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 چکیده
مییایلی  25در  هییاد دریییایی در دریییاد قمییان   ریبییاًکش در اثر برخورد با مییین، دو کشتی نفت2019ژوئن    13،  شنبهپنجدر روز  

در بیرون از  نگه هرمز در حال قبور بودند، آسیب دیدند. آمریکییا  کهدرحالی (هاد ساحلی جمهورد اسالمی ایران )جاسکآب

ها در دریاد قمییان، مییته  کشایران را به خاطر حمله به نفت صاویرد مخدوش با ارائه و به  بعیت از آن برخی کشورهاد دیگر 

هییا و  وطئییه دانسییت. در اخته خود آمریکاییدرکرد. در م ابل جمهورد اسالمی ایران ضمن رد مسئولیت، این حمله را ساخته و پ

 وان آن است و چگونه می اثباتقابلچه اساسی  گذارد برپاسخ دهی ، انتساب قمل مین  سؤال این م اله، سعی بر آن است به این  

بییر   الملییل، شییواهد حییاکگییذارد طبییو ح ییو  بییینضمن بررسی قواقد حاک  بییر مییین روازاین خاص منتسب نمود؟ی  را به دولت

المللییی و بررسی قرار دهی ؛ و با بررسی شرایط وقوع حوادث و آراد دیوان بییین  موردمطالعهحوادث رخ داده در دریاد قمان را  

قلت قدم ارائه قرائن معتبییر و ، به، ا هامات آمریکا به جمهورد اسالمی ایراندنمایمیگذارد، اثبات  دادگسترد در خصوص مین

، نظییرات کارشناسییان معتبییر نهادهییاد کییار رفتییههمالکیییت نییوع مییین بیی مدارک قطعی از قبیل؛ مین،    و  اسناد  انداراد ارزش و ف د

 وان این حمییالت را از لحییا  نمیاست و  واهی و بیهوده  و قدم وضوح  صاویر و مشکوک بودن  صاویر ارائه شده...،    المللیبین

   قضایی به جمهورد اسالمی ایران منتسب نمود.
 

 .، ح و  دریاهافارسخلیجدریایی،  نگه هرمز، دریاد قمان،  نیم :هاه کلیدواژ
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Abstract  
On Thursday, June 13, 2019, two oil tankers as a result of crashed with naval mines in the 

Oman Sea approximately 25 miles offshore of the Islamic Republic of Iran (Jask) while 

crossing outside of the Strait of Hormuz, they were damaged. The United States America 

has accused the Islamic Republic of Iran of presenting evidence of an oil attack on the 

Oman Sea. Against the Islamic Republic of Iran, while denying responsibility, the attack 

was fabricated and dealt with by the Americans themselves and the conspiracy. In this 

article, we try to answer this question, the attribution of the mining operation can be proven 

and how can it be attributed to a particular government? Therefore, while examining the 

rules governing mining in accordance with international law, let's examine the evidence 

governing the events that took place in the Oman Sea; examining the circumstances of the 

events and the rulings of the International Court of Justice regarding mining, it proves that 

the accusations of the United States against the Islamic Republic of Iran are due to the lack 

of valid and valuable evidence and the lack of definite documents such as; The mine, the 

ownership of the type of mine used, the opinions of reputable experts from international 

institutions and the lack of clarity of the images and the suspicions of the presented images 

..., are false and useless and these attacks cannot be attributed judicially to the Islamic 

Republic of Iran. 
 
Keywords: Naval Mine, Hormoz Strait, Persian Gulf, Oman Sea, Law of the Sea. 

 

 مقدمه

اد کییه آزادد گونییهقنوان یک منبع غذایی مه  در نظر گرفته شده اسییت، بییهدر طول  اریخ، دریا به

همواره ضامن  ها،(. دریاها و اقیانوسVasilev, 2018, p.1) دریانوردد ضامن رفاه جامعه قلمداد شده است

 انییدکاالهییا و مسییافرین بییوده  ون ییلحملرانی و المللی از طریو  سهیل کشتینروابط بی  د وسعه  برقرارد و
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(Taghizadeh, 2012, p.21در م ابل، صنعت کشتی .) رانی، همواره با مخاطرا ی روبرو بوده است. یکی از

در دریا ضمن گذارد نهاد دریایی است. مینیمرانی را به مخاطره اندازد، یتشک   ابزارهایی که ممکن است

 ، کییه قییدماسییتآمیییز رانی صلحهمراه داشتن مخاطرات، در   ابل با آزادد دریانوردد و آزادد کشتیبه

 در المللییی خواهیید شیید.هاد دریایی منجر به ن ض صلح و امنیت بییینالملل حاک  بر مینرقایت ح و  بین

در   اد دریایی در دریییاد قمییان   ریبییاًهبا میندر اثر برخورد    1کشتفن، دو  2019ژوئن    13،  شنبهپنج  زور

بیرون از  نگه هرمز در حال قبییور   کهدرحالیایران )جاسک(    هاد ساحلی جمهورد اسالمیمایلی آب  25

ژاپیین یشییینزو  وزیرنخستر اددیبودند، آسیب دیدند. یکی از  انکرهاد نفتی متعلو به ژاپن بود، همزمان با 

کش دیگر نیز با نییام یفییرانت آلتیییر«، در اثییر آسیییب شییدید خ داد. نفترحادثه    بود که  رهبر ان الببا    آبه«

سمت راست بدنه آن، سوراخ بزرگی در خط آبخور آن ایجاد شد، که به ق یده برخی حاکی از برخورد به

در سییواحل فجیییره   یهاد دریییایکشتی  وسط مین  چهار  ،لفهاد مختبراین، بنابر گزارش. قالوه استاژدر  

مسییئولیت ایییران را مطییرح کییرد. در به پیییرود از آمریکییا  اند. بریتانیا نیز  آسیب دیده   2019ه  م  12ریخ  در  ا

 اد کییهگونییه، بهمسئول احتمالی این حمالت دانست  ، آمریکا رارد مسئولیتضمن  ایران  .ا.جم امات  م ابل  

در   احتمییاالًحییدانش  یییا مت  کییاآمریکییه  ن نتیجه رسییید  یا، در  وییتر به  ایران.ا.جرجه  اخر  ، وزیر امو«ظریفی 

وجییود وزیییر باشیید. بییااینپشت این حمالت هستند و اقالم کرد این ا هام یبدون شواهد واقعی و قینی« مییی

اد ربیی ز  هاد مورد استفاده، سطح  خصییم مییورد نیییاامور خارجه آمریکا یپمپئو«، براساس اطالقات، سالح

نین منابع و مهییار ی نیسییت، حمییالت را بییه داراد چ  که هیچ گروهی در منط هجراد چنین قملیا ی، و اینا

ادقا کرد که قییایو گشییت دریییایی سییپاه   ،ویدیوییبا انتشار  نیز  آمریکا  ایران انتساب داد. فرماندهی مرکزد  

 & Kraska) باشییدنییی میییپاژش کیی نفییت در حال جداسازد مین منفجر نشییده از پاسداران ان الب اسالمی

McLaughlin, 2019.) 

دولت  رامپ، ا هامات مربوط به مسئولیت ایییران را مطییرح کییرد و بییه دنبییال  کهدرحالی ،باوجوداین

جدا  آمریکااد خود را از موضع طور فزاینده اجماع جهانی با شواهد ویدئویی و قکاسی بود، دولت ژاپن به

ی صاحب کشتمحکوم کرد.    ئول است،سمکه چه کسی  ن  وجه به اینبدو  ،ار  کرد. یآبه« در ابتدا این حمله

________________________________________________________________ 

درالروس بن مبدأاین کشتی با پرچ  جزایر مارشال از  مایلی جاسک دچار حادثه شد، 25دقی ه صبح در فاصله  50و 8کش ساقت اولین نفت -1

کش با مایلی جاسک دچار حریو شد، این نفت  28دقی ه در فاصله    50و  9کش در ساقت  دومین نفت  .قطر به سمت  ایوان در حرکت بود

 . سمت سنگاپور در حرکت بودهربستان سعودد بناما از یکی از بندرهاد قپا پرچ 
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، اقالم کرد که خدمه شییاهد کشفتن  ابمین  برخورد    در خصوصادقاد دولت آمریکا  ضمن رد  ژاپنی نیز  

اند. همچنین، یک دیپلمات ارشد ژاپنی با اشاره به اییین نکتییه کییه دولییت بر رود کشتی بوده   یکشییپرواز«  

 (. Martine, 2019) درا رد کرد«، ادقاهاد آمریکا کن نظر فرض اظهارهرگونه پیشساس اریب واند نمی

هیچ مدرکی مبنی بر وجییود مخاصییمه مسییلحانه  کهازآنجایینظر به وقایع رخ داده در دریاد قمان و  

 شود.ینمالملل بشردوستانه مطرح کنوانسیون ژنو وجود ندارد، موضوع در حوزه ح و  بین 2ماده  2در بند 

الملل، شواهد گذارد طبو ح و  بینک  بر مینقواقد حاآن است  ا ضمن بررسی  رلذا در این م اله، سعی ب

و بررسی قرار دهی ؛ و بییا بررسییی شییرایط وقییوع   موردمطالعهحاک  بر حوادث رخ داده در دریاد قمان را  

پاسییخ دهییی ، انتسییاب   سییؤال  نایگذارد، به  المللی دادگسترد در خصوص مینحوادث و آراد دیوان بین

هییاد خاصییی بییه دولییت یییا دولییت  آن را ییوان  است و چگونه می  تاثبابلاقچه اساسی    گذارد برنیقمل م

قلت قییدم ارائییه قییرائن معتبییر و ، بهایران.ا.جا هامات آمریکا به  نمایی  که  اثبات می  درنهایت  منتسب نمود؟

را از لحا  قضییایی   وان این حمالتنمیاست و  ه  ودهیب  واهی وداراد ارزش و ف د اسناد و مدارک قطعی  

اد کتابخانییه  ،وردآش گییردورباشیید و   بیینییی میییر حاضییر  روش  ح یییو نوشییتا  منتسب نمود.  ایران.ا.جبه  

 استنادد است.

 

 دریایی هایمین کارگیریبهزور و حقوق توسل به

بییه د و خطرنییاک کییه قییویار  سیی به  مواد منفجرحاود    هستندو ادوا ی    لیوسا  ازجملههاد دریایی  مین

هییا بییراد ، مینمعموالً. (Seify & Majdfar, 2020, p.47) شونداگونی در زیر آب منفجر میناد گوهشیوه 

منجر به محصورشدن نیروهییاد دشییمن   هاآن  دشوند و اختفاالمللی استفاده میمحدود کردن کشتیرانی بین

 استفجارد اد انهلمو یمین دریایی وسیرسانعمل لاور(. براساس دستHeinegg, 2009, p.347) خواهد شد

هییا و یییا ممانعییت از که در آب، بستر یا زیربستر دریا جهت وارد آوردن خسارت و یا غییر  نمییودن کشییتی

شوند« نا و نیییز از  عریییف فییو  پیییرود نمییوده کار گرفته میهها به قلمروهاد مختلف دریایی بورود کشتی

نیست. جهان  جربه برخورد بییا جدیدد  تمربوط به مین دریایی  هدیدا تاید هد. (Zamani, 2019) است

قنییوان مییین در قالییب  کامییل یافتییه آن بییههمییراه دارد.  سال به  200هاد دریایی را براد  انواع گوناگون مین

 Seify, Sharifi) گرفته شد کارهب( 1861-5هاد داخلی آمریکا )ادوات انفجارد در اقما  آب، در جنگ

Traz Qvhi, Rohani, Nasiri Larimi, 2018, p.50 قنییوان یییک مییین بییراد اولییین بییار بییهبراین از (. قالوه

(. سییپت در جنییگ بییین Vasilev, 2018, p.3) استفاده شیید 1856 -1853سالح  اکتیکی در جنگ کریمه 

گرفته ر اک هب 1884-1885هاد و جنگ بین چین و فرانسه در سال  1877-1878هاد  روسیه و  رکیه در سال
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هییا مییین دریییایی در اقیییانوس 500.000طول جنگ جهانی دوم نیز بیییش از  در (.Letts, 2016, p.547) شد

هاد دریایی در طول جنگ ویتنام و حمله نظامی اد از مینطور گسترده ریخته شد. نیرود دریایی آمریکا به

هییاد یییز طییرفین متخاصیی ، آبس نرافیی به نیکاراگوئه استفاده کرد و در جنگ ایران و قرا  و جنگ خلیییج

کارگیرد هگذارد کردند. بنابراین، رویه قملی کشورها مبتنی بر بدریاد سرزمینی یکدیگر را مینخلی و  اد

بخش مهمییی از نیز  اکنون (.Seify et al., 2018, p.51) باشدهاد دریایی میو استفاده از انواع مختلف مین

 باشییندو ایییران مییی  ه، چییینیسیی آمریکا، کره شییمالی، رو  جملهزا  ورهاد دریایی چندین کشموجودد سالح

(Letts, 2014, p.447.)  

 اسییتفاده  حییوزه  (2 ماده  4 )بند المللیبین روابط در زوربه  هدید یا  وسل ساختن ممنوع با منشور

 (. روشن است که ممنوقیت  هدییید یییاZamani, 1996, p.4) کرد محدود پیش از بیش را زور از مشروع

بییراد نمونییه یییک قامییل مربوطییه در  شود.دریایی نیز اقمال می دهانیم کارگیردهزور در مورد بل بهسو 

هییاد دریییایی بییراد ( ن ض شده است یا نه، در نظر گرفتن شرایطی است کییه از مییین4)  2که ماده   عیین این

 2ن ض م ررات مییاده ارد ومز شود که ازور در دریاد سرزمینی دولت دیگر استفاده می هدید و یا  وسل به

که مبناد مشروقی براد معافیت از مسئولیت ناشی از ن ض مییذکور وجییود داشییته ، مگر اینهد بوداو( خ4)

،  هدییید یییا  وسییل هادولت حت حاکمیت سایر  دریایی  قلمروهاد  هاد دریایی در  ریختن مین  مسلماًباشد.  

 ،یید دریییااهیی که آیا میناین است شود می حرمطکه  یسؤالزور محسوب خواهد شد. در چنین شرایطی  به

. همچنین یک ؟یدفاع مشروع« متوسل شد توان بهکه در م ابل آن ب  منجر به یک حمله مسلحانه خواهند شد

قنوان ابزارد براد دفاع مشروع و پاسخ به یک  هدید یا استفاده از دریایی به دهادولت ممکن است از مین

را داده است از  هاآنکارگیرد هجوز بملل ملادر شرایطی که ح و  بین یب ر  نیمهزور استفاده نماید و به

شرایط واقعی موجییود گذار بهاستفاده نماید. البته، هرگونه ارزیابی اقدامات انجام شده  وسط دولت مینآن  

-می رآو. در این راستا، یجان نور ون مور« یاد(Letts, 2016, p.557) در یک وضعیت خاص بستگی دارد

زور، متفییاوت از شییلیک  سییلیحات مسییت ر شییده منظور  وسییل بییهیی بهد دریااهود که ریختن پنهانی مینش

که اقدام مذکور در قالب استثنائات )دفییاع مشییروع هاد جنگی نیست، مگر اینهنگام قبور کشتیساحلی به

اگییر براسییاس  روازایند. باش دحمت( منشور ملل هفت   دابیر  وصیه شده یا اقدامات  نبهی مندرج در فصلیا  

 ۀوضییوح، زمینیی ته باشد، اییین مجییوز بییه، شوراد امنیت مجوز الزم براد انجام چنین اقداما ی داشل هفت صف

-طور مشروع مست ر کرد، در غیر اییینهاد دریایی را به وان مینکند که براساس آن میقانونی را فراه  می

هییاد دریییایی را مین  واندیمهمین  ر یب، یک کشور هبود. ب هدممنوع خوامنشور ( 4)  2ماده    وفوصورت  
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کار گیییرد. هاد مسلحانه بالملل قرفی در پاسخ به حملهمنشور )دفاع مشروع( و ح و  بین  51موجب ماده  به

هاد دریایی را قبل از البته شرایط دیگرد نیز وجود دارد که یک دولت ممکن است مشروقیت ریختن مین

هییایی پیییش از مونه در شرایطی که ممکن است  یینشبراد ن  .المللی داشته باشده بینلحانسمه  وقوع مخاصم

اد از دریا استفاده کنند. البته منظور انسداد منط هها به وانند از مینها میمخاصمه وجود داشته باشد، دولت

هاد متعلییو ر آبست دا  کنها انجام شود، اما ممهاد  حت حاکمیت سایر دولتاین اقدام نبایستی در آب

هییا  هدییید یییا رخ دهد. در این شرایط، ممکن است ریختن مین  المللیهاد بینیا در آبحلی و  اسبه کشور  

وجود، چنین اقداما ی ممکن است سایر قواقیید استفاده از زور قلیه یک دولت خاص محسوب نشود، بااین

ریییانوردد ادد دزآ کن است مانع اقمییالیی، ممدریا  دها، است رار مینمثالقنوانبهالمللی را ن ض کند.  بین

ضییرر در هایی بر قبور بیدیگر کشورها در دریاهاد آزاد و منط ه انحصارد اقتصادد شود و یا محدودیت

چنین اقییدامی،  طبیعتاً (.Seify et al., 2018, pp.57-58) (Letts, 2014, p.451) دریاد سرزمینی وارد کند

 لت آسیب دیده مواجه شود.ل دوبات ممکن است با اقدام م

 

 گذاری در زمان صلحق دریاها و مینحقو

کنوانسیییون هشییت  الهییه   ،مند کییرده اسییتقاقده را  هاد دریایی  کارگیرد مینهباساساً  نها سندد که  

 داده   حت پوشش قییرارهاد  ماسی زیردریایی را کارگیرد دو نوع از مینهکنوانسیون ب  این  .باشدمی  1907

هییاد شییناور خودکییار  ماسییی ر کار گذاشتن و استفاده از مینکوذمیون کنوانس 1ماده  1بند  اساس  رب،  است

کار گرفته شود که حییداکثر یییک سییاقت پییت از رهاشییدن و قییدمهاد بگونهباشد، مگر آنکه بهممنوع می

  گذار منفجر و یا خنثی شود.کنترل از سود مین

را صییادر کییرده اسییت ت باار ثهاد  ماسی خودک یرد مینرگاک هکنوانسیون، مجوز باین    1ماده    2بند  

هییا ، دولییتآن 2ماده محض جداشدن از طناب متصل به لنگر مهارکننده خنثی نشود. که این مین بهمگر آن

جییارد رانییی  هاد  ماسی خودکار در سواحل و بنادر دشمن،  نها با هدف وقفه در کشتیرا از یریختن مین

کییار ههاد  ماسی مهار شده با لنگر بمین  کهیمگانهه: ی نیز م رر شده است ک   3اده  م  درممنوع کرده است«.  

نیییز،  4«. ماده و...آمیز ا خاذ شود. رانی صلحروند، بایستی همه اقدامات احتیاطی الزم براد امنیت کشتیمی

 اسییت.   مهیی اش  طرف در ممانعت از دسترسی متخاصمین بییه خطییوط دریییاییدر شناسایی ح و  دولت بی

هاد کار گذاشته شده را با دقت کامل پاکسییازد گذار متعهد است مینمینت  لو، د5براساس ماده  همچنین  

هییاد دریییایی الهه،  أثیرد زیادد بر  وسعه ح و  قرفی در مییورد مییین 1907یکنوانسیون  ،حالبااین  نماید.

قیید قوا  دویناین قواقد منجر به  یی   اشد.ب  صرالمللی معاقنوان مبنایی براد ح و  بین واند بهمی  ،داشته است
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 ,Vasilev) «باشدهاد دریایی قابل اقمال میکه در مورد  مام مین شد «1ررموسان دستورالعملی اساسی در 

2018, p.7.) بییازنگرد معاصییرد از ح ییو  مخاصییمه مسییلحانه ، 1994سییال مصییوب رمو دستورالعمل سان

ح و  قرفییی جنییگ مییین  واننقبهررات کنوانسیون الهه را  م کهباشد میالملل براساس ح و  بیندریایی  

ل کورفییو، در قضییایاد کانییا  ازجملییهاصول مذکور در موارد متعییددد  قواقد و  دریایی  رسی  کرده است. ی 

 Seify, et)   ویت و یا  صدیو شده است« المللی دادگستردنفتی،  وسط دیوان بین  نیکاراگوئه و سکوهاد

al., 2018, p.66).  مخاصییمه بییوده و هیییچ ممنوقیییت کلییی و هیییچ ن امیی به زنسیون هشت  الهه مربوط وانک ی

هاد  ماسی خودکار در خود درج نکییرده اسییت.  نهییا محدودیت جغرافیایی خاصی را براد استفاده از مین

هاد  ماسی زیردریایی خودکییار دور ییر از سییواحل و بنییدرهاد دشییمن را  نهییا بییا ، کارگذاردن مین2ماده  

کنوانسیون هشت   2ماده اما (. Heinegg, 2008, p.584) د«کنینع مرانی  جارد ماز کشتییرد  گوجلهدف  

هییاد واقییع بییا  صییویب کنوانسیییون  در  .الملل دریاها  غییر یافته استدر اثر  حوالت ح و  بینالهه،    1907

منییاطو جدیییدد از و  هفتیی یا  این قلمروهاد سنتی  غییر  1982کنوانسیون ح و  دریاها    درنهایتژنو و    1958

  ایجاد شده است. ارد اقتصادد و فالت قاره حصناط ه قبیل من

رانییی، قابییل ایمنییی کشییتی  ازجملههاد دریایی،  در مورد  مام فعالیت  1982کنوانسیون ح و  دریاها  

 ت بنسهاد استفاده نظامی از دریا (. کنوانسیون ح و  دریاها در مورد جنبهVasilev, 2018, p.5)  اجرا است

نظییر از باشد. اما کنوانسیون ح و  دریاها صییرفبیشترد برخوردار می  حتاراز ص  1958  هادیوننسواکنبه  

مسئله  ،(UNCLOS, 1982, Arts.88-301) آمیزبرخی م ررات مبه  درباره حفظ دریاها براد م اصد صلح

-خصوص انجام فعالیییت  ی درلک ورطهاد نظامی از دریاها را  ا حدود زیادد نادیده گرفته است. بهاستفاده 

هاد ح و  دریاها م ررات خاصی موجود نیست و م ررات حاک  بر انجام چنین در کنوانسیون  میاظاد نه

المللی است کییه داراد قلمییرود اد از معاهدات بینالملل قرفی یا پاره مبتنی بر ح و  بین  هایی غالباًفعالیت

 Seify, Sharifi Traz) گیرنییدمختلییف قییرار میییهاد ریفسیی و همواره در معییرض  أویییل و   بوده محدودد 

Qvhi, Rohani, Nasiri Larimi, 2019, p.150 .) 

هاد دریایی کییه ها را از فعالیتکنوانسیون ح و  دریاها الزامات کلی ایجاد کرده و دولت  301ماده  

بنییدد ده است. جملییهع کرنمر  زوویژه از هرگونه  هدید یا  وسل بهبا منشور ملل متحد ناسازگار هستند و به

 یقنوان بخشباید به  ،حالباشد اما از اهمیت قملی برخوردار است، بااینمیمبه  و خیلی کلی    روک ذماد  مو

________________________________________________________________ 

1 . San Remo Manual 
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 وان، اطمینان بخشیدن به انطبا  کنوانسیون ح و  از منشور ملل متحد در نظر گرفته شود و هدف آن را می

 2 مییاده بییراین . قالوه (Jonsson, 2008, p.20) گرفت« نظر ردر زور در منشودریاها با محدودیت  وسل به

 ناپییذیر بییراجتنییاب ،  ییأثیرد1982 کنوانسیون 77 و 56 مواد و قاره  فالت مورد در ژنو 1958 کنوانسیون

. مواد مذکور با شناسایی ح ییو  حاکمییه دولییت  وان آن را نادیده گرفتداشته، که نمی هاد نظامیفعالیت

هییاد نظییامی سییایر حییدودیت زیییادد بییر فعالیییتم  ددقتصاره و منط ه انحصارد ات قاالف  ساحلی در منط ه

بییردارد، اد براد اکتشییاف، بهییره کشورها وارد نموده است. دولت ساحلی در این مناطو، از ح و  حاکمه

 نیچنباشد. همهاد باالد آن برخوردار میحفاظت و مدیریت منابع زنده و غیرزنده در بستر، زیربستر و آب

جاد جزایر مصنوقی و  أسیسات،  ح ی ات قلمی دریایی و کنترل آلییودگی ای  ،صادداستفاده از منابع اقتدر  

 (Zamani, 1996, p.18) دولت ساحلی واجد صالحیت است

طییور  وانیید بییه رین معاهده براد  عیین شرایطی است کییه دولییت میییمر بطکنوانسیون ح و  دریاها  

هاد خارجی را ر نبایستی قبور مناسب کشتیام  نا ایکارگیرد، امهیی را بدریا  دهاقانونی در زمان صلح مین

واقع قاقده  در المللی قرفی مشتو شده است.اد و ح و  بینمختل نماید. این قاقده از هر دو ح و  معاهده 

ه هیی ال  گذارد را مطییابو کنوانسیییون هشییت گذار، بایستی یاصول مربوط به مینکلی آن است که دولت مین

طییور ویییژه، بایسییتی اقییدامات ، کنترل خطر و اخطار را انجییام دهیید و بییهثرؤمانی  رس، موضوع اطالعازجمله

اییین  .(Seify et al., 2019, p.151) آمیز رقایت نماییید«کن را در مورد ایمنی دریانوردد صلحمم احتیاطی

 ه ع شییدکید واقیی أئه مورد  اگویکارن مینظامی و نظاهاد شبهمه  در قضیه کانال کورفو و در قضایاد فعالیت

 4و  3(. در قضیه نیکاراگوئه قلیه آمریکا، دیوان با رجوع بییه مییواد Nicar. V US, 2008, Para.125) تسا

قامییل بییراد  نی ییرمه   ،آمیییزرانی صییلحرسانی به کشتیکنوانسیون الهه اظهار داشت که الزام به قید اطالع

که در زمان واضح است  (.  Nicar. V US, 2008, Para.215) باشدیم  گذارد عیین مشروقیت اقدامات مین

شان غیرقانونی نبوده و با یهااطمینان حاصل شود که فعالیت ا   ها وجود داردصلح،  عهدات کلی براد دولت

هییاد روشن است که این  عهییدات بییه اسییتفاده از مییین.  یابدهاد دیگر کشورها  داخل نمیح و  و فعالیت

بد. اگرچه کنوانسیون ح و  دریاها جزئیات مسییت یمی یارش میها در زمان صلح گستدولت  طوسدریایی  

(  عهییدات UNCLOS, 1982, Arts.19-24) در ار باط با موضوع مین دریایی ندارد، اما در برخییی از مییواد

ده ش یوها را در مورد رقایت ح و  سایر کشورها، ملزم به رفتارد  صدکلی منعکت کرده است که دولت

 .پردازی میگذارد در قلمروهاد مختلف دریایی به  شریح مین اکنون (.Letts, 2016, p.563) نمایدیم
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 های داخلیآب 2-1

هاد داخلی خود استفاده کند، البتییه  ییا زمییانی کییه هاد دریایی در آب واند از مینولت ساحلی مید

-طالعاز قبیل ا و  دریاها،نسیون ح در کنوارج دنم با الزامات معمولی زمان صلح و  عهدات شهایفعالیت

اطمینییان  بایسییتی(. McLaughlin, 2014, p.496) رسانی در مورد خطرات دریانوردد مطاب ت داشته باشیید

هییاد کشتی کهازآنجاییرانی قانونی نخواهد شد. رساندن به کشتیحاصل نماید چنین اقداما ی سبب آسیب

ند، هر قبورد که  عهیید حلی نداراساخلی کشور هاد دآبطریو  د ازوربقگونه حو  با پرچ  خارجی هیچ

هییاد  وانیید مییین مایل داشییته باشیید میییدولت ساحلی اگر  و    ،شده است، به صالحدید دولت ساحلی است

ورود قییدمبایسییتی  مهیییدات الزم در خصییوص (. لیییکن میییLetts, 2014, p.463) دریایی را کار بگییذارد

 . (UNCLOS, 1982, Arts.88-301) دراه  آورآمیز را فلحص رانیبه کشتی خسارت

 
 دریای سرزمینی

اییین  ایجییاد کنیید، خییود گذارد را در دریاد سرزمینیدولت ساحلی حو دارد در هر زمان مناطو مین

دولییت کنوانسیییون،  21نشأت گرفته شده است، امییا مطییابو بییا مییاده کنوانسیون ح و  دریاها  8حو از ماده 

، دولییت 24ایی را فراه  آورد. طبییو مییاده   رافیک دری  ترانی و م رراییمنی کشتا  ت کهاس  دساحلی متعه

رانییی اش بییراد کشییتیباید رقایت م تضی را در خصوص  مامی خطرا ی که در دریییاد سییرزمینی  ساحلی

ه قاقییدن ییی ابییراین، که در این زمینه  بعیضی قائل شود. قالوه قمل آورد، بدون اینهالمللی وجود دارد، ببین

، طبییو قبییار ی دیگییربییه .(Vasilev, 2018, p.6) ح و  دریاها اسییتکنوانسیون  25   کامل با ماده در انطبا

-کنوانسیون ح و  دریاها دولت ساحلی داراد  کالیف و ح وقی است که بر گسترش مییین  25و    24اد  وم

 علیییو باشییند. میییضییرر یبیی  هاد کشورهاد خارجی داراد حو قبییورگذارد، و کشتیهاد دریایی  أثیر می

شییود. با وجییه بییه میییالمللی  وسط دولت ساحلی انجام رانی بینپت از اقالن به کشتی  ر، صرفاًرضقبور بی

مسیرهاد جییایگزین امیین ی ضرر، اگر حو قبور بی  اقمالم ررات کنوانسیون ح و  دریاها در مورد  ضمین  

 ,Heinegg, 2008) «ل محسییوبالملیی بییین  ح ییو قضانها گذاردگونه مینرا به سهولت فراه  نکنند، این

p.596) المللی کشور مربوطه را در پی خواهد داشت. و مسئولیت بین 

هاد دریایی در دریاد سرزمینی دولت دیگر قبل از وقییوع مخاصییمه مسییلحانه، ن ییض در م ابل است رار مین

اهیید بییود؛ زیییرا خو ریاهییاو  دح یی ن ویکنوانس این امر همچنین ن ض باشد.( منشور ملل متحد می4) 2ماده 

هییاد یییک کشییور خییارجی بییراد قبییور از آبضییرر  بیییحاکمیت کشور ساحلی، حو قبور  ن ض  بر  وه الق

، اصییوالً قبییور مییادامی ح و  دریاها کنوانسیون 19طبو مادهء  سرزمینی دولت دیگر، را ن ض خواهد کرد.
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 ضییح اسییت کییه کشییتیوای  اشیید.نبحلی سییا تگردد که مخل صلح و آرامش و امنیّت دولیی ضرر  ل ی میبی

زمینی کشییور دیگییر رگذارد و یا پاکسازد مین در دریاد سیی دیگر که اقدام به قملیات مین  متعلو به کشور

ضرر بوده است. این مسئله در پرونده کانال کورفو مورد  وجه  واند ادقا کند که قبور آن بینماید، نمیمی

 (.Letts, 2014, p.465) قرار گرفته شده است«
 

 ر دریاییالجزایخطوط مجمع المللی وهای بینتنگه 

هاد دریایی در زمان صلح، ممکن است با ح ییو  شرایط خاصی وجود دارد که طبو آن است رار مین

هییا در کییارگیرد مییینهمتناقض باشد. دو نوع از آشکار رین  ضییادها بیی  موجود در کنوانسیون ح و  دریاها

 ,Letts) باشییدالجزایییر میییهاد مجمییعوط آبطخالمللی یا در بینیانوردد در ادربهاد مورد استفاده  نگه

2016, p.563الجزایییر دریییایی المللی و خطوط مجمعهاد بینهاد دریایی در  نگهریختن مینوجود (. بااین

 وططخالمللی و هاد بینهاد جنگی در  نگهطورد که برخی بر ممنوقیت ریختن مینمحل  وافو نیست، به

هییاد از حییو ناشی از این اصل است که  مام کشییتی و آن صلح  وافو دارند.  یر دریایی در زمانالجزامعمج

 ، و(Seify et al., 2019, p.157) باشییندالمللییی برخییوردار میییهاد بییینآزادانه قبور  رانزیت از طریو  نگه

 بور  رانزیییت را بییه وانند قمین  یل، در زمان صلح، کشورهاد ساح1982کنوانسیون    44و    38براساس مواد  

رانی در رابطه با  نگه مورد استفاده براد کشتی (.Kraska, 2010, p.55) و یا  علیو کنندهر منظورد ممنوع 

دارد الجزایییر( اقییالم میییدر رابطه با کشورهاد مجمع  54)و ماده    44المللی و رژی  قبور  رانزیت، ماده  بین

صورت آگاهی از وقییوع هرگونییه خطییر   رد رانزیتی شوند و    انع قبورد مایبنهاد ساحلی مجاور  که یدولت

 ,Letts, 2014) «انجییام دهنییدرا رسییانی مناسییب براد ناوبرد و یا پرواز در داخل و یا در امتییداد آن اطییالع

p.465.) امزلیی کییه اییین ا کار گیردهاد بها را به شیوه بتواند مین دالجزایرکه دولت ساحلی یا مجمعمگر این 

هاد مسلح در زمان صلح از آنجا که کارگیرد مینه، بروازاین  (Letts, 2016, p.563)   ض نکنداسی را ناس

المللییی یییا خطییوط دریییایی هاد بییین وان در  نگهآمیز دارد را نمیرانی صلحمخاطرات فراوانی براد کشتی

هییاد کنتییرل شییده جاکییه میییننآ از ن(. لیکNaval Mine Warfare, 2001, P.59) الجزایرد قرار دادمجمع

 وسییط دولییت سییاحلی در   هییاآنکییارگیرد  هثیرد بر قبور  رانزیت ندارد، هیچ دلیلی براد رد حو بأ   چیه

-رانییی مجمییعالمللی وجود ندارد. برداشت مذکور با جرح و  عییدیل الزم، بییر خطییوط کشییتیهاد بین نگه

 (. Kazemi, 1987, p.176) (Heinegg, 2008, p.595) شودالجزایرد ه  اقمال می
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 ارج از حاکمیت کشورهاخ یاهآب

هییاد هییاد ملییی( و آبهاد  حت حاکمیت کشورها )آبطورکلی به آبهاد دریایی بهآب  اساساً 

دولت ساحلی حو  هاد ملی صرفاًشوند، در آبالمللی(   سی  میهاد بینخارج از حاکمیت کشورها )آب

هییاد ملییی در آب وانند اقییداما ی را یبا اجازه دولت ساحلی م نها    لود  رحاکمیت و صالحیت دارد و سای

المللی؛ منط ه نظارت، منط ییه انحصییارد اقتصییادد، و دریییاد هاد بینمنظور از آب  روازاین  ؛قمل آورندبه

 زآمییی رانی و استفاده صلحالمللی با اصل آزادد کشتیهاد بینهاد جنگی در آبریختن مینباشد.  آزاد می

هییا باییید بییه آزادد دولییت روازاییین(. UNCLOS, 1982, Arts.58-87) اسییتاد آزاد، در  ضییاد ریاهیی د از

آمیز احتییرام صلح  و استفاده از دریاد آزاد براد اهداف صرفاً  هاآندریانوردد در ماوراد دریاد سرزمینی  

، و  عهیید دولییت صییلح انزمیی  رالمللییی دهاد بینها در آبطورکلی قواقد مربوط به ریختن مینبگذارند. به

-UNCLOS, 1982, Arts.56) باشییدها نامعین میییرابر ح و  سایر دولتبه اقدامات م تضی در ب گذارمین

انیید. هاد نظامی نیز رویه یکسانی نسبت به اییین امییر نداشییتههاد ح وقی و دستورالعمل(. البته دیدگاه 58-87

کنترلییی، مخییالف   هییاد مسییلح یییاواه بییا مییینلی خملالنهاد بیگذارد در آب« معت د است که یمینهینگی 

گییذارد در رفته قواقد مربوط بییه مییین کارههاد برسد بسته به نوع میننظر میاما به الملل است«.نح و  بی

 احوال مربوطییه نیییز دارد  شرایط و اوضاع وبستگی به  هاآنکارگیرد  هالمللی متفاوت باشد، و بهاد بینآب

(Seify, et al., 2019, p.155.) 

 پییی در را نتیجه این اقتصادد انحصارد منط ه و قاره  فالت به ساحلی دولت حاکمیت  سردمقد

 خییاطر رمییوسان دستورالعمل هاد نظامی مستشنی شوند.فعالیت صحنه از نتوانند این مناطوداشت،  خواهد

  عهییدات سییایر و ح ییو  هب لومع   وجهی ییدریا قلمروهاد  مام در ملزمند هادولت که سازدمی نشان

 دولت  کالیف و ح و  به م تضی  وجهبایستی ها که دولت داردمی بیان نیز 34 ماده  و دبنماین هادولت

 باشییند داشییته دریییایی زیسییت محیییط از حمایییت و اقتصییادد منابع از برداردبهره  و کاوش مثل ساحلی

(Zamani, 1996, p.20.) رژییی   ردد اقتصییادد و فییالت قییاره حصییاران، تربا  وجه به شناسایی مناطو نظییا

رانی در دریاد )اصل آزادد کشتیهاد اضافی خاصی بر این حو نامحدود  ها، محدودیتح و  مدرن دریا

کنوانسیییون ح ییو  دریاهییا مجییوز  58(. بنابر بند اول مییاده Heinegg, 2008, p.546) وارد شده استآزاد( 

لیحات در منط ییه سیی  قملیییات نمایشییی و  مییرین در  گیییجن دهییاحییو کشییتی  ازجملییههاد نظییامی،  فعالیت

کند کییه سایر دول را ملزم می 58ماده  3رد اقتصادد قابل استنباط است. در برابر این نوع مجوز، بند انحصا

هنگام استفاده از ح و  خود، در منط ه انحصارد اقتصادد را مدنظر قرار داده و ح و  دولت ساحلی را به
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الملییل وضییع گردیییده بییین  ن و سایر م ررات ح و ویبر طبو مفاد این کنوانسکه    رای  لحم ررات دولت سا

 است را مراقات نمایند. 

هییا گییذار بایسییتی بییه سییایر دولییتشود، دولت مییینهاد دریایی انتخاب میکه ریختن مین  مکانیدر  

-ها براد بهره ولتد یراساد با حو دولت مربوطه و اخطار بدهد و  ضمین کند که چنین میدان مینی مداخله

به حمایت و را گذار بایستی  وجه م تضی هاد مینبراین دولتنداشته باشد. قالوه   مذکور  طوامن  بردارد از

 ,Mundis, 2008) حفاظت از زندگی دریییایی در منط ییه انحصییارد اقتصییادد و فییالت قییاره داشییته باشییند

p.172) (San Remo Manual, 1994, para.35 .)د آزاد ایمربوط به در 1958انسیون ونک  2 ه داموجب مبه

 وانیید هیییچ دولتییی نمییی هییا بییاز اسییت و، دریاد آزاد به رود کلیه دولت1982کنوانسیون    89و    87و مواد  

گذارد در دریییاد آزاد نکتییه در بحث مینمنظور حاکمیت بر قسمتی از آن داشته باشد.  ادقاد مشروقی به

لزامییا ی مورد  وجه قییرار گیییرد، ا  نهایی  1982ح و  دریاها    وننسیاونک بایستی براساس  قابل  وجهی که می

، در و ...آزادد پییرواز؛  ؛  رانیییآزادد کشتیها با وجه به ح و  سایر کشورها از قبیل:  است که براد دولت

کنوانسیییون ح ییو    88قبییار ی دیگییر، اگرچییه مییاده  کنوانسیون ح و  دریاها درج شده اسییت. بییه  87ماده  

( 87اییین نکتییه باییید در پر ییو مییاده )در نظر داشته اسییت، امییا  آمیزرا براد م اصد صلح  هاریاد  ظفدریاها، ح

المللی« و الزام به یرقایت م تضی« کنوانسیون در نظر گرفته شود، در مورد هر دو اصطالح یسایر قواقد بین

هییاد از مییینن   ییوایمیی نکنندگان در دریاهاد آزاد مشهود است. براین اسییاس،  دیگر ح و  مشروع استفاده 

قنوان ابزارد بییراد حمایییت  لییویحی از حاکمیییت اسییتفاده نمییود، زیییرا اییین امییر د آزاد بهایدریایی در در

( منشییور 4) 2( کنوانسیون ح و  دریاها و ممنوقیت  هدییید یییا اسییتفاده از زور در مییاده 87با ماده )  ماًیمست 

ه بییراد نظییامی کیی  فادقت بییه اهییدیایی باید بهدرین م داهسازمان ملل متحد در  ضاد است. بنابراین، میدان

اسییتعمال اییین ح ییو  مسییتلزم رقایییت  درنهایت(. Letts, 2014, p.466) اند محدود شودشده  تی أس هاآن

 نباید  هدیدد براد  مامیت ارضییی کشییور سییاحلی ایجییاد کنیید هاآنباشد و اقمال ها میمنافع دیگر کشتی

(Henderson, 2006, p.62.) 

 

 دریایی گذاریتری مرتبط با مینسگالمللی دادآراء دیوان بین یللحت

شییود. در قرفی، منتسب بییه دولییت ایجییاد مییی ونی از ن ض معاهدات و قواقد ح و یک قمل غیرقان

المللییی نویت مربوط به مسئولیت دولت براد اقمال متخلفانه بین وان در طرح مواد پیشمورد مسئولیت می

ا  وجییه بییه ن ییض براد طرح مسئولیت دولت بیی  ارل، مجموقه از اصول کلی خاص ملالنبیکمیسیون ح و   
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-بییین  ح و   موجب  به  دولتی  ارگان  هر  کلی رفتارطور، به1المللی در اثر قمل متخلفانه یافتیک  عهد بین

د هییاو ارگییان گذارد غیرقییانونی  وسییط یییک دولییتاگر مین  بنابراین،  .شودمی   ل ی  دولت  آن  فعل  الملل

الملییل، مسییئول ضرر شود، آن دولت طبو ح و  بینرانی بییبه کشت  بورود آسی، منجر بهبه دولت  تهبساو

باشد. این اقدام ممکن است مبنایی براد مسئولیت بعدد در فرایند دادرسییی اش میالمللیقمل متخلفانه بین

اذ قملییی طبییو دکتییرین  خیی ا  اییی و  دیده براد ا خییاذ اقییدامات مت ابییل  شود، یا ح ی براد دولت زیان  قضایی

-گذارد، ممکن است حتی اقدام دولییت مییینم یاس و آثار آسیب ناشی از میند. البته بسته بهشاضرورت ب

هییایی قنوان دفاع مشروع به دولت یا دولییتزور را بهگذار یک یحمله مسلحانه«  ل ی شود که حو  وسل به

 International) د شییده اسییت را افییزایش دهییدارو نازییی  هییاآنواسییطه اییین حملییه بییه طور مست ی  بهکه به

Security Department, 2014, p.5 .)المللییی  عیییین وسیله استانداردهاد بییینواقع، مسئولیت حمالت به در

دیده مانند ژاپن مجاز به استفاده هاد زیانشود. در صورت  أیید حمالت از سود کشورد خاص، دولتمی

هسییتند. دیییوان المللییی و رقایییت ح ییو  بییین یاز ادامه اقدامات غیرقانون ردگیولج از اقدامات قانونی براد

قنوان یک قاقده کلی، المللی دادگسترد این مسائل را در سه پرونده مه  مورد  وجه قرار داده است، بهبین

 و لییفختم  ها در حوزه مسئولیت ح وقی کشورگیردکند  ا با برخی از نتیجهالمللی کمک میبه جامعه بین

دیییوان کییه  درأنظر از اییین سییه حال صرفکارد مناسب ارائه نماید. بااینه دیده راح و  کشورهاد آسیب

شود، رویکرد کلی، کار دیوان براین است، اول، شواهد را از قبل از وقوع به مین دریایی مربوط می ماًیمست 

ر ارت ارزیابی شییده مییورد بررسییی قیی امها از و جدا ا هاد اثباتقنوان استاندارد و روشخصوص بههحادثه ب

قنوان یک و انتساب به گرفتقنوان یک  صمی  قضایی در نظر ر ذهن انتساب را بهدهد. دوم، همیشه باید د

 & Kraska) صورت متفاو ی مییورد ارزیییابی قییرار گرفتییه شییده اسییتالمللی، اغلب بهموضوع سیاست بین

McLaughlin, 2019.) 

 
 علیه آلبانی(  یسگلنا)  ورفوقضیه کانال ک

از ارهاد ساحلی آلبانی بر رود دو کشتی جنگی انگلیسی در حال قبییور ب، آ ش1946  مه سال  15در  

دولت انگلیت نسبت به این موضوع اقتراض نمود و اقالم داشت که حو قبور   .آ ش گشودند نگه کورفو 

را   بل آلبانی قبور هر نوع کشییتی ام  رد  .است  رسمیت شناخته شده الملل بهها در ح و  بینضرر از  نگهبی

________________________________________________________________ 

1 . Article 1 – 3 and article 12 – 15, Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, GA 

Res 56/83, UNGAOR, 56th Session, Annex, Agenda Item 162, UN Doc A/RES/56/83, 2001. 
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نمود. در نتیجه این حمییالت، نیییرود دریییایی انگلیییت بییا اقییزام چهییار کشییتی منوط به اجازه دولت آلبانی  

هنگییام ، دو ناوشییکن انگلیسییی بییه1946اکتبر سال    22جنگی دستور قبور از کانال را صادر کرد. در  اریخ  

و تانیییایی و خدمییه کشییتی یرافسییر ب 45منجییر بییه مییر    که  ددنکر  دبرخور  هاد دریایی نگه با مین  زقبور ا

(. پت از این حادثییه Mirabbasi & Sadatmidani, 2013, p.109) نفر دیگر گردید 42زخمی شدن  عداد 

 مییین کشییف گردییید  22روبی در دریاد سرزمینی آلبانی نمود و در اثییر اییین قملیییات  انگلیت اقدام به مین

(Corfu Channel (UK v Alb), 1949, para.32-33 .) 

هایی در دست نبوده، شواهد مست یمی براد ار باط آلبانی به است رار چنین مین که  ر داشتاظها  دیوان

 گذارد یبدون اطالع دولت آلبانی انجام شده باشد«. درو دیوان هنوز ه  به این نتیجه نرسیده است که مین

 باشدور دولت آلبانی میصقاست. بنابراین شواهد نشان از  ه  دون نبگذارد بدون اطالع آلبانی ممکواقع مین

(Corfu Channel (UK v Alb), 1949, para.22 سپت، دیوان کشف کرد که آلبانی متعهد بییوده اسییت .)

هییدد رسانی نماید و آلبانی در انجام چنین  عها اطالعهاد موجود در کانال، به همه کشتیکه در مورد مین

الهییه، اساسییی هسییتند،  1907کنوانسیییون هشییت   ساسبرا نها که چنین  عهدا ی نه  اچر  .است  قصور ورزیده 

بلکه براساس اصول کلی و همچنین اصول شناخته شده از قبیل: اصل بنیادین مالحظات بشردوسییتانه، حتییی 

 ی« وقضیه کانال کورفو، دیوان حییو یآزادد ار باطییات دریییای در .در صلح بیش از جنگ قابل اجرا ر است

و بر هر ح ی که آلبانی مدقی بود که   ،رسمیت شناختطریو  نگه را به  ضرر غیرقابل  علیو ازقبور بیو  ح

 Seify et) قمل آورده اسییت  ییرجیح داده شییدبراساس حو حاکمیت ملی خود از قبور از  نگه ممانعت به

al., 2019, p.157)،  اسییت ده وبیی  خییودنی مراقبییت م تضییی از دریییاد سییرزمیآلبانی متعهد بییهو (Zamani, 

2019.) 

در  منط همسئولیت به آلبانی، هیچ اختالفی نسبت به این مسئله وجود نداشت که این تساب  نادر بحث  

نظر دیییوان بییراد گذارد شده است. بهمین  راًیاخبوده است که  روبی شده است و منط ه امن  مین  1945سال  

ها را کار گذاشته مین دبیند که آلبانی خوق یده نمی نیا د به وجه جدبه  عیین مبناد مسئولیت آلبانی، نیاز 

 واند با این واقعیت مسل  که در ساحل آلبییانی ف ییط چنیید لیینج و قییایو مو ییورد وجییود دارد، و نمی  ،است

براین هر ادقایی مشابه این ادقاد انگلیییت ) بییانی قالوه  .(Ziaeibigdeli et al., 2013, p.11) سازگار باشد

هییاد کییه در اییین قضیییه وجییود نییدارد و منشییأ مییین اسییتن  اناد از اطمیود( نیازمند درجهسالگوبا یآلبانی  

 ,Mirabbasi & Sadatmidani) هاد سرزمینی آلبانی کماکان محل اختالف استکارگذارد شده در آب

2013, p.110 .) 
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گییردد کییه ن نمیییاییی   بموجیی   اندهاد آلبانی قرار داشتهها در آبق یده دیوان صرف این ح ی ت که مینبه

(. از سود Mirabbasi &  Sadatmidani, 2013, p.111) ود به این کشور منت ل گرددقدمسئولیت اثبات 

مین دلیل مسییت ی  أکند،  هیه و  دیگر، کنترل انحصارد که یک کشور در محدوده مرزهاد خود اقمال می

 سییازدد داشییت، غیییرممکن میییاهیی وخپییی  الملل دردر صورت ن ض ح و  بین  آن راوقایعی که مسئولیت  

(Ziaeibigdeli et al., 2013, p.11در این حالت در صورت ن ض ح ییو  بییین .) الملییل احتمییال مسییئولیت

نحو آزاد رد به استنباط از وقییایع و امییارات یان دیده باید مجاز باشد بهصورت کشور زوجود دارد. در این

 ه  پیوسته که منط ییاًاد از وقایع بهمی که بر رشتههنگای  میقنوان دلیل  مسک جوید؛ چنین ادله غیرمست به

 Ziaeibigdeli) گردد، مبتنی باشد، باید ارزش و اهمیت خاصی براد آن قائل شدبه نتیجه واحدد منتج می

et al., 2013, p.12.) نماینیید، میییمییی دیی أق یده دیوان در این قضیه دو دسته از ح ایو که یکدیگر را به-

گییردد. گیرد آلبانی پیش و پت از وقوع حادثه باز میییرند. دسته اول به موضعیبایستی مورد بررسی قرار گ

هییاد ته کنتییرل بیشییترد بییر آباد صورت پذیرفته اسییت کییه اییین دولییت  ییالش داشیی گذارد در دوره مین

الزامییی دانسییته بییود، اییین مراقبییت در سرزمینی خود داشته باشد و به این دلیل مجوز قبلی پیییش از ورود را  

اطییالع را نامحتمییل زور نیز گردیده است. موضییوقی کییه ادقییاد قییدمبرخی موارد حتی مشتمل بر  وسل به

نسییبت بییه فعالیییت   د حییوزه مییین مطلییع گردییید، شییدیداًوجییوقالوه هنگامی که آلبانی نسبت بههسازد. بمی

دارد، الملییل اقییالم میییآلبانی بدان گونییه کییه ح ییو  بییینگذارد اقتراض نمود.  انگلیت و نه نسبت به مین

اش قالوه این کشور هیچ رسیدگی قضایی که بر قهده هها را از وجود حوزه مین مطلع ننموده است. بکشتی

گییر اییین موضییوع اسییت کییه گیرد  نها نشییانقمل نیاورد. این چنین موضعهقضیه ب قرار داشته بود را در این

 Mirabbasi) دار وضعیتی بوده که موضوع مبه  باقی بمانییدگذارد مطلع بوده و طرفآلبانی نسبت به مین

& Sadatmidani, 2013, p.111.) 

گییردد. از منظییر از میییگییذارد از سییاحل آلبییانی بیی دسته دوم از ح ایو به امکییان مشییاهده قمییل مییین

انیید. در اییین بییه سییاحل بییوده  هییا نزدیییکقییالوه مییینهبیی  ،باشییدسهولت قابل مشاهده میجغرافیایی، کانال به

اند که پت از  ح یو و بازرسی از محییل بییه خصوص کارشناسان دریایی منتخب  وسط دیوان گزارش داده 

ریییزد را مشییاهده نمییود و در شییرایط ابییرد ینهاد م وان حوزه صورت قادد میهاند که باین نتیجه رسیده 

گییذارد را ببیننیید. دیییوان بییه اند قملیات مین وانستهیشده نگهبانان ساحلی مچه از دوربین استفاده میچنان

بییانی در سییواحل، اقییالم داشییت هییاد دیییده ها و اقالمیه آلبانی مبنییی بییر وجییود پسییتاستناد همین گزارش

 (. Mirabbasi & Sadatmidani, 2013, p.112) اندده بوده گذارد از ساحل قابل مشاهمین
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 )نیکاراگوئه علیه ایاالت متحده( نیکاراگوئه در و علیه نظامی  های نظامی و شبه فعالیتقضیه  

مسییئولیت  المللییی دادگسییترد،، دیییوان بییین1986نظامی در سییال هاد نظامی و شبهفعالیت در پرونده 

اییین قملیییات، در اثییر هاد نیکاراگوئییه را بررسییی کییرد. ور مخفیانه در آبطبهقملیات ریختن مین دریایی  

نفر مجروح و منجر به مر  دو نفر  14 و ،ه آسیب رسید هاآنکشتی  خریب یا به   12د، رنیکاراگوئه ادقا ک 

 از بررسی وقایع، این موارد را اثبات در این قضیه دیوان پت  .(Kraska & McLaughlin, 2019) شده است

 کییاآمریبه نهادد از دولت    1984، یا اوایل سال  1983در اواخر سال    آمریکایابد که رئیت جمهور  می  شده 

بلییوف«، هایی در بنادر یالمین 1984در اوایل سال  ؛تاس داده مجوز کارگذارد مین در بنادر نیکاراگوئه را 

-ا دریاد سرزمینی نیکاراگوئه، بییهلی یهاد داخینتو« و یساندینو« یا نزدیک به این بنادر، خواه در آبریکو

انیید و  حییت نظییارت و یییا ن قمییل کییرده وسیله اشخاصی که از آن سازمان پول گرفته و یا طبو دستورات آ

ها و ، نه بیش از کار گذاشتن مینآمریکاکار گذاشته شده است؛ دولت    آمریکاپشتیبانی لجستیکی ماموران  

 نییداده هییا  وجییود و محییل مییینالمللی نسبت بییهرانی بینشتیبه ک نه بعد از آن، هیچ هشدار قمومی و رسمی  

(. Ziaeibigdeli et al., 2013, p.491) هییا پدییید آمییده اسییتیناست؛ و خسارت جانی و مالی با انفجییار میی 

هاد داخلی یا دریییاد سییرزمینی نیکاراگوئییه گذارد آبنماید، آمریکا با میناحراز می  درأ  6دیوان در بند  

الملل قرفی مبنییی بییر موجب ح و  بین،  عهدات خود را در برابر نیکاراگوئه به1984ال  ول سهاد اطی ماه 

ده از زور قلیه کشور دیگر، قدم مداخله در امور آن، قدم ن ض حاکمیت آن و قییدم اخییالل در قدم استفا

 .(Letts, 2016, p.554) آمیز دریایی ن ض کرده استبازرگانی مسالمت

ی )م االت مطبوقات و کتب مختلف( با احتیاط برخورد کرده است. دیییوان کتب  دیوان با برخی اسناد

 وانیید الوصف میقنوان مطالبی که معرساند، بلکه بهاد که وقایع را به اثبات میادله  قنواناین اسناد را نه به

از آن گییان که برخی وقییایع هسییت کییه هموجود یک امر یا ح ی ت را مورد  أیید قرار دهد و در اثبات این

اال رین سییطح کند. اما راجع به اظهارات نماینییدگان کشییورها کییه گییاه در بیی اطالع داشته باشند، قلمداد می

گیرد که اییین اظهییارات، زمییانی کییه وقییایع یییا رفتییار صورت گرفته است، دیوان این دیدگاه را در پیش می

دهد،  أیید و اذقان قرار می موردناخوشایندد را نسبت به کشورهایی که شخم گوینده نماینده آن است،  

بنییابر قضیییه (. درح ی ییت، Ziaeibigdeli et al., 2013, p.490) گییردداز ارزش اثبا ی خاصی برخوردار می

 واند از بیانیه و شواهد سیاسی، حتی ها در بعضی شرایط مینیکاراگوئه، مسئولیت مین و آسیب ناشی از مین

 آمریکاشهادت داد که  شود. خبرگزارد فدرال نیکاراگوئه یافتوجود شواهد فیزیکی، در  در صورت قدم

ه است. مدیر سیا، در مجلت سنا، شهادت داد که رئیت جمهییور ها حمایت کردگذارداز شورشیان در مین

هییاد این را انکار کرد. بییا  وجییه بییه اییین نشییانه «ریگانی این قملیات را مجاز دانسته است، اما  واقعاً  «ریگانی 
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واقییع، شییواهد  هاد نیکاراگوئه کار گذاشییته اسییت. درها را در آبمین  آمریکادریافت که    یوانگسترده، د

 هییاد مطبوقییا ی بییودطور کامییل براسییاس اظهییارات رسییمی و گییزارشبه  مسئولیت آمریکا   ریباً  مربوط به

(Kraska & McLaughlin, 2019.) آمریکییابییه  هاد نیکاراگوئه راگذارد آبدیوان با ارزیابی وقایع، مین 

 ,Nicar. V US, 2008) زور دانستبه منزله  خطی از اصل ممنوقیت  وسل به آن راقابل انتساب دانست و 

Para.227-238 ) .گذارد بنییادر، در  نییاقض آشییکار بییا آزادد پذیرد که میندیوان همچنین این ادقا را می

طییور دیوان بهبراین (. قالوه Nicar. V US, 2008, Para.270-282) استالمللی بینو بازرگانی  ددریانورد

و باشد، و بییا اییین اقییدام  نادر نیکاراگوئه میگذارد بمسئول مین  آمریکا عیین کرد که    درأ  8خاص در بند  

المللی ن ض  عهدات بینگذارد شده در دریا و در م ابل بنادر نیکاراگوئه هاد مینخوددارد از اقالم محل

 (.Ziaeibigdeli, 2015, p.259) نموده است

 
 علیه ایاالت متحده امریکا( ایران.ا.ج)  قضیه سکوهای نفتی

المللی نزدیک بحرین، با هاد بینو آمریکایی یساموئل بی. رابر ز«، در آب، رزمنا1988آوریل   14در 

 را هییاآنهاد نصییر و سییلمان حملییه کییرد و یک مین برخورد کرد؛ چهار روز بعد آمریکا،  وأمان به مجتمع

( و آن را به منزلییه دفییاع مشییروع  ل ییی کییرد. در قضیییه Ziaeibigdeli et al., 2015, p.394) اختمنهدم س

گذارد در آن زمان از سود هر دو دولت متخاص  در ورد ناو ساموئل با مین، دیوان بیان داشت که مینبرخ

گییذارد از سییود یییات مییینگرفته است. بنابراین مدارک موجود مبنی بییر قملجنگ ایران و قرا  انجام می

ه کشییتی سییاموئل بییا آمریکا براد اثبات مسئولیت ایران کافی نیست. از دیدگاه دیوان  نها مدرک اصلی کیی 

هییاد یافتییه شییده در آن مینی برخورد کرده که از سود ایران کار گذاشته شده اسییت، اییین اسییت کییه مییین

هایی که بر رود کشتی ایران اجر یافت مین  ملهازجهاد ایرانی )هایی مشابه مینمنط ه، داراد شماره سریال

البته ( Pakshir, 2004, p.95) کن قطعی نیستباشند، لکننده میشد( بوده است. این مدرک اگر چه داللت

حامل مین بوده، اما هییدف  کند کشتی واقعاًایران در خصوص کشتی ایران اجر این را متذکر شد و ادقا می

  .(Oil Platforms, 2003, Para.63) ه استیگرد بودبه محل د هاآنآن ف ط حمل 

قلت حمله به سکوهاد نفتی سییلمان و نصییر،  اد به شوراد امنیتدر نامه 1988آوریل  18در    آمریکا

گییذارد در مسیییر کشییتی سییاموئل اقمییال اظهار داشت این کشور حو دفاع مشروع خود را در پاسخ به مین

قبارت دیگر ادقاد کند که قابلیت اثبات اقتبار یا بهی  مرکز میبر وقایعدیوان ابتدا  ،حالنموده است. بااین

داشییتن موضییوع یابد حتی در صورت پذیرفتن و محفو  نگاه . دیوان در میاقمال حو دفاع مشروع را دارد

ن شییود. دیییوانظر دیوان، حمله مسلحانه به آمریکا محسوب نمیییطور فزاینده، این وقایع بهمسئولیت ایران به
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قرا  کارگییذارده -ها در آن زمان  وسط هر دو طرف متخاص  در جنگ ایرانگردد که آن مینمیمتذکر  

 ۀ وانیید در زمینیی رد  وسییط ایییران نمیییگییذاهاد مینت، بنابراین، دیگر ادله مربوطه به سایر قملیاتشده اس

 ,Ziaeibigdeli et al., 2015) گذارد خییاص قطعییی و مسییل  باشییداثبات مسئولیت ایران در مورد این مین

pp.401-402 گییذارد صورت مینبراین دیوان امکان به اجراء گذاشتن شدن یحو دفاع مشروع« در (. قالوه

با  وجه به قدم امکان اثبات  ازجملهگردد. اما با قنایت به کلیه شرایط، براد یک کشتی نظامی را منکر نمی

 وانیید ادقییاد حملییه بییه داشت که دیوان نمییی ئل اقالمگذارد قلیه کشتی سامومسئولیت به ایران براد مین

گذارد، از سود یک نهاد نامعین، قلیه یک کشییتی سکوهاد نفتی نصر و سلمان را بپذیرد. در پاسخ به مین

کلی و طییورون خسارت جانی، نه قملیات بهآسیب دیده ولی غر  نگردیده و بد  داًیشدجنگی آمریکا، که  

 وان با شرایط موجود در این قضیه هاد سلمان و نصر گردید، نمیخریب سکونه بخشی از آن که منتج به  

 ,Mirabbasi &  Sadatmidani) اسب در قالب دفاع از خییود قلمییداد نمییودزور متنقنوان نوقی  وسل بهبه

2013, p.175).    

 
 ریالمللی دادگستدر پرتو آراء دیوان بین شرایط حادثه بررسی اوضاع و احوال حاکم بر

خارجه ایاالت متحده، در روز حادثه ایران را م صر دانسییت. ود اییین ارزیییابی را بییر پایییه ر  امووزیر  

و با  ،ها« بیان کردحمالت اخیر مشابه ایران به کشتیی ات،  سلیحات مورد استفاده،  جربه موردنیاز« و یاطالق

بدون ارائه ، ه انگلیت نیزر امور خارج« وزیجرمی هانتاین ادله مسئولیت حوادث را به ایران منتسب نمود. ی 

ی نداری  کییه برداشییت آمریکییا را بییاور دلیلی : هیچ سند و دلیلی و به  بعیت از اظهارات یپمپئو« اظهار داشت

در ذیل سعی بییرآن   .1« رین متحد ماستنکنی . ما ارزیابی مست ل خودمان را انجام خواهی . آمریکا نزدیک

ها با مین در دریاد قمان در پر ییو آراء کشرایط برخورد نفتل حاک  بر شاست  ا با  حلیل اوضاع و احوا

 ها بپردازی .یل و رد این انتسابالمللی دادگسترد به  حلدیوان بین

 
 اوضاع و احوال حاکم بر شرایط با تأکیدی بر قضیه نیکاراگوئه علیه آمریکا 

کننیید  ییا ورد کنونی حمایت میکرد آمریکا در مبرخی به استناد این ادله از رأد نیکاراگوئه و از روی

 & Kraska)  بستن  نگه هرمز، نمایندرا مسئول حمالت اخیر مین، پت از  هدیدات متعددش براد  ایران .ا.ج

McLaughlin, 2019 .)کییارگیرد هورد بیی آاستدالل خود را مبتنییی بییر فیینایران .ا.جبراد محکومیت  هاآن

________________________________________________________________ 

1. https://www.mashreghnews.ir/news/967279, 26/03/1398. 
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هاد خاص، اقدامی هدفمند ر از ریخییتن ها به بدنه کشتیتند که نصب میندهند و مدقی هسها قرار میمین

هاد شناور متحرک یا ثابت، حاکی ت به استفاده غیرمست ی  از مینهاد شناور یا ثابت است. این امر نسبمین

قابییل   هییاد. این امر همچنین نیاز به قابلیتاستریزد آگاهانه و انتخاب اهداف از پیش  عیین شده  از برنامه

هییا را رود هاد مخفییی کییه مییینهاد پیشرفته یا  ی غواصان بسیار آموزش دیده و  کنیک  جملهاز وجهی،  

 رویییه-براین، رویکرد یبا ارزش بودن قییرائن« در مییورد پرونییده نیکاراگوئییه  دهند، دارد. قالوه رار میبدنه ق

-نتیجییهمایت از اییین اهد کافی براد حدهد که شونشان می  -ایران.ا.ج، رویه گذشته و بیانیه سیاسی  یسیاس

  .(Ibid) که ایران مسئولیت دارد، وجود دارد گیرد

ریییزد شییده قبلییی بییوده هییاد برنامییهگیرد حاصل طرحرسد این نتیجهر مینظاین درحالی است که به

-دیییدار میییرهبر ان ییالب ژاپن با   وزیرنخستدرست در زمانی که  قلیه کشتی ژاپنی،  است و با اجراد آن  

در آن و یییا طییرح پرونییده  منظییور  غییییر رویییهایییران بییه  شکست مذاکرات، فشار حداکثرد بردنبال  به  ،کرد

شییود، کییه پییت از نکته حائز اهمیت این است که این ا هامات در حالی مطرح میییباشند.  ت میشوراد امنی

 ر هرمزگان مست اییکش با اقدام سریع مرکز هماهنگی جستجو و نجات دریثه خدمه هر دو نفتدوقوع حا

خدمه کشتی نفر  21، و  1شناور اول( منت ل شدند خدمهنفر   23در بندر شهید رجایی، به بندر جاسک ) عداد  

یکییی از  .2دوم نیز با هماهنگی و هدایت همین مرکز از آب گرفته شده و  حویل شناور ناجی ایییران شییدند

ها است، بییه  وسط امریکاییئه شده   صاویر ارااست،  گردیده  ایران  .ا.جزنی قلیه  آویز ا هامقرائنی که دست

اثبات این امر برخوردار انتساب و  براد    از وضوح چندانیو    ح وقی هستندارزش  رسد قرائنی بدون  نظر می

سییازد و نمایشییی از سییود و ممکن است با  وجه به  وانایی کشور آمریکا و متحدان غربی شبیه  ،باشندنمی

ادقاد با رد کش ژاپنی یکوکوکا« ییا اکا کا ادا«، مالک نفت که ه  دیگر این استنکته مباشد.   هاآنخود 

اظهار  ،کشهاد حاکی از برخورد مین با این نفتگزارشن  ینادرست« خواندو با    خارجه آمریکاامور  وزیر 

 بییرخالف ادقییاد هییا در اییین دریییا اشییتباه اسییت.کشیروایت واشنگتن درباره نحوه حملییه بییه نفت :داشت

یییا مییین  وانیید کییار اژدر  پییت نمییی  ،باالد سییطح آب قییرار دارد  «کوکوکای فجار در کشتی  آمریکا، محل ان

________________________________________________________________ 

1. https://www.irinn.ir/fa/news/704025/ 
2. https://www.irinn.ir/fa/news/703978/. 
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نیز نوشت که این اظهارات با فیل  ار ش آمریکییا کییه نیروهییاد ایرانییی را مییته  بییه   «یتدپرسآسوشی .  1باشد«

  .2جداسازد مینی منفجر نشده از یکی از دو کشتی کرده بود، در  ناقض است

المللی مواجه با واکنش منفی م امات و ناظران بینایران .ا.جمریکا در ا هام زنی به براین ادقاد اه قالو

هاد حادثه دیده در دریییاد قلل انفجار نفتکشبردن بهخارجه آلمان اظهار داشت: براد پیوزیر  .شده است

 .را مییته  کییرد ییوان ایییران نمیییشییده آمریکییا  ارائهو با ویدئود  ،قمان به اطالقات معتبر و موثو نیاز است

حادثه دریاد قمان را در  ایران  .ا.جمشاور، مسئول سیاست خارجی ا حادیه اروپا ه  ادقاد امریکا در ن ش  

در  هییاآنکییه ها بازیگرانی بسیار مع ول هستند اظهار داشت؛ اینکه ایرانیبا بیان اینو  ،غیرقابل باور دانست

یکییار مع ییولی نیسییت«. روزنامییه  ،نییی حملییه کننییدران بییه کشییتی ژاپژاپیین در  هیی   وزیرنخسییتزمان حضور  

فاقی نوشت: هیچ دلیلی درباره ن ش  هران براد حملییه گر مسائل دن ل از یک  حلیل ایمز ه  به  نیویورک

به  انکرهاد نفتی در دریاد قمان وجود نییدارد، و محیییط دریییا فضییایی اسییت کییه امکییان انجییام اقییدامات 

-هایی براد  شدید مصنوقی اوضاع در منط ه از جامعه بیییناقالم  الشروسیه نیز با  .3ساختگی وجود دارد

. همچنین بالفاصییله 4رد سریع و شتاب زده بر پایه ادقاد آمریکا خودارد کنندگیخواهد از نتیجهالملل می

گییه مین امنیییت  نأاظهار داشییت: مسییئولیت  یی سخنگود وزارت امور خارجه    «موسودی  پت از وقوع حادثه

بییراد   امییا ظییاهراً  .هاد سانحه دیده را نجییات دادییی  رین زمان ملوانان کشتین است و در سریعهرمز با ایرا

 هییاکشنفییتبار  مردان آمریکایی مته  کردن ایران در حادثه مشکوک و  اسفو سایر دولت  «پمپئوی د  آقا

هییا، بییا نفییر اول ن براد کاهش  نشژاپ  وزیرنخستکه   رین کار است. در حالی رین و ساده انگارانهراحت

ها در منط ه است و چه الشهاد پنهان به دنبال اثرگذارد بر این  در حال دیدار است کدام دستایران .ا.ج

 .!5برند؟کسانی از آن سود می

. اسییتزاد منط ه یکی دیگر از ح ای ی که در این قضایا باید مدنظر قرار داد وضعیت  نشهمچنین،  

که اگییر  هدیدا ی از قبیل بستن  نگه هرمز و یا اینایران .ا.جم امات دولت  اوقات، برخی از  شاید در برخی

شود را مطرح کرده باشند، اما اوضاع و احییوال حییاک  بییر نفت هیچ کشورد صادر نمینفت ما صادر نشود  

 ه است که از سییودها متناسب با  هدیدا ی بوداین واکنش  گاننظر نگارندشرایط را نباید فراموش کرد و به

________________________________________________________________ 

1. https://www.irinn.ir/fa/news/704405/. 
2. http://akharinkhabar.ir/politics/5361249/. 
3. https://www.irinn.ir/fa/news/704405/. 
4. https://www.irinn.ir/fa/news/704405/ 
5. https://www.irinn.ir/fa/news/704342/ 
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را ان  ایر.ا.جآمریکا صورت گرفته است. چرا که در طول یک سال گذشته آمریکا با خروج از برجام بارها  

هاد زیادد براد ایجاد ائتالف قلیه ایییران نمییوده اسییت. در خصییوص به گزینه نظامی  هدید نموده و  الش

اند، پت اء مختلف  هدید نموده درات نفت به انحرا به جلوگیرد از صاایران .ا.جها بارها نفت نیز آمریکایی

 ییوان دلیلییی بییراد از انتظار نیست و نمیییدر چنین شرایطی امکان چنین بیانا ی از سود م امات ایرانی دور  

اقدام به بسییتن  نگییه هرمییز ننمییوده ایران .ا.جانتساب باشد. چرا که در قمل و حتی در زمان جنگ  حمیلی، 

وابستگی ایران به  نگه بسیییار بیشییتر از   درنهایتالش کرده است.  ن امنیت منط ه  میأاست و همواره براد  

 . استسایر کشورها 

دالیلی که موجب ا هام زنی آمریکا به ایران شده اسییت، اسییتناد بییه  خصییم و  جربییه   یکی دیگر از

 جربیییات زیییادد  دارادایییران .ا.جصحت است که م رون به هایی است. البته،مورد نیاز براد چنین قملیات

 ادفییارس و نیروهییاد فرامنط ییه وان  وان رزمی کشییورهاد حییوزه خلیییجاما نمی  ،باشدمی  خصوصین  ادر  

ریییزد هاد مشترک مییین ا کنون چند بار قملیات 2012در منط ه غرب آسیا را نایده گرفت. از سال حاضر  

ر قالییب و دیگییر کشییورها دصورت مشترک با مشییارکت کشییورهاد قییرب و آمریکییا آورد مین بهو جمع

بحییرین  سییازد سییواحلروبی احتمالی  نگییه هرمییز و پییاکهاد دریایی به بهانه آمادگی جهت مینرزمایش

(. همچنییین در طییول چنیید سییال گذشییته، Zamani, 2019) (Khan, 2010, p.1صییورت گرفتییه اسییت )

کشییورهاد   وسط هاآنوهاد اند و اکثریت نیر رین  جهیزات نظامی مجهز شده کشورهاد قربی به پیشرفته

-صصین انگلیسیییاز متخ ،ناوهاد جنگی امارات متحده قربی و قربستاندر  معموالً ،بینندغربی آموزش می

 باشد.نمیدر منط ه مختم نیروهاد ایرانی صرفاً، این نوع  خصم، و شود آمریکایی استفاده می

 
 یه آلبانی()انگلیس علل کورفو  با تأکیدی بر قضیه کانااوضاع و احوال حاکم بر شرایط  

د، بایستی وضعیت هستنایران .ا.جمذکور به  برخی با استناد به پرونده کورفو، به دنبال انتساب حمالت

مشییکل  -باشد قایو سپاه پاسداران دهنده مشارکتاگر شواهد نشان-شناخته شود و بنابر رویکرد مسئولیت 

ست که شواهد موجود در مورد رفتار پت ود. نکته مه  این اشکمی در انتساب مسئولیت به ایران ایجاد می

د. بنابر اسییتدالل کنمی  ایران را مطرحمسئولیت    قنوان شاخصی از سطح مورد نیاز آگاهی،از حادثه ایران به

از قبیل شواهد مبتنی -)همانند آلبانی( نیز با شواهد وابسته به قرائن مر بط  ایران  .ا.جکانال کارفو، انکارهاد  

بییاز زده  و نیز رفتار پت از وقوع حادثییه کییه از ناوچییه ایرانییی و پرسیینل آن سییر  -و نوعر  وانایی، مالکیت  ب

قضیییه کانییال کورفییو بییا  گان(. از دیییدگاه نگارنییدKraska & McLaughlin, 2019) اسییتاسییت، متضییاد 

هییاد ایییران و ز آبکییه حملییه بییه دو  ییانکر فرا ییر احوادث اخیر دریاد قمان بسیار متفاوت است. ابتدا این
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داده  هاد ملی ایران و بیرون از  نگه هرمز و در منط ه انحصارد اقتصادد در دریاد قمان رخارج از آبخ

اد قطعی بییراد انتسییاب  واند قرینهاستناد به فیلمی مبه  که  صاویر آن وضوح چندانی ندارد، نمیو    ،است

. در خصوص نوع مین نیییز، مینییی مود که ساختگی باشد وان این شبه را ایجاد نکه میننامسئولیت باشد، چ

در و نکته حائز اهمیت اییین اسییت کییه   ،تباشد که اثبات نمایند مین متعلو به ایران بوده اسدر دسترس نمی

که مین دریایی قلیه یک هدف یا یک کشتی خاص هدایت شود، مین دریایی ی عیین این  کارگیردبهمورد  

در بحییث قییرائن . (Letts, 2014, p.447) دود و خییاص«رخی شرایط بسیار محبسیار دشوار است، مگر در ب

گیییرد نبییوده اسییت، و ان مشابه رویه آلبانی براد چنین  صییمی ایران به هیچ قنو.ا.جپت از حادثه نیز، رویه 

المللییی ن رین سطوح نه  نها انکار شده، بلکه از جامعه بیوسیله م امات ایرانی در قالیهاین وقایع بالفاصله ب

گییاه مسییئولیت اییین امییر را نپذیرفتییه یایییران هیییچ  در واقع،اند.  سازد وقایع شده ار  ح یو و شفافنیز خواست

در  کییهدرحالیآلبانی بییود،  که در قضیه کورفو ذینفع حادثه صرفاً(. نکته نهایی اینZamani, 2019) است«

ر دامیین زدن بییه اییین  واننیید دد شد و میییحال حاضر کشورهاد زیادد از وقوع چنین حوادثی منتفع خواهن

 حوادث ن ش داشته باشند.

 
 )ج.ا.ا. علیه ایاالت متحده امریکا(  سکوهای نفتیقضیه  با تأکیدی بر  اوضاع و احوال حاکم بر شرایط  

شییواهدد را در اییین  دیییوان طییور کییهکند، همییان ر قمل میدیوان در قضیه سکوهاد نفتی محتاطانه

این احتمال وجود دارد که در وضییعیت فعلییی،  رکیییب احتمییاالت،  امارقابل انکار بودند.  مورد یافت که غی

 هییاد نفتیییادگاه ناکافی باشد. در قضیه سکوهنوز براد د پت از حادثهاموال و نوع مدرک با فیل  فعالیت 

 جییارد حتییی هاد ها( در مورد کشتیاد از حمالت )و نه برخورد مینبر این ق یده بود که مجموقه دیوان

چییرا کییه  ؛کنییدو حو استفاده از زور در واکنش به این حمالت را فعال نمی 51ماده   الزاماًچ ،   ابع همان پر

مسئول است و دیوان  أیید کرد که  نها حمله به یک کشییتی جنگییی ممکیین ایران  .ا.جگز قبول نکرد که  هر

هییاد ه کشییتیبیی   هنییال کورفییو مسییئله حملیی است براد قبور از آستانه حمله مسلحانه کافی باشد. در قضیه کا

در نیکاراگوئه، اما . نادیده گرفته شد ،ملوانان کشته شده نظامی بودن و  اهکشتیبودن جنگی قلت  به جارد  

مجموقه حمییالت  چونهاد  جارد و ماهیگیرد بودند، کشتی  ،هاد آسیب دیده کشتیکه همه  وجود اینبا

در  درکییید، به این  ر یییب مییا کرگیرد یجهمورد استفاده از زور نتدر  دیوان    ،همراه بود  دبا اقدامات دیگر

وان یک آستانه حمله مسلحانه نداری . در نتیجه، در قنبه  ،هاد  جاردبه کشتی هاست الل جزئی از حمل مورد

فته یک کشتی جنگی هدف قرار گر  و  نیستمنتسب  ایران  .ا.جطور کامل به  برخورد مین به  چوناین مورد،  
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منشور ملل متحد بسیار محییل  ردییید  51ر مورد استفاده از زور  حت ماده ، اقمال قواقد پیشین دتنشده اس

 .(Kraska & McLaughlin, 2019) است

 ییرد از اثبییات را کییه در کانییال کورفییو و نیکاراگوئییه در قضیه سکوهاد نفتی استاندارد پایین دیوان

وهاد نفتییی شیییوه فییت کییه دیییوان در قضیییه سییک وان گمطرح شده است، را رها کرده است. در قوض می

نفتییی و نیکاراگوئییه،  رد از قضیه کانال کورفو براد انتساب پذیرفته اسییت. در قضییایاد سییکوهاد متفاوت

گییذارد دیوان شیوه انتساب مست ی  را پذیرفته است که در آن دیوان  صریح کرد که دولت مسئولیت مییین

ز ایاالت متحده انتظار ارائییه ادلییه غیرقابییل یه سکوهاد نفتی دیوان ادر قض(. Nessa, 2019) قهده داردرا به

گییذارد را هاد نظامی از طریییو موشییک و مییینه کشتیانکار و ادله کافی در اثبات ادقاد حمله مسلحانه ب

را قطعی ندانست و استدالل کرد چییون ایران  .ا.جریزد به  داشت، و ادله ارائه شده در خصوص انتساب مین

 (.  Sadatmidani, 2012, p.173) آیند، قابلیت انتساب به ایران را ندارندیرقابل انکار به شمار نمغی هاآن

 

 گیرینتیجه

کنوانسیییون هشییت  الهییه  نهییا .  شییوندقلمداد میاد دریایی،  هدید مستمرد براد امنیت دریایی  همین

ال اقمیی محییدودیت زیردریییایی   ماسیییهاد دریایی مینکارگیرد صرفاً بر به  ی است کهرژی  ح وقی خاص

اقمییال اصییول و  برالمللی دادگسترد ها و آراء دیوان بینرمو، رویه دولتدر دستورالعمل سان، اما  نمایدمی

 أکییید شییده اق  از زمان صییلح و جنییگ  هاد دریایی در هر شرایطی  مینکارگیرد  مربوط به  قواقد اساسی

المللییی ح متناقض بییا قواقیید بیییندر زمان صل هاوسط دولتدریایی   هاداستفاده از مینمبرهن است،  است.  

در مییورد دولییت  یالزامییا  رو،اشد. ازاییینالمللی بممکن است  هدیدد قلیه صلح و امنیت بیناما    ،باشدنمی

بییه روشییی اسییت رار یابنیید کییه بییا ح ییو  مشییروع دیگییر   هییاآن  کنییدمیییگذار وجود دارد کییه  ضییمین  مین

بییه اییین شیییوه گذارد است مین روشنارضی پیدا نکند. هاد دریایی،  داخل و  عکنندگان در قلمرواستفاده 

و اییین  رانی استگذارد، ن ض آزادد کشتیربوط به مینو بدون رقایت اصول و قواقد مدر دریاد قمان  

 بییه  بعیییت ازقربییی    -رو برخی کشییورهاد غربیییاین. ازشودمی   ل یالمللی  حادثه ن ض صلح و امنیت بین

واسطه پرونده نیکاراگوئه هبیشتر ب  هاآنگیرد  این نتیجه  که  ند.منتسب نمودن  ایرا.ا.جا، حمالت را به  آمریک

در حییوادث  مسییلماً شود که بیشتر بر قرائن و شواهد ح ی ی متکی بوده اسییت.شتیبانی میو سکوهاد نفتی پ

اسییاس بر مدارک قطعییی، و صییرفاً قلت قدم ارائه قرائن معتبر و داراد ارزش و ف د اسناد ودریاد قمان، به
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ایییران .ا.ج وان این حمالت را از لحییا  قضییایی بییه نمیاظهار نظرهاد سیاسی و قجوالنه کشورهاد ثالث،  

 منتسب نمود. 

مثییل اقییزام نییاو هواپیمییابر یآبرهییام   آمریکییا،و  حرکییات نظییامی    ،نظییامیاقتصادد و   هدیدات  ی یناً،  

را در پی خواهد داشت، و صرف ایران  .ا.جواکنش    ،بیشتر به منط هلینکین« و گسیل داشتن نیروهاد نظامی  

منط ییه بیییان  رایط و اوضاع و احوال حییاک  بییرشکه با  وجه به اظهار نظرهایی در خصوص بستن  نگه هرمز

ه  در شرایطی که هیچ مییدرک قطعییی باشد. آنایران  .ا.جانتساب حمله به    اد برقرینه   واندنمی  ،ه استشد

وجییود و ...    المللی، نظرات کارشناسان معتبر نهادهاد بینکار رفتههن بمالکیت نوع میبیل؛ مین،  دیگرد از ق

جاهت ح وقی در بر نخواهد برخوردار نبوده و  یاز وضوح چندان   کاء به  صاویرد کهبراین، ا. قالوه ندارد

درخواسییت  مییراه بییابعیید از وقییوع حادثییه ضییمن انکییار و رد انتسییاب مسییئولیت، ه  رویییه ایییران نیییز  داشت.

هییاد ح ییوقی در چنییین شییرایطی واکیینشبنییابراین، است.   و  ح یو در خصوص حوادث بوده زد  ساشفاف

کمک زیادد بییه ایییران بییراد پرهیییز از هرگونییه  یینش و ایجییاد حاک ، سب با اوضاع و احول  مناسب و متنا

بییا  وجییه   وجییود ونماییید. بییااین، میرا فراه  آوردایران  .ا.جانتساب مسئولیت    ۀزمین  هرگونه قرائنی که بعداً

ا ی بییه شییرح زیییر ددر آن قرار دارد پیشیینهاایران .ا.جشرایطی که در منط ه حاک  است و نیز وضعیتی که  به

 گردد: می ارائه

 ؛ایران.ا.جالملل از سود م امات بلند پایه پرهیز از بیانات و انتشار مطالب متناقض با قواقد ح و  بین -

صییورت مکتییوب بییه و حوادث رخ داده در منط ه و اقالم آن بهو به موقع نسبت به وقایع  واکنش شفاف    -

 ؛سازمان ملل

 ؛المللبینو روابط  یح وقموازین در چارچوب  ایران.ا.جاقالم مواضع  -

 ؛گذارد در دریاد قمانمسئولیت مین داوم انکار و رد انتساب  -

ین ابعییاد مختلییف  عییی   یییران و کشییورهاد منط ییه جهییتیاب صرفاً با حضییور ا شکیل یک کمیته ح ی ت  -

 حوادث دریاد قمان؛

برقرارد امنیت دریایی در  منظورورهاد منط ه بها خاذ سازوکارهاد امنیتی مناسب و دائ  با مشارکت کش -

 منط ه؛

گییرد کشییورهاد دوسییت و صورت مسییت ی  یییا بییا میییانجیبرقرارد روابط دوستانه با کشورهاد منط ه به  -

  .یههمسا
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