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  های قانون مناطق دریائی جمهوری اسالمی ایران در خلیج فارس و دریای عمان بررسی میزان مطابقت و تفاوت
  ) م1982(با کنوانسیون حقوق دریاها ) 1372 (

  
  )ع(حسین استادیار دانشگاه امام - دحسین افشردیمحمّ

  29/9/85: تأیید نهائی  10/12/83: مقاله پذیرش 

  
  چکیده 

پس از ،  در نهایت سومین کنفرانس بین المللی،های فراوان درخصوص حقوق و حاکمیت کشورها بردریاها به دنبال مذاکره
 فصل 17ر د» کنوانسیون حقوق بین المللی دریاها« موفق به دستیابی به سند نهائی ، در جامائیکا1982 در سال ، سال تالشنه
 رسیده اما تاکنون به ءضامدولت ایران به ااین کنوانسیون با درج مالحظاتی توسط نماینده اعزامی .  ماده گردید320و 

  .تصویب مجلس شورای اسالمی نرسیده است 
 .است در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسیده)  م1993 (1372  قانون مناطق دریائی جمهوری اسالمی ایران در سال 

هیأت وزیران در خصوص خط مبدأ آبهای سرزمینی بدون هیچگونه تغییری )  م1973 (1352 مصوبه سال ،در این قانون
مقاله حاضر با هدف مقایسه میان قانون مناطق دریائی جمهوری اسالمی ایران با  .گرفته است قرارمورد تأیید و تأکید 

ها و موارد تنش برانگیز میان این  دو سند و بررسی   تفاوت،اه  حقوق دریاها و مشخص نمودن مشابهت1982کنوانسیون 
تأکید بر بخش های خاصی از قانون مناطق دریائی ایران و در های احتمالی میان ایران و سایر کشورها در صورت  درگیری

  .است  های احتمالی تدوین شده نهایت ارائه پیشنهادهایی برای حل مناقشه
ــسیون ح :کلیــد واژه هــا ــائی ج، 1982قــوق دریاهــا کنوان ــاطق دری ــانون من ــران.ا.ق ــدأ آبهــای ســرزمینی ،ای آبهــای ،  خــط مب

  . آبهای سرزمینی ،داخلی
  

  همقدم
 اما توجه ،ای بسیار طوالنی دارد  خویش بر دریاها سابقهبودن مها برای گسترش حیطه حاکتمندی حاکمان و دول هعالق  
العاده این  دهم به کشف مناطق جدید و تصرف سرزمینهای تازه، باعث افزایش فوقهای استعماری اروپا در نیمه دوم قرن پانزتقدر

آبهای جهان را دراختیار گرفتند و در جهت  بربودن    حاکم،های دریایی یکی پس از دیگریتقدر. توجهات به سوی دریاها شد
 ،مین امنیت خویشأت برایهای ساحلی تدر مقابل، دول .ندشدل یهای ساحلی قاتدول افزایش این قدرت کمترین حقوق را برای

     بر میزان بیشتری از آبهای ساحلی کوشش )در جهت افزایش تسلط خود(دریایی و بعدها منابع زیر بستر  برداری از منابع بهره
                                                 

   com.gmail@ afshordi .mh :Email                                    09121275048: نویسنده مسئول تلفن   
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 به وقاتا گاهی ها در این زمینه وجود داشته که تهای فراوانی طی قرن هفدهم تا قرن حاضر بین دول ها و کشمکشثبح. ند کردمی

  .است دهشدرگیریهایی نیز منجر 
 در شهر الهه تشکیل شد که .م1930، اولین کنوانسیون حقوق دریاها در سال  جهانی اول و با تشکیل جامعه مللپس از جنگ 
ز با سازمان ملل متحد نی. له در میان کشورها به عنوان اولین قدم قابل توجه بودأ طرح مس اماتفاهمی دست نیافتگونه  هیچبه 

د  کن پیداالملل دریاها دست  د تا به اتفاق نظری در مورد حقوق بینکر تالش .م1960 و .م1958تشکیل دو کنفرانس در سالهای 
  . تمراه نداش هکه توفیق چندانی را به

ای بود  هجرق ) 37 ،1367 ،چرچیل ولو(. م1967نماینده مالت در سازمان ملل در سال ، 2پیشنهاد دکتر آروید پاردو ارائه   
د و طی کرکار ه آغاز ب.  م1973المللی حقوق دریاها از سال  کنفرانس سوم بین. دکنکار ه تا سومین کنفرانس در این مورد آغاز ب

در  کشور جهان 119 نمایندگان .م1982نهایت سال درد تا اینکه کر اجالس را در شهرهای مختلف جهان برگزار 11 سال 9
 ) ماده بود320 فصل و 17که مشتمل بر ( را "الملل دریاها کنوانسیون حقوق بین"س تحت عنوان سند نهایی کنفرانجامائیکا 

 موارد اختالف نظر خود را به ،جمهوری اسالمی ایران نیز از جمله این کشورها بود که ضمن امضای کنوانسیون. ندکرد ءامضا
 60یید حداقل أ بودن این کنوانسیون موکول به تءالجرا الزم ا.) 649 ص، 1376 ،چرچیل ولو. (دکرعنوان سند ضمیمه تقدیم 

 لذا مفاد این .اند کرده کشور جهان آن را تصویب 70مجلس قانونگذاری در کشورهای مختلف بود که تا به حال مجالس بیش از 
  .انجام دهند اقدامی برخالف آن د است و کشورهای غیرعضو نیز نبایءکنوانسیون برای اعضای آن الزم االجرا

اولین قانون مناطق دریایی تصویب شد و پس از آن دومین قانون در سال ، ). م1933 ( . ش .هـ 1313در کشور ایران، در سال  
  .رسیدبه تصویب مجلس وقت ) .م1959 ( 1338

 مجلس شورای 31/1/1372 مصوب ،قانون مناطق دریایی جمهوری اسالمی ایران در خلیج فارس و دریای عمان
 1352در سال ، عالوه بر قوانین فوق. ده است شین و کاملترین قانون مناطق دریایی است که در کشور ما تصویب  سوم،اسالمی

 1372 خط مبدأ آبهای داخلی و سرزمینی ایران داشت که در قانون سال بارهای در ت وزیران وقت، تصویب نامهأ هی.ش .هـ
 .تیید و استناد قرار گرفأمجلس نیز مورد ت

 حاضر ضمن مقایسه قانون مناطق دریایی جمهوری اسالمی ایران در خلیج فارس و دریای عمان در نوشتار
بررسی وضعیّت سازمان  پس از،  حقوق بین الملل دریاها1982با کنوانسیون )  مجلس شورای اسالمی1372مصوّب (

ا، تفاوتها و تشابهات قانون مهفارس و دریای عمان، تزاح سیاسی فضا و حدود هر یک از مناطق دریایی ایران در خلیج
های احتمالی بروز تنش در روابط ایران با سایر دول  ده، فرضیهکر را مشخص 1982مصوب مجلس با مفاد کنوانسیون 

 .می شودحلهایی برای رفع معضالت احتمالی ارائه  ناشی از اجرای قانون مزبور پیش بینی و راه
ام کامل، در این نوشته برای قانون مناطق دریایی جمهوری اسالمی ایران جلوگیری از تکرار نبرای الزم به ذکر است  
 ،1982الملل دریاها   لفظ قانون و برای کنوانسیون حقوق بین، مجلس شورای اسالمی1372فارس و دریای عمّان مصوب  در خلیج

  .دشو می لفظ کنوانسیون ذکر

                                                 
2.  Dr.Arvid Pardo    
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های خلیج فارس و دریای عمان برابر بجمهوری اسالمی ایران در آ سازمان سیاسی فضا و محدوده هر یک از مناطق دریایی )لفا
  ) :164ص، نقشه (مفاد قانون مصوب مجلس

ت وزیران اعالم أی ه31/4/1352  قانون، خط مبدأ دریای سرزمینی در خلیج فارس و دریای عمان برابر مصوبه3در ماده   
پیاده شده و با اتصال نقشه  نقطه ذکر شده بر روی 25) 100 - 104، 1368 ،کاظمی( لذا با استفاده از متن این مصوبه ،است شده

 مایل دریای 2  متر و میزان1852سپس با احتساب هر مایل دریایی . ده است شاین نقاط خط مبدأ در مناطق دریایی ایران ترسیم 
 حد دریای سرزمینی ،باشند  خود میایران دارای دریای سرزمینی مخصوص به قانون فوق هرکدام از جزایر و اینکه برابر سرزمینی

 19 حاشیه جنوبی خلیج فارس ذیل بررسی ماده تعدادی از کشورهای و تحدید حدود فالت قاره بین ایران. است دهشترسیم 
  .شود  می عنوان  صفحات بعدی در،قانون

  .ق دریاهاحقو 1982ا با مفاد کنوانسیون .ا.تفاوتها و تشابهات قانون مناطق دریایی ج، هامتزاح)ب  
شد که ابتدا متن مواد قانون مناطق دریایی جمهوری اسالمی ایران در خواهد ین ترتیب عمل ه ا بررسی این نکات ببرای
 ذکر )یید شورای نگهبان رسیدأ در مجلس شورای اسالمی تصویب و به ت31/1/1372که در تاریخ (فارس و دریای عمان  خلیج
   1شود  حقوق دریاها سنجیده می1982سیون سپس آن ماده با مفاد کنوان .شود می
  
  2 دریای سرزمینی -1

هرمز و  تنگه، جمهوری اسالمی ایران خارج از قلمرو خشکی و آبهای داخلی و جزایر خود در خلیج فارس،  حاکمیت-1ماده 
این حاکمیت همچنین  .اردشود نیز حاکمیت د ای از آبهای متصل به خط مبدأ که دریای سرزمینی نامیده می دریای عمان بر منطقه

  .باشد شامل فضای فوقانی، بستر و زیر بستر دریای سرزمینی می
   )3 :متن کنوانسیون (: آمده استباره کنوانسیون در این 2در ماده  
ای از دریای چسبیده به سواحل است که دریای  حق حاکمیت هر دولت در خارج از قلمرو خشکی و آبهای داخلی، شامل منطقه«

 اعمال حق حاکمیت روش. دشو کف و زیرکف دریای سرزمینی نیز می،  این حق شامل فضای فوقانی.شود می  نامیده نیسرزمی
  .»مزبور مطابق شرایط مصرحه در مواد مختلف این قرارداد و سایر قواعد بین المللی خواهد بود

 و  شد بحث خواهد به آن جزایر که در ماده مربوط االّ بحث، قانون با آن تشابه دارد1ماده ،  کنوانسیون2نظر به متن ماده  
  آن کنوانسیون حق کشورهای مجمع الجزایری نیز ذکر شده که در اینجا نیامده است و نیازی به ذکر2 در ماده همچنین
 .است نبوده
  . متر است1852ابر مایل دریایی بر. باشد مایل دریایی می) دوازده ( 12عرض دریای سرزمینی از خط مبدأ ،  حد خارجی-2ماده 

جزایر متعلق به ایران اعم از اینکه داخل و یا خارج دریای سرزمینی باشند، طبق این قانون دارای دریای سرزمینی مخصوص به 
 .باشند میخود 

                                                 
عالوه بر مراجعه مستقیم به متن کنوانسیون در ارجاع مطلب است تا   یک حقوقدان و عدم دستیابی نگارنده به ترجمه حقوقی آن تاکنون سعی شدهوسیله به به لحاظ ضرورت ترجمه متن 1

  . استناد شود،اند ی که حقوقدانان نوشتههایبابه کت
  . های نگارنده با حروف عادی آمده است  و نوشته11 نارک پوینت بدر، ترجمه متن مواد کنوانسیون با حروف 10 سیاه پوینت یاقوت با حروف بنون مصوّ در این نوشتار متن مواد قا2
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 در مجلس شورای ملی سابق 1338ای سال   ماده8در مورد عرض دریای سرزمینی کشور ایران از هنگام تصویب قانون 

 3 در متن ماده .)62، 1368، کاظمی. (ده استکر را برای دریای سرزمینی انتخاب و آن رابه همگان اعالم  مایل12عرض 
  ) .126، 1367 ،چرچیل ولو. (است  مایل برای دریای سرزمینی تمام کشورهای ساحلی پذیرفته شده12کنوانسیون نیز عرض 

 . حقوق دریاها مشابهت دارد.م1982کنوانسیون ا با .ا. در بحث عرض دریایی سرزمینی قانون جدر این صورت  
توانند برای کلیّه مناطق  االصول می کلیه جزایر علی«:  حقوق دریاها آمده است.م1982 کنوانسیون 121 جزایر در ماده بارهدر 

در همین  اما .منطقه انحصاری اقتصادی و فالت قاره خط مبدأ داشته باشند نظارت، دریایی شامل دریای سرزمینی، منطقه
متن (اند   قائل شدهء یک استثنا،جمعیت یا حیات اقتصادی خودشان را داشته باشندتا هایی که قادر نیستند  کنوانسیون برای صخره

  .)48 :کنوانسیون
  : اند ا در خلیج فارس دو دسته.ا. جزایر ج، کنوانسیون121با توجه به ماده   
 باشند؛ یمجزایری که دارای حیات اقتصادی یا جمعیت  )1 
  ؛سیساتی ندارندأ نشده یا تیجزایری که به هر دلیل تاکنون مسکون )2 
 جزایر دسته دوم اما درباره . هیچ مانعی نیست، فوق دارای دریای سرزمینی مخصوص به خود باشند1برای اینکه جزایر بند  
 دارا ،ا تعیین نشده.ا.آنها و ج اره بین، کویت و امارات عربی متحده که مرز فالت قکن است از طرف کشورهایی چون عراقمم

 حقوق .م1982ا در کنوانسیون .ا.ت نمایندگی جأ هیدر این صورت. بودن دریای سرزمینی برای این جزایر مورد شبهه قرار گیرد
 :کند  ذکر می اعالمیه نهایی خود 5در ماده و دریاها در جامائیکا 

توانند بالقوه مسکونی گردیده یا حیات اقتصادی برای خود داشته  ته که میجزایر کوچک واقع در دریاهای بسته و نیمه بس  «
 2 در شمول مقررات پاراگراف ،اند علت شرایط جوی، کمبود منابع و یا سایر محدودیتها هنوز توسعه الزم نیافتهه باشند، لیکن ب

ثیر کامل أ ت،یایی کشورهای ساحلی ذینفع درباره رژیم جزایر قرار گرفته و لذا در تحدید حدود مناطق مختلف در121ماده 
  .)652، 1367 ،چرچیل ولو. (» دارند
ای  گونه شبهه  دیگر جای هیچ،است دهشطور رسمی در محل کنوانسیون اعالم و به عنوان سند ثبت ه با توجه به این نظریه که ب 

  .ماند  باقی نمی،باشندا در خلیج فارس برای خود دارای دریای سرزمینی می .ا.ج در اینکه تمامی جزایر
ت أنامه هی  محاسبه خط مبدأ دریای سرزمینی در خلیج فارس و دریای عمان همان است که در تصویب،  خط مبدأ-3ماده   

 در سایر مناطق و .)مصوبه مذکور ضمیمه این قانون می باشد( ده استش تعیین 1352/4/31 مورخ 2/250-67وزیران به شماره 
 .ترین جزر آب در امتداد ساحل خواهد بود  مالک حد پست،جزایر
که فاصله آنها از (آبهای واقع بین خط مبدأ دریای سرزمینی و قلمرو خشکی و همچنین آبهای واقع بین جزایر متعلق به ایران  

و تحت حاکمیت جمهوری شود  میجزو آبهای داخلی محسوب ) یکدیگر از دو برابر عرض دریایی سرزمینی تجاوز نکند
 .استی ایران اسالم
 زیرا ؛دشو  استناد به خط مبدأ تصویب شده در بیست سال قبل در ایران در این قانون خود موجب استحکام بیشتر آن می)الف 

طبع از قوت بیشتری نیز به عنوان یک رویه عمل شده برخوردار به ا سابقه بیشتری داشته باشند هدر حقوق بین الملل هر چه استناد
 ؛ندشو می
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 حد فالت قاره بین ایران و عربستان سعودی، ایران و ،و با فاصله کمی از آن. ش. هـ 1352ل از تصویب خط مبدأ در سال  قب)ب 
 لکن در ترسیم این حدود بنابه توافق طرفین مبدأ محاسبه ،قطر، ایران و بحرین، ایران و عمان و ایران با امیرنشین دوبی تحدید شده

کویت وسیله  بهعلت عدم پذیرش خط مبدأ مورد نظر ایران ه  باما) قاره توضیح داده خواهد شددر بحث فالت (ده است شتعیین 
  ؛و سایر امارات عربی متحده و عراق حد فالت قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ایران با این کشورها تعیین نشده است

 ؛است شده شکی به عنوان آبهای داخلی پذیرفته آبهای واقع بین خط مبدأ دریای سرزمینی و قلمرو خ، در متن کنوانسیون)ج
 ازی ترسیملب ایران بخصوص در خلیج فارس با دست و دوسیله به ممکن است این ابهام ایجاد شود که خط مبدأ ترسیم شده )د
یا  المللی  این امر ممکن است گاهی اوقات از نظر تردد کشتیرانی بین.اصله دارد ف مایل از ساحل40 الی 30 "است و بعضا  شده 

:  آمده است1982 کنوانسیون 7 ماده 3چون در بند ) 104 – 102، 1368 ،کاظمی( قاعده عبور بی ضرر ابهام یا اشکال ایجاد کند
خطوط مبدأ ترسیمی نمی بایست به مقدار زیادی از امتداد معمولی ساحل منحرف باشد و حدود پیشروی آبهای محصور در «

 .»د امکان متصل به قلمرو خشکی باشد تا مشمول نظام آبهای داخلی شودبایست تا ح داخل این خطوط می
 : این اشکال احتمالی باید گفتدرباره
کید دارد چنانچه قسمتهایی از دریا که در گذشته جزء آبهای سرزمینی یا دریای آزاد بوده أ ت8 ماده 2 کنوانسیون در بند - اوالً 

 ،کاظمی. ( ضرر خواهدبود جزو آبهای داخلی قرار گرفته مشمول حق عبور بیو با ترسیم خطوط مبدأ جدید محصور شده و 
1368، 102- 104(  .  
. ، روش سایر کشورها در شناسایی یا مخالفت با آن نقش مهمی در تعیین اعتبار خط مبدأ دارد در موارد وجود تردید-ثانیاً 
 مورد اعتراض سیاسی یا حقوقی قرار  نوعا1352ًط مبدأ در سال  در حالی که اقدام ایران در تعیین خطو.)90، 1367 ،چرچیل ولو(

 .است الملل در آمده ای از سوی جامعه بین و به صورت واقعیت پذیرفته شده) 104 ، 1368 ،کاظمی( است  نگرفته
 دو برابر عرض دریای  در مورد بخش آخر این ماده قانون که آبهای بین جزایر متعلق به ایران را که فاصله آنها از یکدیگر از)هـ 

 بر این اساس آبهای :ده باید گفتش جزو آبهای داخلی و تحت حاکمیت جمهوری اسالمی ایران محسوب ،سرزمینی تجاوز نکند
الزم به توضیح است که فاصله جزایر قشم، تنب . بین جزایر فارور، بنی فارور و سیری جزو آبهای داخلی ایران قرار می گیرد 

)  مایل دریایی24(  جنوبی نسبت به هم از دو برابر عرض دریای سرزمینی- ابوموسی در یک خط شمالی تنب کوچک و، بزرگ
همچنین فاصله جزایر فارور، بین فارور و سیری نیز به همین ترتیب در یک . دشوکمتر است و جزو آبهای داخلی محسوب می 

شود که برابر ضوابط آبهای داخلی ورود  ان محسوب می مایل است و جزو آبهای داخلی ایر24جنوبی کمتر از  -خط شمالی 
های تجارتی نیز به این منطقه  ی ورود کشت.ناوهای نظامی بیگانه بدون کسب اجازه قبلی از دولت ایران به این منطقه ممنوع است

منطقه شمال جزیره در حالی که . جمهوری اسالمی ایران و تابع ضوابط خاصی استوسیله  بهمنوط به پذیرش مقررات وضع شده 
نظامی و مسیر اصلی عبور دریایی از شرق به غرب می باشد و همه روزه تعداد بسیار ، های تجاری فارور مسیر اصلی عبور کشتی

 یعنی ابوموسی از ،همچنین فاصله دو مجموعه جزایر مذکور از هم. ندکن زیادی شناور از انواع مختلف از این منطقه عبور می
 جزو آبهای آزاد بین که غربی و فارور از تنب کوچک از دو برابر عرض آبهای سرزمینی بیشتر است -رقی سیری در یک خط ش
  ).2نقشه ( ند شوآزادانه مستقربه طور توانند  شود و ناوهای بیگانه در میان این مجموعه جزایر می المللی محسوب می
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الجزایری  که در مورد کشورهای مجمع( حقوق دریاها 1982انسیون  کنو50 و 49، 48، 47، 46بررسی مواد ، له فوقأبا توجه به مس
 به ،دهکرتوانند سواحل جزایر بیرونی خود را به یکدیگر متصل   کشورهای مجمع الجزایری می نشان می دهد که صرفاً)وضع شده

  .ندکنعنوان خط مبدأ قرار دهند و آبهای بین جزایر را داخلی اعالم 
کشوری که تمام آن از یک یا چند مجمع الجزایر تشکیل شده و « کشور مجمع الجزایری را به عنوان  1982 کنوانسیون 46ماده 

  .)185، 1367 ،چرچیل ولو(در همین ماده آمده است » کند  تعریف می،ممکن است شامل جزایر دیگری نیز باشد
کند که این   را چنان به یکدیگر مرتبط میاز جمله بخشهایی از جزایر است که آبها و سایر عوامل طبیعی، گروهی از جزایر«

اقتصادی و سیاسی را تشکیل بدهند و از لحاظ تاریخی این چنین تلقی ، جغرافیایی آبها و سایر عوامل طبیعی یک واحد، جزایر
  .»شده باشد

  :کند  مقرر می1982از کنوانسیون ) 1 (47همچنین ماده   
ترین جزایر و  دورترین نقاط پیشرفته،  خطوط مبدأ مستقیم مجمع الجزایریتواند با استفاده از کشور مجمع الجزایری می«

  .»هم متصل کند های مجمع الجزایر را به صخره
 ،منطقه نظارت، این خطوط آن گاه به عنوان خطوط مبدأ محسوب می شوند که عرض دریای سرزمینی کشور مجمع الجزایری

  .)18 :متن کنوانسیون) (1982، کنوانسیون 48ماده ( گیری شود   آن اندازهانحصاری اقتصادی و فالت قاره آن کشور با منطقه
به عنوان آبهای داخلی از طریق خطوط )  مایل24آبهای بین جزایر با فاصله کمتر از (از طرف دیگر تعیین مناطق پیش گفته  

 . مبدأ کشورهای ساحلی نیز امکانپذیر نیست
 حقوق دریاها 1982 قانون مناطق دریایی جمهوری اسالمی ایران با کنوانسیون 3ز ماده رسد این بخش ا نظر می هلذا در مجموع ب 

له را چندان جدی نگرفته و أالبته آقای دکتر کاظمی مس. علت ایجاد اختالل در مسیر رفت و آمد دریایی تزاحم دارد هتفاوت و ب
  :نویسد می

 کنوانسیون جدید حقوق دریاها درخصوص مجمع الجزایرها کمی 50ویژه   و به47،48،49شاید تطبیق این وضعیت خاص با مواد «
بطور تواند نوع خاص حاکمیت خود را در این منطقه، که  اما تردیدی نیست که ایران به اتکای قوانین مذکور می، مشکل باشد

جای  و درا .)106 ،1368 ،کاظمی(» ست، اعمال کنداایمو نیز وسیله  به معبر ورودی و خروجی جداسازی پذیرفته شده یتصادف
  )همان( .ستا یید اکثر مراجع حقوقی دانستهأدیگر این رویه را مورد ت

 مادامی ، تحدید حدود در مواردی که دریای سرزمینی ایران با دریای سرزمینی دول مجاور یا مقابل تداخل پیدا کند- 4ماده   
ای سرزمینی ایران و آن کشور خط منصفی است که کلیه نقاط حد فاصل بین دری، که ترتیب دیگری بین طرفین توافق نشده باشد

  .آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبدأ طرفین به یک فاصله باشد
ا از جنوب جزیره الرک و .ا.در این منطقه دریای سرزمینی ج. این مورد بین ایران و عمان در منطقه تنگه هرمز پیش آمده است  

 مایل دریایی 20/5د و چون فاصله دو جزیره مذکور از هم حدود شو ام القوین آغاز میدریای سرزمینی عمان از شمال جزیره 
  .)400 ،1371، حافظ نیا(ده است ش مایل متداخل 16طول حدود  ه در نتیجه دریای سرزمینی دو کشور در تنگه هرمز ب،است

مبدأ دو کشور حد دریای سرزمینی هر یک  حقوق دریاها خط منصف بین خطوط 1982 کنوانسیون 15در این مورد برابر ماده   
   .)131، 1367 ،چرچیل و لو(و  ) 75، 1368 ،کاظمی(از کشورها را مشخص خواهد کرد 
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 .دارد  مطابقت ) 1982(  ا با کنوانسیون حقوق دریاها.ا. قانون مناطق دریای ج4از کنوانسیون ماده  ) 15( توجه به این ماده  با  
 از دریای سرزمینی ایران مادامی که مخل 9 موارد مندرج در ماده یاستثنا هعبور شناورهای خارجی ب. ضرر  عبور بی- 5ماده   

   .ضرر است  تابع اصل عبور بی،آرامش و امنیّت کشور نباشد، نظم
   ).7 :متن کنوانسیون (باشد   کنوانسیون می18ماده ) 1(این ماده مطابق بند   
ضرر تلقی نشده و بر  شناورهای خارجی در صورت مبادرت به هر یک از اقدامات زیر بیعبور  ضرر  شرایط عبور بی- 6ماده   

 .ی و مدنی خواهد بودیحسب مورد مشمول مقررات جزا
تمامیت ارضی و استقالل جمهوری اسالمی ایران یا اقدام به هر نحو ،  هر گونه تهدید یا استفاده از زور علیه حاکمیت-الف   

  ؛الملل باشد قوق بیندیگری که ناقض اصول ح
 ؛ اقدام به تمرین یا مانور با هر گونه سالح-ب   
  ؛امور دفاعی یا منافع اقتصادی کشور باشد، آوری هر گونه اطالعاتی که به زیان امنیت ملی  جمع-ج   
  ؛ و ساحلکوپتر و ادوات نظامی و نیرو به واحدهای شناور دیگر فرود و انتقال هر نوع هواپیما و هلی،  پرواز–د   

 ؛بارگیری یا تخلیه هر نوع کاال و پول بر خالف قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران،  نقل و انتقال افراد-  هـ 
 ؛ ایجاد هر نوع آلودگی محیط زیست دریایی بر خالف مقررات جمهوری اسالمی ایران-   و
  ؛برداری از منابع دریایی  هر گونه فعالیت صیادی و بهره-   ز
  ؛نگاری و نمونه برداری لرزه، برداری نقشه،  انجام هر نوع پژوهش علمی- ح  
 ؛های ارتباطی یا سایر تأسیسات کشورم ایجاد اختالل در سیست-ط   
 ؛ انجام هر نوع فعالیت دیگری که الزمه عبور کشتی نباشد-ی   
  .) 7 : متن کنوانسیون ( حقوق دریاها مطابقت دارد 1982کنوانسیون 18ماده ) 2(این ماده با بند   

دولت جمهوری اسالمی ایران بر حسب ، ضرر  مقررات تکمیلی، به منظور حفظ مصالح کشور و حسن اجرای عبور بی- 7ده   ما
 .مورد مقررات ضروری دیگر را وضع خواهد کرد

 حق قانونگذاری مندرج در ،کند  که حق حاکمیت دولت ساحلی بر دریای سرزمینی را مطرح می1982 کنوانسیون 2برابر ماده   
 کنوانسیون نیز در مورد حق قانونگذاری 21ماده .  تطابق دارد1982 قانون مصوب مجلس شورای اسالمی با کنوانسیون 7ماده  

 .دولت ساحلی برای دریای سرزمینی صراحت دارد
تواند عبور و  ولت جمهوری اسالمی ایران میضرر، به منظور دفاع از امنیت و بنا به مصالح عالیه کشور د  تعلیق عبور بی- 8ماده  

  .توقف کلیّه شناورهای خارجی را در قسمتهایی از دریای سرزمینی به حالت تعلیق در آورد
 دولت ساحلی بر دریای سرزمینی و حق  بودننظر به حاکم.  حقوق دریاها مطابقت دارد1982این ماده نیز با روح کنوانسیون 

، ضرورت یابد، ضرر عللی در دفاع از امنیت تعلیق عبور بی هدر صورتی که در مدت خاصی ب، یّت خودوضع قوانین برای تأمین امن
  :آقای دکتر کاظمی در این زمینه معتقد است. کار را انجام دهد تواند این دولت ساحلی می
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ی مناطق معین دریای سرزمینی به ممکن است دولت ساحلی بنا به مصالح ویژه مملکتی یا امنیتی حق عبور بدون ضرر را در بعض«  

ها، متعلق به تیباید برای تمام کش،  جنبه حقوقی و اجرایی داشته باشد بودنبرای اینکه این ممنوع. طور موقت معلق یا ممنوع کند 
  .باشد المللی منتشر شده  باشد و مراتب ممنوعیت نیز به طور رسمی در مراجع بینءالزم االجرا، هر دولتی

 وسیله بهموظف به رعایت قوانین و مقررات وضع شده ، گیرند ضرر بهره می ا و شناورهایی که از مزایای حق عبور بیتیهکلیه کش 
  .)79، 1368 ،کاظمی(» اند المللی دولت ساحلی و سایر مقررات بین

ور  هر نوع وسیله غوطهای و  شناورهای با سوخت هسته، یهایزیردریا، عبور شناورهای جنگی، ضرر  مستثنیات عبور بی- 9ماده  
دیگر و همچنین شناورها و زیردریاییهای حامل مواد اتمی یا خطرناک و یا زیان آور برای حفظ محیط زیست و شناورهای 

یها باید یزیردریا. تحقیقاتی خارجی از دریای سرزمینی منوط به موافقت قبلی مقامات صالحه جمهوری اسالمی ایران خواهد بود 
  .پرچم بر افراشته عبور نماینددر سطح آب و با 

له بسیار بحث انگیزی در جریان کنوانسیونهای قبلی و کنوانسیون أ عبور شناورهای جنگی از دریای سرزمینی کشورها مس-الف  
رغم افزایش تعداد کشورهایی که اصرار بر لزوم کسب موافقت از کشور ساحلی جهت   حقوق دریاها بوده است و علی1982

شوروی سابق و کشورهای قدرتمند اروپایی و ژاپن و به لحاظ ، مریکاآعلت مخالفت صریح  ه ب،اند ای جنگی داشتهعبور شناوره
 عبور شناورهای جنگی از آبهای سرزمینی برای لزوم کسب اجازه یعالقه کشورها به تصویب نهایی کنوانسیون با اجماع اعضا

د که در باشن می این حق را برای خود قائل ینوع  بهکشورهای ساحلی در حال حاضر . است در متن کنوانسیون گنجانده نشده
 شوند و قدرتهای دریایی نیز تمایلی به کسب اجازه  خود صورت ضرورت مانع حرکت کشتیهای جنگی در آبهای سرزمینی

گیرد  صورت میین دو کشور این حرکات یطور معمول با هماهنگی عناصر سطح پا ه و بطور عملی در این صورت به .ندارند
.  با کنوانسیون تفاوت دارد9توان گفت این بخش ماده   میدر این صورت .)نقل به مضمون  ) (150 و 137، 1367 ،چرچیل ولو(

 حرکت آن در سطح اما ، کنوانسیون است20ا حرکت زیردریایی بر سطح آب و با پرچم افراشته مطابق ماده یهدر مورد زیردریای
  .لذا این بخش نیز با کنوانسیون تفاوت دارد. امات دولت ساحلی در کنوانسیون ذکر نشده استآب با کسب اجازه از مق

ای حامل مواد یهور دیگر و همچنین شناورها و زیردریای  هر نوع وسیله غوطه،ای در مورد شناورهای با سوخت هسته 
 کنوانسیون 23ایی در ماده یهضرر چنین کشت یحق عبور ب « :اتمی یا خطرناک و یا زیان آور برای حفظ محیط زیست باید گفت

ای یا خطرناک یا سمی دارای مدارک خاصی  های حامل مواد هستهیای مزبور و کشتیه به شرطی پذیرفته شده است که کشت1982
 از حق عبور را به هنگام استفاده)  ایمنی در دریا1974مثل مقررات کنوانسیون (المللی  باشند و اقدامات احتیاطی مورد توافق بین

ا بخواهند از مسیرهای دریایی مشخصی که در دریای یهاند که از این گونه کشت دول ساحلی نیز محق. ضرر به عمل آورند بی
  )9 : و متن کنوانسیون146، 1367 ،چرچیل ولو ) (1982 کنوانسیون 2 بند 22ماده ( »  عبور کنند،سرزمینی آنها تعیین شده است

 19ماده رهای تحقیقاتی نیز با توجه به اینکه انجام تحقیقات در آبهای سرزمینی کشور ساحلی برابر بند  عبور شناو بودنمحدود
 .باشد  قابل توجیه می،شود ضرر نمی نوانسیون شامل عبور بیک
م ارتکابی در کشتیهای در حال عبور از دریای سرزمینی در ی صالحیت کیفری، تعقیب، رسیدگی و مجازات جرا- 10ماده  

  .باشد موارد زیر در صالحیت مراجع قضایی جمهوری اسالمی ایران می
 ؛دشو و عواقب جرم متوجه جمهوری اسالمی ایران رثاآ چنانچه -الف  
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  ؛ باشد   چنانچه جرم ارتکابی مخل صلح و آرامش داخلی و یا نظم عمومی دریای سرزمینی-ب  
  کند؛نسولی دولت صاحب پرچم کشتی تقاضای کمک و رسیدگی چنانچه فرمانده کشتی یا نماینده دیپلماتیک یا ک-ج  
  . چنانچه رسیدگی و تعقیب برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان گردان ضروری باشد-د  
  .)11 ،27ماده ، متن کنوانسیون حقوق دریاها(  کنوانسیون مطابقت دارد27 ماده 1مفاد این ماده از قانون با بند  
منظور اجرای قرار تأمین و  هتوانند در موارد زیر ب مقامات ذیصالح دولت جمهوری اسالمی ایران می، ت مدنی صالحی- 11ماده   

  .ندکنتغییر مسیر و یا توقف کشتی و بازداشت سرنشینان آن اقدام ، نسبت به متوقف کردن، یا احکام محکومیت
  ؛حرکت باشد کشتی از آبهای داخلی ایران خارج و در دریای سرزمینی در -الف  
  ؛ کشتی در دریای سرزمینی ایران متوقف باشد-ب  
تعهدات و یا الزامات ،  کشتی در حال عبور از دریای سرزمینی باشد مشروط بر اینکه منشأ قرار تأمین و یا حکم محکومیت-ج  

 .لیت مدنی همان کشتی باشدوناشی از مسئو
  1. حقوق دریاها مطابقت دارد1982انسیون  کنو28 و 27مفاد این ماده از قانون با مفاد ماده  

  منطقه نظارت -2 
ی ی مایل دریا24ای است در مجاورت دریای سرزمینی که حد خارجی آن از خط مبدأ  منطقه نظارت منطقه،  تعریف- 12ماده  

 .باشد می
 1در بند . ی تعریف شده استای در مجاورت دریای سرزمین  منطقه نظارت به عنوان منطقه1982 کنوانسیون 33 ماده 1در بند  

 مایل نسبت به خط 24 بیش از دشود که عرض منطقه دریای سرزمینی و منطقه نظارت روی هم نبای  کنوانسیون نیز قید می33ماده 
 1982 این ماده با متن کنوانسیون در این صورت .) متن کنوانسیون13 ص ، کنوانسیون حقوق دریاها33ماده (مبدأ فراتر رود 

  .ریاها مطابقت داردحقوق د
،  صالحیت مدنی و کیفری به منظور پیشگیری از نقض قوانین و مقرارت کشور از جمله مقررات امنیتی گمرکی- 13ماده  

دولت جمهوری اسالمی ایران در منطقه نظارت ، نازیست محیطی و تعقیب و مجازات متخلف، بهداشتی، مالی، مهاجرتی، دریایی
 .واهد داشتاقدامات الزم را معمول خ

   :ت  حقوق دریاها آمده اس1982کنوانسیون ) 1( بند 33در ماده  
  :تواند کنترل الزم را در موارد زیر اعمال کند دولت ساحلی می  
  ؛ جلوگیری از نقض مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی و بهداشتی در قلمرو یا دریای سرزمینی خود-الف  
 - ولو چرچیل ،13، )1982(کنوانسیون حقوق دریاها ( » ...و خود یا دریای سرزمینی  مجازات نقض مقررات فوق در قلمر-ب  

  ؛)207 ،367
گسترش حیطه صالحیت مدنی و کیفری دولت جمهوری اسالمی ایران از آبهای سرزمینی به آبهای منطقه نظارت تحت عنوان 

  . حقوق دریاها ذکر نشده و در این مورد با قانون تفاوت دارد1982 کنوانسیون پیشگیری در قانون آمده که در متن

                                                 
 کلمه به کلمه در قواعد تقریباًهمین : نویسد   می157کند و در ص   ژنو ذکر می1958 کنوانسیون 20 مورد حق فوق را در ماده 3 ابتدا 156الملل دریاها ، ص  حقوق بین1

  . ذکر شده است )12 و 11 ص(  1982 کنوانسیون 28 و 27مواد 
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  منطقه انحصاری اقتصادی و فالت قاره - 3  
حقـوق حاکمـه و صـالحیت جمهـوری اسـالمی ایـران در       ،   حقوق حاکمه و صالحیت در منطقه انحصاری اقتـصادی         - 14ماده   

  : د شو  به شرح زیر اعمال می،شود ی نامیده میماورای دریای سرزمینی که منطقه انحصاری اقتصاد
برداری و حفاظت و اداره کلیه منابع طبیعی جاندار و بیجان بستر و زیربستر دریا و آبهای روی آن و انجام   اکتشاف و بهره-الف  

 . باد و جریانهای دریایی جهت تولید انرژی، برداری از آب ای اقتصادی مرتبط با بهرهتهسایر فعالی
 .حقوق مذکور در این منطقه انحصاری است  
  :ای زیرتهویژه در زمینه فعالی  وضع و اجرای قوانین و مقررات مناسب به-ب  
ی و تهای امنیمهای زیردریایی و تعیین حری احداث و استفاده از جزایر مصنوعی و سایر تأسیسات و بناها و تعبیه کابل و لوله - 1  

   ؛ایمنی مربوط
  ؛ر گونه پژوهشانجام ه - 2  
  ؛حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی - 3  
 .ای تفویض شده است المللی و منطقه  اعمال حقوق حاکمه که به موجب معاهدات بین-ج   
، 367، چرچیل ولو. (حد خارجی دریای سرزمینی است،  حد داخلی منطقه انحصاری اقتصادی1982 کنوانسیون 55طبق ماده  - 1

ش اول ماده قانون فوق که منطقه انحصاری اقتصادی را ماورای دریای سرزمینی تعریف کرده با متن کنوانسیون لذا بخ). 248
 .مطابقت دارد

 مایل دریایی با خط مبدأ دریای 200 حد خارجی منطقه انحصاری اقتصادی نباید بیش از 1982 کنوانسیون 57طبق ماده  -2  
نظر به اینکه در بخش شرقی دریای عمان در منطقه چابهار امکان ). 248، 1367 ،چرچیل ولو(سرزمینی فاصله داشته باشد 

گسترش منطقه انحصاری اقتصادی تا این حد وجود دارد لکن در قانون مصوب مجلس ذکری از این حد نشده است و قانون در 
  .باشد این مورد دارای نقص می

  ). کنوانسیون77 ماده 1 بند(طبیعی آن است  برداری منابع اره و بهرهدولت ساحلی دارای حقوق حاکمه برای اکتشاف فالت ق -3  
ای مزبور تهتواند اقدام به فعالی یعنی هیچ دولت دیگری بدون جلب رضایت دولت ساحلی نمی؛ این حقوق انحصاری است -4  

  ) .  کنوانسیون حقوق دریاها77 ماده 2بند ( کند 
 3بند ( به دولت ساحلی تعلق دارد  به اشغال یا اعالم دولت ساحلی نیست بلکه ذاتاًحقوق دولت ساحلی در فالت قاره منوط -5  

 .) کنوانسیون77ماده 
چرچیل ( برداری را تعیین کند و بهره تواند با وضع قوانین و مقرراتی شرایط اکتشاف با توجه به موارد فوق دولت ساحلی می 
 .)237، 1367، ولو
برداری و سایر  به شرط رعایت اقدامات مربوط به حقوق اکتشافات و بهرهتا  است ل اجازه داده کنوانسیون به سایر دو79ماده  

، 1367 ،چرچیل ولو. (ند کنگذاری  شرایط معقول در محدوده فالت قاره دولت ساحلی در زیر دریا اقدام به کابل کشی و لوله
ی و سایر شرایط معقول و حفظ ایمنی در منطقه نسبت به بردار بهره،  حفظ حق اکتشافبرای طبیعی است که دولت ساحلی .)238

  .دکنوضع قوانین در این مورد اقدام 
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حقوق دولت ساحلی در منطقه انحصاری اقتصادی که مربوط به منابع طبیعی زنده و غیرزنده و سایر فعالیتهای اقتصادی است و  
 .ها ذکر شده است حقوق دریا1982 کنوانسیون 56در انحصار دولت ساحلی است در ماده 

 کنوانسیون جزو صالحیت 60موارد دیگر از جمله احداث و استفاده از جزایر مصنوعی و سایر تأسیسات و بناها نیز در ماده  
  .)257، 255 ، 1367 ،چرچیل ولو(دولت ساحلی قرار گرفته است 

 امکان تکمیل آن در منطقه  اما،ت دارد مطابق1982 قانون مصوب مجلس با متن کنوانسیون 14با توجه به موارد فوق ماده  
 .ا در دریای عمان وجود دارد.ا.نظارت ج

 حقوق حاکمه و صالحیت در فالت قاره و حاکمیت و صالحیت جمهوری اسالمی ایران نسبت به فالت قاره که - 15ماده  
باشد نیز طبق مفاد  سرزمینی ایران میدنباله طبیعی قلمرو خشکی و شامل بستر و زیر بستر مناطق دریای مجاور و ماورای دریای 

  .دشو  بر حسب مورد اعمال می14ماده 
 با متن کنوانسیون 15مفاد ماده . بررسی شد) 14( حقوق دریاها در ماده 1982در مورد میزان انطباق مفاد این متن کنوانسیون  

 .مطابقت دارد
آوری اطالعات و هر گونه عملی که با منافع و  نات نظامی بیگانه جمعا و تمریتهانجام فعالی،  فعالیتها و اقدامات ممنوعه- 16ماده  

 . ممنوع است،حقوق جمهوری اسالمی ایران در منطقه انحصاری اقتصادی و فالت قاره منافات داشته باشد
مورد اینکه اما در . آمیز محفوظ بماند   دریای آزاد باید برای مقاصد صلحاست که  مقرر شده1982 کنوانسیون 88در ماده   

 ، 1367 ،چرچیل ولو( تصریحی در کنوانسیون نشده است ،شناورهای جنگی مجاز به انجام فعالیت و تمرین نظامی هستند یا خیر
 لکن با توجه به اصالت داشتن امر امنیّت برای دولت ساحلی، انجام اعمالی که باعث به خطر افتادن امنیّت دولت ساحلی . )262

  . عمل نیروهای بیگانه قرار گیردتواند مورد باشد نمی
کاوش و تحقیقات علمی در ،  مغروقیانجام هر گونه فعالیت جهت دستیابی به اشیا،  فعالیت، کاوش و تحقیقات علمی- 17ماده 

 .باشد منطقه انحصاری اقتصادی و فالت قاره منوط به اجازه مقامات ذیربط جمهوری اسالمی ایران می
صدور اجازه و اجرای تحقیقات علمی در منطقه انحصاری ، انسیون دولت ساحلی دارای حق تنظیم کنو246ماده ) 1(طبق بند 

 کنوانسیون کلیه تحقیقات در منطقه انحصاری 246 ماده 2همچنین طبق بند .   )495 و 258، 1367، چرچیل ولو(اقتصادی است 
  ) .495 و 258، 1367 ،چرچیل ولو(اقتصادی و فالت قاره مستلزم کسب رضایت دولت ساحلی است 

 . حقوق دریاها مطابقت دارد1982 قانون مصوب مجلس شورای اسالمی با کنوانسیون 17ماده ،  فوق246با توجه به بند  
دولت جمهوری اسالمی ایران جهت حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی و ،  حفظ محیط زیست و منابع طبیعی- 18اده  م

  .دار و سایر ذخایر منطقه انحصاری اقتصادی و فالت قاره اقدامات الزم را معمول خواهد داشتاستفاده مطلوب از منابع جان
تواند برای منطقه انحصاری اقتصادی خود قوانینی در مورد  کند که دولت ساحلی می  مقرر می1982 کنوانسیون 211 ماده 5بند  

المللی یا کنفرانس  سازمان ذیصالح بینوسیله  بهالمللی که  بین پذیرفته شده قواعد و استانداردهای عموماً« آلودگی مطابق با 
  . )437، 1367، چرچیل ولو(بینی کند  و به منظور اجرای آنها پیش» عمومی دیپلماتیک وضع شده است

 در این اعمال اقدامات الزم جهت موارد مندرج،  و همین ماده از قانون17 و 14 مواد برایبا توجه به موارد توضیح داده شده   
  . حقوق دریاها مطابقت دارد1982ماده با کنوانسیون 
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حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فالت قاره جمهوری اسالمی ایران مادامی که به موجب ،  تحدید حدود- 19ماده  

طوط مبدأ طرفین به منطبق بر خطی خواهد بود که کلّیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خ، های دو جانبه تعیین نشده باشد موافقتنامه
 .یک فاصله باشد

کس واقع شود لکن  تواند مورد اعتراض هیچ ست که نمی ا ای تعیین حد منصف نسبت به خطوط مبدأ طرفین فی نفسه راه میانه 
در هنگام تحدید حدود فالت قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ،  دولت ایرانوسیله بهنظر به عدم پذیرش خط مبدأ ترسیم شده 

فارس و برخی    روند تحدید حدود بین ایران و تعدادی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیجلذیدر . دکن ده و میکرالتی بروز مشک
  :دشو اختالفات موجود ذکر می

  مرزهای دریایی ایران و عربستان -4 
 :)ص با تلخی76و  72 ، 1372، مجتهدزاده( جهت دارای پیچیدگی بوده است چهاراین مرز دریایی از   

 16دولت ایران مدعی بود جزیره خارک که در . باشد  فارسی و عربی می، وجود تعدادی جزایر که مهمترین آنها خارک) 1     
های ایرانی به حساب آید و محاسبه حد میانه  باید بخشی از کرانه، مایلی ساحل ایران و در آبهای سرزمینی ایران واقع شده است

خط ، از آنجا که با عملی شدن این ادعا. های عربستان صورت پذیرد های این جزیره و کرانه له کرانهدو کرانه باید بر اساس فاص
رفت، دولت عربستان پیشنهاد ایران را رد  شانزده مایل به سوی سواحل عربستان در آب پیش می، فارس در آن بخش منصف خلیج

س محاسبه فاصله سواحل دو کشور از سرزمین اصلی و بدون فارس باید بر اسا کرد و در مقابل مدعی شد که خط منصف خلیج
  .شود توجه به موقعیت جزایر تعیین

 مایل از 13اند و   در وسط دریا واقع شدهکم وسعت و تقریباً، بدون آب، افراد ساکندو جزیره فارسی و عربی که خالی از ) 2     
 .مورد ادعای هر دو کشور بودند، هم فاصله دارند

مرزهای مربوط به هر یک از این دو جزیره را تا یک مایلی جزیره ،  مایل قلمرو دریایی از سوی دو کشور12مال حد اع) 3     
 .برد دیگر پیش می

پیدا  از وجود منابع بزرگ نفتی در میانه بخش دریایی متعلق به دو کشور آگاهی 1960از سال ، دولتهای ایران و عربستان) 4     
چند امتیاز برای اکتشاف و استخراج نفت فالت قاره این ، رو دریایی میان یکدیگر را تعیین کرده باشندآنکه قلم ند و بیکرد

 .کرد پیدا میای با یکدیگر تداخل   هر یک به گونه پیچیدههایمنطقه در اختیار شرکتهای اکتشافی قرار دادند که حدود امتیاز
دو کشور با اصل قرار دادن خط منصف مذاکرات ،  در تحدید حدودرغم وجود پیچیدگیهای فوق و مشکالت فراوان علی     

  .خود را آغاز کردند
نقطه آغازین این خط مرزی . تا نزدیک جزیره عربی مشکل زیادی نداشت، شد که از نقطه جنوب شرقی آغاز می: بخش اول      

ولی به دلیل ادعای ، عربستان و بحرین تعیین شد بین 1958همان بود که به عنوان نقطه پایانی مرز دریایی توافق شده در سال 
 . برده نشدهاز این مجمع الجزایر در توافقنام)  هنگام مذاکرات 1968( مالکیت ایران بر بحرین 

له مالکیت بر جزایر أدر این منطقه ابتدا مس. اند  ای بود که دو جزیره فارسی و عربی در آن واقع شامل منطقه: بخش دوم       
جزیره عربی به مالکیت عربستان و جزیره فارسی به مالکیت ایران درآمد ،  که طبق ماده یکم قرارداد مرزی دو کشورمشخص شد
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 مایلی دو جزیره درنظر 13ای این دو جزیره نیز توافق شد که یک خط میانه محلی در فاصله  برای حل مشکل آبهای کرانه. 
  .دشو جزیره به دو نیمه برابر تقسیم ای که آبهای واقع میان دو به گونه، گرفته شود

ترین بخش این مرز دریایی بود که به دلیل وجود ذخایر نفتی و موقعیت جزیره خارک،  غربی مشکل یا شمال: بخش سوم     
ای سرزمین اصلی ایران در محاسبات مرزی،  براساس انضمام جزیره خارک در خط کرانه، دولت ایران. وضعیّت خاصی داشت 

 اکتشافی را براساس خط منصف محاسبه شده یاهبه اعطای امتیاز اکتشاف دریایی کرده بود، در حالی که عربستان امتیازمبادرت 
 مایل از 120 مایل در 6،  شدهء اعطایاهتفاوت عملی میان این دو نوع امتیاز. واگذار کرده بود، از سواحل سرزمینی اصلی طرفین

  . نفتی بزرگی برخوردار باشددریا بود که احتمال می رفت از ذخایر
ای خارک نقطه  ای اصلی ایران شمرده شد و خط کرانه راه حل مورد توافق این شد که ابتدا جزیره خارک جزو خط کرانه     

طور کلی نادیده گرفته شد و نصف  هسپس موقعیت خارک ب.آغازین محاسبه فاصله میان دو کرانه ایرانی و عربی منظور شد
مرزهای ، این فرمول که در نوع خود نظیر نداشت.  کرانه سرزمین اصلی ایران برای آغاز محاسبه تعیین شدفاصله خارک تا

خط مرزی در بخش . طرف عربستان منحرف ساخت و بر منطقه دریایی ایران افزوده دریایی را در آن بخش از خلیج فارس ب
در تهران ) 2/8/1347 (1968 اکتبر 24 دریایی ایران وعربستان در مرز. سوم این مرزهای دریایی را به نقطه اتصال خط مرز رساند

 نقطه اتصال یا گردش خط مرزی 14در ماده سوم این قرارداد .  رسمیت یافت و به اجرا در آمد1969 ژانویه 29از ،  شدءامضا
  3.درج شده است

  مرزهای دریایی ایران و بحرین - 5 
.  ایران تعیین شد وسیله بهگیری ادعای مالکیت بحرین  اندکی پس از بازپس، . م1971مرز دریایی ایران و بحرین در سال    

 ماده و با 5شامل ( درآمد ء رسمیت یافت و به اجرا1972 مه 14 امضا شد و از تاریخ 1971 ژوئن 17قرارداد مربوط به این مرز در 
  .) نقطه گردش با مختصات ژئودزیک4
های  اندکی به سوی کرانه، اصل خط منصف نسبت به دو کرانه تعیین شد ولی در عمل روی یاساسبه طور این خط مرزی « 

های بحرین  های ایرانی نسبت به کرانه  مایل به کرانه10 - 5های پایانی این مرز بین  به گفته دیگر، نقطه. شود ایرانی نزدیکتر می
ربوط به تحدید حدود فالت بین ایران و بحرین در صفحات ضمن متن موافقتنامه مدر).  79 و 78، 1372، مجتهدزاده( »نزدیکترند

  ).ده استشدرج نیز  کتاب ابعاد حقوقی حاکمیت ایران در خلیج فارس 206 و 205
الزم به ذکر است آقای دکتر جمشید ممتاز استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران در مورد نحوه ترسیم این مرز دریایی نظر    

 :می گوید ایشان ،متفاوتی دارد
 از خط منصفی استفاده شد که تمام نقاط آن ، رسیدءبه امضا) ایران و بحرین( که بین دو دولت 1350/3/27نامه مورخ تدر موافق«  

عبارت دیگر، هر دو دولت با  به. دباشن میالفاصله  خط جزر جزایر ایران نخیلو و جبرین و جزیره بحرینی متساوی ترین با پست
ده و این خطوط را اساس ترسیم خط منصف قرار کرترین نقاط جزایر را به هم متصل  مستقیمی پیشرفتهترسیم خطوط مبدأ 

  .) جزوه درسی: 1364 ، ممتاز. (اند داده
 
 

                                                 
  .ده استشایران در خلیج فارس درج   کتاب ابعاد حقوقی حاکمیت204 - 202متن قرارداد در صفحات . 1
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 مرز دریایی ایران و قطر -6

 مه 10 و از تاریخ ء طرفین امضاوسیله به) 29/6/1348 (1969 سپتامبر 20 مایل در 131موافقتنامه مرز دریایی ایران و قطر به طول  
 . نقطه با مختصات ژئودزیک برای نقاط گردش آن تعیین شد6 ماده بوده و 5این قرارداد مشتمل بر .  اجرا شد.م1970

های اصلی دو کشور، تعیین شده و موقعیت  مرزی براساس خط منصف به نسبت موقعیت دو کرانه با احتساب کرانه این خط«   
الوان و ،  الزم به ذکر است جزایر کیش.)1372،80 ،مجتهدزاده(» ت نادیده گرفته شده است جزایر طرفین در این محاسبا

در همین منطقه واقع هستند لکن در محاسبه خط منصف مدنظر قرار ، دارند هندورابی که در پشت خط مبدأ ایران قرار
  .اند نگرفته

 
 مرز دریایی ایران و امارات عربی متحده -7
ای  علت این وضع، مشکالت پیچیده. اند  تعیین نکردهیرسمطور  بههفتگانه عربی متحد، مرزهای دریایی خود را ایران و امارات «  

 .در جزایر ابوموسی به وجود آورده است است که موافقتنامه ایران و شارجه
 .وجود دارد رشارجه و ام القوین از سوی دیگ، سو و ایرانکاین حال دو نوع توافق میان ایران و دوبی از ی با  
 ایران به تصویب رسید وسیله به 1975 مارس 15 قراردادی به امضا رساندند که در 1974 اوت 14ایران و دبی در ، در مورد اول  

  .ولی مورد تصویب امارات عربی متحده قرار نگرفت
خط منحنی . دش تشکیل می شود نقطه گر5 مایل طول دارد و از سه خط مستقیم و یک خط منحنی میان 39/2این مرز دریایی   

 مایل آبهای ساحلی جزیره ایرانی سیری 12 واقع شده و علت انحنای آن نیز محاسبه 4 و 3این مرز دریایی بین نقطه گردشهای 
  .است

 مایل آبهای 12مقررات ایرانی ، 1971پس از اجرای موافقتنامه ایران و شارجه در جزیره ابوموسی در دسامبر ، در مورد دوم  
اعمال این سرحد آبی با سرحدات آبی ام القوین تداخل یافت و منطقه امتیاز نفتی . ساحلی در مورد ابوموسی به اجرا درآمد

ایران موافقت کرد که میان آبهای جزیره ابوموسی و ، برای حل این مشکل. شرکت اکسیدنتال در آبهای ام القوین را در برگرفت
اگرچه این راه حل، در عمل مشکل ایجاد شده را حل کرد، اما بر .  به دو کرانه اعمال شودای نسبت القوین حد میانه آبهای ام

 »مرزهای دریایی ایران با دیگر امارات نیز تعیین نشده است. است توافق از حد شفاهی تجاوز نکرده، خالف مورد اول
   .)81 و 80، 1372، مجتهدزاده(
 مرز دریایی ایران و عمان - 8

بر اساس این . به اجرا درآمد1975 مه 28امضا شد و از تاریخ ) 3/5/1353 (1974 ژوئیه 20مرزی ایران و عمان در قرارداد «   
 نقطه گردش 21 مایل طول دارد و از 124/8، فارس شرقی خلیج قرارداد، خط مرزی تعیین شده از شمال دریای عمان تا شمال

های دو کشور در  ه هرمز است که با در نظر گرفتن خط جزری کرانهاین خط مرزی در حقیقت خط منصف تنگ. شود تشکیل می
 .های یادشده برابر است نسبت به کرانه هرمز تعیین شده و فاصله آن شمال و جنوب تنگه

قوین بزرگ است که آبهای  ای به طول پانزده مایل میان جزیره ایرانی الرک و جزیره عمانی تنها مورد استثنا مربوط به منطقه  
 . مایلی دو کشور در آن تداخل می یابد12ای  انهکر
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ای همه جزایر ایرانی و عمانی  خط کرانه، های مرز دریایی تعیین شده در خلیج فارس در تنگه هرمز، بر خالف دیگر قطعه  
داخل یاد شده ت، ویژه جزیره الرک به، ای این جزایر  مایل آبهای کرانه12به این دلیل و به منظور رعایت . محاسبه شده است 

 .پیش آمد و محاسبه حد میانه این تداخل سبب انحنای بخش یاد شده از این مرز شد
در بخش جنوبی ، است و راههای عبور نفتکشهای سنگین)  متر99 - 31( پا 330 - پا 180ژرفای آب در محل خط مرزی میان   

   1.) با تلخیص83 و 81، 1372، مجتهدزاده (ستا این خط مرزی تعیین شده
 سایر مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس - 9

دلیل اختالف طرفهای مقابل با ایران در مورد مبدأ محاسبه محدوده  هایران و امارات عربی متحده ب، عراق مرز دریایی ایران و   
ره ابوموسی هنوز آبهای سرزمینی و انحصاری اقتصادی و فالت قاره و محاسبه جزایر در پشت خط مبدأ و اختالف بر سر جزی

  .اند تحدید و تعیین نشده
 دور مذاکره شد و در حد مدیران کل حقوقی وزارت خارجه 4 تحدید حدود مناطق انحصاری اقتصادی ایران و پاکستان    برای

 .  هنوز به تصویب مراجع باالتر و مجلس دو کشور نرسیده استاما شد ء موافقتنامه ای امضا31/2/1376دو کشور در 
متخلف از افراد جمهوری اسالمی ایران صالحیتهای کیفری و مدنی خود را درباره ،  صالحیتهای کیفری و مدنی- 20ده ما  

 .مقررات منطقه انحصاری اقتصادی و فالت قاره اعمال و بر حسب مورد نسبت به بازرسی و یا توقیف آنها اقدام خواهد کرد
، حصاری اقتصادی و داشتن حق قانونگذاری با رعایت حقوق سایر کشورهانظر به حاکمیت نسبی دولت ساحلی در منطقه ان  
سازی محیط  هدآلو، برخورد با قاچاق،  البته عواملی چون امنیت کشور ساحلی.طبع صالحیت برخورد با تخلفات را نیز داردطور  به

  .است شده دولت ساحلی داده بهد که بروشنی در آنها اختیاراتی باشن ضوعاتی میزیست دریایی و برخی موارد دیگر، مو
 .ا است و مشکلی را ایجاد نخواهد کرد.ا.به هر صورت اعمال این ماده قانون جزو حقوق ج   
، دولت جمهوری اسالمی ایران حق تعقیب فوری متخلفین از مقررات مربوط به آبهای داخلی،  حق تعقیب فوری- 21ماده    

اری اقتصادی و فالت قاره را در مناطق مزبور و دریای آزاد برای خود محفوظ دریای سرزمینی، منطقه نظارت، منطقه انحص
  .دارد می
قبول دارد و حتی آن را به آبهای ،  حق تعقیب فوری متخلف را که در حقوق عرفی بین المللی پذیرفته شده1982کنوانسیون  

 .دهد  تسری میمجمع الجزایری و منطقه انحصاری اقتصادی یا حتی آبهای ماورای فالت قاره
 زمانی شروع شده باشد که کشتی متخلف در داخل دریای سرزمینی باشد و به آن عالمت داده شود، تعقیب به دتعقیب بای   

). 295 و 293، 1367، چرچیل ولو(تواند حتی در دریای آزاد نیز انجام پذیرد  صورت پیوسته صورت گیرد و آنگاه برخورد می
  . مطابقت دارد1982 با کنوانسیون این ماده قانون، بنابراین

  مزبور ا با سایر دول ناشی از اجرای قانون.ا.های مربوط به احتمال بروز تنش در روابط ج  فرضیه- 4
 :از عبارتند ،ترتیب مواد ها ب.ا.ا با سایر دول ناشی از اجرای قانونی مناطق دریایی ج.ا.های احتمال بروز تنش در روابط ج فرضیه  
جزایر متعلق به ایران اعم از اینکه داخل یا خارج دریای سرزمینی باشند، طبق این قانون دارای « قانون مزبور 2 ماده طبق) 1   

ا در خلیج فارس جزیره فارسی ایران با جزیره عربی متعلق به .ا.در میان جزایر ج. »دریای سرزمینی مخصوص به خود هستند

                                                 
 .ده استشارس درج  کتاب ابعاد حقوق حاکمیت ایران در خلیج ف210 و 208ضمن متن این قرارداد در صفحات در 1
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 ایران و عربستان باعث تنش بین دو کشور شده وسیله به مایل حد آبهای سرزمینی 12ل  مایل فاصله دارد و اعما18عربستان تنها 

  .بود که در موافقتنامه تحدید حدود با ترسیم خط منصف میان آبهای دو جزیره مشکل حل شد
شد   القوین می مایل آب سرزمینی جزایر ام12 مایل آب سرزمینی برای جزیره ابوموسی باعث تداخل با 12همچنین اعمال حد    

 .که در اینجا نیز با ترسیم خط میانه مشکل حل شد
. ت وزیران وقت اخذ شده استأ هی1352اساس خط مبدأ آبهای سرزمینی، مصوبه سال ،  قانون مصوّب مجلس3طبق ماده  )2   

در برخی جاها جهت عمومی و )  مایل40 - 35(علت اینکه در برخی موارد با فاصله زیادی از ساحل ترسیم شده  هاین خط مبدأ ب
در حال .  موجب اعتراض کشورهای مقابل و برخی قدرتهای دریایی از جمله آمریکا قرار گرفت، آن با ساحل مطابقت ندارد

ناوهای آمریکایی در گاهی اوقات ، شود جزو آبهای داخلی محسوب می. ا.ا.حاضر در دهانه خورموسی که براساس خط مبدأ ج
دارند که اینجا جزو آبهای داخلی  شوند و در پاسخ به اعتراض نیروهای نظامی ایران اظهار می وارد میتعقیب برخی شناورها 

  .نیست و مورد شناسایی ما قرار نگرفته است
آبهای واقع بین جزایر متعلقه به ایران که فاصله آنها از یکدیگر از دو برابر عرض دریای «  قانون 3براساس ادامه ماده  )3   

در صورت اعمال این » ی تجاوز نکند، جزو آبهای داخلی محسوب و تحت حاکمیت جمهوری اسالمی ایران می باشدسرزمین
گیرند در حالی که  فارور جزو آبهای داخلی حاکمیت کامل ایران قرار می قانون، آبهای واقع در بین جزایر سیری، فارور و بنی

) شمال فارور(به عنوان منطقه ورودی به خلیج فارس  IMOبه وسیله حتی المللی خلیج فارس است و این منطقه جزو آبراه بین
 در واقع حاکمیت ،گیرند ای نیز نمی  و اجازهکردهپذیرفته شده و روزانه صدها شناور تجاری و نظامی از داخل این منطقه عبور 

  .گیرند ا را نادیده می.ا.ج
 ،ای سرزمینی منوط به اجازه قبلی مقامات جمهوری اسالمی ایران استعبور شناورهای جنگی از دری،  قانون9برابر ماده  )4   

 .ندکنرغم میل ما عبور می  دائم از این منطقه و علیطور  بهدرحالی که در خلیج فارس ناوگانهای بیگانه 
 .جدی است مستلزم درگیر شدن با ناوگانهای بیگانه است و بروز تنش در این میان 9اعمال این قانون و بخصوص ماده    
، ا باشد.ا. قانون انجام تمرینات نظامی و مانور در منطقه انحصاری اقتصادی چنانچه برخالف منافع و حقوق ج16طبق ماده ) 5   

، ستا. ا.ا.گیرد و بر خالف منافع ج شود، جمع آوری اطالعات نیز صورت می  میءدر حال حاضر این مانورها اجرا. ممنوع است 
  .مستلزم پذیرش تنش و درگیری نظامی است برخورد با آنها اما
 با اهمیت کمتر وجود دارند که هم قانون مصوّب مجلس قدری با ابهام آنها را طرح ، مورد فوق موارد دیگری نیز5البته غیراز    

 .دشو  مورد فوق برآورد می5 موارد مهم و تنش زا عمدتاًاما ، کرده و هم در کنوانسیون صراحتی برای آنها وجود ندارد
      پیشنهادها و راه حلها برای رفع معضالت احتمالی-5
با ترسیم خط منصف با حد د بای، های قبلی انجام شد گونه که در موافقتنامه له حد دریای سرزمینی برای جزایر ایران همانأمس )1  

و ابوموسی ) عربستان(رسی با عربی کار در هر دو مورد جزیره فا این. دشواشیه جنوبی حل و فصل  حجزایر و سرزمین کشورهای
 .انجام شده است) امارات دوبی(و ام القوین 
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در ترسیم .  ترسیم شده و در سازمان ملل ثبت شده است و به هیچ وجه نباید از آن عدول کرد1352خط مبدأ ایران در سال  )2  
ا و راه حل عادالنه حد مناسبی را .ا.منافع جرفتن درنظر گ با دکویت و امارات عربی متحده بای، حدود بین دریای ایران با عراق

 . مبنای محاسبات باقی بمانددا همین خط مبدأ بای.ا. در مورد حد آبهای داخلی و سرزمینی جاما، دکرترسیم 
 قابل وجه هیچ به،  مایل آبهای داخلی محسوب شوند24کمتر از  در مورد اینکه آبهای بین جزایر با فاصله  این بند از قانون)3  

 و آن هدش لذا پیشنهاد نگارنده این است که این بخش از این ماده حذف  .دن حاکمیت ایران استکر نیست و تنها لوث ءاجرا
 .ضرر شناخته شود بخش آبها نیز آب سرزمینی با وجود حق عبور بی

مقامات ایران، این بند قانون به اعمال در مورد عبور شناورهای نظامی از دریای سرزمینی ایران و لزوم کسب اجازه قبلی از  )4  
 مخرب زیست محیطی این ترددها و غیرقابل قبول بودن نظامی آثارفشار بر نیروهای نظامی بیگانه کمک می کند و مطرح کردن 

 باقی بماند  لذا پیشنهاد این است که این ماده.می تواند عامل فشار بر قدرتهای متجاوز بیگانه باشد... کردن یک منطقه اقتصادی و 
   .دشوو ضرورت ترک منطقه به آنها گوشزد شده دائم با طرح آن حضور نیروهای نظامی بیگانه، غیرقانونی اعالم طور  بهو 
 رزمایش. دائم هم روی آن اصرار و تأکید شودبه طور  این ماده باقی بماند و د نیروهای نظامی بیگانه نیز بایرزمایشدر مورد ) 5  

خطرات بسیار زیادی برای منطقه دارد که ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران در ... آوری اطالعات و   جمعنیروهای بیگانه،
های   شناورها و پرندهبرای مشکالتی که همه روزه همچنینیکی از دالیل آن است ، حتی اگر سهوی باشد. ش. هـ 1367سال 

این ماده صورت   در این ،ی و بسیار موارد دیگر مؤید این نکته است منفی زیست محیطآثار، آید ایرانی در خلیج فارس پیش می
  .دشوبماند و بر اجرای آن پافشاری باقی  دنیز بای
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