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Abstract 
The Convention on the Legal Status of the Caspian Sea has created a new and 

unique legal regime which is based on the division of the Caspian Sea’s water-

column into the maritime areas of the littoral States as opposed to the Common 

Maritime Space. Therefore, baselines fulfill an essential function in the new legal 

regime of the Caspian Sea as the outer limits of the littoral States maritime zones 

will be measured from their established baselines and the outer limits will, in turn, 

determine the spatial scope of the common maritime zone. Meanwhile, the 

Convention has adopted a singular approach to the issue of baselines. Aside from its 

distinctive definitions and provisions on normal and straight baselines, the 

Convention provides that the methodology for establishing straight baselines shall 

be determined in a separate agreement among all the parties. On that account, a 

critical element of the new legal regime of the Caspian Sea will be developed in 

subsequent negotiations that are on-going as of this writing. What makes this 

agreement even more significant is the key concession granted to Iran in this respect 

as the other littoral States have undertaken to take Iran’s disadvantageous coastal 

geography into account. This paper will examine the Convention on the Legal Status 

of the Caspian Sea in terms of its provisions on baselines as well as the challenges 

and solutions facing Iran’s legal diplomacy regarding the agreement on the 

methodology for establishing straight baselines. 
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 خط مبدأ در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر
 پژوهشی( _ یمعلنوع مقاله: )

 
 *ساسان صیرفی

 

 چکیده
فردی برای این پهنۀ آبی کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر رژیم حقوقی جدید و منحصربه

شالودۀ آن تقسییم سی و و سی ون آر درییای خیزر بیه منیایی درییایی         پدید آورده که سنگ
لحاظ، خط مبدأ کارکردی بنییادی  حلی در مقابل پهنۀ دریایی مش رک است. بدینکشورهای سا

در رژیم حقوقی نوین دریای خزر دارد، زیرا حدود خارجی منایی دریایی کشیورهای سیاحلی از   
گیری خواهد شد که خود دامنۀ مکانی پهنۀ درییایی مشی رک را   خ وط مبدأ تعیینی آنها اندازه
ای بیه موضیوخ خیط مبیدأ     ی دیگر، کنوانسیون مزبور رویکرد وییهه مشخص خواهند کرد. از سو

اتخاذ کرده است. گذش ه از تعاریف و مقررات خودویهۀ کنوانسیون دربارۀ خ وط مبیدأ ایادی و   
در میورد رو  ترسییم خ یوط مبیدأ مسی قیم در ایین        ای جداگانهنامهمس قیم، انعقاد موافقت

 یایی در نینو یحقوق میاز رژ اساسیانصر  کیتحقی ، بینی شده است. بنابراینکنوانسیون پیش
که اینک در جریان است. آنچیه بیه ایین     شدهموکول  ی کشورهای ساحلیخزر به مذاکرات بعد

بخشد، ام یاز کلیدی است که ایران در این خصیو  تحصییل   نامه اهمی ی دوچندان میموافقت
جغرافییای  « عیت نامسیااد وضی »انید کیه   کرده است، چه سایر کشورهای ساحلی م عهید شیده  

نامۀ مذکور ملحوظ کنند. مقالۀ حاضر به بررسی مقررات کنوانسییون  ساحلی ایران را در موافقت
هیا و راهکارهیای پیشیروی دیالماسیی     دربارۀ خیط مبیدأ و چیالش    خزر یایدر یحقوق تیوضع

 پردازد.نامۀ رو  تعیین خ وط مبدأ مس قیم میحقوقی ایران در خصو  موافقت
 

 دواژگانکلی
خط مبدأ اادی، خ وط مبدأ مس قیم، رژیم حقوقی نوین دریای خزر، کنوانسیون آک ائو، گیروه  

 نامۀ رو  تعیین خ وط مبدأ مس قیم.موافقت کاری االی کشورهای ساحلی دریای خزر،
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 مقدمه
میالدی(، کنوانسیون وضعیت حقیوقی درییای    5581اوت  85خورشیدی ) 8930مرداد  58در 
شود( در جریان پنجمیین اجیال    خوانده می« کنوانسیون آک ائو»این پس به اخ صار )از  8خزر

تیائو( در قزاقسی ان تشیکیل    سران کشورهای ساحلی دریای خزر که در شهر بندری آک یائو )آق 
شده بود، به امضای رؤسای جمهوری آذربایجان، ایران، ترکمنس ان، روسیه و قزاقسی ان رسیید.   

و دهه مذاکرات کشورهای یادشده بود که در پی فروپاشی اتحاد جمیاهیر  این کنوانسیون ثمرۀ د
  5ریزی رژیم حقوقی نوین برای دریای خزر بودند.شوروی سابی درصدد پی

های فراوانی را دربارۀ رژیم حقوقی نیوین درییای   دانیم که امضای کنوانسیون آک ائو بحثمی
ۀ کلییدی در میورد   مسیلل ما در این میان، یک ایران از این پهنۀ آبی برانگیخت. ا« سهم»خزر و 

کنوانسیون آک ائو مغفول مانده و آن مقررات این کنوانسیون در خصو  خط مبدأ است. این در 
حالی است که در رژیم حقوقی نوین دریای خزر، خط مبدأ جایگاه و کارکردی بنییادی هماننید   

حقیوق   ونیکنوانس» به اخ صار سپ نی)از ا اهایملل م حد راجع به حقوق در 8315 ونیکنوانس
مبنیا  یاف ه است، چه در کنوانسیون آک ائو نیز دو من قۀ دریایی فاصیله  (شودیخوانده م «اهایدر

بینی شده است که حدود های سرزمینی و من قۀ ماهیگیری( برای کشورهای ساحلی پیش)آر
هیای  د، در این اینکه آرگیری شوخارجی آنها باید از خط مبدأ تعیینی هر کشور ساحلی اندازه

شیوند. از  های داخلی کشورهای سیاحلی محسیور میی   واقع در سمت خشکی خ وط مبدأ، آر
بینی شیده کیه   دیگر سو، بیرون از منایی دریایی کشورهای ساحلی پهنۀ دریایی مش رک پیش

 تابع رژیم ویهه به خود است. 
 فاده از خ یوط مبیدأ مسی قیم    در کنوانسیون آک ائو، همانند کنوانسیون حقوق دریاها، اسی 

بینی شده است و چنانکه خواهیم دید، ایین نیوخ خیط مبیدأ کشیورهای سیاحلی را قیادر        پیش
رغم تثبیت ارض منایی دریایی، وسعت این منایی را افزایش دهند. بیا ایین همیه،    سازد بهمی

ان نیسیت.  رویکرد کنوانسیون آک ائو به خ وط مبدأ مس قیم با کنوانسیون حقوق دریاهیا یکسی  
که کنوانسیون حقوق دریاها به قواادی مبهم در این خصو  بسنده کرده، کنوانسییون  درحالی

این ماده مقرر  4خود، در بند  8مادۀ  5آک ائو ضمن تجویز اس فاده از این نوخ خط مبدأ در بند 
 ۀهمی  نیبی  یانامیۀ جداگانیه  در موافقیت  دیبا میخ وط مبدأ مس ق نییرو  تع»کرده است که 

                                                           
.  https://www.mfa.gov.ir/files/mfa/caspian/hoghooghi.pdf: ن.ک. برای مالحظیۀ می ن فارسیی کنوانسییون     8

  http://en.kremlin.ru/supplement/5328: ن.کبرای مالحظۀ م ن انگلیسی کنوانسیون 

سال است که در قالی  چهیار نشسیت     58. کنوانسیون آک ائو حاصل مذاکرات کشورهای ساحلی دریای خزر یی 5
نشست گروه کاری تدوین  25 الب ه در س و کارشناسی در قال ی خارجه و ارؤسای جمهور، هفت نشست وزر

 دریای خزر انجام پذیرفت. کنوانسیون وضعیت حقوقی

https://www.mfa.gov.ir/files/mfa/caspian/hoghooghi.pdf
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بنابراین، کنوانسیون آک ائو تحقی یک انصر اساسی از رژیم حقوقی نیوین  «. شود نییها تعیرف
ای جداگانه موکول کرده است. در واقیع، از  نامهدریای خزر را به مذاکرات بعدی و انعقاد موافقت

آنجا که تمام کشورهای ساحلی خزر خواس ار اس فاده از خ وط مبدأ مس قیم هسی ند، اجیرای   
که نامۀ موصوف است، زیرا تا زمانیررات اصلی کنوانسیون آک ائو امالً منوط به انعقاد موافقتمق

خ وط مبدأ کشورهای ساحلی مشخص نشود، حدود منایی دریایی آنها نییز مشیخص نخواهید    
نامۀ تنظیم موافقت 8رتبۀ کشورهای ساحلی دریای خزرلحاظ، گروه کاری مقامات االیبود. بدین
دسی ور  کنوانسیون آک یائو را در صیدر    8مادۀ  4ین خ وط مبدأ مس قیم موضوخ بند رو  تعی

 خود قرار داده است.  کار
کنید، اهمییت   ۀ خط مبدأ در کنوانسیون آک ائو را دوچندان میی مسللآنچه ضرورت بررسی 

برای ایران است. چنانکه خیواهیم دیید، جغرافییای سیاحلی اییران در درییای خیزر         مسللهاین 
ای است که ایران را از حیث ترسییم خ یوط مبیدأ مسی قیم در وضیع نامسیاادی قیرار        نهگوبه
دهد. این مسلله سب  شد که ایران در واپسین مرحلۀ مذاکرات کنوانسیون آک یائو خواسی ار   می

کنوانسیون 8مادۀ  4ام یازی ویهه در خصو  خ وط مبدأ مس قیم شود. حاصل، جزء سوم بند 
 یهیا آر نییی را در تع یکشیور سیاحل   کیچنانچه شکل ساحل، »دارد: آک ائو است که مقرر می

در رو  فیوق ییعنیی رو     تیوضیع  نیی قیرار دهید، ا   ینامسااد تیآشکارا در وضع ا یداخل
در پیی امضیای کنوانسییون آک یائو،     «. ترسیم خ وط مبدأ مس قیم[... مدنظر قرار خواهد گرفت

زیر امور خارجۀ ایران به وزرای خارجیۀ دیگیر   دولت ایران یی ااالمیۀ تفسیری که ضمن نامۀ و
کنوانسییون   8میادۀ   4مصداق ایین قسیمت از بنید     کهکشورهای ساحلی صادر شد، ااالم کرد 

ترتی ، مسللۀ اساسی خ یوط مبیدأ مسی قیم در رژییم حقیوقی نیوین       آک ائو، ایران است. بدین
های سیاحلی و در قالی    دریای خزر نه در کنوانسیون آک ائو، بلکیه در میذاکرات بعیدی کشیور    

حل خواهد شد و ایران به لحاظ ام ییازی کیه در    میخ وط مبدأ مس ق نیینامۀ رو  تعموافقت
نامیۀ  دست آورده است، بیش رین نفع را در ن یجۀ مذاکرات و مفیاد موافقیت  کنوانسیون آک ائو به
 مذکور خواهد داشت.

نسیون آک یائو چیه قواایدی در    این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش است که در کنوا
شیود  بیرای   خصو  خط مبدأ منایی دریایی مقرر شده و چه آثاری بر این قوااد م رتی  میی  

پس از نگاهی اجمالی به رژیم حقوقی نوین دریای خزر، به معضیل خ یوط    پاسخ به این پرسش
خ وط مبدأ  های تعیین رو  برای ترسیمپردازیم تا دشواریمبدأ مس قیم در حقوق دریاها می

مس قیم تبیین شود. ساس، مقررات کنوانسیون آک ائو در خصو  خیط مبیدأ بررسیی خواهید     

                                                           
 The High-Level Working Group on the« )رتبیۀ کشیورهای سیاحلی درییای خیزر     یکاری مقامات اال گروه» .8

Caspian Sea منظور نظارت بر اجرای ایین کنوانسییون تشیکیل شیده     کنوانسیون آک ائو به 83( به موج  مادۀ
 ت.است. این گروه کاری تا زمان نگار  مقالۀ حاضر دو نشست در باکو و نورسل ان )آس انه( تشکیل داده اس
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روی ها و راهکارهیای پییش  نامۀ رو  تعیین خ وط مبدأ مس قیم و چالششد. آنگاه به موافقت
 انعقاد آن خواهیم پرداخت.

 

 نگاهی اجمالی به رژیم حقوقی نوین دریای خزر
که جوان  م عددی  است آورده دیپد برای دریای خزر فردیمنحصربه یحقوق میآک ائو رژ ونیکنوانس

اند. پیش از ورود به بحث خوانده« قانون اساسی دریای خزر»که این کنوانسیون را را در بردارد، چندان
 شود. بعدیم ال   سازنهیزماصلی نگرشی اجمالی به ساخت این رژیم حقوقی خواهیم داشت تا 

 

 ح و ستون آب از بستر و زیربسترتفکیک سط .1
شالودۀ رژیم حقوقی مقرر در کنوانسیون آک ائو تفکیک اا باری س و و س ون آر دریای خیزر  
از بس ر و زیربس ر آن و تقسیم س و و س ون آر به منایی دریایی مشخص اسیت. بیه موجی     

منیایی   ،ینیرزمسی  یهاآر ،یداخل یهاخزر به آر یایدر یآب ۀمن ق»این کنوانسیون:  2مادۀ 
گونه که بخشی از سی و و سی ون آر   بدین«. شودیم میمش رک تقس ییایدر ۀو پهن یریگیماه

هیای  آر»که در سمت خشکی خط مبدأ واقیع شیده و    8«های داخلیآر»انوان دریای خزر به
مایل دریایی از خط مبدأ، تحیت حاکمییت کشیورهای سیاحلی قیرار       82به ارض  5«سرزمینی

ماییل درییایی قیرار     85به ایرض   9«من قۀ ماهیگیری»های سرزمینی بعد از آرخواهد گرفت. 
قیرار   4«پهنیۀ درییایی مشی رک   »های سرزمینی و منایی ماهیگیری خواهد داشت. خارج از آر

 (.8ند )شکل ایور برابر مجاز به اس فاده از آندارد که هر پنج کشور ساحلی به

و  8میادۀ   85ای دارد. به داللت بند وقی جداگانهاما بس ر و زیربس ر دریای خزر وضعیت حق
ییور کامیل بیین کشیورهای سیاحلی      کنوانسیون آک ائو بس ر و زیربس ر دریای خیزر بیه   1مادۀ 

های داخلی و سرزمینی، هیر ییک از   سان که بعد از بس ر و زیربس ر آرتقسیم خواهد شد، بدین
 2«بخیش »یربسی ر تحیت انیوان    اخ صاصیی از بسی ر و ز   کشورهای ساحلی دارای یک قسیمت 

هیای م علیی بیه    خواهد بود که نسبت به منابع یبیعی آن حقوق حاکمه خواهد داشیت. بخیش  
کشورهای ساحلی سراسر بس ر دریای خزر را شامل خواهد شد، چنانکه در قسم ی از درییا کیه   

م شود، س و و س ون آر حس  مورد مشمول رژیی های داخلی و سرزمینی واقع میخارج از آر
حقوقی من قۀ ماهیگیری و پهنۀ مش رک دریایی خواهد بود، اما در همین حال بس ر و زیربس ر 

 به کشورهای ساحلی تشکیل خواهد شد. اف هیاخ صا های این قسمت از بخش
                                                           

1. internal waters 
2. territorial waters 
3. fishery zone 

4. common maritime space 
5. sector 
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 مناطق دریایی کشورهای ساحلی و پهنۀ دریایی مشترک .2
یر را بیرای کشیورهای حاشییۀ    چنانکه بیان شد، کنوانسیون آک ائو سه من قۀ دریایی مشخص ز

(. 8های سرزمینی و من قۀ ماهیگیری )شکل های داخلی، آردریای خزر تعیین کرده است: آر
های داخلی و سرزمینی هر کشور ساحلی تحت حاکمیت کنوانسیون آک ائو، آر 6به داللت مادۀ 

زمینی، من قیۀ  های سیر شوند. پس از آرآن کشور قرار دارند و بخشی از قلمرو آن محسور می
کنوانسیون آک ائو، من قۀ ماهیگیری  8مادۀ  0ماهیگیری کشور ساحلی قرار دارد. به موج  بند 

 یآبی  ۀبرداشیت منیابع زنید    یاز حیی انحصیار   یست که در آن کشیور سیاحل  ایاز در یاکهیارب»
ان انیو برداری از آن بخش از منابع آبزی من قیۀ میاهیگیری کیه بیه    ، الب ه بهره«برخوردار است

ی قیرار دارنید، تیابع رژییم     سیاحل  یمش رک کشورها تیریتحت مد 8«منابع زندۀ آبی مش رک»
حفاظییت و  نامییۀموافقیت کنوانسیییون آک ییائو و  3میادۀ   2تییا  9ای اسییت کیه در بنییدهای  وییهه 
 مقرر شده است. 5خزر یایدر یآب ۀاز منابع زند نهیبرداری بهبهره

نیز منایی ماهیگیری کشورهای ساحلی در ام یداد  های داخلی و سرزمینی و که آراز آنجا 
یابنید و نیازمنید تحدیید    گیرند، با یکدیگر تداخل میی سواحل کشورهای مجاور یکدیگر قرار می

 یهیا حیدود آر  نییی تع: »مقرر شده اسیت آک ائو  ونیسنکنوا 0 ۀماد 9در بند رو حدودند، ازاین
 هیا بیا درنظیر   آن کشیور  نیا توافیی بی  سواحل مجاور بی  یدارا یکشورها نیب ینیو سرزم یداخل

ییور اسیت در میورد منیایی     . همین«انجام خواهد شد المللنیحقوق ب نیگرف ن اصول و مواز
حیدود منیایی    تعییین »دارد: کنوانسیون آک ائو مقرر می 3مادۀ  8ماهیگیری، لذا جزء دوم بند 

درنظیر  ها و با کشورآن  نیبه موج  توافی ب دیسواحل مجاور با یدارا یکشورها نیب یریگیماه
 انجام شود. المللنیحقوق ب نیاصول و مواز گرف ن

های داخلی و سرزمینی و منایی ماهیگیری، پهنۀ دریایی مش رک قرار خواهید  خارج از آر
اسیت   یآبی  یامن قیه »کنوانسیون آک ائو، پهنۀ دریایی مش رک  8مادۀ  3داشت. به موج  بند 

ها یرف ۀهم یواقع شده و اس فاده از آن به رو یریگیماه اییمن یاز حدود خارج رونیکه در ب
مش رک چندان در م ن کنوانسییون آک یائو تفصییل پییدا      رژیم حقوقی پهنۀ دریایی«. باز است

همۀ کشیورهای   این کنوانسیون، 85مادۀ  8و بند  9مادۀ  80و  1نکرده است. به داللت بندهای 
المی در پهنۀ مش رک برخوردارنید. همچنیین تعرییف    ساحلی از آزادی دریانوردی و تحقیقات 

کنوانسیون آک ائو داللت بر این دارد که همۀ کشیورهای   8مادۀ  3پهنۀ دریایی مش رک در بند 
 ند.ابرداری از منابع آبزی پهنۀ دریایی مش رکیور برابر مجاز به بهرهساحلی دریای خزر به

                                                           
1.shared aquatic biological resources 

در جریان چهارمین نشسیت سیران کشیورهای سیاحلی درییای خیزر در        5584سا امبر  53در  نامهاین موافقت .5
 :ر.کنامیه  االجرا شده اسیت. بیرای مالحظیۀ می ن موافقیت     الزم 5586مه  50به امضا رسیده و در  آس راخان

https://www.mfa.gov.ir/files/mfa/caspian/manabe_abi.pdf 
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 یم حقوقی نوین دریای خزر. مناطق دریایی کشورهای ساحلی در رژ1شکل 

 

 تقسیم بخشی بستر و زیربستر. 3
چنانکه ذکر شد، در رژیم حقوقی نوین دریای خزر سراسر بس ر و زیربس ر دریا بیه پینج بخیش    

ها تحت حاکمییت کشیورهای   به کشورهای ساحلی تقسیم خواهد شد. این بخش اف هیاخ صا 
حقیوق  »کنوانسییون آک یائو از   85میادۀ   9د و بنی  1میادۀ   8بند  ساحلی نیس ند، بلکه به داللت

 ۀتوسیع  میرتبط بیا  مشروخ  یاق صاد یهاتیفعال ریو سا ربس ریاز منابع ز یبردارحاکمه در بهره
ویهه برداری از منابع یبیعی بس ر و زیربس ر بهبرخوردارند. بنابراین بهره« ربس ریمنابع بس ر و ز

 ۀ کشور ساحلی صاح  آن بخش است. منابع نفت و گاز در هر بخش موضوخ حقوق حاکم

هیای کشیورهای مجیاور،    بیر بخیش  معناسیت کیه ایالوه   تقسیم کامل بس ر و زیربس ر بدین
های کشورهایی که سواحل آنها مقابیل یکیدیگر قیرار دارنید نییز نیازمنید تحدیید حیدود         بخش
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تعییین  »خیوانیم:  آک یائو چنیین میی    کنوانسییون  1مادۀ  8خواهند بود. در این خصو  در بند 
سیواحل   دارای یکشورها نیتوافی ب ییاز یر دیها باخزر به بخش یایدر ربس ریحدود بس ر و ز

انجیام   الملیل نیحقیوق بی   ۀشید شیناخ ه  اًاموم نیاصول و موازدرنظر گرف ن مجاور و مقابل، با 
هر یک از کشورهای ساحلی از بس ر و زیربس ر درییای خیزر بیه    « سهم»بنابراین، تعیین «. شود
افی بعدی کشورهای دارای سواحل مجاور و مقابل موکول شده اسیت و کنوانسییون آک یائو از    تو

آورد. الب ه تحدید حیدود بسی ر درییای    این حیث تغییری در وضع کنونی دریای خزر پدید نمی
هیای  ها در سالهای شمالی و میانی آن امالً من فی است، زیرا این قسمتخزر در مورد قسمت

هیای دوجانبیه بیین کشیورهای سیاحلی      نامهد کنوانسیون آک ائو به موج  موافقتپیش از انعقا
 -Bantekas, 2011; Roach & Smith, 2005: 3537، همچنیین  5اند )شیکل  تحدید حدود شده

کنوانسیون آک ائو در امل قسمت جنوبی بس ر دریای خیزر   1رو مورد اجرای مادۀ (. ازاین3549
 حدود میان آذربایجان و ایران و ترکمنس ان است. خواهد بود که نیازمند تحدید

 

 
 شدۀ بستر و زیربستر دریای خزر. نقشۀ مرزهای توافق5شکل 
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 چالش دیرینۀ خطوط مبدأ مستقیم در حقوق دریاها
هیا و راهکارهیای پیشیروی    وییهه چیالش  مقررات کنوانسیون آک ائو دربارۀ خط مبیدأ و بیه   شناخت
است که  پاییرید معضلگرو درک  در نامۀ رو  تعیین خ وط مبدأ مس قیم در دریای خزرموافقت

 شود.اند. در این بخش این موضوخ بررسی میدر حقوق دریاها پدید آورده خ وط مبدأ مس قیم
 

 خطوط مبدأ عادی و مستقیم در کنوانسیون حقوق دریاها  .1
کیه ایرض آنهیا در     دهشی بنیا  یی کشیورهای سیاحلی   حقوق کنونی دریاها بر پایۀ منیایی درییا  

مایل درییایی بیرای    85) شده است لیتبد یارف ۀو امروز به قاادکنوانسیون حقوق دریاها مقرر 
مایل دریایی برای من قۀ انحصاری  555مایل دریایی برای من قۀ نظارت،  54دریای سرزمینی، 

گییری ایرض ایین منیایی      رای انیدازه اق صادی و فالت قارۀ درونی و . . .(. واضیو اسیت کیه بی    
مبنا، نقاط مرجعی الزم است تا فاصله نسبت به آنها سنجیده شود. کیارکرد بنییادی خیط    فاصله

تبع آن حیدود خیارجی منیایی درییایی     مبدأ همین است. خط مبدأ، خ ی است که ارض و به
وخ خیط مبیدأ   شیود. در کنوانسییون حقیوق دریاهیا پینج نی      گیری میکشور ساحلی از آن اندازه

که دو نوخ اصلی آنها، یعنی خط مبدأ اادی و الب ه خ وط مبدأ مسی قیم   8بینی شده استپیش
اند. در زیر مقررات کنوانسیون حقوق دریاها دربارۀ ایین  وارد رژیم حقوقی نوین دریای خزر شده

 شود.دو نوخ خط مبدأ بررسی می
 

 خط مبدأ عادی .1. 1
 :ICJ, 2001کنوانسییون حقیوق دریاهیا انعکیا  یاف یه )      2ادۀ ای ارفیی کیه در می   بنابر قااده

para.212 که بر خط جزر در ام داد ساحل است »(، اصل این است که خط مبدأ منایی دریایی
ده شی ساحلی به رسیمیت شیناخ ه شیده، مشیخص      کشورکه از سوی  مقیا  بزرگهای نقشه
خ یی   9«خط جیزر »نامند. می 5«خط مبدأ اادی»، به همین لحاظ این نوخ خط مبدأ را «باشد

دهید.  بر روی نقشۀ دریایی است که محل تالقی خشکی با س و آر هنگیام جیزر را نشیان میی    
. الب ه ایین نک یه   هنگام جزر آر است یهمان خط ساحل کشور ساحلبنابراین، خط مبدأ اادی 

مخ لیف  را باید ملحوظ داشت که خط جزر به لحاظ وجود س وح مبنای کشندی مخ لف، انواخ 
 4تیرین جیزر نجیومی و... دارد.   تر، خیط پیایین  مانند خط میانگین جزر، خط میانگین جزر پایین

                                                           
 Lathrop, 2015:69-90؛ 864-536: 8935: صیرفی، ر.ک بیش ربرای توضیو  .8

2. normal baseline 
3. low-water line 

 Antunes, 2000:1-8 ؛808-802: 8935: صیرفی، ر.کبرای توضیو بیش ر  .4
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« شیده  ساحلی به رسمیت شیناخ ه  کشورکه از سوی  مقیا  بزرگهای بر نقشه»ظاهر ابارت 
کنوانسیون حقوق دریاها حکایت از این دارد که تعیین نوخ خط جزر در اخ یار کشور  2در مادۀ 

شوند که های دریایی همواره بر مبنای یک س و مبنای جزری تهیه میی است، زیرا نقشهساحل
گیری امیی آر اسیت. در   شود و مرجع اندازهخوانده می 8«س و/تراز مبنای نقشه»در اص الح 

های دریایی مقیا  بزرگ خط جزر که محل تقایع خشیکی و سی و آر در تیراز مبنیای     نقشه
شخص است. همچنیین تیراز مبنیای نقشیه اغلی  در ضیمن ایالایات        دهد، منقشه را نشان می

های دریایی بیه  توان براسا  نقشهلحاظ است که میشود. بدینای نقشۀ دریایی ذکر میحاشیه
شده نوخ خط جزر )خیط مبیدأ ایادی( هیر کشیور را تشیخیص داد )صییرفی،        شناخ ه تیرسم

 (.Antunes, 2000:10-11؛800-806: 8935
 

 مبدأ مستقیمخطوط  .2. 1
قرار دارد. از نظر کنوانسیون حقوق دریاهیا،   5«خ وط مبدأ مس قیم»در مقابل خط مبدأ اادی، 

رو  خ وط مبدأ مس قیم اس ثنایی بر قاادۀ خط مبدأ اادی است که تنهیا در صیورت وجیود    
 :ICJ, 2001شیود ) اوارض یبیعی مشیخص در جغرافییای سیاحلی اسی فاده از آن مجیاز میی      

para.212.)  8کنوانسیون حقوق دریاها به خ وط مبدأ مس قیم اخ صیا  دارد. در بنید    0مادۀ 
 خوانیم:این ماده چنین می

ای از جزاییر در ام یداد   هایی که خط ساحلی امیقاً مضرّ  و بریده است، یا حاشیهدر مکان
ای توان برای ترسیم خط مبدأیی که ایرض دریی  ساحل و در مجاورت نزدیک آن قرار دارند، می

شود، از رو  خ وط مبدأ مس قیم که نقاط مناسی  را بیه هیم    گیری میسرزمینی از آن اندازه
 کنند، اس فاده کرد.وصل می

کنوانسیون حقوق دریاها اسی فاده از خ یوط    0مادۀ  8شود، در بند که مالحظه مییوریبه
مضیرّ  و   قیاً یام»خط سیاحل کشیور سیاحلی     مس قیم به مواردی محدود شده است که مبدأ
قیرار داشی ه    4«ای از جزایر در یول سیاحل و در مجیاورت نزدییک آن   حاشیه»بوده یا  9«دهیبر

باشد. این دو معیار جغرافیایی در واقع معرف جغرافیای ساحلی من قۀ اسیکاندیناوی و مشخصیاً   
 81کشور نروژ هس ند. توضیو اینکه کاربرد خ وط مبدأ مسی قیم نخسی ین بیار بیا رأی میور       

المللی دادگس ری در قضیۀ شیالت انگلیس و نروژ وجهۀ قیانونی پییدا   دیوان بین 8328بر دسام
ااالم  8392کرد. دیوان در این رأی خود اا بار قانونی خ وط مبدأ مس قیم نروژ را که در سال 

 (. ICJ, 1951: 114-143شده بودند، تأیید کرد )

                                                           
1. chart datum  
2. straight baselines 

3. deeply indented and cut into 
4. fringe of islands along the coast and in its immediate vicinity 
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المللی انگلیس و نروژ به تأیید دیوان بین . خطوط مبدأ مستقیم نروژ که در قضیۀ شیالت9شکل 

 دادگستری رسید

 
ژنیو در خصیو  درییای     8321کنوانسییون   4های این رأی دیوان مبنای تنظیم مادۀ یاف ه

خوانیده  « کنوانسییون درییای سیرزمینی    »سرزمینی و من قۀ نظارت )از این پیس بیه اخ صیار    
کنوانسیون حقوق دریاها تکرار شده  0مادۀ شود( قرار گرفت که با تغییرات ابارتی جزئی در می

 (. Reisman & Westerman, 1992: 19-70؛33-869: 8935است )صیرفی، 

که مجیوز و مبنیای قیانونی     0مادۀ  5و  8در بندهای  ذکرشدهگذش ه از شرایط جغرافیایی 
وق کنوانسییون حقی   0میادۀ   9سازد، در بنید  اس فاده از رو  خ وط مبدأ مس قیم را فراهم می

 یبه مقدار محسیو  از جهیت کلی    دینبا میخ وط مبدأ مس ق میترس»خوانیم: دریاها چنین می
و  سیانگلی  التیش یۀقض یاز رأ ناًیا 0 ۀماد یدیابارت کل نیا .«. . . ندینما دایساحل انحراف پ

( و منظور از وضع آن این است که کشیورهای سیاحلی در   ICJ, 1951:133) نروژ اخذ شده است
  وط مبدأ مس قیم آزادی م لی نداش ه باشند.ترسیم خ

 

 کاربست خطوط مبدأ مستقیم برای توسعۀ مناطق دریایی .2
کنوانسییون حقیوق    0مسللۀ اساسی در خصو  خ وط مبدأ مس قیم این است که مقررات میادۀ  

دریاها در مورد اوارض جغرافیایی تجویزکنندۀ خ وط مبدأ مس قیم میبهم و فاقید ضیوابط اینیی     
که ب وان بر مبنای آن خ وط مبدأ مس قیم ااالمی کشورهای ساحلی را از حیث ان بیاق بیا   است 

 9ی قاادۀ منع انحراف از جهت کلی سیاحل موضیوخ بنید    ح  ،گریداین ماده ارزیابی کرد. از سوی 
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کنوانسیون حقوق دریاها نیز امالً به مشکل افزوده است، چراکه که اامال این قااده بیا دو   0مادۀ 
شود، خوانده می 8«جهت کلی ساحل»روست: نخست اینکه مشخص نیست آنچه را که ال روبهاشک

چگونه باید تعیین کرد. رویه این است که جهت کلی ساحل با خ وط مس قیم فرضیی نشیان داده   
خط مبدأ مس قیم با خ یی کیه جهیت    شوند. قاادتاً هر نامیده می 5«خط جهت کلی»شود که می

خط توان بر مبنای آن انحراف پارهسازد که میدهد، یک زاویه مینشان می ارکلی ساحل پشت آن 
(. اما اینکه خ وط جهت کلی به چه نحو ترسیم شوند، 6)شکل  کرد یابیارزاز جهت کلی ساحل را 

 (.Prescott & Schofield, 2005:156) جنبۀ ذهنی و نظری دارد و تابع ضوابط اینی نیست
 

  
 ای. جزایر حاشیه0شکل    لی. تضاریس ساح2شکل 

 

 
 . انحراف خطوط مبدأ مستقیم از جهت کلی ساحل2شکل 

 
 

                                                           
1. general direction of the coast 
2. general direction line/ general-directional line 
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چنید   ترچه مقدار یا به تعبیر دقیی دیبا میمبدأ مس ق وطاست که خ  نیا یاما سؤال اساس
از  دانست  8«مقدار محسو »داش ه باشد، تا ب وان آن را جه ی درجه نسبت به ساحل انحراف 

مورد نیز ضاب ۀ اینی وجود ندارد، این قااده نیز امالً دست کشورهای سیاحلی   آنجا که در این
 را برای اس فاده از خ وط مبدأ مس قیم باز گذاش ه است.

کنوانسیون حقوق دریاها  0مادۀ  8چنانچه جغرافیای ساحلی اسکاندیناوی مالک تفسیر بند 
ه از خ وط مبدأ مس قیم هسی ند.  قرار گیرد، کشورهای معدودی یبی این ماده مجاز به اس فاد

 0تبیع آن میادۀ   کنوانسییون درییای سیرزمینی و بیه     4گف ه در مادۀ با وجود این، ابهامات پیش
کنوانسیون حقوق دریاها سب  شده است که یی پنج دهۀ گذش ه خ یوط مبیدأ مسی قیم بیه     

روز اکثرییت  کیه امی  ییوری ابزاری برای توسعۀ منایی دریایی کشورهای ساحلی تبدیل شوند، به
فزایندۀ کشورهای ساحلی جهان، خط مبدأ خیود را بیا اسی فاده از خ یوط مسی قیمی تعییین       

ترین نقاط ساحل و دورترین ( که اغل  پیشرف هILA, 2018: para.18, Appendix 1-2اند )کرده
پیوندند. حاصل این رویکرد ترسیم خ وط مس قیم یویلی است که اغل  هم میجزایر آنها را به

 یکشیورها  ییایی و منیایی در  مایل دریایی یول دارنید  855ها و در بسیاری موارد م جاوز از ده
گیرا، خ یوط مبیدأ    نمونۀ بارز این رویکرد بیشیینه  5اند.گس ر  داده رییور چشمگرا به یساحل

فار  و دریای امان است که موج  گس ر  چشمگیر قلمیرو درییایی   مس قیم ایران در خلیج
  9فار  شده است.ه در خلیجویهایران به
 

 
 فارس و دریای عمان. خطوط مبدأ مستقیم ایران در خلیج7شکل 

                                                           
1. appreciable extent  

-ILA, 2018a: paras. 18-27; Roach & Smith, 2012: 72؛ 998-235: 8935: صییرفی،  ر.ک. بیرای توضییو بیشی ر    5

134; Schofield, 2012: 723–732; Prescott & Schofield, 2005:138- 142; Reisman &Westerman, 
1992:105- 190.  

 .8935و صیرفی، : رنجبریان ر.ک. برای توضیو بیش ر 9
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 ییایمنایی در توسعۀموج   میخ وط مبدأ مس ق گرا بهاین رویکرد بیشینهواضو است که 
هیای آن  ن یجۀ آن کاهش س و و حجم دریای آزاد و زوال آزادی که شودیمکشورهای ساحلی 

هیای درییایی و   لحیاظ قیدرت   نیبه هم های بزرگ دریایی است.به زیان قدرت هموارهاست که 
هاسیت  میدت  کیا یمرند. دولت آامخالف میگونه اس فاده از خ وط مبدأ مس قنیبا ا کایآمر ویههبه
 میگونیه خ یوط مبیدأ مسی ق    خیود بیه مقابلیه بیا ایین      8«یانوردیدر یآزاد ۀبرنام» در قال  که
آنهیا را   می وزارت خارجه و اقدام املیاتی نیروی دریایی خود، اا بیار با اا راض رس و پردازدمی

 5.دشناسینم تیبه رسم
 

 . روشمندسازی ترسیم خطوط مبدأ مستقیم3
بنابه آنچه گف ه شد، نیک پیداست که چرا مسللۀ خ وط مبدأ مس قیم بیه چالشیی دیرینیه در    

این رش ه درصدد ارائۀ معییار  هاست م خصصان که مدتحقوق دریاها تبدیل شده است، چندان
ند که ب وان بر مبنای آنها ترسیم خ وط مبدأ مس قیم را روشمند سیاخت و  ایا معیارهای اینی

امیا پییش از    روی کشورهای ساحلی در اس فاده از این نوخ خیط مبیدأ جلیوگیری کیرد.    از فزون
 صو  اشاره شود.شده مناس  است به چند منبع المی نافذ در این خبررسی معیارهای ارائه

 

 های علمیبررسی .1. 3
گذش ه از آثار نویسندگان م خصص در زمینۀ حقوق دریاها، سه منبع المی در خصو  خ وط 

نامیۀ  مبدأ مس قیم اهمیت وییهه دارد. در وهلیۀ نخسیت، وزارت خارجیۀ اییاالت م حیده شییوه       
 856ارۀ در شیم  8310مشهوری در مورد خ یوط مبیدأ مسی قیم تنظییم کیرده کیه در سیال        

شود( من شیر  خوانده می« نامۀ وزارت خارجۀ آمریکاشیوه»)از این پس  «حدود دریاها»مجمواۀ 
دهید و هیدف   نامه مواضع دولت آمریکا را انعکا  میی (. یبعاً، این شیوهDoS, 1987شده است )

آن محدود کردن آزادی امل کشورهای سیاحلی در اسی فاده از خ یوط مبیدأ مسی قیم اسیت.       
به داوت دف ر امور اقیانوسیی و حقیوق دریاهیا در دبیرخانیۀ ملیل       8313ر این، در سال بافزون

ای جیامع در میورد مقیررات خیط مبیدأ در      م حد گروهی از م خصصان حقیوق دریاهیا م العیه   
خوانیده  « م العیۀ کارشناسیان ملیل م حید    »کنوانسیون حقوق دریاها انجام دادند )از این پیس  

گمیان به یرین منبیع المیی     (. اما بیUN,1989 شر شده است )من 8313شود( که در سال می
است. انجمن حقوق  9«المللانجمن حقوق بین»دربارۀ موضوخ خ وط مبدأ مس قیم حاصل کار 

تیرین اسی ادان حقیوق    ای مرکی  از برجسی ه  میالدی با تشکیل کمی ه 5551الملل از سال بین

                                                           
1. Freedom of Navigation (FoN) Program  

 .8934: رنجبریان و صیرفی، ر.کبرای توضیو بیش ر  .5
3. International Law Association 
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میالدی به بعد، مأموریت  5585داد. از سال  دریاها موضوخ خط مبدأ را در دس ور کار خود قرار
ها در خصو  ایین میاده   کنوانسیون حقوق دریاها و رویۀ دولت 0اصلی این کمی ه بررسی مادۀ 
( شیود یخوانده می  « هیکم 5581گزار  »اخ صار پس به نی)از ابود. گزار  نهایی این کمی ه 

بیه ضیمیمۀ ق عنامیۀ شیمارۀ     ( و ن یایج اصیلی آن   ILA, 2018 aمن شیر شید )   5581در سیال  
 ,ILAالملل در سیدنی رسید )به تصوی  هف ادوهش مین فراهمایی انجمن حقوق بین 5581/8

2018 b     گزار  مزبور مع برترین منبع دربارۀ وضع کنونی خ یوط مبیدأ مسی قیم در حقیوق .)
 شود.  موضواه تلقی می

 

 . راهکارهای اصلی  2. 3
،  8ارۀ رو  ترسییم خ یوط مبیدأ مسی قیم م یرح شیده      اگرچه تاکنون معیارهای م عددی دربی 

بررسی منابع المی حکایت از وجود دو راهکیار اصیلی در ایین خصیو  دارد: نخسیت، تعییین       
خط و دوم تعیین حداکثر انحراف مجاز از جهت کلی ساحل. در حداکثر یول مجاز برای هر پاره

 شود.می زیر این دو راهکار بررسی
 

 خط هجاز هر پارحداکثر طول م. 1. 2. 3
واقیع بیر خیط    « نقاط مناسی  »ند که ادانیم که خ وط مبدأ مس قیم در واقع خ وط فرضیمی

شوند ی   خوانده می 5«نقاط مبنا»ساحل سرزمین اصلی یا جزایر کشور ساحلی ی که در اص الح  
 تشیکیل  9«خیط پیاره »پیوندند. بنابراین، هر سیس م خ وط مبدأ مسی قیم از چنید   را به هم می

ترین راه برای تحدید آزادی امل کشیورهای سیاحلی در ترسییم خ یوط     رو سادهشود. ازاینمی
در جریان تیدوین   مسللهخط است. این برای هر پاره4«حداکثر یول مجاز»مبدأ مس قیم تعیین 

و سیاس میذاکرات    الملیل نویس کنوانسیون دریای سیرزمینی در کمیسییون حقیوق بیین    پیش
ییول مجیاز    حیداکثر هیا بیرای تعییین    اها م رح شد، اما تمام کوششکنفرانس اول حقوق دری

الملل و هم در کنفرانس میذکور بیه شکسیت    خ وط مبدأ مس قیم هم در کمیسیون حقوق بین
 (. Reisman & Westerman, 1992: 38-70انجامید )

خط م رح ای، نظریات م عددی در خصو  حداکثر یول پارهبه لحاظ فقدان قاادۀ معاهده
ماییل درییایی    54خط نبایید بییش از   ده است. موضع دولت آمریکا این است که یول هر پارهش

باشد که دو برابر ارض دریای سرزمینی است. من ی این معیار پیشنهادی این است که خ وط 
مبدأ مس قیم در منایقی از دریاها ترسیم شوند که در هر حال جزو دریای سرزمینی بر مبنیای  

                                                           
 DoS, 1987; Reisman & Westerman,1992:71-104;Trümpler, 2016: 65-84: ر.کبرای توضیو بیش ر  .8

2. base points 
3. segment 
4. maximum permissible length 
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کنوانسیون حقوق دریاها  85مادۀ  2و  4بر این، در بندهای گیرد. افزونرار میخط مبدأ اادی ق
 8«خط حاصر خلیج کوچیک »ای از خط مبدأ یعنی تلویحاً حداکثر یول مجاز در مورد نوخ ویهه

ماییل درییایی تعییین شیده اسیت       54کنید،  که دو یرف دهانۀ خلیج داخلی را به هم وصل می
(Roach & Smith, 2012: 64)    اما معیار پیشنهادی آمریکا فاقد مبنای من قی اسیت، زییرا نیه .

کدام داللت بیر  کنوانسیون حقوق دریاها هیچ 0المللی دادگس ری و نه م ن مادۀ رأی دیوان بین
شده از خط مبدأ اادی این ندارند که خ وط مبدأ مس قیم باید درون دریای سرزمینی محاسبه

کمی ه نییز ایین موضیع     5581(. گزار  Prescott & Schofield, 2005:146-149قرار بگیرند )
(. ILA, 2018a: para. 24ها مردود دانس ه اسیت ) دولت آمریکا را به لحاظ مغایرت با رویۀ دولت

ایین   5کنوانسیون حقوق دریاها نیز با لحاظ بند  85مادۀ  4مایل دریایی مقرر در بند  54معیار 
و هیای سیاحلی مقیرر شیده اسیت      از دیگیر فرورف گیی   ماده اساساً برای تشخیص خلیج کوچک

 رسد.نظر نمیرو قیا  بین خ وط مبدأ مس قیم و خط حاصر خلیج صحیو بهازاین
انیوان  مایل دریایی را بیه  41در مقالۀ مشهور خود دربارۀ خ وط مبدأ مس قیم معیار  بیزلی

کند کیه ییول م وسیط    یکه در همین مقاله اذاان مکند، درحالیحداکثر یول مجاز م رح می
از ایین رو  اسی فاده    8308خ وط مس قیم کشورهایی که تا زمان ان شار مقالیۀ وی در سیال   

از  انید اسی دالل کیرده   (. برخی دیگرBeazley, 1971:143-145مایل دریایی است ) 68اند، کرده
نگلییس و  خط در میان خ وط مبدأ مس قیم نروژ که در قضیۀ شییالت ا ترین پارهآنجا که یویل
مایل دریایی حداکثر یول مجاز خ وط مبیدأ مسی قیم    45مایل دریایی بود، 45نروژ تأیید شد 

 (.Hodgson & Alexander, 1971: 42 as cited in DoS, 1987:14است )
ای در مورد حداکثر یول مجیاز خ یوط مبیدأ    با این همه، امروزه پذیرف ه شده است که قااده

 العۀ کارشناسان ملل م حد ذکری از حداکثر یول مجاز خ وط مبیدأ  در م 5مس قیم وجود ندارد.
کمی ه تأکید شده است که در حقوق کنونی محیدودی ی بیرای    5581مس قیم نشده و در گزار  

(. ILA, 2018a: paras. 24-26, 36, 106-109; ILA, 2018b: para.5خط وجود ندارد )یول هر پاره
کشور ساحلی که تا سال  35یت از این دارد که از مجموخ کمی ه حکا 5581بررسی جامع گزار  

کشور دارای خ وط مس قیم با یول بییش از   43اند، از خ وط مبدأ مس قیم اس فاده کرده 5581
 90های گزار  یادشیده حکاییت از ایین دارد کیه     مایل دریایی هس ند. از این گذش ه بررسی 45

کشور دارای خ وط مسی قیم   89مایل دریایی و  15کشور دارای خ وط مس قیم با یول بیش از 
 (. ILA, 2018a: para. 25 and Appendix 1میل دریایی هس ند ) 855با یول بیش از 

ای از خ وط مبدأ مس قیم، یعنیی  از سوی دیگر، در کنوانسیون حقوق دریاها برای نوخ ویهه

                                                           
1. bay closing line 

 ,O’Connell, 1982: 214-215; Prescott & Schofield؛22: 8912: چرچییل و لیو،   ر.کدر این خصو  از جمله  .5

2005: 149; Tanaka, 2011: 49-50; Reisman & Westerman, 1992:74-75. 
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گیرند، حداکثر ری قرار میجزای که مورد اس فادۀ کشورهای گروه 8«جزایریخ وط مبدأ گروه »
کنوانسیون  40مادۀ  5یول مجاز تعیین شده است. در خصو  این نوخ خ وط مس قیم در بند 

د، مگر به کنمایل دریایی تجاوز  855از  بایدیول این خ وط مبدأ ن »خوانیم: مذکور چنین می
از این حید   واندتیجزایر، که یول این خ وط مگروه  گرداگردِدرصد کل خ وط مبدأ  9میزان 
در نک ۀ دقیی در مورد بند مذکور اینکیه   «.مایل دریایی افزایش یابد 852و حداکثر تا  ودفراتر ر

مربوط به این بند در کنفرانس سوم حقوق دریاها بحث حداکثر یول مجاز خصوصی ی  مذاکرات
 & Reismanییور کلیی م یرح بیوده اسیت )     جزاییری نداشی ه و بیه   دربیارۀ کشیورهای گیروه    

Westerman, 1992: 64-70; Symmons,2017a:365-366.) 
 
 حداکثر انحراف مجاز از جهت کلی ساحل .2. 2. 3

هیایی نییز بیرای تعییین     گذش ه از تعیین حداکثر یول مجاز بیرای خ یوط مسی قیم، کوشیش    
کنوانسیون حقیوق دریاهیا    0مادۀ  9از جهت کلی ساحل از حیث بند  5«حداکثر انحراف مجاز»
مده است. موضع دولت آمریکا در این خصو  این است که خ وط مبدأ مس قیم نباید امل آبه

(. اما DoS, 1987:19 and 28درجه از خ وط جهت کلی ساحل انحراف داش ه باشد ) 55بیش از 
ها راایت نشده است. برخی این موضع دولت آمریکا نیز مبنای مشخصی نداش ه و در رویۀ دولت

خ وط مبدأ مس قیم نروژ که در قضیۀ شیالت انگلییس و نیروژ بیه تأییید     اند که اس دالل کرده
درجه از جهت کلی سیاحل   82مورد، بیش از  دوالمللی دادگس ری رسیده است، جز دیوان بین

 ,Hodgson & Alexanderدرجیه باشید )  82رو حداکثر انحراف مجیاز بایید   انحراف ندارد، ازاین

1971: 22-23 as cited in DoS, 1987:18     اما واقع امر این است کیه در حقیوق کنیونی هییچ .)
 ;O’Connell,1982: 214-215محدودی ی برای انحراف از جهت کلی ساحل شناخ ه نشده است )

Prescott & Schofield,2005: 157; Reisman & Westerman, 1992: 97-98   چنانکیه اشیاره .)
اً از رأی شیالت انگلیس و نروژ اخذ شده کنوانسیون حقوق دریاها این 0مادۀ  9شد، ابارات بند 

میورد بحیث فاقید دقیت      ۀ.. قااد.»است. دیوان خود در این رأی تصریو و تأکید کرده است که: 
کمی ه نیز با اس ناد به همین بیان دیوان  5581(. در گزار  ICJ 1951:142) «است ...  یاضیر

امل کشورهای ساحلی را محیدود   تأیید شده است که قاادۀ منع انحراف از جهت ساحل آزادی
(. در م العۀ کارشناسان ملل م حد نیز ضمن تأکید بر اهمییت  ILA, 2018: para106کند )نمی

 (.UN, 1989: 25-26این قااده، معیار ریاضی برای آن تعیین نشده است )
 
 

                                                           
1. archipelagic baselines 
2. maximum permissible deviation 
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 تعاریف و مقررات مربوط به خط مبدأ در کنوانسیون آکتائو
دأ در رژیم حقوقی نوین دریای خزر، در می ن کنوانسییون آک یائو    رغم جایگاه بنیادی خط مببه

کنوانسیون، که به تعرییف   8شود. در واقع، تنها در مادۀ خصو  دیده می نیدر امقررات اندکی 
و « خیط مبیدأ ایادی   »، «خیط مبیدأ  »اص الحات اخ صا  دارد، در قال  تعاریف سه اص الح 

اخ ه شده است. در این بخش مفیاد و مقیررات   به موضوخ خط مبدأ پرد« خ وط مبدأ مس قیم»
 شود.ذیل این اص الحات بررسی می

 

 جایگاه خط مبدأ در رژیم حقوقی نوین دریای خزر .1
چنانکه در بخش نخست مالحظه شد، کنوانسیون آک ائو رژیم حقوقی نیوین درییای خیزر را بیر     

ریزی کرده است. براسیا   یمبنا برای کشورهای ساحلی دریای خزر پپایۀ منایی دریایی فاصله
 تعییین  ایمحدوده تا را خود سرزمینی هایآر ارض باید یرف هر »کنوانسیون:  0مادۀ  8بند 
 شیود، می معین کنوانسیون این یبی که شده،تعیین مبدأ خ وط از دریایی مایل 82 از که کند

 ییهاآر»ابارت از  «یداخل یهاآر»آک ائو،  ونیکنوانس 8 ۀماد 2به موج  بند  و «نکند تجاوز
. بنیابراین، قلمیرو درییایی کشیورهای     «انید است که از خ وط مبدأ به یرف ساحل واقیع شیده  

های کنوانسیون در دریای خزر با تعیین خط مبدأ از سوی این کشیورها مشیخص خواهید    یرف
 هیای آر مجیاورت  در ییرف  هیر »کنوانسییون:   3میادۀ   8شد. از سوی دیگر، بیه موجی  بنید    

الب یه  «. کیرد  خواهید  تعییین  را درییایی  ماییل  85 ایرض  بیه  ماهیگیری من قۀ یک ،سرزمینی
رسید، زییرا ظهیور بیر ایین دارد کیه ایرض من قیۀ         نظر میی پردازی بند اخیر قابل ان قاد بهواژه

های سرزمینی محاسبه شود. این در حالی است که به موجی   ماهیگیری باید از حد خارجی آر
هر  ۀخواهد بود که فاصل یخ  ینیسرزم یهاآر یحد خارج»ک ائو: کنوانسیون آ 0مادۀ  5بند 

این بنید کیه   «. باشد ینیسرزم یهاخط مبدأ برابر با ارض آر ۀنق  نیترکینق ه از آن، از نزد
هیای  کمیان »کنوانسیون حقوق دریاهاست، در واقع اامال رو  معیروف بیه    4برگرف ه از مادۀ 

صیورت اامیال ایین رو  حید خیارجی درییای سیرزمینی        را تجویز کرده اسیت. در   8«ایدایره
گییری ایرض من قیۀ میاهیگیری از آن     شیود و انیدازه  ای ترسییم میی  های دایرهکمان صورتبه

غیرممکن خواهد بود. ح ی اگر به لحاظ کاربرد خ وط مبدأ مس قیم، تمیام ییا قسیم ی از حید     
گییری حید   هیم انیدازه  خ وط مس قیم ترسییم شیود، بیاز     صورتبههای سرزمینی خارجی آر

صیورت نییز خ یوط     نیی در اخارجی منایی دریایی از دو مبنای جداگانه معقول نیسیت، زییرا   
شوند که از نقیاط چیرخش خ یوط مبیدأ     ای مما  میهای دایرهمس قیم حد خارجی به کمان

                                                           
1. arcs of circle 
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(. رویکرد من قی کنوانسیون حقوق دریاها این است که ارض 3)شکل  8اندمس قیم ترسیم شده
خیط مبیدأیی کیه ایرض درییای      »منایی دریایی کشور ساحلی از یک خیط مبیدأ یعنیی    همۀ 

رسید کیه دامنیۀ    نظیر میی  از این حیث بیه  5محاسبه شود.« شودگیری میسرزمینی از آن اندازه
ماییل درییایی از خیط     52مکانی من قۀ ماهیگیری در رژیم حقوقی نوین دریای خزر نیز امیالً  

 های سرزمینی باشد.  مبدأ آر
 

 
 . تعیین حد خارجی دریای سرزمینی1شکل  . تعیین حد خارجی دریای 2شکل 

 اساس خطوط مبدأ مستقیم بر   ایهای دایرهبه روش کمان

 
خ یی اسیت   »چنین آمده است: « خط مبدأ»کنوانسیون آک ائو در تعریف  8مادۀ  5در بند 

د که کنوانسیون آک یائو  شومالحظه می«. که از خ وط مبدأ اادی و مس قیم تشکیل شده است
همانند کنوانسیون حقوق دریاها کاربرد خ وط مبدأ ایادی و مسی قیم را تجیویز کیرده اسیت،      
هرچند برخالف کنوانسیون حقوق دریاها، در کنوانسیون آک ائو خ وط مبدأ مس قیم اسی ثنایی  

نظیر  قیع، بیه  بر قاادۀ خط مبدأ اادی نیس ند، بلکه در ردیف خط مبدأ اادی قیرار دارنید. در وا  
بند مذکور این بوده است که همۀ کشورهای ساحلی از خ یوط مبیدأ    رسد که مبنای تنظیممی

گیری منایی دریایی خود اس فاده خواهند کرد. شاید به همین لحیاظ بیوده   مس قیم برای اندازه
 85رغم وجود چندین خلیج کوچک در سواحل درییای خیزر مقرراتیی مشیابه میادۀ      است که به

 بینی نشده است. سیون حقوق دریاها در کنوانسیون آک ائو پیشکنوان
کنوانسییون آک یائو ارائیه     8میادۀ   4و  9اما تعاریفی که از این دو نوخ خط مبدأ در بندهای 

شده است، حکایت از رویکردی ویهه به خود در مقایسه بیا کنوانسییون حقیوق دریاهیا دارد. در     
 م پرداخت.س ور آتی به بررسی این دو بند خواهی

                                                           
 . Carlton & Schofield, 2001:62 ؛998-958: 8935: صیرفی، ر.کبرای توضیو بیش ر  .8

 6و بنید   15میادۀ   8، بنید   06مادۀ  1و  0،  6، 2، 4، 8، بندهای 20، مادۀ 99مادۀ  5بند  ر.ک:در این خصو   .5
 کنوانسیون حقوق دریاها. 546مادۀ 
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 خط مبدأ عادی. 2
  8چنین آمده است:« خط مبدأ اادی»کنوانسیون آک ائو در تعریف  8مادۀ  9در بند 

درییای   مبنیای  م یر سی و   5/51 منهای ۀدریای خزر در نق ۀ خط س و میانگین چندین سال
ای ییا  کیه از بخیش قیاره    اسیت کیرون اشی ات    ایس گاه کشندسنجصفر  ۀاز نق  8300بال یک 
که رسیماً   ا یمقهای بزرگکند و بر روی نقشهای قلمرو یک کشور ساحلی خزر ابور میجزیره

 .، مشخص شده استشده توسط آن کشور ساحلی شناسایی
 دربارۀ این تعریف نکاتی چند به شرح زیر قابل ذکر است.

 

 تراز آب .1. 2
ئو خیط جیزر   شیود، در تعرییف خیط مبیدأ ایادی در کنوانسییون آک یا       که مالحظه مییوریبه

کنوانسیون حقوق دریاها مقرر شده، مالک قرار نگرف ه است، چه دریای  2گونه که در مادۀ بدان
 Medvedev etهای آبی غیرکشیندی اسیت )  خزر به لحاظ دامنۀ ناچیز جزر و مد در زمرۀ پهنه

al., 2017عنی (. با این وصف، کنوانسیون آک ائو خط مبدأ اادی را بر مبنای یک تراز مشخص ی
تعریف و تثبیت کرده است.  83005م ر از س و م وسط دریا یبی سامانۀ ارتفاای بال یک  -51

این رویکرد به لحاظ نوسانات تراز آر دریای خزر اتخیاذ شیده اسیت. در دوران معاصیر، دامنیۀ      
میالدی س و آر دریای خزر رو  35م ر بوده است. از اواسط دهۀ  9تغییرات س و دریای خزر 

م یر از   -2/50های ییک پیهوهش جدیید در حیال حاضیر      گذاش ه، چنانکه بنابه یاف ه به کاهش
م ر کاهش یاف ه اسیت  سان ی 05/6یور م وسط س و م وسط دریاست و در این مدت ساالنه به

(Chen et al., 2017در مورد نوسانات آتی س و دریای خزر منابع المی پیش .)هایی مانند بینی
8± 50- (Zonn et al., 2010:121  و ییا )51 ±2/8-5 - (Kosarev, 2005:29   م یرح شیده )

 رسد.نظر نمیم ر نامعقول به -51است. بر این مبنا تعیین تراز آر دریای خزر در س و 
اهمیت تعیین تراز آر در تعریف خیط مبیدأ ایادی در وهلیۀ نخسیت نیاظر بیر اثیر آن در         

تبیع  نظر گرف ه شود، خط ساحل و بیه  تر درجایی خط ساحل است. هرچه س و آر پایینجابه
جیایی بیه   ی دریا پیشروی خواهد کرد. الب ه میزان این جابهسوبهآن خط مبدأ اادی نیز بیش ر 

                                                           
بیر مبنیای می ن     میذکور کنوانسیون آک ائو، می ن   8مادۀ  9االت ابارتی در م ن فارسی رسمی بند به لحاظ اشک .8

 باشد، اصالح شده است.این کنوانسیون م ن مرجّو می 54انگلیسی کنوانسیون آک ائو که یبی مادۀ 
رد اس فادۀ شیوروی  ( سامانۀ ارتفاای موBaltic Height System 1977 /BHS-77) 8300سامانۀ ارتفاای بالک یک  .5

کنییونی اسیت کییه براسییا  مشیاهدات جزرومییدی در ایسیی گاه کشندسینجی کییرون اشیی ات     ۀسیابی و روسییی 
(Kronstadt Gaugeواقع در شهر سن پ رزبورگ روسیه شکل گرف ه است. در کلیۀ نقشه ) هیای روسییه   بیرداری

 شود.  به میارتفااات بر مبنای س و تراز صفر )س و م وسط دریا( در این سامانه محاس
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شی  ساحل بس گی دارد. اگر شی  ساحل زیاد باشد، تراز پایین آر اثر محسوسی بر پیشیروی  
تیراز آر بیه پیشیروی    خط ساحل نخواهد داشت. اما چنانچه شی  ساحل مالیم باشد، کیاهش  

درجه  9/5اگر شی  ساحل  آن ونسمحسو  خط ساحل منجر خواهد شد. برای مثال، به گف ۀ 
ی درییا پییش خواهید بیرد     سیو بیه م یر   835م ر کاهش تراز آر، خط مبیدأ ایادی را    8باشد، 

(Antunes, 2000:10.)  یبعاً با این فرض که کشورهای ساحلی دریای خزر اغل  از خ وط مبدأ
جایی خط مبدأ ایادی  گیری منایی دریایی خود اس فاده خواهند کرد، جابهقیم برای اندازهمس 

رسد که اهمیت این نظر میدر اثر تعیین تراز آر از این حیث اهمیت چندانی نخواهد داشت. به
در تحدید حدود منایی دریایی و نیز بس ر و زیربس ر نمود خواهد یافت، چراکیه قاایدتاً    مسلله
(. هرچنید  8930حدود بر مبنای سواحل یبیعی کشورهای ساحلی خواهد بود )صیرفی،  تحدید

در این خصو  نیز با توجه به امی زیاد آر و شی  زیاد ساحل در بخش جنوبی درییای خیزر   
که تغیییر تیراز    رسدینمنظر (، به858: 8936نیا و دیگران، ویهه در ام داد ساحل ایران )حافظبه

 ای برای ایران در پی داش ه باشد.ندهکنآر اثر تعیین
ای بیر  کنوانسییون آک یائو از جهیت ایوارض جزییره      8ممکن است تعیین تراز آر در میادۀ  

دانیم که جزاییر نقشیی اساسیی    تحدید حدود منایی دریایی و بس ر و زیربس ر اثرگذار شود. می
(. همچنیین بیه   8931فاصیله دارنید )سیاالری،    ویهه ترسیم خط هیم به در تحدید حدود دریایی

یور یبیعی جزیره ق عه زمینی است که به»کنوانسیون حقوق دریاها :  858مادۀ  8موج  بند 
، در میورد ایین تعرییف    «استتشکیل شده و آر آن را احایه کرده و در هنگام مد بیرون از آر 

شیندی  بر پایۀ کدام س و مبنیای ک « مد»همواره این بحث م رح بوده است که بس ه به اینکه 
ای کیه در ییک   معنیی کیه اارضیه   کنید، بیدین  تعریف شود، وضعیت اوارض بس ری تغییر میی 

گییرد  تر بیرون از آر قرار میگیرد، در س و مبنای پایینهنگام مد زیر آر قرار میبه مبناس و
(Antunes, 2000:11-13 and 17-23 همین .)ممکن است در مورد تراز دریای خیزر نییز    مسلله

گیرنید، در تیراز   ، بدین بیان که اوارض بس ری که در ترازهای باالتر زیر آر قرار میم رح شود
 یۀقضی  یکیه در رأ  یبنابه نظیر انوان جزیره قابل اس ناد شوند. م ر از آر بیرون آیند و به -51
، در حقیوق دریاهیا سی و مبنیای مشخصیی بیرای       م رح شده است یجنوب نیچ یایدر یداور

اوارض دریایی وجود ندارد و هر کشور ساحلی مجاز است بر مبنای هیر  تشخیص جزیره از سایر 
 :UNCLOS Annex VII Arbitral Tribunal, 2016ترازی از مد میدای وجیود جزییره شیود )    

para.311 کنوانسیون آک ائو کشورهای ساحلی دریای جزر چنیین   8مادۀ  9(. اما با توجه به بند
 55توجه داشت که ایران تیاکنون بیرای توجییه سیهم      آزادی نخواهند داشت. با این وصف باید

کند کیه  ای اس ناد میهای تحدیدی ویههدرصدی مورد اداای خود از بس ر دریای خزر به رو 
(. 855-844: 8935؛ همچنین دمیرچی لیو،  5شود )شکل جزایر اساساً در آنها نادیده گرف ه می

ی حفظ ایمنی درییانوردی بیر مبنیای تیراز     های دریایی خزر اغل  براهمچنین از آنجا که نقشه
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کنوانسییون آک یائو تغیییری در     8اند، بعیید اسیت کیه تیراز مقیرر در میادۀ       م ر تهیه شده -51
 ۀ دریای خزر پدید آورد.شدشناخ هجغرافیای 

 

  نقشۀ دریایی .2. 2

حقیوق  کنوانسییون   2کنوانسیون آک یائو، هماننید میادۀ     8مادۀ  9نک ۀ دیگر اینکه در ذیل بند 
که رسماً توسیط آن   ا یمقبزرگ یهانقشه یبر رو»دریاها، مقرر شده که خط مبدأ اادی باید 

با لحاظ تعریف تراز آر در صیدر   .باشدمشخص شده  «قرار گرف ه ییمورد شناسا یکشور ساحل
شده باید با این تراز من بی باشند، لیذا بیرخالف کنوانسییون    های شناساییاین بند قاادتاً نقشه

حقوق دریاها، آزادی امل کشورهای ساحلی از این حیث محیدود شیده اسیت. از سیوی دیگیر،      
روسیت. در  این ماده با ابهیام روبیه   8کنوانسیون آک ائو با بند  8مادۀ  9ارتباط این قسمت از بند 

 چنین آمده است: « دریای خزر»کنوانسیون آک ائو در تعریف  8نخس ین بند مادۀ 
 یناوبر یهانقشه یبر رو شدهمیها و ترسیرف یقلمرو خشک ۀلیوسبهمحصورشده  یآب ۀتود

 ه،یروسی  ونیوزارت دفیاخ فدراسی   یشناسی انو یی و اق یکیل نیاوبر   ۀمن شره توسیط ادار  ییایدر
، 80/4/8330میور    یوی، نشیر آرشی  98559 ۀبیه شیمار   025555/8 ا یی پ رزبورگ، با مقسن

، من شرشده در سال 4/0/8331مور   یوی، نشر آرش98554 ۀشمار؛ 8331من شرشده در سال 
کیه   8331، من شرشیده در سیال   86/88/8336میور    یوی، نشیر آرشی  98552 ۀ؛ شمار8333

 .استآن  نفکیو جزء ال ونیکنوانس نیا وستیرونوشت مصدق آنها پ
نیسیت. اگیر    مشخصکنوانسیون آک ائو  8مادۀ  8های ذکرشده در بند جایگاه حقوقی نقشه

توان قائل بیه  تعریف شده است، آیا نمی ا یمقبزرگنای این سه نقشۀ دریایی دریای خزر بر مب
انید  در ایین صیورت چیه     شیده « شناسایی»ها از سوی کشورهای ساحلی این شد که این نقشه

کنوانسیون آک یائو   8مادۀ  9کنوانسیون حقوق دریاها در بند  2نیازی به تکرار قسمت ذیل مادۀ 
هیای میورد اسی فاده در    دانیم که قااده این اسیت کیه نقشیه   ه، میوجود داشت  در همین زمین

-Prescott & Schofield, 2005:295تحدید حدود دریایی باید با توافیی ییرفین تعییین شیود )    

انید در توافقیات آتیی    (، اینک پرسش این است که آیا کشورهای حاشیۀ دریای خزر مکلیف 299
کنوانسیون آک ائو اس فاده کننید    8مادۀ  8در بند های مذکور خود دربارۀ تحدید حدود از نقشه

کنوانسییون آک یائو نیافی اخ ییار      8میادۀ   8هیای درییایی در بنید    رسد که ذکر نقشهنظر میبه
 خودشان نیست. موردنظرهای کشورهای ساحلی در تعیین خط مبدأ در نقشه

 

 مناطق دریایی جزایر .3. 2
سد، ناظر بر منایی دریایی م علی بیه جزاییر در رژییم    رنظر مینک ۀ دیگری که یرح آن الزم به



 1911بهار  ،1 ، شمارۀ05فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    512

کنوانسیون حقوق دریاهیا   858دانیم که بنابه مصرحات مادۀ می حقوقی نوین دریای خزر است.
جزایر م علی به کشورهای ساحلی همانند سیرزمینی اصیلی آنهیا از درییای سیرزمینی، من قیۀ       

ت قاره برخوردارند. اما چنیین تصیریحی در کنوانسییون    نظارت، من قۀ انحصاری اق صادی و فال
کیه از   ...خیزر   یایی در ۀسال نیچند نیانگیخط س و م»آک ائو وجود ندارد. با این وصف ابارت 

ایین   8میادۀ   9، در بنید  «کنید یخزر ابور م یکشور ساحل کیقلمرو  یارهیجز ای یابخش قاره
نظر کنوانسیون آک ائو نیز جزایر دارای همان منایی کنوانسیون تلویحاً داللت بر این دارد که از 

 دریایی خواهند بود که سرزمین اصلی کشورهای ساحلی دارند.
 

 . خطوط مبدأ مستقیم3
اخ صا  یاف یه  « خ وط مبدأ مس قیم»کنوانسیون آک ائو به تعریف  8مادۀ  4چنانکه اشاره شد، بند 

ط مبیدأ مسی قیم در واقیع در جیزء اول ذکیر      است. این بند از سه جزء تشکیل شده که تعریف خ و
 اند از:  ابارت« خ وط مبدأ مس قیم»کنوانسیون آک ائو،  8مادۀ  4شده است. یبی جزء اول بند 

 دنی کنیوصل م گریکدیبه  یخط ساحل یکه نقاط مربوط/مناس  را بر رو یمیخ وط مس ق
 یاهیکیه در آن حاشی   یکاندر م ای باشدی  ممضرّ یکه خط ساحل ییهاو خط مبدأ را در مکان

 .دندهیم لیآن قرار دارد، تشک کیدر ام داد ساحل و در مجاورت نزد ریاز جزا
 در مورد این تعریف نکاتی چند به شرح زیر قابل ذکر است.

 

 نقاط مربوط/مناسب .1. 3
کند که خ وط مبدأ مسی قیم  کنوانسیون آک ائو مقرر می8مادۀ  4شود، بند چنانکه مالحظه می

کیه پیشی ر ذکیر    یوریبر روی خط ساحل را به یکدیگر وصل کنند. به 8«قاط مربوط/مناس ن»
نقیاط مناسی  را    ... میخ وط مبدأ مس ق»کنوانسیون حقوق دریاها  0مادۀ  8شد، براسا  بند 

کنوانسیون حقوق دریاها خیود از   0مادۀ  8در بند « نقاط مناس »تعبیر «. دکننیبه هم وصل م
رود و همواره مورد ان قاد بوده است. یبعاً از آنجا که معییاری  شمار میاین ماده بهابهامات اصلی 
ارائه نشده، تشخیص این نقاط به کشور ساحلی محول  0در مادۀ « نقاط مناس »برای تشخیص 

(، هرچند در این مورد اجماخ وجود دارد که نقاط مناسی  ییا   Trümpler, 2017: 75شده است )
نقاط مبنا باید بر خشکی )خط ساحل سرزمین اصلی یا جزییره( واقیع شیوند و     تربه تعبیر دقیی

نقیاط  »(. امیا تعبییر   Trümpler, 2017:75تیوان نقیاط مبنیا را بیر روی آر تعییین کیرد )      نمیی 
کرده است. ایین   دوچندانکنوانسیون آک ائو آمده، ابهام را  8مادۀ  4که در بند « مربوط/مناس 

های ایران از یک سو و سیایر کشیورهای سیاحلی از سیوی دیگیر      هجمع خواس  منظوربهابارت 

                                                           
1. relevant/appropriate points 
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را م رح « نقاط مربوط»که ایران تعبیر درج شده است. درحالی 8مادۀ  4فعلی در بند  صورتبه
 0میادۀ   8هماننید بنید   « نقیاط مناسی   »کرد، دیگر کشورهای ساحلی خواس ار ذکر ابارت می

 کنوانسیون حقوق دریاها بودند.
پردازی و هم به لحاظ معنایی قابیل ان قیاد   هم به لحاظ واژه« نقاط مربوط/مناس »اما تعبیر 

دانیم که در این سیاق االمیت خیط میورّر نشیانۀ حیرف      پردازی میرسد. از نظر واژهنظر میبه
(. با لحاظ قاادۀ تغایر م عایفین فرض این اسیت کیه دو   900: 8915است )صبری، « یا»ا ف 

 8 ۀماد 4بند پردازی معانی ناهمسانی دارند. اما با واژه« نقاط مناس »و « نقاط مربوط»اص الح 
ترسییم  « نقیاط مربیوط  »معلوم نیست که خ وط مبدأ مس قیم باید با وصیل    آک ائو ونیسنکنوا

را به هم وصل کنند. گذش ه از این اشکال بیانی، مشیخص نیسیت کیه    « نقاط مناس »شوند یا 
اصیرار داشی ه اسیت. چنانکیه گذشیت،      « نقاط مربوط»دن ابارت ایران با چه هدفی بر اضافه ش

کیه  ابهام داش ه و تشخیص آن جنبۀ ذهنی و خودانگاش ی دارد، چنیدان « نقاط مناس »ابارت 
« نقاط مربوط»گذارد. اما ابارت دست کشورهای ساحلی را ترسیم خ وط مبدأ مس قیم باز می

ه تشخیص نقاط، معیار هندسی دارد. برای نمونه رود کمی کاربهجنبۀ اینی داش ه و در مواردی 
تیرین نقیاط خیط سیاحل کیه بیه حید خیارجی درییای          ای به برجس ههای دایرهدر رو  کمان

 8شود.گف ه می« نقاط مربوط( »85دهند )شکل سرزمینی شکل می
 

 
نی هستند و ( در تعیین حد خارجی دریای سرزمیrelevant points« )نقاط مربوط» Lتا  A. نقاط 15شکل 

 Reisman & Westerman, 1992:14منبع شکل: .(استirrelevant« )غیرمربوط» Mنقطۀ 

 

                                                           
 Carlton & Schofield, 2001:62; Prescott & Schofield, 2005: 98: ر.کبرای نمونه  .8
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 منظیور بیه فاصیله  محاسبه و ترسییم خیط هیم    است در مورد نقاط مبنایی که در یورنیهم
 رود.می کاربه« نقاط مربوط»(، نیز تعبیر 88)شکل  8شوندتحدید حدود دریایی مؤثر واقع می

 

 
فاصله )خط ( در ترسیم خط همrelevant points« )نقاط مربوط»عنوان به Fو  A،B،C،D،Eنقاط . 11شکل 

abcdef منبع شکل:شوندیم( تلقی .Prescott & Scofield, 2005:577 

 
 «نقیاط مربیوط  »گذش ه از اینکه در مورد خ وط مبدأ مس قیم معیار یا معیارهای تشخیص 

بیش ر به سود ایران باشد، چه « نقاط مناس »یری همچون رسد که تعابنظر میمعلوم نیست، به
به شرحی که خواهیم دید، ایران با توجه به وضیع نامسیااد جغرافییای سیاحلی خیود نیازمنید       

تر است. بدیهی است کیه ابهیام در مقیررات خ یوط مبیدأ      خ وط مبدأ مس قیمی هرچه یویل
نظیر  سیازد. بنیابراین بیه   وار میی مس قیم در کنوانسیون راه را برای ترسیم چنین خ یویی همی  

که به کشورهای سیاحلی آزادی امیل بیشی ری در ترسییم     « نقاط مناس »رسد که ابارت می
 دهد، بیش ر به سود ایران باشد.خ وط مبدأ مس قیم می

 

 موارد تجویز خطوط مبدأ مستقیم  . 2. 3
ون نیز مانند کنوانسیون شود، این کنوانسیکنوانسیون آک ائو مشاهده می8مادۀ  4چنانکه در بند 

شرط جغرافیایی را مجوز خ وط مبدأ مس قیم تلقی کرده اسیت.  حقوق دریاها وجود یکی از دو 
 سیاحلی  خیط  کیه  هیایی مکیان  در»از نظر کنوانسیون آک ائو اس فاده از خ وط مبیدأ مسی قیم   

 مجیاورت  در و سیاحل  ام یداد  در جزاییر  از ایحاشییه  آن در کیه  مکیانی  در یا باشدمی مضرّ 

                                                           
( نییز تعبییر   median line« )خیط میانه/منصیف  »( کیه از آن بیه   equidistant line« )الفاصلهفاصله/م ساویخط هم. »8

تیرین نقیاط   آن از نزدیک ۀهر نق خ ی است که »سیون حقوق دریاها، ابارت از کنوان 82شود، به داللت مادۀ می
فاصله رو  خط هم .«گیری ارض دریای سرزمینی هر یک از دو دولت به یک فاصله باشدروی خ وط مبدأ اندازه

 Prescott & Schofield, 2005: 224-227: ر.کترین رو  در تحدید حدود دریایی است. برای توضیو بیش ر رایج
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 0میادۀ   8کنوانسییون آک یائو بیا بنید      8میادۀ   4ۀ بنید  سیمقامجاز است. « دارد قرار آن نزدیک
 0میادۀ   8در بنید   کیه یدرحالدهد. کنوانسیون حقوق تفاوت دقیی بین این دو م ن را نشان می

دۀ میا  4رف ه، در بند  کاربه« باشدمی مضرّ  و بریده ساحلی امیقاً خط که هاییمکان»ابارت 
خیط سیاحلی   »، وجیود  «و برییده »و همچنیین  « امیقیاً »کنوانسیون آک اتو بیا حیذف قییود     8

 را برای خ وط مبدأ مس قیم کافی دانس ه است. « مضرّ 
 0 ۀمیاد  8با بند  در قیا  آک ائو ونیکنوانس 8 ۀماد 4 بند پردازیظاهراً منظور از تغییر واژه

ورهای ساحلی دریای خزر آزادی امل بیشی ری  این بوده است که کش اهایحقوق در ونیکنوانس
« مضرّ »برای اس فاده از خ وط مبدأ مس قیم داش ه باشند. با این وصف، چنانچه تفاسیر قید 

 ;DoS,1987:6-13، همچنیین  4بیر مبنیای سیواحل اسیکاندیناوی میالک قیرار گییرد )شیکل         

Reisman & Westerman, 1992:77-82;Trümler, 2016:70-74 ی محیدودی از  هیا (، قسیمت
 ام یداد  در جزاییر  از ایحاشییه »شوند. از سوی دیگیر، ابیارت   تلقی می« مضرّ »سواحل خزر 

 8کنوانسیون آک ائو ایناً تکرار بنید   8مادۀ  4در بند « دارد قرار آن نزدیک مجاورت در و ساحل
ابارت  کنوانسیون حقوق دریاهاست. این در حالی است که در مورد تفسیر و اجرای این 0مادۀ 

 ;DoS, 1987:16-26، همچنیین  2ی م یرح شیده اسیت )شیکل     تیر رانهیسخ گمعیارهای بس 

Reisman & Westerman, 1992:82-90;Trümpler, 2017:74-75 رسید  نظیر میی  (. در واقع، بیه
نید،  اای در معنیی دقییی  ها در جغرافیای ساحلی دریای خزر که دارای جزاییر حاشییه  تنها مکان

کومسومولسک در ام داد ساحل  ر گوشۀ شمال شرقی این دریا و دهانۀ خلیجرش ه جزایر واقع د
ی در حیال قزاقس ان و نیز جزایر واقع در دهانۀ رود ولگا در ام داد سیاحل روسییه هسی ند. ایین     

است که وضعیت ساحل روسیه در دهانۀ رود ولگا به لحاظ دل ای وسیع این رودخانه بیشی ر بیا   
 4کنوانسیون حقوق دریاها ان باق دارد کیه در بنید    0مادۀ  5خ بند ساحل ناپایدار دل ایی موضو

نامیۀ رو  تعییین   در موافقیت  مسیلله کنوانسیون آک ائو مغفول مانده است، هرچند این  8مادۀ 
 خ وط مبدأ مس قیم ملحوظ شده است.

آرایی تعریف خ وط مبدأ مسی قیم در جیزء   آنچه از م ال  مذکور و دقت در ساخ ار و واژه
کننیدگان بنید   شود، این است که مبنای تنظیمکنوانسیون آک ائو اس نباط می 8مادۀ  4ل بند او

هیای جغرافییای سیاحلی    فوق این بوده است که کشورهای ساحلی دریای خزر فیار  از ویهگیی  
خود را در خ وط مبدأ مس قیم اسی فاده خواهنید کیرد.     سواحلخود، تمام یا قسمت زیادی از 

کنوانسیون حقوق دریاها که نخسیت بیه شیرایط جغرافییایی تجویزکننیدۀ       0 مادۀ 8چه در بند 
اشاره شیده،  « نقاط مناس »خ وط مبدأ مس قیم و ساس به ترسیم خ وط مبدأ مس قیم بین 

کیه نقیاط    یمیخ یوط مسی ق  »کنوانسیون آک ائو خ وط مبدأ مس قیم به  8مادۀ  4اما در بند 
ۀ مثابی بیه تعریف شده و ساس « کنندیوصل م گریکدیبه  یخط ساحل یمربوط/مناس  را بر رو

 اندیشه به اوارض جغرافیایی اشاره شده است.نوای پس
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 . تأسیسات بندری3. 3
کنوانسیون آک ائو است. در جزء دوم ایین   0مادۀ  5نک ۀ شایان ذکر دیگر، ناظر بر جزء دوم بند 

 سیات یتأس نیدورتیر  ،ینیسیرزم  یهیا آر یحید خیارج   نییمنظور تعبه»خوانیم: بند چنین می
 ۀدهنید لیانیوان بخیش تشیک   بیه  دهد،یم لیبندر را تشک ۀسامان نفکیکه جزء ال یبندر یدائم

 سیات یانیوان تأس به دینبا یمصنوا ریدور از ساحل و جزا ساتیساحل محسور خواهد شد. تأس
ات ای تغیییر کنوانسییون آک یائو بیا پیاره     0میادۀ   5این جزء بند «. محسور شود یبندر یدائم

 اهیا یحقیوق در  ونیکنوانسی  88 ۀظاهر مادکنوانسیون حقوق دریاهاست.  88ابارتی تکرار مادۀ 
 یخیتیار  ۀنیشیاما پ ،هس ند یاز خط مبدأ ااد یبخش یبندر ساتیتأس ایای است که گوگونهبه

 1کنوانسیون حقوق دریاها در واقع تکرار میادۀ   88. مادۀ داللت دارد یگرید یماده بر معنااین 
 نیتیدو الملیل  نویس آن توسط کمیسیون حقوق بینوانسیون دریای سرزمینی است که پیشکن

الملل در شرح منضم به مادۀ اخیرالذکر تأکید و تصریو دارد کیه  شده بود. کمیسیون حقوق بین
 نیترشرف هیپبین  ارض دریای سرزمینی از خ ی محاسبه شود که»معناست که این ماده بدین

. امروزه اجمیاخ وجیود دارد کیه    (ILC, 1956:270« )شودترسیم می م بندرینقاط تأسیسات دائ
کیه   کنید یمی ای از خیط مبیدأ مسی قیم را تجیویز     کنوانسیون حقوق دریاها نوخ وییهه  88مادۀ 
کنوانسیون حقیوق دریاهیا    25کند. مادۀ را به هم وصل می ترین نقاط تأسیسات دائم بندریدور

 8«خط حاصر»نوای  88واقع، خط مبدأ مس قیم موضوخ مادۀ در  .نیز مؤید همین برداشت است
هیای داخلیی   انیوان آر های درون تأسیسات بندر را بهدهانۀ ورودی بندر است که آر در یول

 5بند کنوانسیون حقوق دریاها و جزء دوم  88مادۀ  پردازی یکسانکند. با لحاظ واژهمحصور می
که بند اخیر نیز به همین معنیی داللیت داشی ه باشید،     رسد نظر میبهآک ائو  ونیکنوانس 0 ۀماد

کنوانسیون حقوق دریاها قابل تعمیم بیه   88شده در مورد ابارات مادۀ تفاسیر ارائه همچنان که
 5.درسینظر مآک ائو به ونیکنوانس 0 ۀماد 5بند دوم جزء 

 

 . روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم و امتیاز کلیدی ایران4
کنندگان کنوانسیون آک یائو در خصیو  خیط مبیدأ نیه در مقیررات ایین        نوآوری اصلی تنظیم

ای جداگانه برای روشمندسازی ترسیم خ وط نامهبینی انعقاد موافقتکنوانسیون، بلکه در پیش
تیرین ام ییاز اییران در کنوانسییون آک یائو نییز در پیونید بیا همیین          مبدأ مس قیم اسیت. مهیم  

 دست آمده است.نامه بهموافقت

                                                           
1. closing line 

 ,Symmons ؛505-509: 8935: صییرفی،  ر.ککنوانسییون حقیوق دریاهیا     88برای توضیو بیش ر دربارۀ میادۀ   .5

2017 . 
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 نامۀ جداگانه  . انعقاد موافقت1. 4
کنوانسیون آک ائو مقرر شده است کیه   8مادۀ  4نیز ذکر شد، در جزء دوم بند  در مقدمه چنانکه

 نییی هیا تع همیه ییرف   نیب یانامۀ جداگانهدر موافقت دیبا میخ وط مبدأ مس ق نییرو  تع»
وقی نوین دریای خیزر بیه   ترتی ، قوااد مربوط به خ وط مبدأ مس قیم در رژیم حقبدین«. شود

 ای محول شده است که بعد از امضای کنوانسیون آک ائو منعقد خواهد شد.نامۀ جداگانهموافقت

کنوانسییون   0ابهامیات میادۀ   کنندگان کنوانسیون آک ائو بیا آگیاهی از   رسد که تدویننظر میبه
رو  تعییین  »خصیو    نامۀ جداگانه درحقوق دریاها و تجربۀ پیامدهای آن انعقاد یک موافقت

هماننید  انید. در واقیع، اگیر کنوانسییون آک یائو نییز       بینی کیرده را پیش 8«خ وط مبدأ مس قیم
کرد، این امیر امیالً   حقوق دریاها به مقرراتی کلی و مبهم در این خصو  بسنده می ونیکنوانس

که در به معنی آزادی م لی کشورهای ساحلی در تعیین خ وط مبدأ مس قیم بود. واضو است 
این صورت این امکان وجود داشت که خ یوط مبیدأ مسی قیم ااالمیی کشیورهای سیاحلی بیه        
د. اخ الفات و اا راضات بعدی بینجامید و نظیم حقیوقی میوردنظر کنوانسییون را م زلیزل سیاز       

 نییی تع ایاند تا با انعقاد معاهدۀ جداگانیه های کنوانسیون آک ائو درصدد برآمدهلحاظ یرفبدین
 در دریای خزر را روشمند سازند. میأ مس قخ وط مبد

 

 . وضعیت جغرافیایی نامساعد ایران  2. 4
در میان پنج کشور ساحلی دریای خزر، ایران به لحاظ جغرافیای ساحلی خیود از حییث تعییین    

ای قرار دارد. در وهلۀ نخست شکل سیاحل اییران در درییای    خ وط مبدأ مس قیم در وضع ویهه
 تقعر، 5مقعر ساحل ایران در تحدید حدود دریاییشکل . فار  از آثار منفی خزر کامالً مقعر است

شود اوالً خ وط مبدأ مس قیم ایران نیز شکل مقعر پیدا کند و ثانیاً این خ وط ساحل سب  می
نسبت به جهت کلی ساحل بیش ر انحراف پیدا کنند. از این گذش ه، خط ساحل اییران در ایین   

کیه نقیاط   ییوری های ساحلی است، بیه ها و دماغهبوده و فاقد بریدگیانحنای کلی بسیار هموار 
نقاط مبنای خ وط مبدأ مس قیم  صورتبهپیشرف ۀ خشکی در دریا زیاد نیس ند تا ب وان آنها را 

تر اینکه ایران فاقد جزایری است که ب وان از آنها در تعیین خ یوط مبیدأ   به هم وصل کرد. مهم
ای در دریای خیزر نیدارد و   قع، گذش ه از جزیرۀ آشوراده، ایران جزیرهمس قیم بهره گرفت. در وا

الیت نزدیکیی بیه    مبدل شیده اسیت و بیه    رهیجزشبهجزیرۀ آشوراده نیز با کاهش س و آر به 
ی در تعیین خ وط مبدأ مس قیم ندارد. این همه در حالی است که دو کشور اثر محسوسساحل 

نسی ان و آذربایجیان دارای سیواحل محیدّر بیا نقیاط       مجاور ایران در دریای خیزر یعنیی ترکم  

                                                           
1. methodology for establishing straight baselines  

   .959-993: 8915-18: ناظمی، ر.ک. برای توضیو بیش ر 5
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پیشرف ه و جزایر م عددی هس ند که نقاط مبنای کافی برای ترسیم خ وط مبیدأ مسی قیم در   
 (.859-854: 8936نیا و دیگران، دهد )حافظاخ یار آنها قرار می
سی ار  سب  شد که ایران در واپسین مرحلۀ مذاکرات کنوانسییون آک یائو خوا   شرایط مذکور

ام یازی ویهه در خصو  تعیین خ وط مبدأ مس قیم شود. این خواس ۀ ایران در اجال  وزرای 
میورد پیذیر  قیرار گرفیت. ام ییازی کیه در ایین         5580خارجۀ کشورهای ساحلی در دسامبر 

کنوانسیون آک ائو انعکا  یاف ه است. پس 8مادۀ  4خصو  به ایران اا ا شد، در جزء سوم بند 
نامۀ جداگانه در خصو  رو  تعیین خ وط مبدأ مسی قیم در جیزء   انعقاد موافقت از تکلیف به

کشیور   کیی چنانچه شیکل سیاحل،   : »کندیماین ماده، در جزء سوم آن چنین مقرر  4دوم بند 
در  تیوضیع  نیقرار دهد، ا ینامسااد تیآشکارا در وضع ا یداخل یهاآر نییرا در تع یساحل

در پیی  «. ها مدنظر قرار خواهید گرفیت  یرف یتمام انیه تفاهم مب یابیمنظور دس به رو  فوق
خارجۀ اییران   امور ریوزامضای کنوانسیون آک ائو، دولت ایران یی ااالمیۀ تفسیری که از سوی 

سیوم از  بنید  »ضمن مکاتبه با وزرای خارجۀ چهار کشور دیگر صادر شد، تصریو و تأکیید کیرد:   
خیزر   یایدر یحقوق رژیم ونیکنوانسۀ یک در ماد میخ وط مبدأ مس ق فیبخش مربوط به تعر

بنید،   نیخزر اشاره دارد و هدف از نگار  ا یایدر در رانیا یاسالم یساحل جمهور تیبه وضع
 8«.بوده است رانیا ۀهیو تیمدنظر قرار دادن و توجه به وضع

صیاً و  مشخ است کیه  معاهده نیدر ا یازیئو تنها ام اآک  ونیکنوانس 8 ۀماد 4جزء سوم بند 
و در رضایت ایران به پذیر  نهایی م ن کنوانسیون آک یائو   شده لیتحص رانیمنحصراً به سود ا

و امضای آن نقش اساسی داش ه است. بدیهی است که این ام یاز تنها در صیورتی فعلییت پییدا    
نامۀ رو  تعیین خ یوط مبیدأ مسی قیم دسیت اییران بیرای تعییین        خواهد کرد که در موافقت

مس قیم باز گذاش ه شود. به همین لحاظ، سیاست کنونی ایران ایین اسیت کیه تیا      خ وط مبدأ
نامۀ مذکور از تصوی  کنوانسیون آک ائو خودداری کند که با توجه بیه میادۀ   زمان انعقاد موافقت

بنیابراین، بایسی ه اسیت کیه رویکیرد       5شدن آن خواهید شید.   االجراالزمکنوانسیون مانع از  55
نامۀ رو  تعیین خ وط مبدأ مس قیم چنان باشد که اییران  ران به موافقتدیالماسی حقوقی ای

کیه بیشی رین مسیاحت از آر درییای خیزر      قادر به تعیین خ وط مبدأ مس قیم ییویلی شیود   
هیای سیرزمینی و من قیۀ    های داخلیی اییران محصیور شیده و حیدود خیارجی آر      انوان آربه

 ریایی مش رک داش ه باشد.ماهیگیری ایران بیش رین پیشروی را در پهنۀ د
 

                                                           
 /https://www.irna.ir/news/82998820: ر.کیری ایران برای مالحظۀ م ن ااالمیۀ تفس. 8
تا زمان نگار  مقالۀ حاضر، آذربایجان و ترکمنس ان و قزاقس ان نسبت به تصوی  کنوانسیون آک ائو اقدام کیرده   .5

-https://orient.tm/en/russia-begins :ر.کو روسیه نیز فرایند تشریفات قیانونی تصیوی  را آغیاز کیرده اسیت.      
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 نامۀ روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم  موافقت
ی خ وط مبدأ مس قیم در رژیم حقوقی نوین درییای خیزر در   انصر اساسچنانکه مالحظه شد، 

ای در خصو  رو  ترسیم خ وط مبدأ مس قیم تکوین خواهد یافت نامۀ جداگانهقال  موافقت
نامیه  ار  این مقاله در جریان است. در زیر به این موافقتکه مذاکرات مربوط به آن در زمان نگ

 ها و راهکارهای پیشروی آن خواهیم پرداخت.و چالش
 

 کاری عالی کشورهای ساحلی دریای خزرمذاکرات گروه .1
ایین   83در مقدمه اشاره شید، از جملیه مقیررات نهیایی کنوانسییون آک یائو، میادۀ         کهییوربه

 یو بررسی  ونیمؤثر کنوانس یاجرا نیمنظور تضمها بهیرف»دارد: یکنوانسیون است که مقرر م
 سیتأسی . . .  ،یمینظم در سی و ایال    ۀجانبی پنج یهایزنیخزر، سازوکار را یایدر در هایهمکار

ۀ کشیورهای سیاحلی درییای    رتبیاالکاری مقامات در اجرای این ماده گروه . . .«. خواهند کرد 
شود( مرکی  از نماینیدگان و کارشناسیان    خوانده می« وه کاریگر»خزر )از این پس به اخ صار 

دو  یحاضیر گیروه کیار    ۀتا زمان نگار  مقالی کشور ساحلی دریای خزر تشکیل شده است.  پنج
 در نورسیل ان )آسی انه(   5583 لیی آور 86-80و  در باکو 5583 یۀفور 83-55 خیتار درنشست 

نامۀ رو  تعیین خ وط مبدأ مسی قیم را در  . یبعاً گروه کاری انعقاد موافقتداده است لیتشک
صدر برنامۀ خود قرار داده و یی دو نشس ی که تاکنون داشی ه اسیت، بیر میذاکره در خصیو       

نامۀ رو  تعیین خ وط مبدأ مس قیم در دریای خزر )از این پس به اخ صار نویس موافقتپیش
  8شود( م مرکز بوده است.خوانده می« نامهنویس موافقتپیش»
 

 تکمیل مقررات کنوانسیون آکتائو با الگوبرداری از کنوانسیون حقوق دریاها .2
کننیدگان کشیورهای سیاحلی در وهلیۀ     دهد که مذاکرهنامه نشان مینویس موافقتبررسی پیش

نخست درصدد تکمیل مقررات کنوانسیون آک ائو دربارۀ خیط مبیدأ بیا الگیوبرداری از بنیدهای      
کنوانسیون حقوق دریاها هس ند. در این خصو  نکاتی چنید  88و  3و نیز مواد  0مخ لف مادۀ 

 به شرح زیر قابل یرح است.
 

 منافع اقتصادی ویژه .1. 2
نامیه  نیویس موافقیت  کنوانسیون حقوق دریاهیا وارد پییش   0های مخ لفی از مادۀ اگرچه قسمت

 0میادۀ   2ه است. در بند اند، اما ظاهراً تا این مرحله یک بند کلیدی از این ماده مغفول ماندشده

                                                           
 /http://www.iribnews.ir/fa/news/2359249 :ر.کبه گزار  خبرگزاری صدا و سیما از نشست باکو  ی نمونهبرا. 8
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.، هنگیام تعییین خ یوط مسی قیم، منیافع      » . . خیوانیم:  کنوانسیون حقوق دریاها چنیین میی  
محرز  بلندمدتگیری در اثر بهره وضوحبهاق صادی ویهۀ من قۀ مربوط که واقعیت و اهمیت آنها 

المللی دادگس ری در از رأی دیوان بین 0این بند از مادۀ «. شده باشد، در نظر گرف ه خواهد شد
قضیۀ شیالت انگلیس و نروژ اخذ شده است و یکی از اس دالالت اصلی دیوان برای تأیید خ وط 

توان از خ وط مبدأ مسی قیم بیرای   به داللت این بند، می دهد.مبدأ مس قیم نروژ را انعکا  می
ز دریا که ذخایر نحو که منایقی احفظ منافع اق صادی جوامع سن ی صیادی اس فاده کرد. بدین

یور سن ی و تاریخی مورد اس فادۀ جوامع مزبیور بیوده، بیا ترسییم خ یوط مبیدأ       آبزیان آنها به
رو اگیر مقرراتیی   (. ازایین Trümpler, 2017: 81شوند )های داخلی محصور انوان آرمس قیم به
مبدأ مس قیم ۀ مورد بحث وجود داش ه باشد، ایران قادر خواهد بود خ وط نامموافقتمشابه در 
ای تعیین کند که از یک سو، منایی مورد اس فادۀ صیادان ایرانی پشیت خ یوط   گونهخود را به

مبدأ مس قیم قرار گیرد و از سوی دیگر، درییای سیرزمینی و من قیۀ میاهیگیری اییران هرچیه       
 بیش ر در پهنۀ دریایی مش رک پیشروی کند.

 

 اعالم و انتشار خطوط مبدأ مستقیم .2. 2
نامیۀ رو  تعییین   کشورهای ساحلی دریای خزر اجماخ حاصل شده اسیت کیه در موافقیت   بین 

ساحلی مکلف شود فهرست مخ صات جغرافییایی نقیاط مبنیای     هر کشورخ وط مبدأ مس قیم 
نامه تودیع کند تا از یریی امین بیه اییالخ سیایر    خ وط مبدأ مس قیم خود را نزد امین موافقت

کنوانسیییون حقییوق  86لیییف برگرف ییه از مقییررات مییادۀ  کشییورهای سییاحلی برسیید. اییین تک 
بیر مخ صیات ییول و ایرض     در این زمینه ضروری است هر کشیور سیاحلی ایالوه   8دریاهاست.

جغرافیایی نقاط مبنا، مبنای ژئودتیک این مخ صیات را نییز اایالم کنید، در غییر ایین صیورت        
 کیی ژئودت یکیر مبنیا  لحیاظ ذ  نیبیه همی  تشخیص دقیی موقعیت این نقاط دشوار خواهد بیود.  

همچنین مناس  اسیت   شده است. یالزام اهایحقوق در ونیکنوانس 86 ۀماد 8مخ صات در بند 
بر مخ صات جغرافیایی نقاط مبنا، نوخ خ وط واصل آنها نیز مشخص شود. چه خ وط که االوه

 5دارنید. نگاری انواخ مخ لف مانند خط ژئودتیک، خط لوکسیدرم/ رام و . . .  مس قیم از نظر نقشه
بر این، الزم است کشورهای ساحلی گذش ه از ااالم خ وط مبدأ مس قیم خود به یکدیگر افزون

آنها را برای ایالخ اموم نیز من شر کنند تیا درییانوردان و هوانیوردان کیه کیاربران اصیلی ایین        
 خ وط هس ند نیز از وجود آنها ایالخ پیدا کنند.

 

                                                           
 . Symmons & Reeds, 2010 ؛530-954: 8935: صیرفی، ر.کبرای توضیو بیش ر  .8
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 ی ترسیم خطوط مبدأ مستقیمنامه به روشمندسازرهیافت موافقت. 3
در بخش دوم مالحظه شد که دو راهکار اصیلی در میورد روشمندسیازی ترسییم خ یوط مبیدأ       

خیط و تعییین حیداکثر    اند از تعیین حداکثر یول مجاز هیر پیاره  مس قیم وجود دارد که ابارت
خ یوط  نامیۀ رو  تعییین   مایۀ موافقترسد که بننظر میانحراف مجاز از جهت کلی ساحل. به

مبدأ مس قیم نیز تعیین معیار یا معیارهایی در پیوند با همین دو راهکار خواهد بود. در زیر ایین  
 شود.راهکارها در خصو  دریای خزر بررسی می

 

 انحراف مجاز از جهت کلی ساحل حداکثر. 1. 3
قیید  کنوانسیون حقوق دریاها ترسیم خ وط مبدأ مسی قیم را م  0مادۀ  9چنانکه بیان شد، بند 

بیه مقیدار محسیو  از جهیت      دینبا میخ وط مبدأ مس ق میترس»به این شرط کرده است که: 
بایید   شیوند یو منایقی از دریا که در بین این خ یوط واقیع می    ندینما دایساحل انحراف پ یکل
داخلیی   یهیا آر رژییم تیابع   ندنزدیک داش ه باشند تا ب وان ارتباط خشکیبا قلمرو  یقدر کافبه

 ونیکنوانس 0 ۀادم 9هراً کشورهای ساحلی دریای خزر در مورد درج م نی مشابه بند ظا«. شوند
اند. اما به شرحی که در بخش دوم این نامه به اجماخ رسیدهنویس موافقتدر پیش اهایحقوق در

ترسیم خ وط مبیدأ مسی قیم را    تنهانهنوش ار گذشت، ابارات بند مذکور چنان مبهم است که 
بلکه خود بر مشکل افزوده است. چنانکه توضیو داده شد، مشیخص نیسیت کیه    روشمند نکرده، 

« مقدار محسیو  »چگونه مشخص شده و چه میزان انحراف از این جهت « جهت کلی ساحل»
به چه معناسیت و بیا چیه معییاری     « ارتباط نزدیک»مشخص نیست  همچنان کهشود، تلقی می

 اشد.وجود داش ه ب« یقدر کافبه »شود تا سنجیده می
نامیۀ رو   پیشنهادی که از ناحیۀ جمهوری آذربایجان م رح شده این است که در موافقیت 

درجه تعیین شود. با  55تعیین خ وط مبدأ مس قیم حداکثر انحراف مجاز از جهت کلی ساحل 
لحاظ توضیحاتی که در بخش دوم در این خصو  ارائه شد، واضو است که این پیشینهاد هییچ   

حقوق دریاها هیچ معیاری در مورد حداکثر مجاز انحراف از جهت کلی سیاحل   مبنایی ندارد. در
نامۀ وزارت خارجۀ آمریکا نزدیک به یقین این پیشنهاد آذربایجان از شیوه اح مالبهوجود ندارد. 

(. از قیرار اییالخ ایین    DoS, 1987: 18-19در خصو  خ وط مبدأ مس قیم گرف ه شده اسیت ) 
نامیه  شورهای ساحلی اقبالی نیاف ه و بعید است در م ن نهایی موافقیت پیشنهاد در میان دیگر ک

 پذیرف ه شود. 
الزم به تأکید نیست که تعیین معیار در خصو  انحراف از جهت کلی ساحل بیش از همیه  
به زیان ایران خواهد بود، زیرا خ وط مبدأ مس قیم ایران به لحاظ تقعر شکل ساحل آن و یول 

 ادتاً بیش از دیگر کشورهای ساحلی انحراف خواهند داشت.اح مالی این خ وط قا
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 خطحداکثر طول مجاز پاره .2. 3
توانید در  ی نمیی درسی  بیه از آنجا که تعیین حداکثر انحراف مجاز از جهت کلی سیاحل امیالً و   

روشمندسازی ترسیم خ وط مبدأ مس قیم در دریای خیزر کیارایی داشی ه باشید، نیاگزیر تنهیا       
نمایید کیه مسیللۀ    خط است. چنیین میی  ن منظور تعیین حداکثر یول مجاز پارهراهکار برای ای

 خواهد بود.  مسللهنامه نیز همین محوری مذاکرات گروه کاری و مضمون اصلی موافقت
در وهلۀ نخست، باید تأکید داشت که از بیدو میذاکرات گیروه کیاری رویکیرد صیحیحی بیه        

 2ذ شده اسیت. توضییو اینکیه بیه داللیت میادۀ       خط اتخاحداکثر یول مجاز پارهمسللۀ تعیین 
اند که در این خصو  دو معیار جداگانیه  های مذاکره پذیرف هنامه همۀ یرفنویس موافقتپیش

گونه که حداکثر یول مجاز در حالت اادی تابع ییک معییار و حیداکثر ییول     تعیین شود؛ بدین
 تیدر وضیع  یداخلی  یهیا آر نییی تع از حییث شیکل سیاحل،    مجاز برای کشوری که به لحیاظ 

دارد، تابع معیار دیگری باشد. به بیان دیگر، یک حداکثر یول اادی برای چهیار  قرار  ینامسااد
بینیی خواهید شید.    جمهوری شوروی سابی و یک حیداکثر ییول اسی ثنایی بیرای اییران پییش      

ام یاز کلیدی  م لوبیت این رویکرد از نگاه منافع ایران واضو است. برای اینکه ایران قادر شود از
مند شده و با ترسیم خ وط مبدأ مسی قیم از وضیعیت نامسیااد    خود در کنوانسیون آک ائو بهره

جغرافیایی خارج شود، نیازمند خ وط مبدأ مس قیم یویلی است کیه ق عیاً ییول آنهیا بسییار      
 و مورد نیاز دیگر کشورهای ساحلی است.  موردنظربیش ر از خ وط مبدأ مس قیم 

ی دیرینیه در  امسیلله خط و داده شد که مسللۀ تعیین حداکثر یول برای هر پارهقبالً توضی
حقوق دریاهاست که برای محدود کردن آزادی امل کشورهای ساحلی در ترسیم خ وط مبیدأ  

 ایقاایده  چیشده است که ه رف هیپذمس قیم م رح شده و هرگز به ن یجه نرسیده است. اغل  
 ,ILAکمی ه ) 5581گزار   وجود ندارد و میمبدأ مس ق در خصو  حداکثر یول مجاز خ وط

2018a: paras. 24-26, 36, 106-109دنیکنفرانس س ۀق عنام ( و( یILA, 2018b : para.5) زین 
 اند.  کرده دییتأ را معنا نیا

روی دیالماسی حقوقی ایران این است که حداکثر یول مجاز اسی ثنایی هرچیه   چالش پیش
هیای  ایران قادر به تعیین خ وط مبدأ مس قیم ییویلی شیود کیه قسیمت    بیش ر تعیین شود تا 

هیای سیرزمینی و   های داخلی ایران محصور و وسیعت آر انوان آربیش ری از دریای خزر را به
ی ایران را تا بیش رین حد ممکن افزایش دهد. در واقع، الگوی م لور این است ریگیماهمن قۀ 

مس قیم یویلی شود که یک یا حداکثر دو نق ۀ چرخش را  که ایران قادر به تعیین خ وط مبدأ
هیای  ی اییران بیا جمهیوری   میرز خشیک  ترین نقاط خط ساحل ایران به نقاط پاییانی  در پیشرف ه

انیوان  که بیش رین مساحت از آر دریای خیزر بیه  یوریآذربایجان و ترکمنس ان وصل کند، به
ای سرزمینی و من قۀ ماهیگیری اییران  ههای داخلی ایران محصور شود و حدود خارجی آرآر

 852توان پیشینهاد  بیش رین پیشروی را در پهنۀ دریایی مش رک داش ه باشد. در این زمینه می
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رسد که این میزان که بیا حیداکثر   نظر میانوان معیار اس ثنایی م رح کرد. بهمایل دریایی را به
ا من بی است، نیاز اییران را بیا لحیاظ    کنوانسیون حقوق دریاه 40یول اس ثنایی مقرر در مادۀ 

 سازد.جغرافیای ساحلی آن برآورده می
 

 گیرینتیجه
هیای فیراوان و   امضای کنوانسیون آک ائو، هم در افکار امومی و هم در محافیل تخصصیی بحیث   

هایی که اغل  ناآگاه از م ن و مفیاد  پرشوری را دربارۀ رژیم حقوقی دریای خزر برانگیخت؛ بحث
رسیدند. اما در میانۀ این غوغا، نظر میهای نادرست از آن بهو گاه آمیخ ه به برداشت کنوانسیون

نامۀ رو  تعیین خ وط مبدأ مس قیم، اند که تا زمان انعقاد موافقتبسیاری از نک ه غفلت کرده
ایران از س و و س ون آر درییای خیزر داوری کیرد. بنیابراین، از نظیر      « سهم»توان دربارۀ نمی
آک یائو، بلکیه در    ونیکنوانسی ن یک بعد اساسی از رژیم حقیوقی نیوین درییای خیزر نیه در      ایرا

ای کیه کنوانسییون آک یائو در ایین     نامۀ یادشده تحقی خواهد یافت. با لحاظ ام یاز وییهه موافقت
نامیۀ رو  تعییین   که اثر املی این ام یاز در موافقتخصو  به ایران اا ا کرده است، تا زمانی

توان از نگاه منافع ملی ایران ارزیابی درسی ی از رژییم   أ مس قیم مشخص نشود، نمیخ وط مبد
 دست آورد.حقوقی نوین دریای خزر به

در زمان نگار  مقالۀ حاضر مذاکرات گروه کاری االی کشیورهای سیاحلی درییای خیزر در     
 در جرییان اسیت. در مرحلیۀ کنیونی     میخ یوط مبیدأ مسی ق    نیینامۀ رو  تعموافقتخصو  

نامه برای روشمندسازی ترسیم خ یوط مبیدأ   مشخص شده است که رهیافت اصلی این موافقت
هیای کنوانسییون   خیط اسیت. همچنیین ییرف    مس قیم تعیین حداکثر یول مجاز برای هر پاره

اند که حداکثر یول مجاز ایران باید بیش از دیگر کشورهای ساحلی باشد. بدیهی اسیت  پذیرف ه
ل مجاز اس ثنایی بیش ر باشد، امکان ایران برای گس ر  منایی دریایی که هرچه مقدار این یو

 خود از یریی خ وط مبدأ مس قیم نیز بیش ر خواهد بود. 
ۀ تعیین مرزهای ایران در درییای خیزر خواهید بیود،     مثاببهنک ۀ آخر اینکه تعیین خط مبدأ 

نسیون آک ائو از خط مبدأ های سرزمینی ایران بر مبنای ارض مقرر در کنوازیرا حد خارجی آر
میرز   ینیسرزم یهاآر یحد خارج »کنوانسیون آک ائو  0محاسبه خواهد شد و به تصریو مادۀ 

خ یوط مبیدأ    نییی نامۀ رو  تعموافقترسد که تصوی  نظر میبنابراین، به«. خواهد بود یدول 
 تصیوی  در دریای خزر مشیمول اصیل هف ادوهشی م قیانون اساسیی بیوده و نیازمنید         میمس ق

 اسالمی خواهد بود. شورای مجلس نمایندگان مجموخ چهارپنجم
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