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چکیده
در روز پنجشنبه 13 ،ژوئن  ،2019دو کشتی نفتکش در اثر برخورد با مییینهییاد دریییایی در دریییاد قمییان ریبیاً در  25مییایلی
آبهاد ساحلی جمهورد اسالمی ایران (جاسک) درحالیکه در بیرون از نگه هرمز در حال قبور بودند ،آسیب دیدند .آمریکییا
و به بعیت از آن برخی کشورهاد دیگر با ارائه صاویرد مخدوش ایران را به خاطر حمله به نفتکشها در دریاد قمییان ،مییته
کرد .در م ابل جمهورد اسالمی ایران ضمن رد مسئولیت ،این حمله را ساخته و پرداخته خود آمریکاییهییا و وطئییه دانسییت .در
این م اله ،سعی بر آن است به این سؤال پاسخ دهی  ،انتساب قمل مینگذارد بر چه اساسی قابلاثبات است و چگونه می وان آن
را به دولتی خاص منتسب نمود؟ ازاینرو ضمن بررسی قواقد حاک بییر مییینگییذارد طبییو ح ییو بییینالملییل ،شییواهد حییاک بییر
حوادث رخ داده در دریاد قمان را موردمطالعه و بررسی قرار دهی ؛ و با بررسی شرایط وقوع حوادث و آراد دیوان بییینالمللییی
دادگسترد در خصوص مینگذارد ،اثبات مینماید ،ا هامات آمریکا به جمهورد اسالمی ایران ،بهقلت قدم ارائه قرائن معتبییر و
داراد ارزش و ف دان اسناد و مدارک قطعی از قبیل؛ مین ،مالکیییت نییوع مییین بیهکییار رفتییه ،نظییرات کارشناسییان معتبییر نهادهییاد
بینالمللی و قدم وضوح صاویر و مشکوک بودن صاویر ارائه شده ،...واهی و بیهوده است و نمی وان این حمییالت را از لحییا
قضایی به جمهورد اسالمی ایران منتسب نمود.
کلیدواژهها :مین دریایی ،نگه هرمز ،دریاد قمان ،خلیجفارس ،ح و دریاها.
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Abstract
On Thursday, June 13, 2019, two oil tankers as a result of crashed with naval mines in the
Oman Sea approximately 25 miles offshore of the Islamic Republic of Iran (Jask) while
crossing outside of the Strait of Hormuz, they were damaged. The United States America
has accused the Islamic Republic of Iran of presenting evidence of an oil attack on the
Oman Sea. Against the Islamic Republic of Iran, while denying responsibility, the attack
was fabricated and dealt with by the Americans themselves and the conspiracy. In this
article, we try to answer this question, the attribution of the mining operation can be proven
and how can it be attributed to a particular government? Therefore, while examining the
rules governing mining in accordance with international law, let's examine the evidence
governing the events that took place in the Oman Sea; examining the circumstances of the
events and the rulings of the International Court of Justice regarding mining, it proves that
the accusations of the United States against the Islamic Republic of Iran are due to the lack
of valid and valuable evidence and the lack of definite documents such as; The mine, the
ownership of the type of mine used, the opinions of reputable experts from international
institutions and the lack of clarity of the images and the suspicions of the presented images
..., are false and useless and these attacks cannot be attributed judicially to the Islamic
Republic of Iran.
Keywords: Naval Mine, Hormoz Strait, Persian Gulf, Oman Sea, Law of the Sea.

مقدمه

 بییهگونییهاد کییه آزادد، دریا بهقنوان یک منبع غذایی مه در نظر گرفته شده اسییت،در طول اریخ
 همواره ضامن، دریاها و اقیانوسها.)Vasilev, 2018, p.1( دریانوردد ضامن رفاه جامعه قلمداد شده است
برقرارد و وسعهد روابط بینالمللی از طریو سهیل کشتیرانی و حملون ییل کاالهییا و مسییافرین بییودهانیید
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( .)Taghizadeh, 2012, p.21در م ابل ،صنعت کشتیرانی ،همواره با مخاطرا ی روبرو بوده است .یکی از
ابزارهایی که ممکن است کشتیرانی را به مخاطره اندازد ،مینهاد دریایی است .مینگذارد در دریا ضمن
بههمراه داشتن مخاطرات ،در ابل با آزادد دریانوردد و آزادد کشتیرانی صلحآمیییز اسییت ،کییه قییدم
رقایت ح و بینالملل حاک بر مینهاد دریایی منجر به ن ض صلح و امنیت بییینالمللییی خواهیید شیید .در
روز پنجشنبه 13 ،ژوئن  ،2019دو نفتکش 1در اثر برخورد با مینهاد دریایی در دریییاد قمییان ریبیاً در
 25مایلی آبهاد ساحلی جمهورد اسالمی ایران (جاسک) درحالیکه بیرون از نگه هرمز در حال قبییور
بودند ،آسیب دیدند .یکی از انکرهاد نفتی متعلو به ژاپن بود ،همزمان با دیدار نخستوزیر ژاپیین یشییینزو
آبه» با رهبر ان الب بود که حادثه رخ داد .نفت کش دیگر نیز با نییام یفییرانت آلتیییر» ،در اثییر آسیییب شییدید
به سمت راست بدنه آن ،سوراخ بزرگی در خط آبخور آن ایجاد شد ،که به ق یده برخی حاکی از برخورد
اژدر است .قالوهبراین ،بنابر گزارشهاد مختلف ،چهار کشتی وسط مینهاد دریییایی در سییواحل فجیییره
در اریخ  12مه  2019آسیب دیدهاند .بریتانیا نیز به پیییرود از آمریکییا مسییئولیت ایییران را مطییرح کییرد .در
م ابل م امات ج.ا.ایران ضمن رد مسئولیت ،آمریکا را مسئول احتمالی این حمالت دانست ،بهگونییهاد کییه
یظریف» ،وزیر امور خارجه ج.ا.ایران ،در وییتر به این نتیجه رسییید کییه آمریکییا یییا متحییدانش احتمییاالً در
پشت این حمالت هستند و اقالم کرد این ا هام یبدون شواهد واقعی و قینی» میییباشیید .بییااینوجییود وزیییر
امور خارجه آمریکا یپمپئو» ،براساس اطالقات ،سالحهاد مورد استفاده ،سطح خصییم مییورد نیییاز بیراد
اجراد چنین قملیا ی ،و اینکه هیچ گروهی در منط ه داراد چنین منابع و مهییار ی نیسییت ،حمییالت را بییه
ایران انتساب داد .فرماندهی مرکزد آمریکا نیز با انتشار ویدیویی ،ادقا کرد که قییایو گشییت دریییایی سییپاه
پاسداران ان الب اسالمی در حال جداسازد مین منفجر نشییده از

نفییتکیش ژاپنییی میییباشیید ( & Kraska

.)McLaughlin, 2019
باوجوداین ،درحالیکه دولت رامپ ،ا هامات مربوط به مسئولیت ایییران را مطییرح کییرد و بییه دنبییال
اجماع جهانی با شواهد ویدئویی و قکاسی بود ،دولت ژاپن بهطور فزایندهاد خود را از موضع آمریکا جدا
کرد .یآبه» در ابتدا این حمله را ،بدون وجه به اینکه چه کسی مسئول است ،محکوم کرد .صاحب کشتی
________________________________________________________________
 -1اولین نفتکش ساقت  8و 50دقی ه صبح در فاصله  25مایلی جاسک دچار حادثه شد ،این کشتی با پرچ جزایر مارشال از مبدأ بندرالروس
قطر به سمت ایوان در حرکت بود .دومین نفتکش در ساقت  9و 50دقی ه در فاصله  28مایلی جاسک دچار حریو شد ،این نفتکش با
پرچ پاناما از یکی از بندرهاد قربستان سعودد بهسمت سنگاپور در حرکت بود.
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ژاپنی نیز ضمن رد ادقاد دولت آمریکا در خصوص برخورد مین با نفتکش ،اقالم کرد که خدمه شییاهد
یپرواز» یکشی بر رود کشتی بودهاند .همچنین ،یک دیپلمات ارشد ژاپنی با اشاره به اییین نکتییه کییه دولییت
نمی واند یبراساس هرگونه پیشفرض اظهار نظر کند» ،ادقاهاد آمریکا را رد کرد (.)Martine, 2019
نظر به وقایع رخ داده در دریاد قمان و ازآنجاییکه هیچ مدرکی مبنی بر وجییود مخاصییمه مسییلحانه
در بند  2ماده  2کنوانسیون ژنو وجود ندارد ،موضوع در حوزه ح و بینالملل بشردوستانه مطرح نمیشود.
لذا در این م اله ،سعی بر آن است ا ضمن بررسی قواقد حاک بر مینگذارد طبو ح و بینالملل ،شواهد
حاک بر حوادث رخ داده در دریاد قمان را موردمطالعه و بررسی قرار دهی ؛ و بییا بررسییی شییرایط وقییوع
حوادث و آراد دیوان بینالمللی دادگسترد در خصوص مینگذارد ،به این سییؤال پاسییخ دهییی  ،انتسییاب
قمل مینگذارد بر چه اساسی قابلاثبات است و چگونه می ییوان آن را بییه دولییت یییا دولییتهییاد خاصییی
منتسب نمود؟ درنهایت اثبات مینمایی که ا هامات آمریکا به ج.ا.ایران ،بهقلت قییدم ارائییه قییرائن معتبییر و
داراد ارزش و ف د اسناد و مدارک قطعی واهی و بیهوده است و نمی وان این حمالت را از لحا قضییایی
به ج.ا.ایران منتسب نمود .روش ح یییو نوشییتار حاضییر بیینییی میییباشیید و روش گییردآورد ،کتابخانییهاد
استنادد است.
حقوق توسل بهزور و بهکارگیری مینهای دریایی

مینهاد دریایی ازجمله وسایل و ادوا ی هستند حاود مواد منفجره بسییار قییود و خطرنییاک کییه بییه
شیوههاد گوناگونی در زیر آب منفجر میشوند ( .)Seify & Majdfar, 2020, p.47معموالً ،مینهییا بییراد
محدود کردن کشتیرانی بینالمللی استفاده میشوند و اختفاد آنها منجر به محصورشدن نیروهییاد دشییمن
خواهد شد ( .)Heinegg, 2009, p.347براساس دستورالعمل سانرمو یمین دریایی وسیلهاد انفجارد است
که در آب ،بستر یا زیربستر دریا جهت وارد آوردن خسارت و یا غییر نمییودن کشییتیهییا و یییا ممانعییت از
ورود کشتیها به قلمروهاد مختلف دریایی بهکار گرفته میشوند» نا و نیییز از عریییف فییو پیییرود نمییوده
است ( .)Zamani, 2019هدیدات مربوط به مین دریایی هدیدات جدیدد نیست .جهان جربه برخورد بییا
انواع گوناگون مینهاد دریایی را براد  200سال بههمییراه دارد .مییین در قالییب کامییل یافتییه آن بییهقنییوان
ادوات انفجارد در اقما

آب ،در جنگهاد داخلی آمریکا ( )1861-5بهکار گرفته شد ( Seify, Sharifi

 .)Traz Qvhi, Rohani, Nasiri Larimi, 2018, p.50قالوهبراین از مییین بییراد اولییین بییار بییهقنییوان یییک
سالح اکتیکی در جنگ کریمه  1856 -1853استفاده شیید ( .)Vasilev, 2018, p.3سییپت در جنییگ بییین
روسیه و رکیه در سالهاد  1877-1878و جنگ بین چین و فرانسه در سالهاد  1884-1885بهکار گرفته
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شد ( .)Letts, 2016, p.547در طول جنگ جهانی دوم نیز بیییش از  500.000مییین دریییایی در اقیییانوسهییا
ریخته شد .نیرود دریایی آمریکا بهطور گستردهاد از مینهاد دریایی در طول جنگ ویتنام و حمله نظامی
به نیکاراگوئه استفاده کرد و در جنگ ایران و قرا و جنگ خلیییجفیارس نیییز طییرفین متخاصی  ،آبهییاد
داخلی و دریاد سرزمینی یکدیگر را مینگذارد کردند .بنابراین ،رویه قملی کشورها مبتنی بر بهکارگیرد
و استفاده از انواع مختلف مینهاد دریایی میباشد ( .)Seify et al., 2018, p.51اکنون نیز بخش مهمییی از
موجودد سالحهاد دریایی چندین کشور ازجمله آمریکا ،کره شییمالی ،روسییه ،چییین و ایییران میییباشییند
(.)Letts, 2014, p.447
منشور با ممنوع ساختن وسل یا هدید بهزور در روابط بینالمللی (بند  4ماده  )2حییوزه اسییتفاده
مشروع از زور را بیش از پیش محدود کرد ( .)Zamani, 1996, p.4روشن است که ممنوقیت هدییید یییا
وسل بهزور در مورد بهکارگیرد مینهاد دریایی نیز اقمال میشود .بییراد نمونییه یییک قامییل مربوطییه در
عیین اینکه ماده  ) 4( 2ن ض شده است یا نه ،در نظر گرفتن شرایطی است کییه از مییینهییاد دریییایی بییراد
هدید و یا وسل بهزور در دریاد سرزمینی دولت دیگر استفاده میشود که از موارد ن ض م ررات مییاده 2
( )4خواهد بود ،مگر این که مبناد مشروقی براد معافیت از مسئولیت ناشی از ن ض مییذکور وجییود داشییته
باشد .مسلماً ریختن مینهاد دریایی در قلمروهاد دریایی حت حاکمیت سایر دولتها ،هدییید یییا وسییل
بهزور محسوب خواهد شد .در چنین شرایطی سؤالی که مطرح میشود این است که آیا مینهیاد دریییایی،
منجر به یک حمله مسلحانه خواهند شد که در م ابل آن بتوان به یدفاع مشروع» متوسل شد؟ .همچنین یک
دولت ممکن است از مینهاد دریایی بهقنوان ابزارد براد دفاع مشروع و پاسخ به یک هدید یا استفاده از
زور استفاده نماید و بههمین ر یب در شرایطی که ح و بینالملل مجوز بهکارگیرد آنها را داده است از
آن استفاده نماید .البته ،هرگونه ارزیابی اقدامات انجام شده وسط دولت مینگذار بهشرایط واقعی موجییود
در یک وضعیت خاص بستگی دارد ( .)Letts, 2016, p.557در این راستا ،یجان نور ون مور» یادآور می-
شود که ریختن پنهانی مینهاد دریایی بهمنظور وسییل بییهزور ،متفییاوت از شییلیک سییلیحات مسییت ر شییده
ساحلی بههنگام قبور کشتیهاد جنگی نیست ،مگر اینکه اقدام مذکور در قالب استثنائات (دفییاع مشییروع
یا دابیر وصیه شده یا اقدامات نبهی مندرج در فصل هفت ) منشور ملل متحد باشد .ازاینرو اگییر براسییاس
فصل هفت  ،شوراد امنیت مجوز الزم براد انجام چنین اقداما ی داشته باشد ،اییین مجییوز بییهوضییوح ،زمینیۀ
قانونی را فراه میکند که براساس آن می وان مینهاد دریایی را بهطور مشروع مست ر کرد ،در غیر اییین-
صورت وفو ماده  )4( 2منشور ممنوع خواهد بود .بههمین ر یب ،یک کشور می واند مینهییاد دریییایی را
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بهموجب ماده  51منشور (دفاع مشروع) و ح و بینالملل قرفی در پاسخ به حملهاد مسلحانه بهکار گیییرد.
البته شرایط دیگرد نیز وجود دارد که یک دولت ممکن است مشروقیت ریختن مینهاد دریایی را قبل از
وقوع مخاصمه مسلحانه بینالمللی داشته باشد .براد نمونه در شرایطی که ممکن است یینشهییایی پیییش از
مخاصمه وجود داشته باشد ،دولتها می وانند از مینها بهمنظور انسداد منط هاد از دریا استفاده کنند .البته
این اقدام نبایستی در آبهاد حت حاکمیت سایر دولتها انجام شود ،اما ممکن است در آبهاد متعلییو
به کشور ساحلی و یا در آبهاد بینالمللی رخ دهد .در این شرایط ،ممکن است ریختن مینهییا هدییید یییا
استفاده از زور قلیه یک دولت خاص محسوب نشود ،بااینوجود ،چنین اقداما ی ممکن است سایر قواقیید
بینالمللی را ن ض کند .بهقنوانمثال ،است رار مینهاد دریایی ،ممکن است مانع اقمییال آزادد دریییانوردد
دیگر کشورها در دریاهاد آزاد و منط ه انحصارد اقتصادد شود و یا محدودیتهایی بر قبور بیضییرر در
دریاد سرزمینی وارد کند ( .)Seify et al., 2018, pp.57-58( )Letts, 2014, p.451طبیعتاً چنین اقییدامی،
ممکن است با اقدام مت ابل دولت آسیب دیده مواجه شود.
حقوق دریاها و مینگذاری در زمان صلح

اساساً نها سندد که بهکارگیرد مینهاد دریایی را قاقدهمند کییرده اسییت ،کنوانسیییون هشییت الهییه
 1907میباشد .این کنوانسیون بهکارگیرد دو نوع از مینهاد ماسی زیردریایی را حت پوشش قییرار داده
است ،براساس بند  1ماده  1کنوانسیون مذکور کار گذاشتن و استفاده از مینهییاد شییناور خودکییار ماسییی
ممنوع میباشد ،مگر آنکه بهگونهاد بهکار گرفته شود که حییداکثر یییک سییاقت پییت از رهاشییدن و قییدم
کنترل از سود مینگذار منفجر و یا خنثی شود.
بند  2ماده  1این کنوانسیون ،مجوز بهکارگیرد مینهاد ماسی خودکار ثابت را صییادر کییرده اسییت
مگر آنکه این مین بهمحض جداشدن از طناب متصل به لنگر مهارکننده خنثی نشود .ماده  2آن ،دولییتهییا
را از یریختن مین هاد ماسی خودکار در سواحل و بنادر دشمن ،نها با هدف وقفه در کشتیرانییی جییارد
ممنوع کرده است» .در ماده  3نیز م رر شده است که :یهنگامیکه مینهاد ماسی مهار شده با لنگر بهکییار
میروند ،بایستی همه اقدامات احتیاطی الزم براد امنیت کشتیرانی صلحآمیز ا خاذ شود .و .»...ماده  4نیییز،
در شناسایی ح و دولت بیطرف در ممانعت از دسترسی متخاصمین بییه خطییوط دریییاییاش مهی اسییت.
همچنین براساس ماده  ،5دولت مینگذار متعهد است مینهاد کار گذاشته شده را با دقت کامل پاکسییازد
نماید .بااینحال ،یکنوانسیون  1907الهه ،أثیرد زیادد بر وسعه ح و قرفی در مییورد مییینهییاد دریییایی
داشته است ،می واند بهقنوان مبنایی براد ح و بینالمللی معاصر باشد .این قواقد منجر به یدوین قواقیید
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اساسی در یدستورالعمل سانرمور »1شد که در مورد مام مینهاد دریایی قابل اقمال میباشد» (

Vasilev,

 .)2018, p.7دستورالعمل سانرمو مصییوب سییال  ،1994بییازنگرد معاصییرد از ح ییو مخاصییمه مسییلحانه
دریایی براساس ح و بینالملل میباشد که م ررات کنوانسیون الهه را بهقنوان ح و قرفییی جنییگ مییین
دریایی رسی کرده است .یقواقد و اصول مذکور در موارد متعییددد ازجملییه در قضییایاد کانییال کورفییو،
نیکاراگوئه و سکوهاد نفتی ،وسط دیوان بینالمللی دادگسترد ویت و یا

صدیو شده است» ( Seify, et

 .)al., 2018, p.66یکنوانسیون هشت الهه مربوط به زمیان مخاصییمه بییوده و هیییچ ممنوقیییت کلییی و هیییچ
محدودیت جغرافیایی خاصی را براد استفاده از مینهاد ماسی خودکار در خود درج نکییرده اسییت .نهییا
ماده  ،2کارگذاردن مین هاد ماسی زیردریایی خودکییار دور ییر از سییواحل و بنییدرهاد دشییمن را نهییا بییا
هدف جلوگیرد از کشتیرانی جارد منع میکند» ( .)Heinegg, 2008, p.584اما ماده  2کنوانسیون هشت
 1907الهه ،در اثر حوالت ح و بینالملل دریاها غییر یافته است .در واقییع بییا صییویب کنوانسیییونهییاد
 1958ژنو و درنهایت کنوانسیون ح و دریاها  1982این قلمروهاد سنتی غییر یافتیه و منییاطو جدیییدد از
قبیل منط ه انحصارد اقتصادد و فالت قاره ایجاد شده است.
کنوانسیون ح و دریاها  1982در مورد مام فعالیتهاد دریایی ،ازجمله ایمنییی کشییتیرانییی ،قابییل
اجرا است ( .)Vasilev, 2018, p.5کنوانسیون ح و دریاها در مورد جنبههاد استفاده نظامی از دریا نسبت
به کنوانسیونهاد  1958از صراحت بیشترد برخوردار میباشد .اما کنوانسیون ح و دریاها صییرفنظییر از
برخی م ررات مبه درباره حفظ دریاها براد م اصد صلحآمیز ( ،)UNCLOS, 1982, Arts.88-301مسئله
استفادههاد نظامی از دریاها را ا حدود زیادد نادیده گرفته است .بهطورکلی در خصوص انجام فعالیییت-
هاد نظامی در کنوانسیون هاد ح و دریاها م ررات خاصی موجود نیست و م ررات حاک بر انجام چنین
فعالیتهایی غالباً مبتنی بر ح و بینالملل قرفی یا پارهاد از معاهدات بینالمللی است کییه داراد قلمییرود
محدودد بوده و همواره در معییرض أویییل و

فسییرهاد مختلییف قییرار میییگیرنیید ( Seify, Sharifi Traz

.)Qvhi, Rohani, Nasiri Larimi, 2019, p.150
ماده  301کنوانسیون ح و دریاها الزامات کلی ایجاد کرده و دولتها را از فعالیتهاد دریایی کییه
با منشور ملل متحد ناسازگار هستند و بهویژه از هرگونه هدید یا وسل بهزور منع کرده است .جملییهبنییدد
مواد مذکور مبه و خیلی کلی میباشد اما از اهمیت قملی برخوردار است ،بااینحال ،باید بهقنوان بخشی
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از منشور ملل متحد در نظر گرفته شود و هدف آن را می وان ،اطمینان بخشیدن به انطبا کنوانسیون ح و
دریاها با محدودیت وسل بهزور در منشور در نظر گرفت» ( .)Jonsson, 2008, p.20قالوهبییراین مییاده 2
کنوانسیون  1958ژنو در مورد فالت قاره و مواد  56و  77کنوانسیون  ،1982ییأثیرد اجتنییابناپییذیر بییر
فعالیتهاد نظامی داشته ،که نمی وان آن را نادیده گرفت .مواد مذکور با شناسایی ح ییو حاکمییه دولییت
ساحلی در منط ه فالت قاره و منط ه انحصارد اقتصادد محییدودیت زیییادد بییر فعالیییتهییاد نظییامی سییایر
کشورها وارد نموده است .دولت ساحلی در این مناطو ،از ح و حاکمهاد براد اکتشییاف ،بهییرهبییردارد،
حفاظت و مدیریت منابع زنده و غیرزنده در بستر ،زیربستر و آبهاد باالد آن برخوردار میباشد .همچنین
در استفاده از منابع اقتصادد ،ایجاد جزایر مصنوقی و أسیسات ،ح ی ات قلمی دریایی و کنترل آلییودگی
دولت ساحلی واجد صالحیت است ()Zamani, 1996, p.18
کنوانسیون ح و دریاها مر بط رین معاهده براد عیین شرایطی است کییه دولییت مییی وانیید بییهطییور
قانونی در زمان صلح مینهاد دریایی را بهکارگیرد ،اما این امر نبایستی قبور مناسب کشتیهاد خارجی را
مختل نماید .این قاقده از هر دو ح و معاهدهاد و ح و بینالمللی قرفی مشتو شده است .در واقع قاقده
کلی آن است که دولت مینگذار ،بایستی یاصول مربوط به مینگذارد را مطییابو کنوانسیییون هشییت الهیه
ازجمله ،موضوع اطالعرسانی مؤثر ،کنترل خطر و اخطار را انجییام دهیید و بییهطییور ویییژه ،بایسییتی اقییدامات
احتیاطی ممکن را در مورد ایمنی دریانوردد صلحآمیز رقایت نماییید» ( .)Seify et al., 2019, p.151اییین
مه در قضیه کانال کورفو و در قضایاد فعالیتهاد شبهنظامی و نظامی نیکاراگوئه مورد أکید واقیع شییده
است ( .)Nicar. V US, 2008, Para.125در قضیه نیکاراگوئه قلیه آمریکا ،دیوان با رجوع بییه مییواد  3و 4
کنوانسیون الهه اظهار داشت که الزام به قید اطالعرسانی به کشتیرانی صییلحآمیییز ،مه ییرین قامییل بییراد
عیین مشروقیت اقدامات مینگذارد میباشد ( .)Nicar. V US, 2008, Para.215واضح است که در زمان
صلح ،عهدات کلی براد دولتها وجود دارد ا اطمینان حاصل شود که فعالیتهایشان غیرقانونی نبوده و با
ح و و فعالیتهاد دیگر کشورها داخل نمییابد .روشن است که این عهییدات بییه اسییتفاده از مییینهییاد
دریایی وسط دولتها در زمان صلح گسترش مییا بد .اگرچه کنوانسیون ح و دریاها جزئیات مسییت یمی
در ار باط با موضوع مین دریایی ندارد ،اما در برخییی از مییواد ( )UNCLOS, 1982, Arts.19-24عهییدات
کلی منعکت کرده است که دولتها را در مورد رقایت ح و سایر کشورها ،ملزم به رفتارد صدیو شده
مینماید ( .)Letts, 2016, p.563اکنون به شریح مینگذارد در قلمروهاد مختلف دریایی میپردازی .
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 2-1آبهای داخلی

دولت ساحلی می واند از مینهاد دریایی در آب هاد داخلی خود استفاده کند ،البتییه ییا زمییانی کییه
فعالیتهایش با الزامات معمولی زمان صلح و عهدات مندرج در کنوانسیون ح و دریاها ،از قبیل اطالع-
رسانی در مورد خطرات دریانوردد مطاب ت داشته باشیید ( .)McLaughlin, 2014, p.496بایسییتی اطمینییان
حاصل نماید چنین اقداما ی سبب آسیبرساندن به کشتیرانی قانونی نخواهد شد .ازآنجاییکه کشتیهییاد
با پرچ خارجی هیچگونه حو قبورد از طریو آبهاد داخلی کشور ساحلی ندارند ،هر قبورد که عهیید
شده است ،به صالحدید دولت ساحلی است ،و اگر دولت ساحلی مایل داشییته باشیید مییی وانیید مییینهییاد
دریایی را کار بگییذارد ( .)Letts, 2014, p.463لیییکن میییبایسییتی مهیییدات الزم در خصییوص قییدمورود
خسارت به کشتیرانی صلحآمیز را فراه آورد (.)UNCLOS, 1982, Arts.88-301
دریای سرزمینی

دولت ساحلی حو دارد در هر زمان مناطو مینگذارد را در دریاد سرزمینی خییود ایجییاد کنیید ،اییین
حو از ماده  8کنوانسیون ح و دریاها نشأت گرفته شده است ،امییا مطییابو بییا مییاده  21کنوانسیییون ،دولییت
ساحلی متعهد است که ایمنی کشتیرانی و م ررات رافیک دریایی را فراه آورد .طبییو مییاده  ،24دولییت
ساحلی باید رقایت م تضی را در خصوص مامی خطرا ی که در دریییاد سییرزمینیاش بییراد کشییتیرانییی
بینالمللی وجود دارد ،بهقمل آورد ،بدون اینکه در این زمینه بعیضی قائل شود .قالوهبییراین ،ایین قاقییده
در انطبا کامل با ماده  25کنوانسیون ح و دریاها اسییت ( .)Vasilev, 2018, p.6بییهقبییار ی دیگییر ،طبییو
مواد  24و  25کنوانسیون ح و دریاها دولت ساحلی داراد کالیف و ح وقی است که بر گسترش مییین-
هاد دریایی أثیر میگذارد ،و کشتیهاد کشورهاد خارجی داراد حو قبییور بییضییرر میییباشییند .علیییو
قبور بیضرر ،صرفاً پت از اقالن به کشتیرانی بینالمللی وسط دولت ساحلی انجام میییشییود .با وجییه بییه
م ررات کنوانسیون ح و دریاها در مورد ضمین اقمال حو قبور بیضرر ،اگر یمسیرهاد جییایگزین امیین
را به سهولت فراه نکنند ،اینگونه مینگذاردها ناقض ح ییو بییینالملیل محسییوب» (

Heinegg, 2008,

 )p.596و مسئولیت بینالمللی کشور مربوطه را در پی خواهد داشت.
در م ابل است رار مین هاد دریایی در دریاد سرزمینی دولت دیگر قبل از وقییوع مخاصییمه مسییلحانه ،ن ییض
ماده  )4( 2منشور ملل متحد میباشد .این امر همچنین ن ض کنوانسیون ح یو دریاهییا خواهیید بییود؛ زیییرا
قالوهبر ن ض حاکمیت کشور ساحلی ،حو قبور بیییضییرر یییک کشییور خییارجی بییراد قبییور از آبهییاد
سرزمینی دولت دیگر ،را ن ض خواهد کرد .طبو مادهء  19کنوانسیون ح و دریاها ،اصییوالً قبییور مییادامی
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بیضرر ل ی میگردد که مخل صلح و آرامش و امنیّت دولیت سییاحلی نباشیید .یواضییح اسییت کییه کشییتی
متعلو به کشور دیگر که اقدام به قملیات مینگذارد و یا پاکسازد مین در دریاد سیرزمینی کشییور دیگییر
مینماید ،نمی واند ادقا کند که قبور آن بی ضرر بوده است .این مسئله در پرونده کانال کورفو مورد وجه
قرار گرفته شده است» (.)Letts, 2014, p.465
تنگههای بینالمللی و خطوط مجمعالجزایر دریایی

شرایط خاصی وجود دارد که طبو آن است رار مینهاد دریایی در زمان صلح ،ممکن است با ح ییو
موجود در کنوانسیون ح و دریاها متناقض باشد .دو نوع از آشکار رین ضییادها بیهکییارگیرد مییینهییا در
نگههاد مورد استفاده براد دریانوردد بینالمللی یا در خطوط آبهاد مجمییعالجزایییر میییباشیید (

Letts,

 .)2016, p.563بااینوجود ریختن مینهاد دریایی در نگههاد بینالمللی و خطوط مجمعالجزایییر دریییایی
محل وافو نیست ،بهطورد که برخی بر ممنوقیت ریختن مینهاد جنگی در نگههاد بینالمللی و خطوط
مجمعالجزایر دریایی در زمان صلح وافو دارند .و آن ناشی از این اصل است که مام کشییتیهییاد از حییو
آزادانه قبور رانزیت از طریو نگههاد بییینالمللییی برخییوردار میییباشییند ( ،)Seify et al., 2019, p.157و
براساس مواد  38و  44کنوانسیون  ،1982در زمان صلح ،کشورهاد ساحلی نمی وانند قبور رانزیییت را بییه
هر منظورد ممنوع و یا علیو کنند ( .)Kraska, 2010, p.55در رابطه با نگه مورد استفاده براد کشتیرانی
بینالمللی و رژی قبور رانزیت ،ماده ( 44و ماده  54در رابطه با کشورهاد مجمعالجزایییر) اقییالم میییدارد
که یدولتهاد ساحلی مجاور نباید مانع قبور رانزیتی شوند و در صورت آگاهی از وقییوع هرگونییه خطییر
براد ناوبرد و یا پرواز در داخل و یا در امتییداد آن اطییالعرسییانی مناسییب را انجییام دهنیید» (

Letts, 2014,

 .)p.465مگر اینکه دولت ساحلی یا مجمعالجزایرد بتواند مینها را به شیوهاد بهکار گیرد کییه اییین الیزام
اساسی را ن ض نکند ( )Letts, 2016, p.563ازاینرو ،بهکارگیرد مینهاد مسلح در زمان صلح از آنجا که
مخاطرات فراوانی براد کشتیرانی صلحآمیز دارد را نمی وان در نگههاد بییینالمللییی یییا خطییوط دریییایی
مجمعالجزایرد قرار داد ( .)Naval Mine Warfare, 2001, P.59لیکن از آنجاکییه مییینهییاد کنتییرل شییده
هیچ أ ثیرد بر قبور رانزیت ندارد ،هیچ دلیلی براد رد حو بهکییارگیرد آنهییا وسییط دولییت سییاحلی در
نگههاد بین المللی وجود ندارد .برداشت مذکور با جرح و عییدیل الزم ،بییر خطییوط کشییتیرانییی مجمییع-
الجزایرد ه اقمال میشود (.)Kazemi, 1987, p.176( )Heinegg, 2008, p.595
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آبهای خارج از حاکمیت کشورها

اساساً آبهاد دریایی بهطورکلی به آبهاد حت حاکمیت کشورها (آبهییاد ملییی) و آبهییاد
خارج از حاکمیت کشورها (آبهاد بینالمللی) سی میشوند ،در آبهاد ملی صرفاً دولت ساحلی حو
حاکمیت و صالحیت دارد و سایر دول نها با اجازه دولت ساحلی می وانند اقییداما ی را در آبهییاد ملییی
بهقمل آورند؛ ازاینرو منظور از آبهاد بینالمللی؛ منط ه نظارت ،منط ییه انحصییارد اقتصییادد ،و دریییاد
آزاد میباشد .ریختن مینهاد جنگی در آبهاد بینالمللی با اصل آزادد کشتیرانی و استفاده صلحآمییز
از دریاهیاد آزاد ،در ضییاد اسییت ( .)UNCLOS, 1982, Arts.58-87ازاییینرو دولییتهییا باییید بییه آزادد
دریانوردد در ماوراد دریاد سرزمینی آنها و استفاده از دریاد آزاد براد اهداف صرفاً صلحآمیز احتییرام
بگذارند .بهطورکلی قواقد مربوط به ریختن مینها در آبهاد بینالمللییی در زمیان صییلح ،و عهیید دولییت
مینگذار به اقدامات م تضی در برابر ح و

سایر دولتها نامعین میییباشیید (UNCLOS, 1982, Arts.56-

 .)58-87البته دیدگاههاد ح وقی و دستورالعمل هاد نظامی نیز رویه یکسانی نسبت به اییین امییر نداشییتهانیید.
یهینگ» معت د است که یمینگذارد در آبهاد بینالمللی خواه بییا مییینهییاد مسییلح یییا کنترلییی ،مخییالف
ح و بینالملل است» .اما بهنظر میرسد بسته به نوع مینهاد بهکار رفته قواقد مربوط بییه مییینگییذارد در
آبهاد بینالمللی متفاوت باشد ،و بهکارگیرد آنها بستگی بهشرایط و اوضاع و احوال مربوطییه نیییز دارد
(.)Seify, et al., 2019, p.155
قدم سرد حاکمیت دولت ساحلی به فالت قاره و منط ه انحصارد اقتصادد این نتیجه را در پییی
خواهد داشت ،این مناطو نتوانند از صحنه فعالیتهاد نظامی مستشنی شوند .دستورالعمل سانرمییو خییاطر
نشان میسازد که دولتها ملزمند در مام قلمروهاد دریایی وجهی مع ول به ح ییو و عهییدات سییایر
دولتها بنمایند و ماده  34نیز بیان میدارد که دولتها بایستی وجه م تضی به ح و و کالیف دولت
ساحلی مثل کاوش و بهرهبردارد از منابع اقتصییادد و حمایییت از محیییط زیسییت دریییایی داشییته باشییند
( .)Zamani, 1996, p.20با وجه به شناسایی مناطو نظییارت ،انحصییارد اقتصییادد و فییالت قییاره در رژیی
ح و مدرن دریاها ،محدودیتهاد اضافی خاصی بر این حو نامحدود (اصل آزادد کشتیرانی در دریاد
آزاد) وارد شده است ( .)Heinegg, 2008, p.546بنابر بند اول مییاده  58کنوانسیییون ح ییو دریاهییا مجییوز
فعالیتهاد نظییامی ،ازجملییه حییو کشییتیهییاد جنگییی در قملیییات نمایشییی و مییرین سیلیحات در منط ییه
انحصا رد اقتصادد قابل استنباط است .در برابر این نوع مجوز ،بند  3ماده  58سایر دول را ملزم میکند کییه
ح و دولت ساحلی را به هنگام استفاده از ح و خود ،در منط ه انحصارد اقتصادد را مدنظر قرار داده و
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م ررات دولت ساحلی را که بر طبو مفاد این کنوانسیون و سایر م ررات ح و بییینالملییل وضییع گردیییده
است را مراقات نمایند.
در مکانی که ریختن مینهاد دریایی انتخاب میشود ،دولت مییینگییذار بایسییتی بییه سییایر دولییتهییا
اخطار بدهد و ضمین کند که چنین میدان مینی مداخلهاد با حو دولت مربوطه و سایر دولتها براد بهره-
بردارد از مناطو مذکور نداشته باشد .قالوهبراین دولتهاد مینگذار بایستی وجه م تضی را به حمایت و
حفاظت از زندگی دریییایی در منط

ییه انحصییارد اقتصییادد و فییالت قییاره داشییته باشییند ( Mundis, 2008,

 .)San Remo Manual, 1994, para.35( )p.172بهموجب ماده  2کنوانسیون  1958مربوط به دریاد آزاد
و مواد  87و  89کنوانسیون  ،1982دریاد آزاد به رود کلیه دولتهییا بییاز اسییت و هیییچ دولتییی نمییی وانیید
ادقاد مشروقی بهمنظور حاکمیت بر قسمتی از آن داشته باشد .در بحث مینگذارد در دریییاد آزاد نکتییه
قابل وجهی که میبایستی براساس کنوانسیون ح و دریاها  1982نهایی مورد وجه قییرار گیییرد ،الزامییا ی
است که براد دولتها با وجه به ح و سایر کشورها از قبیل :آزادد کشتیرانییی؛ آزادد پییرواز؛ و  ،...در
ماده  87کنوانسیون ح و دریاها درج شده اسییت .بییهقبییار ی دیگییر ،اگرچییه مییاده  88کنوانسیییون ح ییو
دریاها ،حفظ دریاها را براد م اصد صلحآمیز در نظر داشته اسییت ،امییا اییین نکتییه باییید در پر ییو مییاده ()87
کنوانسیون در نظر گرفته شود ،در مورد هر دو اصطالح یسایر قواقد بینالمللی» و الزام به یرقایت م تضی»
دیگر ح و مشروع استفادهکنندگان در دریاهاد آزاد مشهود است .براین اسییاس ،نمیی ییوان از مییینهییاد
دریایی در دریاد آزاد به قنوان ابزارد بییراد حمایییت لییویحی از حاکمیییت اسییتفاده نمییود ،زیییرا اییین امییر
مست یماً با ماده ( ) 87کنوانسیون ح و دریاها و ممنوقیت هدییید یییا اسییتفاده از زور در مییاده  )4( 2منشییور
سازمان ملل متحد در ضاد است .بنابراین ،میدانهاد مین دریایی باید بهدقت بییه اهییداف نظییامی کیه بییراد
آنها أسیت شدهاند محدود شود ( .)Letts, 2014, p.466درنهایت اسییتعمال اییین ح ییو مسییتلزم رقایییت
منافع دیگر کشتیها میباشد و اقمال آنها نباید هدیدد براد مامیت ارضییی کشییور سییاحلی ایجییاد کنیید
(.)Henderson, 2006, p.62
تحلیل آراء دیوان بینالمللی دادگستری مرتبط با مینگذاری دریایی

یک قمل غیرقانونی از ن ض معاهدات و قواقد ح و قرفی ،منتسب بییه دولییت ایجییاد میییشییود .در
مورد مسئولیت می وان در طرح مواد پیش نویت مربوط به مسئولیت دولت براد اقمال متخلفانه بینالمللییی
کمیسیون ح و بینالملل ،مجموقه از اصول کلی خاص را براد طرح مسئولیت دولت بیا وجییه بییه ن ییض
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یک عهد بینالمللی در اثر قمل متخلفانه یافت ،1بهطورکلی رفتار هر ارگان دولتی به موجب ح و بییین-
الملل فعل آن دولت ل ی میشود .بنابراین ،اگر مینگذارد غیرقییانونی وسییط یییک دولییت و ارگییانهییاد
وابسته به دولت ،منجر بهورود آسیب به کشتیرانی بیضرر شود ،آن دولت طبو ح و بینالملییل ،مسییئول
قمل متخلفانه بینالمللیاش می باشد .این اقدام ممکن است مبنایی براد مسئولیت بعدد در فرایند دادرسییی
قضایی شود ،یا ح ی براد دولت زیاندیده براد ا خییاذ اقییدامات مت ابییل و ییا ا خیاذ قملییی طبییو دکتییرین
ضرورت باشد .البته بسته بهم یاس و آثار آسیب ناشی از مینگذارد ،ممکن است حتی اقدام دولییت مییین-
گذار یک یحمله مسلحانه» ل ی شود که حو وسل بهزور را بهقنوان دفاع مشروع به دولت یا دولییتهییایی
که بهطور مست ی بهواسییطه اییین حملییه بییه آنهییا زییان وارد شییده اسییت را افییزایش دهیید (

International

 .)Security Department, 2014, p.5در واقع ،مسئولیت حمالت بهوسیله استانداردهاد بییینالمللییی عیییین
میشود .در صورت أیید حمالت از سود کشورد خاص ،دولتهاد زیاندیده مانند ژاپن مجاز به استفاده
از اقدامات قانونی براد جلوگیرد از ادامه اقدامات غیرقانونی و رقایییت ح ییو بییینالمللییی هسییتند .دیییوان
بین المللی دادگسترد این مسائل را در سه پرونده مه مورد وجه قرار داده است ،بهقنوان یک قاقده کلی،
به جامعه بینالمللی کمک میکند ا با برخی از نتیجهگیردها در حوزه مسئولیت ح وقی کشور متخلییف و
ح و کشورهاد آسیبدیده راهکارد مناسب ارائه نماید .بااینحال صرفنظر از اییین سییه رأد دیییوان کییه
مست یماً به مین دریایی مربوط می شود ،رویکرد کلی ،کار دیوان براین است ،اول ،شواهد را از قبل از وقوع
حادثه بهخصوص بهقنوان استاندارد و روشهاد اثبات و جدا از ا هامات ارزیابی شییده مییورد بررسییی قیرار
دهد .دوم ،همیشه باید در ذهن انتساب را بهقنوان یک صمی قضایی در نظر گرفت و انتساب بهقنوان یک
موضوع سیاست بینالمللی ،اغلب بهصورت متفاو ی مییورد ارزیییابی قییرار گرفتییه شییده اسییت (

& Kraska

.)McLaughlin, 2019
قضیه کانال کورفو (انگلیس علیه آلبانی)

در  15مه سال  ،1946آ شبارهاد ساحلی آلبانی بر رود دو کشتی جنگی انگلیسی در حال قبییور از
نگه کورفو آ ش گشودند .دولت انگلیت نسبت به این موضوع اقتراض نمود و اقالم داشت که حو قبور
بیضرر از نگهها در ح و بینالملل بهرسمیت شناخته شده است .در م ابل آلبانی قبور هر نوع کشییتی را
________________________________________________________________
. Article 1 – 3 and article 12 – 15, Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, GA
Res 56/83, UNGAOR, 56th Session, Annex, Agenda Item 162, UN Doc A/RES/56/83, 2001.
1
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منوط به اجازه دولت آلبانی نمود .در نتیجه این حمییالت ،نیییرود دریییایی انگلیییت بییا اقییزام چهییار کشییتی
جنگی دستور قبور از کانال را صادر کرد .در اریخ  22اکتبر سال  ،1946دو ناوشییکن انگلیسییی بییههنگییام
قبور از نگه با مینهاد دریایی برخورد کردند که منجییر بییه مییر

 45افسییر بریتانیییایی و خدمییه کشییتی و

زخمی شدن عداد  42نفر دیگر گردید ( .)Mirabbasi & Sadatmidani, 2013, p.109پت از این حادثییه
انگلیت اقدام به مینروبی در دریاد سرزمینی آلبانی نمود و در اثییر اییین قملیییات  22مییین کشییف گردییید
(.)Corfu Channel (UK v Alb), 1949, para.32-33
دیوان اظهار داشت که شواهد مست یمی براد ار باط آلبانی به است رار چنین مینهایی در دست نبوده،
و دیوان هنوز ه به این نتیجه نرسیده است که مین گذارد یبدون اطالع دولت آلبانی انجام شده باشد» .در
واقع مینگذارد بدون اطالع آلبانی ممکن نبوده است .بنابراین شواهد نشان از قصور دولت آلبانی میباشد
(  .)Corfu Channel (UK v Alb), 1949, para.22سپت ،دیوان کشف کرد که آلبانی متعهد بییوده اسییت
که در مورد مینهاد موجود در کانال ،به همه کشتیها اطالعرسانی نماید و آلبانی در انجام چنین عهییدد
قصور ورزیده است .چراکه چنین عهدا ی نه نها براساس کنوانسیییون هشییت  1907الهییه ،اساسییی هسییتند،
بلکه براساس اصول کلی و همچنین اصول شناخته شده از قبیل :اصل بنیادین مالحظات بشردوسییتانه ،حتییی
در صلح بیش از جنگ قابل اجرا ر است .در قضیه کانال کورفو ،دیوان حییو یآزادد ار باطییات دریییایی» و
حو قبور بیضرر غیرقابل علیو از طریو نگه را بهرسمیت شناخت ،و بر هر ح ی که آلبانی مدقی بود که
براساس حو حاکمیت ملی خود از قبور از نگه ممانعت بهقمل آورده اسییت ییرجیح داده شیید (

Seify et

 ،)al., 2019, p.157و آلبانی متعهد بییهمراقبییت م تضییی از دریییاد سییرزمینی خییود بیوده اسییت (

Zamani,

.)2019
در بحث انتساب مسئولیت به آلبانی ،هیچ اختالفی نسبت به این مسئله وجود نداشت که این منط ه در
سال  1945مینروبی شده است و منط ه امن بوده است که اخیراً مینگذارد شده است .بهنظر دیییوان بییراد
عیین مبناد مسئولیت آلبانی ،نیاز به وجه جدد به این ق یده نمیبیند که آلبانی خود مینها را کار گذاشته
است ،و نمی واند با این واقعیت مسل که در ساحل آلبییانی ف ییط چنیید لیینج و قییایو مو ییورد وجییود دارد،
سازگار باشد ( .)Ziaeibigdeli et al., 2013, p.11قالوهبراین هر ادقایی مشابه این ادقاد انگلیییت ( بییانی
آلبانی با یوگسالود) نیازمند درجهاد از اطمینان اسییت کییه در اییین قضیییه وجییود نییدارد و منشییأ مییینهییاد
کارگذارد شده در آبهاد سرزمینی آلبانی کماکان محل اختالف است ( Mirabbasi & Sadatmidani,

.)2013, p.110
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بهق یده دیوان صرف این ح ی ت که مینها در آبهاد آلبانی قرار داشتهاند موجیب ایین نمیییگییردد کییه
مسئولیت اثبات دقود به این کشور منت ل گردد ( .)Mirabbasi & Sadatmidani, 2013, p.111از سود
دیگر ،کنترل انحصارد که یک کشور در محدوده مرزهاد خود اقمال میکند ،هیه و أمین دلیل مسییت ی
وقایعی که مسئولیت آن را در صورت ن ض ح و بینالملل در پییی خواهید داشییت ،غیییرممکن میییسییازد
( .)Ziaeibigdeli et al., 2013, p.11در این حالت در صورت ن ض ح ییو بییینالملییل احتمییال مسییئولیت
وجود دارد .در اینصورت کشور زیان دیده باید مجاز باشد بهنحو آزاد رد به استنباط از وقییایع و امییارات
بهقنوان دلیل مسک جوید؛ چنین ادله غیرمست یمی هنگامی که بر رشتهاد از وقایع بهه پیوسته که منط یاً
به نتیجه واحدد منتج می گردد ،مبتنی باشد ،باید ارزش و اهمیت خاصی براد آن قائل شد (

Ziaeibigdeli

 .)et al., 2013, p.12بهق یده دیوان در این قضیه دو دسته از ح ایو که یکدیگر را أیید مییینماینیید ،مییی-
بایستی مورد بررسی قرار گیرند .دسته اول به موضعگیرد آلبانی پیش و پت از وقوع حادثه باز میییگییردد.
مینگذارد در دورهاد صورت پذیرفته اسییت کییه اییین دولییت ییالش داشیته کنتییرل بیشییترد بییر آبهییاد
سرزمینی خود داشته باشد و به این دلیل مجوز قبلی پیییش از ورود را الزامییی دانسییته بییود ،اییین مراقبییت در
برخی موارد حتی مشتمل بر وسل بهزور نیز گردیده است .موضییوقی کییه ادقییاد قییدماطییالع را نامحتمییل
میسازد .بهقالوه هنگامی که آلبانی نسبت بهوجییود حییوزه مییین مطلییع گردییید ،شییدیداً نسییبت بییه فعالیییت
انگلیت و نه نسبت به مینگذارد اقتراض نمود .آلبانی بدان گونییه کییه ح ییو بییینالملییل اقییالم میییدارد،
کشتیها را از وجود حوزه مین مطلع ننموده است .بهقالوه این کشور هیچ رسیدگی قضایی که بر قهدهاش
قرار داشته بود را در این قضیه بهقمل نیاورد .این چنین موضعگیرد نها نشییانگییر اییین موضییوع اسییت کییه
آلبانی نسبت به مینگذارد مطلع بوده و طرفدار وضعیتی بوده که موضوع مبه باقی بمانیید (

Mirabbasi

.)& Sadatmidani, 2013, p.111
دسته دوم از ح ایو به امکییان مشییاهده قمییل مییینگییذارد از سییاحل آلبییانی بیاز میییگییردد .از منظییر
جغرافیایی ،کانال بهسهولت قابل مشاهده میباشیید ،بیهقییالوه مییینهییا نزدیییک بییه سییاحل بییودهانیید .در اییین
خصوص کارشناسان دریایی منتخب وسط دیوان گزارش دادهاند که پت از ح یو و بازرسی از محییل بییه
این نتیجه رسیدهاند که بهصورت قادد می وان حوزههاد مینریییزد را مشییاهده نمییود و در شییرایط ابییرد
چنانچه از دوربین استفاده میشده نگهبانان ساحلی می وانستهاند قملیات مینگییذارد را ببیننیید .دیییوان بییه
استناد همین گزارشها و اقالمیه آلبانی مبنییی بییر وجییود پسییتهییاد دیییدهبییانی در سییواحل ،اقییالم داشییت
مینگذارد از ساحل قابل مشاهده بودهاند (.)Mirabbasi & Sadatmidani, 2013, p.112
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قضیه فعالیتهای نظامی و شبهنظامی در و علیه نیکاراگوئه (نیکاراگوئه علیه ایاالت متحده)

در پرونده فعالیتهاد نظامی و شبهنظامی در سییال  ،1986دیییوان بییینالمللییی دادگسییترد ،مسییئولیت
قملیات ریختن مین دریایی بهطور مخفیانه در آبهاد نیکاراگوئییه را بررسییی کییرد .در اثییر اییین قملیییات،
نیکاراگوئه ادقا کرد 12 ،کشتی خریب یا به آنها آسیب رسیده ،و  14نفر مجروح و منجر به مر

دو نفر

شده است ( .)Kraska & McLaughlin, 2019در این قضیه دیوان پت از بررسی وقایع ،این موارد را اثبات
شده مییابد که رئیت جمهور آمریکا در اواخر سال  ،1983یا اوایل سال  1984به نهادد از دولت آمریکییا
مجوز کارگذارد مین در بنادر نیکاراگوئه را داده است؛ در اوایل سال  1984مینهایی در بنادر یالبلییوف»،
یکور ینتو» و یساندینو» یا نزدیک به این بنادر ،خواه در آبهاد داخلی یا دریاد سرزمینی نیکاراگوئه ،بییه-
وسیله اشخاصی که از آن سازمان پول گرفته و یا طبو دستورات آن قمییل کییردهانیید و حییت نظییارت و یییا
پشتیبانی لجستیکی ماموران آمریکا کار گذاشته شده است؛ دولت آمریکا ،نه بیش از کار گذاشتن مینها و
نه بعد از آن ،هیچ هشدار قمومی و رسمی به کشتیرانی بینالمللی نسبت بییهوجییود و محییل مییینهییا نییداده
است؛ و خسارت جانی و مالی با انفجییار میینهییا پدییید آمییده اسییت (.)Ziaeibigdeli et al., 2013, p.491
دیوان در بند  6رأد احراز مینماید ،آمریکا با مینگذارد آبهاد داخلی یا دریییاد سییرزمینی نیکاراگوئییه
طی ماههاد اول سال  ،1984عهدات خود را در برابر نیکاراگوئه بهموجب ح و بینالملل قرفی مبنییی بییر
قدم استفا ده از زور قلیه کشور دیگر ،قدم مداخله در امور آن ،قدم ن ض حاکمیت آن و قییدم اخییالل در
بازرگانی مسالمتآمیز دریایی ن ض کرده است (.)Letts, 2016, p.554
دیوان با برخی اسناد کتبی (م االت مطبوقات و کتب مختلف) با احتیاط برخورد کرده است .دیییوان
این اسناد را نه بهقنوان ادلهاد که وقایع را به اثبات میرساند ،بلکه بهقنوان مطالبی که معالوصف می وانیید
وجود یک امر یا ح ی ت را مورد أیید قرار دهد و در اثبات اینکه برخی وقییایع هسییت کییه همگییان از آن
اطالع داشته باشند ،قلمداد می کند .اما راجع به اظهارات نماینییدگان کشییورها کییه گییاه در بیاال رین سییطح
صورت گرفته است ،دیوان این دیدگاه را در پیش میگیرد که اییین اظهییارات ،زمییانی کییه وقییایع یییا رفتییار
ناخوشایندد را نسبت به کشورهایی که شخم گوینده نماینده آن است ،مورد أیید و اذقان قرار میدهد،
از ارزش اثبا ی خاصی برخوردار میگییردد ( .)Ziaeibigdeli et al., 2013, p.490درح ی ییت ،بنییابر قضیییه
نیکاراگوئه ،مسئولیت مین و آسیب ناشی از مینها در بعضی شرایط می واند از بیانیه و شواهد سیاسی ،حتی
در صورت قدم وجود شواهد فیزیکی ،دریافت شود .خبرگزارد فدرال نیکاراگوئه شهادت داد که آمریکا
از شورشیان در مینگذاردها حمایت کرده است .مدیر سیا ،در مجلت سنا ،شهادت داد که رئیت جمهییور
یریگان» واقعاً این قملیات را مجاز دانسته است ،اما یریگان» این را انکار کرد .بییا وجییه بییه اییین نشییانههییاد
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گسترده ،دیوان دریافت که آمریکا مینها را در آبهاد نیکاراگوئه کار گذاشییته اسییت .در واقییع ،شییواهد
مربوط به مسئولیت آمریکا ریباً بهطور کامییل براسییاس اظهییارات رسییمی و گییزارشهییاد مطبوقییا ی بییود
( .)Kraska & McLaughlin, 2019دیوان با ارزیابی وقایع ،مینگذارد آبهاد نیکاراگوئه را بییه آمریکییا
قابل انتساب دانست و آن را به منزله خطی از اصل ممنوقیت

وسل بهزور دانست ( Nicar. V US, 2008,

 .)Para.227-238دیوان همچنین این ادقا را میپذیرد که مینگذارد بنییادر ،در نییاقض آشییکار بییا آزادد
دریانوردد و بازرگانی بینالمللی است ( .)Nicar. V US, 2008, Para.270-282قالوهبراین دیوان بهطییور
خاص در بند  8رأد عیین کرد که آمریکا مسئول مینگذارد بنادر نیکاراگوئه میباشد ،و بییا اییین اقییدام و
خوددارد از اقالم محلهاد مینگذارد شده در دریا و در م ابل بنادر نیکاراگوئه ن ض عهدات بینالمللی
نموده است (.)Ziaeibigdeli, 2015, p.259
قضیه سکوهای نفتی (ج.ا.ایران علیه ایاالت متحده امریکا)

در  14آوریل  ،1988رزمناو آمریکایی یساموئل بی .رابر ز» ،در آبهاد بینالمللی نزدیک بحرین ،با
یک مین برخورد کرد؛ چهار روز بعد آمریکا ،وأمان به مجتمعهاد نصییر و سییلمان حملییه کییرد و آنهییا را
منهدم ساخت ( )Ziaeibigdeli et al., 2015, p.394و آن را به منزلییه دفییاع مشییروع ل ییی کییرد .در قضیییه
برخورد ناو ساموئل با مین ،دیوان بیان داشت که مینگذارد در آن زمان از سود هر دو دولت متخاص در
جنگ ایران و قرا انجام میگرفته است .بنابراین مدارک موجود مبنی بییر قملیییات مییینگییذارد از سییود
آمریکا براد اثبات مسئولیت ایران کافی نیست .از دیدگاه دیوان نها مدرک اصلی کیه کشییتی سییاموئل بییا
مینی برخورد کرده که از سود ایران کار گذاشته شده اسییت ،اییین اسییت کییه مییینهییاد یافتییه شییده در آن
منط ه ،داراد شماره سریالهایی مشابه مینهاد ایرانی (ازجمله مینهایی که بر رود کشتی ایران اجر یافت
شد) بوده است .این مدرک اگر چه داللتکننده میباشند ،لکن قطعی نیست ( )Pakshir, 2004, p.95البته
ایران در خصوص کشتی ایران اجر این را متذکر شد و ادقا میکند کشتی واقعاً حامل مین بوده ،اما هییدف
آن ف ط حمل آنها به محل دیگرد بوده است (.)Oil Platforms, 2003, Para.63
آمریکا در  18آوریل  1988در نامهاد به شوراد امنیت قلت حمله به سکوهاد نفتی سییلمان و نصییر،
اظهار داشت این کشور حو دفاع مشروع خود را در پاسخ به مینگییذارد در مسیییر کشییتی سییاموئل اقمییال
نموده است .بااینحال ،دیوان ابتدا بر وقایعی مرکز میکند که قابلیت اثبات اقتبار یا بهقبارت دیگر ادقاد
اقمال حو دفاع مشروع را دارد .دیوان در مییابد حتی در صورت پذیرفتن و محفو نگاهداشییتن موضییوع
مسئولیت ایران بهطور فزاینده ،این وقایع بهنظر دیوان ،حمله مسلحانه به آمریکا محسوب نمیییشییود .دیییوان
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متذکر میگردد که آن مین ها در آن زمان وسط هر دو طرف متخاص در جنگ ایران-قرا کارگییذارده
شده است ،بنابراین ،دیگر ادله مربوطه به سایر قملیاتهاد مینگییذارد وسییط ایییران نمییی وانیید در زمینیۀ
اثبات مسئولیت ایران در مورد این مینگذارد خییاص قطعییی و مسییل باشیید (

Ziaeibigdeli et al., 2015,

 .)pp.401-402قالوهبراین دیوان امکان به اجراء گذاشتن شدن یحو دفاع مشروع» در صورت مینگییذارد
براد یک کشتی نظامی را منکر نمیگردد .اما با قنایت به کلیه شرایط ،ازجمله با وجه به قدم امکان اثبات
مسئولیت به ایران براد مینگذارد قلیه کشتی ساموئل اقالم داشت که دیوان نمییی وانیید ادقییاد حملییه بییه
سکوهاد نفتی نصر و سلمان را بپذیرد .در پاسخ به مینگذارد ،از سود یک نهاد نامعین ،قلیه یک کشییتی
جنگی آمریکا ،که شدیداً آسیب دیده ولی غر نگردیده و بدون خسارت جانی ،نه قملیات بهطییورکلی و
نه بخشی از آن که منتج به خریب سکوهاد سلمان و نصر گردید ،نمی وان با شرایط موجود در این قضیه
بهقنوان نوقی وسل بهزور متناسب در قالب دفاع از خییود قلمییداد نمییود (

Mirabbasi & Sadatmidani,

.)2013, p.175
بررسی اوضاع و احوال حاکم بر شرایط حادثه در پرتو آراء دیوان بینالمللی دادگستری

وزیر امور خارجه ایاالت متحده ،در روز حادثه ایران را م صر دانسییت .ود اییین ارزیییابی را بییر پایییه
یاطالقات ،سلیحات مورد استفاده ،جربه موردنیاز» و یحمالت اخیر مشابه ایران به کشتیها» بیان کرد ،و با
این ادله مسئولیت حوادث را به ایران منتسب نمود .یجرمی هانت» وزیر امور خارجه انگلیت نیز ،بدون ارائه
هیچ سند و دلیلی و به بعیت از اظهارات یپمپئو» اظهار داشت :یدلیلی نداری کییه برداشییت آمریکییا را بییاور
نکنی  .ما ارزیابی مست ل خودمان را انجام خواهی  .آمریکا نزدیک رین متحد ماست» .1در ذیل سعی بییرآن
است ا با حلیل اوضاع و احوال حاک بر شرایط برخورد نفتکشها با مین در دریاد قمان در پر ییو آراء
دیوان بینالمللی دادگسترد به حلیل و رد این انتسابها بپردازی .
اوضاع و احوال حاکم بر شرایط با تأکیدی بر قضیه نیکاراگوئه علیه آمریکا

برخی به استناد این ادله از رأد نیکاراگوئه و از رویکرد آمریکا در مورد کنونی حمایت میکننیید ییا
ج.ا.ایران را مسئول حمالت اخیر مین ،پت از هدیدات متعددش براد بستن

نگه هرمز ،نمایند ( & Kraska

 .)McLaughlin, 2019آنها براد محکومیت ج.ا.ایران استدالل خود را مبتنییی بییر فیینآورد بیهکییارگیرد
________________________________________________________________
https://www.mashreghnews.ir/news/967279, 26/03/1398.
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مینها قرار میدهند و مدقی هستند که نصب مینها به بدنه کشتیهاد خاص ،اقدامی هدفمند ر از ریخییتن
مینهاد شناور یا ثابت است .این امر نسبت به استفاده غیرمست ی از مینهاد شناور متحرک یا ثابت ،حاکی
از برنامهریزد آگاهانه و انتخاب اهداف از پیش عیین شده است .این امر همچنین نیاز به قابلیتهییاد قابییل
وجهی ،ازجمله غواصان بسیار آموزش دیده و کنیکهاد پیشرفته یا ی هاد مخفییی کییه مییینهییا را رود
بدنه قرار میدهند ،دارد .قالوهبراین ،رویکرد یبا ارزش بودن قییرائن» در مییورد پرونییده نیکاراگوئییه -رویییه
سیاسی ،رویه گذشته و بیانیه سیاسی ج.ا.ایران -نشان میدهد که شواهد کافی براد حمایت از اییین نتیجییه-
گیرد که ایران مسئولیت دارد ،وجود دارد (.)Ibid
این درحالی است که بهنظر میرسد این نتیجهگیرد حاصل طرحهییاد برنامییهریییزد شییده قبلییی بییوده
است و با اجراد آن قلیه کشتی ژاپنی ،درست در زمانی که نخستوزیر ژاپن با رهبر ان ییالب دیییدار مییی-
کرد ،بهدنبال شکست مذاکرات ،فشار حداکثرد بر ایییران بییهمنظییور غییییر رویییه و یییا طییرح پرونییده آن در
شوراد امنیت میباشند .نکته حائز اهمیت این است که این ا هامات در حالی مطرح میییشییود ،کییه پییت از
وقوع حادثه خدمه هر دو نفتکش با اقدام سریع مرکز هماهنگی جستجو و نجات دریایی هرمزگان مست ر
در بندر شهید رجایی ،به بندر جاسک ( عداد  23نفر خدمه شناور اول) منت ل شدند ،1و  21نفر خدمه کشتی
دوم نیز با هماهنگی و هدایت همین مرکز از آب گرفته شده و حویل شناور ناجی ایییران شییدند .2یکییی از
قرائنی که دستآویز ا هامزنی قلیه ج.ا.ایران گردیده است ،صاویر ارائه شده وسط امریکاییها است ،بییه
نظر میرسد قرائنی بدون ارزش ح وقی هستند و از وضوح چندانی براد انتساب و اثبات این امر برخوردار
نمیباشند ،و ممکن است با وجه به وانایی کشور آمریکا و متحدان غربی شبیهسییازد و نمایشییی از سییود
خود آنها باشد .نکته مه دیگر این است که ییا اکا کا ادا» ،مالک نفتکش ژاپنی یکوکوکا» با رد ادقاد
وزیر امور خارجه آمریکا و با ینادرست» خواندن گزارشهاد حاکی از برخورد مین با این نفتکش ،اظهار
داشت :یروایت واشنگتن درباره نحوه حملییه بییه نفتکشهییا در اییین دریییا اشییتباه اسییت .بییرخالف ادقییاد
آمریکا ،محل انفجار در کشتی یکوکوکا» باالد سییطح آب قییرار دارد ،پییت نمییی وانیید کییار اژدر یییا مییین

________________________________________________________________
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باشد» .1یآسوشیتدپرس» نیز نوشت که این اظهارات با فیل ار ش آمریکییا کییه نیروهییاد ایرانییی را مییته بییه
جداسازد مینی منفجر نشده از یکی از دو کشتی کرده بود ،در ناقض است.2
قالوهبراین ادقاد امریکا در ا هام زنی به ج.ا.ایران با واکنش منفی م امات و ناظران بینالمللی مواجه
شده است .وزیرخارجه آلمان اظهار داشت :براد پیبردن بهقلل انفجار نفتکشهاد حادثه دیده در دریییاد
قمان به اطالقات معتبر و موثو نیاز است ،و با ویدئود ارائه شییده آمریکییا نمییی ییوان ایییران را مییته کییرد.
مشاور ،مسئول سیاست خارجی ا حادیه اروپا ه ادقاد امریکا در ن ش ج.ا.ایران در حادثه دریاد قمان را
غیرقابل باور دانست ،و با بیان اینکه ایرانیها بازیگرانی بسیار مع ول هستند اظهار داشت؛ اینکییه آنهییا در
زمان حضور نخسییتوزیر ژاپیین در هیران بییه کشییتی ژاپنییی حملییه کننیید ،یکییار مع ییولی نیسییت» .روزنامییه
نیویورک ایمز ه بهن ل از یک حلیلگر مسائل دفاقی نوشت :هیچ دلیلی درباره ن ش هران براد حملییه
به انکرهاد نفتی در دریاد قمان وجود نییدارد ،و محیییط دریییا فضییایی اسییت کییه امکییان انجییام اقییدامات
ساختگی وجود دارد .3روسیه نیز با اقالم الشهایی براد شدید مصنوقی اوضاع در منط ه از جامعه بییین-
الملل میخواهد از نتیجهگیرد سریع و شتاب زده بر پایه ادقاد آمریکا خودارد کنند .4همچنین بالفاصییله
پت از وقوع حادثه یموسود» سخنگود وزارت امور خارجه اظهار داشییت :مسییئولیت یأمین امنیییت نگییه
هرمز با ایران است و در سریع رین زمان ملوانان کشتیهاد سانحه دیده را نجییات دادیی  .امییا ظییاهراً بییراد
آقاد یپمپئو» و سایر دولتمردان آمریکایی مته کردن ایران در حادثه مشکوک و اسفبار نفییتکشهییا
راحت رین و ساده انگارانه رین کار است .در حالیکه نخستوزیر ژاپن براد کاهش نشهییا ،بییا نفییر اول
ج.ا.ایران در حال دیدار است کدام دستهاد پنهان به دنبال اثرگذارد بر این الشها در منط ه است و چه
کسانی از آن سود میبرند؟.!5
همچنین ،یکی دیگر از ح ای ی که در این قضایا باید مدنظر قرار داد وضعیت نشزاد منط ه اسییت.
شاید در برخی اوقات ،برخی از م امات دولت ج.ا.ایران هدیدا ی از قبیل بستن نگه هرمز و یا اینکه اگییر
نفت ما صادر نشود نفت هیچ کشورد صادر نمی شود را مطرح کرده باشند ،اما اوضاع و احییوال حییاک بییر
شرایط را نباید فراموش کرد و بهنظر نگارندگان این واکنشها متناسب با هدیدا ی بوده است که از سییود
________________________________________________________________
1.
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آمریکا صورت گرفته است .چرا که در طول یک سال گذشته آمریکا با خروج از برجام بارها ج.ا.ایران را
به گزینه نظامی هدید نموده و الشهاد زیادد براد ایجاد ائتالف قلیه ایییران نمییوده اسییت .در خصییوص
نفت نیز آمریکاییها بارها ج.ا.ایران را به جلوگیرد از صادرات نفت به انحاء مختلف هدید نمودهاند ،پت
در چنین شرایطی امکان چنین بیانا ی از سود م امات ایرانی دور از انتظار نیست و نمییی ییوان دلیلییی بییراد
انتساب باشد .چرا که در قمل و حتی در زمان جنگ حمیلی ،ج.ا.ایران اقدام به بسییتن نگییه هرمییز ننمییوده
است و همواره براد أمین امنیت منط ه الش کرده است .درنهایت وابستگی ایران به نگه بسیییار بیشییتر از
سایر کشورها است.
یکی دیگر از دالیلی که موجب ا هام زنی آمریکا به ایران شده اسییت ،اسییتناد بییه خصییم و جربییه
مورد نیاز براد چنین قملیاتهایی است .البته ،م رون بهصحت است که ج.ا.ایییران داراد جربیییات زیییادد
در این خصوص میباشد ،اما نمی وان وان رزمی کشییورهاد حییوزه خلیییجفییارس و نیروهییاد فرامنط ییهاد
حاضر در منط ه غرب آسیا را نایده گرفت .از سال  2012ا کنون چند بار قملیاتهاد مشترک مییینریییزد
و جمعآورد مین بهصورت مشترک با مشییارکت کشییورهاد قییرب و آمریکییا و دیگییر کشییورها در قالییب
رزمایشهاد دریایی به بهانه آمادگی جهت مینروبی احتمالی نگییه هرمییز و پییاکسییازد سییواحل بحییرین
صییورت گرفتییه اسییت ( .)Zamani, 2019( )Khan, 2010, p.1همچنییین در طییول چنیید سییال گذشییته،
کشورهاد قربی به پیشرفته رین جهیزات نظامی مجهز شدهاند و اکثریت نیروهاد آنها وسط کشییورهاد
غربی آموزش میبینند ،معموالً در ناوهاد جنگی امارات متحده قربی و قربستان ،از متخصصین انگلیسییی-
آمریکایی استفاده میشود و این نوع خصم ،صرفاً ،مختم نیروهاد ایرانی در منط ه نمیباشد.
اوضاع و احوال حاکم بر شرایط با تأکیدی بر قضیه کانال کورفو (انگلیس علیه آلبانی)

برخی با استناد به پرونده کورفو ،به دنبال انتساب حمالت مذکور به ج.ا.ایران هستند ،بایستی وضعیت
شناخته شود و بنابر رویکرد مسئولیت -اگر شواهد نشاندهنده مشارکت قایو سپاه پاسداران باشد -مشییکل
کمی در انتساب مسئولیت به ایران ایجاد میشود .نکته مه این است که شواهد موجود در مورد رفتار پت
از حادثه ایران بهقنوان شاخصی از سطح مورد نیاز آگاهی ،مسئولیت ایران را مطرح میکند .بنابر اسییتدالل
کانال کارفو ،انکارهاد ج.ا.ایران (همانند آلبانی) نیز با شواهد وابسته به قرائن مر بط -از قبیل شواهد مبتنی
بر وانایی ،مالکیت و نوع -و نیز رفتار پت از وقوع حادثییه کییه از ناوچییه ایرانییی و پرسیینل آن سییر بییاز زده
اسییت ،متضییاد اسییت ( .)Kraska & McLaughlin, 2019از دیییدگاه نگارنییدگان قضیییه کانییال کورفییو بییا
حوادث اخیر دریاد قمان بسیار متفاوت است .ابتدا اینکییه حملییه بییه دو ییانکر فرا ییر از آبهییاد ایییران و
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خارج از آب هاد ملی ایران و بیرون از نگه هرمز و در منط ه انحصارد اقتصادد در دریاد قمان رخ داده
است ،و استناد به فیلمی مبه که صاویر آن وضوح چندانی ندارد ،نمی واند قرینهاد قطعی بییراد انتسییاب
مسئولیت باشد ،چنانکه می وان این شبه را ایجاد نمود که ساختگی باشد .در خصوص نوع مین نیییز ،مینییی
در دسترس نمی باشد که اثبات نمایند مین متعلو به ایران بوده است ،و نکته حائز اهمیت اییین اسییت کییه در
مورد بهکارگیرد مین دریایی ی عیین این که مین دریایی قلیه یک هدف یا یک کشتی خاص هدایت شود،
بسیار دشوار است ،مگر در برخی شرایط بسیار محدود و خییاص» ( .)Letts, 2014, p.447در بحییث قییرائن
پت از حادثه نیز ،رویه ج.ا.ایران به هیچ قنوان مشابه رویه آلبانی براد چنین صییمی گیییرد نبییوده اسییت ،و
این وقایع بالفاصله بهوسیله م امات ایرانی در قالی رین سطوح نه نها انکار شده ،بلکه از جامعه بینالمللییی
نیز خواستار ح یو و شفافسازد وقایع شدهاند .در واقع ،یایییران هیییچگییاه مسییئولیت اییین امییر را نپذیرفتییه
است» ( .)Zamani, 2019نکته نهایی اینکه در قضیه کورفو ذینفع حادثه صرفاً آلبانی بییود ،درحالیکییه در
حال حاضر کشورهاد زیادد از وقوع چنین حوادثی منتفع خواهند شد و مییی واننیید در دامیین زدن بییه اییین
حوادث ن ش داشته باشند.
اوضاع و احوال حاکم بر شرایط با تأکیدی بر قضیه سکوهای نفتی (ج.ا.ا .علیه ایاالت متحده امریکا)

دیوان در قضیه سکوهاد نفتی محتاطانه ر قمل میکند ،همییانطییور کییه دیییوان شییواهدد را در اییین
مورد یافت که غیرقابل انکار بودند .اما این احتمال وجود دارد که در وضییعیت فعلییی ،رکیییب احتمییاالت،
اموال و نوع مدرک با فیل فعالیت پت از حادثه هنوز براد دادگاه ناکافی باشد .در قضیه سکوهییاد نفتییی
دیوان بر این ق یده بود که مجموقهاد از حمالت (و نه برخورد مینها) در مورد کشتیهاد جییارد حتییی
ابع همان پرچ  ،الزاماً ماده  51و حو استفاده از زور در واکنش به این حمالت را فعال نمیکنیید؛ چییرا کییه
هرگز قبول نکرد که ج.ا.ایران مسئول است و دیوان أیید کرد که نها حمله به یک کشییتی جنگییی ممکیین
است براد قبور از آستانه حمله مسلحانه کافی باشد .در قضیه کانییال کورفییو مسییئله حملیه بیه کشییتیهییاد
جارد بهقلت جنگی بودن کشتیها و نظامی بودن ملوانان کشته شده ،نادیده گرفته شد .اما در نیکاراگوئه،
باوجود اینکه همه کشتیهاد آسیب دیده ،کشتیهاد جارد و ماهیگیرد بودند ،چون مجموقه حمییالت
با اقدامات دیگرد همراه بود ،دیوان در مورد استفاده از زور نتیجهگیرد کرد ،به این ر یییب مییا درکییی در
مورد است الل جزئی از حمله به کشتیهاد جارد ،بهقنوان یک آستانه حمله مسلحانه نداری  .در نتیجه ،در
این مورد ،چون برخورد مین بهطور کامل به ج.ا.ایران منتسب نیست و یک کشتی جنگی هدف قرار گرفته
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نشده است ،اقمال قواقد پیشین در مورد استفاده از زور حت ماده  51منشور ملل متحد بسیار محییل ردییید
است (.)Kraska & McLaughlin, 2019
دیوان در قضیه سکوهاد نفتی استاندارد پایین ییرد از اثبییات را کییه در کانییال کورفییو و نیکاراگوئییه
مطرح شده است ،را رها کرده است .در قوض می وان گفییت کییه دیییوان در قضیییه سییکوهاد نفتییی شیییوه
متفاوت رد از قضیه کانال کورفو براد انتساب پذیرفته اسییت .در قضییایاد سییکوهاد نفتییی و نیکاراگوئییه،
دیوان شیوه انتساب مست ی را پذیرفته است که در آن دیوان صریح کرد که دولت مسئولیت مییینگییذارد
را بهقهده دارد ( .)Nessa, 2019در قضیه سکوهاد نفتی دیوان از ایاالت متحده انتظار ارائییه ادلییه غیرقابییل
انکار و ادله کافی در اثبات ادقاد حمله مسلحانه به کشتیهاد نظامی از طریییو موشییک و مییینگییذارد را
داشت ،و ادله ارائه شده در خصوص انتساب مینریزد به ج.ا.ایران را قطعی ندانست و استدالل کرد چییون
آنها غیرقابل انکار به شمار نمیآیند ،قابلیت انتساب به ایران را ندارند (.)Sadatmidani, 2012, p.173
نتیجهگیری

مینهاد دریایی ،هدید مستمرد براد امنیت دریایی قلمداد میشییوند .کنوانسیییون هشییت الهییه نهییا
رژی ح وقی خاصی است که صرفاً بر بهکارگیرد مینهاد دریایی ماسییی زیردریییایی محییدودیت اقمیال
مینماید ،اما در دستورالعمل سانرمو ،رویه دولتها و آراء دیوان بینالمللی دادگسترد بر اقمییال اصییول و
قواقد اساسی مربوط بهکارگیرد مینهاد دریایی در هر شرایطی اق از زمان صییلح و جنییگ أکییید شییده
است .مبرهن است ،استفاده از مینهاد دریایی وسط دولتها در زمان صلح متناقض بییا قواقیید بییینالمللییی
نمیباشد ،اما ممکن است هدیدد قلیه صلح و امنیت بینالمللی باشد .ازاییینرو ،الزامییا ی در مییورد دولییت
مینگذار وجود دارد کییه ضییمین میییکنیید آنهییا بییه روشییی اسییت رار یابنیید کییه بییا ح ییو مشییروع دیگییر
استفادهکنندگان در قلمروهاد دریایی ،داخل و عارضی پیدا نکند .روشن است مینگذارد بییه اییین شیییوه
در دریاد قمان و بدون رقایت اصول و قواقد مربوط به مینگذارد ،ن ض آزادد کشتیرانی است و اییین
حادثه ن ض صلح و امنیت بینالمللی ل ی میشود .ازاینرو برخی کشییورهاد غربییی -قربییی بییه بعیییت از
آمریکا ،حمالت را به ج.ا.ایران منتسب نمودند .که این نتیجهگیرد آنها بیشتر بهواسطه پرونده نیکاراگوئه
و سکوهاد نفتی پشتیبانی میشود که بیشتر بر قرائن و شواهد ح ی ی متکی بوده اسییت .مسییلماً در حییوادث
دریاد قمان ،به قلت قدم ارائه قرائن معتبر و داراد ارزش و ف د اسناد و مدارک قطعییی ،و صییرفاً براسییاس
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اظهار نظرهاد سیاسی و قجوالنه کشورهاد ثالث ،نمی وان این حمالت را از لحییا قضییایی بییه ج.ا.ایییران
منتسب نمود.
ی یناً ،هدیدات اقتصادد و نظییامی ،و حرکییات نظییامی آمریکییا ،مثییل اقییزام نییاو هواپیمییابر یآبرهییام
لینکین» و گسیل داشتن نیروهاد نظامی بیشتر به منط ه ،واکنش ج.ا.ایران را در پی خواهد داشت ،و صرف
اظهار نظرهایی در خصوص بستن نگه هرمز که با وجه بهشرایط و اوضاع و احوال حییاک بییر منط ییه بیییان
شده است ،نمی واند قرینهاد بر انتساب حمله به ج.ا.ایران باشد .آنه در شرایطی که هیچ مییدرک قطعییی
دیگرد از قبیل؛ مین ،مالکیت نوع مین بهکار رفته ،نظرات کارشناسان معتبر نهادهاد بینالمللی و  ...وجییود
ندارد .قالوهبراین ،ا کاء به صاویرد که از وضوح چندانی برخوردار نبوده وجاهت ح وقی در بر نخواهد
داشت .رویییه ایییران نیییز بعیید از وقییوع حادثییه ضییمن انکییار و رد انتسییاب مسییئولیت ،همییراه بییا درخواسییت
شفافسازد و ح یو در خصوص حوادث بوده است .بنییابراین ،در چنییین شییرایطی واکیینشهییاد ح ییوقی
مناسب و متناسب با اوضاع و احول حاک  ،کمک زیادد بییه ایییران بییراد پرهیییز از هرگونییه یینش و ایجییاد
هرگونه قرائنی که بعداً زمینۀ انتساب مسئولیت ج.ا.ایران را فراه آورد ،مینماییید .بییااینوجییود و بییا وجییه
به شرایطی که در منط ه حاک است و نیز وضعیتی که ج.ا.ایران در آن قرار دارد پیشیینهادا ی بییه شییرح زیییر
ارائه میگردد:
 پرهیز از بیانات و انتشار مطالب متناقض با قواقد ح و بینالملل از سود م امات بلند پایه ج.ا.ایران؛ واکنش شفاف و به موقع نسبت به وقایع و حوادث رخ داده در منط ه و اقالم آن بهصییورت مکتییوب بییهسازمان ملل؛
 اقالم مواضع ج.ا.ایران در چارچوب موازین ح وقی و روابط بینالملل؛ داوم انکار و رد انتساب مسئولیت مینگذارد در دریاد قمان؛ شکیل یک کمیته ح ی تیاب صرفاً با حضییور ایییران و کشییورهاد منط ییه جهییت عییین ابعییاد مختلییفحوادث دریاد قمان؛
 ا خاذ سازوکارهاد امنیتی مناسب و دائ با مشارکت کشورهاد منط ه بهمنظور برقرارد امنیت دریایی درمنط ه؛
 برقرارد روابط دوستانه با کشورهاد منط ه بهصورت مسییت ی یییا بییا میییانجیگییرد کشییورهاد دوسییت وهمسایه.
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