاى مجــاور و تعييــن مرزهاى 

سياســى - جغرافيايــى ميان كشورهاســت. 
اوليــن بار اصطالح مديريت واحد برداشــت 
از مخازن مشــترك، درباره مخازن مشترك 
فــالت قــاره  اي در درياى شــمال كه تحت 
دولت هاى  انگلســتان  مشــترك  حاكميــت 
و نــروژ قرار دارنــد به كار رفتــه و به حقوق 

بين الملل راه يافته است.
حقــوق   1982 كنوانســيون   122 مــاده 
درياها درخصوص درياهاى بسته و نيمه بسته، 
تصريح مى دارد: "درياى بســته يا نيمه بســته 
بــه معنى خليج، حــوزه يا دريايي اســت كه 
دو يــا چند كشــور آن را احاطــه كرده اند و 
بــا يك دهانــه باريك بــه دريايــى ديگر يا 
اقيانوس ها مرتبط شــده  است يا آن كه به طور 
كامــل يا عمدتاً درياهاى ســرزمينى و مناطق 
انحصــارى اقتصــادى دو يا چند كشــور را 
شامل مى شــود"[1]. اين كنوانسيون همچنين 
مرز فالت قاره در درياهاي بســته و نيمه بسته 
را بــر طبــق توافــق طرفين و بر اســاس خط 
منصف تعيين كرده و با صراحت مقرر داشته 
كه: "در صورت عدم توافق، چنانچه شــرايط 
فوق العاده مســتلزم ترسيم خط مرزي به نحو 
ديگري نباشد، مرز فالت قاره به وسيله اعمال 

خط منصف معين مي شود"[2].
بنابرايــن در موافقت نامه هاي دو جانبه اي 
كه ميان ايران و كشــورهاي عربستان (1347 
شمسى)، قطر (1348 شمسى)، بحرين (1350 
شمســى) و عمان و امارات (1353 شمســى) 
منعقــد گرديد، اصل خط منصــف در تعيين 
حدود فالت قاره خليج فــارس به عنوان مبنا 

قرار گرفت.
در موافقت نامه  اي كه ميــان ايران و قطر 
راجع به خط مرزي حد فاصل فالت قاره بين 
دو كشور به تصويب رسيده است به صراحت 
بيان شــده اســت: "دولت شاهنشاهي ايران و 
حكومت قطر خط مرزي بين نواحي مربوطه 
فالت قاره را كه طبق حقوق بين الملل نسبت 

به آن داراي حق حاكميت هســتند به طرزي 
صحيح، عادالنه و دقيق تعيين نمايند." [11].

بــر همين مبنــا در بنــد دوم موافقت نامه 
مذكور، تعريفي از محدوده مخازن مشترك 
ميان دو كشــور ارائه مي شــود. ماده دوم اين 
موافقت نامــه، مخــازن مشــترك را اين گونه 
زمين شناسي  ســاختمان  مي كند:"هر  تعريف 
نفتي واحد يا ميدان نفتي واحد يا هر ساختمان 
زمين شناســي واحد يا ميــدان واحد ديگري 
از مــواد معدني كه بــه آن طرف خط مرزي 
مشــخص در ماده (1) اين موافقت نامه امتداد 
يابد و آن قســمت از ساختمان يا ميدان را كه 
در يك طرف خط مرزي واقع شــده باشــد 
بتــوان كًال يا جزاً به وســيله حفاري انحرافي 
از طــرف ديگر خط مرزي مورد بهره برداري 

قرارداد."
در هميــن مــاده، دو بند الــف و ب نيز 
وجــود دارد كــه در صورت وجــود حوزه 
مشــترك نفتي يا گازي، طرفين در مورد آن 

به اين صورت توافق مي كنند:
طــرف  دو  از  يــك  هيــچ  در  الــف- 
خط مرزي مشــخص شــده در مــاده 1 هيچ 
چاهي كه بخش بهره ده آن كمتر از 125 متر 
از خط مرزي مزبور فاصله داشــته باشد حفر 
نخواهد شــد، مگر آنكه طرفين نسبت به آن 

توافق نمايند.
ب- طرفيــن كوشــش خواهنــد نمود تا 
نســبت به نحوه هماهنگ ســاختن عمليات و 
يــا مدت آن در دو طرف خــط مرزي توافق 

نمايند."
با توجه به آنچه ذكر شــد، تعريف يك 
مخزن مشترك در حقوق بين الملل بر اساس 
اصــول فنى عبارت اســت از "يك ســاختار 
زمين شناسى و يا مخزن كه از يك طرف خط 
مرزى توافق شــده بگــذرد و در طرف ديگر 
خط مرزى، به صورت جزئــى يا كلى، قابل 

بهره بردارى و استحصال باشد".

مديريت استراتژيك و يكپارچه برداشت از مخازن مشترك نفت و گاز
مطالعه موردى مخزن مشترك پارس جنوبى در خليج فارس

احسان نجومى  شركت نفت و گاز پارس
اختر صادق مقدسى  كارشناس علوم سياسى
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2- مديريت يكپارچه و واحد مخزن مشترك
الگويــي كه به عنــوان الگــوى حقوقى 
"مديريت واحد1" شــناخته مى شود در مورد 
مخازنــى به كار مى رود كــه تحت حاكميت 
ملى دو يا چند كشــور مســتقل قــرار دارند. 
همان طور كه اشــاره شــد اين مخازن از يك 
طــرف مرزهــاى بين المللى به طــرف ديگر 
كشيده شده اند و هم زمان تحت مالكيت چند 
كشــور قراردارند. اولين بار مفهوم اين الگو 
از مخــزن مشــترك گازى فريگ در درياى 
شــمال كه تحت مالكيت دولت هاى  انگليس 
و نروژ قرار دارد به حقوق بين الملل راه يافت.

در ايــن الگــو، طرفين پس از اكتشــاف 
مخــزن، طــى توافقى، اصــل مديريت واحد 
مخزن را مــورد تأكيد قــرار داده و الزامات 
فنــى و حقوقى آن را تعيين مى ســازند. بدين 
ترتيب توافق مى شود كه كليه عمليات توسعه 
و گســترش مخزن مشــترك، بــه طور واحد 
توسط يك يا چند شــركت متخصص انجام 
گيرد. اگر وظيفه توســعه به چند شركت (كه 
ممكن اســت از كشــورهاى صاحب مخزن 
باشند و يا خير) واگذار گردد، اين شركت ها 
بايــد طــى فرآيندى مشــخص بــا همكارى 
تنگاتنگ ميان خود نسبت به توسعه يكپارچه 

مخزن اقدام كنند.

3- شـاخص هاى  مديريت واحد برداشـت از 
مخازن مشترك

الگــوي "مديريــت واحد" برداشــت از 
مخــازن مشــترك طى گــذر زمــان بهينه و 
روزآمد شده اســت. آخرين اقدام عملى در 
اين زمينــه تنظيم و امضــاي توافق نامه  اي در 
خصوص تعيين چارچوب همكارى هاى  نفتى 
مــرزى ميان دولت هاى  انگلســتان و نروژ در 
سال 2005 مي باشــد. اين توافق نامه   از تاريخ 
10 جــوالى 2007 ميــالدى الزم االجــرا و 

الزام  آور شده است.
 اين موافقت نامه شامل 6  فصل، 5  ضميمه 
و 1 دنباله ضميمه است و مطابق شرح وزارت 
خارجه انگلستان، داراى چهار موضوع اصلى 
است. اولين موضوع اشاره به اين مطلب است 
كه اين توافق نامه درخصوص توســعه ميادين 
جديــد نفــت و گاز كه در زير بســتر درياى 
شــمال واقع شــده اند و ميان انگلستان و نروژ 
مشترك هســتند تنظيم گشته است. همچنين 

ايــن موافقت نامــه چگونگــى به كارگيــرى 
تأسيســات بــه كار رفته در يك ســوى خط 
مرزى را براى بهره بــردارى از مخزن نفت و 
گاز در ســوى ديگر و نيز ســاخت، نصب و 
عمليــات مربوط به خطوط لولــه انتقال نفت 
و گاز را در بــر مى گيرد. موضوع اصلى دوم 
تأكيد بــر الزم االجــرا بودن ســاير توافقات 
نفت و گازي موجود ميان دو كشــور است. 
موضوع ســوم الــزام دو دولت بــه در پيش 
گرفتــن روندى اســت كه ضمن تســهيل در 
شــروع به كار پروژه هــاى  مرزى و تالش در 
جهت حفــظ هماهنگى و همــكارى با آنها، 
دولت هاى نروژ و انگلستان را متعهد مي سازد 
تــا به مشــاوره مــداوم درخصوص گســتره 
وسيعى از مســائل مرتبط با پروژه هاى مرزى 
و نيز اجراى قســمت ســوم اين موافقت نامه 

كه در ادامه بيشــتر بدان پرداخته خواهد شد 
و همچنين دسترســى به خطــوط لوله انتقال 
نفت و گاز، ارتقاى ســطح تبادل اطالعات و 
ارائه راهكارهايى براى كســب اطمينان بيشتر 
از مؤثــر و ايمن بــودن عمليات هاى در حال 
انجام بپردازنــد. در خاتمه موضوع چهارم به 
برقــرارى يك "چارچــوب حكميتى2" براى 
تســهيل اجراى توافق نامه و اطمينان از اجراى 

كامل و صحيح آن اشاره مي كند.[12]
به طور خالصه و بر اساس اين موافقت نامه 
دو كشور زماني مجاز به آغاز بهره بردارى از 

مخزن مشترك هستند كه: 
1- توافق نامــه اي ميــان پيمانكاران مجاز 
تهيــه و ارائه شــده و به تصويب دو كشــور 

رسيده باشد.
2- متصدى عمليات واحد مطابق ماده 7 
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فصل 3 تعيين شده باشد.
3- طرح توســعه مطابق موافقت نامه تهيه 
شده و به تصويب دولت هاى  انگلستان و نروژ 

رسيده باشد. 
4- چشم پوشــى از قلمرو قضايى فالت 
قاره براى انجام عمليات واحد بر روى مخزن 
مشــترك از ســوى دو دولت صورت گرفته 

باشد[13].
در نهايــت اين موافقت نامه مقرر مى دارد 
كه دو دولت بايد در مورد زمان توقف توليد 
از مخزن مشــترك توافق نمايند[14]. داليل 
عمده و اصلى لزوم عقــد چنين قراردادى بر 
اســاس اظهار نظر وزراى انرژى كشــورهاي 
انگلســتان و نروژ در اكتبر ســال 2003 و در 
زمان انجــام مذاكرات بــراى توافق بر روى 
مفاد اين قرارداد، منافع مشترك دو دولت در 
بهينه ذخائر موجود  توســعه 
در مخازن مشــترك كشف 
شــده و همچنين در مخازن 
در  كــه  اســت  مشــتركى 
آينــده مورد اكتشــاف قرار 
خواهند گرفت. در اين ميان 
در  جانبه  دو  سرمايه گذارى 
مخــازن مشــترك مــرزى، 
هم افزايش همــكارى ميان 
دو كشــور را در پى دارد و 
هــم به نوعى متضمن ســود 
دوجانبه دو كشور مى باشد. 
مى تواند  انگلستان  نتيجه  در 
گاز و انــرژى مــورد نيــاز 
خــود را از منابع غنى گازى 
نروژ در درياى شمال تأمين 
نمايــد و نــروژ نيز بــازارى 
فــروش  بــراى  گســترده 
هيدروكربورى  محصوالت 
در همســايگى خود خواهد 
داشت. بر همين اساس و بنا 
به توصيف وزراى انرژى دو 
كشور "رهيافت برد-برد3" از 
سوى دو كشور براى توسعه 
روابــط و عقــد قــراردادى 
جديد در جهت شكل گيرى 
چارچوب جديد حقوقى در 
مرزى  همكارى هــاى  نفتى 

اتخاذ گرديده است[15].

4- الگـوى برداشـت از مخـازن مشـترك در 
خليج فارس

رفتار كشــورهاى حاشــيه جنوبى خليج 
فــارس در خصــوص برداشــت از مخــازن 
مشــترك هيدروكربــورى با ايران يكســان 
اســت. لذا بررســى چگونگى بهره بردارى از 
مخزن مشــترك پارس جنوبى توســط ايران 
و قطــر، نمــاى واضحى از الگوى برداشــت 
از ســاير مخازن مشــترك در خليج فارس به 
دســت مي دهــد. همان طور كه پيــش از اين 
نيز ذكر شــد در بند دوم موافقت نامه تحديد 
حــدود فالت قاره ميان ايران و كشــور قطر، 
تعريــف مخــزن مشــترك عبارت اســت از 
ســاختمان زمين شناســي نفتي واحد يا ميدان 
نفتــي واحدي كــه به آن طــرف خط مرزي 

امتداد يافته باشد.
مســئله قابل توجه الــزام بند-ب ماده 2 
موافقت نامــه مذكور درخصوص تشــريك 
مساعي دو كشــور براي هماهنگي عمليات 
و يا وحدت در برداشــت از حوزه مشترك 
نفتي است. بر خالف موافقت نامه ميان ايران 
و عربســتان [3] كه به مــوارد فني دقيق تري 
همچــون نياز مخــزن به تزريــق گاز، تبادل 
اطالعات مربوط به حفر چاه ها در دو طرف 
خط مرزي تا فاصله 2 كيلومتري از يكديگر 
و همچنيــن جلوگيري از عمليات حفاري و 
بهره برداري خالف اصــول فني كه موجب 
زيان مخزن اســت اشــاره مي نمايد، در اين 
موافقت نامه با چنين دقتي رو به رو نيســتيم. 
اما اقرار به الزام طرفين به تشــريك مساعي 
در جهــت هماهنــگ ســاختن عمليات و يا 
وحدت در برداشــت از حوزه هاي مشترك 
نفتــي گامى رو به جلو اســت كه متأســفانه 

تا كنون محقق نگرديده اســت[4].
بــه عــالوه طبــق كليــت قابل اســتناد 
به كارگيــري  موافقت نامــه،  ايــن   2 مــاده 
تكنولوژي هــاي جديــد و بــه ويــژه حفــر 
چاه هــاي افقــي و مايــل در جهــت پيــش  
روي شــمالي-جنوبي و بالعكس به ســمت 
خط مــرزي مورد توافق قرار گرفته اســت. 
ولي در جهت شــرقي-غربي و بالعكس در 
امتداد خط مرزي در صورت تداخل شــعاع 
برداشــت هر چاه با ناحيــه حائل 250 متري 
تعيين شده بر خالف توافق نامه هاي مذكور 

تعيين گرديده اســت.

5- ضمانت اجرا و حل اختالفات احتمالى
از آنجــا كه در نظــام بين الملل فاقد يك 
اقتدار مشــروع و همه جانبه ماننــد آنچه كه 
در نظام داخلى كشــورها وجود دارد هستيم، 
ضمانت اجراى توافقــات بين المللى كه ميان 
دو يــا چند كشــور منعقد مى گردد، نســبت 
مســتقيمى با منافــع كشــورهاى امضاء كننده 
موافقت نامــه دارد. امــا ايــن مســئله مانع از 
پيش بينــى راهكارهاى حقوقى در جهت حل 
اختالفات احتمالى نمى گردد. اگرچه دولت ها 
در ارجاع اختالفات خود به مراجع بين المللى 
قضايى بسيار محتاطانه و محافظه كارانه عمل 
مى نمايند، اما در دنياى امروز براى جلوگيرى 
از توسل به زور در حل اختالفات بين  المللى، 
راهكار هاى  ديگرى نيز انديشــيده شده است 
كه طرح آنها در توافقــات دو يا چند جانبه، 
دســتورالعملى رســمى جهت حل اختالفات 
در حــوزه  اي خاص براى طرف هاى  ذينفع به 

شمار مي رود[5].
منافع دو كشور ســاحلى ايران و قطر در 
خليــج فارس در عقد قــرارداد مذكور از دو 
جنبــه قابل توجه اســت. اوليــن جنبه تحديد 
حــدود فالت قــاره و تعيين مــرز دريايى دو 
دولت و ديگرى تعيين تكليف منابع و ذخائر 
غنى باالى بستر، بستر و زير بستر خليج فارس 
است. در اين جا تمركز بحث روى منابع غنى 
هيدروكربورى زير بستر درياست كه اتفاقاً به 
طور مشترك و هم زمان تحت حاكميت هر دو 
كشور قرار دارند. آنچه در اينجا مد نظر است 
عدم انديشيدن به راهكار مناسب درخصوص 
چگونگى توافق بر ســر تعييــن الگويى براى 
اجراى موافقت نامه و حل اختالفات احتمالى 
اســت. اگرچه به نظر مى رسد در هر دو جنبه 
مــورد توافــق يعنى تحديد حــدود و مخازن 
مشــترك، هر دو طرف مشتركاً ذينفع هستند 
و ايــن امر بايد اســاس همــكارى و ضمانت 
اجــراى موافقت نامــه مذكور به شــمار آيد، 
اما ايــن موافقت نامــه صرفاً در حــد توافقى 
در جهت تعييــن خطوط مــرزى تقليل يافته 
و تحقق ســاير بندها در غالب توافق نامه هاى 

جديد به فراموشى سپرده شده است. 
در حالــى كــه اين موافقت نامه در ســال 
1348 برابر با 1969 ميالدي ميان دو كشور به 
امضا رسيده است، ميدان گازى گنبد شمالى 
(قسمت قطرى مخزن مشترك پارس جنوبي) 
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در سال 1971 كشف و در سال 1989 توسط 
قطر مورد بهره بردارى اوليه قرار مى گيرد. اين 
مســئله از آن جهت قابل تأمل اســت كه تنها 
دو ســال پس از امضاى توافق، قطر با وجود 
كشــف بزرگ تريــن مخــزن گازى جهان، 
مالك ديگــر يعنى ايــران را بى خبر گذارده 
و پس از آن نيز مشــغوليت ايران در مســائل 
داخلــى از قبيل انقالب اســالمى و جنگ با 
عــراق بهانه  اي را براى توســعه و گســترش 
يكجانبه مخزن مشــترك بر خالف توافق نامه 
منعقــده فراهــم مــى آورد. اين ادعا توســط 
وزارت امور خارجه ايران نيز مورد تائيد قرار 

گرفته است[6].
بنابرايــن مى تــوان گفــت اگرچــه اين 
توافق نامــه در زمــان خود گامــى رو به جلو 
در مناســبات سياســى- فنى طرفين به شــمار 
مى رفت، اما لزوم در نظر گرفتن راهكارهاى 
حقوقى درخصوص ســنجش پايبندى طرفين 
بــه تعهدات خــود و عقــد توافقــات بعدى 
متناســب با اكتشافات جديد در بستر و يا زير 
بستر و نيز پيشرفت هاى گسترده تكنولوژيكى 
در دنيا، امرى ضرورى بوده كه رعايت نشده 
و همان طور كه قبًال نيز گفته شد موافقت نامه 

مذكــور در حــد توافق نامــه  اي درخصوص 
تعيين مرزها تقليل يافته است.

الگــوى حاكــم بــر برداشــت از مخزن 
مشترك پارس جنوبى به دليل نقايص آشكار 
از ديــدگاه فنى- حقوقــى و عــدم پيش بينى 
راهكارهــاى الزم بــراى ايجــاد ضمانت در 
اجــراء و پيگيرى هاى  آتــى و همچنين عدم 
بررســى چگونگى طرح، ســنجش صحت و 
چگونگي رســيدگى به دعــاوى طرفين، در 
تأميــن منافع دو كشــور در بهره بــرداري از 
مخزن مشــترك پارس جنوبى ناكافى به نظر 
مى رســد و نياز بــه بازبينــى و بازنگرى هاى 

اساسى دارد.
بايد توجه داشــت كه طرح مباحث فوق 
بديــن معنى نيســت كــه موافقت نامه تحديد 
حدود فالت قــاره منعقده ميان دو طرف نياز 
بــه اصالح و بازنگــرى دارد، بلكه همان  طور 
كــه پيــش از اين نيز اشــاره شــد ايــن نوع 
توافقات به عنوان گام اوليه در طى مســير به 
ســوى برداشــت صحيح و صيانتى از مخازن 
مشترك هيدروكربورى به شمار مى روند كه 
بايد مانند آنچه در درياى شــمال اتفاق افتاد 
و نيــز در موافقت نامه تحديــد حدود فالت 

قــاره ميان ايران و قطر تأكيد شــده اســت با 
مذاكرات بعدى و امضــاى موافقت نامه هاى 
بايد  جديــد پيگيــرى مى گرديد. همچنيــن 
متناســب با نيازهاى دو كشور ايران و قطر در 
رابطه با مســائل فنى و مالى مرتبط با برداشت 
از مخزن مشــترك، اصول حقوقى به خدمت 
گرفته مي شد و در آن كمبودهايى كه در باال 
به قسمت هايى از آن اشاره شد در نظر گرفته 
شــده و رفع مى گرديــد. كمبودهايى از قبيل 
تأكيد الزام آور به برداشــت صيانتى از مخزن 
مشترك و همچنين تبيين مكانيسم هايى براى 
تعيين روند فنى مورد نياز در جهت برداشــت 
بهينه و بيشينه از مخزن مشترك كه آثار نبود 

آن در باال مورد اشاره قرار گرفت.

6- عوامل مؤثر در عدم همكارى كشـورهاى 
حاشـيه خليج فـارس؛ مطالعه مـوردي ايران 

و قطر
عوامــل مؤثــر در همــكارى و يــا عدم 
همكارى ميان كشورهاى حاشيه خليج فارس 
را مى توان تحت چارچوب كالن همگرايى و 
يا عدم همگرايى منطقه  اي ميان اين كشورها 
مــورد بررســي قــرار داد. اساســاً همگرايى 
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فرآيندى است كه طى آن واحد هاى  سياسى 
به صــورت داوطلبانــه از اعمــال اقتدار تام 
خويش براى رســيدن به هدف هاى  مشترك 
صرف نظــر مى كنند. انگيزه كشــور ها براى 
اتخاذ چنين همكارى هايى، دسترسى به منافع 
و امكاناتى است كه خارج از اين همگرايى 
برايشــان قابل تحقق نبوده است. بسيارى از 
صاحب نظران همچون دكتر قوام، مسائلى از 
قبيل نهادها، نخبگان ملى، تبادالت سياســى، 
اقتصادى و اجتماعى را از مســائل تأثير گذار 
بر اين فرآيند به شمار مي آورند[7]. افرادى 
همچــون ديويــد ميترانى4 با تأكيــد بر روند 
رو بــه رشــد پيچيدگى نظام هــاى  حكومتى 
و افزايش مســئوليت هاى  فنــى و تخصصى 
دولت هــا و در نتيجــه افزايــش روزافــزون 
دخالت متخصصين فنى در اين گونه مسائل، 
تبــادالت فنــى و تخصصــى را از مهم  ترين 
عوامــل مؤثر بــر همگرايــى مى دانند[8]. از 
آنجا كه موضوع مطالعــه در اين مقاله يك 
موضــوع فنــى و تخصصــى در صنايع نفت 
و گاز كشــورهاى منطقه خليــج فارس و به 
صــورت مشــخص ايــران و قطر مى باشــد، 
توجه به نظر ميترانى در مطالب آينده بســيار 
حائز اهميت اســت. دونالد پوچال5 نيز دليل 
ايجاد و تداوم يك نظام هماهنگ در ســطح 
بين المللى و منطقه  اي را تالش دولت ها براى 
هماهنگ ســاختن منافع و كسب منافع بيشتر 

مى دانــد[8].

6-1- عوامل داخلى
تأثير عوامل  صاحب نظران درخصــوص 
داخلى كشــورها بر روابط خارجى با ســاير 
كشــورها اتفاق نظر دارند. گذر از ســاخت 
سنتى به مدرن در دولت ها و همچنين مسائلى 
از قبيل جامعه مدنى، مشــاركت پذيرى فعال 
شــهروندان در امور سياســى و نيز جابجايى 
دموكراتيك مسئوالن اجرايى از شاخص هاى 
 مهــم در ايــن زمينه هســتند. به طــورى كه 
مى توان گفت كه ميزان توســعه كشورها در 

روابط خارجى آنها بازتاب مى يابد[9].
بــه طور كلي مى توان ريشــه هاى  داخلى 
روابــط خارجى ايران و قطــر را كه به نوعى 
در عــدم همكارى و هماهنگى در برداشــت 
از مخزن مشــترك پارس جنوبــى تبلور يافته 
اســت، تعارضــات هويتــى، مشــروعيتى و 

همچنيــن جلب مشــاركت مردمــى در امور 
سياسى- اجتماعى دانست.

6-2- عوامل منطقه اى
عوامل منطقه  اي مؤثر در روابط خارجى 
ميان ايــران و قطر كه به نوعى تأثير نامطلوب 
بر شــكل گيرى همــكارى و هماهنگى ميان 
دو كشــور براى تفاهم و توافق در برداشــت 
هماهنگ از مخزن مشــترك پــارس جنوبى 
داشته اســت را در قالب چند شاخص اصلى 

مي توان تحليل نمود.
1- حضــور دو قــوم عمــده آريايــى و 
سامى و ســاير قوميت هاى  مختلف و تفاوت 
جغرافياى مذهبــى در خليج فارس از عوامل 
مؤثر بــر روابط خارجى ايران و كشــورهاى 
حاشــيه جنوبى خليج فــارس و از جمله قطر 
مى باشــد. تفاوت قومى ايرانى و عرب كه از 
ســال ها پيش تاكنون مسئله ســاز بوده است، 
منجر به طرح و گســترش ديدگاه هاى  خاص 
ناسيوناليستى در منطقه شده است كه تبعاتى را 
نيز در پى داشــته و اين دو قوميت را در تقابل 
با يكديگر قرار داده است. بحث قوم گرايى از 
دوران حكومت عثمانى در كشورهاى عربى 
در غــرب ايــران مطرح بوده و در ســال هاى 
 پس از تجزيه و فروپاشى امپراطورى عثمانى 
پس از جنگ جهانى اول و رســوخ رگه هاى 
 انديشــه ناسيوناليســتى در ميان اعراب شدت 
مى يابد. در دوران معاصر و در زمان سلطنت 
پهلــوى دوم در ايــران بنا به داليلــى كه در 
قسمت بعد با عنوان منافع قدرت هاى  خارجى 
در خليج فارس مطرح مى شود، مناقشه نژادى 
ميــان اعــراب و ايرانيان به صــورت بالفعل 
ترك مى شود، اما به صورت بالقوه در ذهن 
و انديشــه رهبران و مردم كشــورهاى عربى 
منطقه باقى مى ماند. اين امر به ويژه در خالل 
جنگ ايران و عراق، بــا حمايت همه جانبه 
اعــراب خليج فارس از عراق قابل مشــاهده 
اســت. ايــن مســئله منجــر به شــكل گيرى 
نوعي از فضاي بى اعتمــادى در روابط ميان 
طرفيــن به ويژه در حــوزه روابط خارجى و 
همچنيــن عــدم همــكارى و هماهنگى در 
مســائل مشــتركي همچون مخازن مشترك 
هيدروكربــورى و اعتقاد بــه ناعادالنه بودن 
هر گونه همكارى ميان طرفين مي گردد كه 
به ظن هر طرف، سود طرف مقابل در ضرر 

ديگرى نهفته است و سخن از منافع مشترك 
امرى نامأنوس و غير واقع بينانه است.

ايدئولوژى هــاى  جديــد  ظهــور   -2
سياســى، اقتصادى، ليبرالى و سوسياليســتى 
كــه در طــول ســال هاى  جنــگ ســرد و 
پــس از آن از ســوى قدرت هــاى  بزرگ 
بــه كشــورهاى منطقه وارد شــده اســت، 
اختالفاتــى را ميــان كشــورهاى منطقه از 
جمله ايران و قطر ايجاد كرده است. اگرچه 
تشابه در وابســتگى اقتصاد هر دو كشور به 
درآمد هــاى  نفتــى زمينه  اي مناســب براى 
همكارى هاى  اقتصــادى و فنى به خصوص 
در زمينــه نفت و گاز به شــمار مي رود، اما 
عواملــى همچــون تحريم هــاى  بين المللى 
عليه ايــران، تفاوت ميزان ســرمايه گذارى 
خارجى در صنايــع مربوط به نفت و گاز و 
به ويژه در مخزن مشــترك پارس جنوبى، 
تفاوت در ميزان وابســتگى بــه تكنولوژى 
و متخصصيــن خارجى و ميزان دسترســى 
به آنها، ايجاد، پيشــرفت و توســعه طبقات 
جديد در دو كشــور، تقسيم قدرت سياسى 
حاكمــان با شــهروندان و همچنيــن توزيع 
عادالنه ثــروت در جامعــه از ديگر عوامل 
مؤثــر در روابط خارجى و ناهماهنگى ميان 
دو كشور در حوزه توسعه و بهره برداري از 

مخزن مشــترك پارس جنوبي اســت[1].

6-3- عوامل بين المللى
منظور از عوامل بين المللى حضور، نفوذ 
و منافع قدرت هــاى  خارجى در منطقه خليج 
فارس اســت كه در ســه دوره تاريخى قابل 
بررسى اســت. دوره اول به حضور انگلستان 
تا خروج آن كشور از منطقه مربوط مى شود. 
دوره دوم، دوره حضــور و نفــوذ آمريكا تا 
پيــش از پيــروزى انقالب اســالمى در ايران 
اســت و دوره آخر نيز دوران پس از پيروزي 

انقالب اسالمى تاكنون را در بر مى گيرد.
در همين راستا و پيش از پيروزى انقالب 
درخصــوص  موافقت نامه هايــى  اســالمى، 
برداشت از مخازن مشترك ميان ايران و ساير 
كشــورهاي منطقه منعقد گرديــده بود كه از 
جمله آنها مى توان بــه عقد موافقت نامه هايى 
در جهت تحديد حدود فالت قاره و همچنين 
لــزوم هماهنگى و همكارى در برداشــت از 
مخازن مشترك موجود كه در سال هاى  پيش 
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از پيــروزي انقــالب اســالمي و در دهه هاى 
 40و50 شمسى امضا شده بود اشاره نمود.

اما پــس از خروج انگلســتان و پيروزي 
انقــالب اســالمى، به نوعى تــوازن قدرت و 
توازن سياســى و منافع غرب در خليج فارس 
دست خوش تغييرات اساسى شد و ريشه هاى 
 عدم همكارى و هماهنگــى ميان دولت هاى 
 حاضــر در منطقه خليج فــارس بيش از پيش 
تقويت شــد. همچنين پس از پيروزي انقالب 
اســالمى و پايــان روابــط دوســتانه ايران و 
آمريكا، تحريم هاى  گسترده اي در زمينه هاى 
 صنايــع مرتبــط بــا نفــت و گاز عليــه ايران 
تحميل شــد. طى اين سال ها وجود تنش هاى 
 سياســى-نظامى در منطقه، فضاي همكارى و 
هماهنگى فرمايشــى موجود ميان دولت هاى 
 خليج فارس را كه در جهت منافع قدرت هاى 
 خارجــى حاضر در منطقه شــكل گرفته بود، 
مجدداًٌ به فضاي عــدم همكارى و هماهنگى 
و واگرايى در منطقه تبديل نمود. اين مســئله 
همــكارى و هماهنگى در موضوع برداشــت 
از مخازن مشــترك را نيــز در بر مى گيرد. به 
عنوان مثال در مخزن مشــترك پارس جنوبى 
شاهد استقبال گســترده شركت هاى  خارجى 
و عمومــاً آمريكايى براى ســرمايه گذارى و 
توسعه ميدان در قسمت قطري ميدان هستيم؛ 
در حالــى كه ايران با تحريم هاى متعددي در 
تأمين منابع مالى و تكنيكى الزم جهت توسعه 

ميدان روبروست.
در بررســى عوامل بــاال در مى يابيم كه 
همان گونه كه اين عوامــل به صورت بالفعل 
موجــب عــدم همــكارى و هماهنگــى در 
زمينه هاى  مختلف ميان دو كشــور هســتند، 
به صــورت بالقوه نيز مى تواننــد جزء عوامل 
همكارى و هماهنگى هر چه بيشــتر به شــمار 
روند. به عنوان مثال مى توان با تأكيد بر تاريخ 
مشــترك و فرهنگ اســالمى موجود در اين 
كشــورها، اختالط نژادى در طول ســال هاى 
 متمادى همزيســتى اقوام در كنــار يكديگر، 

اشــتراكات عميق دينى و پرهيز از اختالفات 
فرقه اى، تشابهات اقتصادى و همچنين نياز به 
كســب درآمد حاصل از ســرمايه گذارى در 
مخازن هيدروكربــورى، به خصوص مخزن 
مشترك پارس جنوبى به تقويت پايه و اساس 
دوســتى، تفاهم و همكارى ميان دو كشــور 

اهتمام نمود.

7- ارائـه راهـكار مبتنى بر واقعيـات حاكم بر 
منطقه خليج فارس

با توجه به آنچه ذكر شــد، واضح اســت 
كه الگوى برداشــت از مخازن مشــترك در 
خليج فارس بــا پياده ســازى مفهومي كه در 
حقــوق بين الملل بــه عنــوان مديريت واحد 
و يكپارچــه برداشــت از مخــازن مشــترك 
هيدروكربورى به شــمار مى رود فاصله بسيار 
دارد. امــا چگونگى تحقــق الگوى مديريت 
واحد برداشــت از اين گونه مخــازن با تأمين 
شــاخص هاى  نام برده شده امرى در دسترس 
و قابل پياده ســازى اســت. الگــوى مديريت 
واحــد و يكپارچــه بهره بــرداري از مخازن 
مشــترك هيدروكربوري مي تواند جايگزين 
مناســبي براي الگوى كنونــي بهره برداري از 
مخازن مشــترك هيدروكربــوري حاكم بر 
خليج فارس باشــد. از لحاظ نظــرى حتى با 
وجــود ممنوعيــت واگذارى مالكيــت منابع 
طبيعــى از جملــه مخــازن هيدروكربورى به 
بخش خصوصى، اعــم از داخلى و خارجى، 
(بر اســاس قوانين اساســى و موضوعه ايران) 
امــكان بهره بــردارى و توســــــــعه واحد و 
هماهنــگ مخازن مشــترك هيدروكربورى 
در خليــج فــارس، ماننــد آنچــه در درياى 
شــمال صورت مي پذيرد، وجــود دارد. منع 
قانونى واگذارى قســمت هاى  مختلف مخزن 
مشــترك به پيمانــكاران غيــر دولتــــى، در 
عمــل بومى ســازى الگوى مديريــت واحد 
برداشــت از مخازن مشترك در خليج فارس 

را مختل نمى كند. 

مالــك  دولت هــاى  راســتا  ايــن  در 
مخازن مشــترك  حاشــيه خليج فــارس بايد 
با هماهنگــى يكديگر و تعهد به دســت يابى 
بــه توافقــات جديد مطابــق آنچــه در ماده 
2 موافقت نامــه تحديــد حــدود فــالت قاره 
(قــرارداد تحديــد حــدود فالت قــاره ميان 
ايران و عربســتان ســعودى مســتثنى اســت) 
بدان ملــزم شــده اند، گام هاى  كليــدى زير 

را بردارند.
1- دســت يافتن طرفين به دركى صحيح 
از مســائل فنى مخزن و چگونگى رفتار با آن 
كــه متخــــــصصــان فنى دو كشــور آن را 

ممكن مى سازند.
2- توافق رســمى دو طرف در خصوص 
انجــام مطالعات فنى دقيق و مشــترك مخزن 
توســط متخصصيــن فنــى طرفيــن كه يك 
مــورد از آنهــا تعييــن محــدوده جغرافيايى 
مخزن مشــترك و سهم هر كشــور بر اساس 
گســترش مخزن در محدوده فــالت قاره  اي 
اســت كــه پيشــتر در موافقت نامــه تحديد 
حدود فــالت قاره بــر آن توافــق نموده اند. 
به اين ترتيب و با روشن شدن سهم هر كشور 
از ســيال نفتــى موجود در مخــزن، دولت ها 
مى توانند درخصوص چگونگى تقسيم آن و 

يا عوايد حاصله از آن به توافق دست يابند. 
مــورد شــرايط  توافــق رســمى در   -3
آنهــا  به كارگيــرى  نحــوه  پيمانــكاران، 
كشــورهاى  بــه  بايــد  كــه  تعهداتــى  و 
صاحب مخــزن دربــاره چگونگــى رفتار با 

مخزن ارائه دهند.
4- توافـــــق رســمى در مورد شــرايط 
ارائه  پيمانــكاران  اساســى طرح هايــى كــه 
مى نماينــد. ايــن شــرايط مى توانــد شــامل 
دربرداشــتن اصــــول فنى- مهندسى اساسى، 
يكديگــــــر،  بــا  پيمانــكاران  هماهنگــى 
شــرايط زمانــــى، فرآيند بررسى آن توسط 
كشــور هاى  مالك مخـــــزن مشـــــترك و 
تصويب مشــترك آنها و.... باشــد، كه بنا به 
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صالحديد كشورها و مشاوره متخصصان فنى 
هر كشور تعيــــين مى شود. در اين خصوص 
مى توان به بومى ســـــــازى الگوى مديريت 
واحد برداشــت، متناســب با آنچــه مطابق با 
قوانين داخلــى كشــــــورهاى منطقه وجود 

دارد اقدام نمود.
5- توافــق درباره ســازوكار حل و فصل 
اختالفات احتمالى و جايــگاه احكام صادره 
در مورد هر مســئله مورد اختالف اســت كه 
مى تواند بــه نحوى متضمن پايبندى هر كدام 
از كشـــــــورهاى صاحــب مخــــــزن بــه 

تعهدات خود باشد.
درخـصــوص  رســــــمى  تـوافــق   -6
به كارگيــرى روش هاى  يكســـــان فنى براى 
بررســى مــداوم شــاخص هاى  فنــى كليدى 
مخزن كه هرچند وقت يكبار نياز به بررســى 

و بازبينى دارند. 
چگونگــى  درخصــوص  توافــق   -7
بهره گيرى از تأسيسات و تجهيزات نصب شده 
براى بهره بردارى و توســعه مخزن مشــترك 
براى اعمال مديريت واحد و يا هماهنگى در 
برداشــت كه  بايد شامل سازوكار الزم جهت 
تخريب و يا متروك  ســازى اين تأسيسات و 
تجهيزات در راستاى اعمال مديريت واحد و 
يا برداشت هماهنگ و يا پس از زمان توقف 

توليد از مخزن مشترك نيز باشد.
اجرايــى كـــــردن مراحل بــاال اگرچه 
به لحــاظ فنــى نيازمند متخصصــان صنعت 
نفــت كشــورهاى صاحب مخزن مشــترك 
اســت، امــا در ســطح كالن كامــًال متأثر از 
اراده سياســى دولــــتمردان و سياستمداران 
حاكــم بر ايــن كشـــــورهاســت. بــا توجه 
به وقايعي كــه در منطـــــــقــه خليج فارس 
واقعيــــــــات  و  اســـــــت  جريــان  در 
موجود، چشــم انداز تحقق ايــن امر تا حدى 
بعيــد به نظر مي رســد. اما در ايــن ميــــــان 
راهكارهــاى تجربه شــده اي ماننــد "الگوى 
عدم مهاجرت6"نيز وجود دارند كه در بخش 

بعدي به آن اشاره خواهد شد.

8- راهكارهـاى مبتنـى بر واقعيـات حاكم بر 
منطقه خليج فارس

الف- يك الگو كه اصطالحاً به "الگوي 
عــدم مهاجرت" معروف اســت درخصوص 
مخــازن مشــتركى به كار مــي رود كه تحت 
حاكميــت ملــى يــك كشــور و مالكيــت 
خصوصــى دو يا چند شــركت قــرار دارند. 
بهتريــن مثال براى اين گونــه مخازن، مخازن 
مشــترك كشــور آمريكاســت كه با وجود 
اعمال حاكميت ملــى دولت آمريكا بر آنها، 
تحت مالكيت دو يا چند شــركت خصوصى 
قــرار دارنــد. در اين گونه مخازن مشــترك، 
مالكان مخزن و يا نمايندگان قانونى آنها رأساً 
و يا با واگذارى اختيار به شــركتى ذينفع و يا 
غيــر ذينفع و تحت شــرايطى كه مورد توافق 
كليه طرفين است، مطالعات و محاسبات فنى 
و مهندســى الزم را جهت بــرآورد وضعيت 
كنونى مخــزن مشــترك انجــام مي دهند و 
آنگاه براســاس اصــل "مديريــت صيانتى7" 
درخصوص برداشت بهينه سيال نفتى موجود 

در مخزن تصميم گيرى مى كنند.
در الگوى حقوقى "عدم مهاجرت" سعى 
بر اين اســت كه چه هر يــك از طرفين خود 
به تنهايى دســت به توســعه و توليد از مخزن 
مشــترك بزنند و چــه اين اقــدام به صورت 
مشــترك صورت پذيرد، به گونه  اي با مخزن 
رفتار شــود كه عالوه بر رعايت تمام و كمال 
اصــول مديريــت صيانتــى بهره بــرداري از 
مخزن، ســاختار مخزن دچار كمترين آسيب 
شــده و ضمن افزايش ميزان سيال نفتى قابل 
استحصال، سهم هر يك از طرفين نيز از سيال 
موجود در مخزن بر اساس ميزان مالكيت هر 
كــدام بر محــدوده جغرافيايــى مخزن دچار 

نقصان نگردد.
بر اين اســاس در ابتدا بــا تعيين مرزهاى 
مالكيــت هــر كــدام از صاحبان مخــزن بر 
محــدوده جغرافيايى مخزن مشــترك، ميزان 
دقيق ســهم هر طرف از ســيال نفتى موجود 
در مخزن تعيين شده و سپس توافق مى گردد 

تا بهره بردارى از مخــزن به گونه  اي صورت 
پذيرد تا كمترين ميزان مهاجرت ســيال نفتى 
از يك سوى مرز به سوى ديگر رخ دهد. البته 
اين امر خود مســتلزم بررســى دقيق و مستمر 
ســاختار مخزن، نرخ برداشــت از هريك از 
چاه هاى  حفر شده در مخزن و همچنين محل 
قرارگرفتن هر چاه برداشت و شعاع برداشت 

هريك از آنها مي باشد.
بنابرايــن در توافــق حقوقــى كــه ميان 
صاحبــان مخــزن انجام مى شــود، عــالوه بر 
تعيين دقيق ســهم هر يك از طرفين، مسئول 
واحدى نيز بــراى نظارت و انجام مطالعات و 
محاســبات فنى مخــزن و همچنين چگونگى 
اجــراى عمليــات توســعه مخزن براســاس 
اطالعات به دســت آمده تعييــن مى گردد و 
مالكان هرقســمت متعهد  مى شــوند تا ضمن 
هماهنگى در انجــام عمليات خود، اطالعات 
كامل قســمت خود را با ســاير مالكان مبادله 
نمايند و هرگونــه تصميم در خصوص نحوه 
رفتار با مخــزن را با توافق تمــام مالكان و يا 
نماينــدگان قانونى آنهــا اتخــاذ نمايند. اين 
الگوى حقوقى را "همكارى در برداشــت8" 
نيــز مى نامنــد. اجراي ايــن الگــو در خليج 
فــارس، نيازمنــد حداقل تبــادل اطالعات و 
مذاكرات در راســتاى هماهنگى در برداشت 
از سيال نفتى اســت؛ تا آنجا كه ضامن حفظ 
سهم هر كشور در محدوده جغرافيايى تعيين 

شده باشد.
ب- اما در ديــد بدبينانه تر آنچه مبتنى بر 
واقعيت موجود در خليج فارس اســت وجود 
رقابــت ناســالم در بهره بــردارى از مخــازن 
مشــترك هيدروكربورى اســت كه منجر به 
مهاجرت سيال هيدروكربورى از يك سوى 
خط مرزى به ســوى كشــورى مى شــود كه 
برداشــت صيانتى از قســمت مربوط به خود 
را به فراموشى سپرده و مورد بى توجهى قرار 
داده اســت. طبق نظر آقــاى دكتر ولى احمد 
سجاديان، عضو هيئت علمى دانشگاه صنعت 
نفت و عضو انستيتو نفت ايران، رقابت ناسالم 
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موجود در منطقه خليج فارس بر سر برداشت 
حداكثــرى و بى رويــه از مخازن مشــترك 
توسط كشورهاى حاشيه جنوبى خليج فارس 
به نوعى تيشــه زدن به ريشه مخزن محسوب 
مى شــود و اين مســئله درخصــوص مخزن 
غنى و بزرگى همچون پــارس جنوبى كه از 
نوع مخازن گاز ميعانى محســوب مي شــود 
محســوس تر اســت. زيرا بــا افزايــش ميزان 
بهره بردارى از چاه هاى  توليدى، فشار مخزن 
به زير فشار نقطه شبنم9 كاهش خواهد يافت 
كه نهايتاً به هرز روى اجزاي ارزشمند موجود 
در گاز به صورت قطرات پراكنده و غيرقابل 
استحصال در مخزن منجر خواهد شد[10]. از 
آنجا كه به نظر مى رســد تحقق راهكار ارائه 

شــده در بخش الف در آينده نزديك ممكن 
نيســت، "مستقل شــدن عملكرد آن بخش از 
مخــزن كه در داخل هركشــور قــرار دارد" 

راهكار عملى ترى به نظر مي رسد.

نتيجه گيرى
پياده سازى الگوى مديريت واحد برداشت 
از مخازن مشــترك هيدروكربــورى واقع در 
منطقه خليج فارس كه ايران نيز به عنوان يكى از 
صاحبان آنها شناخته مى شود بايد اولويت اول 
سياست خارجى كشور در سال هاى آينده باشد. 
گام برداشتن در اين جهت تأمين كننده حداكثر 
منافع ملى و منطقه  اي براي كشور خواهد بود. با 
توجه به وسعت و قدرت منطقه  اي ايران اين امر 

غيرقابل چشم پوشــى است، اما در سياست هاى 
 كوتاه مدت و ميان مدت به داليلى كه پيشتر نيز 
به آنها اشــاره شد، تحقق الگوى بهينه برداشت 
واحــد از اين گونه مخازن با همــكارى كامل 
صاحبــان ديگر مخزن امرى اســت كه دور از 
ذهن به نظر مي رســد. بنابراين عملى ســاختن 
راهكارهاى ارائه شــده در قســمت هاي پيشين 
بايد در اولويت اول سياست گذارى هاي فنى و 
خارجى كشــور قرار گيرد. اين مسئله عالوه بر 
نياز به متخصصان فنى صنعت نفت به تالش هاى 
 ديپلماتيــك برون مرزى منطقــه  اي و همچنين 
سياســت گذارى هاى  كالن كشورى نياز دارد. 
اميد است در آينده نزديك شاهد گام هاى  بلند 

و هوشيارانه اي در اين مسير باشيم.


