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  چكيده
كمتـر مـورد    ها بوده و مناطق دريـايي  هـا در خشكي مابين دولت هاي في اغلب تعارضات و كشمكشگذشته  در

امنيـت و   ؛ تلقي از مساله قدرت،اند مضاعفي كه درياها يافته دليل نقش هليكن در يك قرن اخير، ب. اند منازعه بوده
 اعالم كرد امارات متحده عربي، دولت 21آغاز قرن  در. منافع  ملي در رابطه با درياها را دچار تحول نموده است

اين مقاله با طرح  اين مسئله كه . ي خليج فارس خواهد ساختآبها جزيره مصنوعي در 325كه تا ده سال آينده، 
در  امـارات متحـده عربـي   پژوهي، احداث جزايـر مصـنوعي    دهاز ديدگاه جغرافياي سياسي درياها و در افق آين«

، اين موضوع را مورد مطالعه و پـژوهش قـرار داده   »سواحل خليج فارس، چه پيامدهايي بر ايران خواهد داشت؟
 عنـوان  بهنتايج حاصله از اين مطالعه،گوياي اين واقعيت است كه با توجه اهميت اقتدار و منافع ملي ايران . است

بيشترين ساحل و جمعيت در خليج فارس، ساخت جزاير مصنوعي امارات در حجم وسيع كه در جهـان  دارنده 
تر شدن روند تعيين مرزهاي دريايي جمهـوري اسـالمي ايـران بـا امـارات،       نظير است؛ درآينده باعث طوالني بي

امارات و در نهايت با توجه تر شدن ادعاي امارات بر سر جزيره ابوموسي ايران و تيرگي روابـط ايـران با  پررنگ
در خلـيج فـارس و    آمريكااي بويژه اياالت متحده  ي فرامنطقهها قدرتاهميت خليج فارس، باعث حضور بيشتر 

  .دخالت بيشتر آنان در كشورهاي عربي منطقه خواهد شد
  

  .، خليج فارسامصنوعي امارات، مرزهاي دريايي، حقوق درياه جغرافياي سياسي درياها، جزاير :هاي كليدي واژه
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  طرح مسأله -1

جغرافياي سياسي درياها، موضوع جديدي در جغرافياسي سياسي است كه رفتار و حدود 
هاي دريايي را مورد مطالعه و بررسي قرار  نسبت به محيط ها دولتحاكميت و صالحيت 

درياي  عنوان به اين دريا كه حاليبه ايران، در  فارس خليج از بيش از نيمى از اينرو تعّلق. دهد مي
 حساسيت بر روي هرگونه فعاليت دريايي شناخته شده است؛ ضرورت بررسي و بسته نيمه

، 21بنابراين با آغاز قرن . گرداند توسط كشورهاي ساحلي همسايه را براي ايران مضاعف مي
جزيره مصنوعي با  325اعالم كرد كه تا ده سال آينده،  امارات متحده عربيدولت 
ي خليج فارس خواهد ساخت؛ در حالي كه هيچ آبها ها ميليارد دالري در ري دهگذا سرمايه
بررسي و مطالعه اين . اي به انعكاس و تحليل اين اقدام و عواقب آن مبادرت نكرد رسانه

تحديد مرز دريايي ايران و فدراسيون يابد كه بخش زيادي از  موضوع در حالي اهميت مي
 خليج كشور نسبت به جزاير ايراني عاي سرزميني ايندر خصوص اد  امارات متحده عربي

  .الينحل مانده است فارس 
هاي شوراي همكاري خليج  بار در نشست شده است كه هر چنين معمول از طرفي ديگر، 

اي  جمله ،در بيانيه نهايي ،خارجه آنها و يا رؤساي كشورهاي عضو نرايفارس چه در سطح وز
به نفع امارات گنجانده تنب كوچك  موسي، تنب بزرگ وهم درباره سه جزيره ايراني ابو

گانه  جزاير سه دربارهاساس امارات   پس از آنكه ادعاي بي 1385در سال تا اينكه . شود مي
 325بيش از  ،سال آينده 10كشور قصد دارد تا  كه ايننمود اعالم  نتيجه نرسيد،ايراني به 

از طرفي ديگر، سابقه حضور طوالني . ندخليج فارس احداث ك سواحل دررا جزيره مصنوعي 
استعمار در خليج فارس در استفاده از منابع زيرزميني و ترسيم مرزهاي سياسي دريايي و 

موقعيت  لحاظ بهي پنهان خود و اهميت ذاتي خليج فارس ها سياستنفع  خشكي اين منطقه به
ال حاضر، حضور گسترده جغرافيايي، ژئوپليتيكي و ذخاير انرژي از جمله نفت و گاز و در ح

در كشورهاي جنوبي خليج فارس از جمله امارات؛ خليج فارس را براي  اي منطقهنيروهاي فرا
حوزه ژئوپليتيكي  كه طوري به. اياالت متحده، اروپاي غربي و ژاپن، بسيار حياتي ساخته است

و جهاني  اي منطقههاي  هاي آينده كانون توجه، تنش و رقابت خليج فارس همچنان تا دهه
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خواهد بود و هرگونه تصميم در ايجاد تغييرات عمده در سواحل جنوبي آن در پي اهداف 
كشورهاي  و اقتصادي، پيامدهاي ناگواري را بر كل سيستم خليج فارس و ديگر سياسي، امنيتي

اين در حالي است كه تعيين مرزهاي دريايي بين ايران و . ساحلي بويژه ايران خواهد داشت
شورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس انجام پذيرفته است، اما تعيين مرزهاي دريايي بيشتر ك

آنچه اين  بنابراين. ايران با امارات و بعضي از اين كشورها، هنوز به نتيجه نهايي نرسيده است
 امارات متحده عربي، پيامدهاي ناشي از احداث جزاير مصنوعي استنوشتار در پي تبيين آن 

ج فارس از ديدگاه جغرافياي سياسي و اشاره كوتاه به نقض آشكار حقوق بر ايران در خلي
  .در اين زمينه است المللي بين

  سئوال اصلي

امارات از ديدگاه جغرافياي سياسي درياها و در افق آينده پژوهي، احداث جزاير مصنوعي 
  در سواحل خليج فارس، چه پيامدهايي بر ايران خواهد داشت؟ متحده عربي

  اتفرضي

تر شدن روند تعيين  ، باعث طوالنيامارات متحده عربياحداث جزاير مصنوعي توسط  -1
  . مرزهاي دريايي ايران با امارات خواهد شد

شدن اختالف بر سر  تر ، باعث پيچيدهامارات متحده عربياحداث جزاير مصنوعي توسط  -2
  .ت خواهد شدجزيره ابوموسي و نيز باعث تيرگي روابط متقابل بين ايران و امارا

، باعث محروم شدن ايران از حقوق امارات متحده عربياحداث جزاير مصنوعي توسط  -3
  .دارنده بيشترين جمعيت و ساحل در خليج فارس خواهد شد عنوان بهدريايي خود 

  مباني نظري  -2

اي از جغرافياي سياسي است كه رفتار و حدود حاكميت و  جغرافياي سياسي درياها، شاخه
هاي دريايي و همچنين نقش عوامل و عناصر دريايي در  نسبت به محيط ها دولتت صالحي

 بنابراين. )137: 1383،نيا حافظ( دهد ميرا مورد مطالعه قرار  الملل بينو روابط  ها دولتسياست 
در جغرافياي سياسي درياها، موضوعاتي از قبيل محدوده مرزها و قلمروهاي دريايي، درياهاي 

اخص  طور بهي الملل بينهاي  ها و رودخانه ، جزاير طبيعي و مصنوعي، تنگهبسته نيمهبسته و 
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و  1958ي ها در هر دو كنوانسيون حقوق درياها در سال. گيرد مورد بررسي و مطالعه قرار مي
 طور بهقطعه زميني كه «آمد و آن عبارت است از عمل به، از جزيره، تعريف مشتركي 1982

تمام جزاير داراي دو قلمرو . د و اطراف آن را آب فرا گرفته باشدوجود آمده باش هطبيعي ب
 اند مصنوعي فاقد هر نوع قلمرو دريايياما جزاير . درياي سرزميني و منطقه نظارت هستند

، دولت ساحلي 1982كنوانسيون حقوق درياها در سال  60اما در ماده  .)9: 1384فرد پيشگاهي(
دارد، امـا در احـداث  يانحصاري اقتصادي حق انحصاردر احداث جزاير مصنوعي در منطقه 

 مسلح، هاي يرون غرافياييسازمان ج( هاي الزم داده شود بايست اطالعيـه جزايـر، مي گونه اين
توان يك درياي  اين كنوانسيون، خليج فارس را مي 122همچنين طبق ماده  .)38: 1386

اين كنوانسيون، مصوب شده است كه  123از طرفي نيز در ماده . قلمداد نمود بسته نيمه
در اجراي تكاليف خود با همديگر همكاري  بسته نيمهبسته و يا ي حاشيه يك درياي ها دولت

از منابع جاندار و حفظ محيط زيست دريايي  برداري بهرهخواهند كرد و اداره، حفظ، كاوش و 
نكته مهم ديگر  .)82:همان(هاي تحقيقات علمي با همديگر هماهنگي خواهند نمود و خط مشي

اي از دريا، تعامل مستمر در مباحث حقوقي، ديپلماسي،  ال حاكميت بر پهنهاين است كه در اعم
همچنين در قلمرو . امنيتي، رعايت استقالل و نفع ملي در بين كشورهاي ساحلي مطرح است

و  هندد ميمغشوش عرف و سنت، مذاكره و مجادله، ادعا و ضد ادعا، همه دست در دست هم 
آنچه كه « Lex Lataرا تبديل به » آنچه كه بايد باشد« Lex Ferendaبـه اصطالح حقوقدانان 

   .(D.P.O.connell,1983: 38)كند مي» هست
معمول در  طور بهدر اين بين، نقش قدرت و ادعا، بسياري از اوقات تعيين كننده است و 

اض مواجه نشود؛ زمينه را براي كه با اعتر ، ادعاي يك جانبه در صورتيالملل بينحقوق 
، با توجه به موارد قانوني بنابراين .)21 :1374كاظمي،( كند ميآوردن عرف فراهم  وجود هب

الذكر، هرگونه فعاليت در خليج فارس بايد با هماهنگي و همكاري قبلي با ديگر  فوق
از تاريخ  امارات متحده عربيضمن اينكه . ي ساحلي در خليج فارس صورت بگيردها دولت

ايراني، ادعا  گانه سهفارس، در مورد جزاير  جتحديد حدود مرزها و قلمروهاي دريايي در خلي
. رسمي اعالم نكرده است طور بهدارد و از طرفي نيز، هنوز محدوده آبهاي سرزميني خود را 
ميز در ساخت جزاير مصنوعي، آ اين در حالي است كه امارات با اقدامات خودسرانه و تحريك
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گسترش  دنبال بهي حقوق درياها را زير پا گذاشته است و با طرح ادعاهاي واهي، ها كنوانسيون
  .باشد ميقلمرو درياي سرزميني و يا مالكيت بر برخي از جزاير ايراني در خليج فارس 

اهميت ژئوپليتيكي كه براي امنيت جهاني دارند  لحاظ بهعالوه بر اين، برخي مناطق جهان 
و  يابد ميژه هستند و ايجاد ناامني در آنها به سرعت به خارج از منطقه گسترش مورد توجه وي

آشكار است كه درگيري و منازعه در اين مناطق . چه بسا امنيت جهاني را با خطر مواجه سازد
و  مجتهدزاده( تـري از اهميت را دارنـد تفاوت بسياري با مناطقي دارد كه درجـه پايين

  .باشد مياينرو منطقه خليج فارس از ايـن قاعده مستثنا ناز  .)20: 1388،ربيعي

  هاي تحقيق يافته - 3           انتخاب                                            

  متحده عربي جزاير مصنوعي امارات - 1-3

امارات «امارات متحده عربي از جمله كشورهاي عربي جنوب خليج فارس است كه در سابق 
امارات در قالب يك فدراسيون سياسي از . شد مي ناميده) اماراتي كه صلح كردند(» متصالحه

ابوظبي، : ترتيب از غرب به شرق عبارتند از تشكيل شده است كه به نشين شيخهفت امارت يا 
امارات از لحاظ موقعيت جغرافيايي در . الخيمه و فجيره القوين، رأس دبي، شارجه، عجمان، ام

المسندام در جنوب  شرق ساحل خليج فارس از پايه شرقي قطر تا پايه رأسطول بخش جنوبي تا 
ثانيه عرض  30درجه و 26درجه تا  22امتداد يافته و بين) در شبه جزيره مسندام(تنگه هرمز

  .)58: 1381اسدي،( ثانيه طول شرقي واقع شده است 30درجه و 56درجه تا  51شمالي و
، شامل سه جزيره به باشد ميدر حـال ساخت آن  بيامارات متحده عرجـزايـر مصنوعي كـه 

 6طول هر كدام از اين جزاير، بيش از . كه به جزاير نخيل معروف است باشد ميشكل نخل 
 9بـه طول  اي منطقهقـاره كـره زمين در   5و يك جزيره بيضوي به شكل نقشه  باشد ميكيلومتر 

ا جزاير كوچك ديگر محاصره شده كه در يكي از آنها ب. كيلومـتر اسـت 6كيلومتـر و عـرض 
كه به شـكل  نيز وجود دارد 300و يك گروه چهارمي شامل اند مجموع يك شعر عربي را ساخته

قطعاً . و نـقشه كشورهـاي جهان خـواهد بـود كـه بـه نـام همان كشورها نامگذاري خواهد شد
، نصيب امارات »دور شدن از دنيامكاني بي نقص براي «سود كالني از اجراي اين پروژه با شعار 
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مجري اين . ميليارد دالر را براي آن در نظر گرفته است 20بيش از اي  هدبـي بودج. خواهد كرد
ساخت اين جزاير «: سليم مـديـر پـروژه نخيل گفته است طرح، شركت نخيل است و سلطان بـن

نگامي كه ايـن پروژه تمام از نظر بسـياري از اهالي دبي بـيش از حد نمايشي هسـتند؛ ولي ه
كيلومتر مـرز دريائي خواهيم داشـت و امكاناتي چون خطوط راه آهن،  1200شود، ما 
  ).http:// ilna.ir/shownews.asp (»در آن مهيا خواهد شد ها و گردشگاه ها سكونتگاه

مـيليون تن صخره براي   87ميليارد متر مكعب مـاسـه، يـك ميليارد و  65/1امـارات 
اخت اولين جزيره نخيل استفاده كرده و حدود يك ميليارد تن صخره براي تكميل نهايي اين س

سازي در سه شيفت  سازي و ساختمان صدها غول مكانيكي و ادوات راه. جزيره در راه است
عمليات احداث . در حال خلق ماهيت جديد براي امارات هستند) شبانه روزي(كامل كاري 

سال ايـن جـزايـر تكميل  10آغاز شده و طبق برنامه قرار است، طي 2003اين جزاير از سال 
و به شكل نقشه  شود مينام العالم خوانده  هگانه نخيل كه ب 300همچنين ساخـت جزاير. شود

شيخ  وسيله بههزينه ساخت اين جزاير كه طرح آن . آغاز شده است 2005جهان است از سال 
ميليارد دالر پوند برآورد  1/7پيشنهاد شده است؛ تاكنون  )شاهزاده دبي(محمدبن رسيه المكتوم 

فاصله هركدام از جزاير صد متر است، قرار است اين جزاير به افراد حقيقي و . شده است
 27افراد حقيقي و  وسيله بهحقوقي فروخته شود كه به گفته مقامات امارات، تاكنون سه جزيره 

  . )www.aftab.ir(حقوقي خريداري شده استي گردشگري و ها مورد ديگر نيز توسط شركت
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  .داث اين جزاير بر آن نقش بسته استتصويري از جزيره نخيل اصلي كه شعار معرف اح

http:// ilna.ir/shownews.asp  

يك ميلياردر انگليسي كه . ميليون پوند خواهد بود 20الي  3/5قيمت هر يك از جزاير بين 
هكتار وسعت دارد تملك كرده و قصد دارد،  10زيره انگليس را كهنام او فاش نشده است ج

اولين پروژه نخيل، نخل جميرا بود كه براي . مدل يك قلعه قديمي اسكاتلندي را در آن بنا كند
ميليون تن صخره جابجا شده و براي   85ميليارد متر مكعب ماسه و  65/1اجراي اين جزيره 

مايل مربع  12مساحت اين جريره . حل آورده شده استتن صخره به م ميليارد 1تكميل آن 
 . كيلومتر طول دارد 5است كه به شكل مربع بوده  و هركدام از  اضالع آن حدود 

كيلومتر مربع وسعت دارد و  27بزرگترين اين جزاير، جزيره السعديات در ابوظبي است كه 
. يارد دالر هزينه شده استميل 25ميليارد درهم امارات، حدود  100براي احداث آن بيش از

گويد، عالوه بر تمام موارد ذكر شده، بقاياي دو هواپيماي  مي سليمـه، مجري طرح نخيل
جنگي، چند جمبوجت و هفت كرجي را به اعماق دريا برده تا براي غواصان، يك پارك زير 
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  . وجود آيد هدار، ب دريايي موضوع
جزاير  دربارهاساس امارات  آنكه ادعاي بيپس از  1385در سال توان گفت،  مي كلي طور به

سال آينده بيش از  10كه اين كشور قصد دارد تا  نمود گانه ايراني به سنگ خورد، اعالم سه
ميلياردها جزاير هزينه احداث اين . ي خليج فارس احداث كندآبها جزيره مصنوعي در 325

بود و اندك اندك از سال اي سوژه خبري  چند هفته خبريطرح چنين . دالر تخمين زده شد
گذاري گرديد و موج بحران مالي جهاني اين  گذشته كه امارات دچار بحران مالي و سرمايه

 وزير ،)1389( اخيراً اما !زبان نياورد  آن پروژه خبري به كسي از ديگر ؛گرفتفراكشور را نيز 
تفاوتي بين ايران « :گفت و اظهارات جديدي كرد سه جزيره ايراني دربارهخارجه امارات امور 

اشغال سرزمين عربي، اشغال است، تفاوتي ! بيند   نمي هاي عربي و اسرائيل در اشغال سرزمين
ها و اشغال سه  كرانه باختري يا غزه توسط اسرائيلي نيست در اشغال جوالن، جنوب لبنان،

  .)1389ارديبهشت  15روزنامه اطالعات، (!»ها جزيره توسط ايراني

  جزاير مصنوعي مرزي  پيامدهاي - 2-3

ي آبها جزاير مصنوعي كشور امارات با سرعت زيادي آغاز شده و مساحت بسيار زيادي از
عمق  تا ده سـال آينده، تمامي نـوار كم كه طوري بهاختصاص داده است،  خود بهخليج فارس را 

ژي خليج فارس را تغيير ساحلي امارات، بـه محيطي خشك تبديل خواهد شد و مورفولو
خشك كردن دريا در سواحل جنوبي خليج فارس  .)1388، بهمن11روزنامه قدس(خواهد داد 

بر محيط زيست، ادعاي آينده امارات  تأثير بر اي است كه عالوه از سوي كشور امارات، پديده
ي سرزميني و گسترش مرزهاي آبي به سمت آبها مبني بر احتساب خط مبدا دريايي و گسترش

جزيره استراتژيك ابوموسي را هموارتر خواهد ساخت و اين خود يك  جزاير ايراني بويژه
زيرا با ساخت اين جزاير، احتماالً در آينده، امارات، ادعاي . شود ميادعاي خزنده محسوب 

. را مطرح خواهد نمود) دريايي أخط مبد عنوان به(سوي اين جزاير ي سرزميني از آنآبها افزايش
در استخراج منابع دريايي و كف دريا  ها ، موجب پديد آمدن تنشاين ادعا عالوه بر موارد فوق

همچنين با اجراي . خواهد شد كه هنوز بين دو كشور قطعي نشده است... مانند نفت و گاز و
 كيلومتر 10آخرين جزيره ايران، حـدود  عنوان بهاين پروژه، فاصله امارات با جزيره ابوموسي 
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  .)1388جلس، ي مها مركز پژوهش( كمتر خواهد شد
ي ها اين وضعيت كار دشواري نيست، زيرا بررسي شرايط و زمينه بيني پيشاز اينرو،  

موجود، در موضوع مرزهاي دريايي امارات و ايران، گوياي اين واقعيت است كه امارات قصد 
 از برداري بهرهدارد؛ با ساخت جزاير مصنوعي گسترده در خليج فارس، در آينده بيشترين 

رس در مقابل ايران را فراهم سازد و از طرفي نيز تعيين مرزهاي دريايي و سرنوشت خليج فا
، با ساخت جزاير بنابراين. جزيره ايراني ابوموسي را به ساخت اين جزاير مصنوعي گره بزند

مصنوعي توسط امارات، شرايطي كه در حال حاضر، امارات را در آينده براي ادعاي بيشتر بر 
 تر نمودن ادعا در مورد جزاير ايراني اميدوار دريايي با ايران و پيچيدهسر تعيين مرزهاي 

   :سازد، شامل موارد زير است مي
با شروع تعيين مرزهاي دريايي در خليج فارس، از سيصد و بيست كيلومتر مرز دريايي 

 1353عربي ، فقط هفتاد و دو كيلومتر بـا تـوافق طرفين در سـال  همتحدميان ايران و امـارات 
كيلومتر باقي مانده ديگر، به علت اختالف بر  248. گذرد مي تعيين شـده است كـه از پنج نقطه

سر جزاير ابوموسي و تنب كوچك و بزرگ بين ايران و امارت ابوظبي هنوز بالتكليف مانده 
 به منظور، )كيلومتر 72(در تعيين مرز دريائي ايران و دبي  .)77: 1384فرد، پيشگاهي( است

تفاده از خط منصف، جـزيـره سيري نـاديده گرفته شده و خط مرز، كمي به طرف جنوب اس
دليل آن اختالف  بين ايران و امارات منعقد نـشده واي  هنام جابجا شد، ولي هنوز هيچ موافقـت

اين در حالي  .)20 :1381ميرحيدر،( تنب بزرگ و كوچك است ي ابوموسي،ها بـر سر جزيره
فاصله پنجاه و شش كيلومتري از ساحل امارات قرار  راست كه ابوموسي د

  .)77: 1384،فرد پيشگاهي(دارد
عالوه بر اين، بايد به اين نكته توجه داشت كه مرزهاي دريايي در خليج فارس از قدمت 

هر چند در طي قرون متمادي، تنها قدرت ساحلي در خليج فارس، . زيادي برخورار نيست
ي ايراني به آن سوي ها زيادي به علت گسترش قلمرو حكومت ايران بوده است و در موارد
ي جنوبي خليج ها شد و كرانه مي ي داخلي محسوبآبها عنوان بهخليج فارس، خليج فارس 

    .)28: 1386نامي،( فارس در حاكميت ايران بوده است
ي ساحلي و منطقه آبها نكته ديگر اينكه، دولت ايران طبق اصالحيه قانون تعيين حدود
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، عـرض دريـاي سرزميني خـود را در خليج فـارس و 1338نظارتي ايران، مصوب فروردين 
 امارات متحده عربيمـايـل دريـايي از خط مبدأ اعالم كـرده است؛ امـا  12دريـاي عمان 

همچنيـن به  .)184: 1381ميرحيدر،( هنـوز نسبت بـه ايـن موضوع، اعالم رسمي نكرده است
و لبه سكوي  باشد ميفالت قـاره يكپارچـه  صورت بهسطح خليج فارس علت عمق كم، تمامي 

ولي فالت قاره خليج فارس  .)36: 1386نامي،( گردد مي ساحلي، در دهانه درياي عمان ظاهر
طي مذاكرات ايران و . ي ساحلي تقسيم شودها دولتبه دليل عرض كم اين آبراهه بايد ميان 

اصلي براي تقسيم فالت قاره ميان  عنوان بهارس خط منصف خليج ف 1965انگليس در سال 
كه است اين در حالي  .)85: 1380مجتهدزاده،( ايران و همسايگان عربش در دريا تعيين شد

معيار خط منصف در خليج فارس، خود زمينه را براي سوء استفاده امارات بر اساس 
تي كه براي تعيين مرز دريايي، در صور. سازد مي ي در دريا را فراهمالملل بينشدن قوانين  عرفي

يافت و زمينه  مي شد، زمينه سوء استفاده كشورهاي ساحلي كاهش مي مكانيسم ديگري تعيين
  .افتاد مي عرفي شدن و مشمول زمان واقع شدن در آن كمتر اتفاق

 كه براساس اسناد و مدارك تاريخي، جزيره ابوموسي در كلي، بايد يادآوري نمود طور به
با . ق به ايران بوده و تا قرن نوردهم ايران حاكميت كامل بر اين جزيره داشته استگذشته متعل

كه اين جزيره را ترك كردند، حاكميت ايران بر  1971به خليج فارس تا سال ها ورود انگليسي
ود در اين جزيره تضعيف شد، اما به محض خروج نيروهاي انگليسي، ايران با حضور ارتش خ

  .)77: 1384،فرد پيشگاهي(كرد  تأكيدجزيره بر تعلق آن 
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  موقعيت جزاير مصنوعي امارات متحده عربي در سواحل جنوبي خليج فارس

                                                                                                                                                                             www.anvarionline.net     

  پيامدهاي حقوقي جزاير مصنوعي - 3-3
تا قبل از . شوند مي محسوب بسته نيمهجزو درياهاي  الملل بيناساساً از ديد حقوق  ها خليج

اي  هپايتخت ونزوئال تشكيل شد، رويدر كاراكاس  1974اجالس دوم حقوق درياها كه در سال 
در كنفرانس دوم، كشورها مواضع اصولي خود را . مشخص در برخورد با خليج وجود نداشت

مسئله درياي . مونتگوبي قرارگرفت 1982بيان كردند و نتايج اين اجالس زيربناي كنوانسيون 
منظور از طرح اين بسته و نميه بسته در اين كنفرانس از سوي نماينده ايران مطرح شد و 
اهداف امنيتي،  تأمينموضوع، شناسايي حقوق ويژه منطقه خليج فارس و درياهاي مشابه آن، 

، 1982تا اينكه در سال . بود اي منطقهدفاعي، سياسي، اقتصادي و اعمال نوعي حاكميت 
درياها به تصويب رسيد و با تالش ايران و برخي ديگر از  الملل بينكنوانسيون حقوق 
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تدوين و  بسته نيمهاين كنوانسيون در خصوص درياي بسته و  122رهاي ساحلي ماده كشو
است كه موضوع ماده اي  بسته نيمه، خليج فارس يك درياي بنابراين. مورد تصويب قرارگرفت

   .)36: 1386نامي،( باشد ميدرياهاي سازمان ملل متحد  الملل بينحقوق 1982كنوانسيون  122
توانند در  مي ،فارس ي ساحلي خليجها دولتكه هركدام از  وقي هرچنداز نظر حق، بنابراين

 123اما با توجه به ماده  ؛ي سرزميني خود اقدام به ساخت جزاير مصنوعي كنندآبها محدودة
برداري از  هاي ساحلي بايد در امور مختلف مربوط به بهره دولت، سازمان ملل 1982كنوانسيون 

مسلح،  يروهاينغرافيايي سازمان ج( يكديگر همكاري كنندحقوق و انجام تكاليف خود با 
ي ساحلي براي ايجاد ها دولتدام از كتوان گفت كه اقدام هر به همين دليل مي .)82: 1386

تبعات هاي ساحلي و با توجه به  ر دولتـهماهنگي ساي ا اطالع وـد بـايـجزاير مصنوعي ب
  .)1388ي مجلس، ها مركز پژوهش( آن انجام شودمختلف 

 بسته نيمهدرياي  عنوان بهكه خليج فارس  1982و  1970ي ها از طرفي ديگر، در كنوانسيون
 71و 70، 69، با استناد به مواد 1982كنوانسيون ي ه هنگام امضا ايران نيزب. شناخته شده است

خليج فارس و محفوظ بودن حق  بسته نيمهگيري در رابطه با موضوع  اين كنوانسيون در موضع
مانندخليج فارس، اي  بسته نيمن؛ چنين  استدالل نموده است كه صرف واقع بودن در منطقه ايرا

دليل اتكاي جمعيت زيـاد آن بـه منابع  نظر از طول سواحل و غيره، كشور ايران را به صرف
تواند ادعاي  پروتئين دريـايي، در شـرايط نـامساعدي قـرار داده است و كشـور ديگري نمي

   .)43: 1374كاظمي،( را در اين منطقه داشته باشداي  هز سهم ويژبرخورداري ا
بايست قبل از  مي امارات متحده عربيالذكـر،  ، بـا توجه بـه مـوارد قانوني فـوقبنابراين

ي ساحلي بويژه ايران كه داراي بيشترين جمعيت و ها دولتتصميم به ساخت اين جزاير، با 
در هر حال، امارات با اقدامات خودسرانه و . نمود يم ساحل در خليج فارس است، هماهنگي

ي حقوق درياها را زير پا گذاشته است و ها آميز در ساخت جزاير مصنوعي، كنوانسيون تحريك
اين . گسترش قلمرو درياي سرزميني خود در خليج فارس است دنبال بهبا طرح ادعاهاي واهي، 

ابوموسي ادعا دارد و ساخت اين جزاير، امارات در مورد جزايره ايراني  در حالي است كه
بيشترين تبعات حقوقي آن در آينده در بين كشورهاي حاشيه خليج فارس، متوجه ايران خواهد 
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الشعاع  اي اهميت دارد كه موضوعات ديگري را تحت ابعاد حقوقي اين موضوع به اندازه. بود
 در هر حال، ايران. است كه در اين مقاله تا حدودي به آن اشاره شده دهد ميخود قرار 

ي حقوق درياها از طرف امارات در ساخت ها تواند با تكيه به موارد نقض قانون كنوانسيون مي
ي خليج فارس، اعتراضات قانوني و آبها اين جزاير، نسبت به اعاده حقوق خود در پهنه

  .ي مطرح سازدالملل بينپسندي را در مجامع  محكمه

  زاير مصنوعيپيامدهاي زيست محيطي ج - 4-3
به همكاري جمعي دول و ملل در ارتباط با اي  هفزايند صورت بهامروزه منافع مشترك كشورها 

اي  هجلوه ويژ] درياها[در اين ميان مسائل زيست محيطي. حفاظت از اكوسيستم كره زمين است
گذارد كه خليج فارس نمونه بارز چنين  مي از گره خوردن منافع مشترك را به نمايش

ي واقع در اين حوزه ژئوپليتيكي را نشان ها دولتيستمي است كه اشتراك و تضاد منافع اكوس
  .)41: 1384العابدين،  زين( دهد مي

از اينرو، ساخت جزاير مصنوعي امارات، مانع گردش طبيعي آب در اكوسيستم خليج فارس 
وارد خليج  ي ساعـت، از سـواحـل ايـرانها زيرا گردش آب در جهت خالف عقربـه. شود مي

با ساخت اين   بنابراين. شود ميو در سواحل امارات و عمان وارد درياي عمان  شود ميفارس 
همچنين . ي خليج فارس شورتر و دماي آب خليج فارس افزايش خواهد يافتآبها جزاير،

يابد و در زندگي و حركت  مي آلودگي ناشي از استخراج و حمل نفت در خليج فارس افزايش
و ديگر موجودات دريايي، مشكل  ها پشت مهاجر به خليج فارس و زندگي الك يها ماهي

ساخت اين جزاير، بخش وسيعي از اكوسيستم خليج فارس  بنابراين. جدي ايجاد خواهد نمود
  . )www.farsnews.ir( را به سمت نابودي سوق خواهد داد

هاي زيست  ن دغدغهكرد فارس با مطرح برخي از كشورهاي حاشيه جنوبي خليج كه همچنان
تواند،  ايران نيز مي اي ايران هستند، ازي در مسير توسعه صنعت هستهاند محيطي درصدد سنگ

ك پيرامون ضرورت هماهنگي در مورد احداث تيضمن طرح ادعاي حقوقي در عرصه ديپلما
ي غيردولتي زيست ها جزاير مصنوعي با تمام كشورهاي ساحلي خليج فارس، از طريق سازمان
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مسئوليت پيامدهاي منفي زيست محيطي ناشي از  طي امارات را در زمينه پذيرش رسميمحي
  .)1388ي مجلس، ها مركز پژوهش( احداث جزاير مصنوعي تحت فشار قرار دهد

كه همه كشورهاي حاشيه يي آنجا نظران و كارشناسان محيط زيست معتقدند، از صاحب 
حيطي كشورهاي حاشيه خليج فارس و مي مـركـز مـديـريت زيست مراپخليج فارس عضو 

درياي عمان هستند؛ بايد قبل از احـداث ايـن جزايـر در داخل دريـا، ارزيابـي زيست محيطي 
ي مذكور صورت ها گرفت و اگر مشخص شود، قبل از احداث اين جزاير، ارزيابي مي صورت

ت كه داراي اكوسيستم اساي  هبست چون اين خليج، درياي نيمه. شود مينگرفته باشد؛ جرم تلقي 
اگر خسارت زيست محيطي در درياي نيمه بسته ثابت شود، ابتدا بايد به اين  حساسي است و

توان اقامه دعوا  مي المللي، بين) مرجع(كشور اعالم نمود، اگر به نتيجه نرسيد،آنگاه به دادگاه 
ساخت اين  ارهدربكدام از كشورهاي عربي منطقه، موضعي  الزم به ذكر است كه هيچ. نمود

گونه كه اشاره شد، حتي بعضي ازكشورها مانند بحرين و كويت نيز در  و همان اند جزاير نگرفته
 .)www.aftab.ir( حال بررسي ساخت چنين جزايري در سواحل خود هستند

وگياهي دريايي جهان ي جانوري ها ترين زيستگاه ج فارس، يكي از بزرگترين و متنوعخلي
گونه 15گونه ماهي،  500گونه از جانوران آبزي از جمله  600از بيش ي اي كه دارطور بهاست، 

ي مرجاني، جوامع جلبكي، درختان ها پشت دريايي و همچنين آبسنگ گونه نادر الك 5ميگو و 
: 1377دواني،كر( فرد اين درياي عظيم است هي منحصر بها كه از ديدني باشد ميحرا و مانگرو 

ي  ها ساخت اين جزاير، زندگي آبزيان و چرخه طبيعي حركت آب و فعاليت بنابراين .)34
كشوري كه  عنوان بهدريايي را با مشكل جدي روبرو خواهد ساخت كه در اين راستا، ايران 

  .بيشترين ساحل را در خليج فارس دارد، بيش از همه آسيب خواهد ديد

   جزاير مصنوعي پيامدهاي ژئوپليتيكي - 5-3
 ييها خليج. ماهيت متفاوتي نسبت به درياهاي آزاد دارنـد ها اشاره شد، خليج گونه كه قبالً همان

 ها مانند خليج فارس از طريق يك گذرگاه آبي بـا كره آبي ارتباط دارند و ورود و خروج كشتي
تنگه هرمز است اين گذرگاه آبي در خليج فارس، . گيرد مي از طريق اين گذرگاه آبي صورت
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رود و براي جهانيان از اهميت حياتي برخوردار  شمار مي به ي استراتژيك جهانها كه از تنگه
  .)36: 1386نامي،( است

با احداث جزاير مصنوعي، طول سواحـل خود را  امارات متحده عربياين در حالي است كه 
دومين كشور  عنوان بهكه كيلومتـر افزايش خواهد داد  1200بـه  600در جنوب خليج فارس از

دارنده سواحل طوالني در خليج فارس، باعث افزايش تسلط اين كشور بر خليج فارس خواهد 
در بـرخـورد بـا ايـن اقـدام دولـت امـارات، باعث خواهد شد، كشورهاي ديگر ه مسامح. شد

اين عربي خليج فارس كه با كمبود جدي وسعت و سواحل در خليج فارس مواجه هستند به 
را ي مشابهي ها ، طرحاند كه كويت و بحرين نيز اخيراً اعالم كرده ن همچنا. اقدامات ترغيب شوند

در نتيجه اين اقدام در آينده، موجب تضعيف كنترل و مديريت ايران بر . در دست بررسي دارند
  .)1388ي مجلس، ها مركز پژوهش( خواهد شد] تنگه هرمز[خليج فارس و 

ميليارد دالري گاز مايع در  2كنار اين موضوع، درصدد است يك انبارهمچنين امارات در 
 فجيره در شرق امارات ايجاد نمايد؛ تا در صورت بسته شدن تنگه هرمز، همچنان امكان صدور

ساخت اين پايانه گازي در ساحل شرقي امارات و در درياي عمان . گاز براي آن محفوظ بماند
آورد كه  مي وجود هس قرار دارد، اين امكان را براي امارات بجاي دبي كه در داخل خليج فار هب

ابوظبي نيز قصد  نشين شيخهمچنين . يك گلوگاه استراتژيك دور بزند عنوان بهتنگه هرمز را 
ميليون بشكه نفت را به آن  6/1دارد، يك خط لوله نفتي را تا فجيره احداث كند كه روزانه 

همه اين . موجود تانكرها از طريق تنگه هرمز را دور بزندسوي تنگه هرمز منتقل نمايد و مسير 
به ايران صورت گرفته است، تا صورت عملي  آمريكاتصميمات، در پي احتمال حمله نظامي 

  . شدن چنين تهديدي، آمادگي امارات در رويارويي با اين بحران افزايش يابد
قبال از ساخت اين جزاير از طرفي ديگر، بايد به اين نكته توجه داشت كه وضعـيت است 

ي الملل بينيي و صاحب مؤسسـه آمريكاترامپ، ميلياردر  حـدي است كه دونالد مصنوعي بـه
ي ها ترين مجتمع ي ترامپ اعالم كرده است كه قصد دارد؛ يكي از بزرگترين و مجللها گروه هتل
اين . الر بسازدميليارد د 1/1واحدي و هتل بسيار مجللي را در آنجا با مبلغ   500مسكوني 

ي جزيره جميرا، هتل ترامپ اينترنشنال را ها شركت با شركت نخيل توافق كرده است تا در كرانه
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مثل نيوجرسي، شيكاگو، نيويورك،  آمريكاي مختلف ها شركت ترامپ در ايالت. بسازد
 گرچه قبل از. ي متعدي را ساخته استها هتل... آنجلس و جزايركارائيب و كره جنوبي و لوس

يي نيز توافق كرده بود كه يك هتل بسيار مجلل بنام آتالنتيس را با آمريكااين، يك شركت ديگر 
  .)1388ي مجلس، ها مركز پژوهش( بيش از يك ميليارد دالر در اين جزيره احداث نمايد

ي درآينده ا و فرامنطقه اي منطقهفروش اين جزاير مختلف توسط امارات به كشورهاي  بنابراين
ث پديدآمدن بسياري از مسايل مختلف سياسي، امنيتي و يا حقوقي در خليج فارس خود باع

در  بخواهدآينده  كه اين كشور در رسد نمي نظر به زيرا با اين اقدام امارات، بعيد. خواهد شد
را وارد موضوع نمايد و اين  اي منطقهله جزاير، كشورهاي فراأموضوع تعيين مرزي و نيز مس

گذشته از موارد فوق، با ساخت جزاير مصنوعي توسط امارات،  .ي جلوه دهدللالم بينموضوع را 
تر شـدن  كه موجب نزديك باشد مينيز در آن مطـرح  ها و موشك ها بحث استقرار انـواع سالح

  . شود ميي بزرگ ها ي كشتيها امـارات بـه سواحل ايران، مناطـق عميق خليج فارس و آبراهه

  اير مصنوعيپيامدهاي سياسي جز - 6-3
ضريب سخنان برخي از شيوخ حاشيه جنوبي خليج فارس توان گفت،  مي از لحاظ سياسي

از . هاي اخير تابعي شده است از چگونگي نوسان مواضع واشنگتن و تهران ايران در سال درباره
سطح وزراء  هاي شوراي همكاري خليج فارس در بيانيه نهايي نشست در هميشه طرفي ديگر،
تنب  سه جزيره ايراني ابوموسي، دربارهاي هم  جمله، ا رؤساي كشورهاي عضوخارجه و ي

مواضع سياسي امـارات نيز از اين قاعده مستثني  بنابراين. آورند كوچك مي بزرگ و تنب
رسد، روند پيشرفت ساخت جزاير مصنوعي  نظر مي به هـرچند با بحران مالي جهاني،. نيست

سازي كاذب، امارات قصد دارد كلي با فضا طور به، اما امارات رو به كندي گراييده باشد
گانه را تبديل به موضوع عربي و ايراني نمايد؛ تا در اين فضاي غبارآلود  موضوع جزاير سه

  . تري به ساخت جزاير مصنوعي اقدام نمايد بتواند، با خيال راحت
يت از مسئولين كه ژنرال اريك كم طوري بهاز اين طرح حمايت كرده است؛  آمريكادولت 

واشنگتن از طرح «: در امور سياسي در گفتگو با تلويزيون فرانسه گفته است آمريكانيروي مركزي 
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و ادعاي شيوخ امارات در خصوص  كند ميساخت جزاير مصنوعي در خليج فارس حمايت 
  .)www.mfa gov. ir (»كند مييد يابوموسي، تنب بزرگ و كوچك را تأ گانه سهمالكيت بر جزاير 

سخنگوي . اند گيري خاصي انجام نداده ايران، هنوز هيچ اقدام يا موضعمسئولين سياسي 
: اظهار داشت اين موضوع سؤال كرد، دربارهدولت در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از ايشان 

ي آزاد سرگرم ساخت جزاير مصنوعي آبها در ساحل خود يا ها اطالعي از اين كه اماراتي«
» .سازي كنند، هيچ مشكلي وجود ندارد ي ملي خودشان اماكنها اگر در سرزمين. هستنـد، ندارم

 يها گويد؛ اين اقدام مغاير با كنوانسيون مي كامران نماينده مجلس و استاد دانشگاه تهران حسن
ئـي از بــرخي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در ها اخيراً زمـزمـه. است 1985و  1983

ي ناشي از ساخت الملل بينتخريب زيست محيطي و نقض آشكار قوانين رابطه با جلوگيري از 
ي شنيده شده است؛ امـا ايـن الملل بينآميز به مجامع  ي اعتراضها اين جزاير و ارسال نامه

   .)http://Tabnak.ir( مؤثر نخواهد بود ها اقدامات در مقايسه با سرعت پيشرفت اين پروژه
ي خليج فارس از سوي امارات با پشتيباني اياالت ها درآب سازي رسد، اين جزيره مي نظر به

و فشار مضاعف سياسي بر ايران در  الملل بينمنافع صهيونيسم  تأميندر راستاي  آمريكامتحده 
گانه ايراني و براي كاهش نفوذ و قدرت ايران در داشتن بيشترين مرز دريائي  موضوع جزاير سه
  . در اين منطقه باشد

  اقتصادي جزاير مصنوعي  پيامدهاي - 7-3
عمدتـاً بـر صنعت مـاهيگيري ) زمان كشف نفت(1950تـا قبل از امارات متحده عربي اقتصاد

ابوظبي براي نخستين  نشين شيخ، زماني كه 1962اما از سال . و صيد صدف مرواريد استوار بود
با . و شده رب بار اقدام به صادرات نفت كرد؛ اقتصاد اين كشور با تغييرات چشمگيري رو

اري زدند كه باعث توسعه گذ سرمايهاران خارجي دست به گذ سرمايهتوسعه صنعت نفت، 
 امارات، هم اكنون ، بزرگترين مركز صادرات كاالهاي خاورميانه. ي مختلف اقتصاد شدها بخش

گمرگ امارات، ايـران را بـزرگترين شريك صادرات مجدد اين كشور معرفي . رود شمار مي به
تحريم اقتصادي با  ايران واي  هدر مورد مسأله هست ها اين رابطه بعد از فشار غربي. اند كرده
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. كننده كاالهاي غيرنفتي ايران است تأميناختالل مواجه شد، اما همچنان اين كشور بزرگترين 
ن آيد، با قيمتي باالتر از قبل بـه ايرا مي هم اكنون كاالهايي كه از طريق صادرات مجدد به ايران

در عين حال، ساخت جزاير مصنوعي براي  .)30: 1387و ديگران،بانگل ( شود ميفروخته 
  :امارات، نتايج ذيل را در بر خواهد داشت

   ؛وابستگي اقتصادي كشور امارات  به نفت وگاز تا حدود زيادي از بين خواهد رفت -1
يران به اين كشور خواهد فرار سرمايه از ا بويژهموجب جذب سرمايه از سراسر نقاط دنيا و  -2

 400شركت ايراني با بيش از  6500كه قبل از بحران اقتصادي جهان، بيش از  طوري بهشد؛ 
   .)http://sarmayeh.net/webfa(كردند مي در اين كشور فعاليتسرمايه ميليارد 

  تجزيه و تحليل -4

 و در افق كه از ديدگاه جغرافياي سياسي درياهاسوال اصلي مقاله حاضر اين است 
در سواحل خليج فارس، چه  امارات متحده عربيپژوهي، احداث جزاير مصنوعي  آينده

 ترتيب به، سه فرضيه اين سوالپيامدهايي بر ايران خواهد داشت؟ براي پاسخ مناسب به سئوال 
   :زير مطرح شد

 تر شدن روند تعيين ، باعث طوالنيامارات متحده عربياحداث جزاير مصنوعي توسط  -1
   ؛دريايي ايران با امارات خواهد شد مرزهاي

شدن اختالف بر سر  تر ، باعث پيچيدهامارات متحده عربياحداث جزاير مصنوعي توسط  -2
  ؛جزيره ابوموسي و نيز باعث تيرگي روابط متقابل بين ايران و امارات خواهد شد

ران از حقوق ، باعث محروم شدن ايامارات متحده عربياحداث جزاير مصنوعي توسط  -3
  .دارنده بيشترين جمعيت و ساحل در خليج فارس خواهد شد عنوان بهدريايي خود 
الذكر، شايسته است يادآوري شود، امارات متحده عربي  فرضيات فوقارزيابي قبل از 

دارا بودن سواحل زياد در خليج  -1: داليل زير، از اهميت جغرافيايي بااليي برخوردار است به
ارتباط با درياي عمان و واقع شدن در بخش شمالي و جنوبي  -2 ؛)كيلومتر 700حدود(فارس

همجواري مرز با عربستان سعودي  -4؛ اي منطقهمركز مبادالت و تجارت آزاد  -3 ؛كشور عمان
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همچنين موقعيت خاص اين كشور به . و داشتن مرز آبي نسبتاً زياد با جمهوري اسالمي ايران
گانه ابوموسي، تنب بزرگ  گه هرمز و و اشراف آن بر جزاير سهجهت قرارگيري در نزديكي تن

  .شود ميو كوچك، از ديگر داليل اهميت جغرافيايي آن محسوب 
از طرفي ديگر، اين كشور از يك اقتصاد باز برخوردار است و امور تجاري و صادرات نيز 

يسه با ديگر هاي قابل توجه اين كشور است كه از اين جهت، در مقادرآمديكي از منابع 
همچنين دولت امارات يكي از اعضاي مهم شوراي . دارد يكشورهاي عربي، موقعيت ممتاز

ي اين كشور در تعامل بـا كشورهاي ها همكاري خليج فارس است و با اتخاذ سياست
اي  هفزايند طور بهايراني،  گانه سهو ادعاهاي واهـي آن در مورد جزاير  آمريكابويژه  اي منطقهفرا

 درباره، مجموعه ايـن شرايط بنابراين. مور سياسي و امنيتي خود به بيگانگان متكي استدر ا
بايست با هرگونه تصميم و  مي امارات، گوياي ايـن واقعيت است كه جمهوري اسالمي ايران،

نظير است،  ساخت جزاير مصنوعي در خليج فارس كه در جهان بي دربارهاقدام دولت امارات 
  .نمايد بيني پيشي آن را رصد و تبعات مختلف آن را در آينده اعفضبا حساسيت م

كه همه وضعيت و شرايط  دهد ميفرضيه اول نشان  دربارهي تحقيق ها ، يافتهبنابراين
دارنده بيشترين  عنوان بهموجود از قبيل؛ اهميت اقتدار و منافع ملي جمهوري اسالمي ايران 

بر  بسته نيمهتقابل كشورها در اطراف درياي ساحل و جمعيت در خليج فارس، رعايت حقوق م
اساس كنوانسيون حقوق درياها، عدم تعيين حدود بخش زيادي از مرزهاي دريايي ايران با 

عمق بودن سواحل امارات و مستعد بودن براي ساخت جزاير مصنوعي و خشك  امارات، كم
يت است كه زمينه نمودن بخش زيادي از سواحل و پيشروي به سمت دريا؛ گوياي اين واقع

براي سوء استفاده امارات در راستاي طوالني و پيچيده نمودن تعيين مرزهاي دريايي با ايران 
 كه در آينده، امارات با سوء استفاده از قاعده عرف و شود مي بيني پيشفراهم است و همچنين 

ديد، با توجه ج خط مبدأ گذشت زمان، ادعاي تعيين مرزهاي دريايي خود با ايران را بر اساس
  .ساخت جزاير مصنوعي و سواحل خشك شده به سمت دريا، مطرح نمايد

كه همه وضعيت و شرايط موجود از قبيل؛   دهد ميفرضيه دوم نشان  دربارهي تحقيق ها يافته
اهميت استراتژيك جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و كوچك در مدخل ورودي تنگه هرمز و محدود 
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ي در خليج فارس، اهميت مضاعف خليج فارس براي اياالت متحده للالم بيني ها بودن آبراهه
، متكي بودن امارات در مسائل سياسي و امنيتي به شوراي اي منطقهي فراها قدرتو ديگر  آمريكا

، ترغيب ساخت جزاير مصنوعي توسط ساير آمريكاهمكاري خليج فارس و اياالت متحده 
ش جزاير مصنوعي ساخته شده توسط امارات فرو كشورهاي عربي خليج فارس، فروش و پيش

ي سرزميني آبها ، عدم اعالم رسمي امارات در مورد محدودهاي منطقهي فراها قدرتبه كشورها و 
خود از زمان شروع تعيين حدود مرزهاي آبي در خليج فارس؛ گوياي اين واقعيت است كه در 

تر، و امارات تالش خواهد  ، پيچيدههگان سهآينده، اختالف موجود امارات با ايران بر سر جزاير 
رسد كه امارات با استفاده  نمي نظر به همچنين بعيد. ي به اين موضوع بدهدالملل بينكرد تا شكل 

گذشت زمان، ضمن اعالم درياي سرزميني خود، ادعاي قرار داشتن جزاير  از قاعده عرف و
  .آينده مطرح نمايد بيشتري درت و جسارت أدر محدوده درياي سرزميني خود را با جر گانه سه

مّلى كشورمان در  حفظ اقتدار و منافع عالوه بر اين، با توجه به اهميت و ضرورت
شد، تعيين مرزهاي دريايى  خواهند فارس كشف در بستر خليج ى مشتركي كه در آيندهها حوزه

حالي كه  در. مابين ضروري است امارات، در كوتاترين زمان و به دور از هرگونه تنش في با
اختالفات ارضي و مرزي موجود در بين كشورهاي اين منطقه، سيستم غلط امنيتي و اقتصادي 

بـويژه  اي منطقهي فراها قدرتحاكم بر كشورهاي عربي خليج فارس و متكي بودن آنها به 
؛ زمينه و شرايط احداث جزاير مصنوعي براي امارات را فراهم ساخته آمريكااياالت متحده 

ابراين درآينده ساخت اين جزاير، باعث تيرگي روابط ايران و امارات و نيز باعث بن. است
  .در خليج فارس خواهد شد آمريكابويژه اياالت متحده  اي منطقهي فراها قدرتحضور بيشتر 

تواند زيربناي همه  مي كه پيامد حقوقي دهد ميفرضيه سوم نشان  دربارهي تحقيق ها يافته
دايره و ابعاد آن وسيع است كه اي  هعبارت ديگر، پيامد حقوقي بـه انداز به. پيامدهاي ديگر باشد

تواند در صورت اعاده نشدن حق طرفين، در آينده منجر به پيامدهاي ناگوار ديگري  مي خود
ذكر شده در (ي حقوق درياها الملل بين، ايران بر اساس مواد قانوني كنوانسيون بنابراين. شود

د نسبت به اعاده حقوق از دست رفته خود ناشي از ساخت غيرقانوني جزاير توان مي ،)متن مقاله
ي طرح اعتراض و اعاده حقوق الملل بيني خليج فارس، در مجامع آبها مصنوعي توسط امارات در
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شناخته شده است كه اي  هبست ي، يك درياي نيمالملل بيننمايد؛ زيرا خليج فارس طبق قوانين 
نده بيشترين جمعيت و ساحل در اين دريا، حق دارد نسبت به همه دار عنوان بهكشور ايران 

الشعاع قرار دهد و وضعيت  پيامدهاي ناشي از ساخت اين جزاير كه اقتدار و منافع ايران را تحت
جمعي خليج فارس را مخدوش نمايد؛ حساسيت مضاعفي از خود نشان  زيست محيطي و امنيت

  . ي ارجاع نمايدالملل بيندامي، به دادگاه صالحه دهد و اين موضوع را قبل از هر نوع اق

  گيري نتيجه -5

پژوهي، پيامدهاي ناشي از ساخت جزاير  كلي در مجال كم اين مقاله و در افق آينده طور به
ابعاد اين پيامدها در هر . گرفت مصنوعي بر ايران در خليج فارس مورد بررسي و پژوهش قرار

اميد است كه اساتيد و . تر باشد تواند بسيار گسترده يم موضوع مطرح شده در اين مقاله،
اي  هپژوهشگران محترم نسبت به تكميل ايـن مباحث و مطرح نمودن جزئيات آن عنايت ويـژ

اجمال، پيامدهاي ناشي از ساخت جزاير مصنوعي  طور بهتوان  مي در هر حال،. مبذول فرمايند
  :رفي نمودمع گونه اينامارات بر ايران در خليج فارس را 

ادعاي  بيني پيشي خليج فارس و آبها خشك شدن سواحل امارات به سمت( :پيامدهاي مرزي
 دربارهافزايش ادعاي واهي امارات  بيني پيش؛ دريايي أآينده اين كشور مبني بر تغيير خط مبد

پيچيده شدن مكانيزم تعيين مرزهاي دريايي بين دو كشور در  ؛جزاير ايراني در خليج فارس
متوسل شدن به  بيني پيشسوء استفاده امارات از كنوانسيون حقوق درياها و  ؛تر و سطح دريابس

   .)گذشت زمان عرف و
عدم رعايت مواد قانوني كنوانسيون حقوق درياها توسط امارات، خود ( :پيامدهاي حقوقي

ر عليه بزرگترين كشور ساحلي در خليج فارس ب عنوان بهزمينه مناسبي را براي شكايت ايران 
  .)سازد مي امارات فراهم

گذري  ساخت جزاير مصنوعي توسط امارت، مانع گردش و رسوب( :پيامدهاي زيست محيطي
 ؛به خليج فارس... افزايش آلودگي ناشي از گسيل فاضالب و ؛طبيعي در خليج فارس است

بي ترغيب ديگر كشورهاي عر ؛ايجاد مشكل جدي در روند زندگي آبزيان دريايي خليج فارس
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  .)ر ساخت جزاير مصنوعي شبيه اماراتخليج فارس د
ي الملل بيني ها فزايش سواحل امارات و تسلط بيش از پيش آن به آبراهها( :پيامدهاي ژئوپليتيكي

ترغيب ديگر كشورهاي عربي خليج فارس در ساخت جزاير  ؛استراتژيك درخليج فارس و جزاير
  .)جمهوري اسالمي در پهنه خليج فارسبيني كاهش اقتدار  پيش ؛مصنوعي شبيه امارات

تبديل موضوع جزاير ايراني مورد اختالف با امارات در خليج فارس به ( :پيامدهاي سياسي
 ؛از ساخت جزاير مصنوعي امارات اي منطقهي فراها قدرتپشتيباني  ؛موضوعي عربي و ايراني

زمينه حضور  ؛اتحضور دائمي كشورهاي اروپايي در خريد و مالكيت جزاير مصنوعي امار
  .)در خليج فارس اي منطقهي فراها قدرتبيشتر 

اقتصادي امارات و رقابت با ايران در صادرات و واردات  درآمدافزايش ( :پيامدهاي اقتصادي
  .)اين كشورجذب سرمايه از سراسر نقاط دنيا و فرار سرمايه از ايران به  ؛كاال در خليج فارس

جهت جلوگيري از ادامه ساخت اين جزاير،  راهكار رينت رسد، بهترين و سريع مي نظر به
تأكيد بر قوانين كنوانسيون حقوق درياها و مسائل زيست محيطي و تخريب اكوسيستم خليج 

و كنوانسيون  سياسى جغرافياى ديدگاه همچنين از. فارس از طريق دستگاه سياسي كشور است
ي از پيامدهاي نامطلوب ساخت اين براي جلوگير حقوق درياها، تالش جمهوري اسالمي ايران

. شود ميمحسوب  مشروع ، امـرىبسته نيمهدرياي  عنوان بهجزاير توسط امارات در خليج فارس 
رسد كه ايران با تشريك مساعي با  برخي از كشورهاي  نظر مي به مؤثر عالوه بر اين، شايسته و

يي و نيز با هدف ايجاد عربي ساحل جنوبي خليج فارس در موضوع آلودگي محيط زيست دريا
خليج  بسته نيمههماهنگي و همكاري در هرگونه فعاليت اقتصادي و غيراقتصادي در درياي 

 . ي نمايدالملل بينفارس، مبادرت به برگزاري همايش 

  قدرداني -6

خاطر مساعدت در انجام پژوهش  به) ع(نگارندگان از معاونت پژوهشي دانشگاه امام حسين
   .آورند مل ميحاضر قدرداني به ع
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