سخن نخست

رژیم حقوقی دریای خزر و چهارمین نشست سران
کشورهای حاشیه آن
چهارمین نشس��ت س��ران  5کش��ور حاشیه
دریای خزر مهرماه سال جاری در آستاراخان
روس��یه برگ��زار گردی��د .در ای��ن نشس��ت،
همسايگان درياي خزر جنبههای مختلف اين
دري��ا را مورد بحث و گفتگ��و قرار دادند که
درنهایت ،به امضای س��ه موافقتنامه همكاري
در زمینهه��ای آب و هواشناس��ی ،حفاظت و
بهرهبرداری بهینه از منابع آبی و پیش��گیری و
واکنش به وضعیت اضط��رار منجر گردید .با
این وجود در این نشس��ت به مانند  3نشس��ت
پیش��ین ،علیرغم تأکید ب��ر مهیا نمودن زمینه
تعیین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در
نشس��ت فعلی ،به مهمترین موضوع که همان
تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و بهدنبال آن
تقس��یم و بهرهبرداری از منابع نفت و گاز زیر
بستر دریاس��ت ،پرداخته نشد و تصمیمگیری
در این خص��وص به بعد از اتم��ام کا ِر گروه
ِ
کاری تدوی��ن رژی��م حقوقی دری��ای خزر
موکول شد.
بهطورکل��ي ،برگ��زاری نشس��ت در
خصوص دری��ای خ��زر س��ابقهای طوالنی
دارد .ام��ا علیرغم س��ابقه طوالن��ی ،بهدلیل
ع��دم اولویتبندی موضوع��ات و پرداختن
ب��ه موضوعات درج��ه دوم ،نتایج حاصل از
جلس��ات از ضمانت اجرایی الزم برخوردار
نیست .در سال  1381به پیشنهاد ترکمنستان،
نشست سران کشورهای ساحلی خزر با هدف
تعیین رژیم حقوقی دریایخزر در عشقآباد
برگزار ش��د .این جلسه بیش��تر به عیان شدن
اختالفات ترکمنستان و جمهوری آذربایجان
گذش��ت .در مهرم��اه س��ال  1386دومی��ن
اجالس س��ران در تهران برگزار شد .در این
2

نشس��ت ،تنظیم متن پیشنهادی سند همکاری
امنیت��ی خزر مورد توافق قرار گرفت .در این
نشست بیش��تر دغدغههای موردنظر روسیه و
ایران مورد تأکید قرار گرفت .این س��ند در
س��ومین نشست رؤسای کش��ورهای ساحلی
دریای خزر درسال  1389در باکو به امضای
روس��ایجمهور پنج کشور رسید .در نشست
چه��ارم در آس��تاراخان نيز بيش��تر مس��ائل
زيستمحيطي مورد تأكيد قرار گرفت .آنچه
مسلم اس��ت در نشستهای چهارگانه پیشین
ارادهای برای پرداختن به مبحث تعیین رژیم
حقوقی دریای خزر و سازوکار بهرهبرداری
از ذخای��ر هیدروکرب��وری بس��تر ای��ن دریا
بهعنوان مهمترين دغدغه كش��ورهاي درگير
ب��ا تعيين رژي��م حقوقي دري��اي خزر وجود
نداشته است.
دری��ای خزر عالوهبر موقعی��ت ژئوپلتیک
آن ،به لح��اظ ذخایر غنی نف��ت و گاز نیز از
اهمیت زیادی بهویژه برای کشورهای حاشیه
آن برخوردار اس��ت .براس��اس پيشبينيهاي
انجام شده ،ذخاير نفتخام و گاز طبيعي اين
دريا بالغ بر  100ميليارد بش��كه و  12تريليون
مت��ر مكع��ب تخمين زده ش��ده اس��ت كه با
فرض عدمتحقق بيش از نيم��ي از اين مقدار
ه��م ،ذخاي��ر قابلتوجهي در اي��ن دريا نهفته
اس��ت .بنابراین ،هرگونه توافقی در خصوص
مرزهای آبی همس��ایگان آن ،متأثر از ذخایر
هیدروکربوری نهفته در بستر دریا خواهد بود.
اما چرا در اجالس سران كشورهاي حاشيهي
خزر به اين موضوع مهم پرداخته نميشود؟
بعد از فروپاش��ی اتحاد جماهیر شوروی و
تش��کیل کش��ورهای جدید در حاشیه دریای

خزر ،این کش��ورها نیز به مانند پدر پیر خود،
توگاز را محور توس��عه
توس��عه صنعت نف�� 
اقتصاد تکبخشیشان قرار دادند .در این راه،
توس��عه منابع دریایی خزر که تاکنون تنها در
بخش آذربایجان مورد توجه قرار گرفته بود،
برای س��ایر همس��ایگان از اهمیت برخوردار
گشت .بهعبارت دیگر ،دریایی که به موجب
توافقنامههای  1921و  1940ميالدي ،بین ایران
و شوروی تقسیم ش��ده بود(که هر دو کشور
نيز از ذخایر عظیم نفت و گاز برخوردار بوده
و نیازی به توسعه منابع دریای خزر نداشتند)،
بهیکباره قلمرو ملی کش��ورهای جدیدی شد
که از قضا بهدلیل مشکالت عدیده اقتصادی به
توگاز نیاز مبرم داشتند .اين
منابع درآمدی نف 
امر ،درياي خزر را عرصه جوالن شركتهاي
بينالملل��ي نمود و هریک از این کش��ورهاي
تازه استقالليافته ،با مطرح نمودن ایراداتی به
قوانین پیش��ین و بدون توجه به حقوق سايرين
و ي��ا نياز به تعيين رژي��م حقوقي جديد دريا،
بهطوريكجانب��ه و يا در قال��ب موافقتنامههاي
دوجانبه به اكتش��اف و بهرهب��رداري از منابع
هيدروكربوري بستر درياي خزر اقدام كردند.
آذربایجان ،اولین کشوری که بهطور عمده
به برداشت نفت و گاز از دریای خزر پرداخته،
با هر طرحی که ذخایر نفت و گاز این کشور
را در دری��ای خزر محدود نمای��د ،مخالفت
میکند .اين در حالي اس��ت ك��ه اصليترين
منطق��ه توليدي نفت اين كش��ور در محدوده
مرزي درياي با تركمنس��تان و مورد مناقش��ه
اين كش��ور قرار دارد .آذربايج��ان در برخي
ميادين و حوزههاي نفتي با ايران نيز مناقشاتي
دارد(ميدان البرز) .بنابراين ،هر طرحي مبني بر
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مش��ترك بودن بخشي از درياي خزر به ضرر
اين كش��ور بوده و البته با مخالفت آن روبرو
توگاز
خواهد شد .این کشور تقریباً تمامی نف 
خود را از دریا برداشت میكند(روزانه حدود
 900هزار بشكه).
ترکمنس��تان بخش دریای خ��زر خود را به
 31بلوک اکتش��افی تقس��یم كرده که برخی
از این بلوکها را برای عملیات اکتش��افی به
شرکتهای خارجی واگذار نموده است .در
این می��ان 4 ،بلوک دریایی ک��ه به نوعی در
آبهای مورد نظر ایران واقع شدهاند ،به یک
شرکت روس��ی( )Zaritواگذار شده که البته
هنوز فعالیت آن بهدلیل مشکالت عدم تعیین
رژی��م حقوقی دری��ای خزر آغ��از نگردیده
است .از س��ويي ديگر ،مناقشات تركمنستان
و آذربايجان برس��ر ميادي��ن دريايي يكي از
داليل عدم همراهي اين كش��ور با  3كش��ور
قزاقس��تان ،روس��يه و آذربايج��ان در امضاي
توافق  4منهاي 1عليه ايران بوده است ،طرحي
كه در صورت اجرايي ش��دن ،باعث تقس��يم
بستر مركز و شمال دريايخزر بين كشورهاي
مزبور بدون نياز به موافقت ايران خواهد شد.
در بخش شمالی دریایخزر وضع ،اندکی
متفاوت اس��ت .قزاقستان و روسیه بهعنوان دو
كش��ور داراي مرز مش��ترك دريايي ،بخش
ش��مالی دری��ا را بر اس��اس ی��ک موافقتنامه
دوجانبه بین خود تقس��یم نمودهاند .در س��ال
 2002با باالگرفتن مناقشات روسیه و قزاقستان
بر س��ر س��ه میدان مش��ترک ،این دو کش��ور
پروتکلی مبنی بر تقس��یم بستر دریا در بخش
ش��مالی دریای خزر امضا نمودند .روسيه در
س��الهاي گذش��ته به خاطر عق��ب نماندن از
رقباي خود ،فعاليت توسعه ميادين نفت و گاز
درياي خزر را در دس��تور كار قرار داده و در
اين خصوص ،توسط شركت لوكاويل موفق
به برداش��ت نفت از ميادين خود ش��ده است.
بهطورکل ،روسیه با حضور شرکتهای غربی
در میادین دریایخزر مخالف است و در این
خص��وص ،انتقادات زی��ادی ب��ه آذربایجان

که ب��ه مرکز فعاليت ش��رکتهای اروپایی و
آمریکایی در دریای خزر تبدیل ش��ده است،
وارد میکند.
با توجه به گذش��تهي مذاکرات ،حساسيت
ب��االي موضوع و ام��كان تحتالش��عاع قرار
گرفتن همه همكاريه��اي چندجانبه از يك
س��و و تمايل كشورهاي حاش��يه شمالي خزر
ب��ه ادامه وضع موجود از س��وي ديگر ،بهنظر
نمیرس��د بتوان ارادهاي را ب��راي تعیین رژیم
حقوقی دریای خزر در آينده نزديك متصور
نم��ود .تأکید نشس��تهای پیش��ین س��ران بر
موضوعاتی غیر از تقسیم منابع هیدروکربوری
بس��تر دری��ا بهنوع��ی ب��ر اهمی��ت موضوع و
همچنین چالشی بودن آن اشاره دارد .چالشی
که میتواند همه توافقات انجام ش��ده پیشین
را تحتالشعاع قرار دهد .بهعبارت دیگر ،نظر
به شرایط توس��عه منابع نفت و گاز در دریای
خ��زر ،تعیین یک رژیم حقوقی که در نهایت
بتواند منافع همه طرفین را تأمین نماید ،بس��یار
دش��وار اس��ت و این در حالی اس��ت که در
شرایط موجود نیز سه کشور قزاقستان ،روسیه
و آذربایج��ان ب��ه حداکثر منافع خود دس��ت
یافتهان��د و هر توافق جدیدی بهضرر این س��ه
منجر خواهد ش��د .بنابراین ،طبیعی اس��ت که
این کش��ورها از ادامه وضع موجود احس��اس
رضایت داش��ته باش��ند .در این میان ،ایران و
ترکمنس��تان کشورهایی هس��تند که به نوعی
منافع آنها از تقس��یم دریا بر اس��اس شرایط
جديد افزایش خواهد یافت.
بهنظ��ر ميرس��د اولویتبن��دی ای��ران در
خصوص دریای خزر با سایر کشورهای حاشیه
این دریا متفاوت باش��د .جمهوری اس�لامی
ایران در وهلهي نخس��ت ب��ر حفظ حاکمیت
سرزمینی در پهنه آبی دریای خزر تأکید دارد.
این امر هرچند بهطور غیرمستقیم تأمینکننده
منافع انرژی کشور خواهد بود ،اما ميتواند از
اهميت ك ِم ذخاير اين دريا در مقايسه با ذخاير
توگاز در جنوب كش��ور ناشي شده
غني نف 
باشد .آنچه مسلم است ،این هدف کمیتپذیر

نبوده و در مقایس��ه با مناف��ع عمدتاً اقتصادي
س��ایر کش��ورها ،از قدرت چانهزنی کمتری
برخوردار اس��ت .لذا ،با ادامه روند موجود و
در صورت توافق تركمنس��تان و آذربايجان،
بازنده اصلي ايران خواهد بود و كش��ورهاي
همس��ايه ،منافع دري��ا را بدون حض��ور ايران
بين خود تقسيم خواهند كرد و همكاريهاي
چندجانبه تنها به مسائل زيستمحيطي محدود
خواهد شد كه عمدتاً هم ناشي از فعاليتهاي
اكتشافي ساير كشورهاست.
بنابرای��ن ،ش��فافیت و قاطعی��ت در تعیین
اس��تراتژی کالن کش��ور در دریایخ��زر از
اهیم��ت زی��ادی برخ��وردار اس��ت .یکی از
مهمترین راهکارهای پیادهس��ازی اس��تراتژی
کالن کشور ،تسریع در فعالیتهای اکتشاف
و بهرهب��رداری از منابع نف��ت و گاز این دریا
در مح��دوده موردنظر اس��ت .در عين حال،
رايزنيهاي سياس��ي و اقتصادي با كشورهاي
حاش��يه خزر بهويژه تركمنستان و آذربايجان
راهگشا خواهد بود .درانتها ،اينگونه ميتوان
جمعبندي نمود كه مقوله توسعه منابع نفت و
گاز درياي خزر بايد بيش از پيش مورد توجه
مسئوالن و تصميمسازان كشور بهويژه مديران
ارش��د وزارت نفت قرار گيرد .بديهي اس��ت
اتخاذ يك ديپلماس��ي فعال ب��دون همكاري
و تعامل س��ازنده همه دس��تگاههاي ذيريط
بهوي��ژه وزارتخانهه��اي نف��ت و امورخارجه
امكانپذي��ر نيس��ت .همچني��ن الزم اس��ت
برنامههاي راهبردي ش��ركت ملي نفت ايران
شامل چشمانداز ،مأموريتها ،اهداف كالن،
استراتژيها و اهداف كوتاهمدت و ميانمدت
درخصوص توس��عه منابع نف��ت و گاز حوزه
خ��زر باتوج��ه ب��ه تح��والت و فعاليتهاي
روبهگسترش كشورهاي حاش��يه ،بهگونهاي
تدوين و اجرايي ش��ود ك��ه درنهايت ،حفظ
حداكثري منافع ملي كش��ور را بهدنبال داشته
باشد .انشاءا...
سردبیر
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