
 

  از ديدگاه حقوق درياهاايران بررسي حمله به سكوهاي نفتي 

  مالكه ابرهيم :ويسندهن

  پايگاه تخصصي نشر مقاالت حقوقي،حق گستر :ناشر

  :چكيده

  

در بررسي شده  جزو مهم ترين قضاياي88و1987سالهاي دربدون شك قضيه حمله به سكوهاي نفتي ايران 

اما . مي باشد رسيدگي ونحوه رسيدگي منحصربه فردزمان جنبه كه از ديوان بين المللي دادگستري مي باشد،

كه از داليل عمده اين مسئله مي توان به موارد  شده است،كمترتوجه فانه از ديدگاه حقوق درياها بدان ساتم

 و درياها1982درعهدنامه عدم عضويت دوكشور جمهوري اسالمي ايران وايالت متحده آمريكا ؛يك :زيراشاره كرد

  .مي باشد 1955سال تاكيد فراوان كشورايران برعهدنامه مودت فيمابين دودولت در ؛دو

،موادي از عهدنامه مودت عهدنامه چهارگانه ژنو درزمينه جنگ دريايي دريا،1982به بررسي عهدنامه زمينهدراين 

  .پرداخته شده است 1955بين ايران وآمريكا 

معاهدات ازجانب دولت آمريكا مي توان براي اين دولت مسئوليت بين المللي درقبال  اينباتوجه به نقض برخي از

  .لفات روي داده را متصور شدتخ

  

  ،منطقه انحصاري اقتصادي1982حقوق درياها،جنگ دريايي،فالت قاره،عهدنامه:كلمات كليدي

  

  



 

  :مقدمه

  :شرح حادثه

، كه هدف اصلي آن جلوگيري 1987شوراي امنيت سازمان ملل متحد در تابستان  598در پي تصويب قطع نامه 

اصلي اين قطع نامه، به ويژه امريكا براي قبول بي قيد و شـرط آن از طـرف   از شكست عراق در جنگ بود، بانيان 

هم چنين، دولت امريكـا بـراي ايـن كـه     . ايران فشارهاي سياسي و بين المللي خود را بر اين كشور افزايش دادند

د فشـارهاي  بتواند جمهوري اسالمي ايران را به قبول بي قيد و شرط مفاد قطع نامه مزبور وادار كند، ضمن تشدي

حمله به سـكوهاي نفتـي   . سياسي و اقتصادي خود، اقدامات و حمالت نظامي متعددي را نيز عليه آن تدارك ديد

از جمله حمالت و اقدامات نظامي اي بود ) 1367(1988و ) 1366(1987كشورمان در خليج فارس در سال هاي 

. ود با هدف تضعيف ايران بدانها متوسل شـد كه دولت واشنگتن براي اجراي سياست ها و استراتژي هاي جديد خ

از جمله پرسش هايي كه در پي حمالت نظامي امريكا به سكوهاي مزبور مطرح مي شود، مشروعيت اين حمـالت  

از ديدگاه موازين حقوق بين المللي درياست؟ پرسش ديگري را نيز مي توان مطرح كـرد مبنـي بـر ايـن كـه آيـا       

ررات بين المللي دريااز چنين حقي برخوردار است كه مراكز غير نظـامي دولتـي را   اياالت متحده امريكا از نظر مق

  كه رسماً نيز طرف جنگي آن محسوب نمي شود، هدف حمالت نظامي خود قرار دهد؟

  :حمله به سكوهاي نفتي

ل مهرماه سا 27نخستين مرحله در . حمالت نظامي امريكا به سكوهاي نفتي ايران طي دو مرحله انجام گرفت

مرحله دوم هم چند ماه بعد، يعني در . رخ داد كه طي آن، سكوهاي نفتي رشادت هدف حمله واقع شدند 1366

  . ، با حمله ناوهاي امريكا به سكوهاي نفتي نصر و سلمان اتفاق افتاد1367فروردين ماه سال  28

  



 

  

   حمله به سكوهاي نفتي رشادت) 1

سكوها حمله كند، دولت عراق آنها را در دو نوبت در خرداد و  در جريان جنگ، پيش از آن كه امريكا به اين«

هدف حمله قرار داده بود، اما با توجه به اهميت حياتي اين سكوها در صدور نفت، ) 1366(1987مرداد ماه سال 

 طبق نظر مقامات ايراني، به سرعت تعمير و بازسازي شدند، به طوري كه پيش از حمله امريكا آماده بهره برداري

حمله به اين سكوها سه روز پس از حمله به نفتكش كويتي تحت پرچم امريكا به نام سي ايل « 1».شده بودند

، در محدوده درياي سرزميني كويت در پنج مايلي پايانه 1366مهرماه سال  24سيتي، صورت گرفت كه در 

مزبور از نوع موشك كرم ابريشم شعيبه هدف يك فروند موشك قرار گرفته بود و امريكا با ادعاي اين كه موشك 

بوده، كه از سوي نيروهاي ايراني مستقر در جزيره فاو شليك شده است، ايران را به انجام اين حمله متهم كرد، 

اما ايران با تكذيب اين اتهام اظهار كرد كه انجام اين حمله براي ايران با توجه به امكانات نظامي اش ناممكن 

  2».بوده است

استدالل و توجيه ايران را نپذيرفت و سه روز بعد، سكوهاي نفتي رشادت را با چهار رزمناو و حمايـت   امريكا اين 

. و يك هواپيماي آواكس هدف حملـه قـرار داد   -F 16و دو هواپيماي  ناوشكن تاچ، رزمناو موشك انداز استندلي

ــت       ــرده اسـ ــزارش كـ ــين گـ ــه را چنـ ــن حملـ ــات ايـ ــران جزئيـ ــت ايـ ــي نفـ ــركت ملـ ــع شـ ــك منبـ   : يـ

. روز دوشنبه چهار فروند ناو جنگي امريكا در پانزده مايلي سكوي نفتي سلمان مشاهده شـدند  11حدود ساعت «

به حوالي حوزه نفتي رشادت رسيده و به كاركنان سكو كه در حـال بازسـازي سـكوي     14اين ناوها حدود ساعت 

كاركنان از روي سكو بـه داخـل   . يه كنندبودند، ده دقيقه مهلت دادند تا سكوي مزبور را تخل -R 7نفتي بي دفاع

بـه  . كشتي تعميراتي موسوم به عيسي رفتند و پس از هشدار مجدد ناوهاي امريكا تا فاصله ده مـايلي دور شـدند  

ناوهـاي  . هـدف حملـه قـرار گرفـت     -R 7همان روز، سكوي نفتي و بي دفـاع  30:14دنبال اين واقعه، در ساعت 
                                                            

مجله  اردشير امير ارجمند؛  راي صالحيت ديوان بين المللي دادگستري در قضيه حمله نيروهاي امريكايي به سكوهاي نفتي ايران در خليج فارس ١
  ۶٣۴، ص ٢٠-١٩تحقيقات حقوقي، شماره 

  ۶٣۵همان؛ ص  ٢



 

رشادت حركـت كردنـد و در ايـن محـل نيـز، از كاركنـان        -R 4تي و بي دفاعامريكا بالفاصله به سوي سكوي نف

امريكاييان پس از حملـه  . سپس، سكو را هدف حمله قرار دادند. خواستند ظرف بيست دقيقه سكو را تخليه كنند

   3»به سكوي نفتي رشادت در اطراف سـكوي سـلمان مانورهـايي را انجـام داده و سـپس منطقـه را تـرك كردنـد        

اكتبـر ضـمن تأييـد حمـالت      19صله پس از حمله، ريگان، رئيس جمهور وقت امريكا، با صدور بيانيه اي در بالفا

در . ناوهاي امريكايي به سكوهاي نفتي ايران، اين حمالت را در قالب دفاع مشروع، قـانوني و موجـه ارزيـابي كـرد    

ــود   ــده بـــــــــــــــ ــه آمـــــــــــــــ ــن بيانيـــــــــــــــ ــي از ايـــــــــــــــ   : بخشـــــــــــــــ

صبح بـه   7حده، به نيابت از اقتدار من به عنوان فرمانده كل قوا، در ساعت كشتي هاي نيروي دريايي اياالت مت «

در آب هاي بين المللي بخـش مركـزي خلـيج فـارس را     ) سكوي نفتي رشادت(وقت شرق امريكا، سكوي نظامي 

اين سكو در تسهيل حمالت مكرر ايران عليه كشتيراني غيرمتخاصم، مورد اسـتفاده بـوده   . هدف حمله قرار دادند

حمالت تحريك آميز ايران به كشتيراني اياالت متحده و غير متخاصم، به ويژه مين گذاري عمدي و پرتاب . است

موشك هاي كرم ابريشم، كه به كشتي هاي تحت پرچم امريكا صدمه زده، علي رغم پيام هـاي متعـدد حكومـت    

اقدام عليه سكوي نظامي ايـران،  . ستامريكا به حكومت ايران مبني بر هشدار درباره پيامدهاي آن صورت گرفته ا

ايـن عمليـات قاطعانـه، امـا محـدود، در      . بعد از مشورت با رهبران كنگره و حكومت هاي دوست انجام شده است

پاسخ به توسل به زور غيرقانوني ايران عليه اياالت متحده و نقض مكرر حقوق ديگر متخاصـمان اسـت و حركتـي    

منشور ملل متحد بـه شـمار مـي رود و بـه اطـالع رئـيس        51درج در ماده قانوني در اعمال حق دفاع مشروع من

ــت    ــيده اســــــــ ــز رســــــــ ــد نيــــــــ ــل متحــــــــ ــت ملــــــــ ــوراي امنيــــــــ   4»...شــــــــ

جمهوري اسالمي ايران طي واكنشي حمالت امريكا به سكوي نفتي خود را تجاوز نظامي و توسل غير مشروع به «

                                                            
، به نقل از محمد ٢٩/٧/۶۶، خبرگزاري جمهوري اسالمي، ٣٠/٧/۶۶، ٢١۶نشريه شماره > هگزارش هاي ويژ< خبرگزاري جمهوري اسالمي؛  ٣

  ١۴۵ص  ١٣٧شلمچه تا حلبچه، تهران؛ مرآز مطالعات و تحقيقات جنگ،  ۴ - سيري در جنگ ايران و عراق . دروديان
؛ ترجمه حميدرضا ملك محمدي نوري، سعيد تائب و و حقوق جنگ دريايي) ١٩٨٨.١٩٨٠(آندره گاتري و ناتالينو رونزيتي؛ جنگ ايران و عراق  ٤

  ٢۴٢.٢۴٣، صص ١٣٧۴دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، : احمد ساالري؛ تهران



 

خود،  1366مهرماه سال  28را در نامه مورخ زور بر ضد حاكميت و تماميت ارضي خود قلمداد كرد و مراتب امور 

  5».به اطالع شوراي امنيت سازمان ملل رساند

   حمله به سكوهاي نفتي نصر و سلمان) 2

سكو و تأسيسات نفتي سلمان، كه از جمله مهم ترين سكوهاي نفتي ايران در خليج فارس بود و روزانه، حدود «

، هدف حمالت هواپيماهاي رژيم عراق 1356در مهر ماه سال  هزار بشكه نفت از آن بهره برداري مي شد، 220

قرار گرفت كه البته، به سرعت تعمير و بازسازي شد و مجدداً مورد بهره برداري قرار گرفت، اما سكوي نفتي نصر 

كه قابليت توليد روزانه صد هزار بشكه نفت را داشت، هيچ گاه، در جريان جنگ، هدف حمله دشمن واقع نشد و 

البته، بايد يادآور . هم چنان، به فعاليت خود ادامه داد 1367مان حمله ناوهاي امريكايي در فروردين ماه سال تا ز

بيست نفر نيروي نظامي و سي نفر كارمند غير نظامي (شد كه پيش از حمله ناوهاي امريكا، حدود پنجاه نفر 

ميلي  23يك از آنها، تنها يك قبضه مسلسل  روي اين سكوها به فعاليت مشغول بودند و بر روي هر) وزارت نفت

   6».متري نصب شده بود كه صرفاً كاركرد دفاعي داشت

  

حمله ناوهاي امريكايي به سكوهاي نفتي نصر و سلمان در پي برخورد كشتي جنگي امريكايي موسوم به ساموئل 

به دنبال اين . ه صورت گرفتفروردين ما 25رابرتز با مين هاي رها شده در شصت مايلي شرق جزيره بحرين در 

حادثه، مقامات امريكايي ايران را به مين گذاري در آن منطقه متهم كردند، اما مقامات ايران اين اتهام را رد و 

اظهار كردند منطقه اي كه كشتي جنگي امريكا در آن با مين برخورد كرده، تحت مراقبت و كنترل دائمي 

ربستاني بوده؛ بنابراين، امكان مين گذاري نيروهاي ايراني در آن جا وجود نيروهاي امريكايي، بحريني، قطري و ع

فروردين ماه، بار ديگر  29نداشته است، اما امريكا اين استدالل را نپذيرفت و پس از چهار روز، يعني در 

انهدام  در اين حمله، افزون بر. تأسيسات نصر و سلمان را هدف حمله قرار داد و آنها را به كلي تخريب كرد

                                                            
  ۶٣۶امير ارجمند، پيشين، ص  ٥
  ۶٣٧همان؛ ص  ٦



 

هم . خساراتي وارد آمد - F 14سكوها، دو رزمناو سهند و جوشن ايران غرق شدند و به يك شناور و هواپيماي 

  . چنين، تعداد زيادي از افراد نيروي دريايي و افراد غيرنظامي شهيد يا مجروح شدند

سلمان در قالب دفاع مشروع  امريكاييان اين بار نيز، همانند حمله پيش، حمالت نظامي خود را به سكوي نصر و

در بيانيه اي كه دستيار رئيس جمهور امريكا در روابط . منشور سازمان ملل متحد توجيه كردند 51و ماده 

  : مطبوعاتي در همان روز حمله صادر كرد، چنين آمده بود

وقت شرق امريكا،  بامداد امروز به 1رئيس جمهور به موجب اختيارات خود به عنوان فرمانده كل قوا، در ساعت «

نيروهاي . به نيروهاي اياالت متحده دستور حمله به هدف هاي نظامي ايران در بخش جنوبي خليج فارس را داد

اين سكوها به عنوان . را مورد حمله قرار دادند] فارس[ما سكوهاي نفتي در سيري و ساسان در جنوب خليج 

حمالت در اين لحظه در . ي نظامي ايران مورد استفاده بودندايستگاه هاي راداري فرماندهي و كنترل براي نيروها

اين عمليات در پاسخ به تجديد فعاليت هاي مين گذاري ايران در آب هاي بين المللي و حمله آن . جريان است

در مورد پيامدهاي چنين اقدامات خصمانه اي بارها به . از طريق مين به ناو ساموئل رابرتز، صورت گرفته است

اقدامات ما به دنبال مشورت با رهبران كنگره و بعد از اطالع به حكومت هاي . ايران هشدار داده شده بود حكومت

اقدامات مزبور، پاسخ . دوست صورت گرفته و براي ممانعت از مين گذاري هاي بعدي ايران نيز طراحي شده است

مكرر حقوق ديگر غير متخاصمين است و به سنجيده به توسل به زور غيرقانوني ايران عليه اياالت متحده و نقض 

منشور ملل متحد، صورت پذيرفته و به نحو  51موجب اعمال قانوني حق ذاتي دفاع مشروع مندرج در ماده 

   7»...مقتضي به اطالع رئيس شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواهد رسيد

  

 :يكامتن كامل راي دادگاه بين المللي الهه درباره اختالف ايران و آمر

                                                            
  ٢۴۴.٢۴۵گاتري و رونزيتي، پيشين، ص  ٧



 

با صدور حكمي به اين نتيجه رسيد كه اقدام آمريكا در انفجار  15/8/1382ادگاه الهه بعدازظهر روز پنج شنبه د
متن كامل بيانيه مطبوعاتي ديوان بين المللي دادگستري كه از . سكوهاي نفتي ايران توجيه ناپذير بوده است

راي اين خبرگزاري ارسال شده  به شرح زير سوي بخش مطبوعاتي سفارت جمهوري اسالمي ايران در الهه ب
 :است 

امروز دادگاه بين المللي دادگستري ، ارگان قضايي سازمان ملل حكم خود را در قضيه :  2003نوامبر  6 -الهه  
 صادر كرد "ايران و آمريكا"مربوط به سكوهاي نفتي 

اقدام  آمريكا بر عليه سكوهاي نفتي در روز "اين دادگاه به اين نتيجه رسيد كه  2به  14در ابتدا  با مجموع راي 
به عنوان اقدامي ضروري براي حمايت از منافع اساسي امنيتي  اياالت  1988آوريل  18و  1987اكتبر   19

روابط اقتصادي و حقوق كنسولي (عهدنامه روابط حسنه ) d(1پاراگراف  xxكه بر طبق اصل  (متحده آمريكا 
، نيست  اما دادگاه  ادعاي )استفاده از زور را در اين مورد مجاز مي شمرد) ايران بين اياالت متحده آمريكا و 

همان عهدنامه در رابطه با آزادي تجارت در 1پاراگراف  xجمهوري اسالمي ايران را مبني بر اينكه طبق اصل 
اين ادعاي ايران محدوده دو طرف اين اعمال نقض قوانين از جانب اياالت متحده مي باشد را نپذيرفت و بنابر

 ". براي دريافت غرامت  نيز رد شد 

به اين نتيجه رسيد كه ادعاي آمريكا در رابطه با نقض قوانين از جانب  1به  15همچنين دادگاه  با مجموع راي 
در رابطه با آزادي تجارت و دريانوردي بين  1955معاهده  1پاراگراف  xجمهوري اسالمي ايران بر طبق اصل 

 ".دو طرف قابل قبول نيست و بنابراين ادعاي آمريكا براي دريافت غرامت نيز پذيرفته نمي شود محدوده هاي

 :روند دادگاه

در اين جلسه  دادگاه پس از بررسي تاريخ و سوابق مسئله اظهار داشت كه هدف دادگاه بنا به درخواست دو 
كه در ) وابط اقتصادي و حقوق كنسولي ر( طرف تعيين اين موضوع است كه آيا تخلفي در عهدنامه روابط حسنه

 بين دو كشور ايران و آمريكا منعقد شد صورت گرفته  است يا نه ؟ 1955سال 

كه سه اسكله دريايي توليد نفت كه براي  1988آوريل  18و  1987اكتبر  19ايران مدعي بود كه در حمله 
بود منهدم شد و اياالت متحده آزادي اهداف تجاري توسط شركت نفت ملي ايران ساخته و راه اندازي شده 

و اين كشور براي خسارتهاي وارده  خواهان . بازرگاني بين دو طرف را كه در عهدنامه تضمين شده بود نقض كرد 
را با حمله به تعدادي كشتي در خليج  1955از سوي ديگر اياالت متحده ادعا كرد كه ايران عهدنامه . غرامت بود 



 

زير پا گذاشت كه اين موضوع يك مسئله  خطرناك و مضر براي تجارت و دريانوردي  فارس طي عمليات نظامي
 .اياالت متحده نيز براي خسارتهاي خود درخواست غرامت كرد . بين دو كشور آمريكا و ايران بود 

دنامه اين دادگاه  اين موضوع را كه آيا عمل نيروهاي دريايي آمريكا بر عليه اسكله هاي نفتي ايران مطابق عه
پاراگراف  xxطبق اصل (به عنوان اقدامي ضروري براي حمايت از منافع اساسي امنيتي اياالت متحده  1955

1)d (دادگاه بيان داشت كه شرايط عهدنامه بايد . قابل تبرئه است يا نه مورد بررسي قرار داد  ) اين عهدنامه
يجه مي گيرد كه اياالت متحده تنها در صورتي حق متعاقبا دادگاه نت. مطابق با قوانين بين المللي تفسير شود

به عالوه دادگاه بيان مي كند كه اياالت . استفاده از زور را داشت كه در موقعيت دفاع از خود قرار گرفته باشد 
متحده تنها در صورتي مي توانست اين حق را اعمال كند كه توسط ايران مورد حمله مسلحانه قرار گرفته باشد و 

پس از . د كه اين عمل اياالت متحده ضروري و به فراخور عمليات مسلحانه انجام شده عليه آن مي باشد ثابت كن
بررسي مفصل مدارك تهيه شده توسط دو طرف ، دادگاه به اين نتيجه رسيد كه اياالت متحده نتوانست ثابت 

دادگاه نتيجه گرفت كه اياالت متحده كند كه اين شرايط ايجاد شده  براي اين پرونده كافي بوده است و بنابراين 
سپس دادگاه اين مسئله را كه آيا اياالت متحده در . اين عهدنامه نمي باشد) d(1پاراگراف  xxحائز شرايط اصل 

پاراگراف  xانهدام سكوها ، مانع از انجام فعاليت طبيعي آنها شده است و حق تجارت آزاد ايران را كه طبق اصل 
دادگاه به اين نتيجه . شور تضمين شده است زير پا گذارده است يا نه ، بررسي مي كندبراي ك1955معاهده  1

، سكوهاي رشادت و رسالت در حال تعمير بوده اند ودر آن زمان   1987اكتبر  19مي رسد كه در رابطه با حمله 
و اياالت متحده انجام در حال فعاليت نبودند ؛ بنابراين هيچ گونه مبادله نفت خامي از آن سكوها بين ايران 

در نتيجه طبق نظر دادگاه حمله به اين سكوها نمي تواند به عنوان نقض آزادي تجارت بين محدوده .نگرفته است
نيز به نتيجه  1988آوريل  18دادگاه در رابطه با حمله به سكوهاي  نصر و سلمان در .دو طرف به حساب آيد

ام بين ايران و اياالت متحده در پي تحريم اقتصادي اعمال شده مشابهي مي رسد چرا كه هرگونه مبادله نفت خ
با توجه به موارد . بوسيله مقامات آمريكايي قطع شده بود  1987اكتبر  29توسط دستورالعمل اتخاذ شده در 

اين عهدنامه نسبت به   1پاراگراف xذكر شده دادگاه به اين نتيجه رسيد كه اياالت متحده تعهدات خود دراصل 
در رابطه با ادعاي آمريكا دادگاه . ران را  نقض نكرده است و درخواست ايران براي دريافت غرامت رد مي شوداي

پس از رد اعتراضات ايران پيرامون صالحيت و اعتبار آن بررسي مي كند كه آيا حوادثي كه توسط آمريكا به 
قض آزادي تجارت و دريانوردي بين ن 1955عهدنامه 1پاراگراف  xايران نسبت داده شده است ، طبق  اصل 

دادگاه به اين نتيجه مي رسد كه هيچ يك از كشتي هايي كه اياالت متحده ادعا مي كند . طرفين مي باشد يا نه 
دادگاه همچنين ادعاي كلي . بوسيله حمالت ايران نابود شده اند، مشغول به تجارت و يا دريانوردي نبوده اند



 

مال ايران خليج فارس را به منطقه اي ناامن براي كشتيراني بدل كرده بود را نپذيرفت آمريكا را مبني بر اينكه اع
و نتيجه گرفت كه بر طبق مدارك ارائه شده در آن زمان هيچ گونه  اختالل عملي در كشتيراني و تجارت بين 

ت متحده را براي در نتيجه دادگاه درخواست اياال. محدوده هاي دو كشور اياالت متحده آمريكا و ايران نبود
  .دريافت غرامت رد كرد

  .باتوجه به شرحي كه از حادثه گذشت ما در اين مقاله سعي در بررسي حادثه از ديدگاه حقوق دريا مي باشيم

  

كيلومتري جنوب غربي 108كيلومتري جزيره الوان واقع مي باشد و در  90- 85ميدان نفتي رسالت در فاصله «

دت قرار دارد، كه صادرات نفت از هر دو ميدان از طريق جزيره الوان صورت جزيره مذكور ميدان نفتي رشا

  8»ميگيرد

  .اما ميادين نفتي نصر و سلمان خارج از محدوده درياي سرزميني جزيره سيري قرار دارند 

با توجه به موقعيت سكوهاي ذكر شده ميتوان گفت هر چهار سكو خارج از محدوده درياي سرزميني و داخل در 

وده منطقه انحصاري اقتصادي و فالت  قاره ميباشند اما بايد ديد كه موقعيت دقيق سكوهاي نفتي كدام محد

  .منطقه مي باشد

مايل دريايي از خط مبدا درياي سرزميني ،  200منطقه اي است، به عرض ) EEZ(منطقه انحصاري اقتصادي 

ق حاكمه اعمال خواهد كرد ، در منطقه ميباشد كه دولت ساحلي در ان حقو 1982كه از ابداعات عهدنامه 

كشورها در سه حالت ميتوانند داراي منطقه انحصاري اقتصادي باشند . انحصاري اقتصادي اصل بر عدم ميباشد

با تصويب در مقررات داخلي خود مانند تصويب قانون . 2حقوق درياها 1982با پيوستن به كنوانسيون . 1«

                                                            
  ويکی پديا ٨



 

با صدور اعالميه رسمي يك جانبه از جانب دولتها مانند دولت اياالت . 3 1372مناطق دريايي ايران در سال 

  9»متحده آمريكا

حقوقي كه منافع و منابع طبيعي دول ساحلي را در . 1:در منطقه انحصاري اقتصادي دو نوع حقوق وجود دارد«

  .حقوقي كه ساير دول غير از دول ساحلي را شامل ميشود.  2. بر ميگيرد 

ساخت جزاير . 4منابع اقتصادي . 3منابع غير زنده . 2منابع زنده . 1:در منطقه شامل حقوق دول ساحلي

  و حفظ اشياي تاريخي و باستاني . 6كنترل آلودگي . 5مصنوعي و تاسيسات نفتي 

  10»تعبيه كابل زير آبي و خطوط لوله . 3پرواز . 2كشتي راني . 1: حقوق دول ديگر شامل 

كشور ساحلي مي باشد، دليل اين امر را ميتوان در امتداد طبيعي بودن زمين  فالت قاره جزو مناطق ذاتي هر

  . ساحل در دريا دانست و تمام فعاليت هاي روي اين منطقه تابع نظام درياي آزاد ميباشد

فالت قاره عبارت است از بستر و زير بستر «:فالت قاره را اين گونه تعريف مينمايد1982عهد نامه  76ماده 

از دريا در ماوراي درياي سرزميني به عنوان امتداد طبيعي سرزمين دولت ساحلي تا لبه خارجي  منطقه اي

مايل ، در صورتي كه لبه 200يا از حط مبدا به فاصله ) شامل لبه قاره، سراشيب قاره، پيش قاره(حاشيه قاره 

  »مايل كمتر باشد 200خارجي حاشيه قاره ، فاصله اش از خط مبدا 

منطقه فالت قاره داراي حقوق ذاتي مي باشند ، كه نياز به هيچ اعالن يا شناسايي رسمي نمي  دول ساحلي در

باشد ، و حقوق دولت در فالت قاره حقوق حاكمه مي باشد، كه شامل تنظيم مقررات در زمينه ي جلو گيري از 

عهد  78ه ماده اين زمين الودگي دريا است ، كه اعمال مقررات نبايد مانع اعمال حق كشورهاي ديگر گردد، در

حقوق كشور ساحلي در فالت قاره به وضعيت حقوقي آبها و فضاي . 1«: حقوق دريا اظهار ميدارد 1982نامه 

اعمال حقوق كشور ساحلي بر فالت قاره نبايد حق دريا نوردي و ساير حقوق . 2باالي فالت قاره تاثير نمي گذارد 
                                                            

  ١٣٨٩انشگاه شهيد بهشتی ،،د١٢بيگ زاده ابراهيم، جزوه حقوق بين الملل درياها ص ٩
  .١٣٨٢،سال هشتم فروردين و اسفند ٣٧نيک نام احمد، موقعيت ناوهای جنگی در مناطق دريايی، فصل ننامه داد رسی شماره  ١٠



 

ن كنوانسيون را نقض نمايندو يا به هر گونه تداحل غير موجه در انها و آزادي ساير كشورها به نحو مقرر در اي

  »منجر شود

با توجه به موارد ذكر شده و اينكه فالت قاره جزء حقوق ذاتي كشورها ميباشد، اما منطقه انحصاري اقتصادي 

به اعالن رسمي يا تصويب در قوانين ميباشد، در حالي كه قانون مناطق  جزء حقوق اكتسابي ميباشد ، كه نياز

 1371مي باشد ولي زمان تقديم دادخواست ايران به ديوان به سال  1372فروردين  31دريايي ايران مصوب 

همچنين در دعوي متقابل اياالت متحده قائل به اين مسئله ميباشد، كه حمله مذكور در فالت قاره . برميگردد

اما در . روي داده است ، مي توان موقعيت دريايي ميادين نفتي چهار گانه را در فالت قاره ايران تشخيص داد 

اين مقاله ما حمله به سكو هاي نفتي را از ديدگاه هر دو منطقه انحصاري اقتصادي و فالت قاره بررسي خواهيم 

 .كرد

  :حمله به سكوهاي نفتي از ديدگاه حقوق درياها

  :ذاتي ايران براي داشتن تاسيسات نفتي در منطقه انحصاري اقتصادي و فالت قاره حق : الف

از جمله حقوق ذاتي هر دولت در منطقه انحصاري اقتصادي استفاده از منابع طبيعي موجود در آبهاي منطقه 

و مديريت  براي اكتشاف و استخراج، حفاظت«به ان اشاره شده است 82عهد نامه  56ماده  1ميباشد كه در بند 

منابع طبيعي زنده و غير زنده و آبهاي باالي بستر، روي بسترو زير بستر دريا و مورد ساير فعاليت هاي مربوط به 

در قسمت دوم » .اكتشاف و استخراج اقتصادي منطقه از قبيل توليد نيرو از اب ، امواج و بادها حاكميت دارد

ي اين منطقه را اعالم ميدارد، البته با رعايت حقوق ساير همين ماده حق ساخت و استفاده از تاسيسات درياي

ساخت و استفاده از : 1به نحو مذكور در مقررات اين كنوانسيون در ارتباط با موارد زير صالحيت دارد (كشورها

اين مسئله در ....) حفاظت محيط زيست دريايي: 3تحقيقات علمي دريايي : 2جزاير مصنوعي ، تاسيسات و يناها 

متقابل امريكا بدان استناد شده است، ولي دولت امريكا اذعان داشت كه دولت ايران حقوق اين كشور را با  دعوي



 

حمله به نفت كش هايي كه با پرچم امريكا اقدام به تجارت دريايي مي كردند، زير پا گذاشته است حمله اي كه 

  .دولت عراق مي دانست هيچ گاه توسط دولت ايران تاييد نگرديد و همواره ان را منتسب به

البته قابل ذكر مي باشد كه  11»دولت ساحلي جهت بهره برداري از منابع فالت قاره ميتواند تاسيساتي بسازد«

ولي با رعايت ... تمام فعاليت هاي روي اين منطقه تابع نظام درياي آزاد مي باشد مانند كشتي راني، پرواز 

درياها حقوق كشور ساحلي را در فالت قاره  82عهد نامه  77 ماده. مقررات دولت ساحلي امكان پذير است

» كشور ساحلي براي اكتشاف و بهره برداري از منابع طبيعي فالت قاره حق حاكميت دارد«: اينگونه بيان ميدارد

كه اين حق، انحصاري دولت ساحلي مي باشد و هيچ دولتي بدون اجازه دولت ساحلي حق برداشت را نخواهد 

  .داشت

كه نسبت به منطقه انحصاري اقتصادي و فالت قاره مشترك مي باشد، حق احداث و  82عهد نامه  60هماد

استفاده از جزاير مصنوعي و تاسيسات دريايي مانند سكوهاي نفتي براي دولتهاي ساحلي به رسميت شناخته 

  .است

  :امنيت تاسيسات دولت ساحلي در منطقه انحصاري اقتصادي و در فالت قاره :  ب

دولتهاي ساحلي در منطقه انحصاري خود داراي حق انحصاري احداث و استفاده بناهاي دريايي همچون جزاير 

مصنوعي و تاسيسات نفتي مي باشندريال و همچنين در اين راستا مي توانند به وضع قوانين مالي ، گمركي، 

احلي حق انحصاري خواهد داشت ، در منطقه انحصاري اقتصادي، كشور س« 1بند  60مهاجرتي بپردازند ، ماده 

الف؛ جزاير مصنوعي ب؛ : كه موارد زير را احداث نمايد ساخت ، اجرا و استفاده از آنها را اجازه و تنظيم نمايد 

و ساير اهداف اقتصادي ج؛ تاسيسات و بناهايي كه ممكن  56تاسيسات و بناهاي مربوط به اهداف مقرر در ماده 

  »ر منطقه تداخل نمايداست با اعمال حقوق ساحلي د

                                                            
  موقعيت ناوهای جنگی در مناطق دريايی ،همان. ١١



 

پس دولت ايران در منطقه انحصاري اقتصادي حق وضع قوانين گمركي براي حقوق نفت كش ها و ساير كشتي 

هاي كشورها را دارا ميباشد ، كه كشورهاي ديگر نيز ملزم به رعايت آن مي باشند پس دولت ايران در پي اقدام 

ين جهت جلو گيري از قاچاق اسلحه به كشور مذكور ، وزير دولت عراق مبني بر محاصره دريايي ايران و همچن

امور خارجه وقت با فرستادن نامه اي به دبير كل وقت سازمان ملل متحد خواهان بازرسي از كشتي هاي خارجي 

اعالميه  61اين مسئله مطابق ماده  .شد كه در حال عبوراز خليج فارس ميباشند، كه مورد موافقت قرار گرفت

تنها كشتي هايي كه به صورت كاروان توسط كشتي جنگي كشورشان «قبول مي باشد كه بيان ميكندلندن قابل 

اسكورت ميشوند از بازرسي معاف هستند،  مع هذا اين استثنا در صورتي كه اثبات شود اسكورت توام با حسن 

د مورد اعتراض واقع نيت نبوده بلكه به منظور اعطاي مصونيت به كشتي حامل قاچاق صورت گرفته است ميتوان

اين مطلب در مورد تغيير پرچم، صرفا به منظور برخورداري از حمايت كشتي هاي جنگي مصداق » «.گردد

همانند بخشي از ناوگان نفتي كويت كه تحت پرچم ايالت متحده امريكا اقدام به كشتي راني ميكردند،  12»دارد

ران دولت مجاز به بازرسي از كشتي هاي خارجي كه در هر پس بنابر اين ماده و با توجه به اعالن رسمي دولت اي

  . حال عبور از فالت قاره مي باشند و دولت هاي ديگر حق اعتراض را نخواهند داشت

مشترك بين منطقه انحصاري اقتصادي و فالت قاره به كشور ساحلي اين حق را  60دريا در ماده  82عهد نامه 

ريايي خود مانند جزاير مصنوعي،سكوهاي نفتي منطقه اي ايمن به شعاع داده است كه ميتواند براي تاسيسات د

درموارد ضروري كشور ساحلي مي تواند دراطراف جزايرمصنوعي،تاسيسات  وبناها مناطق «.متر ايجاد كند 500

ايمني متعارف ايجاد نماييد ودرآنها براي تضمين ايمني دريانوردي وايمني جزاير مصنوعي،تاسيسات و بناها 

وسعت ...«كه البته اين مناطقبا اجازه نهادهاي صالحيتدار قابل افزايش مي باشند»قدامات مقتضي به عمل آوردا

متري اطراف آن از هرنقطه گوشه بيروني آنها اندازه گرفته مي شود تجاوز نخواهد كرد 500اين مناطق از فاصله 

ا اجازه دهند يا سازمان بين المللي صالحيت مگر اين كه استاندارد هاي بين المللي مورد پذيرش عمومي آن ر

همه «و عهدنامه مذكور همه كشورها راملزم به رعايت واحترام به منطقه ايمني مي كند،»دار توصيه نمايند
                                                            

  جمشيد مترجم حسين شريف طراز کوهی حقوق جنگ دريايی و عملکرد جمهوری اسالمی ايران در طول جنگ ايران وعراق،ممتاز .  ١٢



 

كشورها بايد به اين مناطق ايمني احترام گذارده واستانداردهاي بين المللي مورد پذيرش عمومي درارتباط با 

 »ير مصنوعي،تاسيسات،بناها ومناطق ايمني را رعايت كننددريانوردي درنزديك جزا

اما در قضيه حمله به سكوهاي نفتي ديديم كه دو بار مناطق ايمني سكوهاي نفتي ايران توسط ناوگان دريايي و 

هوايي ايالت متحده شكسته شد كه خود اين مسئله سبب ايجاد مسئوليت دولت امريكا،مي باشد اما به دليل 

  .ايران به عضويت كنوانسيون نپيوسته است نتوانست به آن استناد كند اينكه دولت 

از مواردي كه دولت آمريكا در دعوي متقابل بدان استناد كرده بود ، مين گذاري در خليج فارس بود كه با وجود 

ن جنگ به در زما«انتساب كشتي مين گذار به ايران باز هم ديوان به اين ادعا توجهي نكرد ، اما با وجود اين 

گونه هاي مختلف از فالت قاره استفاده نمود ا زجمله آن استقرار مين ثابت يا سالح هاي خاص ضد دريايي 

است، و يا استفاده از سيستم هاي مراقبتي از طريق انعكاس صدا و يا شنودهاي زير دريايي براي تعقيب خط 

استفاده از مين هاي دريايي ثابت مجاز است : 1907 موافقت نامه الهه 8سير كشتي ها و زير درياييها؛ برابر ماده

با اين تضمين در صورت پاره شدن طناب اتصال خطرناك نباشد ليكن استفاده از مين هاي شناور ممنوع 

در نهايت بابررسي حقوق دولت ساحلي و دولتهاي ديگر در منطقه انحصاري اقتصادي و فالت قاره  13»است

داراي آزادي كشتي راني در آبهاي مزبور ميباشند و از سوي هواپيماي  كشتي هاي جنگي«مالحظه مي شود 

مستقر از روي ناوهاي هواپيما بر مجاز به پرواز و فرود مي باشند بنابراين آزادي مطلق ناوهاي جنگي كه در 

  14»آبهاي آزاد متصور مي باشد در آبهاي انحصاري اقتصادي و فالت قاره قابل اعمال نميباشد

                                                            
  ، صص١٣٨۶سال يازدهم، بهمن و اسفند  ۶۶نيک نام احمد، جنگ دريايی، فصل نامه دادرسی ،شماره  ١٣
  

  موقعيت ناوهای جنگی در مناطق دريايی ايران، همان ١٤



 

كه به منطقه انحصاري اقتصادي اختصاص  21-14ستا فصل سه قانون مناطق دريايي ايران در مواددر همين را

انجام فعاليت ها ، تمرينات نظامي بيگانه، جمع آوري اطالعات و هر گونه عملي كه با منافع و حقوق «: داده است

  .منوع دانسته استرا م 15».جمهوري اسالمي ايران در منطقه انحصاري اقتصادي منافات داشته باشد

بررسي هاي به عمل آمده نشان ميدهد كه دولت آمريكا عمال باشكستن حريم دريايي سكوهاي نفتي و حمله به 

  .آنها در واقع منطقه ايمني و قوانين بين اللملي را زير پا گداشته است

  

  :حمله به سكوهاي نفتي

تي ايران حمله كرده است، كه اين حمالت با دو بار به سكوهاي نف 88- 1987دولت اياالت متحده آمريكا در 

وجود اينكه در منطقه فالت قاره روي داده و از لحاظ كشتي راني و هوانورد ي تابع قواعد دريايي آزاد مي باشد ، 

درياهاي ازاد «. درياها اعالم ميدارد كه بايد از درياي ازاد استفده صلح آميز به عمل آيد 82عهدنامه  88اما ماده 

در حالي كه ما ميبينم عمال دولت آمريكا از درياي آزاد استفاده » .اهداف صلح جويانه حفظ خواهند شدبراي 

خصمانه عليه دولت ديگر به عمل مي آورد ، اين عمل دولت مذكور در واقع خال ف عهد نامه مودت في ما بين 

وستانه و صلح آميز تاكيد مي كنند ، دو دولت بر روابط د 1955چون برابر عهد نامه مودت. دو دولت نيز مي باشد

در حالي كه » .بين ايران و دول متحده امريكا صلح استوار و پايدار و دوستي صميمانه برقرار خواهد بود « 

ميدانيم جنگ بارزترين نمود روابط خصمانه ميباشد ، همچنين ميتوانيم بگوييم حمله و حضور ناوگان اياالت 

. ان ميباشد 5شوراي امنيت به ويزه پاراگراف  598ر واقع مغاير با نص قطع نامهمتحده آمريكا در خليج فارس د

                                                            
  همان ١٥



 

از تمامي كشورها ميخواهد كه حداكثر خويشتن داري را مبذول دارند و از هر گونه اقدامي كه ممكن است به «

  16»تشديد و گسترش بيشتر درگيري ها منجر شود احتراز نمايند

جهان سوم و يكي از اركان اقتصاد آنها مي باشد دولت ايران هم كه  نفت به عنوان عنصر حياتي كشورهاي

اين دولت كه غير   همواره در طول تاريخ اقتصاد مبتني برنفت را دارا بوده است، طبعا حمله به سكوهاي نفتي

، اين  نظامي و بي دفاع نيز بوده است در واقع باعث ضربه زدن به اقتصاد و تجارت آزاد دولت ايران گرديده است

مسئله در حالي بيان مي گردد كه در عهدنامه مودت بر حفظ آزادي تجارت و دريانوردي تاكيد فراوان گرديده 

بين طرفين معظمين متعاهدين آزادي تجارت و « . عهد نامه مسئله را اينگونه بيان مي دارد 10است ماده

  ».دريانوردي برقرار خواهد بود

ان هوايي و دريايي اياالت متحده آمريكا علنا شريان حياتي تجارت جمهوري ولي ما ميبينيم كه با حمله ناوگ

  .اسالمي ايران قطع گرديد ، كه در واقع مخالف صريح عهدنامه مودت ميباشد

  :ادله دولت آمريكا براي حمله به سكوهاي نفتي كه در دعوي متقابل مطرح گرديد به شرح زير ميباشد

 حمله به كشتي هاي بي طرف  .1

 .ذاري در خليج فارس كه باعث اختالل د ردريانوردي وآزادي تجارت گرديده استمين گ .2

حمالت مكرر دولت عراق به كشتي راني بين اللملي وشدت « اين ادعا ها در حالي مطرح مي گردد كه با وجود 

آنچه حمال  يافتن اين حمال ت ايران هيچ گاه به عنوان مقابله به مثل به كشتي راني بين اللملي حمله نكرد و

ت آخر جنگ به كشتي هاي امريكا يا با پرچم امريكا روي داد ، به ايران نسبت داده شد هيچ گاه توسط دولت 

                                                            
  و ايران ،همانممتاز حمشيد حقوق جنگ دريايی، و عملکرد جمهوری اسالمی ايران در طول جنگ عراق .  ١٦



 

ايران مورد تاييد واقع نشد ، اين امر نشانگر اين مطلب ميباشد كه دولت ايران حمله به كشتي راني بين اللملي 

  17».را هيچ گاه مجاز تلقي نكرده است

دولت ايران تنها به كشتي هاي تحت پرچم كشورهاي حوزه خليج فارس كه در «ن مي باشد كه نكته ديگر اي

واقع به نفع دولت عراق   به طور غير مستقيم وارد جنگ شده بودند مقابله به مثل كرد، كشتي هاي تحت 

صرفا ) 1983اول ژوئن ( 552كه شوراي امنيت در قطعنامه. پرچم عربستان و كويت نمونه اين كشورها بودند

حمله به كشتي هاي حامل پرچم دولتهاي غير ساحلي خليج فارس را محكوم كرد، چنين محرز ميشود كه 

بپذيريم دولت ايران در توسل به زور عليه كشتي هاي تحت پرچم كويت وعربستان به منظور واداشتن آنها 

 18».براي انجام تعهداتشان محق بوده است

ا به كشورهاي ساحلي اين حق را داده است كه در صورت تخلف از قوانين درياه 82درحالي كه عهد نامه 

اين عهد نامه ميتواند نسبت به كشتي هاي خارجي صالحيت  73ماده  4دريايي كشور ساحلي بر طبق بند 

در صورت توقيف كشتي هاي خارجي كشور ساحلي فورا به طر ق مناسب « اجرايي و توقيفي اعمال نمايد

  ».كشتي را از اعمال به عمل امده و مجازات تحميلي بعدي آن مطلع خواهد كرد  كشور صاحب پرچم

اقدام ايالت متحده با حمله به اهداف غير نظامي كه عاري از هر گونه حمله مسلحانه بوده است، چنين اقدامي «

پس در   19»...شودرا ميتوان به عنوان نقض بارز اصل عدم استفاده از زور در روابط بين اللملي در نظر گرفته 

پروتكل اول  51ماده  4واقع ما ميتوانيم حمله آمريكا را اقدام عليه جمعيت غير نظامي در نظر گرفت كه بند 

دست زدن به حمالت بدون رعايت اصل تفكيك بين جمعيت نظامي و غير نظامي را ممنوع كرده « 1977ژنو 

  ».است 

                                                            
شافع مير شهبيز، عملکرد جمهوری اسالمی ايران در طول جنگ ايران و عراق، با توجه به پروتکل اول ژنو ، مجله دانشکده حقوق و علوم . ١٧

  .سياسی برگرفنه از پورتال جامع علوم انسانی
  نحقوق جنگ دريايی و عملکرد جمهوری اسالمی ايران در طول جنگ عراق و ايران، هما. ١٨
  همان. ١٩



 

اهداف نظامي را اهدافي ميداند كه بر اساس طبيعت محل «د؛ به تعريف اهداف نظامي مي پرداز 51بند دو ماده 

استقرار هدف يا نحوه استفاده سهم موثر در عمليات نظامي دارند و تخريب كامل يا جزيي به غنيمت گرفتن يا 

كه در واقع با توجه » .بي طرفي كردن آنها در شرايط حاكم بر زمان موجب كسب يك مزيت قاطع نظامي گردد

وق هيچ كدام از سكوهاي مورد نظر را نم توان يك هدف نظامي دانست چون ميادين نفتي رسالت و به تعريف ف

رشادت صرفا مورد استفاده اقتصادي بودند و سكوهاي نفتي نصر و سلمان كه در واقع كه در حال باز سازي 

ه سكوهاي نفتي نقض صدمات حمالت قبلي دولت عراق بودند، در واقع حمله ناوگان هوايي و دريايي امريكا ب

اساسنامه ديوان كيفري  8مي باشد ، همچنين الزم به ذكر است با توجه به ماده 1977فاحش پروتكل اول زنو 

حمله عمدي به اهداف غير نظامي و دست زدن به حمله با علم به اينكه منجر به مرگ يا صدمه به «بين المللي ؛ 

جنايات ... مزيت نظامي قطعي پيش بيني شده بيشتر مي باشد  غير نظاميان مي شود و اين حمله در مقايسه با

  ».جنگي طلقي كرده و رسيدگي به اين جرايم را داخل در صالحيت خود مي داند

دولت آمريكا در قضيه سكوهاي نفتي در واقع اقدام به نوعي اعمال صالحيت در برابر اعمال منتسب به ايران مي 

محدود به  82ه ؛ اوال اعمال صالحيت دولتها در درياي آزاد توسط عهد نامه نمايد ؛ اما مسئله اصلي اين است ك

گرديده است ، ثانيا دولتها در .... مواردي همجون دزدي دريايي قاچاق دريايي و ارسال سيگنال هاي غير مجاز و

يت توقيف درياي آزاد به غير از قاچاق و ارسال سيگنال كه صالحيت اجرايي دارن در باقي موارد فقط صالح

دارند، اما در عمل مي بينيم كه دولت آمريكا در حمله به سكوهاي نفتي مستقيما به صالحيت اجرايي دست 

 82كنوانسيون درياها ) 233-223مواد ( 7ميزند، كه اين عمل اقدامي تالفي جويانه مي باشد و بر اساس بخش

  .محكوم مي باشد

صدمات وارده به خطوط لوله و كابل دريايي مسئول مي داند و انها  كنوانسيون درياها دولتها را در قبال 113ماده

را  به تصويب قوانيني در باب جبران خسارت ملزم مينمايد؛  در واقع با توجه به ماده مذكور ميتوان گفت دولت 

ل آمريكا به طور اولي مكلف به جبران خسارت مي باشد، چون در تجارت آزاد و اقتصاد نفتي دولت ايران اخال



 

عهد نامه مودت مي باشد و هم در ايفاي تعهدات خود در قبال عهد  10ايجاد كرده است كه بيانگر نقض ماده 

عهد نامه كه دو دولت را مكلف ميداند كه  20نامه كه همان برقراري روابط صلح آميز دوستانه مي باشد و ماده 

راي حفظ صلح و امنيت بين المللي يا جهت اقدامات الزم را در جهت ايفاي تعهدات يك طرف معظم متعاهد ب«

  »...حفظ منافع اساسي طرف مزبور از لحاظ امنيت 

كه در واقع عمال ديده شده است اياالت متحده با حمالت خود صلح و امنيت و منافع دولت ايران را متزلزل 

  .گردانيده است

  

  

  

  :نتيجه گيري

نوانسيون هاي متعدد در زمينه حقوق جنگ،دريا،مودت باتوجه به بررسي هاي به عمل آمده از عهدنامه ها وك

فيما بين دولتين وشرحي كاملي كه ازحادثه گذشت واسناد ارائه شده،توسط طرفين ونقض مواد مختلفي از جمله 

شوراي 552كه درزمينه عدم حمله به اهداف غيرنظامي در جنگ مي باشد،وقطعنامه1977پروتكل اول ژنو52ماده

مني مبني بر تبرئه ايران از حمله به كشتيراني بين المللي مي باشد،وبا توجه به ردضمني امنيت كه به طور ض

بعضي از ادعاهاي دولت آمريكا همچون مين گذاري دولت ايران درخليج فارس توسط ديوان بين المللي 

  .دادگستري،مي توان مسئوليت بين المللي دولت اياالت متحده آمريكا را اثبات شده دانست
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