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نموده است و بنابراین به نظر میرسد که توسعه میاادین ایرانای اماروزه بایب از یایب ضارورت ییادا
مینماید .این امر به دلیل مناطق غیرممنوعه در موافقتنامههای تحدید حدود منابع دریایی هست.
واژگان کلیدی :میدان مشترک نفتی ،گازی ،جمهوری اسالمی ایاران ،منااطق ممنوعاه ،منااطق
غیرممنوعه.
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مقدمه
منابع طبیعی مشترک از جمله نفت و گاز اصول و قواعدی را در عرصه بینالمللی مایطلباد
که نه در عرصه اقتصاد نه در عرصه حقوق و نه در عرصه روابر بینالمللی بدان به نحو شایسته
یرداخته نشده است .عدم وجود یک توافقنامه خاص در زمینه استفاده مشترک از این منابع نفتای
و گازی موجب خسارتهای زیانباری به یکی یا هر دو طرف دارنده منابع نفتی و گازی میشاود.
تجارب کشورها نشان میدهد که در صورتی که آنها از انعقاد توافقنامهای میان یکدیگر ناامیاد
شوند به سوی اقدامات یکجانبه در راستای ایفای حقوق ادعایی ملی خود گام برمیدارند .در این
شرایر بحث دخالت در حقوق حاکمه دولت همسایه مطرح میشود و با توجه باه اصال بنیاادین
احترام به حاکمیت سرزمینی و عدم مداخله ،میتوان آن را به ناوعی تعادی و تجااوز ینهاان باه
قلمرو کشور هم مرز تلقی نمود ( .کاشانی  )24 :1389 ،مادام که ذخایر نفت و گااز در محادوده
مرزهای ملی قرار داشته باشند دولت دارای حاکمیت بالمنازع بوده و مباادرت باه ایجااد سااز و
کارهای حقوقی و فنی در زمینه اکتشاف ،بهرهبرداری و توسعه میادین نفت و گااز و تجاارت آن
مینماید .اما مساله به اینجا ختم نمیشود .از سوی دیگر طبیعت سیال این مواد به گونهای است
که گاه از مرزهای جغرافیایی یک کشور عبور نموده و وارد قلمرو یک کشور دیگر میشاود .ایان
منابع برخالف مواد جامد که به آسانی و براساس خطوط مرزی تعیین شده باین کشاورها ،قابال
تقسیم میباشند ،به دلیل سیال بودن مهاجرت میکنند .با توجه به وقوع بشب مهمای از ذخاایر
نفت و گاز جهان در مناطق دریایی ،شناسایی و بهرهبارداری از ایان مناابع رابطاه تنگااتنگی باا
تحدید حدود دریایی و مقررات حقوق بینالملل دریاها دارد .در صورت توافق دولتهای همساایه
در تحدید حدود دریایی ،تکلی آن دسته از میادین نفت و گاز کاه از خار مارزی گذشاته و در
محدوده حاکمیت هر دو طرف قرار دارند در قالب موافقتنامه تحدید حدود یاا موافقتناماه خااص
روشن میشود .اما در صورت عدم تحدید حدود یا وجود اختالف طرفین بر سر حاکمیت باید باه
کنوانسیون  1982حقوق بینالملل دریاها رجوع شود.
مالحظه قراردادهای گوناگون منعقده در این بشب نشان دهنده آن است کاه باا توجاه باه
میزان و نحوه مداخله شرکت سرمایهگذار ،دولت یا شرکت نفتی دولتای میزباان در قراردادهاای
اکتشاف ،توسعه و استشراج نفت ،تنوع و تحول بسیاری صورت یافته است .تحولی که شاروع آن
از انتقال مالکیت عین در "قراردادهای امتیازی" آغاز و در ادامه باه انتقاال مالکیات منفعات در
قراردادهای موسوم به "قراردادهای اجازه بهرهبرداری" منجر و در سیر تحولی خود و تحت تأثیر
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جنببهای ملی مانند نهضت ملی شدن نفت در ایران و سایر انقالبها در کشورهای دیگار باه
قراردادهای تداینی و در قالب "قراردادهای خدماتی" نزدیک میگردد .در ادامه این روند تکاملی،
مفهوم مشارکت جایگزین رابطه معاوضی و مغانبهای صرف میگردد و راهکار قاراردادی منبعاث
از مشارکت در تولید به عنوان مبنای بسیاری از قراردادهای نفتی در کشورهای در حاال توساعه
شکل میگیرد.
 .1اصول و قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای مشترک بهرهبرداری از منابع
نفتی و گازی
 -1-1اصول حاکم در قانون اساسی
در سیاست اقتصادی :وضعیت اقتصادی هار کشاور ،اثار تعیاین کنناده و جهات دهناده بار
استقالل ملی آن کشور دارد .کشورهای جهان سوم به خاطر فقدان سرمایه ،امکانات و تجهیزات
فنی و نیروی انسانی ورزیده و همچنین افزایب بیرویاه جمعیات و رکاود اقتصاادی در موضاع
ضعی سیاسی قرار میگیرند .این ضع زمینه سلطه بیگانگان و در نتیجه آسیبیذیری استقالل
را فراهم میسازد( .موحاد )202 : 1374،کشاور ایاران ،هار ناد در وضاعیت فعلای ،در ردیا
کشورهای ییشرفته صنعتی قرار ندارد ،اما با وجود ذخایر ارزناده زیرزمینای ،اراضای قابال توجاه
کشاورزی و نیروی انسانی بالقوه مستعد ،در صاورت بکاار اناداختن ابتکاارات شایساته ،امکاان
دسترسی به رشد اقتصادی ،خودکفایی و خوداتکایی را خواهد داشت .قانون اساسی با هدف قارار
دادن استقالل اقتصادی ،یکی از ضوابر اقتصادی کشور را جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر
اقتصاد کشور قرار میدهد .باا ایان ترتیاب ،وظیفاه اصالی زماماداری تاال فاراوان در قطاع
وابستگیهای اقتصادی کشور است)Harley,1994: 64( .
منع انعقاد قراردادهای بینالمللی سلطهآمیز :در اصل  153مقرر شده است(( :هرگونه قارارداد
که موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی و اقتصادی ،فرهنگ ،ارتب و دیگر شئون کشور شود،
ممنوع است)).
منع امتیاز به تشکیل شرکت به خارجیاان :اصال  81مقارر مایدارد(( :دادن امتیااز تشاکیل
شرکتها و موسسات در امور تجاری ،صنعتی ،کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیاان مطلقاا
ممنوع است)).
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التزام زمامداران به حفظ و یاسداری از استقالل ملی :هدایت و اداره کشاور و اجارای اصاول
قانون اساسی در اختیار زمامداران است .بنابراین ،کیفیت کار آنان نقاب تعیاین کنناده در حفاظ
استقالل کشور دارد .قانون اساسی در ایان خصاوص ،بارای مقاام رهباری ،ریاسات جمهاوری،
مجلس و نمایندگان ،حقوق و تکالیفی را مقرر داشته است.
 -2-1الزام مقام رهبری
مقام رهبری تعیین سیاستهای کلی نظام ،فرماندهی کل نیروهای مسلح را مطاابق اصال
 110قانون اساسی و هدایت امنیت ملی را مطابق اصل  176قانون اساسی برعهده دارد .بنابراین،
مقام مذکور ،در صدور فرامین سیاسی و نظامی ،باا در نظار گارفتن جمیاع مصاالح و باه ویاژه
مصلحت استقالل ملی ،انجام وظیفه مینماید؛
 -3 -1التزام رییس جمهور
رییس جمهور ،ریاست فائقه کلیه امور اجرایی کشور را برعهده دارد .بدین ترتیب ،کلیه اعمال
و رفتار و دستورالعملهای وی م ستقیما بار اساتقالل کشاور ماوثر اسات .امضاای قراردادهاای
بینالمللی (اصل  125قانون اساسی) ،اعزام و یذیر سفراء (اصل  126قانون اساسای) ،ریاسات
شورای عالی امنیت ملی (اصل  176قانون اساسی) و اداره امور تمام سیاستهای اجرایای ،وی را
در موقعیت بسیار حساس سیاسی قرار میدهد .بنابراین ،مقاام ریاسات جمهاوری موظا اسات
ضمن رعایت جمیع جهات و مصالح ملی ،استقالل کشور را با تدابیر و مصالح اندیشیهایی که از
ضروریات این مقام است در نظر داشته باشد .قانون اساسای مطاابق اصاول  115و  121قاانون
اساسی از رییس جمهور میخواهد که در سوگند خاود تعهاد نمایاد کاه در حراسات از مرزهاا و
استقالل سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور ،از هیچ اقدامی دریغ نورزد.
 -4-1التزام نمایندگان مجلس شورای اسالمی
تدوین قوانین عادی بر عهده مجلس شورای اسالمی است که از نماینادگان ملات تشاکیل
میگردد( .اصل  62قانون اساسی) نمایندگان در ایفاای وظاای نماینادگی خاود در برابار ملات
مسئولند (اصل  84قانون اساسی) بنابراین کلیه اعمال نظارتی مجلاس در تصاویب قراردادهاای
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بینالمللی (اصل  ،)77تغییر خطوط مرزی (اصل  ،)78قرض و اساتقراض (اصال  ،)80اساتشدام
کارشناسان خارجی (اصل  82قانون اساسی) ،به طاور کلای تصاویب قاوانین (اصال  72قاانون
اساسی) که مجموعا نقب تعیین کننده بر حفظ استقالل کشور دارد ،مستقیما به تعهاد اخالقای،
کاردانی ،دقت و تیزهوشی نمایندگان ملت مربوط میشود.
انعقاد قراردادهای بینالمللی از جمله قراردادهای نفتی بر مبنای توزیع عادالنه منابع طبیعای:
فقر و محرومیت ،عالوه بر آنکه نوعا متوجا افراد فراوانای مایشاود ،در برخای از ماوارد منااطق
محروم کشور را نیز در برمیگیرد .بنابراین ،گاهی اوقات اقتضاء مایکناد کاه مباارزه باا فقار و
محرومیت با توجه به فقر مناطق صورت یذیرد .در این خصاوص ،اصال هال و هشاتم قاانون
اساسی مقرر میدارد(( :در بهرهبرداری از منابع طبیعای و اساتفاده از درآمادهای ملای در ساطح
استانها و مناطق کشور ،باید تبعیض در کار نباشد ،به طوری کاه هار منطقاه فراخاور نیازهاا و
استعداد رشد خود ،سرمایه و امکانات الزم را در دسترس داشته باشد)).
بهرهگیری از انفال و ثروتهای عمومی :مطابق اصل  45قانون اساسی(( :انفال و ثروتهای
عمومی از قبیل زمینهای موات یا رهاشده ،معادن ،دریاها ،دریا هها ،رودخانهها و سایر آبهاای
عمومی ،کوهها و درهها ،جنگلها ،نیزارها ،بیشههای طبیعی ،مراتعی که حریم نیستند ،ارث بدون
وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشوند ،در اختیار حکومت
اسالمی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید)).
 -2روشهای مختلف بهرهبرداری از میادین مشترک نفتی و گازی
رو های مشتل بهرهبرداری از میادین مشترک نفتی و گازی به صورت ذیل میباشند:
 -1-2انعقاد معاهدات بینالمللی تحدید حدود
ییب از آنکه بحث انعقاد موافقتنامه بینالمللی تحدید حدود مورد بحث و بررسی قارار گیارد
به موضوع مدل جدید قرارداد نفتی ایران یرداخته میشود .اخیرا در ایران یک شایوه جدیادی در
قراردادهای نفتی ارایه گردیده است که از آن به عنوان  IPCکه مشف Iran Petroleum
 Contractمیباشد .در مدل  ،IPCمطابق قوانین کشور ،هیچ مالکیتی منتقل نشواهد شد .سه
مرحله اکتشاف ،توسعه و تولید به صورت یکپار ه در نظر گرفته میشود .در کل مراحال ،تولیاد
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صیانتی و در مرحله تولید ،حفظ ظرفیت تولید و ازدیااد برداشات نیاز ماورد توجاه خواهاد باود.
یرداخت به ییمانکاران یس از شروع تولید آغاز خواهد شد و متناسب با وضعیت و شرایر میادان،
متغیر خواهد بود .از اصلیترین مششصههای  ، IPCانعطافیذیری آن است که در مواردی هام
ون ریسک ،درآمد ،هزینه و سق تولید به شم میخورد .به طور کلی انعطافیاذیری قارارداد
جدید شامل  12محور میشود :نقشه توسعه ،برنامه کاری و بودجه ساالنه به جاای هزیناههاای
ثابت ،بازیرداخت کامل هزینهها ،رویکرد تعادل بین ریسک و یادا  ،انعطاف در یادا بسته باه
تغییر قیمت نفت ،تغییر یرداخات بساته باه ناواحی مشتلا و ریساکهاای مربوطاه ،شااخ
صرفهجویی در هزینه ،اصالح فرآیند تصمیمسازی ،شانس اکتشااف در بلاوکهاای همساایه در
صورت شکست ،انعطاف در فعالیتهای طوالنی مدت ،انعطاف در افزایب مدت در صاورت نیااز
به یروژههای ازدیااد برداشات و انعطااف در شاراکت .انعقااد قراردادهاای باینالمللای از جملاه
قراردادهای نفتی بر مبنای توزیع عادالنه منابع طبیعی :فقر و محرومیت ،عاالوه بار آنکاه نوعاا
متوجا افراد فراوانی میشود ،در برخی از موارد مناطق محروم کشور را نیز در برمیگیرد .بنابراین،
گاهی اوقات اقتضاء میکند که مبارزه با فقر و محرومیت با توجه به فقر مناطق صورت یذیرد .در
این خصوص ،اصل هل و هشتم قانون اساسی مقرر میدارد(( :در بهرهبرداری از منابع طبیعی و
استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و مناطق کشور ،باید تبعیض در کار نباشد ،به طوری
که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود ،سارمایه و امکاناات الزم را در دساترس داشاته
باشد)).
بهرهگیری از انفال و ثروتهای عمومی :مطابق اصل  45قانون اساسی(( :انفال و ثروتهای
عمومی از قبیل زمینهای موات یا رهاشده ،معادن ،دریاها ،دریا هها ،رودخانهها و سایر آبهاای
عمومی ،کوهها و درهها ،جنگلها ،نیزارها ،بیشههای طبیعی ،مراتعی که حریم نیستند ،ارث بدون
وارث و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشوند ،در اختیار حکومات
اسالمی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید)).
 -2-2قرارداد اجاره مشترک منابع نفتی و گازی مشترک
قرارداد اجاره مشترک منابع نفتی و گازی مشترک یکی دیگر از رو هاای بهارهبارداری از
میادین مشترک نفتی و گازی میباشد که بر طبق آن ،دولتهاای دارناده ایان مناابع باا انعقااد
موافقتنامههایی با شرکتهای بینالمللی دارنده فناوریهاای ییشارفته کاه اغلاب از کشاورهای
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ییشرفته میباشند و به عنوان مستاجر میباشند؛ این میادین را به عنوان عین مستاجره در اختیار
قرار میدهند .منطق یشت انعقاد یک موافقتنامه اجاره منابع نفتی و گازی معموال یا اقتصادی یاا
زمین شناختی است .یک طرف  ،IOCیک قرارداد  ،IPAممکن است به قابلیتهای اکتشاف و
ارزیابی متعهد بوده باشد یا ممکن است از نظر مالی ،منابع مالی کاافی بارای ایان وظاای را در
اختیار نداشته باشد .از طریق قرارداد اجاره منابع یتروشیمی ،طرف  IOCبه عنوان اجاره کننده از
این قابلیت برخوردار است کاه در حادود قیاود ،شارایر و محادودیتهاای زماانی تعهاد اولیاه
قراردادیا به اجرای قرارداد بپردازد اگر ه به برخی از منافع مربوط به شرکت وی در قارارداد
ضرر وارد سازد .موجر به عنوان عامل به انجام عملیات اکتشافی یا سایر عملیات تعهدشده ،ملتزم
میگردد .قراردادهای اجاره منابع نفتی و گازی از آن رو که دیادگاههاا در میاان زماینشناساان،
متفاوت میباشد ،مفید و سودمند میباشند و یک طرف  IOCممکن است تمایل داشته باشد تاا
اطالعات بیشتری را راجع به یک شمانداز دریافت نماید با این حال هنوز شمانداز یروژه را به
قدر کافی توجیه کننده اقدامات یا هزینههای خود نداند .به همین ترتیب ،یاک طارف IOC
که در عملیات یتروشیمی در یک حاوزه نزدیاک قارارداد مشاارکت داشاته باشاد ممکان اسات
اطالعات لرزهنگاری یا سایر اطالعات مرتبر راجع به حاوزه نفتای و گاازی کاه تحاتالشامول
قرارداد  IPAدیگری میشود را به این دلیل نیاز داشته باشد که حاوزههاای قاراردادی ،مشازن
مشترکی را در برمیگیرد .این نین طرف  IOCمیتواند بر مبنای قرارداد اجاره مناابع نفتای و
گازی به اینکه یک اجاره کننده باشد و بنابراین ،به وی اجازه دهد تاا اطالعاات لارزه نگااری را
کسب کرده و سود اضافهتری را در حوزه نزدیک به حوزه قراردادی خود بدست آورد ،عالقهمناد
باشد.
ایجاب در قرارداد اجاره منابع نفتی و گازی میتواند در صورتی که کشور میزبان اجازه دهاد،
از سوی برنده ییروز در یک مناقصه راجع باه  IPAکمای بعاد از اینکاه  IPAرا بدسات آورده
باشد ،صورت میگیرد .کشورهای میزبان به طور فزآیندهای این نین قراردادهاای اولیاه اجااره
منابع نفتی و گازی تا یس از اینکه حداقل تعهدات کاری دوره اول اجرای قرارداد ،ایفاء نگاردد را
ممنوع یا محدود می نمایند .در صورتی که برنده یادا بزرگی برای امضاء را متعهد نموده باشاد
یا به منظور ییشی گرفتن از رقباء ،تعهدات حداقل کاری خود را افزایب داده باشد ،مایتواناد باا
یک نظم نسبتا سریع به دنبال یک موجر باشد .در صورتی که کشور میزبان یاک قارارداد اولیاه
اجاره منابع نفتی و گازی را به آن دسته از رقبای تجاری که در  IPAبرنده نشدهاند ،اجازه دهد؛
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برنده مناقصه میتواند یک طرح ییشنهادی قرارداد اجاره منابع نفتی و گازی را ارایه دهد .در این
صورت ،رقبای تجاری مزبور از فرصت دیگری برای تضمین منفعت مشارکت در حوزه قراردادی
مورد نظر برخوردار مایگردناد .در زماان دعاوت بارای ارایاه طارحهاای ییشانهادی در زمیناه
موافقتنامههای اجاره منابع نفتی و گازی ،مالک  ،IPAقارارداد محرماناهای را باا هار یاک از
شرکاء ذینفع در زمانی منعقد مینماید که آنها نسبت به بررسی و تحقیق راجع به اطالعات فنی
و حقوقی که مربوط به برنده مناقصه بوده و در تصمیمگیری راجاع باه انعقااد موافقتناماه اجااره
منابع نفتی و گازی موثر میباشد)Banktekas,2004 : 34( .
قراردادهای اجاره منابع نفتی و گازی برای سالیان متمادی در صانعت نفات داخلای ایااالت
متحده آمریکا و کانادا مورد استفاده قرار گرفتهاند )Roberts,2007: 113( .اگر ه یاک مادل
قرارداد اجاره منابع نفتی و گازی به تدریج توسعه ییدا نمود به این دلیل که شرایر این قراردادها
بسیار با یکدیگر متفاوت بوده و ایان قراردادهاا اغلاب باا اساتفاده از موافقتناماههاای مکتاوب
غیررسمی بین شرکتهای مجرب منعقد میشوند )Muttitt,2012: 190 190( .یاس از یایاان
جنگ جهانی دوم ،قراردادهای اجااره مناابع نفتای و گاازی در واکانب باه افازایب ریساک و
هزینههای حفاریهای عمیقتر و افزایب تعداد شرکتهای ییچیده نفتی که در ایااالت متحاده
به اجرای عملیات مییرداختند ،شایع و مرسوم گشت .به همین ترتیب ،زمانی کاه شارکتهاای
کو کتر و مستقل برای سرمایهگذاری در حوزههای بینالمللی باه خاارج از کشاور نقال مکاان
نمودند ،این تازه واردان به صورت فعاالنه قراردادهای اجاره منابع نقتی و گازی را از شرکتهاای
عمدهای که ییشتر در آنجا به انجاام عملیاات ماییرداختناد ،مطالباه نمودناد .اتحادیاه ماذاکره
کنندگان بینالمللی یتروشیمی یک قرارداد مدل بینالمللی اجاره منابع نفتی و گاازی را در ساال
 2004میالدی تدوین نموده و رویه قضایی بسیار مطلوبی نیز مشصوصا در تکزاس و آلبرتا کانادا
در زمینه مفاد و شرایر قراردادهای اجاره منابع نفتی و گازی وجود دارد.
قرارداد اجاره منابع نفتی و گازی ،یکی از ندین روشی است که برای انتقال منفعت در اجاره
یا سایر اشکال قراردادهای  IPAبه کار برده میشود .برخی معاامالت باه عناوان قراردادهاای
اجاره منابع نفتی و گازی لحاظ نمیشوند اگر ه آنها برخی اوقات به اشاتباه باا آن ناام اطاالق
میگردند  .یک معامله زمانی قرارداد اجاره منابع نفتی و گازی است که منتقل الیه یا اجاره گیرنده
که طرفی است که تامین مالی برای یک یروژه خاص را ارایه میدهد ،یک مشارکت مستقیم یاا
مستمر در اکتشاف یا توسعه حوزه قرارداد کسب مینماید .هدف منتفالالیاه بار مبناای قارارداد
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 ،IPAامتیازگیرنده مشترک ،لیسانس گیرنده مشترک یا مقاطعه کار مشترک در ازای انجام کاار
از جمله حفاری نمودن یک یا ند اه نفتی و گازی یا یرداخات مبلغای یاول کاه بارای انجاام
تعهدات بر مبنای قرارداد موجود  ipaبه کار برده میشود؛ میباشد .در فقدان این ویژگی کلیدی،
معامله به عنوان فرو منفعت و نه قرارداد اجاره منابع نفتی و گازی توصی میشود.
((به همین ترتیب ،برخای معاامالتی کاه قراردادهاای اجااره مناابع نفتای و گاازی اطاالق
میگردند  ،در واقع نمایانگر انتقال از طریق فرو سهام در شرکت به شاش ثاال ی باوده کاه
نهایتا به تغییر کنترل سهامداران شرکت مزبور منتهی میگردد که یک منفعت مشارکتی مستقیم
بر مبنای قرارداد  IPAداشتهاند .امروزه بر مبنای بسیاری از قاوانین داخلای ،ایان ناین تغییار
کنترلی معموال به تایید کشور میزبان نیازمند میباشد از آن رو که به عنوان تفاویض یاا انتقاال
منفعت از یک طرف به طرف دیگر تلقی میشود مگر آنکه انتقال به یک شرکت تبعای صاورت
گرفته باشد)).
یک شرکت نفتی که در یک کار و کسب یتروشیمی دارای یک منفعت مشارکتی مایباشاد،
نیز میتواند سایر انواع منافع را ایجاد نموده که بدانها منافع غیرمشاارکتی اطاالق مایگاردد و
کامال از منافعی که از سوی طرفین یک قرارداد  JOA ،IPAیا قارارداد اجااره مناابع نفتای و
گازی تحت اختیار قرار میگیرد ،منفک و مجزاست .برای نمونه ،دارنده حقوق یتروشیمی از ناوع
اکتشاف و تولید (بر مبنای یک قرارداد اجاره ،امتیازی ،قرارداد سهیم شدن در تولید یاا لیساانس)
میتواند به تزریق منابع نقدی به منظور حفاری در یک حوزه قراردادی نیاز داشاته باشاد .طارف
مزبور میتواند به منظور افزایب وجوه نقدی خود ،در صورتی که قانونگذاری کشور میزبان اجازه
دهد ،منفعت ویژه خود را به طرف ثال ی بفروشد .در نین صورتی ،طارف ثالاث یاک درصاد از
سهم تولید را که معاف از هزینههاست دریافت خواهد نمود .در مقابل ،دارنده حقاوق یتروشایمی
که در مضیقه مالی میباشد میتواند منافع ناشی از سود خال که درصدی از ساهم مرباوط باه
سودهای خال عملیاتی یک یروژه یتروشیمی میباشاد را باه طارف ثالاث بفروشاد .محاسابه
سودهای خال یروژه یتروشیمی میبایستی به نحاوی دقیقاا توسار طارفین معاین شاود کاه
مشش کند که هزینهها و سایر مولفهها از جمله یادا هایی که از درآمدها قابل کسار خواهاد
بود ،ه خواهد بود .منفعت ناشی از سود خال  ،هیچ یولی را به طرف ثالث باز نمیگرداند مگار
اینکه درآمدهای ناشی از یروژه از هزینههای آن ییشی بگیرد در حالیکه دارنده یک سهم امتیازی
مقدم زمانی مبالغی را دریافت خواهد نمود که تولید ،انجام شاده باشاد صارفنظر از اینکاه تولیاد
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مزبور ،سودآور بوده است یا نه .شش ثالث میتواند معاملهای را نیز مورد مذاکره قرار بدهد کاه
بر مبنای آن ،منابع مالی از ییب به دارنده حقوق یتروشیمی انتقال داده شود .هیچ کادام از ایان
معامالت ،بر مبنای قواعد اجاره منابع نفتی و گازی در ایاالت متحده آمریکا ،منفعت کاری بارای
مالک جدید یا منفعت مشارکت در یروژه بار مبناای قارارداد  ipaو  joaایجااد نشواهاد نماود.
شش ثالث ت نها یک منفعت غیرمشارکتی را در جریان آینده درآمد ناشی از نفت یا گازی که از
یک یروژه موفقیت آمیزی که توسر دیگران توسعه یافته است ،در اختیار میگیرد.
قراردادهای یشتیبانی که قراردادهای مشارکتی نیاز اطاالق مایشاوند ،در اغلاب اوقاات در
صنعت یتروشیمی استفاده شده (البته مجددا بایستی گفت در مواردی کاه قاانون دولات میزباان
اجازه دهد) و با قراردادهای اجاره منابع نفتی و گازی نیز نزدیک هستند با این حال دقیقا مشاابه
قراردادهای اخیر نمیباشند .بر مبنای قرارداد یشتیبانی ،دارنده قرارداد اجاره یا  ،ipaطرفی اسات
که به جای انتقال حفاری به دیگری ،خود اقدام به حفاری اههای نفتی و گازی مینماید .طرف
دوم از طریق ارایه مبلغ مالی یا برخی اوقات ،سود در حوزه نفتی یا گازی دیگری کاه در اختیاار
دارد ،از این فعالیت حفاری یشتیبانی به عمل میآورد .قرارداد یشاتیبانی مایتواناد یاک قارارداد
حفاری اه باشد که یرداخت وجوه از سوی طرف دوم را منوط به حفاری طرف دیگر در اههای
نفتی و گازی و تشریک اطالعاتی که در این ارتباط بدست آورده میشود؛ مینماید .قراردادهاای
مشارکت در حوزه نفتی و گازی به مانند قراردادهای اههای یایین دستی است با این حال طرف
دوم به جای آورده نقدی در حوزه نفتی و گازی شریک مینماید .از این رو ،قراردادهای یشتیبانی
که اکتشاف و ارزیابی حوزه خاص نفتی یا گازی را به ییب میبرند به قراردادهاای اجااره مناابع
نفتی و گازی شباهت زیادی دارند.
اهم اصول و قواعد حاکم بر قراردادهای نفتی ایران از جمله بیع متقابل عبارتند از -1 :اصول
حاکمیت دولت میزبان بر منابع طبیعی و گستر آن؛  -2اصل مالکیات بار مناابع طبیعای؛ -3
اصل آزادی قراردادی؛  -4اصل سرمایهگذاری خارجی و ایجاد رقابت سالم در حوزه نفات و گااز؛
 -5نیل به خودکفایی ملی در زمینههای اقتصاد و انرژی؛  -6ایجاد تنوع در منابع سوختی و هام
نین درآمد حداک ری برای دولت میزبان؛  -7توسعه ،انتقال و آموز تکنولوژی در صنعت نفت
و گاز؛  -8وجوب رعایت الزامات قانونی و بودجهای.
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 -3-2رجوع به داوری بینالمللی
رجوع به داوری بینالمللی به عنوان یکی دیگر از ساز و کارهای مهم حقوقی در زمینه حل و
فصل اختالفات ناشی از منابع مشترک نفتی و گازی تلقی میشود .در این راستا میتوان به ماده
 27کنوانسیون ایکسید توجه نمود که حق حمایت سیاسی یا طرح دعوای بینالمللی از هر یک از
دولتهای طرف اختالف برگرفته شده است به جز اینکاه کشاور یاا کشاورهایی از اجارای رای
داوری به نحوی از انحاء خودداری نمایند .مضافاً بر اینکاه کنوانسایون مقاررات نسابتاً جاامع و
منحصر بفردی در ارتباط با قطعیت و الزم االجرا بودن .آرای داوری مرکز ییببینی نموده است
که برتری رسیدگیهای مرکز را نسبت به سایر مکانیسمهاای داوری نمایاان مایساازد و آرای
مرکز را در موقعیت ویژهای قرار میدهد .بدین ترتیب از آنجا که بحاث مرباوط باه شناساایی و
اجرای آرای داوری صادر شده در هار وب کنوانسیون یکی از مباحث بسیار مهام و کلیادی در
در کارایی هر ه بیشتر مرکز اکسید در حل و فصل اختالفات ناشی از سرمایه گاذاری و توساعه
روابر تجاری بینالمللی شمار میرود.
به هر حال ،تجدیدنظری که صورت مییذیرد در اار وب زماانی  90روز از زماان کشا
حقایق جدید انجام یذیرد .در نین صورتی همان دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی کرده است
به درخواست تجدیدنظر نیز توجه مینمایاد و باه هماین ترتیاب در صاورت صاالحدید دادگااه
رسیدگی کننده میتوان برای مرجع رسیدگی کننده بدوی ،قادرت زیاادی قایال باود( .نمادیان،
)10 :1376
همچنین دولت مزبور در قبال اجرای تعهداتی که مؤسسات و واحدهای تابع آن باه موجاب
ماده  53دارا میباشند ،نیز مسئول خواهد بود زیرا خود آن دولت واحدها و مؤسسات مزبور را باه
عنوان نهاد دولتی به مرکز معرفی نموده و رضایت آنان را به داوری مورد تأیید قارار داده اسات.
طرف دیگر اختالف یعنی سرمایهگذار خارجی که اصوالً یاک واحاد خصوصای اسات ،تعهادات
مشابهی با آنچه برای کشورهای عضو درخصوص تبعیت از خصلت الزامآور رأی وجاود دارد ،دارا
می باشد و در مقابل اهلیتی که برای مراجعه به داوری به وی اعطا گشته ،متعهاد باه یاذیر و
اجرای مفاد رأی داوری عالوه بر طرفین اختالف ،هر یک از دول عضو نیز باید حکم صادر شده
بر طبق مقررات کنوانسیون را معتبر و الزامآور شاناخته ،الزاماات ناشای از آن را باه ماورد اجارا
گذارند .به طوری که آن را یک حکم نهایی صادر شده از دادگاههای داخلی خود به شمار آورناد.
(اسکینی)79 :1371 ،
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بدین ترتیب کنوانسیون تکلی شناسایی و اجرای آرای داوری مرکز را برای هر یاک از دول
متعاهد مقرر داشته است که الزم است آن را به دقت مورد تحلیال و بررسای قارار دهایم .و در
بحث اجرای آراء صادره از دیوان داوری ایکسید باید گفت حکم داوری مرکز یس از شناسایی در
یک کشور متعاهد همان قدرت اجرایی را خواهد داشات کاه یاک حکام نهاایی صاادر شاده از
دادگاههای همان کشور داراست .با این تفاوت کاه تعهاد باه اجارای حکام بارخالف تعهاد باه
شناسایی که به همه احکام توسعه مییابد ،فقر به تعهدات مالی مندرج در حکام داوری محادود
میشود و شامل سایر تعهدات مانند اجرای عین تعهد و یا قارار عادم اجارای اعماال مشاش
نمیگردد( .بروشه)89-80 :1368 ،
با توجه به مادّه  70و بند د ماده  75کنوانسیون ایکسید ،ایران مایتواناد آن کنوانسایون را
بپذیرد ،ولى موارد خاص مورد نظر خود را از صالحیت دیوان داورى آن است نا کند یعنى اساتفاده
از حقّ شرط .این امر به نحو دیگرى در بند  4ماده  25که به دولت عضو اجازه میدهاد از قبال،
نوع خاص دعوایى که در صالحیت مرکز قرار میگیرد را اعالم کند ،تأیید شده اسات .همچناین
طبق ماده  ،71هر دولتى میتواند به صورت آزمایشى کنوانسیون را بپذیرد و در صورت ییادایب
عوارض و تبعات منفى آن بر سرمایهگذارى خارجى در کشور به عضاویت خاود خاتماه دهاد.
بعالوه ،وقتى بند  1ماده  25فقر دعاوى حقوقى و از میان آنها فقر دعاویای را کاه مساتقیما
ناشى از سرمایهگذارى است ،در صالحیت دیوان داورى قرار میدهد به نظر میرسد نبایاد جااى
نگرانى وجود داشته باشد .در نهایت ،نانچه در ارتباط با تفسیر یا اجراى کنوانسیون اختالفى باه
وجود آید که نتوان آن را از طریق مذاکره حل کرد یا طرفین رو دیگرى را انتشاب نکنند ،باه
تقاضاى هر یک از طرفین آن اختالف ،دیوان بینالمللى دادگسترى مقام صاالح باراى رسایدگى
خواهد بود که این نیز ممکن است نوعى حمایت از منافع کشورهاى سرمایهیذیر باشد .باا قباول
صالحیت مرکز فقر در صورتى که دولت طرف اختالف از اجراى حکم داورى امتناع کند ،کشور
متبوع سرمایهگذار طرف اختالف میتواند از او حمایت سیاسى مورد نظر حقوق بینالملال را باه
عمل آورد که این امر نیز ممکن است باعث تشویق دولت ایران در ییوستن به کنوانسیون تلقّاى
گردد .شرط ذیل مادّه  26نیز حمایتِ دیگرى براى دولتها محسوب مایشاود زیارا هار دولات
متعاهد میتواند رضایت به رسیدگى داورى ایکسید را مشروط به مراجعه قبلى تبعاه خاارجى باه
مراجع ادارى و قضایى خود کند .همچنین به استناد ماده  55و با توجه به اصل مصونیت دولتها
که ناشى از اصل حاکمیت است ،در صورتى که احکام صادره از دیوان داورى خاارج از اار وب
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اعمال تصدّى دولت باشد یعنى به اعمال حاکمیت آن دولت مربوط شاود آن احکاام قابال اجارا
نیست( .همان )260،با توجه به موارد فوق به نظر میرسد تأخیر در یذیر کنوانسیون از طارف
ایران فاقد توجیه حقوقى باشد ،وقتاى ایاران در مقابال آمریکاا ،ساابقه  23سااله حالّ و فصال
مسالمتآمیز هزاران اختالف از طریق داورى را دارد و دو دولت در این مسیر باراى اجاراى آراى
صادره از دیوانى که به این منظور ایجاد شده از مصونیت حاکمیتى خود صرفنظر کردهاند ،دلیلاى
براى نپیوستن به این کنوانسیون و قبول داورى آن وجود ندارد.
از جمله مباحث مهم که در اختالفاتی ناشی از قراردادهای نفتی رخ میدهاد مسائله سالب
مالکیت یا فسخ قراردادهای سرمایهگذاری خارجی و به دنبال آن ،مسئله غرامت قابل یرداخت به
شرکت خارجی است .اگر ه باید اذعان نمود اختالفاتی که ممکن اسات .قراردادهاای نفتای باه
وجود آید .بسیار و در عین حال متنوع میباشد و این مسئله همان طور که قبال به آن اشاره شاد
ناشی از ارتباط قرارداد با عوامل متعدد خاارج از قارارداد اسات( .ایرانپاو )75-74 :1386 ،در 12
دسامبر  ،1974قطعنامهای در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید که مشالفان آن
همگی از کشورهای ییشرفته و صنعتی م ل انگلستان و ایاالت متحده آمریکا بودند .اصول کلای
طرح شده در این قطعنامه در ماده یک آن منعکس شده است :هر دولتی حاق اعماال حاکمیات
کامل بر تمامی ثروتها ،منابع طبیعی و فعالیتهای اقتصادی خود را دارد و باید داشته باشد .این
حق شامل مالکیت ،بهرهبرداری و واگذاری به غیر میشود .هر دولتی دارای حقوق زیر است:
 -1تنظیم سرمایهگذاری خارجی و اعمال حاکمیت نسبت به آن در قلمرو حاکمیّت ملّی خود
مطابق قوانینی و مقررات خود منطبق با اهداف اولویتهای ملی خود .هیچ دولتای را نمایتاوان
وادار به اعطای امتیاز ترجیحی به سرمایهگذاران خارجی کرد.
 -2تنظیم و نظارت بر فعالیت شرکتهای خارجی در قلمرو حاکمیت خود و اتشااذ تادابیری
جهت تضمین همسویی این فعالیتها با قوانین و قواعد و مقررات بینالمللی است( .همان)90 ،
 -3ملّی کردن ،سلب مالکیت یا انتقال آن که در هر مورد از آن باید غرامت مقتضی از سوی
دولت با ملحوظ داشتن قوانین و مقررات و اوضاع و احوال مربوط ،هر طاور کاه صاالح بداناد،
یرداخت شود .در هر موردی که یرداخت غرامت محل نزاع باشاد ،بایاد باه ایان اخاتالف طباق
قوانین ملی دولت سلب کننده ودر دادگاههای آن دولت رسیدگی شود .این منشور بر اصل حسن
نیت در اجرای تعهدات قراردادی دولت ها صحه مایگاذارد و حاق جباران خساارت و یرداخات
غرامت را به رسمیت میشناسد .ولی به این نکته باید توجه داشت که یکی از اسات نائات اعماال
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قانون ملی بر قرارداد ،مسئله سلب مالکیت است( .همان)113 ،
 -4-2جوینت ونتچر منابع نفتی و گازی
جوینت ونچر یک اصطالح دقیق حقوقی نیست و تقریبا در هیچ یک از نظاامهاای حقاوقی
تعری شده است .با این وص یکی از اصطالحات یرکاربرد در حقوق تجارت بینالملل است که
امروزه تقریبا وارد تمامی زبانهای دنیا شده است و با معانی مشتلا و تعااری متفااوتی ماورد
استفاده قرار میگیرد .میتوان گفت که این اصطالح از سال  1980به بعد در آرای دادگااههاای
امریکا مورد استفاده قرار گرفت.
ژان شاییرا حقوقدان فرانسوی ،جوینت ونچر را اینگونه تعری مینماید « :اار وب حقاوقی
همکاری است که در آن خطرات احتمالی و مدیریت میان طرفین تقسیم میشود .این همکااری
ممکن است شکل یک شرکت واقعی را داشته باشد یا به صورت قارارداد بادون ایجااد شاش
حقوقی باشد یا بالخره شرکت به ضمیمه قرارداد کار و سرویس باشد»( .حکیمیان)68 :1385 ،
طبق قانون شرکتهای تجاری عربستان مصوب  1965جوینت ونچر عبارت است از ترکیبی
از اششاص که اششاص ثالث از آن آگاهی ندارند( .فرهاد امام )12 :1371 ،در ادبیاات حقاوقی و
اقتصادی کشور ما جوینت ونچر را با عبارات مشتلفی ترجمه و تعبیر نمودهاند .عدهای با اذعان به
اینکه در زبان فارسی اصطالح مناسبی برای ترجماه ایان عباارت وجاود نادارد و باا تاکیاد بار
خصوصیات این تاسیس حقوقی اصطالح مشارکت انتفاعی را برای ترجمه آن مناسب دانستهاناد.
(خزاعی ) 14 :1369 ،بعضی از مولفین نیز باا توجاه باه اینکاه ایان اصاطالح نشساتین باار در
قرادادهای نفتی مورد استفاده قرار گرفته است آن را در مقابل قرارداد امتیاز قرار داده و از آن باه
“قرارداد مشارکت” تعبیر کردهاند .برخی با عنایت به مششصه اصلی ایان تأسایس حقاوقی ،کاه
انعطااافیااذیری آن در مقاباال ماهیاات غیرقاباال انعطاااف اساات ،نهایت ااً اصااطالح «مشااارکت
انعطافیذیر» را برای ترجمه این اصطالح مناسب دانستهاند.
در مجموع میتوان جوینت ونچر را اینگونه تعری کرد که مشارکت تجارتی بینالمللای هار
نوع ترتیبات همکاری مشارکتی بین دو یا ناد شارکت مساتقل اسات ،باه گوناهای کاه ثماره
همکاری مذکور تشکیل ششصیت حقوقی سومی است که از لحاظ سازمانی کامال جدا و مستقل
از تشکیل دهندگان اولیه است .به عبارتی دیگر جوینت ونچر به نوعی از همکاری تجای اطالق
میشود که طی آن طرفین ،مدیریت فعالیت خاصی را به نحو مشترک بر عهاده مایگیرناد و در
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سود و زیان حاصله شریک میشوند .به این ترتیب بسیاری از انواع قراردادهای انتقال تکنولوژی
و اعطاء لیسانس و عاملیت یشب و غیره از حیطه شمول اصطالح جوینت ونچر خارج میشاوند.
(حکیمیان )67 :1385 ،با توجه به آنچه که در تعری جوینت ونچر بیان شد میتوان ویژگیهای
جوینت ونچر را برشمرد :رابطهای قراردی ،فعالیت مشش  ،کنترل مشاترک ،شارکت در نفاع و
ضرر ،قالب حقوقی .بنابراین یک جوینت ونچر باید دارای ویژگیهای فوق باشد تا بتاوان عناوان
جوینت ونچر را بر آن اطالق نمود .در واقع جوینت ونچر بیب از آنکه یک مفهوم حقوقی باشاد
یک اصطالح تجاری – اقتصادی است که میتواند اشکال بسیار متناوعی باه خاود بگیارد و در
قالبهای حقوقی متفاوتی سازماندهی شود.
یکی از موارد کاربرد جوینت ونچر در امور بانکی میباشد .بدین معنا که دو یا ند باناک باه
اتفاق یک یا ند شش حقیقی یا حقوقی توافق میکنند که به تامین سرمایه الزم برای انجاام
فعالیتی معین در زماان محادود مباادرت نماوده و در مقابال ،اشاشاص طارف قارارداد ماذکور
میبایست به اجرای طرح مورد نظر مبادرت نمایند .شش مجری طرح قدرت اتشاذ تصامیم در
مدیریت سرمایه را دارد و میتواند حسابهای شش مجری را کنترل نمایاد و ساود حاصال از
اجرای طرح به نسبت سرمایهگذاری بین بانکها تقسیم میشود.
 -3نحوه بهرهبرداری از میادین مشترک نفت و گاز جمهوری اسالمی ایران
در برخی مواففتنامهها و معاهدات حاکم بر استفاده از میادین مشترک نفت و گااز جمهاوری
اسالمی ایران ،نحوه استفاده مشش شده است برای نمونه ماده  4موافقتنامه حاکمیت بر جزایر
فارسی و العربی و تحدید حدود فالت قاره بین ایران و عربساتان ساعودی ماورخ یاازدهم آباان
 ،1347منطقهای به عرض یانصد متر از خر مرزی ییببینی شده اسات کاه طارفین از انجاام
عملیات حفاری در آن منع شده اند .با این حاال ،در ایان موافقتناماه هایچ سااز و کااری بارای
بهره برداری مشترک از میادین مشترک نفت و گاز به جز در میدان فریدون مشش نشده است
و بنابراین مفهوم مشال این موضوع این است که در هر کدام از میادین به جز میدان فریادون،
طرفین میتوانند راسا اقدام به بهرهبرداری از میادین مشترک نفتی و گازی موجود اقدام نهند .در
موافقتنامههای تحدید حدود دریایی بین ایاران و بحارین ،ایاران و قطار و عماان نیاز مقاررات
مشابهی در این ارتباط وجود دارد .اگر ه این مقررات با این دید به تصویب رسیدهاند کاه دولات
ایران دارای فناوریهای برجسته اکتشاف نفت و گازی میباشد و کشاورهای همساایه در زماان
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انعقاد این موافقتنامهها فاقد این نین فناوریهایی بودهاند اما این موضاوع در طاول ساالهاا و
بلکه دهههای اخیر موجب آسیبیذیری اقتصادی – تجاری و سیاسی ایران شده است را که در
طول دههها و سالهای اخیر بالعکس سالها و دهههای ییب از انقاالب کاه دولات ایاران باه
عنوان حامی حقوق ایاالت متحده در منطقه خاورمیانه شناخته شده و بیشترین و باالترین ساطح
از فناوریها را در اختیاار داشات .باه عباارت دیگار مایتاوان ایان دیاد را ارایاه نماود کاه در
موافقتنامههای موجود در این ارتباط دو منطقه مشش شاده اسات -1 :منطقاه ممنوعاه؛ -2
منطقه غیرممنوعه .منطقه ممنوعه ،منطقهای است که دولتهای عضاو اجاازه بهارهبارداری تاا
میزان مقرر را صرفا دارد اما منطقه غیرممنوعه که عمدهترین بحثها را در ایان زمیناه در خاود
دارد ،محدودهای است که دولتهای طرف موافقتنامه اجازه دارند تا راسا و بادون اطاالع طارف
دیگر اقدام به بهرهبرداری از آن نمایند .این محدوده منطقه ممنوعه در قراردادهاای مشتلا باا
یکدیگر متفاوت بوده برای نمونه در ماده  2موافقتنامه ایران و بحرین در مورد تحدیاد حادود در
منابع م شترکی نفتی و گازی مقرر شده است که هیچ اهی که بشب بهره ده آن از خر مارزی
مذکور کمتر از  125متر فاصله داشته باشد حفر نشواهد شد مگر باا توافاق باین دولات ایاران و
دولت بحرین .با این حال در موافقتنامه انعقادی میان یاکساتان و ایاران در هماین حادود ،ایان
محدوده  250متر انتشاب شده است.
 -4نتیجهگیری:
موافقتنامههای تحدید حدود دریایی جمهوری اسالمی ایران با کشورهای همسایه عمادتا در
خلیج فارس و دریای عمان در زمینه منابع مشترک نفتی و گازی به این دلیل که بر مبنای ایان
فرض منعقد شدهاند که کشاورهای همساایه فاقاد فنااوریهاای موجاود در زمیناه اساتشراج و
بهرهبرداری از منابع نفتی و گازی هستند و دولت ایران دارای فناوریهاای موجاود هار ناد در
ار وب همکاری با کشورهای ییشرفته است ،بسیاری از منابع مشترک نفتی و گاازی را بادون
تعیین نحوه دقیق بهرهبرداری رها کرده است .به عبارت دیگر ،میتوان این دید را ارایه نمود که
مناطق موجود مشترک نفتی و گازی در موافقتنامههای موجود تحدید حدود به دو بشب منااطق
ممنوعه و مناطق غیرممنوعه تقسیم میشوند .مناطق ممنوعه ،مناطقی بودهاند که رژیم حقاوقی
بهرهبرداری نفتی و حتی ارتفاع اه بهرهبرداری نفتی و گازی به دقت در آن مشش شده است
که بسته به نوع موافقتنامههای موجود متفاوت است؛ با این حال ،منااطق غیرممنوعاه منااطقی
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هستند که حدود بهرهبرداری و استشراج نفت و گاز در مناطق مشترک میان ایران و دولاتهاای
خارجی همسایه در آن مشش نشده است و بنابراین این امر در دوران تصویب این موافقتنامهها
یک مزیت نسبی اقتصادی – سیاسی قوی برای دولت ایران و ایرانیان به شمار مایرفتاه اسات
را که دولتهای عربی و غیرعربی طرف این موافقتنامهها فاقد این فناوری بودهاند و بنابراین با
توجه به سیال بودن منابع مشترک به ویژه منابع گازی ،دولت ایاران باا همکااریهاای موجاود
بینالمللی خود در آن دوران میتوانست اقدام به بهرهبرداری مزیتآمیاز از ایان مناابع مشاترک
اقدام نماید .اما در دوران کنونی با توجه به مزیت نسابی تکنولوژیاک و همچناین تحاریمهاای
متعدد بینالمللی علیه جمهوری اسالمی ایران که حتی دامنه آن به بحثهای مشتلا از جملاه
نفتی و گازی نیز میکشد ،این موافقتنامهها به یاشنه اشیلی برای دولت ایران تلقی شده اسات و
بالعکس مزیت نسبی اقتصادی – سیاسی برای کشورهای همسایه بوجود آورده است.
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