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  چكيده
گيري عرض درياي سرزميني و ديگر مناطق دريايي خط مبدأ، خطي است كه توسط هر كشور ساحلي براي اندازه

 مستقيم، سبب شده مبدأ حقوق درياها در مورد خط 1982ابهام در مقررات كنوانسيون . شودتعيين مي آن كشور
كار بگيرند كه به ميزان چشمگير بر  اي بهگونه سيم خط مبدأ را بهاست كه اكثريت كشورهاي ساحلي اين روش تر

 ايران در خليج فارس و درياي مبدأخط . ايران يكي از اين كشورهاست.  افزوده شودها آنوسعت مناطق دريايي 
 و  وزيران تعيين شده است اما آمريكاهيئت 1352 تيرماه 31 مورخ 250/2 ـ67 ه شمارهنامتصويب موجب بهعمان 

رسميت   مذكور اعتراض كرده و آن را بههنام مقرر در تصويبمبدأ اروپايي به خط هكشورهاي عضو اتحادي
اين اختالف موجب شده است كه نيروهاي آمريكايي حاضر در خليج فارس در موارد متعدد مرتكب . شناسندنمي

  . فوقاني آن شوندحريمقلمرو دريايي ايران در خليج فارس و  تجاوز به
  

 واژگان كليدي
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  مقدمه 
 مبدأ خط همسئليق قرار گرفته، المللي ايران كه تاكنون كمتر از سوي اهل نظر مورد بررسي و تحقيكي از مسائل حقوقي بين

درياي مازندران، خليج : المللي استدانيم كه ايران مجاور سه پيكراب بينمي. ايران در خليج فارس و درياي عمان است
 1982كه درياي مازندران از نظر حقوقي يك درياچه محسوب شده و مشمول كنوانسيون از آنجايي. فارس و درياي عمان
نيست، ترسيم ) شودخوانده مي» كنوانسيون حقوق درياها«اختصار به از اين پس  ( )1(حقوق درياها ملل متحد در خصوص

 آبي منتفي است اما در مقابل، خليج فارس و درياي عمان هر دو مشمول كنوانسيون حقوق هخط مبدأ در مورد اين پهن
ي و ديگر مناطق دريايي برخوردار است ولي براي  آبي از درياي سرزمينهپهن درياها بوده و از اين حيث ايران در هر دو

همچنين . فارس و درياي عمان تعيين و ترسيم شود ايران در خليجمبدأگيري عرض مناطق يادشده الزم است كه خط  اندازه
ام در حال، ابهبا اين. دانيم كه نخستين تحول برآمده از كنوانسيون حقوق درياها تثبيت نهايي عرض مناطق يادشده استمي

 مستقيم سبب شده است كه كشورهاي ساحلي از اين روش مبدأ روش خط همقررات كنوانسيون حقوق درياها دربار
گونه  اين. طور چشمگير افزايش پيدا كند  بهها آن سطح مناطق دريايي متعلق به هاي بهره بگيرند كه عمالً انداز گونه به
توان قائل به اين نظر شد كه قواعد  گسترش يافته كه امروز ميقدري سو به  مستقيم از يكمبدأكارگيري خطوط  به

يا در حال ظهور است و از سوي ديگر،  خصوص شكل گرفته اي خط مبدأ متروك شده و قواعد عرفي جديدي در اين معاهده
ي را به زيان  قلمرو دريايي كشورهاي ساحلهويژه آمريكا را در پي داشته است كه توسع هاي بزرگ دريايي بهواكنش قدرت
  .دانندمنافع خود مي

 ايران در خليج فارس و درياي عمان است؛ در واقع مبدأ مستقيم، خط مبدأگراي خطوط  بارز كاربرد بيشينههنمون
 مبدأ كنوني كشورهاي ساحلي در مورد كاربرد خطوط هگذاران رويهمراه چند كشور ديگر از پايه توان ايران را بهمي

 وزيران مقرر و هيئت هنام تصويبموجب به)  ميالدي1973( خورشيدي 1352 خط مبدأ كه در سال اين. مستقيم دانست
به جهات فوق .  ژئوپليتيك خليج فارس افزوده استقه، به مقدار درخور توجه به قلمرو دريايي ايران در منطتعيين شده

)  نود ميالديهده( خورشيدي 70 هيل ده اروپا در نخستين فرصتي كه در اواههم آمريكا و هم كشورهاي عضو اتحادي
رسميت شناختن اعتبار قانوني آن   ايران در خليج فارس و درياي عمان اعتراض كرده و از بهمبدأدست آوردند، به خط  به

اين كشور بيش از سه . تري را اتخاذ كرده استاما در اين ميان، دولت آمريكا سياست فعال. كنندخودداري كرده و مي
 حقوقي و عملي با هكرده كه هدف آن مقابل » آزادي دريانورديهبرنام «عنوان بهاي اقدام به اجراي برنامه  كهدهه است

به شرحي كه خواهيم ديد، دولت آمريكا در . ادعاهاي دريايي كشورهاي ساحلي است كه به زيان منافع آمريكا هستند
قيم ايران در خليج فارس و درياي عمان تاكنون بارها قلمرو  مستمبدأقالب اجراي اين برنامه و براي نفي اعتبار خطوط 

 دريايي ايران در خليج فارس و درياي عمان فقط به اقدامات واما موارد نقض قلمر. قض كرده استدريايي ايران را ن
ي حاضر هاي گذشته موارد متعدد تجاوز نيروهاي آمريكايطي سال.  آزادي دريانوردي محدود نشده استهعملياتي برنام

 اختالف ايران و ها آن حقوقي أهاي سرزميني ايران و فضاي فوقاني آن گزارش شده كه منشدر خليج فارس به آب
 ه موارد يادشده حادثهآخرين نمون.  مستقيم ايران در خليج فارس و درياي عمان استمبدأآمريكا در مورد اعتبار خطوط 

  .است )2012اول نوامبر  (1391ماه سال  آبان11گيري پهپاد آمريكايي در ره
 

1. United Nations Convention on the Law of the Sea (with annexes, final act and procès-verbaux of rectification 

of the final act dated 3 March 1986 and 26 July 1993) Concluded at Montego Bay on 10 December 1982, United 

Nations Treaty Series, vol. 1833, 1994, pp. 396-581. 
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   مناطق درياييمبدأ تعريف، انواع و اهميت خط .1
ي حقوق درياها تعريفي از اين مفهوم نكدام از معاهدات تقنيبا وجود كاركردهاي خط مبدأ در حقوق درياها هيچ

الي مقررات كنوانسيون پس از آن به بررسي اجم. كنيمرو بحث را با تعريف خط مبدأ آغاز ميازاين. اندنكرده ارائه
اهميت حقوقي و سياسي خط مبدأ  سپس با توجه به اينكه. انواع خطوط مبدأ خواهيم پرداخت حقوق درياها ناظر به

هاي دريايي پديد آورده، تا حدي ناشناخته باقي مانده است، هايي كه در روابط كشورهاي ساحلي و قدرتو چالش
  .واهيم داداهميت خط مبدأ را موضوع گفتگو قرار خ

  
   تعريف خط مبدأ .1ـ1

 مشخص هاي ساحلي، بر مبناي فواصل خطيردانيم كه در حقوق كنوني درياها وسعت مناطق دريايي كشومي
همچنين ...  نظارت و ه مايل دريايي براي منطق24 مايل دريايي براي درياي سرزميني، 12: شودتعريف مي

پس .  مرجع الزم است تا فاصله نسبت به آن سنجيده شودهيك نقطگيري هر فاصله، دانيم كه براي اندازه مي
چيز، احتياج به نقاط ثابتي   درياي سرزميني و ساير مناطق دريايي هر كشور ساحلي پيش از هرهبراي تعيين دامن

.  خطوط مبدأ در همين استگيري كرد؛ كاركرد اندازهها آناست كه بتوان حد خارجي اين مناطق را بر اساس 
گيري خط مبدأ، خطي است كه توسط كشور ساحلي براي اندازه: توان در تعريف خط مبدأ چنين گفتابراين، ميبن

حال، خط مبدأ حد فاصل ميان در عين. شودتعيين مي) ... نظارت و هدرياي سرزميني، منطق(عرض مناطق دريايي 
الجزايري و هاي مجمعحد فاصل ميان آبالجزايري هاي داخلي و درياي سرزميني و در مورد كشورهاي مجمعآب

الجزايري از خط مبدأ به سمت خشكي و درياي هاي داخلي و مجمعآب. شودسرزميني محسوب مي درياي
  . يابندسرزميني و ساير مناطق دريايي از خط مبدأ به سمت دريا امتداد مي

 خشكي آن دولت قرار داشته و به فراخناي درياي سرزميني و ديگر مناطق دريايي هر كشور ساحلي در امتداد قلمرو
دهد ـ معناي خطي كه محل تالقي خشكي و دريا را نشان مي  ـ در)2(»خط ساحلي«آن طول دارند، پس قاعدتاً بايد 

در اين صورت، پرسش اين است كه اساساً ترسيم خط مبدأ چه ضرورتي . گيري مناطق دريايي قرار گيردمبناي اندازه
جايي دائم علت اصلي ناپايايي و جابه.  دقيق خط ساحلي پيوسته در حال تغيير استايد گفت كه موقعيتارد؟ در پاسخ بد

 ه اول بايد به پديدهطبع در وهلبال:  كه خود عوامل گوناگوني داردموقعيت خط ساحلي، حركات عمودي سطح دريا است
روز موجب آمدن متناوب سطح آب در طول شبانه يينرفتن و پا دريا اشاره كرد؛ بديهي است كه باال) جزر و مد(كِشَند 

 هواشناختي، مانند باد و فشار هوادريا، عواملي چون شرايط ) جزر و مد(كشند  بر عالوه. شودتغيير موقعيت خط ساحلي مي
عامل . شوندهاي دريا موجب حركات سطح آب دريا ميشناختي مانند دماي آب و سرعت جريان و شرايط اقيانوس

هاي طبيعي است كه موجب افزايش حجم شدن يخچال شود، آبمدت موجب تغيير در سطح دريا مي  كه در بلندديگري
افزون بر اين، در برخي موارد تغيير در موقعيت خطوط ساحلي در اثر حركات در سطح خشكي رخ . شودها ميآب اقيانوس

املي همچون فرسايش يا در مقياس بزرگ در حركات در سطح خشكي ممكن است در مقياس كوچك در اثر عو. دهد مي
لرزه و  خشكي مانند زمين هاي عظيم درگهگاه، جنبش .دهد روي) تكتونيك(ساختي  هاي زمينعواملي همچون فعاليت اثر

2. coastline/shoreline 
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 بنابراين، )3(.گردندشود، موجب حركت سطح دريا ميناميده مي) سونامي(لرزه  آتشفشان با ايجاد امواج عظيمي كه آب
كند و لذا ـ دائماً تغيير مي روزدر طول يك شبانه) جزر و مد(قي خشكي و دريا در طول زمان ـ در مورد كشند محل تال

پذير و ثابت داريم تا تعيين و تشخيص دقيق گيري عرض مناطق دريايي از ساحل نياز به مبنايي سنجش براي اندازه
  .آورد ميخط مبدأ، اين مبنا را فراهم. خشكي از دريا را ممكن سازد

  
   انواع خط مبدأ .1ـ2

 عادي موضوع مبدأخط : از لحاظ مقررات كنوانسيون حقوق درياها چهار نوع خط مبدأ وجود دارد كه عبارتند از
 و 10 ،9 خليج كوچك، رودخانه يا بندر موضوع مواد ه، خط محصوركنند7 همستقيم موضوع ماد مبدأ، خط 5 هماد
الجزايري  مجمعمبدأاز آنجايي كه خط .  كنوانسيون حقوق درياها47 هوع مادالجزايري موض مجمعمبدأو خط  11
 ذيالً به بررسي اجمالي مقررات مربوط )4(.كنيمنظر ميد، از بررسي آن صرفتباط مستقيم با موضوع تحقيق ندارار

  . پردازيمبه سه نوع اول خط مبدأ مي
  

  )Normal baseline( عادي مبدأ خط )الف

خط مبدأ عادي براي ... «: خوانيمچنين مي» خط مبدأ عادي«وانسيون حقوق درياها ذيل عنوان  كن5 هدر ماد
هاي دريايي طور كه بر روي نقشه در امتداد ساحل است آن) جزر(گيري عرض درياي سرزميني خط فروكشند  اندازه

اين از بنابر»  استان داده شده شده، نشمقياس بزرگ كه رسماً از سوي دولت ساحلي به رسميت شناخته) هايچارت(
گيري عرض درياي سزميني و ساير مناطق  اندازهمبدأبايد ) جزر(نظر اين كنوانسيون، اصل اين است خط فروكشند 

البته بايد توجه داشت كه خط . شوندقرار گيرد و كاربرد ديگر انواع خط مبدأ استثنا بر قاعده محسوب مي دريايي
 خط ميانگين  بهتوان ميبراي مثالخود انواع مختلف دارد؛  )5(،»هاي كشنديترازپايه«واع به لحاظ ان) جزر(فروكشند 

هاي كشندي الزم است ارتفاع براي تعيين تراز پايه. ترين كشند نجومي اشاره كردتر يا خط پايينفروكشندهاي پايين
تواند هركدام از  كشور ساحلي مي. دمدت محاسبه شو  زماني بلندهمتوسط كشند در هنگام يك فاز معين در يك دور

كه بر روي طور  آن... « )جزر( خط فروكشند ،5 ه قسمت ذيل مادموجب به. اين انواع مختلف را انتخاب نمايد
 .»است  شده، نشان داده شدهمقياس بزرگ كه رسماً از سوي دولت ساحلي شناخته) هايچارت(هاي دريايي  نقشه

هاي   يكي از ترازپايه معموالًاست كه )6(»مبناي نقشه« دريايي داراي يك هشهر نق. شودخط مبدأ محسوب مي
هايي پس فرض اين است كه سطح مبناي نقشه. شودگيري مياست كه عمق آب نسبت به آن اندازه) جزر(فروكشند 

. احلي است دولت سهشده از ناحيانتخاب) جزر(رسميت شناخته شده، نوع خط فروكشند  كه از طرف كشور ساحلي به

3. I. Aurrocoechea and J.S. Pethick, “The Coastline: its Physical and Legal Definition” International Journal of 

Estuarine and Coastal Law, 1986, vol. 1, no. 1, pp. 29-30. 

  :ك.ن در اين خصوص .4
V. Prescott and C. Schofeild, The Maritime Political Boundaries of the World, 2nd ed., Leiden / Boston, Martinus 

Nijhoff Publishers, 2005, pp. 167 et seq.  
5. Tidal datums  

6. Chart datum 
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طور  تراز ميانگين دريا يا به: روند عبارتند ازكار مي هاي دريايي به مبناي نقشهعنوان بهترازهاي كشندي كه اغلب 
طور  تر يا به، ميانگين فروكشندهاي پايين)MLWS(طور مخفف  فروكشند ميانگين شديد يا به، )MSL( مخفف
  .)LAT( طور مخفف يا بهترين كشند نجومي ويژه پايين و به) MLLW(مخفف 
  

  )Straight baseline(  مستقيممبدأ خط )ب
س و بريده است، يا هايي كه خط ساحلي عميقاً مضردر محل«:  كنوانسيون حقوق درياها7 ه ماد1 بند موجب به

توان براي ترسيم خط مبدائي كه مستقيم آن قرار دارند، مي اي از جزاير در طول ساحل و در مجاورتزنجيره
شود، از روش خطوط مبدأ مستقيم كه نقاط مناسب را به هم وصل گيري ميرض درياي سرزميني از آن اندازهع

ترتيب، از نظر كنوانسيون حقوق درياها تجويز كاربرد روش خط مبدأ مستقيم خالف      بدين.»كنند استفاده نمودمي
 خط مبدأ مستقيم در صورتي مجاز خواهد بود كه  اول كاربرد روشه اين بند در وهلموجب به. قاعده و استثنا است

 ماده وجود داشته باشد؛ يعني يا خط ساحلي داراي تضاريس عميق 1يكي از دو شرط جغرافيايي مقرر در صدر بند 
اسم  )8(»سمضر«لفظ دانيم  چنانكه مي)7(.اي در امتداد ساحل قرار داشته باشدتعدادي جزاير زنجيره باشد يا
طبق . س خط ساحلي است كه در آن تضريس وجود داردلذا خط ساحل مضر. باشدمي )9(»تضريس«مفعول 

فرورفتگي در « تضريس در اصطالح جغرافي عبارت است از ،المللي هيدروگرافيفرهنگ اصطالحات سازمان بين
  .نستدا» تضريس«توان مصداق مفهوم بنابراين، عمالً هر نوع ناهمواري در خط ساحل را مي )10(.»خط ساحلي

 كنوانسيون حقوق درياها ترسيم خطوط مستقيم را توجيه 7 ه ماد1 جغرافيايي كه به داللت بند هدومين عارض
اي سه ابهام در مورد جزاير زنجيره .است» مستقيم آن اي از جزاير در طول ساحل و در مجاورتزنجيره«نمايد، مي

سرزمين اصلي بايد چگونه باشد تا بتوان قائل به اين شد كه اي و نخست اينكه ارتباط جهتي جزاير زنجيره: وجود دارد
اي سرزمين اصلي بايد به چه ميزان باشد تا در  جزاير زنجيرههقرار دارند؟ دوم اينكه فاصل» در طول ساحل«جزاير 

  جزاير از يكديگر بايد به چه ميزان باشد تا يكهساحل قرار داشته باشد؟ سوم اينكه فاصل» مجاورت مستقيم«
  . بيني نشده استاي براي پاسخ به اين سه پرسش پيش هيچ ضابطه7 هرا تشكيل دهند؟ در ماد» زنجيره«

ساختن   اين ماده دو ضابطه براي محدود3 در بند 7 ه ماد1گفته در مورد بند به لحاظ وجود ابهامات پيش
ط مبدأ مستقيم را نبايد خطو «:  قسمت اول اين بندموجب به. كاربرد خطوط مبدأ مستقيم وضع شده است

اما واقع امر اين است كه اين »  ...دن پيدا كنانحراف كلي ساحل جهتاز  محسوسطور  بهاي ترسيم كرد كه  گونه به
ربرد خطوط مبدأ مستقيم را  كنوانسيون حقوق درياها، شرط جغرافيايي سومي نيز وجود دارد كه كا7 ماده 2 بايد توجه داشت كه طبق بند .7

حال، چون اين مورد فقط در مورد يك كشور بااين. دليل وجود دلتا و ديگر شرايط طبيعي است كند و آن ناپايداري شديد خط ساحل بهتجويز مي
 :ك. نجهت آگاهي بيشتر. ي در اين خصوص خودداري مي كنيميعني بنگالدش مصداق عملي پيد كرده است، از بحث تفصيل

V. Prescott, “Straight Baselines: Theory and Practice” In E.D. Brown and R.R.Churchill (eds.) The UN 

Convention on the Law of the Sea: Impact and Implementation. Proceedings of the Nineteenth Annual Conference 

of the Law of the Sea Institute1985 , Honolulu, Law of the Sea Institute, 1987, p. 302 et seq. 
8. Indented 
9. Indentation 
10. International Hydrographic Organization, Hydrographic Dictionary, vol. I (English), Special Publication no. 

32, Fifth Edition, Monaco, 1994, “Indentation”. 
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 نكاسته بلكه به ابهامات افزوده است؛ توضيح 1ظاهر محدودكننده نه تنها از ابهام شرايط جغرافيايي بند   بههضابط
هاي اصلي خط ساحل طور تقريبي موازي قسمت حل اجماالً خطوطي است كه بهاينكه مقصود از جهت كلي سا

هاي مذكور شوند و روند جهتي ساحل را در قسمتمي ترسيم) هاي اصلي ساحلهاي واقع بين شكستگيقسمت(
خط جهت « خط ترسيمي كشور ساحلي بايد چند درجه ازاينك پرسش اين است كه هر پاره. دهندنشان مي

از جهت كلي ساحل » طور محسوس به«اي داشته باشد تا بتوان قائل به اين شد كه انحراف زاويه )11(»كلي
  . پاسخي براي اين پرسش وجود ندارد7 ه ماد3انحراف پيدا كرده است؟ در بند 

  
  )closing line( خط محصوركننده )ج

 مستقيم تفاوتي ندارد مبدأخط خط محصوركننده از نظر هندسي با . است سومين نوع خط مبدأ، خط محصوركننده
 اين است سازد مي مستقيم متمايز مبدأآنچه خط محصوركننده را از خط . زيرا هر دو خطوط فرضي مستقيم هستند

 ساحلي مشخص يعني خليج كوچك، رودخانه و ه سه عارضهكه خط محصوركننده براي تعيين خط مبدأ در دهان
 هودخانه و بندر در مورد ايران مطرح نيست به بررسي خط محصوركنندر چون خط محصور كنند. رودكار مي بندر به

  )12(.كنيمخليج كوچك و رودخانه بسنده مي
تواند با ترسيم يك  كشور ساحلي وجود داشته باشد، آن كشور ميهدر كران )13(»خليج كوچك«چنانچه يك 

 بخشي از خط مبدأ تلقي عنوان بهر خط مزبو.  خليج دو طرف آن را به هم وصل كندهخط مستقيم در امتداد دهان
گونه  اين1982  كنوانسيون10 ه ماد2خليج كوچك در بند . شودناميده مي )14(» خليجهخط محصوركنند«شده و 

] در خشكي[است كه پيشرفت آن ] در ساحل[ خليج كوچك، تورفتگي كامالً مشخصي ...«: تعريف شده است
هاي محاط در خشكي بوده و چيزي بيش از يك باشد كه محتوي آباي  تورفتگي به اندازههنسبت به عرض دهان

حال اين پرسش مطرح است كه چگونه و بر اساس چه ضوابطي »  ...وجود آورده باشد انحناي ساده در ساحل به
 10 ه ماد5 و 4، 2مستنبط از بندهاي  تشخيص داد؟» انحناي ساده«را از يك » خليج كوچك«بايد يك 

اول : تلقي شود» خليج كوچك«فرورفتگي در ساحل بايد واجد دو شرط هندسي باشد تا  ياها،ن حقوق دريوكنوانس
 هاي باشد كه قطر آن خطي است كه دو طرف دهاندايرهتر از سطح نيم يا بزرگهاينكه مساحت تورفتگي به انداز

تر از مساحت چنانچه مساحت تورفتگي ساحلي كوچك. كندوصل مي طبيعي تورفتگي ساحل را به يكديگر
دايره  نيمهاين شرط را اصطالحاً قاعد. دايره باشد، از خط مبدأ عادي در امتداد ساحل خليج استفاده خواهد شد نيم
 مايل دريايي 24نبايد متجاوز از ) دايرهقطر نيم( تورفتگي ساحلي ه دهانه بين دو نقطهدوم اينكه فاصل. نامندمي
اي كه در نكته اما.  مايل دريايي باشد24 خليج كوچك نبايد بيش از هترتيب طول خط محصوركنند بدين .باشد

 ماده اين« :  كنوانسيون حقوق دريا10 ه ماد1 بند موجب بهمورد خليج كوچك نبايد از نظر دور داشت اين است كه 
ت دارد رو اهميه از آنمسئلاين » .باشد دولت يك به متعلق آن سواحل كه است كوچك يها خليج به مربوط فقط

11. General direction line 

  :ك.ن در اين خصوص .12
Prescott and Schofeild, op.cit., p.130 et seq. 

13. Bay  

14. Bay closing line 
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هايي مانند خليج گواتر در مرز ايران و پاكستان كه حسب ظاهر بند فوق ترسيم خط محصوركننده در مورد خليج
  .ه را مورد بررسي بيشتر قرار خواهيم دادمسئلدر مباحث آتي اين . باشدمجاز نمي

  
   اهميت خط مبدأ .1ـ3

هاي ساحلي تبديل شده است و اين ريايي دولت مناطق دهاي براي توسععمالً به وسيله روش خط مبدأ مستقيم
روي بسياري از  در  ها شده و از سوي ديگر، دولت آمريكا را رو دولتهسو، موجب دوگانگي در روي ه از يكمسئل
  .هاي ساحلي مانند ايران قرار داده استدولت

  
   مناطق درياييه خطوط مبدأ مستقيم راهكاري براي توسع)الف
 فاصله ه ضابطموجب بههاي ساحلي  اشاره شد، در حقوق درياها، وسعت مناطق دريايي دولتگونه كه قبالًهمان

توانند مانند گذشته با هاي ساحلي نميتثبيت عرض مناطق دريايي بدين معناست كه دولت. تعريف و تثبيت شده است
 ه شرايط، بهترين راه توسعدر اين. افزودن به عرض مناطق دريايي مورد ادعاي خود، اين مناطق را توسعه دهند
بديهي است كه خط مبدأ را با ترسيم . مناطق دريايي اين است كه خط مبدأ اين مناطق به سمت دريا جلو برده شود

روي خط مبدأ به طبعاً هر قدر طول خطوط مستقيم بيشتر باشد، پيش. توان به سوي دريا پيش بردخطوط مستقيم مي
برداري از خطوط مستقيم هستند، در امتداد تمام گونه بهره صدد اين  كشورهايي كه در.سوي دريا نيز بيشتر خواهد بود

در . كنند كه از قطعات طويل تشكيل شده استيا قسمتي از ساحل خود اقدام به ايجاد سيستم خطوط مستقيمي مي
درياي سرزميني دولت هاي داخلي و گونه كاربرد خطوط مستقيم اين است كه به مساحت آب اول، هدف از اينهوهل

اما در مواردي كه خطوط مستقيم بسيار . ساحلي اضافه شود تا بدين طريق امنيت و دفاع آن دولت بهتر تأمين شود
. آيند انحصاري اقتصادي و فالت قاره در ميهصورت منطق هاي وسيعي از بستر و ستون آب بهطويل هستند، بخش

: ق دريايي در اثر كاربرد خطوط مستقيم طويل بسته به چهار عامل دارد ميزان افزايش مساحت مناطپرسكات هبه گفت
خط  شكل ساحل در محل پاره.3 آن از ساحل؛ ه فاصل.2؛ ]نظر خط مورديعني طول پاره[ خط مبدأ ه طول هر قطع.1

  )15(. نزديكي ادعاهاي دريايي معارض كشورهاي همسايه.4مورد نظر؛ و 
  
  ها  دولته دوگانگي در روي)ب

 كشورهاي مبدأاما بررسي خطوط . اشاره كرديم  مستقيممبدأ خطوط هپيشتر به ابهامات كنوانسيون حقوق درياها دربار
ها را كامالً  هاي مزبور از همين مقررات مبهم نيز بسيار فراتر رفته و آندهد كه اكثريت دولتساحلي جهان نشان مي

لحاظ  به  معدودي همچون كشورهاي اسكانديناوي كهواقع، گذشته از كشورهاي در )16(.اندمتروك نموده

15. V. Prescott, “Straight and Archipelagic Baselines” in G. Blake (ed.) Maritime Boundaries and Ocean 

Resources, New Jersey, Barnes& Noble, 1987, p. 48. 

  :ك.ن در مورد خطوط مبدأ مستقيم مختلف ساحلي كشورهاي هروي تفصيلي بررسي جهت .16
W. Michael Reisman and G. Westerman, Straight Baselines in International Maritime Boundary Delimitation, 

New York, St. Martin’s Press, 1992, p.105 et seq: . Prescott and Schofeild, op.cit., p. 139 et seq; Scovazzi, Tullio 

et alia., Atlas of the Straight Baseline, 2nd edition, Milan, Dott. A. Giuffre Editore, 1989. 
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سازي خط ساحل از خطوط مستقيم استفاده كنند، سواحل سواحل خود ناگزيرند براي ساده) مورفولوژي(شناسي  شكل
 هبا اين وصف، طي سه ده.  هستند كه كاربرد خطوط مستقيم را ضروري نمايداي ديگر كشورها فاقد عوارض طبيعي

 تعيين  خطوط مستقيم كشورهاي ساحلي جهان، خطوط مبدأ خود را با استفاده ازو به افزايشگذشته اكثريت ر
ها، ها، صخرهجزيره(اي كرانه ترين نقاط سرزمين اصلي و دورترين نقاط عوارض بروننحو كه پيشرفته  بدين،اند كرده

 كشورهاي ساحلي كه داراي عوارض طبيعي حتي آن گروه از. اند متصل نموده به خود را به هم متعلق) ...ها و آبسنگ
 كنوانسيون حقوق درياها را 7 ه ماد در مقررهالزم براي توجيه ترسيم خطوط مستقيم هستند نيز ضوابط محدودكنند

 مايل 100ها و بعضاً بيش از  ترسيم خطوط مستقيم طويلي بوده است كه غالباً ده،حاصل اين رويكرد. اندناديده گرفته
گونه خطوط اين. هاي كشور ساحلي فاصله دارندداشته و چند برابر عرض درياي سرزميني با كرانهدريايي طول 

 ه انحصاري اقتصادي و فالت قارههاي داخلي و سرزميني و بعضاً منطقمستقيم، سبب گسترش چشمگير آب
توان اين گروه از  ميبه همين لحاظ. اندگفته كرده به روش پيشها آناند كه اقدام به ترسيم  كشورهايي شده

ه خواهيم ديد، يكي از نخستين كشورهاي به شرحي ك.  ناميد)17(»گرابيشينه«هاي هاي ساحلي را دولت دولت
  .  جديد قلمداد كردهگذاران رويپايه توان ايران را يكي ازكه ميبه طوري. گرا ايران استبيشينه

هاي درياي آزاد ت اما در مقابل، كشورهاي ديگر از آزاديطبيعتاً، گسترش مناطق دريايي به سود كشور ساحلي اس
برداري از منابع طبيعي درياها در گيرند و همچنين از بهرههاي داخلي يا درياي سرزميني قرار ميدر نقاطي كه جزو آب
ه منافع به طبع اين امر ب .شوندگيرند، محروم مي انحصاري اقتصادي يا فالت قاره قرار ميهنقاطي كه جزو منطق

ويژه در  هاي داخلي و سرزميني كشورهاي ساحلي در درياي آزاد، به آبهتوسع. كندهاي دريايي لطمه وارد مي قدرت
گردد كه آزادي دريانوردي و پرواز بر فراز المللي و درياهاي بسته و نيمه بسته مانند خليج فارس موجب ميهاي بينتنگه

شدن آزادي  بديهي است كه محدود. اوگان تجاري اين كشورها محدود شوددرياي آزاد براي نيروهاي دريايي و ن
از  )18(.دهدطور معتنابه كاهش مي دريانوردي و پرواز بر فراز درياي آزاد، قابليت تحرّك نيروهاي نظامي در درياها را به

ه بر حفظ قواعد قراردادي خطوط اند كاي اتخاذ نمودههاي بزرگ دريايي، براي تعيين خطوط مبدأ خود رويهقدرت رو،  اين
 ها آنهاي مذكور، بايد به گروهي از كشورهاي عمدتاً اروپاي غربي نيز اشاره كرد كه البته در كنار قدرت .مبدأ داللت دارد

  . هرچند تعداد اين كشورها بسيار اندك است،اندبند مانده مبدأ خود به قواعد قراردادي پاينيز در مقام تعيين خط
هاي ساحلي كه اكثريت وسيع دولت در حاليرو هستيم؛ وبهها ر دولتهيب، با نوعي دوگانگي در رويترت بدين

. ذ همچنان به اين قواعد پايبند هستنداند، اقليتي كوچك اما متنفذاشتهقواعد قراردادي خط مبدأ را كنار گ
اي است كه امروز گونه ، بهها آنتوسط گرا و كيفيت كاربرد خطوط مبدأ مستقيم حال، تعداد كشورهاي بيشيه اين با

  .ديگر بايد قائل به اين شد كه قواعد عرفي جديدي در اين خصوص شكل گرفته يا حداقل در حال ظهور است
  

  )Freedom of Navigation Program( آزادي دريانوردي آمريكا ه برنام)ج
لحاظ،  بدين. شودت دريايي جهان محسوب ميترين قدردانيم كه از زمان جنگ جهاني دوم تاكنون آمريكا بزرگمي

 سال 34اما در . براي دولت آمريكا بيش از هر دولت ديگري اهميت داشته و دارد هاي درياي آزاد هموارهحفظ آزادي
 

17. Maximalist 

18. J. Kraska, “The Law of the Sea Convention: A National Security Success; Global Strategic Mobility Through 

the Rule of law” George Washington international Law Review, 2007, vol. 39, p. 547-548.  
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 عنوان بهگذشته، آمريكا دفاع از آزادي درياهاي آزاد را با سياستي فعال و جسورانه دنبال كرده كه در قالب طرحي 
 آزادي دريانوردي طرحي هبرنام . اجرايي پيدا كرده استهجنب )FON( اختصار طور به يا» آزادي دريانوردي هبرنام«

 اين )19(.موقع اجرا گذاشته شده است  به1979مشترك بين وزارت خارجه و وزارت دفاع آمريكا است كه از سال 
ادعاهاي دريايي . شود خواند، اجرا ميمي )20(»خواهانهادعاهاي دريايي افزون«برنامه براي مقابله با آنچه آمريكا 

الملل محسوب شده و به طريقي خواهانه ادعاهاي دريايي هستند كه از نظر آمريكا مغاير قواعد حقوق بينافزون
 نخست، اين است كه نشان داده شود دولت ههدف از اين برنامه در وهل. سازند هاي درياي آزاد را محدود ميآزادي

 دوم، دولت هدر وهل.  مقيد نيستها آنشناسد و به آثار حقوقي و عملي رسميت نمي اي مورد نظر را بهآمريكا ادعاه
شدن ادعاهاي دريايي مورد بحث به قواعد عرفي جديد جلوگيري كند يا حداقل از  صدد آن است كه از تبديل آمريكا در

 مقابله شود ها آنكه بايد با » خواهانه يي افزونادعاهاي دريا«در صدر فهرست . امتياز معترض مستمر برخوردار گردد
البته . قرار دارد» مقررات كنوانسيون حقوق درياها ترسيم نشده است  درياي سرزميني كه مطابقمبدأادعاي خط «

كردن عبور ترانزيت از   قبلي، ممنوعههاي جنگي به اطالع اجازضرر كشتيكردن عبور بي موارد ديگري چون منوط
  . قرار داده شده است» خواهانهادعاهاي دريايي افزون« نيز جزو فهرست ...المللي، و ينهاي بتنگه

 همرحل: شوددر دو مرحله انجام مي» خواهانهادعاهاي دريايي افزون« آزادي دريانوردي، مقابله با هدر اجراي برنام
نظر  يكا نسبت به ادعاي دريايي مورد آمرهدر اين مرحله وزارت خارج.  است)21(»)ديپلماتيك(اعتراض سياسي «اول، 

 آزادي ه منتشر شده، دولت آمريكا در اجراي برنام1992بنا به آماري كه در سال . آوردعمل مي اعتراض رسمي به
 قطعاً از آن زمان تاكنون بر تعداد اين اعتراضات افزوده )22(. مورد اعتراض رسمي انجام داده است110دريانوردي 
. شود است و تحت نظارت و هدايت وزارت دفاع آمريكا انجام مي)23(»اقدام عملياتي «ه، مرحل دومهمرحل. شده است

مؤثر واقع نشود، نيروي دريايي و گهگاه نيروي هوايي آمريكا وارد عمل ) ديپلماتيك(چنانچه اعتراض سياسي 
ت نيروي دريايي يا هوايي اياالت عمليا«:منظور از اقدام عملياتي. زنندشوند و عليه دولت هدف، دست به اقدام مي مي

دهد كه طور ملموس نشان مي به ...شوند و هاي دريانوردي انجام ميمنظور تأكيد بر حقوق و آزادي متحده است كه به
تر، پس به بيان ساده )24(.»هاي ديگر تمكين نخواهد كردخواهانه دولتاياالت متحده در برابر ادعاهاي دريايي افزون

زنند نظر، نيروهاي مسلح آمريكا دست به اقدامات نظامي مي به ادعاي دريايي مورد) ديپلماتيك(اسي از اعتراض سي
  . شناسندرسميت نمي هاي ثالث نشان دهد كه ادعاي مزبور را به و همچنين دولت)25(»دولت هدف«كه به 

  :ك.ن ،دريانوردي آزادي برنامه گيريشكل داليل و تاريخي فرايند مورد در .19
W.J. Aceves, “The Freedom of Navigation Program: A Study of the Relationship Between Law and Politics” 

Hastings International and Comparative Law Review,1995-1996, vol.19, p. 277 et seq. 
20. Excessive maritime claims 
21. Diplomatic protest  

22. United States Department of State; Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs; 

Office of Ocean Affairs, Limits in the Seas no. 112, United States Responses to Excessive National Maritime 

Claims, March 9, 1992, p. 6. 
23. Operational assertion 
24. Ibid. 

25. Target state 
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قانون دنبال تصويب  هيم ديد، بهبه شرحي كه خوا.  آزادي دريانوردي بوده و هستهايران يكي از اهداف اصلي برنام
 نود ه و اعتراض دولت آمريكا به اين قانون، از دهمناطق دريايي جمهوري اسالمي ايران در خليج فارس و درياي عمان

 هرساله مبادرت  آزادي دريانورديهبرنامنيروي دريايي آمريكا در قالب  ) ميالديهو از جمله سال گذشت(ميالدي تا كنون 
   )26(.د اقدام عملياتي عليه قلمرو دريايي ايران در خليج فارس و درياي عمان نموده استبه چندين مور

  
   مستقم ايران در خليج فارس و درياي عمانمبدأ خطوط .2

اي به گذاري داخلي، خطوط مبدأ مستقيم ايران در خليج فارس و درياي عمان در يك فرايند دو مرحلهاز نظر قانون
. ت اين دو مرحله براي بررسي اعتراضات كشورهاي ثالث به خطوط مذكور ضروري استشناخ. اندتصويب رسيده

 اين موضوع آغاز كرده و سپس به تشريح ابعاد حقوقي و فني هگذاري دربارذا بحث را با بررسي فرايند قانونل
  .سيستم خطوط مبدأ مستقيم خواهيم پرداخت

  
  گذاريند قانون فراي.2ـ1

دأ مستقيم ايران در خليج فارس و درياي عمان طي دو مرحله به تصويب بره شد، خطوط ماشاطور كه در باال همان
 راجع به قانون اصالح قانون تعيين هنام تصويبموجب به نخست، هدر مرحل. انددار داخلي ايران رسيدهمراجع صالحيت

) شودخوانده مي» 1352 تيرماه 31 مورخ هنامتصويب« اختصاربه از اين پس ( )27( نظارتههاي ساحلي و منطق حدود آب
 هرمز و و درياي عمان نمود؛ ههاي ايران در خليج فارس، تنگدولت اقدام به ترسيم خطوط مبدأ مستقيم در امتداد كرانه

 قانون مناطق دريايي جمهوري اسالمي ايران موجب به يادشده هنام موضوع تصويب مستقيممبدأ دوم، خطوط هدر مرحل
خوانده » قانون مناطق دريايي«اختصار به از اين پس ( )28(1372ماه  فروردين31درياي عمان در تاريخ فارس و  در خليج

حال، همين قانون دستاويز حقوقي الزم براي اعتراضات اما درعين .گذار ايراني رسيدبه تأييد مجدد قانون) شود مي
  .پردازيم به بررسي اين دو سند تقنيني ميينجادر ا. ستقيم ايران را فراهم آورد ممبدأهاي ديگر به خطوط  دولت

  
  1352 تيرماه 31 مورخ هنام تصويب)الف

 ههاي ساحلي و منطق اصالح قانون تعيين حدود آب قانون 1 ه به استناد اختيار حاصل از ماد1352 تيرماه 31در تاريخ 
 67 ه شمارهنام وزيران طي تصويبتهيئ وزارت امورخارجه، 30/4/1352 مورخ 9652 هبه پيشنهاد شمار و بنا نظارت

 ايران در خليج فارس و درياي عمان اقدام مبدأنسبت به تعيين خط ) 1973 ه ژوئي21برابر با  (31/4/1352 مورخ 250/2ـ
 سند تقنيني اصلي ايران در 1352 تيرماه 31 مورخ هنامواقع، تصويب در. نمود كه تاكنون به اعتبار خود باقي است

 يادشده در هنام  تصويبموجب بهبه شرحي كه خواهيم ديد، . در خليج فارس و درياي عمان استخصوص خط مبدأ 
و فواصل كوتاه در جنوب جزاير  هرمز هسراسر سواحل ايران در خليج فارس و درياي عمان ـ جز در سه قسمت در تنگ

 تيرماه 31 مورخ هنام تصويب 2 هطبق ماد .از خطوط مستقيم براي ترسيم خط مبدأ استفاده شده است  و الرك ـكيش
  :ك.، نخصوص اين در. 26

 http://policy.defense.gov/Portals/11/Documents/gsa/cwmd/FON_Report_FY08.pdf 

  .بعد و 57 صص ،1355 كشور، رسمي روزنامه قوانين مجموعه. 27
  .بعد و 98 صص ،1372 كشور، رسمي روزنامه قوانين مجموعه .28
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چاپ يكم سازمان  1:1500000به مقياس ي خليج فارس يروي نقشه دريانامه مقرر در اين تصويب مبدأخط ، 1352
رسميت   بهه مذكور، نقشهبنابراين نقش.  استنامه  تصويبهترسيم گرديده و ضميم) 1349شهريور ( ي كشور يجغرافيا
  .شودمحسوب مي  كنوانسيون حقوق درياها5 ه از لحاظ مادشده از طرف دولت ايران شناخته

 19/2/1356 مورخ 9428 ه آن با چهار سال تأخير در شماره ضميمه و نقش1352 تيرماه 31 مورخ هنامتصويب
نامه به زبان فرانسه شامل فهرست مختصات نقاط مبنا و  تصويبهمتعاقباً ترجم.  رسمي كشور منتشر گرديدهروزنام

دداشت شفاهي به تاريخ طي يك يا  نمايندگي دائم ايران در سازمان ملل متحدهيئت ضميمه، توسط هبدون نقش
در   ضميمههنامه بدون نقش تصويبهسپس متن فرانس. شود ملل متحد ارسال ميه به دبيرخان1978 دسامبر 28

منتشر   حقوق درياهاقوانين ملي و معاهدات مربوط به در مجموعه قوانين ملل متحد ذيل عنوان 1980سال 
)  كنوانسيون درياي سرزميني4 ه ماد6بند ( كنوانسيون حقوق درياها 16 هترتيب، از لحاظ ماد بدين )29(.گرديد

نحو مقتضي منتشر شده   به1980فهرست مختصات خط مبدأ ايران در خليج فارس و درياي عمان حداقل در سال 
اي  در مجموعه1989 به زبان انگليسي در سال 1352رماه  تي31 مورخ هنام تصويبههمچنين ترجم. بوده است

 ه توسط دفتر امور اقيانوسي و حقوق درياهاي دبيرخانهاي توضيحيقوانين ملي با نقشه: خطوط مبدأعنوان  تحت
 يادشده به همراه هنامه در مجموع انگليسي تصويبه الزم به ذكر است كه ترجم)30(.ملل متحد منتشر گرديد

امور اقيانوسي و حقوق درياها قرار گرفته بوده ختيار دفتر  ايران در اهشر شده كه توسط نماينداي منتنقشه
 1352 تيرماه 31 مورخ هنام تصويب2 ه مذكور در ماده، اوالً نقش يادشدهه مندرج در مجموعه اما نقش)31(.است

  .شود هرمز ميهتنگ ي مربوط بههادهد بلكه تنها شامل قسمتتمام خط مبدأ ايران را نشان نمي نيست ثانياً
  

   قانون مناطق دريايي )ب
هدف . شودل حقوق درياها محسوب مي مسايهقانون مناطق دريايي، در حال حاضر قانون داخلي اصلي ايران دربار

از تصويب قانون يادشده تدوين يك قانون جامع در مورد مناطق دريايي ايران در خليج فارس و درياي عمان با 
والت حقوقي ناشي از كنفرانس سوم حقوق درياها و كنوانسيون حقوق درياها بوده است؛ اما آنچه در لحاظ تح

در .  درياي سرزميني استمبدأ خط هويژه داراي اهميت اساسي است، مقررات آن دربار قانون مناطق دريايي به
  :خوانيم اين قانون چنين مي3 هماد

 هنام تصويب ني در خليج فارس و درياي عمان همان است كه در درياي سرزميمبدأخط  همحاسب .مبدأخط  «
 اين همصوبه مذكور ضميم(  تعيين گرديده است31/4/1352  مورخ2/250ـ 67هيئت وزيران به شماره 

  .»بودآب در امتداد ساحل خواهد  ترين جزر حد پست،در ساير مناطق و جزاير مالك) باشد قانون مي
 كماكان 1352 تيرماه 31 مورخ هنامكند كه خط مبدأ مقرر در تصويبيي تأكيد ميبنابراين، قانون مناطق دريا

اين . به اعتبار خود باقي است و با تصويب قانون جديد تغييري در آن حاصل نشده بلكه مجدداً تأييد شده است

29. United Nations, National Legislation and Treaties Relating to the Law of the Sea, ST/LEG/SER.B/19, Sales 

no. E/F.80. vol. 3 (New York, 1980), pp. 55-56.  

30. U.N. Office of Ocean Affairs and the Law of the Sea, “Baselines: An Examination of the Relevant Provisions 

of the United Nations Convention on the Law of the Sea”, (New York: United Nations 1980), p.194 et seq.  

31. Ibid., p. 196. 



    46  1392 تابستان ـ بهار/ چهل و هشت هشمار/ المللي  حقوقي بينمجله

در . دهدان مي خط مبدأ نشهمسئلكنندگان قانون مناطق دريايي را در مورد  هاي تدوينبه روشني دغدغه هماد
 تيرماه 31 مورخ هنام سال از زمان تصويب تصويب20واقع، در هنگام تصويب قانون مناطق دريايي نزديك به 

نفع، از  هاي ذييك از دولت سازمان ملل متحد سپري شده بود اما هيچاز زمان انتشار آن در سال 14 و 1352
هاي سال( در آن مقطع حال آنكه .امه اعتراضي نكرده بودندن  مقرر در اين تصويبمبدأجمله دولت آمريكا، به خط 

ويژه   آزادي دريانوردي و بههو شديداً مشغول اجراي برنامدوباره دولت آمريكا )  ميالدي1990 هنخستين ده
طوري كه عمالً هر كشوري كه از روش   به. ترسيمي توسط كشورهاي ساحلي بود مستقيممبدأاعتراض به خطوط 

 .ستي كه تا امروز نيز ادامه دارد سياگرفت؛عتراض دولت آمريكا قرار ميكرد مورد اقيم استفاده مي مستمبدأخط 
 ايران در خليج فارس و درياي مبدأاند كه خط  كردهروشن  قانون مناطق دريايي،هكنندگان اليحرو تنظيمازاين

 جديدي تعيين و اعالم نشده مبدأ خط  بوده و1352 تيرماه 31 مورخ هناممقرر در تصويب مبدأعمان همان خط 
  .  ايران را به دست نياوردمبدأمحمل قانوني الزم براي اعتراض به خط  دستاويز ويا ديگران  دولت آمريكا تااست 

 آوريل 20برابر با  (1372ماه  فروردين31گونه كه قبالً اشاره شد، قانون مناطق دريايي در در تاريخ همان
 آن به دو زبان انگليسي و فرانسه طي يادداشت ه، ترجمپس از تصويب قانون. ته اسبه تصويب رسيد) 1993

 ه جمهوري اسالمي ايران در سازمان ملل متحد به دبيرخان نمايندگي دايم1993 ه ژوئي6 مورخ 152 هشفاهي شمار
بولتن حقوق  24 هردر شماامور اقيانوسي و حقوق درياها ملل متحد ارسال شد و در دسامبر همان سال توسط دفتر 

 عنوان به قانون، 3 هرغم تصريح ماد ، به1352 تيرماه 31مورخ  هنام تصويبه البته ترجم)32(. منتشر گرديددرياها
   )33(. قانون مناطق دريايي نشده استهضميمه، منضم به ترجم

ويژه  به مفاد اين قانون و به ق درياها، دولت آمريكاانتشار قانون مناطق دريايي در بولتن حقواز  كوتاهي بعد هدر فاصل
 در اينجا بايد به بررسي تحليلي و . خواهيم پرداختبدان نمود كه  در خليج فارس و درياي عمان اعتراض مقررمبدأخط 

 ه حدود درياها اشاره كنيم كه داراي اهميت فراوان است؛ توضيح اينكه ادارهجامع قانون مناطق دريايي در مجموع
 اين .نمايدمي )34(»حدود درياها«عنوان  هاست اقدام به انتشار مجموعه جزواتي تحت آمريكا سالهججغرافيايي وزارت خار

 شماره از اين مجموعه 127تاكنون . پردازدمجموعه، به بررسي تحليلي و انتقادي ادعاهاي دريايي كشورهاي مختلف مي
توسط كشورهاي ساحلي مختلف اختصاص  به بررسي خطوط مبدأ مستقيم ترسيمي ها آن بيشترمنتشر شده است كه 

خوانده »  حدود درياها114 هشمار«اختصار به از اين پس  ()36( حدود درياهاه مجموع114 ه در اين ميان، شمار)35(.دارد
 اين شماره به بررسي تحليلي ـ انتقادي قانون مناطق دريايي ايران .انديشي ويژه است خور توجه و ژرفدر) شودمي

 ههاي مجموع اين شماره با ديگر شمارهه مقايسهبر پاي. ستكشور ما قانون ه در واقع شرح ماده به ماداختصاص يافته و
 

32. Act on the Marine Areas of the Islamic Republic of Iran in the Persian Gulf and the Oman Sea, Law of the Sea 

Bulletin, no. 24 (1993), p.10. 

33. Ibid., p. 10.  

34. Limits in the seas 

  :ك.ن ،ها حدود درياه مجموعهشد هاي منتشر براي دسترسي به شماره.35
http://www.state.gov/e/oes/ocns/opa/c16065.htm 

36. United States Department of State; Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs; 

Office of Ocean Affairs, (Limits in the Seas no. 114: Iran’s Maritime Claims), March 16, 1994. [hereinafter 

“Limits in the Seas no. 114»].  
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 ،شده است و اين امركشوري چنين بررسي جامعي انجام  تررسد كه تاكنون در مورد كمحدود درياها چنين به نظر مي
جاي . دهداي عمان را نشان مير خليج فارس و دري دمورد ادعاي ما و مناطق دريايي اهميت و جايگاه راهبردي كشور ما

 قانون مناطق دريايي يعني خط 3 ه حدود درياها بيش از هر چيز به بررسي ماد114 ه نيست كه نويسندگان شمارشگفتي
ارائه  آن هاند و البته در اين راستا اطالعات فني ارزشمندي دربار پرداخته1352 تيرماه 31 مورخ هنامتصويبمبدأ مقرر در 

  .  داخلي ما خالي استاند كه جاي آن در نوشتگان حقوقيداده
  

   تشريح ابعاد حقوقي و فني سيستم خطوط مبدأ مستقيم.2ـ2
هاي ايران از  مستقيم داللت دارد كه سرتاسر كرانهمبدأ بر يك سيستم خطوط 1352 تيرماه 31مورخ  هنامتصويب

 مبنا تعريف شده است كه با ه نقط25نامه در اين تصويب. گيردر مي در ب راتا خليج گواتر) العربشط(اروندرود 
 هاصلي ايران در خليج فارس و تنگ اند كه جزايراي انتخاب شدهگونه اين نقاط به. پيوندندخطوط مستقيم به هم مي

تم خطوط با اين همه، سيس. ترين نقاط ساحل ايران در درياي عمان به يكديگر وصل شوندهرمز و نيز پيشرفته
 اين 1 بند »ب«شق  در نامه مورد بحث يك سيستم پيوسته و يكپارچه نيست؛بيني شده در تصويب پيشمستقيم
 تنگه در 15 و 14 و الرك هجزير در 12 و 11 و كيش هجزير در 7 و 6 نقاط بين«: خوانيمنامه چنين ميتصويب
 كيش و الرك و در ه بنابراين در جنوب دو جزير.»بود خواهد ساحل امتداد در جزر ترينپست خط ،مبدأ خط هرمز

گيري عرض اندازه، مبناي مبدأ عادي و نه خطوط مستقيم مبدأخواهيم ديد، خط  هرمز، به شرحي كه هطول تنگ
 ه مبنا، مركب از دو نقطه نقط25 ايران در خليج فارس و درياي عمان از مبدأبنابراين، خط . درياي سرزميني است

شوند جز در سه قسمت اين نقاط با خطوط مستقيم به هم وصل مي.  گردش، تشكيل شده استهط نق23و  پاياني
پيش از تشريح . گيري عرض درياي سرزميني مقرر شده است جزري مالك اندازهمبدأگفته كه خط به شرح پيش

  . يران پرداخته شود امبدأهاي جزري خط ه در پيوند با نقاط پاياني و قسمتمسئلخطوط مستقيم الزم است به دو 
  

   مستقيم ايرانمبدأ نقاط پاياني سيستم خطوط )الف
چنين   خط مبدأ ـهـ يعني اولين نقط 1 ه شماره، نقط1352 هنام فهرست مختصات نقاط مندرج در تصويب1در رديف 

 را شط نهدها طرف دو كه مستقيمي خط با العرب شط) تالوگ (القعر خط تالقي محل در 1 نقطه «: توصيف شده است
 مبنا بر روي آب يعني در محل تقاطع خط ه بنابراين، نخستين نقط.»كند  ميمتصل يكديگر به جزر ترين پست حد در

همچنين در .  اين رودخانه واقع شده استه و خط محصوركنند)37()اي ايران و عراقمرز رودخانه(تالوگ اروند رود 
 تالقي محل 25 نقطه« :خوانيم چنين مي  خط مبدأ ـهخرين نقط ـ يعني آ25 ه فهرست يادشده در مورد نقط25رديف 
 ترين پست حد در را گواتر خليج طرف دو كه مستقيمي خط با شرقي طول ثانيه 3 و دقيقه 37 و درجه 61النهار نصف
 مبنا نيز بر روي آب يعني در محل تالقي خط مرز دريايي ه بنابراين آخرين نقط.»سازد  ميمتصل يكديگره ب جزر

 13 مورخ عهدنامه مربوط به مرز دولتي بين ايران و عراق دو سال قبل از انعقاد 1352 تيرماه 31 مورخ هنامداريم كه تصويب  توجه.37
اي دو كشور جانبه مرز رودخانهطور يك ه مورد بحث بهناملذا ايران در تصويب. به تصويب رسيده است) 1354 خردادماه 23 (1975ژوئن 

موجب   بهدانيم پس از آنكه مي طورالبته همان. نامه هم نشان داده شده است منضم به تصويبهكند كه در نقشرا خط تالوگ اعالم مي
بر ) العربشط( در اروند رود ، مرز دولتي بين ايران و عراقه يادشدهمنضم به عهدناماي بين ايران و عراق پروتكل راجع به مرز رودخانه
  )  و بعد151، صص 1355مجموعه قوانين روزنامه رسمي كشور،  (.اساس خط تالوگ تعيين شد
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ت

 

، ديگر سواز ) هنقش. ك.ن. ( اين خليج واقع شده استه و خط محصوركنند)38(ايران و پاكستان در خليج گواتر
 كنند؛ وصل هم به را )39(»مناسب نقاط« بايد ساحلي دولتكنوانسيون حقوق درياها،  7 هماد 1 بند موجب به

 مبنا شود كه نقاطمي استنباط طرش اين عبارت  اجماع دارند كه ازفسيرهاي رسمي كنوانسيون حقوقي و تنويسندگان
طوري كه از خط فروكشند ـ كه بنابه  باشد به داشته قرار خشكي، خواه سرزمين اصلي و خواه جزيره، روي بر بايد

در  پرسكات ، كنوانسيون7 ه ماد1 اين تفسير از بند بر پايه )40(.گردد ـ فراتر نروند  عادي محسوب ميمبدأ خط ،قاعده
رمن و رايزمن همچنين  و)41(اگانه جددو نوشته  عنوان به ايران مستقيم مبدأ خطوط سيستم پاياني نقاط از )42(وس

 شده است اشارهنيز به همين استدالل   حدود درياها114 ه در شمار.اندكرده ياد ، مورد بحثهقاعد از تخلف بارز هنمون
   )43(.ردالملل مباينت دا ايران با حقوق بينمبدأكه نقاط پاياني خطوط 

.  مستقيم ايران وارد نباشدمبدأشده در مورد نقاط پاياني سيستم خطوط رسد كه انتقادات مطرحاما به نظر مي
شك در مورد نقاط گردش يك سيستم خطوط شدن نقاط مبنا بر خشكي گفته شد، بي  ضرورت واقعهآنچه دربار

ها بر وجود استثنايي بر  دولتهرسد كه روين مياما در مورد نقاط پاياني به نظر چني. صحيح است  مستقيممبدأ
ايران و  مبدأـ كه منتقد اصلي نقاط پاياني خط پرسكات توضيح اينكه پرفسور . گفته داللت داشته باشد پيشهقاعد

رود ـ با بررسي شمار مي در موضوع خطوط مبدأ بهعلمي  ترين و داراي بيشترين صالحيترجستهدر عين حال ب
 يا زير ها آنبرد كه نقاط پاياني سيستم خطوط مبدأ مستقيم  كشور نام مي11ا در خصوص مورد، از ه دولتهروي

ورهاي مزبور يك اما وي در ميان كش. قرار دارد يا بر روي سرزمين اصلي واقع نشده است) جزر(خط فروكشند 
ابتدايي / انتهاييه نقطعنوان به دريا  مشتركي را بر رويه كه نقطنمايد؛ آن كشورهاييگروه را از ديگران متمايز مي

شود م ميمي بين دو جزيره يا دو دماغه ترسينحو كه خط مستقي  بدين. اند مستقيم خود انتخاب كردهمبدأخطوط 
 آبي هگونه موارد مرز زميني دو كشور مجاور به يك پهن در اين. كه هركدام متعلق به يكي از دو كشور مجاور است

بين دو  سپس مرز دريايي. منتهي شود كه بين دو طرف مشترك است  يا يك رودخانهمانند يك خليج كوچك
ابتدايي سيستم خطوط  / انتهاييهقط نعنوان به تالقي مرز دريايي با خط مستقيم هشود و نقطكشور تعيين مي

، سوئد و نروژ اين روش توسط آلمان و دانمارك در درياي شمال. رودمي كار مستقيم هر يك از دو كشور مجاور به
 اينكه مرز ويتنام و كامبوج نيز با وجود.  استكار رفته به بوتني و فنالند و سوئد در خليج اسكارگِراك هدر تنگ

 61 النهار نصف « مرز دريايي ايران و پاكستان تحديد حدود نشده بود، 1352 تيرماه 31 مورخ هنام از آنجايي كه در زمان تصويب.38
الزم . كند مرز زميني دو كشور عبور ميهعنوان خط مرزي فرض شده است كه از آخرين نقط به» شرقي طول ثانيه 3 و دقيقه 37 و درجه

خردادماه  26( 1997 ژوئن 16 مورخبين ايران و پاكستان دريايي مرز حدود نامه تحديدموافقتموجب  به ذكر است كه ايران و پاكستان به
  )  و بعد108، صص 1377مجموعه قوانين روزنامه رسمي كشور،  (.انددهنسبت به تحديد حدود خليج گواتر اقدام كر  )1376

39. Appropriate points  

40. Prescott, p. 299; Reisman and Westerman, op.cit., pp. 91-92; U.N. Office for Ocean Affairs and the Law of 

the Sea, “Baselines: An Examination of the Relevant Provisions of the United Nations Convention on the Law of 

the Sea”, New York, United Nations, 1989, p. 24. 
41. Prescott, supranote7, p. 300; Idem, supranote15, pp. 44-45. 

42. Reisman and Westerman, op.cit., p.183 et seq. 

43. Limits in the seas no. 114, op.cit., p. 10. 
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 در مورد اينكه پرسكات )44(.اند بين خود مقرر كردهتايلنددريايي آنان تحديد نشده، عمالً همين ترتيب را در خليج 
ان توعالوه بر موارد مذكور، مي )45(.كند قابل اعتراض باشد، ابراز ترديد مي به لحاظ حقوقي  كشورهاي فوقهروي

و وما ر، موزامبيك و تانزانيا در خليج فيگيه فرانسه و اسپانيا در خليج ريودِالپالتا، به آرژانتين و اروگوئه در خور
، ه اساساً در موارد فوقن است ك واقع امر اي)46(. نيز اشاره كرداوياپوكو برزيل در خليج ) گويان فرانسه(فرانسه 

 مستقيم خود را بر روي مبدأ پاياني خطوط هاي جز اين ندارند كه نقط آبي مرزي چارههكشورهاي مجاور يك پهن
  . قانوني تلقي شوده فاقد وجهها آنآب قرار دهند و منطقي نيست كه عمل 

 طور  به ايران از اين جهت است كه بهرمن وستورايزمن   وپرسكاتنكته اينجاست كه انتقاد نويسندگاني مانند 
م خود را  مستقيمبدأجانبه و بدون اينكه خط مرزي مورد توافق قرار گرفته باشد، نقاط پاياني سيستم خطوط  يك

 پاياني شمالي سيستم هكند كه در مورد نقطگونه توجيه مي نظر خود را اين پرسكات .روي آب قرار داده است
 دولتي  مرزه پروتكل منضم به عهدنامموجب به ايران و هه بعداً با تسليم عراق به خواستخطوط مبدأ مستقيم، گرچ

 يادشده در آغاز جنگ هاي دو كشور تعيين شد اما معاهد مرز رودخانهعنوان به خط تالوگ ،1975 ايران و عراق
قي سيستم خطوط مبدأ  پاياني شرهاز سوي ديگر، نقط.  از طرف عراق لغو شد1980ايران و عراق در سپتامبر 

 خليج گواتر ه ثانيه طول شرقي با خط واصل دهان3 دقيقه و 37 درجه و 61النهار مستقيم، محل تالقي نصف
 نيز رايزمن و وسترمن )47(.ايران و پاكستان هنوز تعيين نشده است كه مرز دريايي بين تعيين شده است در حالي

 در پاسخ بايد گفت اوالً اگرچه در زمان وضع )48(.كنندران مطرح ميدقيقاً استداللي مشابه را براي انتقاد از اي
اي ايران و عراق مورد توافق قرار نگرفته بود اما  مرز رودخانهعنوان به هنوز خط تالوگ 1352 هنامتصويب
 1975 دولتي ايران و عراق  مربوط به مرزه پروتكل منضم به عهدنامموجب بهطوركه قبالً اشاره شد، بعداً  همان

 ه در مورد نقط.است فاقد اثر قانوني البته نيز 1980 و لغو معاهده در سپتامبر مرز پذيرفته شد عنوان بهخط تالوگ 
 تحديد حدود مرز دريايي هنام موافقتموجب بهپاياني ديگر نيز قبالً تأكيد شد كه مرز دريايي ايران و پاكستان 

  .ه استتعيين شد) 1376 خرداد 26 (1997 ژوئن 19مورخ 
 آبي مشترك، از ه اينكه آيا اساساً كشورهاي ساحليِ يك پهن بعد ديگري نيز قابل طرح است؛ه ازمسئلاما 
ويژه از   هستند كه آن را با ترسيم خط مستقيم محصور نمايند؟ اين پرسش بهيج كوچك يا رودخانه ، مجازقبيل خل

 خليج تنها در هحقوق درياها ترسيم خط محصوركنند كنوانسيون 10 ه ماد1 بند موجب بهشود كه آن رو مطرح مي
ها   دولته با استناد به روياسكوواتسي .»باشد دولت يك به متعلق ها آن  سواحل...«هايي مجاز است كه مورد خليج

كند كه اين امر از نظر حقوق  اثبات ميفونسكا قضايي در مورد خليج هدر مواردي كه قبالً اشاره شد و نيز روي
   )49(.جاز است مشروط بر اينكه بين كشورهاي ساحلي در اين خصوص توافق حاصل شده باشدعرفي م

44. Prescott, supranote 7, p. 299.  

45. Ibid., p. 300. 

46. T. Scovazzi, “Problems Relating to the Drawing of Baselines to Close Shared Internal Maritime Waters” in C. R. 

Symmons (ed.), Selected Contemporary Issues in the Law Sea, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2011, pp. 23-24. 

47. Prescott, supranote 7, p. 300. 

48. Reisman and Westerman, p. 183. 

49. Scovazzi, op.cit., p. 23 et seq. 
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 در ،1 ه اول، نقطه مستقيم ايران در خليج فارس و درياي عمان، بايد نقطمبدأاما در مورد نقاط پاياني سيستم خطوط 
اعتبار اين نقطه را پذيرفته   دولت عراق1 هدر مورد نقط. طور جداگانه بررسي كرد ، را به25 ه آخر، نقطهرود و نقط اروند
ليه مرز ا مقرر شده است كه منتهي1975 هاماي منضم به عهدن پروتكل مرز رودخانه3 ه ماد2 زيرا در بند ،است

 »  ...پيونددالعرب هنگام جزر دريا به هم مي روي خط مستقيمي كه انتهاي دو ساحل را در مصب شط...«اي رودخانه
 پروتكل ه ضميمهدر نقش) العربشط( مصب اروندرود هكننداي و خط وصلمحل تالقي مرز رودخانه. قرار دارد

 51,20 °29 :معروف است كه مختصات آن بدين شرح تعيين شده است R همشخص شده است كه همان نقط
مختصات آن با  يادشده است كه  پروتكلR ههمان نقط 1 هبنابراين در حال حاضر نقط.  شرقي44,68 °48شمالي و 

ي است كه ايجاد كرده، خط مبدأياي كه در اين خصوص ابهام همسئل اما )50(.توافق ايران و عراق تعيين شده است
 مستقيم پيوسته است كه از مبدأاين خط مبدأ يك سيستم خطوط  )51(. تعيين كرده است2011دولت عراق در سال 

 با 43 ه سيستم مذكور يعني نقطه نكته اينجاست كه آخرين نقط.شودخط مستقيم تشكيل مي پاره42 مبنا و ه نقط43
اي به  آن قرار ندارد بلكه در نقطههاي دو كشور يا ادام  يكسان نيست و حتي بر روي خط مرز رودخانهR هنقط

 عراق نيز مبدأ خط هكه قاعدتاً آخرين نقطآن حال.  شرقي قرار دارد31,738°48 شمالي و 17,554°29مختصات 
  . گرفت  قرار ميR ه ايران بر نقطمبدأ خط ه مانند اولين نقطي بايستم

 ثانيه 3 دقيقه و 37 درجه و 61 النهار نصف«در محل تالقي 25 هاز سوي ديگر، به شرحي كه گذشت، نقط
 كه از آنجا. قرار دارد» سازديكديگر متصل ميه ب ...خط مستقيمي كه دو طرف خليج گواتر را  « با» طول شرقي

 37 و درجه 61 النهار نصف« مرز دريايي ايران و پاكستان تحديد حدود نشده بود، 1352 هنامر زمان تصويبد
 مرز زميني دو كشور ه خط مرزي فرض شده است كه مار بر آخرين نقطعنوان به» شرقي طول ثانيه 3 و دقيقه

 اين خط يك )52(. خود كردمبدأط  اقدام به تعيين خ1996اما دولت پاكستان در سال . باشدمي) 256عالمت (
 اين هنخستين نقط. شودخط مستقيم تشكيل مي پاره9 مبنا و ه نقط10 مستقيم است كه از مبدأسيستم خطوط 
شمالي و  02,22 °25مختصات آن .  خليج گواتر قرار داردهناميده شده است، در دهان) a (هسيستم كه نقط

35,50 °61كه نه ايران و نه پاكستان مبناي ژئودزي مختصات اعالمي خود را  يياز آنجا.  شرقي تعيين شده است
نظر  پاكستان اظهار) a (ه ايران و نقط25 هبودن يا نبودن نقط طور قطع در مورد يكسان توان به  نمي،اندتعيين نكرده

 ايران در 25 ه نقطاتپرسك هزيرا به گفت.  انتخابي ايران را پذيرفته باشدهكرد اما بعيد است كه طرف پاكستاني نقط
 )53(.فاصله استپاكستان همترين نقاط در ساحل ايران و ساحل اي قرار دارد كه از نزديك نقطه مايلي شرق5/2

 اقدام به تحديد حدود 1997 هنام گفته طي موافقتح پيشر پاكستان، طرفين به شمبدأدر هرحال، بعد از تعيين خط 
 ايران در محل تالقي خط مرز دريايي ايران و پاكستان مبدأ آخر خط هاضر نقطلذا در حال ح. اندخليج گواتر نموده

 خليج گواتر را به ه يادشده ـ و خط مستقيمي كه دو طرف دهانهنام موفقت1 هدر خليج گواتر ـ به شرح مقرر در ماد

 ايران مبدأ خط 1 ه حدود درياها ادعا و بيان شده است كه موقعيت دقيق نقط114 هله از آن روست كه در شمارئ تأكيد بر اين مس.50
  :ك.ن. ستمعلوم ني

Limits in the seas no. 114, p. 8. 

51. Law of the Sea Bulletin, no. 77 (2012): p. 15 et seq.  

52. Law of the Sea Bulletin, no. 34 (1997), p. 45. 

53. Prescott, supranote 7, p. 300. 
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  .پيوندد، قرار داردهم مي
  

  ز و ساير مناطق و جزاير هرمه عادي ايران در جنوب جزاير كيش و الرك، تنگمبدأ خط )ب
 اشاره شد، سيستم خطوط مستقيم ايران يك سيستم پيوسته نيست بلكه در سه قسمت خطوط كه پيشتر گونههمان

 1 بند »ب« شقخصوص در   اين در. گيردمالك قرار مي )جزري( عادي مبدأمستقيم از يكديگر قطع شده و خط 
 هرمز تنگه در 15 و 14 و الرك جزيره در 12 و 11 و كيش جزيره در 7 و 6 نقاط بين «: خوانيممي 1352 هنامتصويب

اي و هاي مذكور از سواحل قارهترتيب در قسمت  بدين.»بود خواهد ساحل امتداد در جزر ترينپست خط مبدأ خط
 1 افزون بر اين در ذيل بند )ه نقش:ك.ن. (شودخط مبدأ تلقي مي» ترين جزر در امتداد ساحلخط پست«ايران  اي جزيره
ترين جزر آب در امتداد ساحل   مالك حد پست،در ساير مناطق و جزاير  ...«: خوانيم قانون مناطق دريايي مي3 هماد

كه ... هاي بزرگ وكوچك، ابوموسي و  فرور، تنب بنابراين، درياي سرزميني جزايري مانند سيري، فرور، بني.»خواهد بود
در امتداد ساحل » ترين جزرحد پست« قرار دارند، 1352 هنام تصويب مقرر در مبدأرزميني ناشي از خط بيرون از درياي س
ترين پست«تر چيست؟ به تعبير دقيق» ترين جزرپست«اينك پرسش اين است كه مقصود از خط يا حد . اين جزاير است

ا بتوان محل تالقي خشكي و سطح آب در آن داللت دارد ت) سطح مبناي جزر و مدي( كشندي هبه كدام ترازپاي» جزر
   خط مبدأ مالك قرار داد؟ عنوان بهتراز را 

 »lowest low water«معادل اصطالح انگليسي » ترين جزرپست«رسد كه عبارت  چنين به نظر ميدر نگاه اول،
 ين ترازا. است» /Niveau des plus basses mers Plus basse mer astronomique «هاصطالح فرانسو 

ترين كشندي كه در يك محل مشاهده و ثبت شده است برابر اي است كه ارتفاع آن با پايينفروكشند، تراز پايه
گذار ايراني نظر قانون مورد رسد كه آنچه به داليل گوناگون به نظر مي. اما بايد از اين ظاهر دست برداشت)54(.باشد مي

توان وقوع آن را ترين تراز آب است كه ميترين كشند نجومي پايينينپاي. است )55(»ترين كشند نجوميپايين«است 
پايه، به خالف مورد   اين تراز)56(.بيني كردتحت شرايط آب و هوايي عادي و تحت هر نوع تركيب شرايط نجومي پيش

نده با توجه به شرايط بيني ارتفاع كشندها در آي پيشهشده، بلكه بر پايهاي ثبتگيري ارتفاعقبل، نه بر اساس ميانگين
  .شود مبناي عمق نقشه استفاده ميعنوان بههاي دريايي از اين تراز امروزه در اغلب نقشه. شودنجومي محاسبه مي

 در) جزر (فروكشند  خط...« عادي مبدأ كنوانسيون حقوق درياها، خط 5 ه مادموجب به نخست، اشاره كرديم كه هدر وهل
 ساحلي دولت سوي از رسماً كه بزرگ مقياس) هايچارت (دريايي هاينقشه روي رب طوركه آن است ساحل امتداد

هاي  نقشه يا نقشه،)جزر( بنابراين، مالك تشخيص نوع خط فروكشند .»است شده داده نشان شده، شناخته رسميت به
 مبدأ خط«: 1352 هنامتصويب 2در مورد ايران به داللت بند .  كشور ساحلي استهشده از ناحي شناخته رسميت دريايي به

 سازمان يكم چاپ 1 :1500000 به مقياس فارس خليج ييدريا هنقش روي ايران سرزميني درياي عرض گيري اندازه
 دريايي ه پس ترديدي نيست كه نقش.»است نامهتصويب اين ضميمه و گرديده ترسيم) 1349 شهريور (كشور يجغرافياي

نامه ضميمه شده   موصوف در بند فوق است كه به تصويبهياها در مورد ايران، نقش كنوانسيون حقوق در5 همقرر در ماد
با .  مزبور ذكري از مبناي نقشه به ميان نيامده استهاي نقش در اطالعات حاشيه.اشكال اصلي نيز در همين نكته است. است

 
54. International Hydrographic Organization, supranote 10 , “lowest low water”. 
55. Lowest astronomical tide 

56. Ibid., “Lowest Astronomical Tide”. 
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 همنطق) هيدروگرافيك(نگاري هاي آبدانيم كه نقشهمي.  دريايي مورد بحث دشوار نيستهوجود اين، تشخيص مبناي نقش
هاي درياداري شوند و مبناي عمق در نقشهخليج فارس و درياي عمان در اصل توسط درياداري بريتانيا تهيه شده و مي

 نقشه هقريب به يقين است كه براي تهي. شودخوانده مي) LAT(طور مخفف   ترين كشند نجومي است كه به بريتانيا پايين
 بنابراين مبناي .برداري شده استبهره  مادره نقشعنوان بهدرياداري بريتانيا  هاي  از نقشه1352 هنام به تصويبمضدريايي من

اي بين ايران و عراق مؤيد برداشت فوق، پروتكل راجع به تعيين مرز رودخانه. ترين كشند نجومي استاين نقشه نيز پايين
: خوانيم آن است؛ در اين بند چنين مي3 هماد 2ويژه بند  و به) 1354ادماه  خرد23 (1975 ژوئن 13 مورخ همنضم به عهدنام

اي روي خط مستقيمي كه انتهاي دو ساحل را در مصب اليه مرز رودخانهفق داشتند كه منتهياطرفين متعاهدين تو«
خط  )57(.» ...د، قرار دارندك متصل مي به يكديگر Astronomical lowest Low Waterالعرب هنگام جزر دريا  شط

 ... «: بدين شرح توصيف شده است1352 هنام تصويب1 بند »الف«در شق  موصوف در اين بند همان خطي است كه
كنيم كه تراز آب  و مالحظه مي.»كند  ميمتصل يكديگر به جزر ترين پست حد در را شط دهانه طرف دو كه مستقيمي خط

هاي هيدروگرافيك مشترك مورد اشاره نقشه ند نجومي مقرر شده است وترين كشپايين به تصريح براي ترسيم خط مزبور
   )58(.ي هستند كه توسط درياداري بريتانيا به چاپ رسيده استيهانيز همه از نقشه

هاي دريايي توصيه را براي نقشه) جزر(المللي هيدروگرافي نيز كاربرد همين خط فروكشند سازمان بين
دشوار است » LAT Line«طور مخفف   يا به)59(»ترين فروكشند نجوميخط پايين«البته تعيين موقعيت . كند مي

رسد آن هم مشروط بار به اين تراز مي سال فقط يك5/18زيرا سطح آب دريا عمالً در هر دور كامل كشندي در 
ن فروكشند تريخط پايين )60(»فروكشند شديد«بنابراين حتي در هنگام . به اينكه شرايط آب و هوايي عادي باشد

 به دست گرفت و روي خط GPS هتوان يك گيرندنمي«: يكي از نويسندگانبه تعبير . نجومي زير آب قرار دارد
   )61(.»ترين فروكشند نجومي به راه افتادپايين

 قانون مناطق دريايي 3 ه و ماد1352 هنام تصويبهرسد كه در ترجمگفته به نظر ميبا توجه به مطالب پيش
» ترين جزرخط پست«و » ترين جزرحد پست«نامه عبارات  انگليسي تصويبهدر ترجم. ت گرفته استاشتباه صور

اين دو حال آنكه  .اندبرگردانده شده» laisse de basse mer« آن به ه فرانسهو در ترجم» low-water line«به 
كار   بهمي بايستحي كه رسد تعبير صحينظر مي به. هستند» خط جزر«يا » خط فروكشند«عبارت به معني 

در زبان » lowest astronomical tide Line«يا » mark astronomical lowest low water«رفت  مي
حتي .  در زبان فرانسه است»plus basse mer possible«يا » plus basse mer astronomique«انگليسي و 

 يا »lowest low water mark« ترير دقيقبحث باشد نيز تعب  سند موردياللفظ تحتهاگر مبنا بر ترجم
»lowest water line« در زبان انگليسي و »plus basse mer«ههمين اشتباه در ترجم. است  در زبان فرانسه 

  .شود قانون مناطق دريايي نيز مشاهده مي3 ه مادهانگليسي و فرانس

  .152 ص ،1355 رسمي، روزنامه قوانين  مجموعه.57
  .همان .58

59. Lowest astronomical Tide Line/ astronomical lowest low water mark/low water line at lowest astronomical tide. 
60. low-water spring tide  

61. C. Carleton, “Problems Relating to Non-natural and Man-made Basepoints under UNCLOS”, in C. R. 

Symmons, supranote 46, pp. 32-33. 
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   مستقيم ايران مبدأ سيستم خطوط ه تشريح قطعات چهارگان)ج
 مستقيم ايران در خليج فارس و درياي عمان يك سيستم پيوسته و مبدأيلي كه گذشت، سيستم خطوط به تفص

از هم جدا )  هرمزهجنوب جزاير كيش و الرك و تنگ( آن در سه قسمت هدهنديكپارچه نيست و خطوط تشكيل
 به بررسي  در اينجا.)هنقش: ك.ن. ( جداگانه تشكيل شده استهچهار قطع بنابراين سيستم ياد شده از. شوند مي

   )62(.پردازيم سيستم مزبور ميهقطعات چهارگان
خط تشكيل اين قطعه از پنج پاره. يابد كيش ادامه ميه و تا جنوب غربي جزير است اول از اروندرود آغاز شدههقطع

ط تالوگ اروندرود را به ـ در انتهاي خ) R (ههمان نقط ـ1 هخط اول، نقطپاره. اند واقع گرديده6 تا 1شده كه بين نقاط 
 مايل دريايي طول دارد، خور موسي را محصور 48 خط كه در حدوداين پاره. پيوندد بهرگان ميه در دماغ2 هنقط
 3/61خط اين پاره. كند خارك وصل ميه در جنوب جزير3 ه بهرگان را به نقطه در دماغ2 هخط دوم، نقطپاره. نمايد مي

 مايل مربع دريايي 258 مايل دريايي به جلو برده و 20خارجي درياي سرزميني ايران را و حد  مايل دريايي طول دارد
 خارك را ه در جنوب جزير3 هخط سوم، نقطپاره. كندهاي داخلي ايران تبديل مياز آب دريا را به آب)  كيلومتر مربع868(

ل دريايي طول دارد، حد خارجي درياي  ماي5/101خط كه اين پاره .كند نخيلو وصل ميه در جنوب جزير4 هبه نقط
 دريا را مبدل به از آب)  كيلومتر مربع3250( مايل مربع دريايي 950 مايل دريايي به جلو برده و 12سرزميني ايران را 

اين . كند الوان وصل ميه در جزير5 ه نخيلو را به نقطه در جزير4 هخط چهارم، نقطپاره. كندهاي داخلي ايران ميآب
 مايل دريايي به 12خط نيز حد خارجي درياي سرزميني ايران را حدوداً اين پاره.  مايل دريايي طول دارد4/113خط پاره

خط پاره. كندهاي داخلي ايران مياز آب دريا را تبديل به آب)  كيلومتر مربع4050( مايل مربع دريايي 1180برد و جلو مي
 مايل دريايي 2/41خط اين پاره. كند كيش وصل ميه در جنوب غربي جزير6 ه الوان را به نقطه در جزير5 هپنجم، نقط
خط اخيرالذكر به ساحل نزديك است و جزاير الوان و كيش كمربند درياي سرزميني  از آنجايي كه پاره. طول دارد

  .باشدخط به حد خارجي درياي سرزميني اندك ميمخصوص به خود را دارند، اثر اين پاره
 كيش تا جنوب شرقي ه خط مبدأ ايران از جنوب غربي جزيره ادام1352 هنام تصويب1 بند »ب « شقموجب به

 ه مستقيم ايران از جنوب شرقي جزيرمبدأ دوم سيستم خطوط هقطع.  خط مبدأ عادي است7 و 6اين جزيره بين نقاط 
 11 تا 7شود كه بين نقاط يل ميخط تشكاين قطعه از چهار پاره. يابد الرك ادامه ميهكيش آغاز و تا جنوب جزير

اين . كند شناس وصل ميه در دماغ8 ه كيش را به نقطه در جنوب شرقي جزير7 هخط اول نقطپاره. اندواقع شده
 8 هخط دوم، نقطپاره.  مايل دريايي طول داشته و اثر اندكي بر حد خارجي درياي سرزميني ايران دارد1/43خط پاره

 مايل دريايي طول دارد و 7/26خط اين پاره. كند قشم وصل ميه در جنوب غربي جزير9 هط شناس را به نقهدر دماغ
 در جنوب 10 ه قشم را به نقطه در جنوب غربي جزير9 هخط سوم، نقطپاره. نمايد خوران را محصور ميه تنگهدهان
 ه در جنوب جزير10 هم، نقطخط چهارپاره.  مايل دريايي طول دارد6/31خط اين پاره. كند هنگام وصل ميهجزير

در اثر اين .  مايل دريايي طول دارد8/29خط  اين پاره. كند الرك وصل ميه در جنوب جزير11 ههنگام را به نقط
  .رودمي تا خط مرزي فالت قاره بين ايران و عمان جلو خط حد خارجي درياي سرزمينيپاره

  
ره ، از شما مستقيم ايران ذكر شدهمبدأهاي سيستم خطوط خطارقامي كه در اين قسمت در مورد طول پارهالزم به توضيح است . 62
  :ك.ن .اند حدود درياها نقل شده مجموعه114

Limits in the Seas no. 114, supranote 112, p. 8. 
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 الرك تا شرق اين جزيره ه ايران از جنوب جزيردأمب خط ه ادام1352 هنام تصويب1 بند »ب« شق موجب به
 الرك ه مستقيم ايران از شرق جزيرمبدأ سوم از سيستم خطوط هقطع.  عادي استمبدأ خط 12 و 11بين نقاط 

 واقع 14 و 12اين قطعه بين نقاط . يابد هرمز ادامه ميه باختري رود شيرين در ساحل شرقي تنگهآغاز و تا كنار
 در 12 هخط اول، نقطپاره. شودخط تشكيل مين قطعه در ميان چهار قطعه است و تنها از دو پارهتريشده و كوتاه
.  مايل دريايي طول دارد8/12خط اين پاره. كند هرمز وصل ميه در شرق جزير13 ه الرك را به نقطهشرق جزير

 8خط اين پاره. كند  ميشيرين وصل ه رودخانه در كنار14 ه هرمز را به نقطه در شرق جزير13 هخط دوم، نقطپاره
 الرك و هرمز درهرحال كمربند درياي سرزميني مخصوص به خود هنظر به اينكه دو جزير. مايل دريايي طول دارد

  . سوم بر حد خارجي درياي سرزميني ايران دارندهخط قطعرا دارند، هر دو پاره
 هرمز از رود هان در امتداد ساحل شرقي تنگ ايرمبدأ خط ه ادام1352 هنام تصويب1 بند »ب« شق موجب به

 مستقيم ايران از مبدأ چهارم سيستم خطوط ه قطع)63(. عادي استمبدأ خط 15 و 14 كوه بين نقاط هشيرين تا دماغ
 واقع شده و 25 تا 15اين قطعه بين نقاط . يابد كوه آغاز و تا خليج گواتر در مرز ايران و پاكستان ادامه ميهدماغ

يل كخط به شرح آتي تش پاره10اين قطعه از  .گيردطور پيوسته در بر مي احل ايران در درياي عمان را بهسرتاسر سو
 8/24خط كه  اين پاره. پيوندد جاسك ميه در دماغ16 ه كوه را به نقطه در دماغ15 هخط اول، نقطپاره. شده است

 خليج شرقي ه در دو دماغ17 و 16 دوم، بين نقاط خطپاره. نمايدمايل دريايي طول دارد، خليج جاسك را محصور مي
 در 22 هخط سوم، نقطپاره. كند شده را محصور مي  مايل دريايي خليج ياد6/18خط با اين پاره. جاسك واقع شده است

 هخط چهارم، نقطپاره.  مايل دريايي طول دارد4/55خط اين پاره. كند ميداني وصل ميه شرقي خليج را به دماغهدماغ
 0035°59و به طول جغرافيايي   شمالي4523°25 به عرض جغرافيايي 19 ه ميداني را به نقطه در دماغ18

 ه در دماغ20 ه را به نقط19 ه نقط،خط پنجمپاره.  مايل دريايي طول دارد6/26خط اين پاره. كندشرقي وصل مي
 ه راشدي را به نقطه در دماغ20 هخط ششم، نقطپاره.  مايل دريايي طول دارد34خط اين پاره. كندراشدي وصل مي

خط پاره. نمايد مايل دريايي طول دارد خليج پزم را محصور مي6/11خط كه اين پاره. پيوندد پزم ميه در دماغ21
خط در سيستم ترين پارهخط كوتاهاين پاره. كند در همين دماغه وصل مي22 ه پزم را به نقطهدماغ  در21 ههفتم، نقط

  واقع شده23 و 22خط هشتم، بين نقاط پاره.  مايل دريايي طول دارد6/2 مستقيم ايران است و تنها مبدأط خطو
 10 هموضوع ماد »خليج كوچك«خليج چابهار با تعريف . كندليج چابهار را به هم متصل مي خهطرف دهان  و دواست

خط « مايل دريايي طول، تنها 3/8 با ،23 و 22خط بين نقاط منطبق است و پاره كنوانسيون حقوق درياها
 شرقي خليج ه در دماغ23 هخط نهم، نقطپاره. شود ايران محسوب ميمبدأدر خط  » خليج كوچكهكنند محصور

.  مايل دريايي طول دارد7/45خط اين پاره. كند پسابندر در ساحل ايران وصل ميهدماغ  در24 هچابهار را به نقط
 در محل تقاطع خط مرز دريايي 25 به شرح فوق و 24 مستقيم ايران، بين نقاط مبدأخط سيستم خطوط آخرين پاره

  .مايل دريايي طول داشته باشد 11خط بايد چيزي در حدود اين پاره. باشد  ميگفته پيشخليج گواتر به شرح 

 به صورت خط به اشتباه 15 و 14 بين نقاط ز هرمه ايران در ساحل شرقي تنگمبدأ خط  حدود درياها114شماره  ه ضميمه در نقش.63
  . مستقيم نشان داده شده است
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   درياي عمان ايران در خليج فارس ومبدأ اعتراضات به خط .3
 هيئتتصويب  به  ميالدي1973ايران در خليج فارس و درياي عمان در سال  مبدأبه شرحي كه گذشت، خط 

 1994حال، تا سال بااين. المللي منتشر گرديد رسماً در سطح بين1978 ـ1980وزيران رسيد و در مقطع زماني 
اعتراضات  د از تصويب قانون مناطق دريايي بود كهتنها بع. عمل نيامد ميالدي هيچ اعتراضي به اين خط مبدأ به

به خط مبدأ ايران اعتراض كرد دولت آمريكا بود و بعد از اعتراض  نخستين دولتي كه. دشبه اين خط مبدأ آغاز 
  . كار شد  اروپا نيز دست بههآمريكا، اتحادي

  
   اعتراض آمريكا.3ـ1

به شرحي كه  .ست دولت آمريكا،ج فارس و درياي عمان ايران در خليمبدأ خط ترين منتقدترين و سرسختمهم
  .دنبال داشته است يم ديد، اعتراض اين كشور آثار عملي نيز بههخوا
  

   يادداشت اعتراض آمريكا)الف
 از آن هيچ دولت، از جمله هاي بعد و نه در سال1352 هنامطور كه اشاره شد، نه در زمان تصويب تصويبهمان

هاي بعد به اهميت با اين همه، دولت آمريكا كه در سال. دگونه اعتراضي نكرنامه هيچن تصويبآمريكا، به اي
 حساس هتوانست خط مبدأ ايران در منطقو طبيعتاً نمي  پي برده بود،ها آن» كاربرد افراطي«خطوط مبدأ مستقيم و 

به  برنامه آزادي دريانورديراي لذا در انتظار فرصت مناسبي بود تا در اج تحمل كندرا خليج فارس و درياي عمان 
با . رسد كه تصويب قانون مناطق دريايي اين فرصت را فراهم آوردبه نظر مي. خط مبدأ ايران هم اعتراض نمايد

 در  نمايندگي دائم آمريكاهيئت، 1993 در دسامبر بولتن حقوق درياها 24 هانتشار قانون مناطق دريايي در شمار
 خطاب به دبيركل سازمان ملل به مفاد قانون 1994 ه ژانوي11داشتي به تاريخ درنگ طي يادسازمان ملل بي

 به مقررات مختلف قانون مناطق دريايي ايراد شده است، اين يادداشت اگرچه در )64(.مناطق دريايي اعتراض كرد
. بوده است هنام مقرر در تصويبمبدأ اصلي آمريكا خط هدهد كه دغدغ تنظيم يادداشت به وضوح نشان ميهنحو

: كند كه ايران را بدين نحو تبيين ميمبدأآمريكا با تذكر مقررات كنوانسيون حقوق درياها اعتراض خود به خط 
 نزديك ساحل اي از جزايران فقط در موارد نادر عميقاً مضرس يا داراي زنجيرهرغم اينكه خط ساحلي اير  به... «

كه  حالي  به كار برده است؛ در را مستقيممبدأ خطوط ،حلي خود خط ساايران در امتداد قسمت اعظم )65(»...است
 مناسب براي تقريباً تمام ساحل مبدأدر نتيجه، خط . ها بسيار صاف استخط پاره بيشترخط ساحلي، در نزديكي«

 سپس دولت آمريكا )66(.»است) جزر( فروكشند خط] يعني[ عادي مبدأايران در خليج فارس و درياي عمان، خط 
حداكثري ] حقوق درياها[اگرچه كنوانسيون «: آورد  به ميان مي راخط حداكثر طول پارهه هميشگي خود دربارموضع

هاي مقرر در قانون خط تعيين نكرده است اما بسياري از پارهمبدأخط ] هدهندتشكيل[هاي خطبراي طول پاره
 خط هدهندتشكيل[خط  پاره21خط از  پاره11، در واقع. افراط طويل هستند به حد] 1352 هناميعني تصويب[ايران 

64. Law of the Sea Bulletin, no. 25(1994), p.101 et seq.  

65. Ibid., p. 101. 

66. Ibid. 
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همواره بر اين نظر بوده است كه  آمريكا  حال آنكه)67(.» مايل دريايي طول دارد120 تا 30بين ]  ايرانمبدأ
   )68(.» مايل دريايي باشد24 نبايد متجاوز از ...خط حداكثر طول هر پاره«

 بعضي از كند چون كه آمريكا تأكيد مي دولت؟شوديچه اثر يا آثار حقوقي بر اين اعتراض مترتب محال 
 حقوق خود و ،اياالت متحده...  «الملل هستند،  مغاير حقوق بين1352 هنامقانون مناطق دريايي و تصويب مقررات

يكا و شناورها و  در مورد خط مبدأ بدين معناست كه دولت آمر)69(.»دارداتباع خود را از اين حيث محفوظ مي
در امتداد ) جزر( نظارت ايران را از خط فروكشند ه حد خارجي درياي سرزميني و منطق، به آني متعلقهواگردها

كنند يا به تعبير رساتر حدود درياي سرزميني و محاسبه مي 1352 هنام مقرر در تصويبمبدأساحل و نه از خط 
 و به نگاهداشت اين شناسند نميرسميت  كند، بهطور كه ايران اين حدود را تعريف مي  نظارت ايران را آنهمنطق

امري كه به شرح . نيستند متعهد و ملتزم ها آن نظارت در درون هحدود و اجراي مقررات درياي سرزميني و منطق
  .آتي در عمل نيز بارها به اثبات رسيده است

  
   پاسخ ايران به اعتراض آمريكا.2
پاسخي مبسوط و   جمهوري اسالميها، وزارت امور خارجآمريك 1994 ه ژانوي11دنبال انتشار يادداشت مورخ  به

 نمايندگي دائم ايران هيئت 1994  مه24مستدل به يادداشت آمريكا تنظيم نمود كه طي يادداشت شفاهي مورخ 
  در پاسخ)70(. منتشر شدبولتن حقوق درياها 26 ه اين سازمان ارسال و در شمارهدر سازمان ملل متحد، به دبيرخان

تا قبل از تصويب قانون جديد، در جمهوري اسالمي ايران قوانين «: خوانيم ميورد قانون مناطق دريايي در مايران
 هدف از تدوين و ...پرداختند ل حقوق درياها ميد داشت كه هركدام به بخشي از مساياي وجوو مقررات جداگانه

در يك متن واحد و جامع گردآوري شود تا تصويب قانون مناطق دريايي اين بود كه تمام قوانين و مقررات مزبور 
 خط همسئل اما در مورد .»گيرد بر ين تحوالت حقوق درياها را درحال آخرجايگزين قوانين قبلي شود و در همان

  : مبدأ، پاسخ ايران به اعتراضات آمريكا چنين است
 20اتي است كه از جمله مقرر) 1973 ه ژوئي22 (1352 تير 31 مورخ 250/2-67 ه شمارهنامتصويب«

 مستقيم يك اقدام غيرعادي نيست مبدأكاربرد خطوط  .موقع اجرا گذارده شده است سال قبل تصويب و به
 هنامدليل تأكيد مجدد بر تصويب. اندكار برده چه اينكه ديگر كشورها در شرايط مشابه همين روش را به

هاي منتشرشده از تشار آن در مجموعهرغم ان نامه و به اين است كه از زمان اجراي اين تصويب1973
جمهوري اسالمي ايران اين امر را .  ملل متحد، تاكنون هيچ اعتراضي به آن نشده استه دبيرخانهناحي
  )71(.»داندمي ]نامهتصويب[شدن محتواي  رسميت شناخته مثابه به به

 كشورهاي  بيشتره نخست به رويه ترسيمي خود در وهلمبدأشود كه ايران براي تأييد اعتبار خطوط مالحظه مي

67. Ibid. 

68. Ibid. 

69. Ibid. 

70. Law of the Sea Bulletin, no. 26 (1994), p. 149 et seq. 

71. Ibid., p. 150. 
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اي كه رسد كه ايران به قاعدهافزون بر اين، به نظر مي. كنداستناد مي  مستقيممبدأساحلي در مورد كاربرد خطوط 
وجود آيد كه دولتي از   اين قاعده چنانچه وضعيتي بهموجب به. خوانده شده، تمسك جسته است )72(»قابليت استناد«

 به آن اعتراض نكرده باشد، اين وضعيت در مقابل دولت يادشده ما براي مدتي نسبتاً طوالنيه باشد اآن اطالع داشت
  ايران در مقام)73(. شناسايي آن وضعيت استهمنزل قابل استناد و مصون از اعتراض خواهد شد زيرا عدم اعتراض به

الملل هيچ در حقوق بين«: نظر ايران از .آيدمي  مستقيم نيز برمبدأ ترسيم خطوط هنقد مواضع آمريكا در مورد نحو
 24 مستقيم وجود ندارد و ادعاي اياالت متحده در مورد مبدأ خطوط خط پاره] هر[اي در مورد حداكثر طول ضابطه

اي خط مبدأ تخطي اهده قواعد مع ازكند كهحال تأكيد مي  ايران در عين)74(.»مايل دريايي فاقد مبناي حقوقي است
المللي كه در كنوانسيون اقدام الزم جهت اعمال ضوابط بين] ايران[در ترسيم خط مبدأ «: ايراناز نظر نكرده است؛ 

اي باشد كه گونه  مستقيم نبايد بهمبدأاز جمله اينكه ترسيم خطوط . اند، معمول شده استانعكاس يافته] حقوق درياها[
   )75(.»)3، بند 7 هماد. (طور محسوس از جهت كلي ساحل منحرف شوند به

 كنوانسيون حقوق درياها 7 ه مستقيم در مادمبدأوابط مربوط به ترسيم خطوط ضبنابراين با توجه به اينكه 
تواند ادعا كند كه ضوابط مذكور را نقض نكرده است و اين ادعا عمالً غير قابل  ايران مي،فاقد دقت رياضي هستند

، به تفصيلي كه گذشت، از نظر حقوقي و است شدهانحراف از جهت كلي ساحل گفته  آنچه در مورد عدم. رد است
  . موضوعي صحيح است

  
  آن توسط آمريكا موارد نقض قلمرو دريايي ايران و فضاي هوايي )ج

محدود نبوده و ) ديپلماتيك( آزادي دريانوردي دولت آمريكا به اعتراض سياسي هپيشتر اشاره كرديم كه برنام
 گذشته در صدر فهرست كشورهاي هدف اين هايران در طي دو ده. ردگيمي بر را نيز در» اقدامات عملياتي«

 وزارت ههاي ساالن براساس گزارش.اند ايران انجام پذيرفتهمبدأ خط  نسبت بهها آناقدامات بوده كه بسياري از 
سه  اقدامات مذكور در 2012تا  1999هاي  ايران در سالخصوص موارد اقدام عملياتي نسبت به دفاع آمريكا در
 هشدن عبور ترانزيت از تنگ  قبلي براي عبور شناورهاي جنگي از درياي سرزميني، محدودهاجاز: مورد بوده است

ايران در خليج فارس و درياي » هخواهانافزون«هرمز به اعضاي كنوانسيون حقوق درياها و خطوط مبدأ مستقيم 
 مبدأ ايران در خليج فارس و درياي عمان انجام شده در اين ميان بيشترين تعداد اقدام عملياتي در مورد خط. عمان
 مستقيم ايران اقدام عملياتي انجام شده كه مبدأهاي ساالنه، تاكنون هفت بار عليه خطوط بنابه گزارش. است

كه نيروي دريايي آمريكا دقيقاً چه عملي انجام  شايد پرسيده شود.  بوده است2008آخرين مورد آن در سال 
د؟ پاسخ دقيق و مستند به اين پرسش ممكن نيست زيرا اطالعات كشش بلمبدأ ايران را به چاخط  دهد تا مي

مربوط به ماهيت اقدامات عملياتي تاكنون منتشر نشده است اما بر اساس اطالعاتي كه از برخي موارد اقدام 

72. Opposability 

73. I. Brownlie, “International Law at the Fiftieth Anniversary of the United Nations; General Course on Public 

International Law”, Recueil des cours de l’Academie de droit international, 1995, Tome 255, pp. 42-43.  

74. Law of the sea Bulletin, no. 26 (1994): p. 150.  

75. Ibid. 
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دس زد كه شناورها يا توان چنين حمي  داريم،)76(»تصادم در درياي سياه «هويژه حادث  به80 هعملياتي در ده
شوند كه بين حد خارجي درياي سرزميني طبق خط مبدأ ترسيمي اي ميهواپيماهاي نظامي آمريكا وارد محدوده

كشور هدف و حد خارجي درياي سرزميني طبق خط مبدأ مورد قبول آمريكا واقع شده است و در اين منطقه اقدام 
  .نمايندضرر ميبه اعمال منافي عبور بي

بر . شودمحدود نمي  آزادي دريانورديهاقدامات عملياتي برنام وارد تجاوز آمريكا به قلمرو دريايي ايران بهاما م
 دريايي ايران يا ندين مورد تجاوز آمريكا به قلمروقرار دارد، چ شده كه در دسترس  تاكنون منتشراساس اسناد
.  آمريكا بوده استه ايران از ناحيمبدأتبار خط نشدن اع رسميت شناخته  آن مدلل شده كه علت آن بهفضاي باالي
در اين تاريخ يك ناو جنگي آمريكا وارد .  در خليج فارس اشاره كرد1999 سپتامبر 19 هتوان به واقعاز جمله مي

دنبال اين واقعه دفتر حفاظت منافع  به. نمايدهاي سرزميني ايران شده و يك كشتي تجاري را توقيف ميآب
 كه از طريق سفارت پاكستان در 1999 نوامبر 30 يادداشت شفاهي مورخ موجب به ايران جمهوري اسالمي

 دولت آمريكا طي يادداشت )77(.كند  اعتراض ميشود، به اين اقدامرسال مي ا آمريكاهواشنگتن براي وزارت خارج
ييد أآمريكا ضمن ت )78(.خانه ملل متحد به اعتراض ايران پاسخ داد خطاب به دبير2000 آوريل 6شفاهي مورخ 

 موجب بهشده در حال قاچاق نفت عراق بوده است كه در آن زمان  اصل واقعه، مدعي شد كه كشتي توقيف
وضع اين  اساسي در مورد پاسخ آمريكا، مهنكت. هاي شوراي امنيت تحريم و از صدور نفت منع شده بودقطعنامه

هاي شده نه در آبكا مدعي بود كه كشتي توقيفگيري و توقيف كشتي است؛ آمريكشور در مورد موقعيت ره
در مقام توجيه حقوقي اين ادعا دولت آمريكا . گيري و توقيف شده است آزاد رهيني ايران بلكه در دريايسرزم

 كنوانسيون 7 ه ماد1مقرر در بند [كدام از شرايط جغرافيايي  خط ساحل ايران داراي هيچ...« :اظهار داشت كه
س عميق يا جزاير و هموار بوده و ندرتاً داراي تضربيشتر خط ساحل ايران كامالً صاف . ستني] حقوق درياها

 مبدأ خط ،الملل عرفي و قرارداديطبق حقوق بين« بنابراين از نظر آمريكا )79(.»اي در نزديك ساحل استزنجيره
گيري ر اين خط مالك اندازهو اگ )80(»در امتداد ساحل است) جزر( مناسب براي تمام سواحل ايران، خط فروكشند

 مايل 6/5گيري كشتي بليزي، در موقعيت اعالمي ايران آمريكايي هنگام ره عرض درياي سرزميني قرار گيرد ناو
.  مايل دريايي با حد خارجي درياي سرزميني ايران فاصله داشته است5/3دريايي و در موقعيتي اعالمي آمريكا 

طور قانوني  به] كشور[ ناو جنگي متعلق به آن 1999 سپتامبر 19ر است كه در در نتيجه اياالت متحده بر اين باو«
هاي داخلي ايران نشده المللي را اعمال كرده و وارد درياي سرزميني يا آبهاي بين آزادي دريانوردي در آب...

هاي  كشتي آن بين  در درياي سياه به وقوع پيوست و طي1988 ريهت كه در فواي اس حادثه،»تصادم در درياي سياه «ه حادث.76
 آزادي هكه در حال انجام اقدامات عملياتي برنام) Caron(و كارون ) Yorktown( تاونجنگي شوروي سابق و دو ناو آمريكايي يورك

  :ك.براي آگاهي بيشتر ن. صورت گرفتدريانوردي بودند، برخورد 
W. J. Aceves, “Diplomacy at Sea; U.S. Freedom of Navigation Operations in the Black Sea”, Naval War College 

Review, 1993, vol. XLVI, no. 2, p.59 et seq. 
77. Law of the Sea Bulletin, no. 43(2000): p. 109. 

78. Ibid., p. 107. 

79. Ibid. 
80. Ibid. 
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  )81(.»است
نشدن  رسميت شناخته  بهلدلي  بهبر اساس اطالعاتي كه در اختيار عموم قرار دارد، آخرين موردي كه ظاهراً

گيري پهپاد آمريكايي توسط ره ه آمريكا موجب تعرض به قلمرو ايران شده، حادثه ايران از ناحيمبدأاعتبار خط 
تفصيل اينكه چند روز پس از برگزاري انتخابات رياست .  است2012اول نوامبر  هاي ايراني در تاريخ جنگنده

دارد كه اعالم مي  مطبوعاتيهي وزارت دفاع آمريكا طي يك مصاحب سخنگوجورج ليتلجمهوري اياالت متحده، 
 ـ 25دو هواپيماي جنگي ايران ـ ظاهراً از نوع سوخو ) 1391 آبان 11 (2012 صبح روز اول نوامبر 4:50در ساعت 

نجام  ـ كه در حال اMQ1ح آمريكايي ـ ظاهراً از نوع پرديتور  پهپاد غير مسلالمللي به يكدر فضاي هوايي بين
. اند، گرچه شليكشان به هدف نخورده استهاي خليج فارس بوده شليك كردهعمليات مراقبتي عادي بر فراز آب

 مايل دريايي 16 حدوداً هشود كه پهپاد آمريكايي در فاصلسخنگوي وزارت دفاع آمريكا در توضيح واقعه مدعي مي
به هيچ عنوان وارد حريم «گيرد و اين پهپاد ر مياز سواحل ايران از سوي هواپيماهاي ايراني مورد شليك قرا

به ايران از طريق مجاري سياسي » هشداري« با ارسال يي آمريكااين مقام هبه گفت» .هوايي ايران نشده بوده است
كند و به فرستادن هواپيما براي هاي نظامي خود دفاع مياعالم كرده است كه واشنگتن از دارايي) ديپلماتيك(

 يك روز بعد از اينكه خبر وقوع حادثه توسط مقامات آمريكايي افشا گرديد، )82(.اقبتي ادامه خواهد دادعمليات مر
گيري پهپاد آمريكايي توسط هواپيماهاي ره هاحمد وحيدي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح واقع سرتيپ

گيري پهپاد آمريكايي توسط  رههرد حادثشود، در موكه مالحظه ميطوري به )83(.ايراني و تعقيب آن را تأييد نمود
 مستقيم مبدأكه آمريكا خطوط  از آنجايي.  خط مبدأ استهمسئل اختالف ايران و آمريكا أهاي ايراني، منشجنگنده

 نقض شناسد مدعي است كه پهپاد اين كشور فضاي هوايي باالي درياي سرزميني ايران را رسميت نمي ايران را به
 عادي مبدأ خط عنوان به مايل دريايي با خط ساحل ايران كه آمريكا 16گيري هنگام رهنكرده است زيرا در 

از سوي ديگر . شناسد، فاصله داشته و لذا بيرون از حد خارجي درياي سرزميني قرار داشته استرسميت مي به
طور قطع  ك قرار دهيم، به مستقيم ايران را ـ كه طبعاً از نظر ايران، معتبر و قانوني است ـ مالمبدأچنانچه خطوط 

 هم هست؛اي نكتهدر اين ميان البته .  يا در درياي سرزميني قرار داشته استهاي داخليوقعيت پهپاد يا در آبم
 در اين )84(.سي بوده است خارك مشغول عمليات تجسه مقامات ايراني پهپاد آمريكايي بر فراز جزيرهبه گفت

 خارك داراي درياي سرزميني هن را ناديده بگيريم، نظر به اينكه جزير مستقيم ايرامبدأصورت، حتي اگر خطوط 
طبع فضاي هوايي باالي آن نيز جزو حريم هوايي ايران است، به نظر چنين  باشد كه بهمخصوص به خود مي

ر فضاي فوقاني درياي سرزميني ايران قرادر ، كرد كه پهپاد آمريكايي درهرصورت رسد كه بتوان چنين استنتاج مي
توان اظهارنظر قطعي طور دقيق معلوم نشود، نمي گيري پهپاد بهكه موقعيت ره درهرحال، تا زماني. داشته است

  .كرد

81. Ibid. 

  .1391 آبان 20 مورخ اطالعات روزنامه .82
  .همان .83
  .1391 آبان 22روزنامه همشهري مورخ  .84
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   اروپا ه اعتراض اتحادي.3ـ2
اي  اروپا ـ آلمان در اين زمان رياست دورهه سفارت آلمان در تهران از طرف اتحادي1994 دسامبر 14در تاريخ 

ايران  هخارج به وزارت اموررا  يادداشتي  به قانون مناطق دريايي،منظور اعتراض ه داشت ـ بهعهد  اروپا را بههاتحادي
هرچند در اين يادداشت به مقررات مختلف قانون مناطق دريايي پرداخته شده است اما مطلب اصلي  )85(.فرستاد

 مشابه آمريكا خط مبدأ استدالل اروپا با هاتحادي. آن در مورد خط مبدأ ايران در خليج فارس و درياي عمان است
ر اين د. شناخته است 1982 مقررات كنوانسيون  با را فاقد محمل حقوقي و مغاير1352 هناممقرر در تصويب

جمهوري اسالمي ايران عمالً در امتداد تمام ساحل خود روش خطوط «: خوانيم ميخصوص در يادداشت مذكور
اي از جزاير در جاهايي كه ساحل نه عميقاً مضرس است و نه زنجيره حتي در ،كار برده است  مستقيم را بهمبدأ
اگرچه كنوانسيون حقوق  «: كند اروپا اضافه ميهاتحادي )86(.»ساحل و در مجاورت مستقيم آن قرار دارد طول

كار  به از خطوط مستقيم خطهاي مستقيم تعيين نكرده است اما چند پارهخط حداكثري را براي طول پاره...درياها 
 اروپا در مورد آن بخش هدارد كه اعضاي اتحادياعالم مي  اروپاه در پايان اتحادي.»ط طويل هستندطور مفر رفته به

موضع و «از مقررات قانون مناطق دريايي، از جمله خط مبدأ، كه با مقررات كنوانسيون حقوق درياها مباينت دارد 
   )87(.»دارندحقوق خود را محفوظ مي

 وزارت امور خارجه به سفارت فرانسه در تهران ـ 1995 مه 3 يادداشت مورخ موجب به دولت ايران در مقابل،
 ايران مبدأويژه به خط   اروپا به قانون مناطق دريايي و بهه اتحادي اروپا ـ اعتراضهاي اتحادي رياست دورهعنوان به

 با يادداشت امل استدالل يادداشت مورد بحثاهت كبه لحاظ شب. در خليج فارس و درياي عمان را مستدالً رد كرد
 ايران براي رد اعتراض آمريكا به خط مبدأ، از شرح مفاد اين يادداشت خودداري 1994  مه24شفاهي مورخ 

   )88(.كنيم مي
  
  نتيجه
 ه يك دستاورد حقوقي و سياسي براي منافع ايران در زمين،1352 تيرماه 31 مورخ هناممقرر در تصويب مبدأخط 
طور   ژئوپليتيك خليج فارس را بههاين خط مبدأ قلمرو دريايي ايران در منطق. رودشمار مي ق درياها بهحقو

نحوي تعيين و   مستقيم ايران در خليج فارس و درياي عمان بهمبدأسيستم خطوط . چشمگير افزايش داده است
سيون حقوق درياها قابل توجيه حقوقي  كنوان7 هترسيم شده است كه تقريباً تمام قطعات آن از لحاظ مقررات ماد

 مبدأ قبل در ترسيم خطوط هچهار ده ،و البته چند كشور ساحلي ديگر هستند و در همان حال، روشي كه ايران
 شمار كثيري از كشورهاي ساحلي تبديل شده است هاند، امروز به روش معمول در رويكار برده مستقيم به

 اينك عمالً متروك ، كنوانسيون حقوق درياها7 هشده در مادقراردادي تدوين قواعد توان مدعي شدكه ميطوري به
به همين دليل است كه وقتي آمريكا و . حال ظهور هستند شده و قواعد عرفي جديدي شكل گرفته يا حداقل در

85. Law of the Sea Bulletin, no. 30(1996), p. 60. 

86. Ibid. 
87. Ibid. 
88. Law of the Sea Bulletin, no. 31(1996), p. 37.  
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 قادر به طرح هاي ايراني م ايران اعتراض كردند، مقامبدأ اروپا بعد از تصويب قانون مناطق دريايي به خط هاتحادي
در اين .  بودند1352 هنام مقرر در تصويبمبدأ و حفظ اعتبار خط ها  قوي و روشن براي رد اعتراضهاي استدالل

، امتيازي مهم در دست مقامات ها نامه و زمان شروع اعتراض تصويب، بيست سال فاصله بين زمان تصويبميان
البته موضع حقوقي استوار ايران مانع . نمايدادشده تقويت مي يها ه موضع آنان را براي نفي اعتراضايراني است ك

ه مسئلاما اين . از آن نشده است كه آمريكا بارها به قلمرو دريايي ايران و فضاي هوايي باالي آن متعرض شود
وارد تجاوز، كه اكثر اين م رسد نظر مي  آبي مردد نمايد؛ بهه در دو پهنخود مبدأ دفاع از خط هنبايد ايران را در ادام

 ايران انجام مبدأ به اعتبار حقوقي خط زدن لطمهاند كه دقيقاً براي  آزادي دريانوردي بودههاقدامات عملياتي برنام
  . اندشده

گفته، نويسندگان بر اين باورند كه هرگونه تغيير در  نهايي اين است كه با توجه به مجموع مطالب پيشهنكت
، خالف مصلحت و خالف 1352 تيرماه 31 هنام درياي عمان مقرر در تصويب ايران در خليج فارس ومبدأخط 

قدر لزوم و بيشتر تأمين   فعلي منافع ايران را بهمبدأرسد كه خط نظر مي سو به  زيرا از يك،منافع ملي خواهد بود
تر خواهد  قوي چنانچه خط جديدي ترسيم شود، موضع آمريكا و ديگران براي رد اعتبار آنديگر سو،از  .كندمي
ويژه  نفع به جديد فوراً مورد اعتراض قرار گرفته و كشورهاي ذيمبدأطور قطع اين بار خط   از اين حيث كه به،بود

در واقع، در شرايط . استناد عليه آنان تبديل شود  مزبور به يك وضعيت قابلمبدأآمريكا اجازه نخواهند داد كه خط 
ر پوشيده از آب واصالح مختصات نقاط مبنا، ولو بدين دليل كه نقاط مذكحتي  رسد كهكنوني به نظر چنين مي

  .شده باشند، به صالح و احتياط نباشد
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