ورود پهپادهای جاسوسی به قلمرو هوایی ایران از
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سید یاسر ضیائی
علیرضا محمدی مطلق

چکیده
استفاده کشورها از فناوریهای الکترونیکی برای جاسوسی ،پدیددهای نوظهدور اسدت.
هواپیماهای بدون سرنشین موسوم به پهپاد یکی از این فناوریهای نوظهورهستند کده
بیشترین استفاده را در این زمینه داشتهاند.
ایاالت متحده ،در سالهای اخیر به دفعات از این فناوری بدرای جاسوسدی در یدری
هوایی ایران استفاده کرده است .صرف نظر از میزان موفقیدت آمریکدا در دسدتیابی بده
اهداف خود و واکنشهای به موقع و مؤثر ایران ،ارسال پهپادهای جاسوسی به قلمدرو
هوایی ایران با برخی قواعد عام و خاص یقوق بین الملل در تعارض است .از جملده
این قواعد می توان به اصل منع مداخلده در امدور داخلدی و ممنوعیدت جاسوسدی در
قلمرو هوایی اشاره نمود .نقض این قواعد از سوی آمریکا میتواند موجب مسدؤولیت
بینالمللی این کشور در برابر جمهوری اسالمی ایران گردد.
کلیدواژهها :پهپاد نظامی ،پهپاد جاسوسی ،جاسوسی ،یقوق هوایی.

* استادیار گروه یقوق بینالملل دانشکده یقوق دانشگاه ق
** کارشناسی ارشد یقوق بینالملل دانشگاه ق
فصلنامه مطالعات راهبردی  سال هجده  شماره اول  بهار   2934شماره مسلسل 67
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مقدمه
اگرچه اصطالح هواپیمای بدون سرنشین 2یا پهپاد (پرنده هدایتپدذیر از دور (یبیبدی و همکداران،
 72 :2937اخیراً وارد ادبیات سیاسی و رسانهای ایران شده ،اما این اصطالح دارای پیشنهای نزدید
به  1قدرن در ادبیدات جهدانی اسدت ) 1. Henderson and Cavanagh, 2013: 2پهپادهدا داری اندوا
مختلفی هستند که از اندازه بسیار کوچ
ی

تا اندازههای بسدیار بدزر

بدا وزن  1122پوندد (بدیش از

تن  ،بدا قابلیدتهدای متفداوت متریرندد ( . Henderson and Cavanagh, 2013: 2ایدن پهپادهدا

میتوانند برای شناسایی و جاسوسی ( Frantz, 2005: 5و همچنین برای یمالت و کشدتار هدفمندد
( Kilcullen and Exum, 2009: n5استفاده شوند.
ایاالت متحده اولین بار در قرن معاصر از این فناوری در سدال  1222در جند

افرانسدتان علیده

القاعده و طالبان استفاده کرده است ( ، Mayer, 2009; Ellen O’Connell, 2010: 11ولی پهپادهدا در
چند سال اخیر به طور گسترده توسط ارتش ایاالت متحده و سازمان سدیا در عملیداتهدای

نظدامی9

این کشور در افرانستان ،عراق ،پاکستان یمن و سومالی به کار گرفته شدهاند .اگرچه ایاالت متحدده از
این فناوری غالباً برای عملیات بمباران و کشدتار نظامیدان و غیرنظامیدان بهدره گرفتده و نمونده آن را
امروزه در یمن و پاکستان میبینی ( ، Henderson, 2011: 1اما این کشدور در عملیداتهدای نظدامی
خود از این فناوری بدرای شناسدایی و جاسوسدی نیدز بهدره مدیگیدرد (. Stewart, 2011: 271-295
استفاده از پهپادها برای جاسوسی اولین بار در سال  1229در جن

عدراق بدرای شناسدایی موقعیدت

ارتش صدام صورت گرفته است ( . Chesterman, 2008: 166همچنین ،یمالت پهپادها در راسدتای
اقدامات ضد تروریس  ،در این سالها تبدیل به بخش وسیعی از عملیات ارتش ایاالت متحدده شدده
است (. Niemeyer, 2013
1. Unmanned Aerial Vehicle (UAV).

 .1در فوریه  ، 2329دو سال پس از آغاز جن
پرلی ،اخترا ی

داخلی در ایاالت متحده ،ی

مختر اهل نیویورک بده ندام چدارلز

پرنده بدون سرنشین بمبافکن را ثبت کرد .او بالنی را طرایی کرده بود که یمدلکنندده سدبدی

محتوی بمب بود که میتوانست محتویات خود را بر سر دشمن بریزد.
 .9از سال  1224تا کنون ( اکتبر  ، 1229آمریکا فقط در یمالت خود در پاکستان  242مرتبه از پهپادها استفاده کرده است.
See Legality of U.S. Drone Strikes in Pakistan, available at
http://crss.pk/downloads/Reports/Special-Posts/Legality-of-US-Drone-Strikes-inPakistan.pdf, p. 1, visited in 2013.
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در سالهای اخیر ،ایاالت متحده با فرستادن چندین فروند پهپاد جاسوسدی بده قلمدرو هدوایی
جمهوری اسالمی ایران با هدف شناسایی اطالعاتی وضعیت زیرساخت هدای نظدامی و اقتصدادی
ایران 2،سعی دارد با جمعآوری اطالعدات از تدوان نظدامی و اقتصدادی ایدران و شناسدایی مراکدز
استراتژی

آن ،از این اطالعات در موارد مقتضی بهره ببرد .گذشته از واکنش تحسینبرانگیز قوای

دفاعی جمهوری اسالمی ایران به این اقدام آمریکا کده در چندد مدورد منجدر بده توقدط و ضدبط
پهپادهای آمریکایی شده است ،الزم است این مسئله از منظر قواعد بینالمللی نیدز مدورد ارزیدابی
قرار گیرد .گسیل پهپادهای جاسوسی برای عملیات شناسایی در یری هوایی ایدران بدا توجده بده
شرایط یاک بر روابط میان جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده و همچنین ،برخی قواعد عدام
یقوق بینالملل قابل بررسی است که این مقاله پس از طرح مسئله به آنها می پردازد.

الف .طرح مسئله
قطع نظر از روابط ایاالت متحده آمریکا با سایر کشورهای منطقه و همچنین ،تاریخچده روابدط
ایران با آمریکا در دوران پیش از انقالب اسدالمی در سدال  ،2373در یدال یاضدر دو کشدور
جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده در تقابل سیاسی و گاهی نظامی قرار گرفتهاند .یکی از
اهداف مه یضور نیروهای نظامی آمریکا در منطقه ،مهار جمهدوری اسدالمی بدوده و در ایدن
راستا ،گاه یمالت مستقیمی از سوی نیروهای آمریکا علیه ایران صورت گرفته است که یادثده
ناگوار سرنگونی هواپیمای مسافربری شماره  611ایران ایر 1توسط ناو وینسنس 9در سال 2333
( Cooke and Durso, 2007: 77و انهدام سکوهای نفتدی ایدران در سدالهدای  2337و 2333
( Ochoa-Ruiz and Salamanca-Aguado, 2005: 499-524از این جمله مدیباشدند .در عدین
یال ،در چند سال اخیر آمریکا بیشتر به دنبال ارزیدابی تدوان نظدامی ایدران بدوده و عمددتاً بده
عملیات جاسوسی در ایران مبادرت میورزد 4.این طبیعی است که آمریکا بدرای ایدن عملیدات
جاسوسی از پایگاهها و ناوگان نظامی خود در اطراف قلمرو جمهوری اسالمی بهدره بگیدرد .در
این راستا ،در دسامبر سال  ،1222ی

فروند پهپاد شناسایی فوق پیشرفته 1بدرای جاسوسدی بده

1. See http://www.hamshahrionline.ir/details/191220 , visited in 2014.
2. Iran Air
)3. USS Vincennes (CG-49
4. See http://www.tabnak.ir/fa/news/324879 visited in 2013
5. RQ170
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قلمرو هوایی جمهوری اسالمی ایران گسیل داده شد که در عمد  111کیلدومتری (جهدانپنداه،
 13-16 :2932قلمرو هوایی جمهوری اسالمی ایران توسط نیروهای نظامی ایران شدکار شدد.
پس از این اتفاق ،در دسامبر  1221نیز ی

فروندد پهپداد جاسوسدی 2پدس از ورود بده یدری

هوایی ایران در خلیج فارس توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران شکار شد 1.پدس از آن،
چندین بار ورود پهپادهای آمریکایی به یری هوایی کشور صورت گرفتده و نیروهدای نظدامی
ایران در مواردی آنها را شکار و در دیگر موارد نیز آنها را از یری هوایی کشور دور کردهاندد.
برای ارزیابی مشروعیت ورود پهپادهای جاسوسی به یری هوایی ایران الزم است ابتدا ماهیت
اقدام به جاسوسی در یقوق بینالملل و سپس موضو ورود پهپادهای جاسوسی آمریکایی بده
قلمرو هوایی ایران مورد بررسی قرار گیرد .همچنین ،برای تحلیل جامعتدر الزم اسدت ماهیدت
یقوقی پهپادهای جاسوسی مورد ارزیابی قرار گیرد.

ب .جاسوسی در حقوق بینالملل
قواعد ناظر بر جاسوسی در زمان صلح و جن

متفاوت است .بر خالف عملیداتهدای آمریکدا

در پاکستان ،عراق و افرانستان که به نوعی وضعیت مخاصمه مسلحانه تلقی میشود 9،عملیدات
این کشور در قلمرو سرزمینی ایران در وضعیت صلح محق شده است 4.از این رو ،نمدیتدوان
قواعد یقوق جن

را بر موضو پهپادهای آمریکایی در قلمرو هوایی ایدران جداری دانسدت و

الزم است به سایر قواعد عام یقوق بینالملل در این رابطه رجو نمود.
1. Scan Eagle

 .1به نقل از پرس تی وی ،شکار ی

پهپاد آمریکایی بر فراز خلیج فارس،
http://edition.presstv.ir/detail.fa/276097.html visited in 2013

 .9ایاالت متحده با کشورهای افرانستان و پاکستان در یالت صلح به سر مدیبدرد ،امدا قدرارداد میدان افرانسدتان و
ارتش ایاالت متحده و همچنین درخواست کم دولت پاکستان از ارتش ایاالت متحده برای فرونشاندن یمدالت
القاعده و مبارزه با تروریس  ،یالت جنگی در این کشورها میان آمریکا و این گروههای تروریستی به وجود آورده
که یداقل وضعیت را به مخاصمه مسلحانه غیر بینالمللی تبدیل میکند.
Legality of U.S. Drone Strikes in Pakistan, op .cit., p.1

 .4از نظر یقوقی ایران و امریکا دریالت صلح و یا یداقل در یالتی غیر جنگدی بده سدر مدیبرندد ،چراکده تنهدا
کشوری که تحت قانون تجارت با دشمن ( Trading with the Enemy Actمیباشد کشور کوباست ،یتی کدره
شمالی ه در سال  1223از شمول این قانون خارج شد.
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/nkorea.txt visited in 2014
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جاسوسی بینالمللی مشتمل بر اقداماتی است که برای به دسدت آوردن اطالعدات مربدوط بده
امور نظامی و دریانوردی و اقتصادی دیگر کشدورها و تفسدیر ایدن اطالعدات صدورت مدیگیدرد
( 2. Oxford English Dictionary, 2010: 516قوانین داخلی در تعریط جاسوسی معموالً عنصدر
دیگری به آن اضافه میکنند و آن اقدام به جاسوسی علیه دولت به نفع «دولت دشمن»

است1.

در خصوص جاسوسی در زمان صلح ،سه نظر از سوی یقوق دانان بینالملل ارائه شدده اسدت
برخی جاسوسی را غیر قانونی میدانند ،برخی این عمل را قدانونی و برخدی نیدز بدا اتخداع موضدعی
بیطرفانه آن را نه قانونی و نه غیر قدانونی اعدالم کدردهاندد ( . Radsan, 2010: 595طبد نظدر اول،
جاسوسی در کشور دیگر عالوه بر نقض مقررات داخلی آن کشور ،نقض قواعد یقوق بینالملدل از
جمله تمامیت ارضی و استقالل سیاسی دیگر کشورهاست ( Radsan, 2010: 202و باید بده عندوان
جرم بینالمللی در نظر گرفته شود ( . Delupis, 1984: 53دیدوان بدینالمللدی دادگسدتری نیدز بدا رد
جاسوسی در قضیه نیکاراگوئه در دهه  2332اعالم کرد که ایاالت متحده با دادن اطالعات در اختیدار
کانتراها از قواعد منع مداخله در امور داخلی کشورها تخطی کرده است (. Fleck, 2007: 678
طب نظر دوم ،هیچ قاعدهای در یقوق بینالملل در مورد جاسوسی ی

کشدور از کشدور دیگدر

وجود ندارد و این سبب بروز عقاید مختلط در مورد مشروعیت این عمل در ادبیدات یقدوقی شدده
است ( . Forcese, 2011: 202در واقع ،هرچند جاسوسی در زمدان صدلح اقددام غیدر دوسدتانه بدین
کشورهاست ،اما این اقدام معارض با قواعد بینالمللی نمی باشد ( . Demarest, 1996: 347دولتهدا
نه به این خاطر که قاعدهای بینالمللی به دست جاسوسان نقض شده آنها را مجازات میکنندد ،بلکده
دلیل مجازات آنان مرایرت عملشان با منافع ملدی کشورهاسدت ( . Smith, 2007: 544بایدد توجده

1. Also see U.S. Department of defense, Dictionary of military and associated terms (as
amended Sept. 30, 2010), available at: http://www.fas.org/irp/doddir/dod/jp1_02.pdf . p. 139.

 .1اصل  211قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران با ترسی یدود سیاست خارجی این کشور ،این امر را مبتنی بر روابدط
صلحآمیز متقابل با دول غیر محارب بیان میکند .تشخیص دول غیر محارب و محدارب هد بدا توجده بده مفهدوم مداده 2
قانون وظایط وزارت امورخارجه ،مصدوب  13فدروردین  2964کده وزارت امدور خارجده را عهددهدار اجدرای سیاسدت
خارجی جمهوری اسالمی ایران معرفی مینماید ،با این وزارتخانه خواهد بود .همچنین ،ماده  793قانون مجازات اسدالمی
مصوب سال2932مقرر مینماید« :هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاص به هر نحو علیده جمهدوری اسدالمی ایدران
همکاری نماید ،در صورتی که محارب شناخته نشود ،به ی

تا ده سال یبس محکوم میشود».
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داشت که هیچ کنوانسیون بینالمللی در ممنوعیت مطل جاسوسی وجود ندارد ،زیدرا تمدام کشدورها
در انجام این عمل منافعی دارند (. Scott, 1999: 220
طب نظر سوم ،جاسوسی در زمان صلح در یقوق بینالملل دارای وضعیتی کامالً مبه بوده
و نه به طور خاص ممنو و نه مجاز شدمرده شدده ( Scott, 1999: 223و از ایدن رو ،در ایدن
یالت باید به قاعده معروف لوتوس رجو نمود که طب آن «هر آنچه در یقوق بینالملدل نده
منع و نه تجویز شده ،مجاز اسدت» 2.بندابراین ،طبد ایدن نظدر نیدز جاسوسدی از نظدر یقدوق
بینالملل جرم بینالمللی محسوب نمیشود.
در خصوص مشرو بودن یا نبودن جاسوسی در زمان صلح در یقوق بینالملدل بایدد میدان
قلمروهای مختلط سرزمینی قائل به تفکی

شد (بابائی . 12-91 :2933 ،جاسوسی در دریدای

سرزمینی با توجه به ماده  27کنوانسیون یقوق دریاها مورخ  2331راجع به عبور بیضرر امری
غیر قانونی است که دولت سایلی میتواند اقدامات الزم علیه آن را به کار گیرد .بند  1ماده 23
این کنوانسیون یکی از مصادی عبور بیضرر را چنین بیان میدارد« :عبدور کشدتی خدارجی در
دریای سرزمینی زمانی لطمه و خسارت به امنیت دولت سایلی وارد مدینمایدد کده در دریدای
سرزمینی در راستای اقدامات هدفمند به جمعآوری اخبار و اطالعاتی که مضر به امنیت دولدت
سایلی است ،اقدام نماید» .جاسوسی در قلمرو هوایی با توجه به مداده  9کنوانسدیون شدیکاگو
مورخ  2344راجع به یاکمیت انحصاری بر قلمرو هوایی با محدودیت مواجه است .طبد بندد
«ج» این ماده ،هواپیمای هیچ دولتی بر فراز سرزمین دولت دیگر بدون اجدازه از طرید توافد
خاص پرواز نخواهد کرد .در مقابل ،جاسوسی و جمعآوری اطالعات در فضای ماورای جدو و
دریای آزاد توسط کنوانسیونهای یقوق دریاها مورخ  2331و کنوانسیون فضای مداورای جدو
مورخ  2367ممنو نشدهاندد (بابدائی . 47-44 ،2933 ،در خصدوص جاسوسدی در آن سدوی
مرزهای سرزمینی ،سند بینالمللی مشخصی نداری و صرفاً برخی اسناد از جمله معاهدده عددم
گسترش سالحهای هسدتهای مدورخ  2363بده عنصدر رضدایت دولدت میزبدان در جمدعآوری
اطالعات در برخی موضوعات خاص اشاره کردهاند.

1. PCIJ Rep., Lotus Case (France versus Turkey), 1928.
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 .3جاسوسی به وسیله هواپیماهای بدون سرنشین
پدیده جاسوسی الکترونیکی مسئلهای است که به علت جدیدبودن نه در قوانین داخلدی کشدورها در
مورد آن قانونی وضع شده و نه به طور مشدخص در اسدناد بدینالمللدی در خصدوص آن قاعددهای
وجود دارد .جاسوسی الکترونیکی روش خاصی از جاسوسی فرامرزی اسدت کده متضدمن دریافدت
عالئ الکترونیکی صادرشده در ی

کشور با تکنولوژیهای مستقر در قلمرو کشوری دیگر میباشدد

( . Forcese, 2011: 207برخی از جاسوسیهای فرامرزی به صدورت منفعدل صدورت مدیپذیرندد
بدین ترتیب که کشور دریافتکننده ،اطالعاتی را دریافت میکند که به علت « نشدت اطالعدات» در
منطقه ،در کشور دریافتکننده قابل دریافت است .در این مورد ،نقض تمامیت ارضی و نقدض مندافع
یاکمیتی کشور دیگر بسیار دور از عهن است ( ، Forcese, 2011: 208اما در مواردی کده اطالعدات
از طری ماهواره یا سایر فناوریهای نوین به طور فعاالنه اخذ میشود ،تأمل بیشتری الزم است.
یکی از روشهای جاسوسی الکترونیکی ،بده طدور فعاالنده اسدتفاده از هواپیماهدای بددون
سرنشین موسوم به پهپاد است .هرچند قواعدد نداظر بدر جاسوسدی از فضدای مداورای جدو تدا
یدودی مشخص است 2،اما جاسوسی از قلمرو هوایی به طدور کدل و بده وسدیله هواپیماهدای
بدون سرنشین به طور خاص با ابهام بیشتری مواجه است .همانطور که گفته شد ،طب بندد «ج»
ماده  9کنوانسیون شیکاگو ،هواپیمای هیچ دولتی بر فراز سرزمین دولت دیگدر بددون اجدازه از
طری تواف خاص پرواز نخواهد کرد (ضیایی بیگدلی . 911 :2932 ،همچنین ،بند «الط» مداده
 3کنوانسیون مذکور ایجاد مناط پرواز ممنو به دالیل نظامی یدا یفداظتی را بدرای دولدتهدا
امکانپذیر دانسته است .طب بند «ج» ماده  3دولتهدا مدیتوانندد از هواپیمدایی کده در منداط
ممنوعه وارد شدهاند بخواهند فرود آید و این امر یاکی از آن اسدت کده جاسوسدی در برخدی
نقاط قلمرو هوایی ممنو است .اینکه شیء پرنده خارج از کریدورهای هدوایی مشدخصشدده
برای پرواز هواپیماهای کشوری پرواز کند میتواند امارهای بر جاسوسی تلقی شده و مسؤولیت
بینالمللی دولت صایب پرچ را به دنبال داشته باشد.
 .2هرچند ماده  2معاهده  2367به دسترسی آزاد به اجدرام آسدمانی اشداره مدیکندد و ممندوعیتی بدرای اقددامات
اطالعاتی از این فضا قائل نشده ،اما طب ماده  9همدین معاهدده فعالیدتهدای فضدایی مدیبایسدت طبد یقدوق
بین الملل و در جهت ایجاد همکاری و تفاه بینالمللی صورت گیرد که اقددام بده جاسوسدی مدیتواندد یکدی از
مصادی نقض همکاری و تفاه بینالمللی قلمداد شود.
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عکر ی

نمونه در این رابطه مفید خواهد بود .در سال  ،2339ی

هواپیمای غیر نظامی کره

جنوبی به سمت فضای شوروی منحرف شدد و دولدت اتحداد جمداهیر شدوروی توسدط ید
هواپیمای نظامی با شلی

موش

هواپیما را ساقط نمود .کره جنوبی به اصل امنیت هواندوردی

غیر نظامی بینالمللی استناد نمود .اتحاد جماهیر شوروی ادعا کدرد کده عملکدردش در جهدت
یفاظت از امنیت ملی و جلدوگیری از جاسوسدی در قلمدرو هدوایی بدوده اسدت .در قطعنامده
شورای سازمان هواپیمایی بینالمللی اعالم شد که هیچ دلیل و مدرکی مبنی بدر اینکده انحدراف
هواپیمای کره جنوبی بر اساس برنامه از پیش تعیینشده بود ،پیدا نشد و در نتیجه ،ایدن چندین
استفاده از نیروهای مسلح به عنوان تهدید جدی به امنیت هوانوردی بینالمللی تلقدی مدیشدود
(بابائی 42 :2933 ،همچنین ن.ک . Suarez, 2007گدزارش فندی کمیسدیون هواندوردی ایکدائو
فرضیه جاسوسبودن هواپیمای کره جنوبی را تقویت نمود ،چراکه اوجگیری هواپیمای مدذکور
در طی مدت رهگیری و دقایقی قبل از پایان پروزاش ،اقدام تجاوزکارانده تلقدی گردیدد و ایدن
فرضیه را که هواپیمای جاسوسی است ،قوت مدی بخشدید ( . Gordon, 1996; Rider, 2005در
عین یال ،عکر گردید که دولت شوروی نیز برای شناسایی هواپیمای در یال پدرواز بده انددازه
کافی تالش نکرده است (جباری. 231 :2932 ،
با این یال ،باید توجه داشت که مقررات کنوانسیون شیکاگو صرفاً ناظر بر هواپیماهای کشدوری
است ،در یالی که ه در هواپیمابودن پهپادها و ه در غیر نظامی بودن آنهدا تردیدد وجدود دارد .در
نتیجه ،برای ممنو دانستن هر گونه جاسوسی از قلمرو هوایی الزم است به سایر قواعدد عدام یقدوق
بینالملل از جمله یقوق بدینالملدل عرفدی رجدو کندی

( McDougal, Lasswell and Reisman,

 . 1973: 364-395در این رابطه ،موضو پروازهای اطالعاتی بر فراز سرزمین نیکاراگوئه که در سدال
 2334در قضیه نیکاراگوئه در دیوان بینالمللی دادگستری مطرح گردیدد ،قابدل تأمدل اسدت .دولدت
نیکاراگوئه این پرواز را مرایر اصل یاکمیت دولت بدر قلمدرو هدوایی مدیدانسدت و ایداالت متحدد
آمریکا به ی دفا مشرو دستهجمعی برای توجیه عملکرد خدود اسدتناد مدیکدرد .دیدوان بدا نظدر
اکثریت اعالم نمود که «پروازهای اطالعاتی به موجدب یقدوق بدینالملدل عرفدی ،نقدض یاکمیدت
سرزمینی در قلمرو هوایی میباشد» .با این یدال ،قضدات آمریکدایی ،انگلیسدی و ژاپندی در نظدرات
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مخالط خدود ایدن اقددام را در چدارچوب دفدا مشدرو قابدل توجیده دانسدتند 2.از جملده اصدول
کنوانسیون شیکاگو ،ممنوعیت پرواز هواپیماهای بدون خلبان بر فراز کشورها بددون کسدب موافقدت
قبلی آن کشور می باشد که در ماده  3این کنوانسیون عکر شده است 1.جالب است که طب این مداده،
نه تنها «ی » کنترل ورود هواپیماهای بدون سرنشین ایجاد شده ،بلکه کشورهای عضو در خصدوص
ورود این هواپیماها به کریدورهای مخصوص هواپیماهای کشوری «متعهد» به کنتدرل آنهدا شددهاندد
( 9. Reed, 2011; Taylor, Miller, Maddox, 2005: 1-11بندابراین ،ورود پهپادهدای جاسوسدی بده
قلمرو هوایی کشورهای عضو کنوانسیون شیکاگو بدون اجازه آنها نقض این معاهدده خواهدد بدود و
مسؤولیت قراردادی کشور صایب پرچ را به دنبال خواهد داشت.

د .ماهیت حقوقی پهپادهای جاسوسی
طب ماده  1مجموعه مقررات 2319الهه ،هواپیماها بر اسداس ندو کداربری آنهدا بده دو دسدته
دولتی و خصوصی (منفرد 4. 16 :2931 ،تقسی میشوند .بده نظدر مدیرسدد ایدن دسدتهبنددی
همچنان از اعتبار کافی برخوردار باشد 1.هواپیمای دولتی خود به دو ندو هواپیمدای نظدامی و
هواپیمای غیر نظامی تقسی میشود .هواپیمای نظامی ،هواپیمدایی اسدت کده بدرای اسدتفاده در
درگیریهای مسلحانه طرایی شدده 6،امدا هواپیماهدای غیدر نظدامی ،هواپیماهدایی هسدتند کده
1. ICJ Rep., Military Activities Case, 1986, p. 147.

 .1ماده  3کنوانسیون شیکاگو چنین بیان میدارد« :هیچ هواپیمایی که قادر به پرواز بدون خلبان باشدد نبایدد بددون
اجازه مخصوص و طب شرایط آن اجازه ،بر فراز کشورهای متعاهد دیگر بددون خلبدان پدرواز نمایدد .کشدورهای
متعاهد تعهد می نمایند که پرواز هواپیمای بدون خلبان را در نوایی که برای پرواز هواپیماهای کشوری آزاد است،
تحت کنترل قرار دهند به طوری که خطری از این راه متوجه هواپیماهای کشوری نشود».
 .9برخی ایتمال باالی تصادف پهپادها با هواپیماهای دارای سرنشین را دلیل اصلی محدودیت پدرواز پهپادهدا در
کریدورهای هوایی دانستهاند.
 .4بر اساس بند ( 1مادهی  1مقررات  2319الهه در خصدوص جند

هدوایی ،هواپیماهدایی کده جدزء دو دسدته

هواپیماهای نظامی و غیر نظامی نباشند ،هواپیمای خصوصی نامیده میشود.
5. Commentary on A(1) (d) of the HPCR Manual of International Law Applicable to Air and
Missile Warfare, Version 2.1 March 2010, p. 28, available at
http://ihlresearch.org/amw/Commentary%20on%20the%20HPCR%20Manual.pdf.

به نقل از مهوش منفرد ،پیشین ص.14
6. See http://www.thefreedictionary.com/military+plane visited in 2013
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منحصراً برای خدمات عمومی به کار برده میشوند .به عبارت دیگر ،عملکرد دولتی دارند ،امدا
نظامی نیستند که شامل هواپیماهای پلیس ،گمرک و پست میشوند (منفرد. 13 :2931 ،
دستهبندی دیگری که مورد نظر کنوانسیون شیکاگو بدوده ،تقسدی هواپیماهدا بده هواپیمدای
کشوری و دولتی است .هواپیمای کشوری هواپیمایی اسدت کده بده منظدور غیرنظدامی و بدرای
مقاصد خصوصی و تجاری بده کدار گرفتده مدیشدود .طبد بندد ب مداده  9ایدن کنوانسدیون،
هواپیماهایی که در خدمات نظامی و گمرکی و پلیسی به کار بدرده شدوند ،هواپیماهدای دولتدی
محسوب خواهند شد .بنابراین ،منظور کنوانسیون از هواپیماهای کشوری هواپیماهای دولتی یدا
خصوصی هستند که به اموری جز امور نظامی و عمومی اختصاص یافتدهاندد کده مدیتدوان بده
هواپیماهای مسافربری و یمل و نقل اشاره نمود (منفرد. 93-13 :2931 ،
یال الزم است ماهیت یقوقی پهپادهای جاسوسی مشخص شوند کده ایدن هواناوهدا جدز
کدام دسته از هواپیماهای کشوری یا دولتی (نظامی یا غیر نظامی قرار مدیگیرندد .تعیدین ایدن
موضو از چند جهت اهمیت دارد :اینکه آیا کنوانسیون شیکاگو بدر ایدن پهپادهدا قابدل اعمدال
است؟ ،آیا فعالیت این پهپادها مشمول یقوق جن

میشود؟ ،آیدا ورود آنهدا بده کشدور دیگدر

مصداق تجاوز است؟ و آیا امکان دفا مشرو در برابر آنها یا مصادره آنها وجود دارد ،یا خیر؟
در ادامه ،دو فرضیه مربوط به ماهیت یقوقی پهپادهای جاسوسی عکر میگردد.

 .5پهپاد جاسوسی هواپیمای دولتی است
از سالهای آغازین قرن بیست  ،هواپیماها را به دو دسته کشوری و دولتی تقسدی مدیکدردهاندد
( . Hornik, 2001: 110-111هواپیماهای کشوری موضو کنوانسیون  2344شیکاگو هستند کده
به انتقال کاال و مسدافرین و مرسدوالت پسدتی اختصداص یافتدهاندد 2.مسدل اسدت پهپادهدای
جاسوسی در زمره هواپیماهدای کشدوری قدرار نمدیگیرندد و در نتیجده ،از قلمدرو صدالییت
موضوعی کنوانسیون شیکاگو خارج هستند .در مورد هواپیماهای دولتی ،دو دیدگاه وجود دارد:
طب دیدگاه اول ،تنها هواپیماهای نظامی ،گمرکی و پلیسدی (همانگونده کده در بندد ب مداده 9

)1. Chicago Convention 1944, Article 96 (a
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کنوانسیون شیکاگو تصریح شده است  ،هواپیمای دولتی محسدوب مدیشدوند و طبد دیددگاه
دیگر ،مصادی مذکور در ماده  9تمثیلی هستند و از این رو ،همه هواپیماهایی که برای خدمات
دولتی به جز مسافربری و یمل و نقل و پست (که از مصادی هواپیمای کشوری است به کار
گرفته میشود ،مانند گارد سایلی ،عملیات نجات ،پزشکی ،نقشهبرداری ،خدمات و غیدره نیدز
در این زمره قرار میگیرند (. Henderson, 2011: 2
طب این تقسی بندی ،به نظر می رسد پهپادهای جاسوسی در زمره هواپیماهدای دولتدی
قرار می گیرند .در عین یال ،چدون کنوانسدیون شدیکاگو هواپیماهدای بددون سرنشدین را
مشمول قواعدد خاصدی قدرار داده ،بایدد گفدت وضدعیت پهپادهدا دقیقداً مشدابه وضدعیت
هواپیماهای دولتی که کامالً از صالییت کنوانسیون شدیکاگو خدارج هسدتند ،نیسدت .بده
عبارت دیگر ،دولت ها بر پهپادهای جاسوسی صدالییت بیشدتری نسدبت بده هواپیماهدای
دولتی دارند .به عنوان مثال ،می توان به مصونیت ناظر بر این هواناوها اشاره نمود .هرچند
در کنوانسیون شیکاگو صرفاً هواپیماهای کشوری از مصونیت برخوردار شده اندد (ضدیایی
بیگدلی 2، 423-426 :2937 ،اما باید توجه داشت که مصونیت هواپیماهدای دولتدی طبد
سایر قواعد یقدوق بدین الملدل از جملده یقدوق بدین الملدل عرفدی تضدمین شدده اسدت
(  . Williams, 2007: 210با این یال ،ماده  3کنوانسیون شیکاگو محددودیت هدایی بدرای
مصونیت هواپیماهای بدون سرنشین از جمله پهپادهای جاسوسی قائل شده است .طب این
ماده ،دولت های عضو می توانند پهپادی که وارد کریدور هواپیماهای کشوری شده را برای
یفظ امنیت هوانوردی متوقدط نمایندد .بندابراین ،در مجمدو مدی تدو ان گفدت پهپادهدای
جاسوسی در زمره هواپیماهای دولتی قرار

نمی گیرند1.

 .2هواپیمای کشوری از برخی آزادیها برخوردار است و همچنین مداده  9پروتکدل  2334منضد بده کنوانسدیون
شیکاگو ،هر گونه توسل به زور علیه هواپیمای کشوری را در هنگام پرواز ممنو کرده است.
 .1با آنکه ماده  9کنوانسیون شیکاگو هواپیماهای دولتی را از موضو کنوانسیون خارج میکند ،صریحاً در مداده 3
به وضعیت این هواپیماها اشاره دارد و قواعدی برای آنها در نظر گرفته است .علت این موضو شداید ایدن باشدد
که از نظر کنوانسیون شیکاگو ،پهپادها واجد ماهیت ویژهای هستند.
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 .5پهپاد جاسوسی هواپیمای نظامی است
اگر پهپادها را جزء هواپیماهای نظامی قلمداد کنی  ،الزم است یقوق بشردوستانه کامالً بر آنهدا
اعمال گردد و ورود آنها به قلمرو هدوایی هدر کشدور مصدداق تجداوز تلقدی شدود .همچندین،
هواپیماهای نظامی در زمره هواپیمای دولتی هسدتند و از یقدوق و مصدونیتهدایی کده بدرای
هواپیماهای دولتدی در نظدر گرفتده شدده ،از جملده مصدونیت از تعدرض و رسدیدگی قضدایی
برخورداند ( . Williams, 2007: 4کنوانسیون  2324پاریس بدا دسدتهبنددی اندوا هواپیماهدای
دولتی بیان میکند که تنها هواپیمای نظامی از یقوق و مصونیتهدایی کده بده صدورت عرفدی
کشتیهای جنگی از آن برخوردارند ،برخوردار میباشند 2.نظامیبودن پهپادهدا موجدب خدروج
موضوعی آنها از کنوانسیون شیکاگو نیز خواهد بود.
طب مجموعه مقررات الهه در خصوص جن

هوایی ،برای اینکده ید

هواپیمدا نظدامی

تلقی گردد ،الزم است « هواپیما متعل به نیروهای نظامی دولت و دارای عالئ خدارجی کده
تابعیت آنها را مشخص میسازد باشد .همچنین ،فرمانده هواپیما باید عضو نیروهای مسلح و
خدمه باید تابع مقررات نظامی باشند ،نیازی نیست که هواپیمای نظامی مسلح باشد» 1.البتده،
هواپیمایی که چند مورد از این ویژگی ها را نداشته باشد نیز ممکدن اسدت همچندان ویژگدی
نظامیبودن خود را یفظ

کند9.

برای اینکه پهپادهای جاسوسی مصداق هواپیمای جاسوسی قلمداد شوند ،الزم اسدت چندد
ویژگی داشته باشند :وابسته به نیروهای مسلح دولت باشند ،فرمانده عضو نیروهای مسلح باشدد
و دارای نشان نظامی باشد .یتی اگر دو شرط اول وجدود داشدته باشدد ،اصدوالً پهپادهدا فاقدد
نشانهای نظامی هستند خصوصاً اگر هدف آنها جاسوسی باشد .گفته شدده کده نشدانگدذاری
نظامی پهپادها به دلیل اینکه در اندازههای بسیار کوچ

میباشند ،بده موضدو عمدالً ندامربوط

تبدیل شده است ( . Henderson, 2010: 4هرچند برخدی معتقدندد پهپادهدا تبددیل بده ندوعی
1. Paris Convention, 1914 Article. 32
2. Hague Rule of Air Warfare (HRAW), articles 3 & 14.

 .9با توجه به تعریط فوقالذکر به نظر میرسد هواپیماهای متعل به گروههای مسلح غیر دولتی به عنوان واپیمدای
نظامی شناخته نمیشوند ،هر چند در این صورت میتوان آنها را هدف نظامی تلقی کرد.
Commentary on A (1) (x) of the HPCR manual on AMW, op. cit., p.46.
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هواپیمای نظامی شدهاند 2،اما باید توجه داشت که نحوه هدایت پهپادها تفاوتهدایی بدا نحدوه
هدایت سایر هواناوهای نظامی دارد ( 1. Ellen O’Connell, 2010: 5بنابراین ،اطالق هواپیمدای
نظامی به پهپاد جاسوسی با ابهاماتی روبهرو خواهد بود.
به نظر می رسد الزم است او الً میان پهپادهای مسلح و پهپادهدای غیدر مسدلح مانندد
پهپادهای جاسوسی و ثانیاً میان پهپادهای فعال در زمان جن

و صلح قائل به تفکید

شد .پهپادهای یامل سالح که اقدام به یمالت هوایی می کنند  ،در هر صدورت مصدداق
هواپیمای نظامی قرار می گیرند ،امدا پهپادهدای غیدر مسدلح مانندد پهپادهدای جاسوسدی
چنانچه در زمان مخاصمات مسلحانه فعالیت کنن د می توانند مصدداق هواپیمدای نظدامی
تلقی شوند و چنانچه در زمان صلح اقدام به پرواز کنند  ،لزوماً هواپیمای نظامی نیستند.
همانطور که برخی معتقدند « این دسته از هواپیماها بده خدودی خدود نظدامی محسدوب
نمی شوند ،ولیکن در صورت به کارگیری آنها در مخاصمات مسلحانه  ،وضع ترییر می یابد
(  ، Vogel, 2010: 101-138به طدوری کده بده کدارگیری ایدن هواپیماهدا در مخاصدمات
مسلحانه مسائل زیادی را در یوزه یقوق بشردوستانه به دنبال خواهد داشت » (منفدرد،
 9. 99 :2931بنابراین  ،کاربرد پهپاد جاسوسی در زمان صدلح آن را در خوشدبینانه تدرین
یالت تبدیل به « هواپی مای نظامی با ماهیت ویژه » می کند که ابهامات زیادی را به دنبدال
خواهد داشت (  Henderson, 2011: 1همچنین ن .ک . Singer, 2009

1. Program on Humanitarian Policy and Conflict Research, Manual on International Law
Applicable to Air and Missile Warfare (2009), No. 22 (1). P.13

 .1گفته شده که پهپادهای نظامی توسط افرادی کنترل می شوند که یا عضو نیروهای نظدامی هسدتند و یدا از ید
فرمانده نظامی دستور می گیرند ،اما در صورتی که افراد غیر نظامی کنترلکننده پهپادهدای نظدامی باشدند ،مسدئول
پرواز آنها نخواهند بود ،بلکه این افراد نظامی هستند که مسؤولیت آنها را بر عهده دارند.
 .9دستورالعمل هاروارد در خصوص یقوق بینالملل یاک بر جند

هدوایی و موشدکی ،هواپیماهدای بددون

سرنشین را به دو دسته تقسی کرده است -2 :هواپیماهای بدون سرنشین غیر جنگی :هر گونه هواپیمای بددون
سرنشین در اندازههای مختلط که یا از راه دور کنترل میشوند و یا به نحو خودمختار عمل میکنند و هیچ نو
سالیی را با خود یمل نمیکنند (بند ( ddقاعده اول  -1 .هواپیماهدای بددون سرنشدین جنگدی :هدر گونده
هواپیمای نظامی در اندازههای مختلط که قابلیت یمل اندوا تسدلیحات و فدروریختن آن بدر روی اهدداف را
داشته باشد (بند ( eeقاعده اول .
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هـ .مشروعیت ورود پهپادهای جاسوسی آمریکا به قلمرو هوایی ایران
مشروعیت ورود پهپادهای جاسوسی آمریکا به قلمرو هدوایی ایدران از دو منظدر قابدل بررسدی
است :مشروعیت جاسوسی در زمدان صدلح و مشدروعیت نقدض تمامیدت ارضدی .در یقدوق
بینالملل ممنوعیتی صریحی برای جاسوسی در قلمرو هوایی در زمان صدلح وجدود نددارد .بده
نظر میرسد محکومیت جاسوسی در قضیه نیکاراگوئه در دیوان بینالمللی دادگستری کده قدبالً
دولت خارجی با ایدن اقددام از شورشدیان دولدت دیگدر

عکر گردید ،از این جهت بوده که ی

یمایت کرده است که مصداقی از مداخله در امور داخلی دولت خواهدد بدود 2،امدا جاسوسدی
دولت خارجی در قلمرو هوایی یا سرزمینی دولت دیگر ،فینفسه مرایر بدا معاهدده بدینالمللدی
مشخصی نیست (. Wong, 2006: 517 Scott, 1999: 217
با این یال ،میتوان گفت جاسوسی آمریکا در قلمرو سرزمینی ایران نداقض تعهدد آمریکدا
ناشی از موافقتنامه الجزایر است .ایاالت متحده آمریکا در این موافقتنامه متعهد به عدم مداخلده
مستقی و غیر مستقی  ،سیاسی و نظامی در امور داخلی ایران شدده اسدت 1.دیدوان بدینالمللدی

دادگستری در قضیه کارمندان دیپلماتید
مصادی مداخله در امور داخلی ید

در تهدران ،صدرایتاً جاسوسدی در زمدان صدلح را از

کشدور دانسدت ( 9 Forcese, 2011: 202و شداید سدابقه

چنین رفتاری از سوی آمریکا سبب گنجاندن ماده  2در موافقنامه الجزایر شده باشد .باید توجده
داشت که تعهد به عدم مداخله که جاسوسی یکی از مصادی نقض آن اسدت ،در تمدام قلمدرو
ایران اع از زمینی ،دریایی و هوایی مد نظر بوده است .عدالوه بدر ایدن ،جاسوسدی آمریکدا در
قلمرو هوایی ایران مرایر با قوانین ملی جم هوری اسدالمی ایدران اسدت کده بدا رعایدت قواعدد
مصونیت دولتی امکان اعمال صالییت از سوی دولت ایران وجود خواهد داشت.
از سوی دیگر ،ورود پهپادهای جاسوسی آمریکا به قلمرو هوایی ایدران ،نقدض تمامیدت ارضدی
ایران خواهد بود .با توجه به آنچه در قبل بیان شد ،چده از نظدر کنوانسدیون شدیکاگو و چده از نظدر
قواعد عام بینالمللی ،ورود پهپادهای جاسوسی به قلمرو هوایی ی

دولدت در زمدان صدلح نیازمندد

1. ICJ Rep., Military Activities Case, op. cit., pares. 239-245.
2 Declaration of the government of the Democratic and Popular Republic of Algeria, 1981, Point 1.
3. See also Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (U.S. v.
Iran), 1980 I.C.J. para 80. p.40
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اجازه آن دولت است 2.به عنوان مثال ،پرواز و یمالت پهپادهای آمریکایی در یری هوایی پاکسدتان
با رضایت دولت این کشور صورت میگیرد 1.طبیعی است اقدامات خودسرانه و بدون مجوز از ایدن
دست توسط کشورها مرایر با یقوق بینالملدل اسدت ( . Rodriguez, 2010اصدل تمامیدت ارضدی
متضمن صالییت انحصاری هر کشور بدر قلمدرو سدرزمینی خدود اسدت (. Forcese, 2011: 198
قلمرو سرزمینی شامل قلمرو هوایی فوقانی سرزمین و دریای سرزمینی دولت

میشود9.

نقض اصل یاکمیت به واسطه مداخله نظامی در قضایای مختلط قضایی مورد تأییدد قدرار
گرفته است .به طور مثال ،مینگذاری آمریکا در دریای سرزمینی نیکاراگوئه در قضیه عملیدات
نظامی و شبهنظامی 4،عبور از مرزهای سرزمینی توسدط رژید صهیونیسدتی در خداک فلسدطین
اشرالی در قضیه دیوار یائل 1و ارسال نیروی نظامی از سوی اوگاندا به خداک کنگدو در قضدیه
کنگو علیه اوگاندا 6محکوم گردیدهاند .همانطور که بیان شدد ،پهپادهدای جاسوسدی ،هواپیمدای
نظامی با ماهیت ویژه تلقی میشوند که ورود بدون مجوز آنها به قلمرو هوایی ی

دولت مرایر

با اصل ایترام به تمامیت ارضی آن دولت خواهد بود .بر این اساس ،ورود پهپادهای آمریکدایی
به قلمرو هوایی ایران ،مسؤولیت بینالمللی آمریکا را به دنبال خواهد داشت.

و .اقدام متقابل ایران در برابر ورود پهپادهای جاسوسی آمریکا
اثبات نامشرو بودن ورود پهپادهای آمریکایی به قلمرو هوایی ایران مسدتوجب طدرح مسدؤولیت
بینالمللی برای آمریکا خواهد بود که در نتیجه آن ،جمهوری اسدالمی ایدران مدیتواندد اقددامات
مختلفی را دنبال کند .از جمله آنها عبارتند از دفا مشرو  ،مصادره و طرح دعوای بینالمللی.

1. See Conditions for Grant of Flight Clearance for Military Aircraft of Both Countries,
available at http://www.stimson.org/research-pages/conditions-for-grant-of-flight-clearancefor-military-aircraft-of-both-countries/ visited in 2013
2. Legality of U.S. Drone Strikes in Pakistan, op. cit. p.5
3. Paris Convention.1914, Article. 1; and Chicago Convention.1944, Articles.1, 2
4. ICJ Rep., Military Activities Case, op cit., pares 212-214.
5. ICJ Rep., Legal consequences of construction of wall in the occupied territory (Summary
of the advisory opinion) July 9, 2004, Separate opinion of Judge Elaraby, p. 4.
6. ICJ Rep., Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the
Congo v. Uganda) Summary of the Judgment of 19 December 2005, paras. 148-165, p. 9.
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 .5دفاع مشروع
چنانچه پهپادهای جاسوسی هواپیمای نظامی محسوب شوند ،ممکن است ورود غیر قانونی آنهدا بده
قلمرو هوایی ی

دولت ،مصداق «تجاوز» 2در نظر گرفته شود .به طور مثال ،وقتدی در اول مداه مدی

 2362هواپیمای جاسوسی آمریکایی بر فراز قلمرو شوروی مدورد هددف قدرار گرفدت و خلبدان آن
دستگیر شد ،آمریکا اعتراضی نکرد و پذیرفت که این اقدام به منظور جاسوسدی نظدامی و بدا دسدتور
رئیس جمهور بوده است ( . Lissitzyn, 1962: 135برخی معتقدند دولتها در یمله به هواپیماهدای
متخلط الزم است دالیل کافی داشته باشند که هواپیما خطر واقعی برای امنیت کشور ایجداد کدرده و
همچنین ،ضرورت دارد قبل از انجام یمله اخطار و هشدار جهدت فرودآمددن یدا ترییدر مسدیر داده
شود 1،مگر اینکه دالیل معقولی وجود داشته باشد که هواپیمای متخلط ایجاد خطدر فدوری و بسدیار
جدی نسبت به امنیت دولت نموده یا هشداردادن عملی نباشد (بابائی. 42 :2933 ،
از آنجا که پهپادها بدون سرنشین هستند و هدایت آنها نیز با سیست الکترونیکی صدورت مدیگیدرد،
شاید توسل به گزینه نظامی علیه پهپادهای جاسوسی بدون اخطار قبلی به دلیل عدم امکان اخطار بده
پهپاد امری معقول به نظر برسد.
ماده  9قطعنامه تعریط تجاوز ،از مصادی تجاوز نام بدرده کده اولدین مدورد آن ،ورود غیدر قدانونی
نیروهای نظامی ی

دولت به دولت دیگر است یتی اگر یمله مسلحانهای صورت نگرفته باشد .یتدی

اگر صرف ورود پهپاد نظامی از جمله پهپاد جاسوسی مصداق تجاوز تلقی شود ،باید توجده داشدت کده
شرط توسل به دفا مشرو مندرج در ماده  12منشور ملل متحد ،وقو «یمله مسلحانه» اسدت .یملده
مسلحانه که یکی از مصادی تجاوز است ،متضمن بهکارگیری سالح علیه تمامیدت ارضدی ید

کشدور

است که از کاربرد پهپادهای جاسوسی خارج است .در هدر صدورت ،ید دفدا مشدرو نسدبت بده
هواپیمای جاسوسی کده در خدارج از قلمدرو کشدور بده پدرواز در آمدده ،بده رسدمیت شدناخته نشدده
( Lissitzyn, 1962: 140و یتی در سالهای اخیر ،جاسوسی در دریای آزاد از سوی آمریکدا و روسدیه
عملی مشرو

دانسته شده است (Dutton and liberam, 2009: 12-16

9.

1. Aggression
2. San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea, 12 June
1994 , Articles 74 to 77

 .9این استداللها در بیان قانونیبودن جاسوسی در فضدای فوقدانی دریدای آزاد از سدوی هواپیماهدای جاسوسدی
روسیه در منطقه انحصاری اقتصادی نروژ ،انگلستان و کانادا و همچنین پدرواز هواپیمدای جاسوسدی آمریکدایی در
منطقه انحصاری اقتصادی چین در سالهای اخیر ابراز شده است.
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با این یال ،ورود پهپادهای مسلح و غیر مسلح در زمان مخاصمه مسدلحانه بدینالمللدی بده
کشور دیگر می تواند آنها را به هدف مشرو نظدامی تبددیل کندد .دسدتورالعمل سدان رمدو بدا
محوریت «یقوق بینالملل یاک بر مخاصمات مسلحانه در دریا» 2که در  6بخش و  239بندد،
مصوب گروهی از یقدوقداندان دریدایی در 21ژوئدن  2334اسدت و بخدش قابدل تدوجهی از
مقررات آن در رابطه با هواپیماهای نظامی و غیر نظامی مدیباشدد ،در بنددهای  61و  66خدود
مقرر میدارد که «در جن

هوایی ،هواپیماهای نظامی دشمن (به استثنای هواپیماهای بهداری و

هواپیماهای برخوردار از اصل یسن رفتار به موجب تواف طرفین اهداف نظامی تلقی شدده و
میتوان آنها را هدف یمله قرار داد» (منفرد91 :2931 ،

1.

تناقضی که در رابطه با پهپادهای جاسوسی وجود دارد ،این است که از ید

سدو کداربرد زور

علیه این پهپادها در زمان صلح نمیتواند در چارچوب دفا مشرو توجیه شود و از سوی دیگدر،
انهدام آنها توسط نیروهای مسلح کشور محل یضور پهپاد ،خود مصداق تجاوز خواهد بدود .بندد
ج ماده  9قطعنامه تجاوز« ،یمله نیروهای مسلح کشوری به نیروهای زمینی دریدایی و هدوایی یدا
ناوگان دریایی و هوایی کشور دیگر» را مصداق تجاوز دانسته است .بر این اساس ،چنانچده ورود
پهپاد جاسوسی به قلمرو هوایی ی

کشور در زمان صلح باشد ،دولت قربدانی تنهدا ید خواهدد

داشت به هر طری ممکن پهپاد را به زمین نشانده و به عنوان عمل متقابل آن را مصدادره نمایدد و
چنانچه در زمان مخاصمه مسلحانه باشد ،آن را در چارچوب دفا مشرو مورد هدف قدرار دهدد
یا آن را به عنوان غنیمت جنگی ضبط نماید .این در یالی است که فناوری ضد اطالعاتی پهپادهدا
برای متوقطکردن آنها در دسترس همه کشورهای دنیا نیست (. Gardner, 2011
1. San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea, 12 June
1994, available at: http://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?action=openDocument

 .1بند  29دستورالعمل سانرمو ،تقسی دیگری از هواپیماها ارائه داده است ،که شامل  1مورد میشود ،کده عبارتندد از:
 -2هواپیمای پزشکی (بهداری یا هواپیماهایی که تحت یمایت کنوانسیونهدای ژندو  2343و پروتکدلهدای الحداقی
 2377هستند  -1هواپیماهای امدادی (هواپیماهایی است که نظامی به شمار نمیرود اما تحت فرمانددهی ارتدش ید
کشور به خدماترسانی غیراقتصادی میپردازد  -9هواپیماهای نظامی (هواپیمایی که توسط نیروی نظامی ی کشدور
مامور می باشد و دارای عالمت نظامی ی دولت بوده و توسط ی فرمانده نظدامی یدا خدمده نیدروی نظدامی مدنظ ،
هدایت می شود  -4هواپیماهای غیرنظامی دولتی (منظور هواپیماهایی غیر از هواپیماهای امدادی یا نظدامی اسدت کده
توسط دولت به امدور خددمات رسدانی اقتصدادی و اختصاصدی مشدرول مدی باشدند ،مانندد هواپیماهدای گمرکدی و
هواپیماهای پلیس و  -1هواپیماهای غیرنظامی کشوری (این هواپیماهدا دارای عالئد خداص و مدامور ید شدرکت
هواپیمایی می باشند که به کار یمل و نقل مسافر در قالب پرواز های منظ و نامنظ می پردازند .
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 .5مصادره

5

اگر امکان یمله نظامی به پهپاد جاسوسی آمریکا در قالدب دفدا مشدرو وجدود نداشدته
باشد ،آیا امکان مصادره و ضبط این پرندده بده عندوان ندوعی اقددام متقابدل وجدود دارد؟
چنانچه وضعیت مخاصمه مسلحانه بین المللی باشد ،هیچ تردیدی نیست که امکدان ضدبط
پهپاد به عنوان غنیمت جنگی وجود دارد چراکه وقتی امکدان دفدا مشدرو در وضدعیت
مخاصمه وجود داشته باشد ،امکان ضبط اد وات نظامی به طدور اولدی وجدود دارد ،امدا در
زمان صلح ،ضبط پهپاد جاسوسی در چارچوب اقدام متقابل امکان پذیر اسدت .بده عبدارت
دیگر ،مفروض است که اقدام آمریکا در ارسال پهپاد جاسوسی بده قلمدرو هدوایی ایدران،
اقدام متخلفانه بین المللی است که جمهوری اسالمی ایران در مقابل آن می تواند دسدت بده
عمل متقابل علیه آمریکا زند .از این رو ،یتی اگر ضبط پهپاد آمریکا یی مصادره نامشدرو
یا ناقض اصل مصونیت اموال دولتی باشد ،اما چون در برابر عمل نامشرو مسبوق بدر آن
صورت گرفته ،به عنوان عمل متقابل ،اقدامی مشرو و قانونی اسدت 1.ایدن اقددام متقابدل
است با توجه به شرایط مذکور در طرح پیش نویس کمیسیون یقوق بدین الملدل راجدع بده
مسؤولیت بین المللی دولت ها صورت

پذیرد9.

سؤالی که باقی می ماند این است که اقدام به توقط و ضدبط پهپداد جاسوسدی تدا چده
زمانی امکان پذیر است؟ اگر پهپاد از قلمرو هوایی ایران خارج شده باشد ،آیا امکان تعقیب
آن وجود دارد؟ برخی با تأسی به دکترین تعقیب فوری 4در دریای آزاد معتقدند مدی تدوان
1. Expropriation
2. Draft Articles on responsibility of states for internationally wrongful acts 2001, Article 22.

 .9شرایط و یدود اقدام متقابل در برابر عمدل خدالف بدینالمللدی در مدواد  12 ،12 ،43و  11پدیشندویس مدواد
مسؤولیت بین المللی دولت آمده است که به طور خالصه عبارتند از اینکه اقدامات متقابل مانعِ از سدرگیری انجدام
تعهد نشوند( .بند 9ماده  43مرایر تعهدات ناشی از قواعدد آمدره ،تعهددات یقدوق بشدر ،مندع توسدل بده زور و
تعهدات با ماهیت بشردوستانه نباشند( .ماده  12با زیان وارده و شدت عمل متخلفانه متناسدب باشدند( .مداده 12
پیش از اعمال باید از دولت خاطی ایفای تعهدات نقض شدهاش خواسته شود و هدر گونده تصدمیمی در راسدتای
اقدام به عمل متقابل به اطال دولت مسؤول برسد .در مواردی که فعل متخلفانه متوقط شده یا اختالف نزد دادگاه
مطرح شده ،نمیتوان به اقدام متقابل متوسل شد( .ماده11
4. Hot pursuit

ورود پهپادهای جاسوسی به قلمرو هوایی ایران...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 75

متخلط را تا قلمرو هوایی کشور دیگر تعقیب نمود (  ، O’Connell[1], 2010: 20اما بایدد
توجه داشت که ناوهای هوایی بر خدالف ناوهدای دریدایی کده بعدد از خدروج از منطقده
سرزمینی به سمت دریای آزاد یرکت می کنند ،بعد از خروج از قلمرو هوایی ید

دولدت

وارد قلمرو هوایی دولتی دیگر می شوند کده اعمدال تعقیدب فدوری (ن.ک چرچیدل و لدو،
 163-167 :2939همچنددین ن.ک واالس 129-121 :2937 ،را اساس داً منتفددی مددی کنددد

2

چراکه یکی از اصول مه در تعقیدب فدوری ،عددم نقدض یاکمیدت دولدت دیگدر اسدت
(چرچیل و لو . 167 :2939 ،به هر یال ،این محدودیت باعث نمدی شدود بعدد از خدروج
پهپاد ،مسؤولیت بین المللی کشور فرستنده منتفی

گردد1.

بر خالف این موضع گیری که « ایران طب ی دفا مشرو خود ه مدی توانسدته ایدن
هواپیما را سرنگون کند و ه آن را به خدمت خود درآورد که گزینه دوم را انتخاب کرده
است» ،9تنها گزینه پیش روی ایران ،مصادره پهپاد جاسوسی آمریکا ست که در چدارچوب
اقدام متقابل صورت گرفته باشد .در این یالت ،ایاالت متحده تا زمانی که جبران خسارت
کامل را به عمل نیاورده باشد 4،ی مطالبه پهپادهای خود را نخواهد داشت.

 .2یتی اگر پهپادها از قلمرو هوایی سرزمینی ی

کشور وارد قلمرو هوایی دریای آزاد نیز شدوند ،از آنجدا

که هیچ کنوانسیونی صالییت های تعقیب فوری در خصوص کشتی ها را برای هواپیماهدا در نظدر نگرفتده،
اصوالً این مسئله منتفی میباشد .از طرفی ،بخش الط بند  9ماده  11اقدام متقابل را در مدواردی کده عمدل
متخلفانه متوقط شده ،منع میکند .پس با خروج پهپادها از یری هوایی کشورها هیچ اقدام مشروعی علیده
آنها نمی توان انجام داد.
 .1ماده  24پیش نویس  1222مواد مسؤولیت بینالمللی دولتها در خصوص استمرار نقض تعهدد بدینالمللدی دو
فرض را در نظر گرفته است اول عملی که ماهیت مستمر ندارد که مسؤولیت در زمان انجام تحق مییابد( .بند2
و دوم ،عملی که ماهیت مستمر دارد که نقض تعهد به کل دورهای که عمل استمرار داشته توسعه مییابدد (بندد، 1
در اینجا صرف نظر از نقض تعهدی که در طول زمان یضور پهپاد مطاب بند 1مداده  24مدی باشدد ،خدروج آن از
یری هوایی کشور مطاب با ماده  2خواهد بود.
 .9پایگاه خبری قانون ،به نقل از سید قاس زمانی ،قاتالن متجاوز ،معضل جدید یقوق بینالملل 23 ،آبان 2932
http://www.ghanoononline.ir/News/Item/16029/25/ visited in 2013
4. Draft Articles on responsibility of states for internationally wrongful acts 2001, Article 34.
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ز .اقامه دعوای بینالمللی
در رابطه با مسؤولیت بین المللی آمریکا در برابر ایران ،دو مبنای صالییت برای دو مرجع
بین المللی وجود دارد .یکی ماده  2موافقتنامه الجزایر مورخ  2332و دیگری ماده  2معاهده
مودت ،دریا نوردی و تجارت 2مورخ  1.2311هرچند امکان طرح دعوای دولت ایران طبد
موافقتنامه الجزایر در دیوان داوری ایران و آمریکا به دلیل محدودیت صدالییت شخصدی
دیوان وجود ندارد ،ولی امکان شکلی طرح دعوا طب معاهده مودت در دیوان بدین المللدی
دادگستری وجود دارد .در عین یال ،استناد صرف به ماده  2معاهده مودت نمی تواند برای
ایران نتیجه مطلوب را یاصل کند .در گذشته ،در پرونده سکوهای نفتدی ،اسدتناد بده ایدن
ماده به تنهایی برای ایراز صالییت دیوان که مرجع یل اختالفات مربوط به این عهدنامه
پیشب ینی شده است 9،کافی تشخیص داده نشد 4.مرتبط ترین مدواد بدا موضدو یاضدر ،دو
ماده  4و  22معاهده هستند .با توجه به اینکه ماده  4بیانکننده اصل یقوق مکتسدبه اتبدا
دو دولت میباشد 1،می توان استدالل نمود بند مذبور منحصراً به یقوق تجاری طرفین نظر
نداشته و به کلیه یقوق از جمله ی ییات ،ی امنی ت ،ید صدلح و غیدره نظدر داشدته
است .همانطور که پیش از این بیان شد ،جاسوسی از مصادق نقض اصل عدم مداخلده در
امورد داخلی کشورهاست که مداخله در امور داخلی کشورها خود ناقض یقوق مکتسدبه
اتبا کشور از جمله ی امنیت و ی آزادی است .در عین یال ،در خصوص ماده  22که
به آزادی تجارت اشاره دارد بعید به نظر می رسد ارسال پهپادهای آمریکا به قلمرو هوایی
1. Treaty of Amity, Economic Relations and Consular Rights between the United States of
America and Iran, Tehran on 15 August 1955

 .1ماده 2عهدنامه  2311مودت میان ایران و ایاالت متحده ،برقراری همیشدگی صدلح اسدتوار و پایددار و دوسدتی
صمیمانه را بین دوکشور موردتأکید قرار میدهد.
3. Ibid, Article. 21 (2).
4. Summary of judgment Order of 12 December 1996, Case concerning Oil platforms,
(ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN v. UNITED STATES OF AMERICA), Article 1 of the
)Treaty (paras. 22-3 1

 .1در بخشی از بند  2ماده  4عهدنامه مودت آمده که طرفین متعهد شددهاندد نسدبت بده اتبدا یکددیگر «از اتخداع
اقدامات غیر معقول و تبعیضآمیزی که به یقوق و منافع مکتسبه قانونی ایشان لطمه واردآورد ،خودداری کنند».

ورود پهپادهای جاسوسی به قلمرو هوایی ایران...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 73

ایران ،مستقیماً منجر به نقض تعهدات این ماده شده باشد .با امعان نظر به این مسدائل ،بده
نظر می رسد دستاویز محکمی در مریله ماهوی برای ایران وجود نخواهدد داشدت .شداید
توسل به شیوه های سیاسی از جمله ثبت شکایت در دبیرخانه سازمان ملل ،شورای امنیدت
سازمان ملل و سازمان هواپیمایی کشوری (ایکائو و اقدامات متقابل یقوقی مانند ضبط و
مصادره پهپادهای جاسوسی ،گزینه های مناسب تری پیش روی ایران باشند.

نتیجهگیری
دیوان بینالمللی دادگستری در قضایای مختلفی بر اصل عدم توسل به زور به عنوان قاعدده آمدره در
یقوق بینالملل تأکید نموده است .مه ترین منبع در تعیین مصادی تجاوز ،قطعنامه تعریدط تجداوز
مجمع عمومی سازمان ملل متحد است .بر اساس این قطعنامه ،صدرف ورود ادوات نظدامی بده ید
کشور تجاوز تلقی شده و ناقض اصل عدم توسل به زور خواهدد بدود .طبد مداده  12منشدور ملدل
متحد ،توسل به دفا مشرو تنها در برابر «یمله مسلحانه» به عنوان یکی از مصدادی تجداوز مطدرح
است و دفا مشرو در مقابل سایر اشکال تجاوز به رسمیت شناخته نشده است.
پهپادهای جاسوسی نه در زمره هواپیماهای کشوری هستند و نه در زمره هواپیماهای دولتی
غیر نظامی ،بلکه آنها را میتوان هواپیمای نظامی با ماهیت ویژه دانست .ویژهبودن ماهیدت ایدن
پهپادها از آن رو ست که بخشدی از یقدوق یداک بدر آنهدا خدارج از یقدوق جند

یعندی در

کنوانسیون هواپیمایی بین المللی (شیکاگو پیشبینی شده است .در نتیجده ،ورود بددون مجدوز
این هواناوها به قلمرو هوایی ی

کشور مصداق تجاوز خواهدد بدود و مسدؤولیت بدینالمللدی

دولت صایب پرچ را به دنبال خواهد داشت .از آنجا که تا قبل از یملده مسدلحانه از جاندب
پهپاد ،توسل به دفا مشرو موضوعیت ندارد و یمله مسدلحانه اساسداً در کداربری پهپادهدای
جاسوسی نیست ،دفا مشرو در برابر پهپاد جاسوسی مطرح نخواهدد شدد .در مقابدل ،دولدت
قربانی میتواند با مصادره پهپاد در زمان صلح یا غنیمتگرفتن آن در زمان جن  ،در چارچوب
اقدام متقابل عمل نماید .در این صورت ،مسؤولیتی متوجه دولت قربانی نخواهد بود.
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جاسوسی آمریکا به کم

پهپادهای نظامی ،عالوه بدر اینکده نداقض برخدی اصدول کنوانسدیون

شیکاگوست ،مرایر با اصولی چون منع مداخله در امدور داخلدی کشدور و عددم توسدل بده زور نیدز
هست .مسؤولیت کشورهایی که این اقدام از قلمرو آنها صورت گرفته نیز از منظر یقوق بدینالملدل
واضح است ،چراکه سکوت این دولتها در برابر این اقدام آمریکا خود یاکی از رضایت آنهاست.
طرح دعاوی یقوقی علیه ایاالت متحد آمریکا در رابطه با تخلفات بینالمللی این کشدور ،ناشدی
از ارسال پهپادهای جاسوسی به قلمرو هوایی ایران ،موضوعی است کده مبدانی یقدوقی و مصدلحتی
کافی به همراه ندارد .به نظر مدیرسدد بهتدرین شدیوه جبدران خسدارت در برابدر ورود تجاوزکارانده
پهپادهای آمریکایی ،توقط و مصادره آنها توسط ایران باشد که به یمن فناوریهای اطالعداتی ایدران
این امر تا کنون محق شده است .در کنار این اقدامات میتوان ثبدت شدکایت در دبیرخانده سدازمان
ملل متحد ،شورای امنیت و سازمان هواپیمای کشوری (ایکائو را نیز توصیه نمود.
هرچنددد بعددد از ضددبط پهپادهددای آمریکددایی توسددط ایددران ،درخواسددتهددایی بدده منظددور
بازپسگیری این هواناوها صورت گرفته ،اما چنین مطالبهای با اصول یقوق بدینالملدل انطبداق
ندارد .به عبارت دیگر ،هرچند ایران ی از بین بردن این پهپادها را نداشته ،اما مصادره آنها در
چارچوب اقدام متقابل مقدور است .به نظر میرسد یکی از تفاوتهای مصادره در زمان صدلح
با غنیمت جنگی در زمان جن

در این است که در مصادره ،اموال ضبطشده به مالکیت دولدت

ضبطکننده در نمیآید .در هر صورت ،طب قواعد فقه امامیه ،بازپسدهی سالیی که از دشدمن
گرفته شده ،یتی به هنگام برقراری صلح ممنو است (نجفی ،ج. 922 :2931 ،12
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