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پيشگفتار
اغلب مردم هنگامی که برای نخستين بار خبر يک تصادم دريايی را می شنوند، 
بسيار تعجب می کنند و البته در نظر اول، تصادم در دريا و برخورد دو يگان شناور با 
حرفه ای  دريانوردان  ديدگاه   امر  از  اين  می نمايد.  عجيب  آب ها  عظيم  پهنه  در  يکديگر 
عجيب نيست بلکه بسيار عادی و طبيعی است. در واقع يکی از مهم ترين عوامل نگرانی 
مسأله  دارند  عهده  به  را  مسئوليتی  شناورها  هدايت  امر  در  که  آن ها  بويژه  دريانوردان، 
احتمال تصادم و برخورد در درياست. خطرهای ناشی از تصادم در دريا نياز چندانی 
به توضيح ندارد و ناگفته پيداست که يک برخورد حتی جزئی چگونه می تواند به غرق 
شدن کامل يک يا هر دو شناور درگير منجر شود. غرق شدن يک يگان شناور در دريا 
ضايع  و  انسان ها  جان  رفتن  دست  از  سنگين،  خسارت های  آمدن  بار  به  با  همواره  نيز 
و  تنظيم  برای  مقرراتی  و  قوانين  رو،  اين  از  است؛  همراه  هنگفت،  سرمايه های  شدن 
کنترل حرکت ها و آمد و شد يگان های شناور وضع شده است. رعايت هر چه دقيق تر اين 
مقررات توسط کليه دريانوردان بسيار ضروری به نظر می رسد. اين قوانين که با عنوان 
همگی  شده اند،  تدوين  و  پايه گذاری  دريا  در  تصادم  از  جلوگيری  برای  و  راه»  «قوانين 
جنبٔه بين المللی دارند و در تمام آب ها و آبراه های آزاد جهان معتبر و نافذ هستند. شالوده 
دريانوردی در  متمادی  بشر، طی قرون  گرانبهايی است که  بسيار  تجربيات  قوانين،  اين 
درياها و اقيانوس های جهان و با دادن قربانيان بی شمار اندوخته است. افزايش جمعيت 
وابستگی  که  هستند  عواملی  ازعمده  روزافزون  شتاب  با  تکنولوژی  پيشرفت  و  جهان 
انسان به درياها را افزايش می دهند و ابعاد بهره برداری و رفت و آمد در آن ها را هر روز 
گسترده تر می سازند؛ بر اين اساس، قوانين راه نيز پيوسته در حال تکامل برای هماهنگ 

شدن با شرايط جديد و برخوردار از اهميتی فزاينده خواهند بود.
کتاب حاضر با عنوان «قوانين راه و وظايف افسر نگهبان در دريا» در پنج بخش 
بين المللی  مقررات  و  قوانين  کليه  برگيرنده  در  آن  نهگانه  فصول  و  شده  تنظيم  مشّخص 
اساسی ترين  از  قوانين  اين  از  آگاهی  درياست.  در  تصادم  از  جلوگيری  اصول  و  راه 
شناور  يگان های  فرماندهی  پل  در  مسئول  افسران  بويژه  دريانورد،  هر  نيازمندی های 
و  دريانوردی  تاريخ  در  ريشه  قوانين  اين  که  است  ضروری  مطلب  اين  توضيح  است. 
عرف دريايی دارند و بنابراين، با گذشت زمان، هرازگاهی مورد بازنگری قرار می گيرند و 



دستخوش دگرگونی های کلی يا جزئی ساختاری يا محتوايی می شوند.
در اين کتاب کوشيده ايم آخرين بازنگری ها و تغييرات را منعکس کنيم؛ از اين رو 
روشن است که در مواردی چند، مطالب با نوشتارها ی قديمی تر ناهمگونی دارند. بويژه 
از نظر ساختار و ترکيب مطالب، تغييرات به قدری است که گاه شباهتی با مدارک قبلی 

در اين زمينه وجود ندارد.
توضيح ضروری ديگر اين است که، واژه ها، اصطالحات و حتی ترتيب نگارش 
و  ويژگی  چنان  از  مفاهيم،  و  مطالب  بودن  بين المللی  و  حقوقی  لحاظ  به  آن ها،  درج  و 
بجا  بظاهر  چند  هر  سليقه،  اعمال  يا  ساده  ويرايش  يک  حتی  که  برخوردارند  حساسّيتی 
و خوشايند، می تواند مفاهيم اصلی را کامالً دگرگون سازد و چه بسا موجب لغزش و يا 
حتی گمراهی خوانندگان گردد؛ از اين رو در اعمال هر گونه تغيير يا تبديل حتی صوری 
و ظاهری، بايد دقت ويژه به کار رود و مفاهيم با نص معتبر قوانين مطابقت داده شود. 
کتاب     اين  مطالب  بازنويسی  يا  خواندن  در  رأی  به  تفسيِر  و  تعبير  از  که  می کنيم  توصيه 

به طور جدی پرهيز شود.
از خوانندگان و بويژه هنرجويان عزيزی که اين کتاب با هدف آموزش آنان نگارش 
همچنين  و  می کنند  مشاهده  که  را  ابهامی  و  ايراد  گونه  هر  می رود  انتظار  است،  يافته 
نظريه ها و پيشنهادهای سازنده خود را، در زمينه ساختار و محتوای اين کتاب از راه های 
ممکن با نويسنده در ميان گذارند و به اين ترتيب در بهسازی مطالب آن شريک و سهيم 

باشند. ان شاء...

مؤلف

هدف کلی

فراگيران در پايان اين کتاب خواهند توانست از قوانين راه که با آن در طول مطالعٔه 
کتاب آشنايی يافته اند، در هدايت کشتی و برای جلوگيری از تصادم استفاده کنند.


