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احداث جزایر مصنوعی امارات ،آثار و تبعات آن بر حاکمیت منابع نفت و گاز ایران
درخلیج فارس
امير اسالميه همداني* ،علي نيكبخش شرفشاده ،دانشگاه تهران

چکیده
در دهههای گذش��ته روند رو به رش��د احداث جزایر مصنوعی در بسیاری از کشورها شدت گرفته است .نظام حقوق
بینالملل نیز س��اخت این جزایر را به رس��میت ش��ناخته و هیچگونه ممنوعیتی در خصوص س��اخت آن در حقوق
بینالملل مش��اهده نمیشود .کش��ورهای حوزه خلیج فارس بهویژه امارات نیز در سالهای اخیر با سرمایهگذاری در
این بخش ،بهدنبال ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس بودهاند.از اینرو ،نگرانیهایی در خصوص نحوه احداث این
جزایر و آثار حقوقی ناشی از احداث این جزایر و بهتبع آن روابط سیاسی موجود میان کشورهای این منطقه وجود دارد.
لذا،بررسی وضعیت جزایر مصنوعی در حقوق بینالملل و نیز واکاوی تعهدات بینالمللی امارات در حوزه حقوق دریاها
موضوع پژوهش حاضر است .این پژوهش بهدنبال یافتن پاسخی برای این سوال است که آیا ساخت جزایر مصنوعی
میتواند تاثیری بر حاکمیت و مالکیت مخازن نفت و گاز خلیج فارس برای این کش��ور داش��ته باش��د .بهنظر میرسد
علیرغم اینکه س��اخت این جزایر نمیتوانند تأثیری در تغییر خط مبداء داش��ته باشند ،اما نیاز است تا با موضعگیری
مناسب توسط مسئوالن کشورمان از ایجاد رویه در این زمینه جلوگیری شود تا بار دیگر شاهد مسئلهای مشابه آنچه
در مورد جزایر سهگانه و ادعاهای بیپایه و اساسی که ایجاد شد ،نباشیم.
مقدمه

ب��ه گواهی تاریخ ،پیش��رفتهای بش��ری حد و مرز نمیشناس��د .میل
به رش��د و تکامل همواره با انس��ان همراه بوده و اس��تفاده از ظرفیتهای
طبیعی برای نیل به این هدف ،امری عادی برای انس��ان بهشمار میرود.
به دیگر س��خن ،اس��تفاده از طبیعت مس��یری بوده که انسان برای رشد
در عرصهه��ای گوناگون زندگی برگزیده اس��ت .از اینرو ،نمیتوان منکر
اهمیت محیط طبیعی بر توس��عه جوامع انسانی باشیم .جنگلها ،دریاها،
دریاچهها و  ...هر یک به نوعی در تأمین نیازهای انس��انی و حرکت رو به
رشد بشر نقش داش��تهاند .اما گاه زیادهخواهیهای انسانی تا مرز نابودی
طبیعت پیش رفته اس��ت .این موضوع بهویژه پس از شکلگیری دولتها
در عرصه بینالمللی و رقابت بر س��ر توس��عه صنعتی و اقتصادی ،بیش از
پیش نمایان گشته است.
در ای��ن میان ،دریاها بهدلی��ل نقش تاریخی خ��ود در تأمین نیازهای
غذایی انسان ،تجارت دریایی ،استفاده نظامی و در حال حاضر نیز بهدلیل
وج��ود ذخایر نفت��ی و گازی و جاذبههای طبیعی س��واحل و جزایر برای
گردش��گری و جذب توریسم ،از اهمیت فوقالعادهای برخوردارند .با وجود
چنی��ن ظرفیتهایی ،تالش کش��ورها برای بهرهگی��ری از منابع و محیط
دریایی به آسانی قابل درک است.
اما با آغاز قرن بیس��تم و پیش��رفتهای تکنولوژیک ،کش��ورها متوجه
بُعد دیگری از ظرفیتهای دریایی ش��دند .این ب��ار هدف ایجاد مناطقی
مصنوعی بر روی دریاها بود .بنابراین ،بحث از س��اخت جزایر و تأسیسات
مصنوعی آغاز و مورد اس��تقبال بسیاری از کش��ورها قرار گرفت .از جمله
کشورهای عرب حاش��یه خلیج فارس و بهویژه امارات متحده عربی که با
س��رمایهگذاریهای عظیم ،احداث این جزایر را در دس��تور کار خود قرار
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واژگان کلید ی:
حقوق دریاها ،جزایر مصنوعی ،منابع نفت
و گاز ،امارات متحده عربی

دادند .انج��ام هفت پروژه عمده به نامهای نخ��ل جمیرا ،نخل جبلعلی،
نخل دیره ،جزیره العالم ،جزیره سعادیات ،جزیره واترفرانت و ساحل دریا
از س��وی امارات ،بخش��ی از این پروژههای عظیم بهشمار میرود .اقدامی
که چالشها و آس��یبهای بس��یاری را متوجه خلیج فارس و کش��ورهای
حاشیهنشین آن (از جمله ایران) کرده است.
اگرچ��ه بخش زی��ادی از قواعد حقوق بینالمل��ل در خصوص وضعیت
جزایر مصنوعی در کنوانسیون حقوق دریاها مصوب  1982مندرج است،
ام��ا این کنوانس��یون تعریفی از جزیره مصنوعی ارائه نکرده اس��ت و تنها
با توس��ل ب��ه مفهوم مخالف جزیره در م��اده  )1(121که آن را منطقهای
میداند که «به طور طبیعی ش��کل گرفته» ،میت��وان دریافت که جزایر
مصنوعی در حقوق بینالملل از وضعیت جزایر که بر اس��اس کنوانسیون
حقوق دریاها ،کلیه جزایر و مناطق این وضعیت را دارا میباشند ،برخوردار
نیس��تند .زیرا این جزایر در نتیج��ه عوامل طبیعی بهوجود نیامدهاند بلکه
ساخته دست انسان هستند.
این تأسیس��ات ساخته دست بشر میبایس��ت از همه طرف توسط آب
احاطه ش��ده باش��ند و هنگام مد دریا (باال آمدن آب) در باالترین نقطه از
آب قرار گرفته و قابل رؤیت باشند تا بهعنوان جزایر و تأسیسات مصنوعی
قلم��داد ش��وند .همچنین برای م��دت معین و در یک نقط��ه جغرافیایی
بهعنوان ایس��تگاهی برای فعالیتهای دریایی بهکار روند .جزایر مصنوعی
در طول زمان کارکردهای متعدد و متنوعی داش��تهاند .امروزه اس��تفاده
از جزای��ر مصنوعی ش��یوههای رایج برای حفاظت از س��رزمین و احیای
آن بهعنوان متداولترین روش مقابله با افزایش س��طح آب دریاهاس��ت و
ساخت جزایر مصنوعی بیشتر با هدف فراهم نمودن امکان سکونت انسانی
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و تأس��یس زیرساختهای شهری مورد توجه قرار گرفته است .برای مثال
تعدادی از فرودگاهها در قاره آس��یا بر روی این نوع از جزایر ساخته شده
و در برابر حوادث طبیعی همچون طوفان و زلزله بسیار مقاوم هستند.
بس��ياري از كش��ورها بهويژه آنهايي كه با كمبود زمين براي ساختمان
سازي روبهرو هس��تند ،عالقه چشمگيري به اين پروژههاي دريايي نشان
ميدهن��د .طرح ريزي و پيگيري چنين پروژههايي كمابيش به چند دهه
پيش بازميگردد .نخستين شهر شناور دريايي در اوزاكاي ژاپن در 1975
به نمايش گذاشته شد (سجادی 1370 ،ص  .)28اين پروژه كه آكواپليس
ناميده شد ،شامل چهارپايه زيرآبي بزرگ و شناور از جنس استيل بود كه
مساحت آن كمابيش يك هكتار و ارتفاع آن هزار متر در نظر گرفته شده
بود .ام��روزه چنين جزايري را در اتريش (جزیره دان��وب) ،کانادا (جزیره
نتردام در مونترال) ،دانمارک (جزیره پپر ) ،هنگ کنگ و  ...میبینیم.
ب��ا عنایت به کاربری متفاوت جزایر مصنوع��ی ،میتوان گفت وضعیت
حقوقی هریک از این جزایر متفاوت از دیگری است و شاید همین موضوع
باعث شده تا تعریف مش��خصی از جزیره مصنوعی در کنوانسیون 1982
حق��وق دریاها وجود نداش��ته باش��د .از این رو ،فق��دان تعریفی از جزایر
مصنوعی خود بر دشواری تعیین وضعیت حقوقی این جزایر افزوده است.
البته باید اش��اره کرد اگرچه کنوانسیون  1982تعریفی از این جزایر ارائه
نکرده است اما شامل قواعد متعددی است که میتواند بر این جزایر اعمال
ش��ود و توسط دولتهای سازنده مورد استفاده قرار گیرد .واضح است که
دولتهای ساحلی واجد حق ساخت تأسیسات و جزایر مصنوعی در قلمرو
دریایی خویش میباشند.
در حق��وق بینالمل��ل (قراردادی ،عرفی و حتی آرای قضایی) س��اخت
جزایر مصنوعی منع نشده است ،ولی در کنوانسیونهای  1958و 1982
که بیش��تر قواعد حقوقی مربوط به دریاها را در برمیگیرد ،ساخت جزایر
مصنوعی بیش��تر برای کارهای پژوهش��ی و اکتش��افی مدنظر بوده است.
بنابراین ،همه کش��ورها از حق احداث جزایر مصنوعی در مناطق دریایی
برخوردارن��د و نمیت��وان ادعای��ی علیه هیچ کش��وری به صِ ��رف احداث
تأسیس��ات و جزایر مصنوعی مط��رح نمود؛ مگر اینکه دولت س��ازنده به
منافع مشترک سایر دولتها لطمه زده یا به قوانین محیط زیست دریایی
بیتوجه باشد.
س��والی که پژوهش حاضر بهدنبال پاسخگویی به آن میباشد این است
که آیا کش��ورها حق احداث جزایر مصنوعی دارند و یا خیر و در صورتی
که این حق برای آنها موجود اس��ت ،نحوه اعمال آن به چه صورت خواهد
بود .در این راس��تا تالش خواهد ش��د تا با مطالعه موردی جزایر مصنوعی
امارات در خلیج فارس به این امر پرداخته شود.
 -1مفهوم و معنای جزیره مصنوعی

حق��وق قراردادی تعریفی از س��ازههای مصنوعی بهدس��ت نمیدهد و
تنها ب��ه چند توضیح مختصر درباره برخی عناصر رژیم حقوقی آنها اکتفا

میکند .کنوانس��یون مونتهگوبی ،جزیرههای مصنوعی ،تأسیسات و ابنیه
مختص بهرهبرداری از منابع اقتصادی را از دیگر تأسیسات مجزا میسازد.
چنی��ن تمای��زی دارای برد عام نیس��ت و تنها با توج��ه به صالحیتهای
مختلفی توجیه میش��ود که دولت س��احلی در مورد فعالیتهای متنوع
منطقه انحصاری اقتصادی اعمال میکند .مش��کلی که در حقوق عمومی
دولتی صاحب صالحیت
رسیدگی
با آن مواجه ش��دهاند مربوط به مرجع
ِ
ِ
در مورد این تأسیسات و نیز آزادی استقرار آنها در ارتباط با استفادههای
مشروع دیگر از دریاست .ظاهرا ً مناسب آن است که سازههای شناور که با
امور و مسائل کشتیها ارتباط دارند ،از سازههای ثابت متمایز شوند]1[.
تعریف کنوانس��یونهای  1958و  1982از جزایر که میگوید آنها باید
«بهطور طبیعی» بهوجود آمده باشند موجب میشود که جزایر مصنوعی
ش��امل آن تعریف نش��وند ،ولی در عمل تش��خیص بین جزیره طبیعی و
مصنوعی کار س��ادهای نیس��ت[ ]2در کنوانس��یون  1958ژنو ،تنها یک
قاعده برای جزایر بهچش��م میخورد که ماده  )4( 5از کنوانس��یون فالت
قاره اس��ت .در این ماده آمده اس��ت که تأسیس��ات مرتبط با اکتش��اف و
بهرهبرداری مناب��ع طبیعی فالت مزبور ،که بر روی خود فالت قاره ایجاد
ش��دهاند ،دارای دریای سرزمینی نیس��تند و تأثیری هم در تعیین حدود
آن ندارند .کنوانس��یون  1982حقوق دریاها نیز در ماده  11بر این نکته
صح��ه میگذارد .به موجب ماده اخیرالذکر ،تأسیس��ات دور از س��احل و
جزایر مصنوعی بهعنوان تأسیس��ات ثابت بندری محسوب نمیشوند و در
نتیجه نمیتوانند قس��متی از خط مبدأ باش��ند .همچنین مواد  60و 80
این کنوانسیون مقرر میدارند که جزایر مصنوعی و تأسیسات ایجاد شده
در منطقه انحصاری اقتصادی یا فالت قاره دارای دریای س��رزمینی خاص
خود نیستند و موجودیت آنها تأثیری در تعیین دریای سرزمینی ،منطقه
انحصاری اقتصادی و فالت قاره ندارد ،3[.صص ].70-69
این در حالی اس��ت که بهتصریح بند  2ماده  121کنوانس��یون مزبور،
جزی��ره (منظ��ور جزیره طبیعی اس��ت) به مانند س��رزمین اصلی تمامی
مناطق دریایی را داراست .به عبارتی در هر فاصلهای که از سرزمین اصلی
قرار داش��ته باش��د خط جزر آن ،خط مبدأ دریای سرزمینی خواهد بود.
اگر جزیره در فاصله  12مایلی از خط مبدأ س��رزمین اصلی قرار داش��ته
باشد ،دو خط مبدأ به هم میپیوندند و خط جزر ساحل جزیره ،خط مبدأ
سرزمین خواهد ش��د .اگر جزیره در فاصلهای بیش از  12مایل نسبت به
س��رزمین اصلی قرار گیرد ،اثری بر خط مبدأ س��رزمین نمیگذارد و خط
مبدأ و دریای سرزمینی خاص خود را خواهد داشت ،4[ .ص]67
در تعریف جزیره مصنوعی میتوان گفت :تأسیس��ات ساخته بشراست
ک��ه پیرامون آن آب باش��د ،در حالت باال آمدن آب دریا نیز دیده ش��ود،
در یک نقطه جغرافیایی و براي مدتی معین بر پا ش��ده باش��د و به عنوان
ایس��تگاهی براي فعالیتهاي دریایی بهکار رود .بر اس��اس کنوانس��یون
 1982حقوق دریاها ،جزیره مصنوعی نمیتواند معیاري براي تنظیم مرز
دریایی کشورها شمرده شود؛ از این رو نمیتواند براي دولتهاي ذينفع،
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حقوق و امتیازاتی در زمینه خط مبدأ ،دریاي سرزمینی ،منطقه انحصاري ق��رار دارد .بنابراین ،به کلیه آبهایی که در پش��ت خطوط مبدأ کش��ور
مجمعالجزایری واقع میش��وند ،آبهای مجمعالجزایری گفته میش��ود.
– اقتصادي و  ...ایجاد کند []5
در زمین��ه آبهای مجمعالجزایری دولت س��احلی حق س��اخت هرگونه
تأسیساتی را خواهد داشت.
 -2کارآیی واهداف جزیره مصنوعی
جزایر مصنوعی و تأسیس��ات آنها س��اخته دست انس��ان است و از هر
جه��ت در محاصر ه آب بوده و هنگام ج��زر و مد باال بوده و د ر یک مکان  -3-3دریای سرزمینی
گاه حاکمی��ت و حق��وق داخلی ی��ک دولت عالوهبر قلمرو خش��کی و
جغرافیایی خاص ،برای زمان مشخص باقی میمانند و بهعنوان ایستگاهی
آبه��ای داخلی ،به منطقهای از دریا که در مجاورت آبهای داخلی و بنا
با کارکرد معمولی خود عمل میکنند.
بهطور کلی ،جزایر و تأسیس��ات مصنوعی را میتوان بر اس��اس اهداف به مورد ،آبهای مجمع الجزایری قرار دارد ،گسترش مییابد .این منطقه
ش��کلگیری به چندین دسته تقس��یم کرد 1 .ـ جزایر مصنوعی مسکونی همان دریای سرزمینی است .دریای سرزمینی جزو قلمرو دولت بوده و لذا
(ش��هرهای دریایی)  2ـ جزایر مصنوعی جهت توسعه و کاربری اقتصادی فضای مافوق آن و نیز بستر و زیر بستر آن تحت حاکمیت دولت ساحلی
 3ـ تأسیس��ات مصنوع��ی جهت حمل و نقل و ارتباطات  4ـ تأسیس��ات ق��رار دارد .اما بهلحاظ اهمیت دریا از جه��ت ارتباطات دریایی ،حاکمیت
مصنوعی جهت تحقیقات علمی و پیشبینی آب و هوا  5ـ جزایر مصنوعی دولت ساحلی بر آبهای س��رزمینی یک حاکمیت مطلق نیست و دارای
محدودیتهایی میباش��د .دولتهای س��احلی از این حق برخوردارند که
تفریحی  6ـ تأسیسات نظامی [ ,6ص]13
حت��ی برخی نویس��ندگان معتقدند گس��ترش چهارچوبهای حقوقی در مناط��ق دریایی خود به س��اخت جزایر مصنوعی مبادرت نمایند .البته
حاک��م بر جزای��ر مصنوعی میتوان��د بهعنوان ابزاری کارآم��د برای بقای حق س��اخت جزایر مصنوعی در مناطق دریایی مختلف با مسئولیتهای
دولتهای جزیرهای که به واس��طه تغییرات اقلیمی و افزایش س��طح آب حقوقی متعددی همراه است.
در کنوانس��یون  1982و در بخ��ش مربوط به قواعد دریای س��رزمینی
دریا در معرض غرقش��دن هس��تند ،قرار گیرد .به این ترتیب این امکان
فراهم خواهد ش��د که پیش از آنکه رویه دولته��ا به ایجاد وضعیتهای (برخالف قواعد مربوط به منطقه انحصاری ـ اقتصادی ،فالت قاره و دریای
دوفاکتو بیانجامد ،به نقش بالقوه جزایر مصنوعی بهعنوان حافظ و نگهبان آزاد) ،مقرره خاصی که به صراحت راجع به حق کشورها بهویژه کشورهای
س��احلی در خصوص احداث جزایر مصنوعی صحبت کرده باش��د ،وجود
حاکمیت دولتهای در حال غرق پرداخته شود ،1[ .ص ]107
ندارد .با وجود این موضوع ،وضعیت حقوقی دریای س��رزمینی و حاکمیت
کش��ور س��احلی بر این منطقه از دریا که شامل حاکمیت بر فضای باالی
 -3حق ساخت جزیره مصنوعی در مناطق مختلف دریایی
از نظ��ر حقوقی ،دریاها را میتوان به مناطق مختلفی تقس��یم کرد که دریای س��رزمینی و نیز بستر و زیر بس��تر دریا میشود ،بهطور ضمنی از
ه��ر منطقه دارای رژیم حقوقی خاصی اس��ت .مناطق مزب��ور عبارتند از :حق کش��ور س��احلی جهت احداث این گونه از جزای��ر حکایت دارد،7[ .
آبهای داخلی ،آبهای مجمعالجزایری ،دریای سرزمینی ،منطقه مجاور ص  ]8البته باید گفت هرگاه س��اخت این جزایر موجب اختالل در عبور
یا نظ��ارت ،منطقه انحصاری اقتصادی ،فالت ق��اره ،دریای آزاد و منطقه بیضرر کش��تیهای سایر کشورها باش��د ،این امر پذیرفتنی نخواهد بود.
بند  7ماده  60کنوانس��یون حقوق دریاها ب��ر این موضوع تأکید دارد که
اعماق دریاها.
جزایر مصنوعی ،تأسیس��ات ،بناها و مناطق ایمنی اطراف آنها در جاهایی
که ممکن اس��ت با اس��تفاده از آبراههای دریایی ضروری برای دریانوردی
 -1-3آبهای داخلی
به لحاظ حقوقی ،آبهای داخلی حدفاصل س��احل یک کش��ور و خط بینالمللی تداخل نمایند ،ایجاد نخواهند شد.
مبدأ دریای سرزمینی است .بنابراین ،بنادر ،اسکلهها ،لنگرگاهها ،خلیجها،
تاالبه��ای متصل ب��ه دریا و خورها یا مص��ب رودخانههای بزرگی که به  -4-3منطقه انحصاری اقتصادی
دریا میریزند و پش��ت خط مبدأ دریای سرزمینی قرار میگیرند ،مشمول منطقهای اس��ت به عرض  200مایل از خط مبدأ که دولت ساحلی در
رژیم حقوقی آبهای داخلی میباش��ند .با توجه به حاکمیت کامل دولت آن دارای حق��وق انحصاری در مورد منابع طبیعی و س��ایر صالحیتهای
س��احلی بر این منطقه ش��کی در تجویز س��اخت جزایر مصنوعی در این مربوط است و دولتهای ثالث دارای آزادی کشتیرانی ،پرواز و کابلکشی
و لولهگذاری هس��تند .س��ابقه تاریخی منطقه مزب��ور را میتوان در رویه
منطقه وجود ندارد.
دولتها در ایجاد منطقه انحصاری ماهیگیری در سالهای پس از جنگ
جهانی دوم جستوجو کرد.
 -2-3آبهای مجمعالجزایری
س��اخت و اس��تفاده از جزایر مصنوعی وفق مواد  56و  60کنوانسیون
منطقه دریایی اس��ت ک��ه داخل خطوط مبدأ کش��ور مجمعالجزایری
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 1982از جمله حقوق کشورهای ساحلی در منطقه انحصاری ـ اقتصادی حاکم بر این نوع جزایر و تأسیس��ات عیناً مواردی اس��ت که در ماده 60
بهش��مار م��یرود و کش��ورها صالحیت وضع مق��ررات گمرک��ی ،مالی ،و در خصوص احداث جزایر مصنوعی و تأسیس��ات در منطقه انحصاری ـ
بهداشتی ،مهاجرتی و ایمنی در خصوص این جزایر و ایجاد مناطق ایمنی اقتصادی مطرح شده است.
در اطراف آن را دارند .در مقابل ،بند  2ماده  ،56کش��ورهای س��احلی را
ملزم داشته تا در اعمال حقوق خود و انجام تکالیفشان تحت کنوانسیون -6-3 ،دریای آزاد
با عنایت به ماده  86کنوانسیون  1982حقوق دریاها ،کلیه قسمتهای
به حقوق و تکالیف سایر کشورها توجه مقتضی داشته و مطابق با مقررات
کنوانس��یون رفتار کنند .بنابراین ،ساخت جزایر مصنوعی در این منطقه ،دریا که جزء منطقه انحصاری اقتصادی ،دریای سرزمینی یا آبهای داخلی
مس��تلزم رعایت حقوق سایر کش��ورها ،علیالخصوص کشورهای همسایه کشورها یا بخش��ی از آبهای مجمعالجزایری کشورهای مجمعالجزایری
خواهد بود .اما سوالی که در این زمینه بهوجود خواهد آمد تعارض حقوق نباشد ،دریای آزاد محسوب میشود .با توجه به مفاد کنوانسیون  1958و
کشورهاست .چرا که از یک سو کشوری دارای حق احداث جزیره مصنوعی  ،1982دریای آزاد به روی همه دولتها باز است و هیچ دولتی نمیتواند
است و از سوی دیگر ،این حق نباید موجب اضرار به سایر کشورها گردد .ادعای مش��روعی بهمنظور حاکمیت بر قسمتی از آن داشته باشد .مطابق
در این باره رأی دیوان داوری مالزی و س��نگاپور تا حدودی راهگشاس��ت .ماده  87کنوانسیون  ،1982آزادی هم برای کشورهای ساحلی و هم برای
ای��ن موضوع ،در رأی دیوان داوری حق��وق دریاها در دعوای مالزی علیه کش��ورهای محصور در خشکی ش��امل آزادی دریانوردی ،آزادی پرواز بر
سنگاپور نیز منعکس شده است .در این دعوا ،مالزی مدعی بود که اقدامات باالی آن ،آزادی نصب خطوط لوله و کابلهای زیر دریایی ،آزادی احداث
س��نگاپور در ساخت جزایر مصنوعی تبعات منفی زیستمحیطی از جمله تأسیس��ات و جزایر مصنوعی ،آزادی ماهیگیری و آزادی تحقیقات علمی
فرس��ایش فزاینده ساحل ،رسوبگذاری و ش��وری آب را به همراه داشته میشود .دولتها میتوانند حتی در آبهای آزاد فراتر از منطقه انحصاری
اس��ت .با این اوصاف ،دیوان در رأی خود تأکید کرد که دولتها در زمینه ـ اقتصادی بهمنظور انجام امور تحقیقاتی به س��اخت تأسیسات مصنوعی
ساخت جزایر مصنوعی باید آثار زیست محیطی کار را ارزیابی و به آگاهی اقدام کنند ،ولی از تملک بخش��ی از دری��ای آزاد در مناطق دریایی برای
کشورهای ذینفع برسانند و با دیگر کشورها برای نگهداشت محیط زیست خود منع شدهاند.
اگرچه ساخت جزایر مصنوعی مطابق کنوانسیون  1982ممنوع نیست،
دریا همکاری نمایند .دیوان همچنین تأکید کرد که وظیفه اساسی دولت
س��ازنده جزیره این اس��ت که نگرانیهای زیستمحیطی دیگر دولتها را اما س��اخت این جزایر بدون درنظر گرفتن حقوق و منافع س��ایر کشورها
از راه همکاری مورد توجه قرار دهد .همچنین از نظر دیوان ،دوراندیش��ی و پیامدهای زیس��تمحیطی آن غیرممکن اس��ت .از ای��ن رو ،دولتهای
ایج��اب میکند که مکانیس��مهای ارزیابی خطر پیش از عملیاتی ش��دن س��ازنده متعهد به رعایت حقوق و منافع متقابل سایر کشورها میباشند.
[ ,10صص]26-25
پروژه ،بهکار گرفته شود ،8[ .ص ]75
در مجم��وع ،قواع��د و محدودیته��ای خاص��ی در خص��وص این نوع
تأسیسات وجود دارد .مهمترین این قواعد عبارتند از:
-5-3فالت قاره
از نظرگاه حقوق بینالملل دریاها ،فالت قاره ش��امل بس��تر و زیر بستر الف ـ کش��ور ساحلی نباید بهواسطه س��اخت این جزایر ،در عبور بیضرر
دریا ،در ماورای دریای س��رزمینی یک کشور ساحلی و در امتداد و دامنه کشتیهای خارجی اختالل ایجاد کند.
طبیعی قلمرو خش��کی این کشور تا لبه بیرونی حاشیه قاره یا در مواردی ب ـ این جزایر نباید با خطوط اصلی کش��تیرانی بینالمللی تداخل داشته
که لبه بیرونی حاش��یه قاره تا این مس��افت ادامه نیافته باشد ،تا مسافت باشند.
 200مای��ل دریایی از خطوط مبدأ دریای س��رزمینی اس��ت .چنانچه لبه ج ـ ب��ا توجه به عدمحاکمیت کش��ورها در دری��ای آزاد ،باید میان جزایر
بیرونی حاشیه قاره از  200مایل تجاوز کند ،در این صورت کشور ساحلی س��اخته ش��ده برای بهرهبرداری از منابع طبیعی در ای��ن منطقه با انواع
میتواند بر اساس معیارهای زمینشناسی ،حد فالت قاره خود را تا  350دیگر این جزایر تفاوت قائل ش��د .در مورد جزایر دس��ته اول ،تأسیسات و
مایل دریایی از خطوط مبدأ دریای س��رزمینی تعیین کند [،9ص  .]200قواعد مرتبط میبایست مطابق با مقررات کنوانسیون  1982حقوق دریاها
کشور ساحلی در محدوده  200مایلی ،از حقوق حاکمه بر منابع طبیعی ،باش��د .اما ساخت جزایر دسته دوم میبایست مطابق با اهداف صلحآمیز و
س��اخت تأسیس��ات و جزایر مصنوع��ی ،ایجاد منطقه امنی��ت در اطراف دسترسی آزاد برای سایر کشورها مطابق با مقررات ملی و منطقهای باشد.
تأسیسات مصنوعی به ش��عاع  500متر مربع و بهرهبرداری به شیوه حفر [ ,11صص]87-84
داالنه��ای زیرزمینی در فالت قاره برخوردار اس��ت .البته باید گفت ماده د -در کنوانسیون  1982حقوق دریاها نیز بر لزوم توجه به محیط زیست
 80کنوانس��یون  ،1982حق احداث جزایر مصنوعی ،تأسیسات و بناها بر دریا در س��اخت جزایر مصنوعی توجه ویژهای ش��ده است؛ بهگونهای که
روی فالت قاره را به رس��میت شناخته اس��ت .مطابق ماده مذکور ،قواعد ش��رط الزم برای س��اخت این جزایر عدم آسیب به محیط زیست و منابع
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زنده و غیر زنده موجود در بستر و زیربستر دریاها ذکر شده است.
 -4خلیج فارس و ساخت جزایر مصنوعی توسط امارات

امروزه نیازهای بش��ریت متنوعتر و ظریفتر ش��ده و بهطور فزایندهای
خارج از حوزه صالحیت ملی یک دولت قابل تأمین اس��ت .علم و صنعت
ش��کل جدیدی از وابستگی متقابل را سبب ش��ده که پیش از این وجود
نداشته است .وابستگی متقابلی که دولتها را ناگزیر از همکاری در جهت
منافع مش��ترک میکند ،12[،ص  .]91ظهور مفاهیمی همچون «منافع
مش��ترک جهان��ی» « ،صلح و امنی��ت بینالمللی» « ،صیان��ت از کرامت
انسانی» « ،میراث مشترک بشریت» و «حفظ محیط زیست» حکایت از
هماهنگی با روح واحد جهانی دارد که نظم حقوقی بینالمللی جدیدی را
طلب میکند [ ،13ص  .]17از این رو ،س��اخت جزایر مصنوعی در خلیج
فارس نیز در گرو همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس با یکدیگر جهت
نیل به منافع مشترک میباشد.
خلیجفارس بهعنوان دریایی نیمه بس��ته در جنوب غربی آس��یا و در
حاشیه غربی اقیانوس هند ،به طرف شمال غرب کشیده شده است .تنگه
هرمز به شکل عدد  ،8دریای عمان را در شرق و خلیجفارس را در غرب
به هم متصل کرده اس��ت .این دریای مـحصور در خش��کی ،به استثنای
های آزاد راه مییابد،
باریکه هرمز که از سمت شرق به اقیانوس هند و آب 
از طرف ش��مال به س��واحل جنوبی ایران ،از طرف جنوب به سواحل شبه
جزیره عربس��تان و از طرف ش��مالغربی به جلگههای پست خوزستان و
بینالنهرین منتهی میش��ود .گس��تره جغرافیای��ی آن از  48تا  56درجه
ط��ول ش��رقی و  23تا  30درج ه عرض ش��مالی با جهت ش��مالغربی ـ
جنوبش��رقی امتداد یافته اس��ت ،14[ ،ص��ص  .]14-13کمترین عرض
خلیج فارس در جنوبش��رقی تنگ ه هرمز بین ساحل اصلی ایران و عمان،
از رأس قبر هندی در شمالشرقی شبه جزیرهی عمان تا مصب رودخان هی
گز در ساحل ش��رقی تنگ ه هرمز ،حدود  55کیلومتر است[ ،14ص .]14
خلیجفارس بین  230تا  240هزار کیلومتر مربع وس��عت دارد کـه حدود
 1/2وس��عت دریای خزر است .حجم آب خلیجفارس حدود  13مییلیارد
مت ر مکعب برآورد شده است[ ،15ص .]53
وجود منابع نفتی و گازی را نیز باید بر موارد فوق افزود .برآوردها نشان
میدهد خلیج فارس  60درصد ذخایر اثباتشده نفت و  30درصد تجارت
جهانی نفت را در اختیار دارد و موتور محرکه اقتصاد جهانی در س��ه دهه
گذشته بوده است،16[ .ص .]124
نقش��ه جغرافیایی سیاس��ی خلیجفارس پیچیده اس��ت .دو کش��وری
ک��ه مقابل یکدیگر قرار گرفتهاند از غرب به ش��رق در س��احل جنوبی به
خلیجفارس عبارتند از :عراق کش��ور عربی با یک دریچه نامناسب به دریا
که به سختی به  50کیلومتر میرسد و ایران ،کشور مسلمان غیرعرب که
تقریباً تمامی س��احل ش��مالی خلیج فارس را در بر گرفته و خطوط مبدأ
مستقیم برای دریاهای سرزمینی خود که شامل تعدادی از جزایر ساحلی
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است ،برقرار کرده است [ ،17ص .]221
ش��ش کشور حاش��یهای س��احل جنوبی خلیجفارس ،که همگی عرب
هس��تند و یک منطقه بیطرف (از غرب به ش��رق) عبارتند از :کویت واقع
در جنوب عراق؛ منطقه بیطرف واقع بین کویت و عربستان سعودی شامل
نجد ،حجاز ،اس��یر ،نج��را ،والحصا؛ مجمعالجزایر بحرین ،ش��امل جزایر
بزرگ بحرین ،المحرق استیر ،اما ،ناسان و هوار با دیگر جزایر کوچکتر؛
ش��بهجزیره قطر با چند جزیره؛ امارات متحده عربی که از ابوظبی ،دوبی،
شارجه ،امالقوان ،راسالخیمه و فجیره تشکیل شده است و سرانجام عمان
که شامل شبه جزیره عمان و مسقط است.
نفت نقش اساس��ی را در مسائل خلیج فارس ایفاء میکند ،زیرا تمامی
کش��ورهای س��احلی ،تولیدکننده و صادرکننده نفت هستند .حوضههای
نفتی از روی زمین تا بس��تر دریاها کشیده شدهاند .تمام بسترهای خلیج
فارس ،از حوضههای نفتی سرشار است و یقیناً امتیازات نفتی واگذارشده
در زیر دریاها ،بیش از امتیازات واگذارش��ده در روی زمین هس��تند [،17
ص  .]223پیشبینی آژانس بینالمللی انرژی در س��ند چشمانداز انرژی
جهانی تا سال  ،2020حاکی از آن است که تولید روزانه نفت خلیجفارس
از  62/7میلیون بش��که در س��ال  1996به رقم  72/2میلیون بش��که در
سال  2020خواهد رسید .در فاصله بین سالهای  1996تا  2020تولید
جهانی نف��ت ،خارج از حوزه خلیجفارس ،از  45/5میلیون بش��که به 27
میلی��ون بش��که در روز کاهش خواهد یاف��ت .در مقابل طی همینمدت،
تولی��د روزانه نف��ت خلیجفارس از  17/2میلیون بش��که به  45/2میلیون
بش��که بالغ خواهد ش��د؛ یعنی تولی��د نفت خلیجفارس با رش��د 162/7
درصدی مواجه خواهد بود.1
اهمیت این منطقه از بُعد سیاس��ی ،اقتص��ادی و تجاری ،آن را به یکی
از مهمترین قطبهای اس��تراتژیک و ژئوپلیتیک جهان تبدیل کرده است.
بنابراین ،واضح اس��ت که کشورهای حاشیه این خلیج از هر فرصتی برای
بهرهبرداری بیش��تر از آن س��ودجویند .اما بُعد دیگر ماجرا این اس��ت که
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻫﻤﻴﺖ خاص��ی ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻣﻨﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ
دارﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻳﺠﺎد ﻧﺎاﻣﻨﻲ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺧﺎرج
از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻣﻨﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺳﺎزد .آﺷﻜﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ درﮔﻴﺮي و ﻣﻨﺎزﻋﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﻴﺎري
ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ دارد ﻛﻪ از اهمی��ت کمت��ری برخوردارند [ ،18صص .]63-62
خلیج فارس نیز از جمله این مناطق اس��ت .با توجه به این ویژگیها باید
اذعان داشت که منطقه خلیج فارس به لحاظ استرتژیکی و ژئوپلیتیکی از
اهمیت باالیی برخوردار است.
اما در س��الهای اخیر ،بحث ساخت جزایر مصنوعی توسط کشورهای
حاشیهنش��ین ب��ه ویژه ام��ارات ،بحثبرانگیزتر از س��ایر مباح��ث بوده و
پیامدهای منطقهای بسیاری به دنبال داشته است .احداث جزایر مصنوعی
در خلی��ج فارس به صورت جدی توس��ط دولت ام��ارات متحده عربی در
سالهای اخیر پیگیری شده است.
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آقای العودی ،دبیر کل سازمان منطقهای راپمی ،در زمینه اثرات زیانبار
احداث جزایر مصنوعی معتقد است تخریب جزایر مرجانی و زیستگاههای
طبیعی با هدف ایجاد تفریحگاه یک نوع دیوانگی اس��ت .اکثر کش��ورهای
حاشیه خلیجفارس و دریای عمان کشورهایی صحرایی هستند ،باید آب را
به درون صحراها برد نه اینکه با ایجاد خش��کی محیط زیست خلیجفارس
را تخری��ب کرد [ ،19ص  .]34اگرچه اج��رای هریک از پروژههای جزایر
مصنوعی از س��وی کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس میتواند پیامدهای
زیس��تمحیطی منفی به همراه داشته باش��د ،اما ساخت جزایر مصنوعی
امارات به دلیل حجم گسترده پروژههای در حال اجرا از پیامدهای منفی
بسیاری برخوردار است که میبایست مورد توجه قرار گیرد]20[ .
 -5پیامدهای ساخت جزایر مصنوعی توسط امارات در خلیج فارس

م��رز دریایى ای��ران و امارات متحده عربى نس��بت به س��ایر مرزها در
خلیجف��ارس از ویژگیهاى خاصى برخوردار اس��ت .اولین ویژگى آن ،دو
قس��مت بودن مرز در خلیج فارس و دریاى عمان میباش��د .ویژگى دوم
ع��دم یکپارچگى س��رزمینى و چند بخ��ش بودن امارات تش��کیلدهنده
فدراس��یون امارات متحده عربى اس��ت و بر اس��اس قانون اساسى موقت،
ه��ر اقدامى جهت تحدید حدود مرز دریایى بای��د به تأیید یکایک اعضاء
این فدراس��یون برس��د .ویژگى س��وم مرز دریایى ایران و امارات متحده
عرب��ى ،تحدید بخش��ى از آن در دهه  1350میباش��د .ویژگى چهارم و
مهم این مرز ،وجود حوزههاى نفت و گاز مش��ترک میباش��د .بیش��ترین
حوزههاى نفتى کش��ف شده مش��ترک در خلیجفارس بین ایران و امارات
متحده عربى قرار دارد .از آنجاییکه براساس قوانین داخلى امارات متحده
عربى هر امارت مالک اصلى منابع زیرزمینى واقع در آن امارت میباش��د،
بنابراین حوزههاى مش��ترک را به نام حوزه مش��ترک ایران و امارتهاى
مقابل میشناس��یم .این میادین مشترک بین ایران و امارتهاى ابوظبى،
ش��ارجه ،و دوبى واقع هس��تند که جزء منابع ارزش��مند در خلیج فارس
میباشند [ ،21صص .]173-172
اما مهمترین دلیل عدمتعیین مرز دریایى دو کشور ،مسئله جزایر بوده
است .جزایر س��هگانه بههمراه سایر جزایر ایرانى در خلیجفارس در اواخر
قرن نوزدهم به اش��غال نیروهاى انگلیسى در آمدند .اقدامات روسیه براى
حض��ور در خلیجف��ارس یکى از عوامل��ى بود که باعث گردی��د تا بریتانیا
جهت جلوگیرى از بس��ط و تقویت حضور روسیه ،جزایر استراتژیک ایران
در خلیجفارس را اش��غال نماید .در اولین گام ،جزایر قشم ،هرمز و هنگام
را اش��غال ک��رد و در گام بعدى به طرفیت ش��یوخ عرب حاش��یه جنوبى
خلیج فارس ،در س��ال  1893جزیره ابوموس��ى را به شارجه و جزایرتنب
را ب��ه رأسالخیمه ملحق کرد .تالشهاى سیاس��ى ایران از همان ابتداى
اش��غال شروع و تا س��یام نوامبر  1971که حاکمیت ایران مجددا ً بر این
جزایر اعاده گردید ،ادامه داش��ت .در این تاریخ توافق س��ه جانبهاى بین
ایران ،بریتانیا و امارت ش��ارجه در خصوص جزیره ابوموسى امضاء گردید

که به مش��کل پیش گفته پای��ان داد .اگرچه مقامات امارات متحده عربى
ای��ن توافق را نپذیرفتن��د و با هدایت و همراهى کش��ورهاى تندرو عربى
ش��کایتى علیه ایران به ش��وراى امنیت تس��لیم کردند؛ ولى شکایت آنان
ثمرى بهدنبال نداشت.
س��اخت جزایر مصنوعی در خلیجفارس از ابعاد مختلف قابل بررس��ی
و دارای اهمیت اس��ت .نخس��ت از منظر امنیت ان��رژی؛ خلیجفارس یکی
از مناط��ق غن��ی انرژی (نفت و گاز) در دنیاس��ت .بس��یاری از این منابع
شناسایی شده و در میان کشورهای ساحلی تقسیم شده و بسیاری دیگر
از این منابع همچون منابع گازی در مناطق پاییندست خلیج فارس و در
نزدیکی تنگه هرمز بهتدریج شناس��ایی ش��ده است .این موضوع بر اساس
تقسیم منابع میان کشورهای ساحلی ،حضور سرمایهگذاران و شرکتهای
خارج��ی و بازیگ��ران منطقهای از اهمیت خاصی برخوردار اس��ت .دوم از
منظر ژئوپلتیک مرزها؛ اگرچه این جزایر تابع قواعد حقوق بینالملل بوده
و فاقد مناطق دریایی هس��تند ،اما آنچ��ه اهمیت دارد حقوق و انتظاراتی
اس��ت که ممکن اس��ت در آینده ایجاد ش��ود ،برای مثال ،افزایش تعداد
این جزایر در منطقه میتواند نش��انهای باشد در راستای ایجاد خط مبدأ
که ام��کان آن از طریق اتصال بخشهای مختلف این جزایر به هم فراهم
میشود و بدین واسطه حقوق مرتبط با آن از طریق حاکمیت بر آبهای
محلی یا ایجاد منطقه انحصاری ـ اقتصادی برای بهرهبرداری انحصاری از
ماهیگیری و غیره ایجاد خواهد شد .سوم از منظر مسائل زیستمحیطی
ک��ه میتواند به عنوان مهمترین تهدید در نظر گرفته ش��ود؛ خلیجفارس
دارای یک اکوسیس��تم بس��ته دریایی اس��ت .بنابراین دخالت در سیستم
طبیعی آن محیط زیس��ت منطقه را آس��یبپذیرتر میس��ازد و تأثیرات
مخرب آن به دلیل وابس��تگی متقابل محیط زیس��تی ،حتی به س��واحل
ایران نیز خواهد رس��ید .س��اخت این جزایر میتواند تأثیرات مخربی را بر
منطقه داش��ته باشد که به موجب آن گونههای گیاهی و جانوری سطح و
بس��تر دریا آسیب دیده و جریانهای طبیعی آب و ورود و خروج آبهای
طبیعی به خلیجفارس مختل خواهد ش��د .عالوهبر این ،آلودگی ناش��ی از
حضور سکنه جزایر و فاضالب شهری این جزایر مجلل ،از دیگر تهدیدات
زیست محیطی بهشمار میآید ،10[ .صص]29-28
ب��ه باور برخ��ی نویس��ندگان ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮاﺣﻞ اﻣﺎرات و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻴﺶ از
ﭘﻴﺶ آن ﺑﻪ آﺑﺮاﻫﻪﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺟﺰاﻳﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ درﺧﻠﻴﺞﻓﺎرس؛
ﺗﺮﻏﻴﺐ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞﻓﺎرس در ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
ﺷﺒﻴﻪ اﻣﺎرات؛ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ اﻗﺘﺪار ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ در ﭘﻬﻨﻪ ﺧﻠﻴﺞ
ﻓﺎرس؛ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰاﻳﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﺑﺎ اﻣﺎرات در ﺧﻠﻴﺞﻓﺎرس
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻋﺮﺑﻲ و اﻳﺮاﻧﻲ؛ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻗﺪرتﻫﺎي ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪاي از ﺳﺎﺧﺖ
ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻣﺎرات؛ ﺣﻀﻮر داﺋﻤﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ در ﺧﺮﻳﺪ و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻣﺎرات؛ زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺪرتﻫﺎي ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ اي در
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ،از جمله پیامدهای سیاس��ی و ژئوپلیتیکی ساخت این جزایر
بهشمار میآید .همچنین ،اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ اﻗﺘﺼﺎدي اﻣﺎرات و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﻳﺮان
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در ﺻﺎدرات و واردات ﻛﺎﻻ در ﺧﻠﻴﺞﻓﺎرس؛ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ از ﺳﺮاﺳﺮ ﻧﻘﺎط
دﻧﻴﺎ و ﻓﺮار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ از اﻳﺮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ،از جمله پیامدهای اقتصادی این
موضوع خواهد بود [ ،7ص .]22
ع�لاوه بر م��وارد فوق ،امری که بس��یار حائز اهمیت اس��ت و در طول
قس��متهای قبل��ی ب��ه ص��ورت مختصر ب��ه آن اش��اره ش��د ،ادعاها و
زیادهخواهیه��ای احتمالی امارات در آینده نس��بت به مرزهای دریایی و
جزایر س��هگانه ایرانی اس��ت .این موضوع با توجه به عدم تحدید مرزهای
دریایی بین ایران و امارات متحده عربی حائز اهمیت است.
 -6ارزیابی اهداف امارات

پروژههای برنامهریزی شده ،هدفمند و موفق ،امارات و دیگر کشورهای
ج فارس را به ساخت و توسعه اقامتگاههای گردشگری تشویق
حاشیه خلی 
ت آوردن سهمی از صنعت رو بهرشد و
کرده است و آنها در اندیشه بهدس 
ش��کوفای گردشگری هستند .امارت شرق دبی ،یعنی شارجه ،اعالم کرده
اس��ت که با سرمایهگذاری  4/9میلیارد دالر ،مجمعالجزایر مصنوعی خود
را ب��ا نام «نجوم» میس��ازد .مجمع الجزایر نجوم ،از  10جزیره تش��کیل
شده است و حدود  5/6میلیون متر مربع از شمالشرق ساحل ،یعنی 15
کیلومتر دورتر از مرکز ش��ارجه را دربر میگیرد [ ،2ص ]116ش��رقدور،
امارت رأسالخیمه برای س��اخت جزایر مصنوع��ی خود برنامهریزی کرده
است .این امارت با صرف هزینه  500میلیون دالری ،برنام ه ساخت جزایر
(پریا یا سارایا) را با مساحت یک میلیون متر مـربع در دست اقدام دارد
از مهمترین پیامدهای سیاس��ی توسعه جزایر مصنوعی به وسیله کشور
امارت در خلیجفارس میتوان به توس��عهطلبی ارضی به واس��طه انتقال
منطق��ه انحصاری ماهیگی��ری ( 12مایل) از کرانههای خش��کی جنوب
خلیجفارس به دورترین جزایر مصنوعی از س��واحل امارات با هدف تهدید
عمق اس��تراتژیک ای��ران در خلیجفارس و همچنین تص��رف گام به گام
فالت قاره و بستر خلیجفارس برای نزدیکتر شدن هرچه بیشتر به جزایر
س��هگانه ایرانی و س��واحل ایران بر مبنای طرحهای توسعهطلبانه ارضی
آینده[ ،10ص ]29
برخی کارشناس��ان نیز در خصوص اهداف سیاس��ی امارات از س��اخت
جزایر مصنوعی و پیامدهای سیاس��ی که س��اخت جزایر برای این کشور
به دنبال خواهد داش��ت ،چنین اظهار نظر کردهان��د :با توجه به ادعاهای
بیاس��اس شیخنش��ین ابوظبی در خصوص جزایر س��هگانه ایرانی (تنب
بزرگ ،تنب وچک و ابوموس��ی) که از س��وی دولتهای عربی و غربی نیز
حمایت میش��ود ،هدف محروم س��اختن ایران از منافع اساس��ی خویش
در خلی��ج ف��ارس و ممانعت از اعمال اقتدار ایران در خاورمیانه به ش��مار
میآی��د .بنابراین ،س��اخت جزای��ر مصنوعی از س��وی ام��ارات میتواند
پیامدهای سیاس��ی متعددی داشته باش��د که با توجه به شناسایی شش
نوع از این جزایر ،میتوان به امکان تبدیل این جزایر به پایگاههای نظامی
و اطالعات��ی ،تغیی��ر در خط مبدأ س��رزمینی در مواردی که س��طح آب
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خلیجف��ارس افزایش مییابد ،اس��تخراج منابع نف��ت و گاز؛ تالش جهت
تقویت وضعیت ژئوپلتیک و ژئواس��تراتژیک امارات متحده عربی در خلیج
فارس اشاره نمود ,2[ .ص ]123
البته در خصوص تأثیر این جزایر بر تعیین مرزهای دریایی امارات باید
گف��ت جزایر مصنوعی امکان مالکیت و توانایی به دس��ت آوردن ش��رایط
حقوق��ی جزایر طبیع��ی را ،حتی در زم��ان جزر و مد ندارن��د .این بدان
معناس��ت که ای��ن جزایر ،نواحی دریایی متعلق به خ��ود ،همانند دریایی
سرزمینی ،منطق ه نظارت و یا منطقه انحصاری اقتصادیرا ندارند .بهدلیل
اختیاراتی ک ه کنوانس��یون  1982به دولت س��احلی در منطقه انحصاری
اقتص��ادی ،از جمل��ه س��اخت جزایر مصنوعی داده اس��ت ،آنه��ا نیازمند
کمربندهای امنیتی به اندازه  500متر هستند.
تنها ماده در مورد جزایر مصنوعی ،در کنفرانس ژنو س��ال  ،1958ماده
 )4( 5کنوانس��یون فالت قاره است که مشروط کرده ،تأسیساتی که برای
بهرهبرداری و اکتشاف منابع طبیعی فالت قاره و بر روی فالت قاره هستند،
مش��مول حالت و شرایط جزیره نمیش��وند .آنها دریای سرزمینی خاص
خود را ندارند و وجودشان برای تعیین حدود دریای سرزمینی کشورهای
س��احلی ،تأثیری ندارد .بنابراین ،جزایر مصنوعی نمیتوانند خط ساحلی
یا خط مبدأیی برای اندازهگیری قلمروهای س��رزمینی باشند .کنوانسیون
حق��وق دریاها (س��ال  )1982از ای��ن نتیجهگیری و م��اده ( )5حمایت
میکند .ماده  11مش��روط میدارد که تأسیس��ات دور از ساحل و جزایر
مصنوعی ،به عنوان تأسیس��ات بندری دائم��ی مورد توج ه قرار نگرفتهاند.
ماده  )8( 60و  80تأکید میکند که جزایر مصنوعی و تأسیس��اتی که در
منطق هی انحصاری اقتصادی یا فالت قاره س��اخته ش��دهاند ،فاقد دریای
چ تأثی��ری در تعیین حدود
س��رزمینی خاص خود ب��وده و وجود آنها هی 
دریای س��رزمینی ،منطق ه انحصاری اقتص��ادی و فالت قاره ندارد .اگرچه
س��اخت جزایر مصنوعی ب��ر دریاهای آزاد ،موردتوجه قرار گرفته اس��ت،
اما این ممنوعیت ،کش��ورها را در قرار دادن ه ر بخش��ی از دریاهای آزاد
تحت حاکمیت خودش��ان (ماده  89کنوانسیون  )1982باز میدارد و از
تأسیس و ایجاد هرگونه مناطق دریایی پیرامون جزایر مصنوعی ،حتی بر
روی دریاه��ای آزاد جلوگیری میکند .به دلیل اینکه در خلیجفارس هیچ
منطقه یا بخش��ی از دریای آزاد در بی��رون از منطقه انحصاری اقتصادی
نداریم ،بنابراین ،مورد گفته شده با خلیجفارس ارتباطی ندارد .تنها کشور
س��احلی اختیا ر س��اخت جزایر مصنوعی را دارد .این نکتهای است که به
ت در ماده  60کنوانسیون  1982آمده است .با وجود این ،در مورد
صراح 
دریاهای آزاد ،ماورای صالحیت ملی ،هر کشوری میتواند جزایر مصنوعی
بسازد (ماده .)87
در مجموع ،بر اس��اس کنوانس��یون س��ازمان ملل متحد درباره حقوق
دریاها ،جزایر مصنوعی به عنوان تأسیسات بندری محسوب نمیشوند(ماده
ت نزدیکترین کشورهای ساحلی هستند ،مشروط به
 )11و تحت صالحی 
اینکه د ر درون مح��دوده  200مایلی طبیعی( 370کیلومتر) قرار گرفته
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باش��ند(ماده  .)56جزایر مصنوعی ،مانند جزایری محسوب نمیشوند که
دارای قلمروهای دریایی خودش��ان یا مناطق انحصاری خودش��ان باشند
[ ,5صص]5-2
اگرچه مطابق حقوق بینالملل ،جزایر مصنوعی نمیتوانند مبنایی برای
تعیین حدود مرز باش��ند ،اما با توجه به افزایش و پیش��رفت س��احل به
موجب س��اخت جزایر ،قدرت چانهزنی دولت ام��ارات برای تعیین حدود
مرزها افزایش خواهد یافت .باید توجه داش��ت که دولت امارات با بزرگتر
کردن سواحل خود و نزدیکی به جزایر سهگانه ،به دنبال بینالمللی کردن
اختالفات خود با ایران است .اگر کشورهای عربی با ساخت جزایر مصنوعی
وسعت سرزمین خود را افزایش دهند ،به احتمال زیاد در سالهای آینده
امارات متحده عربی ادعاهای بیشتری خواهد داشت .اگرچه مطابق حقوق
بینالملل ،س��اخت جزایر مصنوعی نمیتواند خطوط مبدأ مرزی را تغییر
دهد ،اما س��ؤالی که در آینده ممکن است پیش آید این است که خدشه
به حقوق کش��ورهای همس��ایه و بهویژه ایران در خص��وص انتظاراتی که
ممکن است امارات در مورد خط مبدأ و منطقه انحصاری اقتصادی داشته
باش��د ،چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟ ع�لاوه بر این ،اقدام امارات متحده
عربی در س��اخت جزایر مصنوعی ،میتواند الگویی برای س��ایر کشورهای
منطق��ه همچون قطر و بحرین باش��د که س��اخت این ن��وع جزایر را در
خلیج فارس دنبال میکنند .این موضوع همچنین میتواند از سوی سایر
کش��ورهای منطقه و حتی در دریای خزر پیگیری شود .در نتیجه ،توسعه
چنین س��ازههایی توسط کشورهای دیگر ،با توجه به مشکالت مرزی بین
کش��ورهای منطق��ه ،منابع عظیم انرژی و نیروه��ای خارجی ،میتواند به
معضل امنیتی در منطقه اضافه نماید [.]119 ,2
 -7تعهدات بین المللی و منطقه ای امارات در زمینه ساخت جزایر مصنوعی

اگرچ��ه دول��ت امارات سالهاس��ت ک��ه بهدالیل مختل��ف از تصویب
کنوانس��یون حقوق دریاها امتناع ورزیده است ،لیکن با عنایت به مباحثی
که عنوان ش��د ،امکان نقض بس��یاری از مق��ررات و قواعد مندرج در این
کنوانس��یون از جمله مس��ائل مربوط به حفاظت از محیط زیست دریایی
برای این کش��ور فراهم نخواهد بود .عالوهبر این ،س��اخت جزایر مصنوعی
از س��وی این کش��ور نیازمند حفظ حقوق همس��ایگان و همکاری با این
کش��ورها میباشد .بنابراین ،صیانت از محیط زیست خلیجفارس ،تضمین
ایمن��ی دریانوردی و رعایت اس��تانداردهای بینالمللی در س��اخت جزایر
مصنوعی از حداقل مس��ئولیتهای امارات وفق کنوانسیون  1982حقوق
دریاها است.
به موجب بند  2ماده  194کنوانس��یون « :1982کشورها همه اقدامات
الزم را به عمل خواهند آورد تا اطمینان حاصل کنند که فعالیتهای تحت
صالحیت یا کنترل آنها چنان انجام میش��وند که موجب خس��ارت ناشی
از آلودگی به کش��ورهای دیگر یا محیطزیس��ت آنها نمیشوند و آلودگی
ناش��ی از ح��وادث یا فعالیتهای تحت صالحیت ی��ا کنترل آنها به خارج

از نواح��ی که آنها حق حاکمیت خود را مطابق با این کنوانس��یون اعمال
میکنند ،گس��ترش نمییاب��د» .همچنین مطابق ماده  235کنوانس��یون
مذکور« :کش��ورها برای اجرای تعهدات بینالمللی خود در مورد حمایت
و حفاظت محیط زیس��ت دریا مسئول هستند .مس��ئولیت آنها مطابق با
حقوق بینالملل خواهد بود» .بنابراین ،عدم رعایت نکات زیس��تمحیطی
در س��اخت جزایر مصنوعی ک��ه منجر به آلودگی خلیجفارس میش��ود،
میتواند موجبات طرح مس��ئولیت امارات را مطابق با مقررات کنوانسیون
فراهم آورد.
همچنین ،دولت امارات میبایس��ت به این نکته توجه داش��ته باشد که
جزای��ر مصنوعی مطابق با مقررات مندرج در کنوانس��یون حقوق دریاها،
وضعی��ت جزای��ر طبیعی را ندارند و به همین س��بب فاقد مناطق دریایی
همچون دریای س��رزمینی ،منطق��ه انحصاری ـ اقتص��ادی یا فالت قاره
میباش��ند .در واقع ،بر اساس کنوانسیون  ،۱۹۸۲جزایر مصنوعی احداث
شده در سواحل کشورها دارای حریم و مرز دریایی خاص خود نیست .بر
این اساس امارات حق ندارد به دلیل ساخت جزایر مصنوعی مرزهای آبی
خود را به سمت داخل خلیج فارس تغییر دهد.
اما عالوهبر حقوق قراردادی در عرصه بینالملل ،میبایست میان تعهدات
کش��ورها در قبال جامعه بینالملل در کل و تعهدات آنها در برابر یکدیگر
قائل به تفکیک ش��د .این مطلب در رأی دیوان بینالمللی دادگستری در
قضیه «بارس��لونا تراکشن» تبلور یافته اس��ت .مطابق با رأی مزبور ،دسته
اول از تعهدات یاد شده از حیث ماهیت به کلیه کشورها مربوط میشود و
نظر به اهمیتی که دارند «تعهدات عامالشمول» خوانده میشوند،22[.ص
 .]193یکی از ویژگیهای این دس��ته از تعهدات ،تقسیمناپذیری ،ساختار
غی��ر دوجانبهای و عدم متقابل بودن آنهاس��ت .نق��ض این قبیل تعهدات
ب��رای تمامی دولتها در مواردی ک��ه تعهدات مربوط به حقوق بینالملل
ع��ام باش��د و همچنین بر تمام��ی دولتهای عضو معاهدهای که ش��امل
آن تعهدات میش��ود ،اثر میگذارد،13[ ،ص��ص  .]1040-1039اگر این
تعهدات عامالش��مول نقض شوند ،منجر به یک حق عام برای اقامه دعوی
میشوند .این حق عام مربوط به تمامی دولتهای تابع آن تعهدات است.
ب��ا الهام از این نظریه ،کمیس��یون حقوق بینالملل س��ازمان ملل متحد
در خصوص تدوین اصول کنوانس��یون مسئولیت بینالمللی دولتها برای
نخستین بار قائل به دو نوع رژیم حقوقی شد:
الف ـ مسئولیتهای ناشی از نقض قواعد حقوق بینالملل که آثار آن تنها
به رابطه میان دولت خاطی و صدمهدیده محدود میش��ود .در این صورت
دولت محکوم به مس��ئولیت بینالمللی متعهد به پرداخت و رفع خسارات
وارده خواهد بود.
ب ـ مس��ئولیتهای ناش��ی از نقض قواعد حقوق بینالمل��ل که آثار آن
جهانشمول میباشد؛ مانند کشتار دسته جمعی ،نقض فاحش حقوق بشر،
سیاس��تهای نژادپرستی و ایجاد آلودگیهای وسیع در دریا و فضا،23[ .
ص .]177
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در واقع باید اش��اره کرد ،اصل منع آلودگی شدید محیطزیست دریاها
و ماورای جو از جمله قواعد آمره پذیرفته ش��ده توسط جامعه بینالمللی
اس��ت و از این رو ،اگر رفتار کشور امارات به گونهای باشد که آسیبهای
ج��دی و جبرانناپذیری برای محیط زیس��ت خلیج فارس همراه داش��ته
باشد ،منجر به مسئولیت این دولت خواهد شد .قاعده بنیادین مسئولیت
دول��ت را میتوان در ح��وزه حفاظت محیط زیس��ت چنین خالصه کرد:
دولتها مس��ئول خسارات ناش��ی از نقض یک قاعده ،هنجار یا استاندارد
بینالمللی متداول ،به محیط زیس��ت دولت دیگر یا محیط زیست مناطق
مشترک جهانی میباشند .مسئولیت دولت در اصل  21اعالمیه استکهلم
تأیید ش��ده اس��ت« :دولتها  ...مس��ئولیت دارند که اطمینان بدهند که
اقدامات واقع در حوزه صالحیت یا کنترل آنها به محیط زیست دولتهای
دیگر یا مناطق فراسوی حوزه صالحیت ملی صدمه وارد نمیآورد».
از س��وی دیگر از بٌعد منطقهای« ،کنوانس��یون منطقهای کویت» برای
همکاری درباره حمایت و توس��عه محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی
در  24آوریل  1978به تصویب رس��ید .این کنوانس��یون کشورهای حوزه
خلیجفارس و دریای عمان یعنی جمهوری اس�لامی ایران ،بحرین ،عراق،
قطر ،عمان ،عربستان سعودی و امارات متحده عربی را متعهد میسازد تا
کوششهای خود را برای حفاظت از محیط زیست دریایی مشترکشان بکار
ببندند .در این کنوانسیون از کشورهای عضو خواسته شده که فعالیتهای
اقتصادی و اجتماعی خود را در سرزمینهای خود طوری تنظیم کنند که
موجبات آلودگی محیط زیست دریایی حوزه را فراهم نکنند.
همانطور که گفته ش��د دولت جمهوری اس�لامی ایران و دولت امارات
متحده عربی هر دو از اعضای کنوانس��یون مذکور و «س��ازمان منطقهای
حفاظ��ت از محیط زیس��ت دریایی (س��ازمان راپمی) » میباش��ند .این
کنوانس��یون ضمن اع�لام این که منطق��ه خلیج ف��ارس از مناطق ویژه
محسوب میش��ود ،تدابیری را برای حفظ اکوسیس��تم طبیعی منطقه از
طریق انعقاد کنوانس��یون مذکور و پروتکلهای الحاقی و همچنین ایجاد
سازمان راپمی اندیشیده است.
پنج منبع آلودگی مورد شناس��ایی کنوانسیون کویت قرار گرفته است:
آلودگی ناشی از تردد کشتیها ،آلودگی ناشی از تخلیه مواد زائد از کشتی
و هواپیما ،آلودگی واقع در کشتی ،آلودگی ناشی از اکتشاف و بهرهبرداری
از منابع بستر و زیر بستر دریا و سرانجام آلودگی ناشی از سایر فعالیتهای
انس��ان .به نظر میرسد ساخت جزایر مصنوعی و آلودگیهای ناشی از آن
در این دس��ته بندی ،در ردیف آلودگیهای ناش��ی از س��ایر فعالیتهای
انسانی قرار گیرد
 -8تحلیل حقوقی اقدامات و عملکرد ایران وامارات

خش��ك شدن دريا در كرانه هاي جنوبي خليج فارس به دست امارات،
پديده اي است كه گذشته از تأثير بر محيط زيست ،مي تواند در راستاي
ادعاه��اي احتمالي امارات در آينده مبني بر احتس��اب خط مبدا دريايي
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و گس��ترش آبهاي س��رزميني و پيش آوردن مرزهاي آبي خود به س��وي
جزيره ه��اي ايراني بويژه جزيرة اس��تراتژيك ابوموس��ي باش��د؛ زيرا پس
از س��اخت اين جزاير ،چه بس��ا ام��ارات در آينده ،ادع��اي افزايش آبهاي
س��رزميني از آن س��وي اين جزایر (به عنوان خط مبدأ دريايی) را مطرح
كن��د .اين ادعا همچنين ماية پديد آم��دن تنش در زمينه بهره برداري از
منابع دريايي و كف دريا مي شود كه وضع آن هنوز ميان دو كشور قطعي
نشده است؛ نيز با اجراي اين پروژه ،فاصله امارات با جزيرة ابوموسي يعني
دورتري��ن جزيره ايراني از خاك ايران ،كمابيش  10كيلومتر كمتر خواهد
شد ،7[ .ص .]9
بي گمان ساخت و برپا كردن چنين جزايري در خلیج فارس پيامدهاي
امنيتي نيز خواهد داشت .امارات عربي متحده با ساخت جزاير مصنوعي،
در كران��ه ه��اي خود در جنوب خليج ف��ارس را افزايش خواهد داد و اين
مايه افزايش دس��ت اندازي آن بر خليج فارس خواهد شد كه مي تواند بر
كنترل و مديريت ايران بر خلیج فارس س��ايه اندازد (مرکز پژوهش های
مجلس .)1388 ،گفتني اس��ت كه دولت آمريكا ني��ز از برنامه امارات در
زمينه ساخت جزاير مصنوعي پش��تيباني كرده است .ژنرال اريك كميت
از فرمانده��ان ني��روي مركزي آمري��كا در امور سياس��ي ،در گفت وگو با
تلويزيون فرانس��ه گفته اس��ت واش��نگتن از س��اخت جزاير مصنوعي در
خلیج فارس حمايت مي كند و ادعاي ش��يوخ امارات درخصوص مالكيت
بر جزاير س��ه گانه ابوموس��ي ،تنب ب��زرگ و كوچك را تأيي��د مي كند.
[ ،7صص .]17-16
برخی کارشناس��ان نیز در خصوص اهداف سیاس��ی امارات از س��اخت
جزایر مصنوعی و پیامدهای سیاس��ی که س��اخت جزایر برای این کشور
ب��ه دنبال خواهد داش��ت چنین اظهار نظر کردهاند :ب��ا توجه به ادعاهای
بیاس��اس شیخنش��ین ابوظبی در خصوص جزایر س��هگانه ایرانی (تنب
بزرگ ،تنب وچک و ابوموس��ی) که از س��وی دولتهای عربی و غربی نیز
حمایت میش��ود ،هدف محروم س��اختن ایران از منافع اساس��ی خویش
در خلی��ج ف��ارس و ممانعت از اعمال اقتدار ایران در خاورمیانه به ش��مار
میآی��د .بنابراین ،س��اخت جزای��ر مصنوعی از س��وی ام��ارات میتواند
پیامدهای سیاس��ی متعددی داشته باش��د که با توجه به شناسایی شش
نوع از این جزایر ،میتوان به امکان تبدیل این جزایر به پایگاههای نظامی
و اطالعاتی ،تغییر در خط مبدأ سرزمینی در مواردی که سطح آب خلیج
فارس افزایش مییابد ،اس��تخراج منابع نف��ت و گاز؛ تالش جهت تقویت
وضعیت ژئوپلتیک و ژئواس��تراتژیک امارات متحده عربی در خلیج فارس
اشاره نمود ,2[ .ص]123
از مهمترین پیامدهای سیاس��ی توسعه جزایر مصنوعی به وسیله کشور
امارت در خلیج فارس میتوان به توس��عهطلبی ارضی به واس��طه انتقال
منطقه انحصاری ماهیگیری ( 12مایل) از کرانههای خشکی جنوب خلیج
فارس به دورترین جزایر مصنوعی از س��واحل امارات با هدف تهدید عمق
استراتژیک ایران در خلیج فارس و همچنین تصرف گام به گام فالت قاره
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و بس��تر خلیج فارس برای نزدیکتر ش��دن هر چه بیشتر به جزایر سهگانه
ایرانی و سواحل ایران بر مبنای طرحهای توسعهطلبانه ارضی آینده اشاره
نمود ,10[ .ص ]29
بدیهی اس��ت که افزایش وسعت دریای س��رزمینی ،فالت قاره ،منطقه
اقتص��ادی و  ...امارات در خلیج فارس می تواند موجب حاکمیت بیش��تر
این کش��ور بر اعماق خلیج فارس گردد ،و پیامد این امر دسترسی بیشتر
بر منابع نفت و گاز این منطقه ،علی الخصوص در زمینه میادین مشترک
است.
البت��ه در خصوص تأثی��ر این جزایر بر تعیین مرزه��ای دریایی امارات
بای��د گفت جزای��ر مصنوعی امکان مالکی��ت و توانایی به دس��ت آوردن
ش��رایط حقوقی جزای��ر طبیعی را ،حتی در زمان ج��زر و مد ندارند .این
بدان معناس��ت ک��ه این جزایر ،نواح��ی دریایی متعلق به خ��ود ،همانند
ی اقتصادیرا دارا
دریایی س��رزمینی ،منطق ه نظارت و یا منطق��ه انحصار 
ی که کنوانسیون  1982به دولت ساحلی در
نمی باش��ند .به دلیل اختیارات 
منطق ه انحصاری اقتصادی ،از جمله س��اخت جزایر مصنوعی داده اس��ت،
ی امنیتی به اندازه  500متر هستند.
آنها نیازمند کمربندها 
تنها ماده د ر مورد جزایر مصنوعی ،در کنفرانس ژنو س��ال  ،1958ماده
 )4( 5کنوانس��یون فالت قاره است ک ه مشروط کرده ،تأسیساتی که برای
بهرهبرداری و اکتشاف منابع طبیعی فالت قاره و بر روی فالت قاره هستند
مش��مول حالت و شرایط جزیره نمیش��وند .آنها دریای سرزمینی خاص
خود ندارند و وجودش��ان برای تعیین حدود دریای س��رزمینی کشورهای
س��احلی ،تأثیری ندارد .بنابراین ،جزایر مصنوعی نمیتوانند خط ساحلی
یا خط مبدأیی برای اندازهگیری قلمروهای س��رزمینی باشند .کنوانسیون
حق��وق دریاها (س��ال  )1982از ای��ن نتیجهگیری و م��اده ( )5حمایت
میکند .ماده  11مش��روط میدارد که تأسیس��ات دور از ساحل و جزایر
مصنوعی ،به عنوان تأسیس��ات بندری دائم��ی مورد توج ه قرار نگرفتهاند.
ماده  )8( 60و  80تأکید میکند که جزایر مصنوعی و تأسیس��اتی ک ه در
منطقهی انحصاری اقتصادی یا فالت قاره س��اخته ش��دهاند ،فاقد دریای
چ تأثی��ری در تعیین حدود
س��رزمینی خاص خود ب��وده و وجود آنها هی 
دریای س��رزمینی ،منطق ه انحصاری اقتص��ادی و فالت قاره ندارد .اگرچه
ی ب��ر دریاهای آزاد ،موردتوجه قرار گرفته اس��ت،
س��اخت جزایر مصنوع 
اما این ممنوعیت ،کش��ورها را در قرار دادن ه ر بخش��ی از دریاهای آزاد
تحت حاکمیت خودش��ان (ماده  89کنوانس��یون  )1982باز میدارد و از
ی بر
تأسیس و ایجاد هرگونه مناطق دریایی پیرامون جزایر مصنوعی ،حت 
روی دریاهای آزاد جلوگیری میکند .به دلیل اینکه در خلیج فارس هیچ
منطقه یا بخش��ی از دریای آزاد در بی��رون از منطقه انحصاری اقتصادی
نداریم ،بنابراین ،مورد گفته شده با خلیج فارس ارتباطی ندارد .تنها کشور
س��احلی اختیا ر س��اخت جزایر مصنوعی را دارد .این نکتهای است ک ه به
صراحت در ماده  60کنوانسیون  1982آمده است .با وجود این ،در مورد
دریاهای آزاد ،ماورای صالحیت ملی ،هر کشوری میتواند جزایر مصنوعی

بسازد (ماده .)87
در مجموع ،بر اس��اس کنوانس��یون س��ازمان ملل متحد درباره حقوق
دریاها ،جزایر مصنوعی به عنوان تأسیس��ات بندری محس��وب نمیشوند
(م��اده  )11و تحت صالحیت نزدیکترین کش��ورهای س��احلی هس��تند،
مش��روط به اینکه د ر درون محدوده  200مایلی طبیعی( 370کیلومتر)
قرار گرفته باش��ند (ماده  .)56جزایر مصنوعی ،مانند جزایری محس��وب
ق انحصاری
نمیش��وند که دارای قلمروهای دریایی خودش��ان ی��ا مناط 
خودشان باشند ,5[ .صص ]5-2
اما در زمینه واکنش ایران به اقدامات امارات در خلیج فارس باید گفت
که اگرچه مطاب��ق حقوق بینالملل ،جزایر مصنوع��ی نمیتوانند مبنایی
برای تعیین حدود مرز باش��ند ،اما با توجه به افزایش و پیش��رفت ساحل
به موجب س��اخت جزایر ،قدرت چانهزنی دولت امارات برای تعیین حدود
مرزها افزایش خواهد یافت .باید توجه داش��ت که دولت امارات با بزرگتر
کردن سواحل خود و نزدیکی به جزایر سهگانه ،به دنبال بینالمللی کردن
اختالفات خود با ایران است .اگر کشورهای عربی با ساخت جزایر مصنوعی
وسعت سرزمین خود را افزایش دهند ،به احتمال زیاد در سالهای آینده
ام��ارات متحده عربی ادعاهای بیش��تری خواهد داش��ت .همچنین اقدام
ام��ارات متحده عربی در س��اخت جزایر مصنوع��ی ،میتواند الگویی برای
س��ایر کش��ورهای منطقه همچون قطر و بحرین باشد که ساخت این نوع
جزای��ر را در خلیج فارس دنب��ال میکنند .این موضوع همچنین میتواند
از س��وی س��ایر کش��ورهای منطقه و حتی در دریای خزر پیگیری شود.
در نتیجه ،توس��عه چنین سازههایی توسط کش��ورهای دیگر ،با توجه به
مش��کالت مرزی بین کش��ورهای منطقه ،منابع عظی��م انرژی و نیروهای
خارجی ،میتواند به معضل امنیتی در منطقه اضافه نماید ,2[ .ص ]119
رئيس وقت فراكسيون محيط زيست مجلس در سال  1385در اعتراض
كتب��ي به آقای كوفي عنان (دبیر کل وقت س��ازمان ملل متحد) ،احداث
جزاير مصنوعي توس��ط امارات متحده عربي يا هر كشور ديگر در منطقه
را باعث به خطر افتادن محيط زيس��ت و تضعيف دوس��تي و همزيس��تي
مسالمتآميز موجود خواند .وي در اين نامه خطاب به كوفي عنان نوشت:
«بيشك اطالع داريد كه امارات همسايه ما در ساحل جنوبي خليج فارس
در پي احداث جزاير مصنوعي متعدد در خليج فارس اس��ت كه مساحتي
بي��ش از  50كيلومتر مربع را ميپوش��اند كه در اي��ن خصوص به دنبال
مداخله ش��ما در موضوع هستم و اين نامه صرفاً تالشي براي نشان دادن
ي و نگراني ما در خصوص كار در حال انجام توسط امارات متحده
نارضايت 
عربي است» .وي منظور از ارسال اين نامه را پرداختن به جنبه مالي اين
كار ندانسته و تصريح كرده است« :اقدام امارات پيامدهاي جدي و مخرب
بر مالحظات محيط زيستي خواهد داشت».
یک س��ال پ��س از این موض��وع یعن��ی در س��ال  ،1386رئيس وقت
فراکس��يون محيط زيست مجلس درباره آخرين وضعيت نامه ارسال شده
خود به س��ازمان ملل ميگويد :نامهاي را که در ش��هريور سال گذشته با
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پس��ت فوري به س��ازمان ملل براي اعتراض به س��اخت جزاير مصنوعي
در آبهاي خليج فارس و تهديدات زيس��تمحيطي ناش��ي از آن نوشتيم
متاس��فانه چون وزارت امور خارجه کش��ور حاضر ب��ه مداخله در اين امر
نش��د ،اين نامه يک نامه عادي تلقي ش��د و بي پاس��خ ماند .وي در ادامه
گفت :نامهاي که از طرف وزارت امور خارجه يک کشور ارسال نشود تأثير
سياسي و حقوقي خود را نخواهد داشت و تأثير قاطع ندارد.
مواضع نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی را میتوان در قالب اعمال
حقوق��ی یکجانبه و به ویژه «اعتراض» در حقوق بینالملل تفس��یر کرد.
«اعتراض» و «س��کوت» از جانب کش��ورها ،در زم��ره اعمال حقوقی یک
جانبهای اس��ت که قابلیت ایجاد تعهدات حقوقی بینالمللی را دارد .برای
مث��ال ،دیوان بینالمللی دادگس��تری در قضیه مناط��ق ماهیگیری اعالم
داش��ت« :عدم اعتراض انگلس��تان ب��ه تعیین خط مبدأ دریای س��احلی
نروژ ،عاملی اس��ت که میتواند بعدا ً علیه انگلس��تان قابلیت استناد داشته
باش��د»[ ،22ص  .]189همانگونه که «آنزیلوتی» حقوقدان ایتالیایی بیان
میدارد« :اعتراض ،در واقع اعالن عدم شناسایی یک وضعیت ،واقعه و یا
یک سند است و اعتراض در صورتی معتبر خواهد بود که از سوی مقامات
صالحیتدار کش��وری صورت گرفته باشد .معموالً اعتراض زمانی صورت
میگیرد که «سکوت» به معنای پذیرش وضعیت و واقعه مورد نظر تعبیر
ش��ود .اعتراض میتواند به اش��کال مختلفی بیان شود .ارسال نامه کتبی،
ارس��ال پیام ش��فاهی ،اعالمیه و غیره» .در قضیه «چامیزال» کمیسیون
بینالملل��ی مرزی بین آمریکا و مکزیک اعالم داش��ت که اعتراضات مکرر
مکزی��ک در فواصل س��الهای  1849ت��ا  1895در م��ورد منطقه «ریو
گران��د» به دولت ایاالت متحده این اجازه را نمیدهد که منطقه مزبور را
جزو مس��تملکات خود بداند .در قضی��ه اخیر ،چنانچه دولت مکزیک طی
دهههای متمادی ،نس��بت به تصرف و اشغال سرزمین خود در ریو گراند
س��کوت میکرد ،کمیسیون مذکور میتوانست س��کوت آن کشور و یا به
عبارت��ی عدم اعتراض آن را به منزله پذیرش وضعیت موجود قلمداد کند
[ ،23ص .]222
بنابراین ،اعتراضات اینچنینی میبایس��ت با اتخاذ یک سیاس��ت واحد
از س��وی جمهوری اس�لامی ایران و با همراهی دستگاه دیپلماسی کشور
ص��ورت پذیرد تا ش��اهد باالترین حد از تأثیر حقوق��ی چنین اعتراضاتی
باش��یم .اعتراض یکپارچه مسئوالن سیاس��ی جمهوری اسالمی ایران در
خص��وص آثار مخرب س��اخت جزایر مصنوعی در خلی��ج فارس ،در طول
زم��ان میتواند به عنوان عم��ل حقوقی یکجانبه مؤی��د حقوق جمهوری
اس�لامی ایران در خلیج فارس قلمداد ش��ود .این امر در حقوق بینالملل
پذیرفته ش��ده اس��ت که هرگاه دولتی نسبت به وضعیت موجود یا نسبت
به حقوقی اعتراض کند ،چنین اعتراضی ،سدی در برابر شکلگیری عرف
است .زیرا نه عنصر مادی عرف و نه عنصر روانی عرف ،نمیتوانند به شکل
قطعی وجود داش��ته باشند و اعتراض مانع تولد یک قاعده عرفی میشود.
[ ،24صص  .]184-183آخرین اظهار نظری که از س��وی مقامات ایرانی
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در زمینه س��اخت جزایر مصنوعی مطرح گردید در س��ال  1390بوده که
سخنگوی دولت در پاسخ به خبرنگاری در این زمینه گفت :اطالعي از اين
كه اماراتي ها در ساحل خود يا آبهاي آزاد سرگرم ساخت جزاير مصنوعي
هس��تند ،ندارم .اگر در س��رزمين هاي ملي خودشان اماكن سازي كنند،
هيچ مشكلي وجود ندارد ،7[ .ص .]17
این نوع اظهارات مقامات رس��می ای��ران در صورتی که توأم با اقدامات
عملی باش��د ،واجد ارزش حقوقی اس��ت و میتوان��د در قالب راهکارهای
حقوقی ،نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد.
نتیجهگیری

همانطور که در این پژوهش بیان گردید بر اس��اس کنوانس��یون ۱۹۸۲
حق��وق بینالملل دریاها ،جزایر مصنوعی فاقد مناطق دریایی بوده و بر این
اساس امارات حق ندارد به دلیل ساخت جزایر مصنوعی مرزهای آبی خود
را به سمت داخل خلیج فارس تغییر دهد و خواستار وسعت بیشتر در خلیج
فارس و در نتیجه منابع نفت و گاز بیشتری باشد؛ اما با توجه به اینکه فضای
استراتژیک مسلط بر منطقه خلیج فارس فضای ناامنی است ،میتوانیم ادعا
کنیم مرزهای بینالمللی چه در داخل دریا و چه در بین کشورهای ساحلی
مرزهای ناآرامی اس��ت ک��ه میتواند تبدیل به بحرانهای جدی ش��ود .به
همین دلیل است که هنوز بسیاری از مرزهای دریایی در خلیج فارس بین
کش��ورها ترسیم و تثبیت نشده اس��ت مانند مرز بحرین ـ قطر ،عربستان ـ
کویت ،عمان ـ امارات و ایران و امارات .مرز دریایی بین ایران و امارات نیز
به دلیل ادعای واهی امارات در مورد جزایر ایرانی ابوموس��ی ،تنب بزرگ و
تنب کوچک همچنان ترس��یم نش��ده باقی مانده است .در چنین وضعیتی
ساخت جزایر مصنوعی توس��ط امارات میتواند معادله مرزهای دریایی دو
کش��ور را پیچیدهتر کند .ضمن اینکه الگوبرداری س��ایر کشورهای منطقه
همچون قطر ،بحرین و عربس��تان از امارات و ساخت جزایر مصنوعی دیگر
نی��ز میتواند در تش��دید اختالفات مرزی و ایج��اد اختالفات مرزی جدید
در منطقه تأثیر زیادی داش��ته باش��د .ب��ا توجه به این موض��وع ،برخی از
کارشناس��ان عرصه سیاس��ت جهت تنشزدایی و پیشگیری از بروز بحران،
احترام به خط مبدأ س��احلی بر اساس کنوانس��یون  1982حقوق دریاها و
ترسیم مرزهای اقتصادی جهت رفع اختالفات مرزی و تعیین خطوط مرزی
اقتصادی بین کشورهای این حوزه را پیشنهاد میکنند.
هری��ک از دولت های س��احلی خلی��ج فارس ،می توانن��د در محدوده
آب های سرزمینی خود اقدام به ساخت جزایر مصنوعی کنند ،اما با توجه
به ماده  123کنوانس��یون  1982س��ازمان ملل ،دولت های ساحلی باید
در ام��ور مختلف مربوط به بهره ب��رداری از حقوق و انجام تکالیف خود با
یکدیگر همکاری کنند .به همین دلیل می توان گفت که اقدام هرکدام از
دولت های س��احلی برای ایجاد جزایر مصنوعی باید با اطالع و هماهنگی
سایر دولت های ساحلی و با توجه به تبعات مختلف آن انجام شود.
از طرفی دیگر در کنوانس��یون های  1970و  1982که خلیج فارس به
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عنوان دریای نیمه بس��ته شناخته ش��ده است ،ایران نیز به هنگام امضای
کنوانس��یون  ،1982با اس��تناد به مواد  71 ،70 ،69این کنوانس��یون در
موضع گیری در رابطه با دریای نیمه بس��ته خلیج فارس و محفوظ بودن
حق ایران ،چنین اس��تدالل نموده اس��ت که صرف واقع بودن در منطقه
نیمه بس��ته مانند خلیج فارس ،صرف نظر از طول س��احل و غیره ،کشور
ایران به دلیل اتکای جمعیت زیاد آن به منابع پروتئین دریایی ،در شرایط
نامس��اعده قرار داده است و کشور دیگری نمی تواند ادعای برخورداری از
سهم ویژه ای را در این منطقه داشته باشد.
بنابراین با توجه به موارد فوق الذکر ،امارات متحده عربی می بایس��ت
قبل از تصمیم به ساخت این جزایر ،با دولت های ساحلی به ویژه ایران که
دارای بیشترین جمعیت و ساحل در خلیج فارس است ،هماهنگ می نمود.
به هر حال امارات با اقدامات خودس��رانه و تحریک آمیز در ساخت جزایر

مصنوعی ،کنوانسیون های حقوق دریاها را زیر پا گذاشته است و با طرح
ادعاهای واهی ،به دنبال گس��ترش قلمروی دریای سرزمینی ود در خلیج
فارس اس��ت .این در حالی است که امارات در جزایر ایرانی ابوموسی ادعا
دارد و س��اخت این جزایر ،بیش��ترین تبعت حقوقی آن در آینده در بین
کشورهای حاشیه خلیج فارس ،متوجه ایران خواهد بود.
ب��ه لحاظ حقوقی ایران میتواند ضمن ط��رح ادعای حقوقی در عرصه
دیپلماتیک پیرامون ض��رورت هماهنگی در مورد احداث جزایر مصنوعی
با تمام کشورهای س��احلی خلیج فارس ،از طریق سازمانهای غیردولتی
زیس��ت محیطی ،امارات را در زمینه پذیرش رسمی مسئولیت پیامدهای
منفی زیس��ت محیطی ناش��ی از احداث جزایر مصنوعی تحت فشار قرار
دهد ،و از این طریق جلوی پیش��روی و ایجاد ادعاهای واهی در آینده در
زمینه مناطق و منابع بیشتر زیر زمینی را بگیرد.
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