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  ه کید بر لزوم فالت قارّأژئوپلیتیک قلمروهای دریایی ایران در خلیج فارس با ت

   عربیۀحداقتصادی ایران وکشورهای عراق ، کویت و امارات متّ انحصاری ۀو منطق
  

   تهران ه میرحیدر ـ استاد دانشکده جغرافیا ، دانشگاهدکتر درّ
  راب عسگری ـ استادیار جغرافیا ، دانشگاه پیام نورهدکتر س

    17/6/83: پذیرش مقاله 
  

   چکیده
 هر کشور ساحلى ى کشورهاى ساحلى مرتبط است و حضورت و اقتدار ملّى با امنیّیتعیین حدود قلمروهاى دریا    

ابراین تالش کشورها براى تعیین مرز و قلمروهاى بن. ى آن ارتباط مستقیم دارداش با منافع ملّ ىیدر قلمروهاى دریا
فارس  ى در خلیجیمباحث مربوط به مرز دریا.  است مشروعالملل امرى دریائى از دیدگاه جغرافیاى سیاسى و حقوق بین

 ۀل خارجى اعراب حاشیئبه عنوان مسئول مسا( و بریتانیا ایران . مطرح گردید1960 ۀر در اواسط دهبراى نخستین با
به توافق   ایرانى و همسایگان عربیانى خلیج فارس به عنوان مرز دریا میدر خصوص تعیین خطّ) ى خلیج فارسجنوب

ى ایران با سه ی مرز دریا1974تا سال . یین گردید با عربستان سعودى تع1968ى ایران در سال یلین مرز دریااوّ. رسیدند
ى ایران با سه کشور عراق، کویت و امارات یااضر مرز دریدر حال ح. ان تعیین و تصویب شدکشور قطر، بحرین و عمّ

ى از سوى طرفین پیگیرى طور جدّ هى ایران و عراق هیچگاه بیمرز دریا. ن و تصویب نگردیده است عربى تعییۀدحمتّ
 1990 و 1975هاى  سال یّط در دو نوبت ،با این وجود. ل و اختالفات دیگرى بر آن سایه افکنده استئ چون مسا،نشده

ش در . ه1340 ۀکرات ایران و کویت در دهمذا.  دو کشور از دسترس خارج شدۀدو فرصت مهم جهت افراز فالت قارّ
اً بیطرف در افراز نشدن  سابقۀ مبدأ، نقش جزایر و منطقعواملى چون خطّ.  ولى به نتیجه نرسید،چندین دور انجام شد

عدم .  گردیده است آغاز1379مذاکرات دو جانبه مجدداً از آذرماه پس از سه دهه، . اند ر بودهثّؤى دو کشور میمرز دریا
 نسبت به جزایر حدهعاى سرزمینى امارات متّهاى گذشته با ادّ  دهه عربى طىّۀحدى ایران و امارات متّیافراز مرز دریا

ق به ایران است و از هاى خلیج فارس متعلّ که بیش از نیمى از کرانه  از آنجا. ایرانى در خلیج فارس مرتبط بوده است
 لزوم ،ه به کشف منابع عظیم انرژى در بستر خلیج فارس و احتمال وجود منابع عظیم دیگر و پیوستگى آنهاطرفى با توجّ

  . ایران با سه کشور پیش گفته ضرورى استۀافراز فالت قارّ
  .هاى انرژى وزهحى، ى، منافع ملّیاعربى، ژئوپولیتیک، مرزدری ۀحدفارس، عراق، کویت، امارات متّ خلیج: واژگان کلیدى



 

   مهمقدّ 
 مستقیم با منافع ۀ رابط،تعیین و تثبیت مرز. شوند مرزهاى سیاسى به صورت قراردادى در آب و خشکى تعیین مى 

در این بخش از جهان . باشد ت مىیّ ژئوپولیتیک خلیج فارس از مباحث پر اهمّۀبحث مرز در منطق. ى کشورها داردملّ
که تعیین حدود دقیق  و از آنجااى به عامل اختالف و درگیرى کشورها تبدیل شده  ز به صورت نگران کنندهمفهوم مر

کند تا سهم بیشترى از   بنابراین هر کشور تالش مى،مرز در بیشتر موارد در ارتباط با منابع ارزشمند هیدروکربنى است
  .را بدست آورد آن

 تحدید حدود مرزهاى ،ژى در بستر خلیج فارس و احتمال کشف منابع جدیده انرمروزه با وجود منابع قابل توجّا 
رى هاى آزاد براى کشو عالوه بر منابع انرژى، میزان دسترسى به آب. ى به یک امر ژئوپولیتیکى تبدیل شده استیدریا

 جغرافیاى سیاسى  این کشور براى رهایى از اینۀام بعثى ساقط شدکه حکّ طوری ه ب؛باشد چون عراق بسیار حیاتى مى
 . دست به دو جنگ خونین و تلخ زدند،مشکل

اى در قلمروهاى  ورهاى کرانهى کشت ملّ قانونمند شدن حاکمیّ،ىیافراز مرزهاى دریا کى از نتایج مهمّی
ط کشورهاى عضو  توس1982ّى است که در سال یالمللى دریا گى با کنوانسیون بینباشد که نوعى هماهن شان مى ىیدریا
 ایران با کشورهاى ۀاى افراز شد هدر این مقاله ضمن بررسى مرزهاى فالت قارّ. حد تصویب گردیدن ملل متّسازما

 ۀحدى ایران با کشورهاى عراق، کویت و امارات متّی علل و دالیل عدم افراز مرز دریاان،عربستان، قطر، بحرین و عمّ
  .شود  عنوان میعربى
  

  رس ایران در خلیج فاۀمرزهاى افراز شد

 تعیین و ،باشند  می که از مرزهای مهمهاى جنوبى خلیج فارس ى ایران با چهار کشور عربى کرانهیتاکنون مرز دریا
 توافقات ۀت این مرزها در شیویّاهمّ. د الگوى کشورهاى دیگر باشتواند  می موارد ازتصویب شده است و در بسیارى

گیرى در خصوص  ترک، تقسیم قلمروهاى متداخل و تصمیمدو جانبه در خصوص تعیین خط مبدأ، تقسیم منابع مش
تیب با کشورهاى زیر  به تر1974 تا سال 1968این مرزها از سال . استى ییر در تعیین و ترسیم مرزهاى دریانقش جزا

  .دافراز گردیدن
   

 :ى ایران و عربستان سعودىی مرز دریا -فال

 عربستان سعودى ت اکتشافى ایران والیّ عامل اصلى فعّ،ارسه نفت در بستر خلیج فحتمال وجود منابع قابل توجّا
بردارى طرفین باعث شد تا دو کشور جهت افراز   مورد بهرهۀوجود اختالف در محدود. ش گردید.هه 1330 ۀدر ده

م  امریکا و مصمّۀحد هر دو کشور با ایاالت متّۀروابط ویژ. ه تمایل نشان دهندمرز دریائى و تعیین حدود فالت قارّ
 اتحاد شوروى و مقابله با تهدیدات استراتژیک مطرح شده از سوى ۀطلبان ق آمال جاهبودن آنها جهت جلوگیرى از تحقّ



 

لین مذاکرات اوّ). 98، ص 1380 مجتهدزاده(نتیجه رسیدن آن گردید  باعث تسریع در روند مذاکرات و به ،عراق
  . بین وزراى خارجى دو کشور انجام شد1343 ایران و عربستان سعودى در فروردین ۀرسمى دو جانب

 ایرانى خارک منجر به بروز اختالف ۀتساب عرض دریایى سرزمینى در جزیر احۀ نحو،در خالل مذاکرات
گیرى در این خصوص   چرا که هرگونه تصمیم؛ مرجان بود- نفتى فریدون ۀ ناشى از وجود حوزۀلئت مسیّاهمّ. گردید

 مرزى ترین جزر این جزیره باید مبناى ترسیم خطّ ران بر این عقیده بود که خط پستای. ى بدنبال داشتآثار عملى مهمّ
 میانه بر مبناى خطوط ساحلى دو کشور بدون در نظر  عربستان سعودى اصرار داشت که خطّ،در مقابل. قرار گیرد

 احتساب به صورت ۀ خارک قاعدۀدر نهایت طرفین توافق کردند که در مورد جزیر.  خارک ترسیم شودۀگرفتن جزیر
 بین ۀ میانر ایران یعنى خطّ مورد نظاى که بین خطّ  میانه قراردادى، خطّۀ جدا کنندبدین ترتیب خطّ. منصفه اعمال شود

ان سعودى بدون  بین ایران و عربستنۀ میا پیشنهادى عربستان سعودى که خطّ خارک و عربستان سعودى و خطّۀجزیر
در عمل استفاده از این تکنیک سبب شد که ذخایر نفتى مورد بحث به . ترسیم شود خارک بود، ۀدر نظر گرفتن جزیر

 از توافق دو طرف جهت رفع ،ترسیم مرز در این قسمت). 571، ص 1369 ممتاز(اوى بین طرفین تقسیم گردد طور مس
  .پیچیدگى حکایت دارد

در این بخش به . باشد سى و العربى مى فارۀ دو جزیرۀاى به آن بخشیده، محدود ت ویژهیّخش دیگر مرز که اهمّب
ترسیم گردیده و دریاى سرزمینى هر دو جزیره  (S)  تقسیم به شکلق دریاى سرزمینى به هر دو جزیره، خطّت تعلّعلّ

 نظارت ترسیم شده است ۀ در مورد دریاى سرزمینى و منطق1958 کنوانسیون دوازدهم ۀ میانه براساس مادّط خطّتوسّ
  ).179 ص ،1379 مجتهدزاده(

د را تعیین کردند که پس از ى خویودى مرز دریاایران و عربستان سع) 1968 اکتبر 24 (1347 آبانماه 17در تاریخ 
ترین  این مرز طوالنى. د گذاشته شءبه مورد اجرا) 1969ژانویه ونهم  بیست (1347ل بهمن  اسناد آن، از تاریخ اوّۀمبادل

هاى فارسى و   جزیرهۀ گردش است که به جز در محدودۀ نقطچهاردهاراى باشد و د ى در خلیج فارس مىیمرز دریا
مه و ى ایران و عربستان سعودى داراى یک مقدّی مرز دریاۀموافقتنام. مستقیم تشکیل شده است العربى از سیزده خطّ

عدم  ،د داردى ایران و عربستان سعودى وجویکه در حال حاضر در مورد مرز دریااى  هئلتنها مس. استه  مادّچهار
  .باشد مى) سابقاً بیطرف( تقسیم شده ۀتحدید حدود آن در مقابل منطق

  
 :ى ایران و قطریدریا مرز  -ب

ى خود با ایران را یى موضوع تعیین قلمروهاى دریا قطر به طور جدّ تاى که باعث گردیدیکى از عوامل مهمّ
انیا مبنى بر پایان حضور نظامى و سیاسى این کشور در خلیج کار بریت  دولت محافظه1968 ۀ ژانویۀپیگیرى نماید، اعالمیّ

م شدند تا به اختالفات خود با قدرت برتر آینده  شیوخ عرب مصمّ،هدنبال صدور این اعالمیّ هب.  بود1971فارس تا سال 
 حضور اى عمل نماید که منجر به خواست به گونه از طرفى ایران نمى. دهندپایان ) یعنى ایران(ر خلیج فارس د



 

 هاى انحراف در طرفین گردید و حلّ ل باعث ایجاد زمینهئدر حقیقت این مسا. در منطقه گرددهاى خارجى  قدرت
  ).141، ص 1997رضوی (الفات در خلیج فارس را تسریع کرداخت

  خطّلین مشکل به ترسیماوّ. ا مشکالت چندى بروز کرد امّ، میانه توافق داشتنداگرچه دو طرف در استفاده از خطّ
اى بر.  مبدأ گردیدوجود چند جزیره باعث بروز اختالف در ترسیم خطّ. شد مبدأ در سواحل دو کشور مربوط مى

در نتیجه . ین شودهاى جزرى تعی ها و برآمدگى ه مبدأ بدون دخالت جزایر، تپّ خطّ تاوافق گردید، تفپرهیز از اختال
پوشى   مبدأ چشم کیش، هندورابى و الوان جهت ترسیم خطّۀجزیربنى بر استفاده از سواحل سه  خود مۀایران از خواست

 ،ت بالمنازع ایران بر این جزایر تأیید شده استاین اقدام کامالً سیاسى بود و بر مبناى این تفاهم که حاکمیّ. کرد
 ).10، ص 1380مجتهدزاده (صورت گرفت 

اى ادامه  هجهت تعیین مرز فالت قارّدر زمانى که مذاکرات دو طرف . شد شکل دیگر به بحرین مربوط مىم
از . فارس بود سوى خلیج ت بر بحرین به عنوان بخشى از سرزمین اصلى خود در آنداشت، ایران در پى تجدید حاکمیّ

طبق . خاذ گردیداى در این خصوص اتّ بنابراین تصمیم ویژه. طرفى قطر و بحرین داراى اختالفات ارضى و مرزى بودند
ص ى قطر و بحرین مشخّیکه مرز دریا غرب تا زمانیصال مرز در شمال مکان دقیق اتّ تار گردیدتوافق طرفین مقرّ

 . نامعلوم باقى بمانده نگردید

 ۀامضاء و پس از مبادل) 1969تامبر سپبیست  (1348 شهریور ونهم بیستى ایران و قطر در ی مرز دریاۀقتناممواف
ى طول ی مایل دریا131این مرز . ته شد گذاشءبه مورد اجرا) 1970مه  دهم (1349 اردیبهشت بیستماسناد آن، از تاریخ 
  این مرز ترسیم آن براساس استفاده از خطّویژگى خاصّ. صال تشکیل شده است گردش و اتّۀدارد و از شش نقط

ان  مبدأ در سواحل هر دو کشور ایران و قطر یکس نقاط مرزى نسبت به خطّۀبراین اساس فاصل. باشد ئودزیک مىژ
  .است

 ۀور تاکنون به درخواست وزارت خارجالمللى الهه، این کش ط دادگاه بین اختالف قطر و بحرین توسّبا وجود حلّ
 .ى دو کشور جواب مثبت نداده استی یک مرز دریاۀ شمارۀکشورمان جهت تعیین مکان دقیق نقط

  
  :ى ایران و بحرینی مرز دریا -ج

بخشى از ایران بود و در مواقعى که حکومت مرکزى دچار ضعف و  ادوار مختلف تاریخى کشور بحرین طىّ
 ۀن مشترک المنافع هخامنشى در حاشیبحرین در دورا. یافتند  بیگانگان چند صباحى بر آن سلطه مى،شد انحطاط مى

رس هاى جنوبى خلیج فا در زمان مشترک المنافع ساسانى اعراب به قلمرو ایران در کرانه. قلمرو ایران قرار گرفت
  ).482 صهمان، ( مهاجمان بیگانه را از آن سرزمین دور کرد ،ل ساسانى با لشگرکشىاندازى کردند و شاهپور اوّ دست

ط  میالدى اشغال جزایر ایرانى از جمله بحرین توسّشانزدهمورود استثمارگران پرتغالى به خلیج فارس در قرن 
الت بیشترین نقش در تحوّ.  دیگرى رقم خوردۀفارس به گون خلیج ۀاز این زمان سرنوشت منطق. ى داشتآنها را در پ



 

ها در بحرین  آغاز دخالت علنى انگلیسى. داشتاین قدرت استعمارى ق به تعلّ خلیج فارس پس از ورود بریتانیا ۀمنطق
فت قى به بحرین راز جانب شرکت هند شر» بروس«در این سال بود که مستر .  میالدى دانست1814توان از سال  را مى

 که چنین پیش آمدى را براى ...اشیخ عبد. او از هر درى سخن گفت بن شیخ احمد مالقات نمود و با ...و با شیخ عبدا
هاى آن   خواسته، در ازاء حمایتى که انگلستان از وى در مقابل ایران بنماید تا حاضر گردید،شمرد خود فتح نمایان مى

  ). 459-460، صص1345 نشأت( گذارد ءدولت را کامالً به موقع اجرا
 ۀانیا عمالً این جزیره تحت الحمای بحرین و بریتۀام آل خلیفاى بین حکّ  با عقد موافقتنامه1880 ۀل دهئدر اوا

  .بریتانیا قرار گرفت
در این سال مجلس . به اوج خود رسید) 1957 (1336ت بر بحرین در سال  حاکمیّۀهاى ایران براى اعاد تالش
ترین  حضور بریتانیا مهم. به تصویب رساند که بر اساس آن بحرین به عنوان استان چهاردهم اعالم شداى را  ایران الیحه
در این سال ایران و . ادامه داشت) 1970 (1349هاى سیاسى دو کشور تا سال  کشمکش. ق خواست ایران بودمانع تحقّ

 سیاسى ۀنمایند ۀاقدامات خصماننتیجۀ .  کردندپرسى براى استقالل بحرین اعالم بریتانیا موافقت خود را به جهت همه
ت ایرانى تبار، برترى و افزونى بر جمعیّ دعوت از اعراب براى ورود به بحرین جهت در )چارلز بلگریو(انگلیس 

  . بود1971پرسى استقالل بحرین در سال  همه

اقدام به برقرارى روابط ) 1971اوت ونهم  بیست (1350 شهریور هفتمپس از استقالل بحرین، ایران در تاریخ 
امات الز. اى دو کشور فراهم آمد ه زمینه براى تعیین مرز فالت قارّۀ این اقدامدر نتیج. لماتیک با این کشور کرددیپ

ستان سعودى که ایران و عربستان سعودى از یک سو و بحرین و عرب  از جمله این؛چندى در این خصوص وجود داشت
نشین بحرین براى  شیخ.  مسائل اقتصادى بود،ترین دلیل مولى مه.  افراز کرده بودنداد رى خویاز سوى دیگر مرز دریا

ت در بستر الیّ بنابراین احتمال فعّ وهاى انگلیسى وارد مذاکره شده بود استخراج نفت با چند شرکت از جمله شرکت
  .دریا وجود داشت

به امضاء رسید و پس از ) 1971ژوئن هفدهم  (1350  خردادوهفتم بیستى ایران و بحرین در ی مرز دریاۀموافقتنام
ى یترین مرز دریا این مرز کوتاه.  شداءاالجر الزم) 1972ه مچهاردهم  (1351 اردیبهشت چهارم بیست اسناد آن از ۀبادلم

ایل  مسهدر تعیین خط مبدأ ایران جزایر نخیلو و جبرین که حدود . باشد  مایل مى28/28ایران در خلیج فارس به طول 
 المحرق نیز جزئى از سرزمین اصلى بحرین محاسبه ۀ کامالً دخالت داده شد و جزیر،از سرزمین اصلى فاصله دارند

 .گردید

  . ژئودزیکى تشکیل شده استصال است و از سه خطّ گردش و اتّۀى ایران و بحرین داراى چهار نقطیمرز دریا
  
  
  
  



 

   :انى ایران و عمّی مرز دریا-د
ه از وسط فى است ک در حقیقت خط منصّ،شود یاد مى از آن انى ایران و عمّیعنوان مرز دریاتحت آنچه امروز 

ا بخش امّ. نماید  هرمز و مدخل خلیج فارس افراز مىۀان را در تنگى ایران و عمّیگذرد و مرز دریا  هرمز مىۀتنگ
 ایرانى هرمز ۀرمز که نامش از جزیر هۀتنگ. ان تعیین و تصویب نشده استطوالنى مرز دریائى دو کشور در دریاى عمّ

 ۀلى دو نقط فرضى است که اوّرود و فضاى بین دو خطّ شمار مىهاى جهان ب ترین آبراه  یکى از مهم،اخذ گردیده
را در مدخل »  هنگامۀجزیر«و » شیخ مسعود«یا » امس الشّأر«مى ان و دوّرا در دریاى عمّ»  الکوههدماغ«و » س دبهأر«

یر  قوئین کبۀترین بخش یعنى بین جزیر  کیلومتر و عرض آن در باریک187طول آن . کند صل مىمتّخلیج فارس به هم 
در نتیجه دریاى سرزمینى دو ) 73-74، صص  1366 میرحیدر(است ) ىی مایل دریا21( کیلومتر 38ک تنها  الرۀو جزیر

 در این  کهاند دو کشور توافق کرده. گیرد  مایل بر روى هم قرار مى15ان در این قسمت در طول کشور ایران و عمّ
  . میانه استفاده نمایندبخش از خطّ

ت عدم تعیین علّ به. باشد  مایل است و از مرزهاى مهم در خلیج فارس مى124/85ان ى ایران و عمّیطول مرز دریا
ان، فارس و دریاى عمّ عربى در خلیج ۀحدان و امارات متّى عمّی عربى و مرز دریاۀحدبا امارات متّى ایران یمرز دریا

 .ص شدن مرزهاى پیش گفته موکول شده است و انتهاى مرز در هر دو نقطه به بعد از مشخّءصال ابتداتعیین نقاط اتّ

 آن به نقاط گردش اشاره  از یکۀمادّ. باشد ه مىمادّپنج مه وان داراى یک مقدّى ایران و عمّی مرز دریاۀتوافقنام
.  مرزى حاصل ترسیم خطوط ژئودزیک در میان این نقاط استاین خطّ.  است نقطهودو بیست آنها دارد که تعداد کلّ
 در صورت اقدام  وت اکتشافى صورت نگیردالیّ مرزى هیچ گونه فعّ مترى خط125ّ در شعاع  تااند طرفین توافق کرده

کاسه کردن آن در ات و یا یک  هماهنگ ساختن عملیّۀ تالش خواهند کرد تا نسبت به نحو دو طرف،به این عمل
 وچهارم بیستان در ى ایران و عمّیمرز دریا). 178، ص 1354 اخبار و اسناد(وافق حاصل نمایند  مرزى تطرفین خطّ

 ءبه اجرا) 1975 ۀژانوی (1353ماه  تعیین گردید و پس از تصویب دو کشور، در دی) 1974ژوئیه پانزدهم  (1353تیرماه 
  .گذاشته شد

اى دو کشور از   کرانهه قرار گرفته و خطّانى مورد توجّ جزایر ایرانى و عمّۀى همیمرز دریادر تعیین و ترسیم این 
 ).186، ص 1380 مجتهدزاده(د اى جزایر دو کشور در شمال و جنوب محاسبه ش  کرانهخطّ

  
  :  ایران در خلیج فارسۀ سایر مرزهاى توافق شد -هه

ى ایران با فدراسیون یهایى از مرز دریا  بخش، قرار گرفتندعالوه بر مرزهاى تعیین شده که پیشتر مورد بررسى
توافق نخست بین ایران و . ى مقابل امارات شارجه و دوبى تعیین گردیده استیهاى دریا  عربى در قسمتۀحدامارات متّ

. طقه بود خلیج فارس و پایان دادن به حضور نظامى خود در این منۀدست آمد که بریتانیا در حال تخلیشارجه زمانى ب
 هاى سرزمینى از محلّ  مایل آبدوازدهرات ایرانى  اجراى مقرّ،نشین شارجه طبق توافقى که انجام دادند ایران و شیخ

 . ابوموسى را تصویب کردندۀیرترین جزر در خصوص جز  پست مبدأ حدّخطّ



 

باشد که در تاریخ   مىىی مایل دریا39/25شین دوبى به طول ن ى ایران و شیخیتوافق دیگر مربوط به مرز دریا
این موافقتنامه از سوى مجلس ایران به . به امضاء دو طرف رسید) 1974اوت سیزدهم  (1353 مرداد ودوّم بیست

این مرز از خطوط ژئودزیک .  عربى تاکنون از تصویب آن خوددارى کرده استۀحد ولى امارات متّ،تصویب رسید
  ).156، ص 1997رضوی ( تشکیل شده است

  
    ایران در خلیج فارسۀ مرزهاى افراز نشدتوضعیّ

هاى گذشته   دههطىّ.  عربى افراز نشده استۀحدمرز دریایى ایران با کشورهاى عراق، کویت و امارات متّ
 ۀ ولى به نتیج،ویژه عراق و کویت صورت گرفت هاى ایران و این کشورها ب همذاکراتى جهت افراز مرز فالت قارّ

  .رضایتبخشى منجر نشد
ى میان کشور ما و کشورهاى عراق، یه و تعیین قلمروهاى دریاترین الزاماتى که در خصوص افراز فالت قارّ مهم

  :دباش  به قرار زیر مى، عربى وجود داردۀحدکویت و امارات متّ
  
  : هاى اقتصادى  ضرورت-الف 

ه در خلیج فارس وجود قارّى و افراز فالت یزام به تحدید حدود قلمروهاى دریاترین ضرورت اقتصادى در ال مهم
از جمله آنها . بستر خلیج فارس داراى بزرگترین میادین نفت و گاز است. باشد مى) نفت و گاز(هاى انرژى  حامل
 کیلومترى ایران از این میدان 3700 سهم .ع اشاره کرد کیلومتر مرب9700ّتوان به میدان گاز پارس جنوبى به مساحت  مى

 ذخایر گاز ایران  از درصدچهل گاز دنیا و بالغ بر  کلّ ازدرصدهشت که است ب گاز  مکعّ تریلیون متر13/130حدود 
  ).27، ص 1376نفت، گاز، پتروشیمى (باشد  می

اى خلیج فارس بر استفاده از منابع واقـع در بـستر خلـیج فـارس و نفـت و گـاز                   هم اکنون سیاست کشورهاى کرانه    
ز آنجاکه به احتمال قوى با پیشرفت تکنولوژى در آینده شـاهد کـشف منـابع                ا. ه متمرکز گردیده است   مناطق فالت قارّ  

ـ              تا ه انرژى در بستر خلیج فارس خواهیم بود، بنابراین ضرورت دارد          قابل توجّ  ى  در جهـت حفـظ و صـیانت از منـافع ملّ
 .پذیردصورت  اى هافراز مرزهاى فالت قارّبرای کشورمان اقدامات عملى 

  
 و جغرافیایى یهاى سرزمین  کشمکش حلّ،تى امنیّ–ترین الزام سیاسى  به عنوان مهم: المللى تى و بینمنیّ، اهاى سیاسى ضرورت -ب

 ژئوپولیتیکى منطقه -ى یمعموالً از منازعات جغرافیا. استاى   خلیج فارس عامل بسیار مهم در مناسبات منطقهۀدر منطق
شود که بستر مساعد جهت گرفتار شدن  بى یاد مىهاى درون عر  عربى و کشمکش-به دو گونه منازعات ایرانى 

 مداخالت دیگران را ۀ از طرفى وجود این اختالفات زمین.کشورهاى منطقه در دام اختالفات ارضى و مرزى است
 .آورد فراهم مى

   :تىگیرى سه رژیم امنیّ با وجود شکل



 

  ؛1971تى انگلیسى از قرن نوزدهم تا  رژیم امنیّ-1
  ؛1979 تا 1971 سعودى از -انى تى ایر رژیم امنیّ-2
  .ى از زمان پایان جنگ سرد تاکنونیتى امریکا رژیم امنیّ-3 

. برد تى مبتنى بر عالیق و منافع تمام کشورهاى منطقه رنج مى خلیج فارس همچنان از فقدان یک رژیم امنیّۀ منطق
ق باشد و این مهم محقّ ت مىعناصر بومى امنیّها و  گام نخست در دستیابى به آنچه تاکنون مقدور نبوده، تأکید بر آمیزه

  .ىی اختالفات و منازعات جغرافیاشود مگر با حلّ نمى
تعیین . باشد ت مىیّاهمّالمللى پر  بین-تى  پیشین افزود که یک الزام امنیّۀت محیط زیست را نیز باید به مقولامنیّ

 جهت حفظ محیط زیست 1982نى و کنوانسیون ت براساس معاهدات جهاى در دریا و پذیرش مسئولیّقلمروهاى ملّ
گفته  ل پیشئه به مسابنابراین با توجّ. باشد جان و جاندار خلیج فارس مى امل مهم در سالمت زندگى طبیعت بىدریا، ع

و ال گردیده اى فعّ هو سایر الزامات، ضرورت دارد دستگاه دیپلماسى کشورمان جهت تعیین حدود مرز فالت قارّ
  . کارآمدى را در پیش گیردهاى استراتژى

  
 :ى ایران و عراقیامرز دری

اى   کیلومتر است که در مقایسه با سایر کشورهاى کرانه18/5المللى  هاى آزاد بین میزان دسترسى عراق به آب
گرفتار آمده  در نتیجه عراق در دام جغرافیاى سیاسى دشوار خود. خلیج فارس بسیار کم و قابل چشم پوشى است

این کشور از زمان پیدایش خود تحت .  تجارب تلخى را آزمودند،ى از این مشکلیام پیشین عراق براى رهاحکّ. است
مرزى بوده و در حقیقت عراق  تاکنون با کشورمان داراى اختالفات ارضى و )1920سال(ت انگلستان قیمومیّ
 مرزهاى خشکى ر مربوط به اختالفات درترین بخش اختالفات دو کشو مهم .خوار اختالفات عثمانى با ایران شد میراث

 .ى بخش ناچیز اختالفات را تشکیل داده استیبوده و مرزهاى دریا

در پى اقدام دولت ایران جهت . گردد  باز مى1330 ۀ ایران و عراق به اواخر دهۀزمان آغاز بحث فالت قارّ
هاى  ى نفت ایران و سایر شرکتا شرکت ملّه از طریق عقد قراردادهاى نفتى ببردارى از منابع نفتى فالت قارّ بهره

 1957 نوامبر موسوّ بیستاعتراض عراق در . اى نسبت به این امر اعتراض نمود هالعیّخارجى، دولت عراق با صدور اطّ
 ، خود در خلیج فارس سخن گفتندۀلین بار از فالت قارّها در این سال براى اوّ عراقى. صورت گرفت) 1336آذر دوّم (

ص ارشد نروژى به نام کوچرون آموت جهت تى از یک متخصّا پس از مدّامّ.  آن نکردندۀاى به محدود ولى اشاره
 کار آموت مورد اعتراض ایران و کویت قرار ۀنتیج. ر در خلیج فارس دعوت کردند این کشوۀتحدید حدود فالت قارّ

بر اساس تحدید . ى عراق لحاظ گردیده بودیرو دریا قلمء ایران و کویت جزۀیى از فالت قارّها  چرا که بخش؛گرفت
 این ۀبردارى از منابع نفتى در فالت قارّ وزارت نفت عراق حقوق بهره) 1339مرداد  (1960حدود یکجانبه، در اوت 

  ).198،ص 1997رضوی (کشور را مطرح کرد 



 

  بین دو طرف جهت حلّدر ژنو خوشبینى) 1342مهر  (1963با شرکت عراق در اجالس سران اوپک در اکتبر 
 از عراق دیدار و مذاکراتى در مورد مرزهاى 1342ماه  پس از اجالس ژنو یک هیأت ایرانى در آبان. ل پدید آمدئمسا

از ایران ) 1967مارس  (1345حمان عارف رئیس جمهور عراق در اسفندماه عبدالرّ. اى دو کشور انجام داد هفالت قارّ
ل موجود در روابط دو جانبه از جمله تحدید ئهت مذاکره در خصوص مساد را جدیدار کرد و دو کشور تمایل خو

 ۀ آنلط مورد تأکید واقع شد تا از جملهاى مخت ه به طور رسمى اعالم کردند و تشکیل کمیسیونحدود فالت قارّ
 24کیهان (دامه یابد ا)  نفت شاه-نفت خانه ( استفاده از منابع نفت ۀه و نحومذاکرات مربوط به تحدید حدود فالت قارّ

  ).1345اسفند 
ام عراقى نسبت به ایران از این تاریخ حکّ. ف مذاکرات گردید باعث توق1968ّوقوع کودتاى حزب بعث در سال 

ت عربى بودند دست گرفتن رهبرى به اصطالح امّ چراکه در تعقیب ب؛لتى کامالً تهاجمى به خود گرفتندو منافع آن حا
 عراقى ۀالعرب را رودخان ها شطّ لین اقدام عراقىدر اوّ. شد ایجاد دشمن مشترک عربى تعقیب مىل به و این امر با توسّ

هاى   نیروهاى نظامى ایران به حال آماده باش کامل درآمدند و درگیری،ج شدن روابط دو کشوربا متشنّ. اعالم کردند
 پانزدهسن همجوارى میان ایران و عراق در  حۀعقد معاهد. اق افتاد دو کشور اتفّپراکنده و خونین در طول مرزهاى

 باعث تثبیت اوضاع ،که با میانجیگرى بومدین رئیس جمهور وقت الجزایر انجام شد) 1975مارس  ششم (1353اسفند 
اى مشترک   رودخانه،هاى قبل از آن عامل درگیرى شده بود  سالالعرب که طىّ در مرزهاى دو کشور گردید و شطّ

شروع جنگ تحمیلى که با زیر پا . آن مرز دو کشور تا شمال خلیج فارس تعیین گردید تالوگ محسوب و خطّ
سال امکان هشت ت  آن به مدّۀ عراق بود و ادامۀ حاکم ساقط شدام حسینط صدّگذاردن توافقات انجام شده توسّ

  .هرگونه توافقى را از بین برد
ران و عراق به توافق همه جانبه در خصوص تحدید هاى گذشته باعث عدم دستیابى ای  دههاى که طىّ موانع عمده
 :اند عبارتند از ى گردیدهیحدود مرز دریا

  ).163،ص 1996شفیلد  (وجود آوردبهاى فراوانى را  طمع ارضى عراق نسبت به استان خوزستان که چالش  -1 
ى ایران به عنوان دشمن تالش عراق در رهبرى اعراب و در اختیار گرفتن جایگاه مصر در این زمینه و معرف  -2 

  .مشترک اعراب
  . ایران در خلیج فارسۀ عربى نسبت به جزایر سه گانۀحدعاى سرزمینى امارات متّام عراقى از ادّحمایت حکّ -3

  .دخالت در امور داخلى ایران و افروختن آتش جنگ تحمیلى -4

اى ایران و  هه یک ساق آن مرز فالت قارّ کی استاقینالسّ  عراق در صورت افراز به شکل مثلث متساوىۀفالت قارّ
خط ) 2 (ۀت تأثیر نقطث به علّشمالى این مثلّساق . اى عراق و کویت خواهد بود هعراق و ساق دیگرش مرز فالت قارّ

ه به سمت دچار خمیدگى قابل توجّ  29059500و عرض ً  49033550 بهرگان با طول جغرافیایى ًۀ ایران در دهانأمبد
  .دجنوب خواهد ش



 

ه مینا البکر و االمیّ. گونه منبع انرژى کشف نگردیده است در این بخش از شمال خلیج فارس تاکنون هیچ
 عراق نه تنها ۀرژیم گذشت. اند ا را احداث نمودهها جهت صدور نفت خود آنه هاى نفتى هستند که عراقى ترمینال

 بلکه نسبت به گفتگوهاى ایران و ،کویت نداشت خود با ایران و ۀ مشخصى جهت افراز فالت قارّۀهیچگونه برنام
مرداد ونهم  بیست (2000 اوت بیستم سابق این کشور در ۀوزیر خارج. شان معترض بود ریائىکویت جهت تعیین مرز د

 ۀ خودوى در این نامه خواستار رعایت حقوق عراق در فالت قارّ. له اعتراض کردئاى به این مس با ارسال نامه) 1379
 نمایندگان ایران و کویت ،)2000 1شورای امنیّت( المللى اعالم کرده بود  توافقات دو جانبه را فاقد اعتبار بینگردیده و

  .نگارى را در پى داشت  عراق پاسخ مبسوطى ارائه دادند که چندین نوبت نامهۀدر سازمان ملل به اظهارات نمایند
ى ایران با عراق بسیار یت در خصوص تحدید مرز دریا دو نوباقل در دیپلماسى ایران حدّ،هاى گذشته  دههطىّ

ا بودن ه به مهیّدر این سال با توجّ. گردد می الجزایر باز 1975ل به زمان عقد قرارداد نوبت اوّ. ضعیف عمل کرده است
 ولى دلیل عدم ،ى دو کشور فراهم بودی امکان تحدید حدود مرز دریا،ایران نظامى -تمام شرایط و برترى سیاسى

 .یگیرى آن بیان نگردیدپ

 ارتش عراق کویت را به اشغال خود در 1990م اوت در دوّ. گردد  باز مى1369مین فرصت تاریخى به تابستان دوّ
بس در مرزهاى این  ام حسین رئیس جمهور وقت عراق براى اطمینان خاطر از برقرارى آرامش و آتشصدّ. آورد

، ءت ایران انجام داد که در آن خواستار عادى سازى روابط، آزادى اسراکشور با ایران، مکاتباتى با رئیس جمهور وق
ام حسین در  عاقبت صدّپس از چندین نوبت نامه نگارىّ. شد... المللى و عقب نشینى نیروهاى دو کشور به مرزهاى بین

شنهاد شما مندرج  با پی":اى به اکبر هاشمى رفسنجانى نوشت در نامه) 1369مرداد وسوم  بیست (1990 اوت چهاردهم
باشد، ضمن مرتبط دانستن آن با   مى1975که ناظر بر لزوم مبنا قرار دادن عهدنامه  1990در نامه جوابیه هشتم اوت 

  ).233، ص 1371جعفرى ولدانى  ("شود  شوراى امنیت موافقت مى598اصول قطعنامه 
فانه سّأولى متگیری شود؛  عیّت ویژۀ زمانب بهرهرفت تا از این موق می انتظار  حاکم بر عراقّۀه به وضع آشفتبا توجّ

مشکل . دستگاه دیپلماسى کشور ما یک فرصت مهم را از دست داد و افراز مرز دریایى دو کشور چون قبل عملى نشد
د باشد و آن عدم پذیرش مجدّ دیگرى متعاقب آن بروز کرد که بازتاب سیاست خارجى غیر کارآمد آن دوره مى

ام پیشین این کشور عمل به این حکّ. رى میان ایران و عراق و عملى نکردن آن از سوى عراق بود حسن همجواۀمعاهد
  ).1380 خرداد 6کیهان (پوشى ایران از اخذ غرامت جنگى کردند  قرارداد را منوط به چشم

  
  مرز دریایى ایران و کویت

. گردد  باز مى1340 ۀبه اوایل ده دو کشور ۀآغاز مذاکرات ایران و کویت در خصوص تحدید حدود فالت قارّ
. ید نمودندک مذاکرات تأۀتگو کردند و بر ادام در ژنو دیدار و گف1963 نمایندگان دو کشور در اکتبر ،لین اقدامدر اوّ

                                                                                                                                                     
 
1- Security Council.  



 

به امضاء وزیر ) 1965ژوئن نهم  (1344 خرداد ماه نوردهم ایران و کویت در تاریخ ۀماتى مربوط به فالت قارّطرح مقدّ
 طرفین تصمیم گرفتند تا اثر جزایر کوچک و ءدر ابتدا.  کویت و کاردار سفارت ایران در کویت رسید وقتۀخارج

  . نادیده بگیرند،توانند تحدید حدود را مشکل و پیچیده کنند ارتفاعات جزرى را که مى
از تمام جزایر خواستار استفاده ) 1965اکتبر هجدهم  (1344 مهرماه وششم بیستلین طرح خود در ها در اوّ کویتى

 .به عنوان نقاط مبدأ شدند) قرینیه(دو طرف از جمله خارک، گروه فیلکه و جزایر قارى 

ه به اعتراض عربستان طرف ایرانى طرحى ارائه کرد که با توجّ) 1965اکتبر نوزدهم  (1344 مهرماه وهفتم بیستدر 
اى که مورد   خواستار تعیین دقیق محدوده،)تحت امتیاز کمپانى شل(بردارى کویت   مورد بهرهۀسعودى به محدود

 . گردید،اعتراض عربستان سعودى نیست

 بیطرف و در نهایت ۀ کویت و منطقۀ فالت قارّۀیران انجام مذاکرات توأمان دربار اۀگر نماینددرخواست دی
 .دعوت از عربستان سعودى جهت شرکت در مذاکرات بود که مورد توافق کویت واقع نگردید

 بین ایران و کویت را ۀر بر ترسیم مرز فالت قارّهمان سال عوامل مؤثّ)  اکتبر21( مهرماه 29ران در تاریخ  ایۀنمایند
 :به شرح زیر بر شمرد

  .)1(اصل واقعیات-1 

    .)2(اصل اعمال حقوق -2 

   .اعمال اصل انصاف -3
 اقتصادى و ۀنه، شرایط توسعت، درآمد سرادر نظر گرفتن شرایط اقتصادى دو کشور از جمله تعداد جمعیّ -4 

   مصرف داخلى نفت
 و).1380وزارت خارجه(قوق و منافع طرفین ت موجود در رابطه با تضمین حوضعیّ -5

 .لین دوره بدون نتیجه پایان یافتمذاکرات دو کشور در اوّ

در .  منجر نشداى  ولى مانند مذاکرات قبلى به نتیجه، در تهران انجام شد1346ماه  اگرچه مذاکرات بعدى در دی
 مبدأ دو طرف مطرح گردید که توافق  بیطرف و نقش جزایر در خطّۀ منطقۀلى چون فالت قارّئاین مذاکرات مسا

 به عنوان وزیر 1354فروردین  وپنجم بیستى نفت ایران در تاریخ در گزارشى که شرکت ملّ. دوجانبه حاصل نشد
پذیرش اثر ) 1968 ۀژانوی (1346ماه   توافق در مذاکرات دی تصریح شده بود که اصول مورد، وقت ارسال کردۀخارج

س الیاحى در طرف أو جزایر فیلکه و ارتفاعات جزرى ر خارک و فشت المواء در سمت ایران ۀرصددرصد جزی
 وقت کویت در تاریخ هشتم بهمن ماه ۀ وقت ایران به وزیر خارجۀاى که وزیر خارج ن موضوع در نامهای. کویت بود

  ).251، ص 1349 اخبار و اسناد( نیز آمده است ،ارسال نمود) 1969 ۀژانویوهشتم  تبیس (1347

                                                                                                                                                     
 
1- The principle of fact 
2- The principle of law 



 

در این . ادامه یافت) 1968دسامبر  (1347داً در آذرماه  ایران و کویت مجدّۀمذاکرات تحدید حدود فالت قارّ
 ۀیر صددرصد جزیر تنها به تأث1346 مذاکرات هیأت کویتى با خوددارى از پذیرش اصول مورد توافق در مذاکرات

  . کویت رضایت داد که مورد موافقت طرف ایرانى قرار نگرفتۀ اختصاصى فالت قارّۀخارک در منطق
 .ى صورت نگرفتین ایران و کویت در مورد مرز دریااى بی گونه مذاکره  هیچ1370 و 1360، 1350هاى   دههطىّ 

 :توان به شرح زیر بر شمرد موانع عمده در این زمینه را مى 

 .اختالف در خط مبدأ طرفین و نقش جزایر در آن که در حال حاضر نیز مورد اختالف است -1

 .)سابقاً بیطرف( تقسیم شده ۀ منطقۀفالت قارّ  -2 

  .ىین کشور با کویت در خصوص مرز دریادخالت رژیم پیشین عراق و عدم توافق ای -3 

  .باشد مى) ورهالدّ( انرژى آرش ۀجود حوز و،ت یافتهیّهاى اخیر اهمّ  سال دیگرى که طىّۀلئمس -4
ب  تریلیون فوت مکعّسیزدهذخایر گازى این میدان .  کشف کرد1967را کویت در سال ) ورهالدّ(میدان آرش 

ت ایران و کویت بر این حوزه، عاى مالکیّت ادّ به علّ.)1379 تیرماه 13ایرنا (شود  برآورد مى) ب میلیارد مترمکع368ّ(
 . آن تاکنون به تعویق افتاده استبردارى از بهره

عربستان سعودى و . ات اکتشاف و حفر چاه نمود آرش اقدام به انجام عملیّۀ ایران در حوز1379 اردیبهشت ماه در
متعاقب این اعتراض، . به این اقدام ایران اعتراض کردند) 1379اردیبهشت وسوم  بیست (2000 مه سیزدهمکویت در 

طبق . ف کردرا متوقّ بردارى از آن  بهره،ت این میدانت مالکیّورمان تا نهایى شدن وضعیّ کشۀشرکت نفت فالت قارّ
ن بین ل به مشترک بودن آئ ولى مقامات کویتى قا،ق دارداظهارات زنگنه وزیر نفت کشورمان، این میدان به ایران تعلّ

  ).1379تیرماه  2 ایرنا(ایران و کویت هستند 
ه را که حدود  نمایندگان دو کشور مذاکرات مربوط به تحدید حدود فالت قارّ،ش آرۀ حوزۀلئد مسبا طرح مجدّ

 .اند که هم اکنون هم ادامه دارد شروع کرده) 2000دسامبر  (1379ل مانده بود از آذرماه سه دهه معطّ
  
    عربىۀحدى ایران و امارات متّیمرز دریا

اند تعیین  ون تالش کردهمقامات این فدراسی. نشده است عربى تاکنون تحدید ۀحدى ایران و امارات متّیمرز دریا
  . ابوموسى نمایندۀ جزیرۀلئبه مس این فدراسیون با ایران را مرتبط ۀى و افراز فالت قارّیمرز دریا

ى هاى خاصّ  عربى نسبت به سایر مرزها در خلیج فارس از ویژگیۀحدى ایران و فدراسیون امارات متّیمرز دریا
م عدم ویژگى دوّ. باشد ان مى دو قسمت بودن مرز در خلیج فارس و دریاى عمّ،لین ویژگى آناوّ. برخوردار است

 عربى است و بر اساس قانون ۀحد فدراسیون امارات متّۀرات تشکیل دهندیکپارچگى سرزمینى و چند بخش بودن اما
یک اعضاء این اه تأیید یکه باید بى و افراز فالت قارّی اقدامى جهت تحدید حدود مرز دریا هر،تاساسى موقّ

 .فدراسیون برسد



 

باشد که پیشتر اشاره   مى1350 ۀ عربى تحدید بخشى از آن در دهۀحدى ایران و امارات متّیم مرز دریاویژگى سوّ
  .گردید

هاى نفتى کشف  بیشترین حوزه. دباش هاى نفت و گاز مشترک مى  وجود حوزه، این مرزویژگى چهارم و مهمّ
از آنجاکه براساس قوانین داخلى امارات .  عربى قرار داردۀحدج فارس بین ایران و امارات متّ مشترک در خلیۀشد
هاى مشترک را به نام  ین حوزه بنابرا،باشد  هر امارت مالک اصلى منابع زیرزمینى واقع در آن امارت مى عربىۀحدمتّ

هاى ابوظبى، شارجه، و  ین ایران و امارتاین میادین مشترک ب. شناسیم هاى مقابل مى  مشترک ایران و امارتۀحوز
 .باشند  منابع ارزشمند در خلیج فارس مىءهستند که جز دوبى واقع

هاى قدیمى در خلیج فارس است که ایران و امارت شارجه مالک مشترک آن   نفتى مبارک از حوزهۀحوز
 آن در  از درصد75واقع است که ) سابقساسان (بین ایران و امارت ابوظبى میدان مشترک نفت و گاز سلمان . باشند مى
 .شود نامیده مى» ابوالبخوش«هاى ابوظبى قرار دارد که  ه در آب بقیّ  درصد25هاى ایران و  آب

میدان . این میدان در دوبى به فاتح مشهور است. میدان نفتى نصرت بین ایران و امارت دوبى مشترک است
ت برداشت بیشتر بى به فالح شهرت دارد که در حال حاضر به علّمشترک دیگر، میدان نفتى فرزام است که در دو

  ). 1380وزارت نفت ( مهاجرت نفت به یک مشکل اساسى تبدیل شده است ،ط دوبىتوسّ
 عوامل گوناگونى در عدم تحدید حدود ،گذرد  مىهحد بیش از سه دهه که از تأسیس فدراسیون امارات متّطىّ
  :که عبارتند از  ر بودهثّؤ دو کشور مۀفالت قارّ

  .  عربى علیه جزایر ایرانى در خلیج فارسۀحدطمع ارضى امارات متّ  -1
هاى تشکیل  ضعف قوانین داخلى امارات و وجود مشکالت ساختارى و سیاسى و عدم هماهنگى بین امارت  -2

 . آنۀدهند

  . عربىۀحداختالفات ارضى درون امارات متّ  -3

جزایر سه گانه به همراه سایر جزایر  . جزایر بوده استۀلئى دو کشور، مسیریاترین دلیل عدم تعیین مرز د مهم
اقدامات روسیه براى حضور در .  به اشغال نیروهاى انگلیسى در آمدندنوزدهمایرانى در خلیج فارس در اواخر قرن 

 جزایر ،ور روسیه بریتانیا جهت جلوگیرى از بسط و تقویت حض تاخلیج فارس یکى از عواملى بود که باعث گردید
لین گام جزایر قشم، هرمز و هنگام را اشغال کرد و در گام در اوّ. استراتژیک ایران در خلیج فارس را اشغال نماید

 ابوموسى را به شارجه و جزایر تنب را به ۀ جزیر1893وبى خلیج فارس، در سال  جنۀت شیوخ عرب حاشیبعدى به طرفیّ
 نوامبر ام سیهاى سیاسى ایران از همان ابتداى اشغال شروع و تا  تالش). 579 ص ،1369ممتاز (الخیمه ملحق کرد  رأس

اى بین ایران،  در این تاریخ توافق سه جانبه. داً بر این جزایر اعاده گردید ادامه داشتت ایران مجدّ که حاکمی1971ّ
اگرچه مقامات . فته پایان داد گردید که به مشکل پیش گء ابوموسى امضاۀانیا و امارت شارجه در خصوص جزیربریت



 

 عربى این توافق را نپذیرفتند و با هدایت و همراهى کشورهاى تندرو عربى شکایتى علیه ایران ۀحدفدراسیون امارات متّ
  . ولى شکایت آنان ثمرى بدنبال نداشت؛ت تسلیم کردندبه شوراى امنیّ

ام امارات فرصت را  حکّ،هاى بزرگ درته به شرایط منطقه و حضور قم خلیج فارس با توجّپس از جنگ دوّ
 موضوع جزایر را دوباره ،اى از پیش طراحى شده مغتنم شمرده، جهت رهایى از مشکالت داخلى خود با تنظیم دسیسه

 ابوموسى از ورود گروهى ۀدر این تاریخ مقامات ایرانى جزیر.  فراهم شد1992این بهانه در ماه آوریل . مطرح کردند
 عربى بودند و بدون آگاهى دولت ایران به ابوموسى ۀحدو فیلیپینى که در استخدام امارات متّهندى، پاکستانى 

هاى  تیّهایى مشکوک از سوى افرادى از ملّ ه فعل و انفعالها پیش متوجّ تایرانیان از مدّ.  جلوگیرى کردند،رفتند مى
اى ابوموسى دستگیر و در تهران  هاى کرانه بح در آقبالً یک هلندى مسلّ. گوناگون در اطراف این جزیره شده بودند

گى روابط  وقوع این مسئله باعث تیره). 7، ص 1373 اقتصادى، خرداد و تیر -العات سیاسى اطّ(زندانى شده بود 
 1991 اکتبر وهفتم بیسته شروع کرد و در المللى کردن این قضیّ  تالش زیادى را جهت بینحدگردید و امارات متّ

  .ت براین جزیره کردعاى مالکیّلین بار ادّحد اوّاى در سازمان ملل متّ با انتشار بیانیه) 1371 ماه پنجم آبان(
 خواستار مذاکره شده و در عین حال بر ،مقامات کشورمان موضوع پیش آمده را صرفاً سوءتفاهم عنوان کرده

آمیز   مسالمتتمایل ایران براى حلّ. ندا  ابوموسى تأکید کردهۀت ایران بر جزیرت و مالکیّقابل مذاکره نبودن حاکمیّ
 عربى در خصوص ۀحددر حال حاضر موضع امارات متّ. این سوءتفاهم همواره به مقامات اماراتى اعالم گردیده است

ل و ئت گریز از مساا با این وجود به علّ امّ؛ى اعراب دچار چالش گردیده استت عدم حمایت جدّگانه به علّ جزایر سه
  . همچنان بر طمع ارضى خود تأکید دارد،له جهت وحدت آفرینىئو سوء استفاده از این مست داخلى مشکال

  
  گیرى نتیجهخالصه و 

 عربى و به ضرر کشور ما بوده ۀحدى به نفع عراق و امارات متّی عدم تعیین و تصویب مرز دریا،م استآنچه مسلّ
ت کشور کویت متفاوت ا در این بین وضعیّامّ. اند ده خود بوۀدنبال اهداف ویژ ه چراکه مقامات این دو کشور ب؛است
المللى و با استفاده از پشتوانه حضور دیگران در منطقه مشکالت   با حمایت جامعه بین تاکند این کشور تالش مى. است

  . و فصل نمایندخود را حلّ
هاى خود تجدیدنظر  ر برنامه دستگاه دیپلماسى ما باید د،ى کشورمان با کشورهاى پیش گفتهیبراى تعیین مرز دریا

که در  این  کما؛هاى بسیار عالى شده است ضعف در گذشته باعث از دست رفتن فرصت.  آنها را کارآمد نماید ونموده
 تبلیغات داخلى و خارجى در کشور ما بسیار ، ابوموسىۀحده علیه جزیرعاى سرزمینى امارات متّل مانند ادّئبرخى مسا

 عربى صورت گرفته و ۀحدهاى تبلیغاتى زیادى در این زمینه از سوى امارات متّ تالشکه   در حالی،ضعیف بوده
 .گیرد مى



 

هاى گذشته هر یک از آنها به   سال چراکه طىّ؛باشد  دیگر عدم واگذارى امتیاز به کشورهاى پیش گفته مىۀنکت
راق از پرداخت غرامت جنگى طفره  بعثى عۀام ساقط شدحکّ. اند هاى ایرانیان بهره برده اشکال گوناگون از موهبت

  .له در ابهام استئت آمریکا بر این کشور این مسرفتند و با حاکمیّ
ى و تبلیغاتى هاى مادّ  هم در دوران رژیم گذشته که در برابر تهدیدهاى عراق قرار داشتند از حمایت،ها کویتى

 .استفاده کردندط عراق از خدمات ایرانیان ایران بهره بردند و هم پس از اشغال توسّ

 ساالنه از طریق باز صدور، ،اند ل سیاسى تأکید کردهئا بودن امر اقتصادى از مسامقامات اماراتى که همواره بر مجزّ
ى ی نیست که در خصوص افراز مرز دریابنابراین به هیچ وجه جایز. کنند میلیارد دالر کاال به ایران صادر مىپنج بیش از 

  .به آنها امتیاز بدهیم
هاى  ى کشورمان در حوزهق بیش از نیمى از خلیج فارس به کشورمان از یک سو، و ضرورت حفظ منافع ملّلّتع

 افراز مرز دریایى کشورمان با سه کشور ، از سوى دیگرمشترکى که در آینده در خلیج فارس کشف خواهند شد
المللى انجام  تى و بیناى سیاسى، امنیّه عالوه بر آن ضرورت. سازد  عربى را ضرورى مىۀحدعراق، کویت وامارات متّ

اى در   منازعات جغرافیایى و ژئوپولیتیکى نه تنها بستر الزم را براى همگرایى منطقهحلّ. دکن امى مىى را الزچنین مهمّ
از جهتى چنین اقداماتى باعث . برد هاى دیگر را نیز از بین مى  دخالت قدرتۀ بلکه زمین،آورد خلیج فارس فراهم مى

 زیادى از بین اى با تأکید بر عناصر بومى تا حدّ تى منطقهگیرى ساختار امنیّ هاى اساسى در مقابل شکل شود تا چالش مى
تى مبتنى بر گیرى نظام و رژیم امنیّ هاى دیرین ساکنین منطقه که همانا شکل صورت یکى از آمال بروند که در این

  . شد برآورده خواهد،اى است عناصر و لوازم بومى منطقه
  

 این مقاله حاصل طرح و پژوهشى با همین عنوان است که با استفاده از اعتبارات معاونت پژوهشى :رقدردانى و تشکّ
محترم معاونت اندرکاران  وسیله از مسئولین و دست  گردیده است که بدینء جغرافیا اجراۀسدانشگاه تهران در مؤسّ
  .آید  تشکر بعمل مىۀسسّؤپژوهشى دانشگاه و م
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