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چکیده
در روز  3ژوئیه  8811برابر با  81تیر ماه  8331ناو وينسنن

ممريانا مسنقرر در لینی

فارس در پاسخ به گزارش ياي ديگر از ناوهاي ممرياايي حاضر در منطره مبني بنر حلینه بنه
يک کشقي تجاري پاکسقاني ،لود را به حوالي جزاير ايراني قشم و هنگام رسنان .در پني اين
اق.ام ،بنابر ادّعاي مرامات ايراني ،چن .قايق جنگي ايراني مبادرت به شییک به سنوي وينسنن
نلودن .که اي علل با واکنش مقرابل رزمناو ممرياايي روبرو گردي .که در اثناي اي درگیريِ،
ناو مذکور با شییک دو فرون .موشک هواپیلاي مسافربري شرکت ايران اير بنه شنلاره پنرواز
 366با  182نفر مسافر و ل.مه که از فرودگاه بن.ر عباس بنه مردن .دبني در پنرواز بنود را
سرنگون سالت هواپیلاي ايران اير در حالي مورد اصابت قرار گرفت که هنوز بر فضاي مب-
هاي سرزمیني ايران قرار داشت بالفاصیه پ

از وقوع اي حادثه ،دولت اينران موضنوع را در

شوراي سازمان هواپیلايي کشوري بی اللییي (اياائو) مطرح نلود که صرفا به محاومیت قضیه
بسن.ه کرد و ممرياا را مردر نشنالت لذا در اي بررسي ه.ف ايران محرق نش.
 1نويسن.ه مسئول

Email: daghaee@yahoo.com
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دولت اياالت مقح.ه پ

از وقوع سانحه ضل لودداري از پردالت غرامت به ايران اير يا

قبول مسئولیّت ،اعالم ممادگي کرد تا به بازمان.گان اي حادثه به طور مسقریم غرامت پردالنت
نلاي .دولت ايران ضل ردّ اي پیشنهاد ،در تاريخ  81مه  8818دادلواسقي را ترن.يم دينوان
کرد و مقعاقب من اليحهي لود را نیز در تاريخ  12ژوئینهي  8882تسنییم من مرجن نلنود
ايران در دادلواست لود اه.اف زير را دنبال مي نلود :


تج.ي.نظر لواهي در مورد تدلیم اياائو منور  81منارس  8818مبنني بنر عن.م

نرض کنوانسیون شیااگو توسط دولت اياالت مقح.ه؛


تدلیمگیري در مورد نرض کنوانسیون من و جینوگیري از اعلنال غیرقنانوني عیینه

امنیّت هواپیلايي کشوري (کنوانسیون مونقرال) از سوي دولت اياالت مقح.ه به دلینل سنرنگون
سالق هواپیلاي ايران اير؛


تعیی میزان غرامت قابل پردالت از سوي دولت اياالت مقح.ه به شرط احراز نرض

من.رج در قسلت قبیي
ه.ف اي مراله بنازلواني پرونن.س سنروط ايربناس اينران توسنط نناو وينسنن

ممريانا ،

چگونگي حادثه و ادعاهاي حروقي ايران و نهايقاً چگونگي و چرايي مخقومه ش.ن اي پرونن.ه
در ديوان بی اللییي دادگسقري قبل از رسی.گي در من ديوان مي باش.

واژگان کلیدی  :ديوان بی اللییي دادگسقري ،شنوراي ايانائو ،پنرواز 366
ايرباس ايران ،لیی فارس ،ناو وينسن
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مقدمه
دولت اياالت مقح.ه در سال  8812میالدي اعالم کرد که نیروي درينايي من کشنور
براي محافظت از کشقيراني بی اللییي و با ه.ف مرابیه با ته.ين.هاي احقلنالي طنرفی
درگیر در جنگ تحلییي عراق عییه ايران ،در مبهاي مزاد لیی فارس بنه گشنتزنني
لواه .پردالت سه سال پ

از اي اعنالن ،در تناريخ  81منه  ،8811نناو هواپیلنابر

اسقارک ،در حالي که در مبهاي بی اللییي و وراي منطره جنگي اعنالم شن.ه از سنوي
اطراف درگیر (عراق و ايران) حضور داشت ،مورد اصابت دو فرون .موشک عراقي قرار
گرفت در پي اي حادثه ،دولت اياالت مقح.ه ضل مسنئول دانسنق دولنت عنراق و در
عی حال لودداري از پاسخ نظامي ،اق.ام به ترويت نیروي نظامي لنود در لینی فنارس
نلود به طوري که در زمان سرنگوني هواپیلناي اينران ،حن.ود  22رزمنناو ممريانايي در
لیی فارس حضور داشت و اماان دو برابر نلودن اين رقنم نینز از طرينق جابنهجنايي
کشقيهاي مسقرر در درياي علان پیشبیني ش.ه بود وزارت دفاع اياالت مقح.ه ،عنالوه بنر
افزايش توان لجسقیک ،به فرمان.هان ناوهاي حاضر در لیی فارس القیارات وسی تري نینز
اعطا نلود از جلیه مناه منها مجاز ش.ن .در صورت مشاار بودن نیّت لدلانهي طنرف
مرابل ،کییه اق.امات مورد نیاز براي محافظت از ناو تحت کنقرل لود را انجنام دهنن .و
هرگونه اق.ام دفاعي ضروري را مُرعي دارن .ياني از منوارد منن.رج در دسنقورالعلنل
وقت نیروي دريايي اياالت مقح.ه موسوم به من بود که هر هواپیلايي که ب.ون شناسايي
لود در فاصیهي  6مايل دريايي از هر يک از رزمناوها ينا کشنقيهناي جنگني نینروي
دريايي اياالت مقح.ه در لیی فارس قرار گیرد ،ملا است بنا «اقن.ام مقرابنل دفناعي
اياالت مقح.ه» روبرو گردد )(Parks, 1989, 83
با مغاز سال  8811میالدي و در راسقاي اعلال دسقورالعلل ج.ي ،.ناوهناي جنگني
ممرياايي عالوه بر هلراهي کشقيهاي حامل پرچم اياالت مقحن.ه ،اقن.ام بنه هلراهني
ساير کشقيهاي تجاري در لیی فارس نلودن .تا در جريان مخاصنلات ،حلنل و نرنل
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نفت لام با لییي مواجه نگردد عالوه بر اي  ،کییه ناوهناي ممريانايي مینزم شن.ن .تنا
اق.ام به شناسايي هواپیلاهاي حاضر بر فراز لیی فارس نلاين .بر اساس راهبرد ج.ي.
نیروي دريايي اياالت مقح.ه ،هواپیلاهايي که از شناسان.ن لنود لنودداري کنرده و ينا
مراص .نامعیومي ميداشقن .نیز در معرض لطر حلیه قرار ميگرفقن .الزم به ذکر اسنت
که اي دسنقورالعلل ج.ين .هرگنز توسنط مرامنات صنالحیتدار سنازمان هواپیلنايي
کشوري بی اللییي در القیار ساير دولتها قرار نگرفت )(Supra note 2, 10-11
مأموریت ناو وینسنس
اي ناو هواپیلابر نیروي دريايي اياالت مقح.ه ،که در من زمان ياي از پیشرفقهتنري
رزمناوهاي نیروي دريايي من کشور به شلار ميمم ،.در راسقاي اعلال هنر چنه منتثرتر
دسقورالعلل وزارت دفاع اياالت مقح.ه در تناريخ  12منه  8811وارد مبهناي لینی
فارس گردي .ح.ود  1ماه بع .از ورود به لینی فنارس ،يعنني در روز  3ژوئینه و در
ساعات اولیه صبح ،وينسن

در پاسخ به گزارش ياي ديگر از ناوهاي ممرياايي حاضر

در منطره مبني بر حلیه به يک کشقي تجاري پاکسقاني ،لود را به حوالي جزاير ايرانني
قشم و هنگام رسان .در پي اي اق.ام ،بنابر ادّعاي مرامنات ايرانني ،چنن .قنايق جنگني
ايراني مبادرت به شییک به سوي وينسن

نلودن .که اي علل با واکنش مقرابل رزمنناو

ممرياايي روبرو گردي .در اثناي اي درگیريِ مورد ادّعا ،پرواز شلارهي  366ايران اينر
با  182نفر مسافر و ل.مه از فرودگاه بن.ر عباس بنه مردن .دبني از زمنی برلاسنت
پرواز مذکور با ح.ود  12دقیره تألیر از زمی بین .ش .و در تلام  1دقیرهاي که بر فراز
مسلان لیی فارس در حرکت بود ،از کُري.ور هوايي مرنرر لنارج نگردين .در هلنی
اوضاع و احوال ،ناو وينسن

در حالي که هنوز در حال درگیري در سطح با قنايقهناي

ايراني بود اق.ام به شییک دو فرون .موشک سطح به هوا به سلت هواپیلاي مسنافربري
ايران اير نلود و در ساعت  8562دقیره بام.اد ،من را هلراه با کیّیهي ل.مه و سرنشینان
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شامل  162تبعهي ايران 83 ،نفنر از اتبناع امنارات مقحن.ه عربني 82 ،نفنر هنن.ي3 ،
پاکسقاني 3 ،يوگسالو و يک ايقالیايي در مبهاي لیی فارس سرنگون سالت الزم به
يادموري است که هواپیلاي ايران اير در حالي مورد اصابت قنرار گرفنت کنه هننوز بنر
فضاي مبهاي سرزمیني ايران قرار داشت
بالفاصنیه پن

از وقننوع اين حادثننه ،دولنت ايننران موضننوع را در شننوراي سننازمان

هواپیلايي کشوري بی اللییي(اياائو) 1مطرح نلود حسب دادلواست اينران ،ناقنه قابنل
توجه در اي میان من است که شوراي اياائو پیش از اي در موقعیتهناي مشنابه ،امعلنال
دولتهايي که اق.ام به سرنگوني هواپیلاهاي مسافربري دولتهاي عضو نلنوده بودنن .را
محاوم کرده بود ولي در اي مورد پیش از مراجعه اينران ،شنورا هرگنز اقن.ام بنه اتخناذ
موض ننلود )(Supra note 3, p. 5
اياالت مقح.ه مّ.عي بود که در بروز اي حادثه طرف ايراني نیز بيتردنیر نیسنت از
من رو که هواپیلاي غیرنظامي لود را در ارتفاعي پنايی و نزدينک بنه محنلّ درگینري
مذکور به پرواز در مورده است اما در گزارش ايانائو در لدنو
نبودن علیارد ناو وينسن

معرنول بنودن ينا

و لطاي حاصیه اظهارنظري صورت نگرفقه است

عالوه بر اي  ،شوراي اياائو علل صورت گرفقه از سنوي ايناالت مقحن.ه را نرنض
ترتیبات کنوانسیون هواپیلايي کشوري بی اللییني (کنوانسنیون شنیااگو) 2نینز ارزينابي
نارد که هلی مسئیه ،چنان که لواهیم دي ،.ياي از اسنباب طنرح موضنوع در دينوان
بی اللییي دادگسقري گردي.
دولت اياالت مقح.ه پ

از وقوع سانحه ضل لنودداري از پردالنت غرامنت بنه

ايران اير يا قبول مسئولیّت ،اعالم ممادگي کرد تنا بنه بازمانن.گان اين حادثنه بنه طنور
 1شوراي اياائو نهاد اصیي تدلیمگیري در اي سازمان است و از نلاين.گان  ۳۳کشور عضو اياائو که توسّط
اعضاي مجل علومي براي م.ت سه سال انقخاب ميشون .تشایل ميشود
2. Convention on International Civil Aviation
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مسقریم غرامت پردالت نلاي (Linnan , 1991, p 258) .دولت ايران ضل ردّ اي
پیشنهاد ،در تاريخ  81مه  8818دادلواسقي را تر.يم ديوان کنرد و مقعاقنب من اليحنه
لود را نیز در تاريخ  12ژوئیه  8882تسییم من مرج نلود
دادخواست دولت ایران
دولت ايران در تاريخ  81مه  8818مطابق با ترتیبات مادهي ( 22)8اساسنامه ديوان
بی اللییي دادگسقري دادلواسقي را در دبیرلانهي ديوان عییه دولت ايناالت مقحن.ه بنه
ثبت رسانی.
بر اساس دادلواست ،ايران در ارجاع پرون.ه به ديوان سه ه.ف اصیي را دنبال مي-
نلود:


تج.ي.نظر لواهي در مورد تدلیم اياائو منور  81منارس  8818مبنني بنر

ع.م نرض کنوانسیون شیااگو توسط دولت اياالت مقح.ه؛


تدلیمگیري در مورد نرض کنوانسنیون منن و جینوگیري از اعلنال غیرقنانوني

عییه امنیت هواپیلايي کشوري (کنوانسیون مونقرال) 1از سنوي دولنت ايناالت مقحن.ه بنه
دلیل سرنگون سالق هواپیلاي ايران اير؛


تعیی میزان غرامت قابل پردالت از سوي دولت اياالت مقح.ه به شنرط احنراز

نرض من.رج در قسلت قبیي
صالحیّت دیوان برای رسیدگی به دعوی
دولت ايران اساس صالحیّت ديوان در اي پرون.ه را مررّرات من.رج در کنوانسیونهناي
شیااگو و مونقرال براي ارجاع القالفات میان دولتها به ديوان بی اللییني دادگسنقري
1. Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil
Aviation
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ميدانست البقّه در مرحیه تر.يم لوايح به دينوان ،اينران مناده ( 18)1عه.نامنه منودّت،
روابط اققدادي و حروق کنسولي منعرن.ه بنی اينران و ايناالت مقحن.ه در تناريخ 51
اگوست ( 5511عه.نامه مودّت) را نیز به اي دو سن .افنزود ولني در دادلواسنت بنه
اي موضوع اشارهاي نش.ه بود
الیحه دولت ایران
مقعاقب ثبت دادلواست ايران ،دينوان بنی اللییني دادگسنقري تناريخ  12ژوئینهي
 8882را به عنوان ملري موع .تر.يم اليحه لواهان به ايران ابالغ نلود
دولت ايران در اليحه لود براي احراز نرض حروق بی اللیل توسّط دولنت ايناالت
مقحنن.ه ،عننالوه بننر اشنناره بننه مننوادي از کنوانسننیونهنناي شننیااگو و مننونقرال (مانننن.
دادلواست) به ترتیبات ماده ( 1)2منشور سازمان میل مقح ،.حروق بی اللیل عرفي در
زمینه ملنوعیّت توسّل به زور ،تجاوز به حريم مبهاي دالیي و سرزمیني اينران ،اصنل
بيطرفي من.رج در کنوانسیونهاي  8821الهه ،نرض عه.نامهي مودّت میان دو کشور،
قواع .و حروق عرفي در حروق درياها و در نهايت اصل ع.م م.الیه در امنور دالیني
کشورها نیز اسقناد نلود )(Supra note 3, p. 2
به طور کیّي دولت ايران در اليحه تر.يلي لود به ديوان درص.د بنود تنا پنیش از
پردالق به مسألهي صالحیّت ،چن .محور اصیي و مهم در تدلیمگیري ديوان در اي
پرون.ه را به عنوان حرايق و امور واق براي ديوان به اثبات برسان.
در محور اوّل ،دولت ايران تالش لود را بر اثبات اي مطینب قنرار داد کنه دولنت
اياالت مقح.هي عیي رغم ادّعاي لود به طورکامل از ماهیّت پرواز  366ايران اينر مگناه
بوده است به اي منظور دولت ايران به گزارش اياائو اسنقناد منينلاين .کنه در من بنه
صراحت به اي موضوع اشاره ش.ه است که اطّالعات مربوط به کُرين.ور هنوايي بنن.ر
عباس به دبي و هلی طور پروازهايي که طبق برنامه قنرار بنود در من روز از من مسنیر
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عبور کنن .در القیار فرمان.هان ناو وينسن

قرار داشت ) (Supra note 3, 14عالوه

بر اي  ،تلامي مااللات میان کنابی پنرواز و بنرج مراقبنت فرودگناه بنن.رعباس ،بننابر
من.رجات گزارش وزارت دفاع ايناالت مقحن.ه ،توسنط نناو وينسنن

ينا سناير منناب

اطّالعاتي ممرياايي ضبط گردي.ه است و در دقايق منقهي به حلینه در القینار مرامنات
ممرياايي قرار داشقه است )( Supra note 3, p. 21بنابراي ناو ممريانايي بنه طنور
کامل نسبت به اي موضوع کنه در زمنان حلینه ينک هواپیلناي مسنافربري ايرانني در
کُري.ور بن.ر عباس به دبي مشغول طي مسیر ميباش .مگاهي داشقه است
در مرحیه بع ،.دولت ايران با اشاره به مسأله جنگ نفقاشها و حضور نظنامي پنر-
رنگ اياالت مقح.ه طي سالهاي ملر دهه  12میالدي ،که در مورد من در بخش مرّ.منه
سخ گفقیم ،در پي من بود که ادّعاي من دولت را مبني بر بنيطرفني در جرينان جننگ
تحلییي رد کن .الزم به يادموري است که دولت اياالت مقح.ه در دوره زمناني منذکور،
عالوه بر قط کییه روابط تجاري لود با ايران و ملانعنت از لرين .تسنییحات توسّنط
کشورمان براي پیشبرد علییّات نظامي عییه دولنت مقجناوز عنراق ،اقن.ام بنه محاصنره
ترريبي تلام بنادر ايران در لیی فارس نلوده بود و کشنقيهناي اينران را مرتّبناً منورد
بازرسي قرار ميداد اي در حالي است که هیچ ينک از اين اقن.امات در منورد دولنت
عراق به اجرا در نیام.
دولت ايران با اشاره به بیانات مقعن.د مرامنات ممريانايي از جلینه اعالمینه ريگنان
لطاب به همپیلانان اياالت مقح.ه در منطره که در من پیروزي ايران در نبنرد را ته.ين.
کنن.ه مناف من کشور در لاورمیانه اعالم کرده بود و هلنی طنور انجنام علییّناتهناي
مشقرک میان نیروهاي نظامي ممرياايي و عراق عییه ايران ،مّ.عي بود که دولت لوانن.ه
با وجود اظهار بيطرفي ،رويّهاي مخالف را پیشه کرده و حلیه به هواپیلاي ايران نیز در
قالب هلی سیسیه اق.اماتِ صورت گرفقه و از جانب من دولت بوده که به عری.ه اينران
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با ه.ف تضعیف حاکلیّت دولت ايران صنورت گرفقنه اسنت (Supra note 3, pp.
)29-30
در سومی محور ،دولت ايران با اتّاا به اطّالعات موجنود در گنزارش وزارت دفناع
اياالت مقح.ه در پي اثبنات من بنود کنه مرکنز فرمانن.هي نناو وينسنن

در تشنخیص

هواپیلاي ايران اير دچار اشقباه نش.ه است به بیان ديگر حلینه بنه هواپیلناي اينران در
شرايطي صورت گرفقه که ماهیّت غیرنظامي من براي وينسن

کامالً مشاار بوده اسنت

) (Supra note 12, p. E-37بر اساس گزارش وزارت دفاع اياالت مقح.ه ،لحظاتي
قبل از شیّیک موشک به سلت پرواز ايران اير ،ياي از افسران به مافوق لود اشاره منيکنن.
که هواپیلاي مورد رهگیري به احقلال زياد يک پرواز تجاري است الزم به ذکنر اسنت
که گزارش ياد ش.ه در اي قسلت داراي بخشهناي حنذفي زينادي اسنت کنه کشنف
موض دقیق اياالت مقح.ه در اي باره را مشال مينلاي .امّا به هر حال ادّعناي لطناي
انساني مرامات ممرياايي در اي زمینه به چن .دلیل موجّه به نظر نليرس:.
نخست مناه ،در اتاقک کنقرل و فرمانن.هي نناو ،حن.اقل  81نفنر اپراتنور و منأمور
کنقرل و شناسايي پرواز حضور داشقهان (Surpra note 3, p. 62) .و در برابنر هنر
يک ،يک صفحه نلايشگر به طور دائم در حال گزارش وضنعیّت هواپیلاهناي در حنال
حرکت بر فراز و اطراف ناو بوده است بنابراي  ،احقلال مناه هلنه اين افنراد در ينک
لحظه در شناسايي وضعیّت يک هواپیلا ،من هم در ساعاتي که ترافیک هوايي سنباي در
منطره بر قرار بوده است ،دچار اشقباه گردن .بسیار بعی .به نظر ميرس.
دوّم ،به جز سخنان ل.مهي کشقي هنیچ من.رک ديگنري دالّ بنر لطنا در لنوانش
اطّالعات موجود در صفحهي نلايش ،مبني بر اي که پنرواز  366در حنال کنم کنردن
ارتفاع به سلت ناو وينسن

ميباش .وجود ن.ارد مضافاً اي که بنر اسناس سناير داده-

هاي موجود در ذلاير اطالعاتي ناو ،هواپیلا تا هنگنام سنروط دائلناً در حنال افنزايش
ارتفاع و حرکت به سلت باال بوده است
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قسلت بع.ي اليحه ايران ،به بحث در مورد مسئولیّت دولت اياالت مقح.ه و انانار
من از جانب من دولت القدا

يافقه است توضیح مناه ،موض دولت ايناالت مقحن.ه

در رابطه با حادثه سرنگوني ايرباس ايران را باي .از البالي اظهارنظر مرامنات من کشنور
در اسناد و مجام مخقیف مانن .شوراي امنیّت سنازمان مینل ،شنوراي ايانائو ،بیانیّنهي
وزارت دفاع و بیانیّهي رسلي رياست جلهور وقنت من کشنور جسنقجو کنرد حاصنل
مناننه ،نظننرات مرامننات ممرياننايي در اين زمینننه ترکیبنني از اظهننارنظننرات حرننوقي و
مالحظات سیاسي است امّا تا منجا که به حروق بی اللیل مربوط ميشود ،دولت ايناالت
مقح.ه پیوسقه بر اي نظر پافشاري نلوده است که در قبال حادثهي ر داده در برابر اينران
مسئولیقي ن.ارد اياالت مقح.ه اي ادّعا را از من رو موجّه ميدانسنت کنه نناو وينسنن
هواپیلاي ايران اير را ب.ون سوء نیّت و با تدوّر ايناه من يک جنگن.هي مماده به حلینه
است سرنگون سالقه و به هلی دلیل ،يعني مشروعیّت اِعلال حق دفاع مشروع ،بحنث
مسئولیّت منقفي است
عالوه بر اي  ،دولت اياالت مقح.ه به چن .دلیل دولت ايران را در وقوع اين حادثنه
مردّر ارزيابي مينلود:
نخست به من دلیل که به هواپیلاي ايران اجازه داده است تا در نزدياي ناو وينسن
به پرواز درمي .و دوّم از من روي که دولت ايران با درگیر کردن قايقهاي جنگي لود با
ننناو وينسننن  ،شننبهه حلیننه گسننقرده بننه رزمننناو ممرياننايي را دامنن زده اسننت
)(Supra note, p. 55
بر اساس اليحه تر.يلي دولت ايران ،در اوّلی بیانیّه رسلي صادر ش.ه از سوي کا
سفی ،.ريگان ،رئی

جلهور وقت اياالت مقح.ه اعالم نلود که اق.ام ناو ممرياايي براي

حفاظت از لود در برابنر «حلینه احقلنالي» هواپیلناي ايرانني صنورت گرفقنه اسنت
) (International Herald Tribune, July 4, 1988هلنی طنور رئنی

سنقاد

مشقرک ارتش اياالت مقح.ه ،حلیه به پرواز ايران اير را اعلال حنق «دفناع مشنروع» از
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اعنالم نلنود (International Herald Tribune,
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)1988اي موض از سوي معاون وقت رياست جلهوري من کشور در شنوراي امنیّنت
سازمان میل نیز مطرح گردي.
عالوه بر اي مواض رسلي ،سناريوهاي غینررسنلي نینز مطنرح شن .تنا از موضن
رسلي دولت اياالت مقح.ه مبني بر دفاع مشروع پشنقیباني نلاين .در بنی تلنامي اين
ادّعاها يک مورد بیش از هله مورد توجّه محافل و لبرگزاريهاي غربي قرار گرفنت و
من اي ادّعا بود که ايربناس اينران سنیگنال مخدنو

هواپیلاهناي نظنامي را مخنابره

ميکرده است اي ادّعا تا منجا قوّت گرفت که ياي از سخ گويان وزارت دفاع ايناالت
مقح.ه در پاسخ به اي ستال که ميا اي احقلال وجنود دارد کنه سنیگنال منورد ادّعناي
اياالت مقح.ه از يک هواپیلاي نظامي در نزدياي ايرباس يا حقي از يک پايگناه نظنامي
در بن.رعباس دريافت ش.ه باش ،.اي گونه اظهارنظر کرد« :احقلال دريافت اي سیگنال
از بن.ر عباس توسّط وينسن

کامال منقفي است زيرا رادارهاي ناو تنها فضاي مح.ودي

را تحت نظر و کنقرل داشقن .و در من فضا [جنز هواپیلناي ايرانني] هواپیلناي ديگنري
حضور ن.اشقه است » )(Supra note 3, p. 71
در هر حال با توجّه به اسق.الالت قبیي ايران داير بر حرکت صنعودي هواپیلنا و هلنی
طور لارج نش.ن من از مسیر هوايي مررّر ،اي ادّعاها وارد و نافذ به نظر نليرس.
ادّعاي ديگر ،مبني بر ايناه ايران به قد .فريب نیروهاي ممرياايي ،جنگنن.ه نظنامي
لود را در کُري.ور مررّر براي پروازهاي غیرنظامي قرار داده است توسط لنود مرامنات
ارش .نظامي اياالت مقح.ه مورد تردي .و ايراد قرار گرفقه اسنت (Supra note 3, p.
) 75فرمان.ه کل رزمناو  ،Sidesياي ديگر از ناوهاي اياالت مقح.ه در لیی فارس در
اي باره ميگوي« :.بر اساس تجربیّات م در طول جنگ نفنتکنشهنا ،رفقنار نیروهناي
نظامي ايران در لیی فارس در ماههاي منقهي به حادثه هرگز ممیخقه با ته.ين .نبنود منهنا
در ارتباطات راديويي لود کامالً حرفهاي و به گونهاي علل منينلودنن .کنه جناي هنیچ
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تردي.ي در مورد قد .و نیّقشان باقي نليمان .عالوه بر اين  ،نیروهناي اينران هلنواره از
درگیر ش.ن با نیروهاي ممرياايي اجقناب ميکردن .و هرگز رفقار تحريک ممینزي از مننان
سر نزده بود » ) (Casper Wienberger, 1990 , P. 401
عالوه بر اي به نظر وي ،ادّعاي حضنور جنگنن.هي اف –  82ايرانني در محنل ،بنا
ادّعاي ديگر اياالت مقح.ه مبني بر دريافت سیگنال نظامي از هواپیلاي ايران در تعارض
است از من جهت که اگر جنگن.هي ايران قد .فريب ناو وينسن

را داشت هرگز اق.ام

به مخابره چنی سیگنالي نلينلود
در پايان نیز به ادّعاي مطرح ش.ه در گنزارش وزارت دفناع ايناالت مقحن.ه ،کنه در
قسلت مرّ.مه ب.ان پردالقیم ،اشاره ميکنیم؛ بر اساس اين گنزارش ،در دقنايق بعن .از
بین .ش.ن هواپیلاي ايران اير از فرودگاه بن.ر عباس ،وينسن

با چن .قايق ايراني درگیر

ش .و به هلی دلیل و با عنايت به دريافت سنیگنال نظنامي از ايربناس ايرانني ،تحیینل
ل.مهي ناو بر اي قرار گرفت که در برابر يک حلیهي هلنه جانبنه از هنوا و سنطح از
سوي نیروهاي نظامي ايران قرار دارن .و به هلی دلیل نیز براي مرابینه بنا اين ينورش
گسقرده اق.ام به سرنگوني هواپیلاي ايران نلودن (Supra note 3, pp. 79-84) .امنا
بنابر ادعاي ايران ،صبح روز سوم ژوئیه  8811ياي از هییاوپقرهاي مقعیّق به رزمناو وينسنن
به بهانه حلیهي احقلالي قايقهاي گشقي ايران به کشقيهاي بيطرف و جلن موري اطّالعنات
در اي مورد وارد مبهاي دالیي ايران گردي (Supra note 12, p. E-7) .بنا ورود
اي هییاوپقر به مبهاي دالیي اينران و ادامنه حضنور من بنه منّ.ت دو سناعت در من
مح.وده ،قايقهاي گشقي ايران به من الطار داده و هییاوپقر نیز بن.ون وقنوع درگینري
محل را ترک نلود در پي اي اق.ام ،رزمناو وينسن

وارد مبهاي ايران ش .و بر روي

قايقهاي گشتزني ايران متش گشنود (Supra note 1, Appendix A, p. A-1
)اي حرکت ناو ممرياايي در حالي صورت گرفت که قايقهاي اينران در نزدينکتنري
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قنرار نگرفقنن .و بنه من

لسارتي وارد نسالقن.
بنابراي  ،از مجلوع اي شرايط و اوضاع و احوال ميتوان بنه روشنني دريافنت کنه
هرگز طرح و برنامهي از پیش تعینی شن.هاي بنراي حلینه سنطحي و هنوايي بنه نناو
ممرياايي م .نظر مرامات ايراني نبوده است
ایرادات مقدّماتی دولت ایاالت متحده
در پي ثبت دادلواست ايران نزد ديوان بنی اللییني دادگسنقري ،دادگناه تناريخ 12
ژوئیه  8882را به عنوان ملري مهیت ترن.يم اليحنه اينران و  2منارس  8888را بنه
عنوان ضرب االجل نهايي براي اليحهي مقرابل دولت اياالت مقح.ه تعیی نلود
چناناه از من بحث لواه .ش ،.لوان.ه مّ.عي بود که نليتوان از منواد مسنقخرج از
معاه.ات مونقرال و شیااگو براي احراز صالحیت ديوان بهنره جسنت صنرف نظنر از
ايراداتي که دولت اياالت مقح.ه به هر يک از معاه.ات مورد اسقناد به طور لا

وارد

مورد ،اي دولت در مجلوع بر اي باور بود که در اين دعنوي متلّفنهي «رضنايت» بنه
عنوان شرط اوّل رسی.گي قضايي در دادرسيهاي بی اللییي مفرود است توضنیح منانه
اياالت مقح.ه با اشاره به رويّهي ديوان در پرون.ههاي گذشقه اعقراد داشنت کنه صنرف
برقراري رابطهاي هر چن .ضعیف میان حرايق موجود در يک دعوي و يک معاهن.ه کنه
دولت لوان.ه در من عضويت دارد را نليتوان مبناي صالحیّتساز براي ديوان (و بنه منزلنهي
اعالم رضايتِ مرّ.مِ دولت طرف دعوي) محسوب نلود بیاه تنها در صورت اثبنات وجنود
رابطهاي معرول و منطري بی من معاه.ه و ادّعاي مطروح است که ديوان منيتوانن .لنود را
براي رسی.گي صالح ب.ان(Ambatielos, Merits , 1984 , P .392 ) .
در لدو

معاه.ه اول ،يعني کنوانسیون شیااگو ،دولنت ايناالت مقحن.ه ضنل

اذعان به اماان تج.ي.نظر لواهي از تدلیلات شوراي اياائو نزد دينوان بنی اللییني
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دادگسقري ،بر اي بناور بنود کنه قطعنامنهي منورّ  81منارس  8818را نلنيتنوان
«تدلیم» در معناي مورد نظر ماده  12من کنوانسیون دانست اي دولت بنر اين بناور
بود که در کنوانسیون شیااگو مررّراتي براي تج.ي.نظر لواهي از قطعنامههاي شورا کنه
مطابق با مواد  62و  66کنوانسیون شیااگو صادر ميشنون .پنیشبینني نشن.ه اسنت
)(Supra note 72, p. 5و اماان تج.ي.نظر لواهي تنها مح.ود به «تدنلیم» اتّخناذ
ش.ه ذيل مادهي  12کنوانسیون اسنت بنه نظنر ايناالت مقحن.ه اينران هرگنز از شنورا
درلواست ص.ور «تدلیم» ذيل مادهي  12را نارده است و نحوهي صن.ور و ماهیّنت
قطعنامه نیز حاکي از من است که شورا مطابق القیارات در نظر گرفقه ش.ه بنراي وي در
مادهي  12کنوانسیون علل ننلوده است در تلامي  1جیسهاي که شوراي ايانائو بنراي
بررسي موضوع تشایل داد ،نه رئی

جیسه و نه هیچ يک از اعضا دربارهي اي مطینب

که دسقور جیسه بررسي القالف میان دو کشور بر اساس مادهي  12کنوانسیون شیااگو
ميباش .مطیبي بیان ن.اشقن .در اي زمینه ،ايناالت مقحن.ه بنه بیاننات رئنی

شنورا در

نخسقی جیسهي شورا براي بررسي اي موضوع اشاره مينلاي« :.وظیفهي لطیر کننوني
شورا جل موري اطّالعات ضروري در رابطه با اي حادثه براي دستيابي بنه ينک دين.
کیّي در مورد نحوه دقیق رل.ادهاي به وقوع پیوسقه در روز سوّم ژوئیه است »
دولت اياالت مقح.ه بر اي عری.ه بود که اگر ايران درلواسقي براي حل القالف در
قالب مادهي  12کنوانسیون شیااگو نزد شنورا مطنرح منينلنود و ينا حن.اقل در بنی
اعضاي شورا چنی باوري وجود داشت ،رئی

شورا وظیفهي اصیي من نهناد را حنل و

فدل القالف میان دو دولت عنوان مينلود نه حریرتيابي در مورد وقناي روز حادثنه
به عبارت ديگر ،نرش شورا به عنوان يک رک شبه قضايي ،کارکردي اسنقننايي اسنت و
نیاز به تدريح دارد
الزم به توضیح است که به نظر لوان.ه بنر اسناس کنوانسنیون شنیااگو دو راهانار
مقلايز و البقّه ناسازگار براي نحوهي برلورد شوراي اياائو با مسائل طرح ش.ه در قالب
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کنوانسیون وجود دارد :از يک سو ،شوراي اياائو به عنوان نهاد اصیي سیاستگذاري در
سازمان ،مسئول تدلیمگیري در رابطه با طیف وسیعي از مسائل مربنوط بنه هواننوردي
بی اللییي است به تب  ،بسیاري از اي مسائل در رابطه با تفسنیر و اجنراي کنوانسنیون
شیااگو لواهن .بود اما از سوي ديگر ،در موقعیّتهناي لنا

و ننادر ،شنورا ناچنار

است مطابق با القیارات اعطايي به وي مطابق با ماده  12کنوانسیون ،در قالب يک نهناد
شبه قضايي به ايفاي نفش بپردازد ) (Eugene Sochor ,1988 , p. 135به عرین.ه
اياالت مقح.ه دقیراً به دلیل هلی اسقننايي بودن اعلنال صنالحیّت در قالنب اين مناده
است که شورا دسقورالعلیي دقیق و رسلي را براي موارد اعلنال اين مناده پنیش بینني
نلوده است اي

دولت مّ.عي بود که ايران با نادي.ه گرفق کامل اي تفاینک ،درصن.د

است تا پرون.هي لود در شورا در قالب مادهي  12کنوانسیون شیااگو به ديوان معرّفي
نلاي .منچه موض اياالت مقح.ه را در اي زمینه ترويت منينلنود ،علیانرد شنورا در
سوانح هوايي پیشی است در حادثهي سرنگوني هواپیلاي لیبي توسّط اسرائیل و هلی
طور حلیهي شوروي به هواپیلاي کره ،شورا مسأله را در ذيل القیارات لنود در منواد
 62و  66مورد بررسي و اظهارنظر قرار داد و به مادهي  12اشنارهاي نانرد عنالوه بنر
اي  ،در هیچ يک از اي دو مورد نیز طرفی القالف اق.ام به فرجام لنواهي از تدنلیم
شورا نزد ديوان ننلودن.
ياي ديگر از اسق.الالت لوان.ه در ردّ «تدلیم» بنودن قطعنامنهي شنورا در معنناي
مادهي  12کنوانسیون شیااگو ،نحوهي طرح درلواسنت ارزينابي اينران بنود بنه نظنر
اياالت مقح.ه ع.م توسّل صريح ايران به اي مناده ،عن.م درلواسنت اجنراي مرنرّرات
من.رج در من و هلی طور اشاره ناردن ايران به دسقورالعلل مدوّب شورا در رابطه بنا
موارد فعّال ش.ن ترتیبات من.رج در مادهي  ،12هلگي حاکي از من هسنقن .کنه دولنت
ايران حی طرح موضوع در شورا يا حقي پیش از من در پیامهناي ارسنالي لنود بنه من
نهاد ،هرگز از شورا نخواسقه بود تا مطابق من.رجات مادهي  ،12در قالب يک رک شبه
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قضايي انجام وظیفه نلاي .مضاف بر اي  ،اياالت مقح.ه م.عي بود کنه رفقنار اينران در
اي زمینه اي باور را نه تنها در اي

دولت ،بیاه در ساير اعضاي شنورا نینز بنه وجنود

مورده است )(Supra note 72, p. 111
دولت اياالت مقح.ه در توجیه ع.م اماان اسقناد به مادهي  12يک دلیل ديگر را نیز
در ايرادات مر.ماتي لود عنوان نلود :بنر اسناس منادهي ( 86)6دسنقورالعلل شنوراي
اياائو و نص مادهي  12کنوانسیون شیااگو ،در مواردي که شورا به عننوان رکن حنل
القالف در معناي اي مواد علل ميکن ،.هیچ ينک از اطنراف دعنوي حنقّ شنرکت در
رأيگیري را نخواهن .داشت اي در حالي است که دولنت لوانن.ه در رأي گینري بنه
علل مم.ه در روز  81مارس از اعلال اي حق محروم نگردي .اي مسنأله را منيتنوان
بیانگر درک شورا از علیارد لود در قالب مواد  62و  66کنوانسیون و ننه منادهي 12
به شلار مورد
اما در مورد کنوانسیون مونقرال ،دولت اياالت مقح.ه دقیراً برعا

موض ايران بنا

تأکی .بر پیش شرطهاي ذکر ش.ه در مادهي  82من سن .مبني بنر ثلنر بخنش نبنودن
مذاکرات و ع.م حدول نقیجه از طريق داوري ،منّ.عي بنود کنه دولنت اينران بن.ون
اسقفاده از اي راهاارها و با مراجعه مسقریم بنه دينوان ،مرنرّرات شنایي موجنود در
مادهي  82را رعايت نارده است اي

دولت معقر .بود که پیش شرطهاي مورد اشناره

صرفاً تشريفاتي نیسقن .و حقلاً باي .ع.م امانان حنل النقالف از طرينق منهنا محنرز و
مشخص گردد مضاف بر اي  ،برلالف نظر دولت ايران ،اياالت مقح.ه اعقراد داشت که
راه حلِ مذاکرهي پیشبیني ش.ه در ماده به دلیل فر.ان روابط ديپیلاتیک میان دو کشنور
کارکرد لود را از دست ن.اده است زيرا دولت ايران از طرق ديگر از جلیه دفقر حناف
مناف اياالت مقح.ه در سفارت سوئی

در تهران ،دفقر حناف منناف اينران در سنفارت

الجزاير در واشنگق  ،يا از طريق ديوان دعاوي ايران و ممرياا مسنقررّ در الهنه و ينا بنا
میانجیگري هر سازمان يا دولت ثالني ميتوانست از دولت اياالت مقح.ه بخواه .تنا در
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اي زمینه به مذاکره بنشین .عالوه بر اي  ،لوان.ه ادّعاي ايران مبني بر عن.م ممنادگي من
دولت براي مذاکره و لودداري از پذيرش پیشنهاد ايران براي گفقگو را به طور کامل رد
مينلود )(Supra note 72, p. 160
به نظر دولت اياالت مقح.ه حقي با فرض رعايت ترتیبنات شنایي منن.رج در اين
ماده ،باز هنم نلنيتنوان النقالف موجنود مینان دو کشنور را نرنض منواد  3 ،8و 82
کنوانسیون مونقرال دانست اياالت مقح.ه با اشاره به تاريخچهي ت.وي و رويّهي مولّر
دولتها در اجراي اي کنوانسیون منّ.عي بنود کنوانسنیون منونقرال دربنارهي اقن.امات
نیروهاي مسیّح يک دولت عییه هواپیلاهاي مسافربري فاق .هرگوننه مرنرّره و ترتیبناتي
است به عری.هي اي دولت اي موارد باي .تحت مرنرّرات موجنود در زمیننهي حرنوق
مخاصلات مسیّحانه ،و نه کنوانسیون مونقرال ،منورد بررسني و ارزينابي قنرار گیرنن.
)(Supra note 72, p. 6عالوه بر اي  ،به عری.ه اياالت مقحن.ه حقني در صنورت در
میان نبودن وضعیّت مخاصله مسیّحانه نیز باز اماان اسنقناد بنه اين کنوانسنیون وجنود
نخواه .داشت زيرا کنوانسیون مونقرال در لدو

اعلال مجرمانهي افراد عیینه امنیّنت

هواپیلايي کشوري است و در مورد مسئولیّت دولنتهنا در اين رابطنه فاقن .هرگوننه
مررّرهاي است البقّه لوان.ه به اي مطیب اذعان داشت که کنوانسیون منونقرال تعهّن.ات
مخقیفي را بر دولتهاي عضو بار ميکن .اما من تعه.ات تنها زماني فعّال ميگردنن .کنه
«افراد» مرتاب جرائلي مانن .موارد ذکر ش.ه در مادهي  8کنوانسیون گردي.ه باشنن .بنه
باور اين دولنت ،بنا انن.کي دقنت در منق منادهي  8کنوانسنیون و معنناي مقعنارف
))(Vienna Convention on the Law of Treaties, , 1969, Art. 31(1
مسقفاد از کیله «او» يا «فرد» به کار رفقه در اي مناده مشنخص منيگنردد کنه منظنور،
دولتها و کشورها که موجوديتهايي انقزاعي و مجرد ميباشن ،.نیست
عالوه بر اي  ،دولت اياالت مقح.ه کنوانسیون مونقرال را تالیل کنن.هي کنوانسنیونهناي
توکیو و الهه به شلار ميمورد هلان طور که ميدانیم هر سنه اين اسنناد در رابطنه بنا
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مرابیه با هواپیلاربايي و علییّاتهناي تروريسنقي ضن ّ.هواپیلاهناي مسنافربري منعرن.
گردي.هان .در دو کنوانسیون مورد اشاره نیز تنها از افراد و جرايم ارتانابي توسّنط منهنا
سخ به میان مم.ه است و اشارهاي به دولت به چشم نليلورد در واق هر سهي اين
اسناد پاسخي بودن .به ازدياد هواپیلاربايي در دهههناي  32و  12منیالدي شناي .بنه دلینل
وجود اي لالء قانوني هم بود که اياائو دو مرتبه در سالهاي  8813و  8812دولتهناي
عضو پیشنهاد داد تا اق.ام به تهیه و ت.وي سن.ي براي مرابیه با م.الینه و توسنل بنه زور از
سوي دولتها عییه هواپیلاهاي مسافربري نلاين(Supra note 72, p. 183) .
در لدو

عه.نامهي مودّت ،اياالت مقح.ه ضنل تدنريح بنه اين ناقنه کنه در

دادلواست ايران اشارهاي به اي عه.نامه به عنوان مبنناي صنالحیّتسناز بنراي دينوان
نش.ه است ،مّ.عي بود که مطابق با مادهي  31مينی دادرسني دينوان ،لواهنان مایّنف
است تا در دادلواست تا ح ّ.ملا مباني حروقي الزم براي احراز صالحیّت دينوان را
مطرح نلاي .اياالت مقح.ه ضل ردّ ادّعاي ايران مبني بر ايناه دولت لواهان ميتوانن.
پ

از تسییم دادلواست مباني ج.ي.ي براي صنالحیّت دينوان بنه من دادگناه معرّفني

نلاي ،.ايران را به اي موضوع مقّهم نلود که از طريق توسّل به عه.نامهي مودّت در پني
من است که موضوع دعوي را در مسیري غیر از منچه در دادلواست عنوان نلنوده ننزد
ديوان به پیش ببرد بنابر نظر اين

دولنت ،اينران ابقن.ا در دادلواسنت لنود از دينوان

لواسقه بود تا در مورد مشروعیّت سرنگوني ايرباس ايران اظهارنظر کنن .و در صنورت
تشخیص نرض تعهّ .از جانب اياالت مقح.ه مبادرت بنه تعینی غرامنت نلاين .امنا در
اليحه ،ايران با اشاره به عه.نامهي مودّت به عنوان يک مبناي صالحیّتساز ،درصن.د من
است تا از ديوان در مورد ع.م مشروعیّت حضنور نظنامي لوانن.ه در لینی فنارس و
تبعات مسقریم و غیرمسقریم من مانن .القالل در تجارت و دريانوردي ايران رأي موافنق
بگیرد
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اياالت مقح.ه با اشاره به موضوع و ه.ف عه.نامهي مودّت که هلانا تنظیم کننن.ه
و تسهیلکنن.هي روابط تجاري میان دولقی

طرف القالف و اتباع منها است ،اي سن.

را در پرون.هي حاضر کامالً بيربط ارزيابي مينلود
اياالت مقح.ه اعقراد داشت که علیارد ايران در سالهاي پ

از انرنالب و منقهني بنه

وقوع حادثه به گونهاي بوده است که گويا اي عه.نامه را ديگر مجري تیرّي نلينلاي .امنا
اکنون با تغییر موضعي ناگهاني از سوي ايران روبروست .اي کشور دلیل سوء نیّت اينران
را من ميدانست که در پرون.هي کارکنان ديپیلاتیک و کنسولي اياالت مقح.ه در تهنران،
اياالت مقح.ه لود با اسقناد به هلی ماده از عه.نامنهي منودّت پرونن.ه را ننزد دينوان
مطرح نلود اما ايران ضل ع.م حضور و ردّ صالحیّت دينوان در پرونن.هي منذکور ،از
اجراي حام دادگاه نیز لودداري کرد )(Supra note, p. 215
لوان.ه در منورد شنروط منن.رج در منادهي  18عه.نامنه نینز هلاننن .کنوانسنیون
شیااگو ،اعقراد داشت که ايران پیش شنرط منذاکرهي منن.رج در اين مناده را رعاينت
نارده است )(Supra note, p. 6
مالحظات دولت ایران در رابطه با ایرادات مقدّماتی
پ

از تر.يم ايرادات مرّ.ماتي لوان.ه به ديوان ،دادگاه تاريخ  8سپقامبر را به عننوان

مهیت نهايي دولت ايران براي ارائهي مالحظات لود در مورد اي ايرادات تعیی نلود
مالحظات دولت ايران در پاسخ به ايرادات اياالت مقح.ه در دو قسنلت کیّني قابنل
طرح و بررسي است ايران در مغاز به پاسخ به ادّعاهاي دولت لوانن.ه در منورد اسنناد
صالحیّتساز و سپ

اي مطیب را ياد مور ش .که اعقراضات اياالت مقح.ه در واق بنه

نحوي است که موجب ورود من دولت در ماهیّت دعوي گردي.ه است به بیان ديگر ،از
من رو که میان دو طرف در رابطه با کنوانسیونهاي مورد مناقشه ،القالف نظري واقعني
در زمینهي تفسیر و اجرا به چشم ميلورد ،هر گونه اعقراض و دفاعي از سنوي دولنت
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لوان.ه لواه نالواه وي را وارد در ماهیّت دعوي لواه .نلود دولت ايران بر اي باور
بود که دقیراً به هلی دلیل هم دولت اياالت مقحن.ه تنا حن ّ.ملان اينرادات لنود را
مح.ود به مسائل شایي و ترتیبات ميی دادرسي نلوده است تا از اي رهگذر تنوجیهي
براي ردّ دعوي نزد ديوان بیاب .در ادامه به تفدیل در مورد هر ينک از اين دو قسنلت
توضیحاتي لواهیم داد
دولت ايران ابق.ائاً بنه مسنألهي مطنرح از سنوي لوانن.ه در لدنو

کنوانسنیون

شیااگو پردالت هلان طور که دي.يم دولت اياالت مقح.ه بر اي پافشاري ميکرد کنه
قطعنامهي صادر شن.ه از سنوي شنورا در قالنب ينک «تدنلیم» (موضنوع منادهي 12
کنوانسیون) قابل توصیف نیست و نقیجقاً منچنان که از منواد منورد اسنقناد دادلواسنت
ايران بر ميمي ،.قابل رسی.گي فرجامي نزد ديوان بی اللییي دادگسقري نخواه .بنود در
پاسخ ،دولت ايران به اي مسأله اشاره کرد که هنگام ارجاع موضوع به شنوراي ايانائو،
نظر به فوريّت و اهلیّت مسأله هرگز به مررّرهاي لا

از کنوانسیون شیااگو اشنارهاي

نارده است و به هلی دلیل ادّعاي لوان.ه مبني بر مناه قطعنامهي شنورا بنر اسناس منادهي
 62کنوانسیون شیااگو صادر ش.ه است ،بيپايه و اساس است مضناف بنر اين  ،لنود
شورا نیز در جريان رسی.گيها هرگز به ترتیبات مادهي  62اشارهاي ننلوده است
ايران اعالم کرد منچه براي ايجاد صالحیّت ديوان بنی اللییني دادگسنقري ضنروري
دارد امور ماهیّقي است به اي معني که تنها شنرط الزم ،وجنود النقالف در رابطنه بنا
تفسیر و اجراي کنوانسیون و وجود تدلیلي از سوي شورا در ارتباط با من است لنذا اينران
در رابطه با ع.م شفافیّت رأي شورا مسئولیّت اصیي را مقوجّه لود من نهاد ميدان .اسنق.الل
ايران بر اي منوال بود که با توجّه به ع.م عضويّت اينران در شنوراي ايانائو ،وظیفنهي
تعیی ميی رسی.گي صحیح به درلواسنت من کشنور و تطبینق من بنا منواد منرتبط بنا
کنوانسیون شیااگو بر عه.هي لود شورا قرار دارد به نظر ايران ،شورا بنا پنردالق بنه
مسائل فنّي و لودداري از ورود در زواياي حروقي حادثنه ،وظیفنهي لنود را بنه نحنو
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صحیح و شايسقهاي به انجام نرسان.ه است اما در حال رأي نهايي لود را در قالب ينک
قطعنامه صادر کرده است و دولت ايران نیز اي قطعنامه را قابل فرجام لواهي ميدان.
(Observations and Submissions of the Islamic Republic of
) Iran on the Parliminary Objections, p. 4.
ايران ،هیچ يک از دو ايراد وارده از سوي لوان.ه در مورد کنوانسیون مونقرال را نینز
وارد نليدانست در رابطه با ع.م رعايت پیش شرطهاي موجود در منادهي  ،82اينران
دقیراً در موضعي مخالف با اياالت مقح.ه عنوان کرد که اي دولنت لوانن.ه اسنت کنه
براي مذاکره و گفقگو در لدو

اي حادثه ممنادگي نن.ارد و امانان انجنام هنر ننوع

نشست و گفقگويي در اي باره را منقفي ميدان .در مورد ايراد دوم ،يعني لنارج بنودن
امعلال صورت گرفقه از سوي ارکان دولقي از شلول کنوانسیون مونقرال نیز ،ايران مّ.عي
بود که نف

طرح اي ايراد از جانب اياالت مقح.ه بنر النقالف دو دولنت در زمیننهي

تفسیر و اجراي کنوانسیون داللت دارد و هلی موضن گینري لوانن.ه نشنان دهنن.هي
وجود القالف میان دو طرف و در واق دفاعي در ماهیّت دعوي است
در مورد سن .ملر ،يعني عه.نامهي مودّت نیز ايران بر اي باور بود کنه طنرح من در
اليحه براي اولی بار و ع.م اشاره به من در دادلواست به هیچ وجه نليتوانن .ماهیّنت
دعوي را منریب سازد دعوي مطرح در دينوان از نظنر اينران هلچننان ناشني از وقناي
منقهي به سرنگوني هواپیلاي مسنافربري من کشنور و عن.م مشنروعیّت لنود من علنل
است دفاعیات ايران در پاسخ به ساير ايرادات لوان.ه نیز به مطالب ارائه ش.ه از سنوي
من کشور در دادلواست تر.يلي به دادگاه شباهت دارد که از تانرار منهنا صنرف نظنر
ميکنیم
در لدو

شِقّ دوم مالحظات ايران در رابطه با ايرادات اياالت مقح.ه نیز ميتوان

گفت ،به باور ايران دولت لوان.ه در مق تر.يلي لود با يک بحران روبروست زيرا از
يک سو با ارائهي شرح کامیي از حوادث ر داده در روز حادثنه و حقني پنیش از من و
اشاره به تاريخچهي کامیي از منچه که لود «حلالت ايران به کشقيراني بنی اللییني در
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لیی فارس» مينام ،.درص.د است تا اق.ام لود را توجیه حروقي کن .و اي در حنالي
است که اي موضوعات هیچ ارتباطي به مسألهي صالحیّت و نحوه تعینی و تشنخیص
من ن.ارد از اي روي ،تلامي تالش اياالت مقح.ه براي شرح و بیان امور واق و حرايق
قابل طرح در اي پرونن.ه ،لنواه ننالواه باعنث فاصنیه گنرفق من دولنت از اعقنراض
صالحیّقي و وارد ش.ن وي در ماهیّت دعوي گردي.ه است
به نظنر اينران ،بنر اسناس بنن 1 .از منادهي  18مينی دادرسني دينوان بنی اللییني
دادگسقري ،دادگاه پ

از روبرو ش.ن با ايراد صالحیّقي از سنوي دولنت لوانن.ه ،سنه

راهاار کیّي پیش روي لود دارد:


اوّل ،وارد دانسق ايراد مطرح ش.ه؛



دوّم ،ردّ ايراد؛



سوّم رسی.ن به اي نقیجه که با عنايت به اوضاع و احنوال حناکم بنر پرونن.ه،

ايرادات وارد ش.ه صرفاً صالحیّقي نبوده و در واق دفاع در ماهیّت دعنوي منيباشنن.
)(Jiménez de Aréchaga, 1973 ,p. 17
به عری.ه ايران ،موض ديوان در اي پرون.ه باي .ترکیبي از موارد دوّم و سوّم ميبود
پرداخت غرامت و ترک دعوی از سوی ایران
نلاين.گان دو طرف دعوي طي نامهاي به تاريخ  1مگوست  ،8882به ديوان بی اللییي
دادگسقري اطّالع دادن .که دولتهاي مقبوع منان در حنال منذاکره در لدنو

حنل و

فدل القالف هسقن .و از هلی رو از ديوان لواسقن .که زمان مغاز رسی.گي شفاهي را
که پیشتر  81سپقامبر هلان سال مررّر ش.ه بود ،به تعويق ان.ازد
به اي ترتیب دولقی ايران و اياالت مقح.ه در تاريخ  8فورينهي  8883بنه شنرحي
که در ادامه لواه .مم .در مورد پرون.ه ايرباس به توافق رسی.ن .و مقعاقب من با اعنالم
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ايران مبني بر ترک دعوي ،اين پرونن.ه در تناريخ  11فورينهي هلنان سنال از لیسنت
دعاوي مطروح در ديوان لارج گردي.
بر طبق اي توافرنامه ،طرفی مقعهّ .گردي.نن .تنا از کییّنهي دعناوي ،ادّعاهنا و النقالف
نظراتي که میان دو طرف ،به طور مسنقریم و غیرمسنقریم ،در رابطنه بنا حنوادث ر داده در
تاريخ  3ژوئیهي  8811مطرح بوده يا در مين.ه قابنل طنرح باشن ،.صنرف نظنر کنرده و از
ارجاع منها به هر محاله و دادگناهي ،از جلینه دينوان دعناوي اينران  -ممريانا لنودداري
نلاين.
در مرابل ،دولت اياالت مقح.ه مقعهّ .گردي .که در مجلنوع مبین  838،122،222دالر
به ايران پردالت نلاي .که  38،222،222دالر از اي مبی  ،به عنوان غرامنت ،بنه لنانواده-
هاي  121مسافر ايراني پرواز ايران اير تعیّق گرفت بنابر توافق میان دو دولنت ،پن

از

پردالت مبی منورد اشناره و صن.ور قنرار تنرک دادرسني از سنوي دينوان بنی اللییني
دادگسقري ،هیچيک از طرفی دعوي ،نهادهاي وابسنقه بنه مننان ،سنازمانهنا ،مژانن هنا،
عامالن و ساير نهادهاي مرتبط به هر يک از دو دولت ،حقّ طرح دعوي در ارتباط بنا اين
پرون.ه را در نزد ديوان ،چه به صورت مسقریم و چه به شال غیرمسقریم نخواهن .داشت
مقعاقب اي توافرنامه و بر اساس مفاد من ،دولت ايران پ

از طي مراحل منن.رج در

سن .مذکور ،درلواست توقّف رسی.گي به پرون.ه را از ديوان درلواست کرد در پاسخ
به اي درلواست ،رياست وقت ديوان بی اللییي دادگسنقري بنا اسنقناد بنه منادهي 21
اساسنامهي ديوان و مادهي  11ميی دادرسي ،پرون.ه را از لیست علومي دينوان لنارج
نلوده و به اي ترتیب رسی.گي به پرون.هي سنانحه هنوايي هواپیلناي اينران در لینی
فارس ب.ون ص.ور رأي از سوي من محاله به پايان رسی.
نتیجهگیری
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دولت ايران مقعاقب حلیه اياالت مقح.ه به هواپیلاي ايرباس شرکت هوايي ايراناير
و سرنگوني اي پرواز و ع.م توفیق در حدول نقیجه دلخنواه در ايانائو پرونن.ه را بنه
ديوان بی اللییي دادگسقري برد هرچن .طرفی در نهاينت بن.ون صن.ور رأي فاصنل ،
دعوي لود را فیدیه دادن ،.نليتوان اناار کرد که شرايط اضطراري و ع.م موفریّنت در
ساير مراج بی اللییي و يا عرصه ديپیلاتیک عامل مهلي در توسّل ايران به ديوان بنراي
طرح دعوا در اي مرج قضايي بی اللییي بوده است و نیز احقلال محاومیت ممريانا
در ديوان با توجه به اسق.الالت و مسقن.ات حروقي ايران در دادلواست مطروحه زمینه
پیش دسقي ممرياا را در میانۀ راه در فیدیه دادن بنه پرونن.ه پنیش از رسنی.گي فنراهم
نلوده است
هلچنی ناقه مهلي که از میانه راه رسی.گي در قضنیه ايربناس مشناه.ه منيشنود،
بازيافت مجّ.د اهلیّت عه.نامه مودّت است  ،توجّه به اين سنن .دوجانبنه در ملنري
دعوي مطرح از سوي ايران در ديوان نیز حف شن.ه و در پرونن.ه سناّوهاي نفقني بنه
عنوان تنها سن .صالحیتساز ديوان مورد توجه قرار گرفقه است
به هرحال ،مقعاقب توافرنامه بی ايران و ممرياا و بر اسناس مفناد من ،دولنت اينران
پ

از طي مراحل من.رج در سن .مذکور ،درلواست توقّف رسنی.گي بنه پرونن.ه را از

ديوان درلواست کرد در پاسخ به اي درلواسنت ،رياسنت وقنت دينوان بنی اللییني
دادگسقري با اسقناد به مادهي  84اساسنامهي ديوان و مادهي  44ميی دادرسي ،پرونن.ه را از
لیست علومي ديوان لارج نلوده و به اي ترتینب رسنی.گي بنه پرونن.هي سنانحه هنوايي
هواپیلاي ايران در لیی فارس ب.ون ص.ور رأي از سوي من محاله به پايان رسی.
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