هفته حقوق بشر امریکایی به روایت تاریخ
با نگاهی ویژه به سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران
چکیده

الهه جعفری

حقوق بشـر مهمترین دسـتاوردی اسـت که قدرتهـای بـزرگ از آن برای تحت
فشـار قـرار دادن کشـورهای دیگـر اسـتفاده میکننـد تا به اهـداف سـلطهگرانه خود
برسـند .نـکات قابـل توجـه در چنـد دهه اخیـر ،دخالـت ایـاالت متحده در مسـائل
امنیتـی جهـان اسـت کـه باعث ایجـاد ناامنـی و جنایات و کشـتار مردم بیگناه شـده
اسـت و در ایـن میان کشـور ایران بیشـترین صدمـه را از جانب امریکا متحمل شـده
اسـت .از جملـه جنایاتـی کـه امریـکا علیـه ایـران انجـام داده حملـه نـاوگان امریکا
بـه هواپیمـای مسـافربری ایـران در  12تیـر  1367بـوده اسـت .در ایـن مقالـه تالش
میشـود حوادث تروریسـتی که در  12تیر به وقوع پیوسـته اسـت ،تشـریح شـود تا
بـا بررسـی ابعـاد حقوقی در ایـن خصوص بـه روشـنگری بپردازیم.

فصلناهم مطالعاتی صیانت از حقوق زانن
کلیدواژه

حقـوق بشـر ،حقـوق بینالملـل ،نقـض حقـوق دریاهـا ،نـاوگان امریـکا ،هواپیمای
مسـافربری ایران
مقدمه

دولـت امریـکا ،علیرغـم ایـن کـه در گسـتره بینالملـل ،ژسـت دفـاع از حقـوق
بشـر را بـه خـود میگیـرد و جنگهـای خانمـان برانـدازی را در راسـتای اسـتیفای
حقـوق بشـر ،بـه راه میانـدازد ،امـا در پراگماتیسـت خـود دچار تناقـض گوییهای
فراوانـی ،در مـورد حقـوق بشـر اسـت .پـس از انقلاب جمهـوري اسلامي ايـران
برخـي كشـورها سياسـت خصمانـهاي را بـراي مداخلـه در امـور داخلـي ايـران و
تضعيـف قـدرت ايـران انجـام دادند .ايـاالت متحـده امريكا بـه عنوان سـردمدار اين
جبهـه از طـرق مختلفـي تالش در محدود كردن گسـتره شـمول حاكميـت جمهوري
اسلامي ايـران داشـته اسـت .هرچنـد ايـن كشـور در گذشـته نيـز در امـور داخلـي
ايـران مداخالتـي را داشـته اسـت ،امـا پيـش از انقلاب اسلامي در قالـب روابـط
دوسـتانه ايـن اهـداف را بـه پيـش ميبـرد ،امـا پـس از انقلاب در قالـب روابـط
خصمانه(.ضیایـی )1389 ،در واقـع ،جمهـوری اسلامی ایـران همگام با پیشـرفتها
و دسـتاوردها در حـوزه حقـوق بشـر ،از ابتـدای انقلاب اسلامی تاکنـون قربانـی
نقـض حقـوق بشـر بـه طـور گسـترده نیز بوده اسـت .شـهادت  17هـزار نفر انسـان
بیگنـاه در اثـر اقدامـات تروریسـتی ،شـهادت بیـش از  200هزار نفـر و مجروحیت
بیـش از  700هـزار نفـر در جریـان جنگ تحمیلی هفت سـاله ،شـهادت بیـش از 13
هـزار نفـر و مجروحیـت بیـش از  100هـزار نفر در اثر کاربرد سلاحهای شـیمیایی،
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شـهادت بیـش از 4هـزار نفـر از مأمـوران نیـروی انتظامـی و مـرزی در راه مبـارزه با
مـواد مخـدر و نقـض گسـترده حقـوق ملـت ایـران در اثـر تحریمهـای ظالمانـه و
غیرقانونـی تنهـا برخـی از ایـن مصادیق میباشـند .نکته مهمـی که نبایـد از آن غافل
شـد ،ضـرورت پرداختـن بـه ایـن موضوع اسـت ،اینکـه این اقدامـات یا بـا مداخله
و حمایـت مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم مدعیـان دروغیـن حقـوق بشـر بـه ویـژه آمریکا
صـورت گرفتـه اسـت .در ایـن پژوهـش قصد داریـم به این سـوال پاسـخ دهیم که
براسـاس موازیـن حقـوق بینالملـل آیـا قابل توجیه اسـت کـه هواپیمای مسـافربری
غیرنظامـی ،بـه بهانـه دفـاع از خـود ،مـورد حملـه نظامـی قـرار گیـرد؟ در پاسـخ به
ایـن سـوال ایـن فرضیه مطرح میشـود کـه سـرنگونی هواپیمـای مسـافربری ،کام ً
ال
مغایـر بـا معاهـدات حقـوق بینالملـل بوده اسـت و این عمـل ،اقدامـی تجاوزکارانه
در جهـت تضعیـف موقعیـت ایران محسـوب میشـود.
حقوق بینالملل هوایی و فضایی
کنوانسیون شیکاگو و سازمان هوایی کشوری ایکائو()ICAO

ایکائـو ( )ICAOدر  7دسـامبر

مدیریـت خطـوط هوایـی در سـطح

سـال  1944در ضمـن تنظیـم و امضای

جهـان اسـت ،امـا موجودیـت آن بـه

پیمـان حمـل و نقـل هوایی موسـوم به

طـور رسـمی در سـال  1947اتفـاق

پیمـان شـیکاگو تشـکیل شـد .ایکائـو

افتـاد .ایـران در سـال  1327رسـم ًا بـه

نهـاد تخصصـی سـازمان ملـل متحـد

پیمـان شـیکاگو و در نتیجـه بـه ایکائو

اسـت و وظیفـه آن هماهنگسـازی

پیوسـت .ایکائو بر اسـاس کنوانسـیون

اسـتانداردهای بینالمللـی پـروازی و

شـیکاگو ایجـاد شـده و بسـیاری از
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کشـورهای دنیـا بـه آن پیوسـتهاند.

وسـیله را ممنـوع اعالم میکـرد .پیمان

شـورای ایکائو نهاد اصلـی تصمیمگیری

شـیکاگو ،اصلـی قانونـی را مصـوب

در این سـازمان است و از نمایندگان ۳۳

سـاخت کـه مطابـق آن هـر کشـوری

کشـور عضـو ایکائـو که توسـط اعضای

بـر حریـم فضـای خـود ،حاکمیـت

مجمـع عمومـی بـرای مـدت سـه سـال

منحصـر بـه فـرد دارد .البته ایـن پیمان

انتخـاب میشـوند ،تشـکیل میشـود.

«دوآزادی» بـرای سـفرهای هوایـی در

پیمان شـیکاگو در  96ماده تدوین شـده

نظـر میگیـرد :حـق عبـور بیضـرر که

و در ضمـن آن بـر اصـول کلـی حقـوق

بـه خطـوط هوایـی غیرنظامـی اجـازه

بینالمللـی و هوانـوردی از جملـه اصل

میدهـد بر فـراز اراضی دیگر کشـورها

حاکمیـت دولتها بـر قلمـرو و تابعیت

مسـافرت کننـد و همچنیـن حـق فرود

هواپیمـا تأکیـد دارد.

آمـدن و برخاسـتن برای اهدافـی مانند

پـس از جنـگ جهانـی دوم ،بـا

سـوختگیری مجـدد یا تعمیـرات فنی

تدویـن پیمـان شـیکاگو در سـال 1994

در سـرزمینهای کشوری دیگر را برای

رویکـرد جامعتـری بـه قاعدهمندسـازی

آنـان قائـل اسـت .ضمنـ ًا مطابـق پیمان

سـفر هوایـی صـورت پذیرفـت .ایـن

شـیکاگو ،سـازمان بینالمللـی حمـل

پیمـان برخـی از اصـول بنیادیـن بـرای

و نقـل هوایـی غیرنظامـی (ایکائـو)

قانونگـذاری در زمینـه هوانـوردی

تأسـیس گردیـد کـه بعدهـا یـا تبدیـل

بینالمللـی را معیـن نمود .هـدف اصلی

شـدن بـه آژانـس نظارتـی سـازمان

پیمان شـیکاگو ،ارتقای ایمنی هوانوردی

ملـل متحـد یـا اولویـت ترفیـع ایمنـی

غیرنظامـی بـود و مـاده  4ایـن پیمـان،

در حمـل و نقـل هوایـی بینالملـل،

موکـدا ً اسـتفاده از هواپیمـای غیرنظامی

تکامـل یافـت .دومیـن تحـول بـزرگ

بـرای اهدافـی مغایـر بـا کاربـرد ایـن

در قانونگـذاری هوانـوردی بینالمللی
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از انهـدام هواپیمـای پـرواز  007کـره

شـناخت کـه دولتها باید از اسـتفاده از

در سـال  1983توسـط نیروهـای نظامی

تسـلیحات علیـه هواپیماهـای غیرنظامی

شـوروی ناشـی شـد .واکنش متفقالقول

در حـال پـرواز خـودداری نمـوده و در

بینالمللـی بـه ایـن رویـداد ،تدویـن

صـورت رهگیری وسـایل نقلیـه هوایی

اصالحیـه در سـال  1984بـر پیمـان

غیرنظامـی ،مراقـب باشـند تـا زندگـی

شـیکاگو بـود کـه به عنـوان مـاده 3bis

افـراد حاضـر در هواپیمـا و ایمنـی ایـن

شـناخته میشـود و بـرای اولیـن بـار به

وسـیله بـه مخاطـره نیفتد(.صفـدری،

صراحـت ایـن مسـئله را بـه رسـمیت

مـوذن)3 :1393 ،

جستارگشایی

در سـال  ،1360رژیـم بعـث عـراق حمله به کشـتیهای تجـاری در خلیج فارس
را شـروع کـرد و بـا اعلام مینگـذاری سـواحل بنـدر امـام خمینـی(ره) و حملـه به
دو کشـتی تجـاری ،امنیـت خلیج فـارس را مختل کـرد و در پی تحویـل هواپیماهای
سـوپر اسـتاندارد و موشـکهای اگزوسـه توسـط فرانسـه بـه رژیـم بعث عـراق بود
کـه ابعـاد این حملات افزایـش یافت.
در برابـر ایـن حملات کـه رژیـم بعـث عـراق بـه صراحـت مسـؤولیت آن را بر
عهـده گرفـت ،شـورای امنیت عکسالعمل مناسـبی نشـان نـداد ،اما در قبال انتسـاب
چنـد حملـه بـه ایـران و شـکایت شـورای همـکاری خلیـج فـارس 11 ،خـرداد 63
شـورای امنیـت قطعنامـه  552را صـادر کـرد و در آن خواسـتار توقـف این حمالت
شد .
در واقـع سـال  ،1367آمریکاییهـا مسـتقیم ًا به نفـع رژیم بعث عـراق وارد جنگ
بـا ایـران شـدند و جبهـه دوم جنـگ را در خلیجفـارس آغـاز کردند .در ابتدای سـال
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 67آمریکاییهـا اقداماتـی را در خلیجفـارس شـروع کردنـد .درگیـری بـا شـناورها
و قایقهـای سـپاه و ارتـش در منطقـه خلیجفـارس ،جلوگیـری از کنتـرل کـردن
نیروهـای نظامـی جمهـوری اسلامی ایـران و حملـه بـه سـکوهای نفتـی ایـران در
منطقـه خلیجفـارس از جملـه ایـن اقدامـات بـود .در حالی کـه این سـکوها در حال
سـوختن بـود عملیـات ایربـاس را انجـام دادند.
از آغـاز جنـگ تـا  10ژوئیـه  112 ،1984کشـتی در خلیـج فـارس مـورد حملـه
موشـکی قـرار گرفـت .ژانویـه 1985جمهـوری اسلامی ایـران ،بـه دبیـر کل وقـت
سـازمان ملـل اعلام کرد که از هرگونه اقدامـی برای تأمین آزادی و امنیت کشـتیرانی
در خلیـج فـارس ،حمایـت و اسـتقبال میکنـد ،اما حمالت به کشـتیها ادامـه یافت.
تـا تیرمـاه  ،1366بیـش از  8میلیـون تـن کاال از محمولههـای کشـتیها در خلیـج
فـارس بـه زیـر آب رفـت 41 .کشـتی کام ً
ال نابود شـد و بیـش از  200تـن از ملوانان
کشـورهای مختلـف بـه قتـل رسـیدند و همین تعـداد نیز مجروح شـدند.
اینگونـه بـود کـه رژیـم بعـث عـراق در هـدف خـود مبنـی بـر بینالمللـی کردن
جنـگ خلیـج فـارس تـا انـدازه زیـادی موفـق شـد و قدرتهـای غربـی و در رأس
آنهـا آمریـکا حضـور گسـترده و تهدیدآمیـزی در خلیـج فـارس یافتنـد و باالخـره
کشـتیهای نفتکـش کویتـی بـا پرچـم آمریـکا در خلیـج فـارس حرکـت کردنـد و
اسـکورت نظامـی نفتکشهـا و کشـتیهای تجـاری مـورد نظـر امریـکا در خلیـج
فـارس آغاز شـد.
 21سـپتامبر  ،1987کشـتی ایرانـی «ایـران اجـر» مـورد حملـه نیروهـای نظامـی
آمریـکا واقـع شـد .همچنیـن حملات نظامـی آمریـکا بـه سـکوهای نفتـی ایـران،
دخالـت آشـکار آن دولـت در منطقـه بـه نفـع رژیـم بعث عـراق را به وضوح نشـان
داد.
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و در آخـر  12تیرمـاه  1367حملـه نـاو امریکایـی بـه هواپیمـای مسـافربری ایران بر
فـراز دریـای خلیـج فـارس کـه از جملـه مهمتریـن جنایـات امریـکا بـر علیـه ملت
ایـران بـود کـه در ادامـه به شـرح واقعـه ایـن روز خواهیـم پرداخت.
روز یکشـنبه  ۱۲تیـر  ۱۳۶۷هواپیمـای ایربـاس آ ۳۰۰-متعلـق بـه هواپیمایـی
جمهـوری اسلامی ایـران در فـرودگاه بینالمللـی بندرعبـاس بـه زمیـن نشسـت و
طبـق برنامـه پیشبینـی شـده ،قـرار بود ایـن هواپیما با شـماره پـرواز  ۶۵۵بـه همراه
 ۲۷۴مسـافر و  ۱۶خدمـه پـرواز کـه در مجمـوع  ۲۹۰نفـر میشـدند در سـاعت ۱۰
صبـح بـه مقصد دبـی ،امـارات متحـده عربـی پـرواز کند.
کاپیتـان محسـن رضایـان ،خلبـان با سـابقه پـرواز  ۶۵۵هواپیمای ایربـاس آ۳۰۰-
بـود کـه بیش از  ۷،۰۰۰سـاعت پـرواز را در کارنامه خود داشـت .هواپیمـاي ایرباس
آ ۳۰۰-بـا  ۱۵دقیقـه تأخیـر ،در سـاعت در  ۱۰:۱۷صبـح بـه وقت رسـمی ایـران ،از
فـرودگاه بینالمللـی بندرعبـاس بـه مقصـد فـرودگاه بینالمللـی دبـی پـرواز خود را
آغـاز كـرد ،مـدت پـرواز تا دبـی  ۲۸دقیقـه و حداکثر ارتفـاع تا  ۱۴هزار پـا (۴،۳۰۰
متـر) تعیین شـد .دقایق نخسـتین پـرواز و مراحل اوجگیـری تا ارتفـاع  ۱۲هزار پایی
مطابـق طـرح پـرواز انجام شـد و خلبانپیوسـته با بـرج مراقبت فـرودگاه بندرعباس
و مرکـز کنتـرل راههـای هوایـی ایران و امـارات متحده تماس داشـت .
چنـد لحظـه پیـش از ورود هواپیمـای ایربـاس آ ۳۰۰-بـه منطقـه کنتـرل هوایـی
امـارات ،در محلـی بـه نام «مولبیـت» ،خلبان به مرکـز کنترل هوایی کشـور اطالع داد
کـه قصـد دارد بـه ارتفـاع  ۱۴هـزار پایی صعـود کند.
نـاو جنگـی وينسـنس آمریکا در خلیج فارس مسـتقر شـده بـود ایچنرمارک قلب
ایـن رزمنـاو بـه شـمار میرفت كـه وظيفه اصلـي آن ،کشـف هدفهای پرنـده ،اعم
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از موشـک ،هواپیمـا و پـردازش اطالعـات ،تعقیـب صدهـا هدف به طـور همزمان و
کنتـرل آتـش آنهـا بـود ،همچنین ایـن رزمناو به موشـک زمیـنبه هوا بـا برد ۴۰۸
کیلومتـر نیـز مجهز بود.
سـاعت  ۱۰:۲۲صبـح نـاو جنگـی وینسـنس آمریکا بـه حریم آبهای ایـران وارد
شـده بـود ،به دسـتور ناخـدا ویل راجـرز ،فرمانده ناو وینسـنس ،موشـک اسـتاندارد
 ۲را بـه سـوی پـرواز  ۶۵۵شـلیک کـرد .ناگهـان هواپیمـا از صفحه رادارهـای زمینی
محـو و در آبهـای خلیج فارس سـقوط کـرد .با عدم اطلاع از سرنوشـت هواپیما،
بـرج مراقبـت فـرودگاه بندرعبـاس ،در تمـاس بـا دبی ،پیگیر سرنوشـت پـرواز ۶۵۵
شـد ،ولـی آنها اظهـار بیاطالعـی کردند .بالفاصله سـتاد حـوادث اسـتان هرمزگان
وضعیـت اضطـراری اعلام و فعالیـت خـود را آغـاز کـرد .بـا شناسـایی دقیـق محل
سـقوط ،بالگردهـا و شـناورها بـه موقعیـت  ۲۶و  ۴۲عـرض شـمالی و  ۵۶درجـه و
 ۳دقیقـه طـول شـرقی منتقل شـدند .محل سـرنگونی هواپیمـای مسـافربری ایرانایر
در تنگـه هرمـز واقـع در خلیـج فـارس بـود .بالفاصلـه پـس از ایـن واقعـه ،مقامات
آمریکایـی اعلام کردند کـه یک فرونـد هواپیمـای اف ۱۴-جمهوری اسلامی ایران
را مـورد هـدف قرار دادهاند .پس از روشـن شـدن نـوع هواپیما ،آمریـکا ادعا کرد که
در ایـن مـورد مرتکب اشـتباه شـده ،اما شـواهد بعدی این نظـر آنان را مـردود جلوه
داد .مقامـات نظامـی آمریـکا اعالم کردند کـه هواپیمای ایرباس ایران خارج از مسـیر
هوایـی پـرواز داشـته و رزمناو آمریکایـی نیز  ۷بار اخطـار رادیویی بـرای هواپیمای
ایـران مخابـره کـرده ،ولـی جوابـی دریافـت نکـرده اسـت(.پژمان )1392 ،زمانی که
هواپیمـا مـورد اصابـت موشـک نـاو وینسـس قـرار گرفت ،هنـوز در فضـای هوایی
جمهـوری اسلامی ایـران قرار داشـت .موقعیت تقریبـی هواپیما در زمان سـقوط 26
درجـه و  38دقیقـه و  22ثانیـه شـمالی و  56درجـه و  1دقیقه و  24ثانیه شـرقی بود.
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دالیـل و قرائـن نشـان میدهـد کـه نـه تنها کشـتیهای جنگـی ایـاالت متحده از
پیامهـای رادیویـی هواپیمـای ایربـاس شـماره  655کـه بـر روی فرکانسهـای بـاز
و بـه زبـان انگلیسـی مخابـره میشـد ،باخبـر و مطلـع بودنـد ،بلکـه قطعـ ًا آن پیامها
را نیـز در اختیـار داشـتند .پیامهـای رادیویـیای کـه نشـان دهنـده غیرنظامـی بـودن
هواپیمـا و مسـافری و تجـاری بـودن آن بـود .این مدعا با بررسـی یافتههـای مربوط
بـه تحقیقـات رسـمی کـه ایـاالت متحـده بالفاصلـه بعـد از حادثـه انجـام داد ،ثابت
میشـود .تحقیقـات وزارت دفـاع آمریـکا در خصـوص حادثـه مزبـور در تاریـخ 19
ژوئیـه( 28تیرمـاه) انجـام و در تاریـخ  28ژوئیـه( 6مرداد) منتشـر شـد.
گزارش وزارت دفاع آمریکا در پاراگراف چهارم از صفحه E-8اظهار میدارد:

«پـرواز  655ایرانایـر از بندرعبـاس شـروع شـد و بـه پـرواز خـود در مسـیری
عـادی ادامـه داد تـا ایـن کـه هفـت دقیقـه پس از پـرواز توسـط یک موشـک پرتاب
شـده از سـوی نـاو وینسـس مـورد اصابـت قـرار گرفـت… آخریـن تمـاس خلبان
بـرای گزارشدهـی در خصـوص موقعیت هواپیمـا نیز حدودا ً در سـاعت  9:58بود».
از ایـن رو بایـد نتیجـه گرفت که در زمـان مزبور ،آمریکا از مسـئله مسـافربری بودن
هواپیمـا و غیرنظامـی بـودن آن پـرواز اطلاع کاملـی داشـته اسـت(.باقرپور اردکانی،
 )1390در خصـوص واقعـه حملـه بـه هواپيماي شـماره پرواز  ۶۵۵ايـران بايد توجه

داشـت كـه اوالً هواپيمـاي ايرانـي بـر فـراز آبهاي سـرزميني ايـران واقع بـود و در
واقـع در قلمـروي حاكميـت ايـران قرار داشـته اسـت و لـذا نميتوانسـته خطري به
تماميـت ارضـي يا امنيت كشـوري ديگر تلقي شـود .ثانيـ ًا خود ناو جنگي وينسـنس
نيـز در آبهـاي سـرزميني ايـران قرار داشـتند .اين مسـئله  ۴سـال بعـد از آن ماجرا،
توسـط نیویورکتایمـز فاش شـد که ناو وینسـنس در آبهای سـرزمینی ایـران بوده،
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نـه در آبهـای بینالمللـی .ايـن در حالي اسـت كـه طبق كنوانسـيون حقـوق درياها
مـورخ  ۱۹۸۲توقـف و عمليات نظامي توسـط كشـتيها در آبهاي سـرزميني مغاير
بـا اصـل عبـور بيضـرر اسـت .ثالثـ ًا حملـه نـاو امريكايـي بـه هواپيمـاي ايراني در
زمـان مخاصمـه مسـلحانه ميـان ايـران و رژیم بعث عـراق اتفـاق افتاد ،يعنـي زماني
كـه حقـوق بينالملـل تعهداتـي را بـراي كشـورهاي ثالـث بـار ميكنـد ،ماننـد تعهد
بـه بيطرفـي .آمريـكا بـا ايـن اقـدام خـود تعهد خـود مبنـي بـر بيطرفـي در جنگ
را نيـز نقـض كـرده اسـت؛ لـذا آمريـكا در اين حادثه سـه اصـل از مسـلمات حقوق
بينالملـل را نقـض نمـود :نقـض اصـل آزادي پـرواز هواپيماهـاي كشـوري ،نقـض
اصـل عبـور بيضـرر در دريـاي سـرزميني و نقض اصـل بيطرفي(.ضیایـی بیگدلی،
)399 :1392
 -1اصول و قواعد حقوقی حاکم بر اختالف
 1-1نقض کنوانسیون  1944شیکاگو:

کنوانسـیون شـیکاگو دربرگیرنـده مجموعه جامعـی از قواعد حاکم بـر هوانوردی
کشـوری بینالمللـی اسـت .ایـن کنوانسـیون کـه در آن زمـان بیـش از  160کشـور
عضـو داشـت ،توسـط دو کشـور ایـران و آمریـکا تصویب شـده بود .ایـاالت متحده
ایـن کنوانسـیون را در تاریـخ  9اوت  1946و دولـت وقت ایـران آن را در  19آوریل
 1950بـه تصویـب رسـانده بودنـد .مقدمه کنوانسـیون ،مـواد ا 2 ،و  ،3بنـد الف ماده
 44و ضمائـم شـماره  11 ،2و  15مشـخص ًا مـواردی را در برمیگیـرد کـه ایـاالت
متحـده بـا ایـن اقـدام غیرانسـانی خـود مرتکب نقض آنها شـده اسـت کـه در ادامه
بـه برخی از آنها اشـاره میشـود.
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در مقدمـه کنوانسـیون تصریح شـده که هوانوردی کشـوری بینالمللـی غیرنظامی
از طریـق رفتـار دوسـتانه و تفاهـم بین کشـورها و پرهیز از تنش و اصطکاک توسـعه
یافتـه و طرفهـا بـا امضای این کنوانسـیون اصـول و قواعدی را به منظور گسـترش
هوانـوردی غیرنظامـی بینالمللـی در فضایـی از امنیـت و نظـم مـورد توافـق قـرار
میدهنـد و ایـن کنوانسـیون نیـز در راسـتای تحقـق چنیـن اهدافـی مـدون گردیـده
اسـت.مـاده «یـک» کنوانسـیون صالحیـت کامـل و انحصـاری هر کشـور بـر فضای
هوایـی بـاالی سـرزمین خود را مورد شناسـایی قرار داده اسـت .در مـاده «دو» قلمرو
سـرزمینی هر کشـور معین شـده و عبارت از فضای باالی مناطق خشـکی کشـور و
نیـز فضای باالی دریای سـرزمینی یک کشـور در مجـاورت قلمرو زمینی آن دانسـته
شـده اسـت .ماده «سـه» مکرر (که به پروتکل  1984مونترآل به کنوانسـیون شـیکاگو
معـروف اسـت) ،تصریـح میکند هـر یـک از طرفهای کنوانسـیون میپذیـرد که از
توسـل بـه زور و قـوه قهریـه علیه هواپیماهای کشـوری کـه حامل مسـافران عادی و
غیرنظامی اسـت خـودداری نماید.
بخشـی از مـاده  44کنوانسـیون شـیکاگو (کـه سـازمان هوانـوردی کشـوری
بینالمللـی «ایکائـو» بـر اسـاس آن تأسـیس شـده اسـت) نیـز ،تصریـح مینماید که
هـدف از ایجـاد سـازمان از جملـه آن اسـت کـه رشـد مطمئـن و منظـم هوانـوردی
کشـوری بینالمللـی را در جهـان گسـترش دهـد و امنیـت پـروازی را در ایـن رابطه
تضمیـن نماید.
 2-1نقض کنوانسیون  1971مونترآل:

این کنوانسـیون که به مسـائل مربوط بـه توقیف و ممنوعیـت اقدامات غیرقانونی
بـر ضـد هواپیماهـای غیرنظامی و مسـافران و خدمه آن میپـردازد ،در پاراگراف الف
و ب مـاده «یـک» خـود برخـی از این اقدامات ممنوعه را فهرسـت نمـوده و از جمله
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اشـاره میکنـد کـه چنانچه شـخصی مرتکـب تهاجـم غیرقانونـی و عمدی شـود ،از
جملـه ایـن کـه اقدامی را علیه شـخصی کـه در یک پـرواز غیرنظامی به سـر میبرد،
صـورت دهـد و امنیـت هواپیمـا را بـه خطـر انـدازد و یـا هواپیمـا را نابود سـازد یا
بـه نحـوی بـه آن خسـارت وارد نمایـد کـه امنیـت پـروازی را بـه خطر انـدازد ،این
ممنوعیـت ،قانونی و کامل و قطعی اسـت .ماده سـوم کنوانسـیون مونتـرآل نیز مرتبط
بـا ایـن قضیه اسـت؛ زیـرا به موجب این مـاده ،هر یـک از طرفهای معاهـده متعهد
میشـود کـه بـرای هر یـک از اقدامـات تجاوزکارانه منـدرج در ماده «یـک» مجازات
شـدیدی وضـع نمـوده و آن را اجـرا نمایـد .باألخره ،بنـد «یک» ماده  10کنوانسـیون
مذکـور نیـز در ایـن رابطـه حائز اهمیت اسـت که عنـوان میکند اعضای کنوانسـیون
بـر طبـق حقـوق بینالملـل و قواعـد حقوق داخلـی تالش خواهنـد کرد تـا اقدامات
عملـی مناسـب را بـه منظور جلوگیری از بـروز اقدامات تجاوزکارانـه مندرج در ماده
«یک» اتخـاذ نمایند.
 3-1نقض معاهده مودت:

مـواد  ،10 ،8 ،4از معاهـده مـودت ایـران و آمریـکا بنابـر ارتباطـی کـه بـا ایـن
اقـدام تجاوزکارانـه آمریـکا در قبـال ایـران دارنـد ،از سـوی ایـاالت متحـده نقـض
شـده اسـت .مـاده  4بیانگـر ایـن تعهـد اسـت کـه طرفیـن معاهـده رفتـار برابـر و
منصفانـهای را بـا اتبـاع و امـوال دو دولـت خواهنـد داشـت و از توسـل بـه اقدامات
نامعقـول و تبعیضآمیـز کـه به حقـوق قانونـی آنها لطمـه میزند ،اجتنـاب خواهند
کـرد .برابـر مـاده  8نیـز دو طـرف متعهـد شـدهاند کـه نسـبت بـه تولیـدات کشـور
مقابـل رفتـاری برابـر بـا تولیـدات سـایر کشـورها داشـته و هیـچ یـک از دو طـرف
نبایـد محدودیتهـا یـا ممنوعیتهایـی را بـر تولیدات یکدیگـر اعمـال نمایند ،مگر
آنکـه چنـان محدودیتهایـی را در مـورد کشـورهای ثالث نیـز اعمال نموده باشـند.
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باألخـره مـاده  10معاهـده مودت نیز اشـعار مـیدارد که در سـرزمینهای دو کشـور
آزادی تجـارت و کشـتیرانی وجـود خواهـد داشـت.
دولـت آمریـکا با حملـه عمـدی و تجاوزکارانه هواپیمـای مسـافربری ایرانایر نه
تنهـا اصـول و قواعد مشـخص قـراردادی فیمابیـن دو دولت را (که به مـواردی از آن
اشـاره شـد) آشـکارا نقـض کـرد ،بلکه قواعـد آشـکار و مسـلم حقـوق بینالملل را
نیـز زیرپـا نهـاد .در این رابطـه ،اصولی از منشـور ملل متحد در خصـوص ممنوعیت
توسـل بـه زور (بنـد  4مـاده منشـور) و لزوم احتـرام بـه حاکمیـت و تمامیت ارضی
واحدهـای سیاسـی جامعـه بینالمللی نیـز حائز اهمیـت اسـت(.اردکانی)1390 ،
بررسی واقعه از جنبه حقوق مخاصمات

در بررسـی سـانحه معلوم گردید که هواپیمای مسـافری بر فراز آبهای سرزمینی
ایـران مـورد هـدف واقـع شـد ودر حوالـی جزیره هنـگام سـقوط کـرد .همچنین در
ایـن تهاجـم ناو وینسـنس وارد آبهای سـرزمینی ایران شـده بود .قبـل از این واقعه
توسـط نیروهـای امریکایـی بـه هواپیمایـی گشـت ایرانی از لحظـه برخاسـتن از باند
فـرودگاه بندرعبـاس تـا لحظـه فرود اخطـار داده میشـد .معنای این حرف آن اسـت
کـه نیروهـای امریکایـی هواپیمایـی دولتـی جمهوری اسلامی را حتی بـر فراز خاک
خـود نیـز تهدیـد میکردنـد حتـی در  8ژانویـه  1988مرتکـب نقـض حریـم هوایی
ایـران بـرای رهگیـری شـده بودنـد .از دیگـر سـو نیروهـای امریکایـی به سـکوهای
نفتـی ایـران نیـز حملـه کـرده بودنـد .مـاده  2منشـور ملـل متحد کلیـه اعضـاء را از
تهدیـد بـه زور یا اسـتعمال آن علیه تمامیت ارضی یا اسـتقالل سیاسـی هر کشـوری
و یـا از هـر روش دیگـری کـه با مقاصد ملـل متحد مبانیت داشـته باشـد ،منع نموده
اسـت .دولـت ایـاالت متحـده توسـط نیروهـای نظامـی مسـتقر در آبهـای خلیـج
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ً
عملا ،تمامیت ارضـی ایران را
فـارس و دریـای عمـان در زمـان حادثه و قبـل از آن
بـا اسـتفاده از انـواع ترفندهـا نقض کرده و بـه انحاء مختلـف کشـتیها و هواپیماهای
دولتـی جمهـوری اسلامی را تهدیـد کـرد .حمله امریـکا بـه هواپیمای مسـافری در
حریـم هوایـی جمهـوری اسلامی ایـران و در مسـیر هوایـی بینالمللـی مشـخص و
اعلام شـده  59-Aنقـض قاعـده حقوقـی عـدم توسـل بـه زور و همچنیـن نقـض
آشـکار تمامیـت ارضـی یـک دولـت عضـو سـازمان ملـل میباشـد( .نـواده تویچی،
)147 :1383
مواضع حقوقی و سیاسی ایاالت متحده آمریکا

دولـت ایـاالت متحـده آمریـکا معتقد بـود که ناو وینسـنس بـه اشـتباه ،هواپیمای
مـورد نظـر را یـک هواپیمـای جنگـی تشـخیص داده و بـرای دفاع از خود به سـوی
آن شـلیک کـرده اسـت!نماینـده دولـت ایاالت متحـده آمریـکا در جلسـه فوقالعاده
ایکائـو اظهـار داشـت کـه فـرودگاه بندرعبـاس در آن روزهـا بطـور دوگانـه بـرای
هواپیماهـای نظامـی و مسـافربری ،توسـط ایـران ،مـورد اسـتفاده قـرار میگرفـت و
هواپیماهـای اف 14-تـام کـت ایرانـی ،ایـن فـرودگاه را مرکـز عملیـات خـود قـرار
داده بودنـد .بـه همیـن جهت ،هـر هواپیمایی کـه از بندرعبـاس پرواز میکـرد ،بطور
خـودکار ،از نظـر نیروهـای آمریکایـی مسـتقر در خلیـج فـارس ،هواپیمـای دشـمن
فـرض میشـد ،مگـر آنکـه خالفـش ثابـت شـود! بـا توجه بـه عـدم وجود سیسـتم
هشـدار هوایـی و هواپیماهـای اکتشـافی در منطقه ،کشـتی موردنظر(وینسـنس) برای
تصمیمگیـری تنهـا بـه وسـایل ارتباطـی و درک غریـزی خـود متکـی بوده اسـت .با
ایـن وجـود ،دولـت آمریـکا بـرای انـکار مسـئولیت خود در یـک حرکـت هماهنگ
تلاش کـرد تا افـکار عمومی را گمراه سـاخته و مسـئولیت خود در قبـال این حادثه
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را انـکار نمایـد .ریـگان ،رئیـس جمهـور وقـت آمریـکا ،اظهـار داشـت کـه هواپیمـا
مسـتقیم ًا بـه سـمت نـاو وینسـس حرکـت کـرده و لـذا مـورد اصابـت موشـک قرار
گرفتـه اسـت تـا ناو از خـود در مقابـل حمله احتمالـی مراقبـت نماید .ژنـرال ویلیام
جـی .کـراو یکی از رؤسـای سـتاد مشـترک این کشـور نیز ابراز داشـت که وینسـس
«بـا هدف دفـاع از خود» شـلیک کـرده اسـت(.زمانی درمـزاری)1392 ،
کاربرد مفاهیم حقوقی برای وینسس

روشـن اسـت کـه اقدامـات وینسـس به عنـوان نمونـهای از مـوارد دفـاع از خود
پذیرفتنـی نیسـت .بـه عنـوان مثـال ،هیچگونه «حملـه مسـلحانهای» رخ نداده اسـت،
یعنـی ادعـای شـلیک گلولههـای هشـدار از سـوی کشـتیهای گشـتزنی ایرانـی
بـه سـوی هلیکوپتـر امریکایـی کـه بسـیار نزدیـک بـه آنهـا (و بـر طبـق تحقیقات
نیوزویـک و نایـت الیـن ،اگرچـه ایـن امـر از سـوی امریـکا رد میشـود ،در داخـل
حریـم هوایـی ایـران) در حال پرواز بوده اسـت« ،حملهای مسـلحانه» از شـدیدترین
نـوع آن را کـه دیـوان بینالمللـی دادگسـتری در پرونـده نیکاراگوئه تعریـف میکند،
تشـکیل نمیدهـد .بـه ایـن ترتیـب ،نـه میتـوان ویژگیهـای کشـتیهای ایرانـی را
خصمانـه دانسـت و نـه میتـوان اعمـال دفـاع از خـود از سـوی وینسـس را موجـه
قلمـداد کرد.
از طـرف دیگـر ،واکنـش یـواساس وینسـنس بـرای دفـاع از خـود «ضـروری»
نبـوده اسـت؛ چراکـه کشـتیهای مسـلح گشـتزنی ایـران کـه بـه وینسـنس حملـه
کردهانـد ،هیچگونـه تهدیـدی برای آن محسـوب نمیشـدند و تا زمانی که وینسـنس
از در تخاصـم وارد نشـده بـود ،بـه سـوی آن شـلیک نکردهانـد .در واقـع ،زمانـی که
وینسـنس وارد آبهای ایران میشـود ،به سـوی کشـتیهای گشـتزنی ایران که در
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حـدود هشـت کیلومتـری آن بودهاند ،آتش میگشـاید .حتـی این تردیـد وجود دارد
کـه کشـتیهای ایرانـی قـادر به دیدن وینسـنس بوده باشـند ،چه رسـد به ایـن که آن
را تهدیـد کننـد .از سـوی دیگـر ،ایـن کشـتیها که به سـبکی مجهـز شـده بودند ،به
هیـچ وجه تسـلیحاتی در حد وینسـنس نداشـتهاند.
یـواساس وینسـنس بـرای دفاع از خـود ،یعنی مفهومـی که به روشـنی برای این
مـورد اطلاق نشـدنی اسـت ،وارد آبهای ایران نشـده اسـت .این کشـتی در جهت
تحقـق قواعـد حـق درگیـری که امریـکا تدویـن کـرده و در نتیجـه گـذر غیرقانونی
از آبهـای ایـران را اجـازه میدهـد و آن را بـه لطف «پیـروی از حق دفـاع از خود»
تأییـد میکنـد ،وارد آبهـای ایـران شـده اسـت .ایـن سـرپوشگذاری به دلیـل این
واقعیـت بـود کـه حادثـه هواپیمـای ایرانی ،مسـتقیم ًا به ترویـج قواعد حـق درگیری
امریـکا در خلیـج فـارس مربـوط میشـد که بـه شـکلی کارآمـد اسـتفاده غیرقانونی
از زور را تأییـد میکـرد و اصـول منشـور سـازمان ملـل متحـد را نقـض مینمـود.
(صفدری ،مـوذن)29 :1393 ،
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نتیجهگیری

فاجعـه حملـه به هواپیمای مسـافربری ایـران مهمترین و آشـکارترین مورد نقض
حقـوق بینالملـل هوایـی و قواعـد اساسـی تضمیـن امنیـت و سلامت هواپیمایـی
بینالمللـی کشـوری محسـوب میشـود ،امـا دولـت امریـکا در عمـل علیرغـم
ادعاهایـی کـه در جهت حمایت و پاسـداری از حقوق بشـر داشـته و دارد نشـان داد
کـه مسـیری جز دفـاع از حقـوق انسـانها میپیمایـد؛ چراکه بـه راحتی از کنـار این
موضوع گذشـتند و به مسـببین این فاجعه نشـان لیاقـت دادند .ادعـای دولت امریکا،
مبنـی بـر دفـاع مشـروع تنهـا بـرای فـرار از مسـئولیت بینالمللی خـود بـوده و فاقد
هرگونـه وجاهـت حقوقـی و بینالمللـی اسـت؛ چراکـه دفـاع مشـروع تنهـا در برابر
نیـروی نظامـی دشـمن قابل تصور اسـت.
از طرفـی حضـور نـاوگان نظامـی امریـکا در آن مقطـع زمانـی در آبهـای خلیج
فـارس و حملـه بـه هواپیمـای مسـافربری ایـران یکـی از بارزتریـن نمونههای نقض
بیطرفـی امریـکا در طـول جنـگ ایـران و رژیـم بعـث عـراق اسـت .بیشـک ایـن
یکـی از اسـناد بـزرگ جنایـت امریکا علیه ایران اسـت کـه هیچ وقـت از تاریخ پاک
نخواهـد شـد و تـا ابـد روی سـردمداران امریکایی سـیاه خواهـد ماند.

25

فصلناهم مطالعاتی صیانت از حقوق زانن
منابع

 باقرپـور اردکانـی ،عبـاس ( )1390ابعـاد حقوقـي حملـه آمريـكا بـه هواپيمـايمسـافربري ايربـاس ،پيششـماره دوم فرهنـگ پايـداري.
 پژمـان ،ملیحـه ( )1392توحـش مـدرن از نـوع حقـوق بشـر امریکایـی ،باشـگاهخبرنـگاران جـوان.http://www.yjc.ir/fa/news/4286749 ،

 زمانـی درمـزاری ،محمدرضـا ( )1392مسـئولیت بیـن المللـی دولـت امریـکا درحملـه بـه هواپیمـای مسـافربری ایـران از دیـدگاه حقـوق بیـن الملـل ،خبـر آنالین.
 صفـدری ،سـیروس؛ مقـری مـوذن ،طاهـره ( )1393بررسـی حقوقـی امنیـتپروازهـای غیـر نظامـی بـا تمرکـز بـر ماجـرای حملـه نـاو امریکایـی بـه هواپیمـای
مسـافربری ایربـاس ایـران ،راهبـرد ،شـماره .71
 ضيايـي بيگدلـي ،محمـد رضـا ( )1392تخلفـات حقوقـی ایـاالت متحـده آمریکادر خلیـج فـارس ،آراء و نظـرات مشـورتي ديوان بيـن المللي دادگسـتري ،جلد دوم،
صـص .۴۰۰ ،۳۹۹
 ضیایـی ،یاسـر ( )1389تخلفـات حقوقـی ایاالت متحـده امریـکا در خلیج فارس،حقـوق بیـن الملـل عمومی عالمـه طباطبایی.
 نـواده تویچـی ،حسـین ( )1383بررسـی حقوقـی قضیـه سـرنگونی هواپیمـایایرانی(ایربـاس) و تأثیـر آن بـر امنیـت ملـی جمهـوری اسلامی ایران ،دیـدگاه های
حقـوق قضایـی ،شـماره  32و .33

26

