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در مقر جناب سفیر و نمایندۀ دائم محترم جمهوری اسالمی ایران 

 ،سازمان ملل متحد ییاروپا

 یهااعدام ژهیگزارشگر و در مقاماین افتخار را دارم که 

 یشورا 5/44 قطعنامه مطابق با ،خودسرانه ای شتابزده، ییقضافرا

 قرار دهم.را مخاطب شما  حقوق بشر

مایلم توجه شما را جلب کنم به ادعاهایی که دربارۀ سرنگونی 

 یالمللنیب ییمایهواپ»شرکت PS752 (752 )هواپیمای پرواز 

توسط  ، کمی بعد از اوج گرفتن،(UIA)به اختصار « نیاوکرا

 ۱۳۹۸ ید ۱۸یِف در کی-جمهوری اسالمی ایران، در مسیر تهران

شدند، مسافر و خدمۀ این پرواز کشته 176ام. همه دریافت کرده

شامل تعداد زیادی کودک و شهروندانی از ایران، کانادا، 

اوکراین، سوئد، افغانستان، آلمان، سویس و بریتانیا. 

نحوۀ  به شودمربوط می چنینام همادعاهایی که دریافت کرده

رسیدگی به این واقعه توسط مسئوالن جمهوری اسالمی ایران و طرز 

 پس از سرنگونی. آن، های قربانیانبا خانواده رفتار

 

 طبق اطالعات دریافت شده:

 752نفر جانشان را در سرنگونی پرواز  176، ۱۳۹۸ ید ۱۸در 

از دست دادند. اطالعات ذیل  نیاوکرا یالمللنیب ییمایهواپ

ساقط  752آن پرواز  طیچکیدۀ مختصری است از عوامل و شرایطی که 

شد، واکنش مسئوالن ایرانی، فقدان تحقیق معتبر و مستقل و یا 

محاکمه تا امروز و نوع رفتار با خانوادۀ قربانیان و 

تری که از هر کدام از این موارد به دست معترضان. اطالعات دقیق

 اول ارائه شده که بخشی مهم از این گزارش است. پیوستآمده در 

 

 752گرفتن پرواز  عوامل و شرایط و هدف قرار

 یالمللنیب ییمایهواپ 752هدف قرار گرفتن هواپیمای پرواز 

در متن تنش باالگرفتۀ بین جمهوری اسالمی ایران و  نیاوکرا

این تنش شامل حملۀ مرگبار ایاالت  ایاالت متحدۀ آمریکا رخ داد.

قاسم سلیمانی و  سرلشکرعلیه  1398ماه دی 13متحدۀ آمریکا در 

گیری متعاقب و انتقام حشِد شعبی یا «مردمی عراق بسیج»اعضای 
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با حمله به منافع آمریکا در عراق  1398ماه دی 18ایران در 

 شود. می

ی نیبشیپ کهسپاه( به اختصار: ) یسپاه پاسداران انقالب اسالم

 به حمالت او واکنش نشان خواهد داد، متحده االتیا کردمی

حساس  ساتیسأرا به مواضع اطراف ت ییضدهوا یموشک یواحدها

فرودگاه  کی کهتهران  ینیفرودگاه امام خم نزدیکیدر  ینظام

 میتصم یرانیمقامات ااین وجود منتقل کرد. با  ی استرنظامیغ

 ییمایهواپ به مسئوالن و نندنک لیگرفتند که فرودگاه را تعط

از هدف  حاصل کردن نانیاطم یبراها آن. در عوض ندهنداخطار 

 نیب یارتباط ستمیس کی یرنظامیغ یماهایرار نگرفتن هواپق

 جادیا نیروهای نظامی( و ATS) «یرنظامیغ ییهوا کیخدمات تراف»

 کردند.

از  ۱۳۹۸ ید ۱۸در صبح به وقت محلی  6:15تقریبًا ساعت  752پرواز 

 فرودگاه برخواست. پرواز به دالیلی نامعلوم تأخیر داشت.

گوید که پرواز، مسئول کنترل به خلبان میبعد از درخواست برای 

برای اجازه پرواز صبر کند تا او بتواند با بقیه، شامل سیستم 

دقیقه به وقت  6:10اجازه پرواز در ساعت  دفاعی، هماهنگی کند.

 6:13محلی صادر شد و هواپیما دو دقیقه بعد اوج گرفت. در ساعت 

سپاه این  هوایی پدافنددقیقه، یک مأمور موشکِ تور در سامانۀ 

پرواز را به عنوان یک هدف شناسایی و تالش کرد به مرکز 

گیری میسر هماهنگی اطالع بدهد اما به دالیلی نامشخص این ارتباط

اولین موشک را شلیک  پدافند هوایینشد. اندکی بعد، سامانۀ 

کرد که به هواپیما اصابت کرد؛ سی ثانیه بعد موشک دوم شلیک 

ثانیه بعد از شناسایی  15ها به فاصلۀ یک دقیقه و موشک شد.

 هواپیما شلیک شدند.

 

 یو جبران خسارت ناکاف یقانون گردی، پقاتیتحق

دولت ایران به مدت سه روز دست به انکار شلیک منجر به 

که مسبب اصلی سقوط  ورزید راراصسرنگونی هواپیما شد و 

این وجود، تحقیق ویژه و بوده است. با  سوزیآتشوقوع هواپیما 

، به این 1398ماه دی 18ای در همان روز حادثه، مخفیانه

شلیک  حاصل از ا به علت خطای انسانییمگیری رسید که هواپنتیجه

 است. ساقط شدهموشک 

ظاهرًا از همان ابتدا از  زین رانیا یکشور ییمایسازمان هواپ

، زسه رو نیا . گزارش شده که در مدته استموضوع آگاه بود نیا

 مایهواپ بقایای یآورجمع یاز بولدوزرها برا یرانیمقامات ا

این بقایا در  لیو تحل هیمانع از تجز و ایناند استفاده کرده

اند. خود محل شده است. به عالوه بقایا مورد غارت قرارگرفته
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به دست  یشخص متعلقاتاز  یبرخدستور داده شده تا  شودیگفته م

ستاد کل  2020ماه دی 21سوزانده شوند. در محل سقوط  آمده از

علنًا اعتراف كرد كه  یاهیانیبا صدور ب رانیمسلح ا یروهاین

 موشك رخ داده است. كیدر اثر شل هواپیما سقوط

 یرنظامیغ یهوانورد یالمللنیحادثه را به سازمان ب نیا ،رانیا

هم  آغاز کرد و 1398ماه دی 19 خیرا در تار قاتیاطالع داد و تحق

پروسۀ تحقیق دعوت شرکت در  یبرا یالمللنیاز کارشناسان ب چنین

 از محل سقوط  هیاول یدهایحال در بازد نیبا ابه عمل آورد. 

از نزدیک تحت نظر قرار گرفته بودند. متخصصان  نیا هواپیما،

را ارائه  سانحه یمقدماتگزارش  نیدوم رانیا  2020در ژانویۀ 

خود را  هایمبتنی بر یافته گزارش نیسوم 2020 هیداد، در ژوئ

کننده اطالعات ضبط»خوانش  گزارش 2020 اوتمنتشر کرد و در 

ارائه  و یا هنوز تنظیم ییرا منتشر کرد. گزارش نها« پرواز

 نشده است.

چهار خطای اساسی را شناسایی  2020 هیژوئگزارش منتشر شده در 

اند. با این شده 752کرده که منجر به هدف قرار گرفتن پرواز 

 هایی دربارۀ هرکدام از این موارد وجود دارد:حال نگرانی

 سیار واحد شمالِ  گیریجهتدر  ییدهد خطایگزارش نشان م نیا (1

 ونیبراسیکال نیحال، اگرچه چن نی. با اوجود داشته است

طور ، اما همانغلطی باید مسیر پرواز را تغییر داده باشد

به نظر برسد که  مایهواپشده تا که در گزارش آمده باعث 

درحال پرواز پوشش موشک تحت به سمت مرکز  شتریبهرچه 

 وقوع خطای یمورد چگونگ در یحیتوض چیه نی. عالوه بر ااست

 است. آن داده نشده صیتشخ عدم و علت ونیبراسیکال

بندی شد. اما هواپیما به اشتباه تعیین هویت و طبقه (2

دهد چرا مسیرهای استانداردی مثل بررسی گزارش توضیح نمی

های هدف این را روشن نکرد که هواپیما در حال ویژگی

کند که این گزارش تبیین نمی پرواز یک موشک نبوده است.

 هایویژگی موشک دوم به چه دلیل شلیک شد، به خصوص این که

بعد از اصابت موشک اولیه به  752پرواز  و نزول ارتفاع رد  

رود شباهتی که از یک موشک کروز انتظار می هاییویژگیآن 

 نداشته است.

ارتباط بین یگان موشکی و مرکز فرماندهی نقص داشته است  (3

 ؛و

ن اجازۀ موشک از رویۀ نظامی وفرماندۀ یگان در پرتاب بد (4

که چگونه  ستیمشخص ن حال نی. با اتبعیت نکرده است

 ستمیبه خدمه س یرنظامیغ یاطالعات مربوط به پروازها

در  یجزئ اختالل کیچگونه  کهنیا ایو  شدهابالغ  یموشک

طول کشیده،  یاهیادعا شده فقط چند ثان ، کهارتباطات

زمانی پروازی که هماز  یموشکیگان  مهخد شده کهباعث 

تازه به آسمان برخواسته با ظاهر شدن به اصطالح موشک 
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آن  یاپراتورها ایکه آ ستیمشخص ن نیچنهمخبر باشند. بی

کنند به اندازه برای تفسیر اطالعاتی که دریافت می شب

عمل  هاآموزش طبق آنبتوانند کافی آموزش دیده بوده تا 

 کنند.

با این اتفاق  رسیدگی نظامی در ارتباطرسد یک هیأت به نظر می

و سه نفر که به احتمال زیاد اپراتورهای یگان موشکی تشکیل شد 

های چنان هستند. گزارشاند در بازداشت موقت بوده یا همبوده

اند، اما خبری حاکی از آن هستند که حداقل ده نفر بازداشت شده

ها ل این که آنشدگان یا دلیهیچ اطالعاتی دربارۀ هویت بازداشت

این که آیا اقدامی علیه  اند و یامورد بازجویی قرارگرفته

است. منتشر نشده  صورت گرفته یا نههم  مقامات عالیرتبه

مذاکرات برای پرداخت غرامت به خانوادۀ قربانیان در جریان 

کشوری  2021است. ایران مبلغ دویست میلیون یورو در بودجۀ سال 

های ه و گفته که مبلغ دقیق توسط دادگاهبرای غرامت اختصاص داد

های رایج پرداخت المللی و روندمربوط و مطابق قوانین بین

 خواهد شد.

 

 طرز رفتار با خانوادۀ قربانیان و معترضان

موعه عوامل منجر به سقوط هواپیما توسط دولت جانکار اولیه م

ان ها و دوستان قربانیدی را روی خانوادهژایران تأثیر این ترا

و  شدیدتر کرد و ناتوانی از محافظت از سایت محل سقوط هواپیما

ها را از خانوادهفران، مانده مسامایملک باقیجلوگیری از غارت 

توانست ارزش عاطفی زیادی حِق دسترسی به یادگارهایی که می

 . نمودبرایشان داشته باشد محروم 

با را  ی قربانیانهاخانواده یرانیمقامات ا ،نیعالوه بر ا

به حمایت علنی وادار تهدید به برنگرداندن بقایای عزیزانشان 

های در روند مراسم یرانیمقامات ادر ادامه  از دولت کردند.

مراسم  یاز برگزار یریجلوگخاکسپاری دخالت کردند که این شامل 

ان در یدفن قربان یموارد اصرار برا یو در برخ یخصوص یخاکسپار

 .شدمی شانیهاحضور خانواده ایدون اجازه ب ،گورستان یبخش شهدا

بازگرداندن  یها برااز خانواده یتعداد وقتیشده است  گزارش

با  ،درخواست کردند هاآنمحل اقامت  یبه کشورها زانشانیعزجسد 

آنها را  رانیوزارت امور خارجه ا و و موانع روبرو شدند ریتأخ

 کردنداعالم میکرد که در آن باید ی میفرم یملزم به امضا

 ملهخانواده، از ج ی. اعضاداشته است یرانیا تیفقط مل قربانی

مورد  رژیم، توسط هستند رانیساکن خارج از ا ها کهآن از یبرخ

اند. قرار گرفته یکیزیو تعرض ف دی، تهددائمی تیآزار و اذ

اند که اگر داده مشروطی شنهادیظاهرًا پ نیمقامات همچن

ی نزنند، اقدام قانوندست به  رانیا دولت هیعلها خانواده

 ها غرامت پرداخت خواهد کرد.ایران به آن
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شد برای اعتراضاتی  ایمقدمه 752سرنگونی هواپیمای پرواز 

در ایران که با توسل شدید به قهوۀ قهریه مانند حمله  گسترده

های پالستیکی و آور، باتوم، گلولهفیزیکی، استفاده از گار اشک

به قصد نفر دستگیر و صدها  ای، مواجه شدند.های ساچمهگلوله

 .تحت شکنجۀ جسمی و روانی و بدرفتاری قرارگرفتند،اخذ اعتراف

های دستگیرشدگان رسانی به خانوادهعضی موارد از اطالعدر ب

 ها ممانعت به عمل آمد.آن دربارۀ سرنوشت و محل نگهداری

 پیوستذکر شده در باال و در  یادعاهابارۀ در یداورشیبدون پ

که ممکن است دولت  یحیهرگونه توض با درنظرگرفتن( و Iاول )

رسد که دولت یمبه نظر چنین بخواهد ارائه دهد،  یجنابعال

 یاسیو س یحقوق مدن یالمللنیب میثاق 6ماده برخالف  یجنابعال

(ICCPR)1  ،یمنیا هیعل یرقانونیاز اقدامات غ یریجلوگ معاهدۀ 

 یمعاهده هوانوردو  2(مونترآل ونی)کنوانس یکشور ییمایهواپ

 یبه زندگ  3(کاگویش ونی)کنوانسشیکاگو  یالمللنیب یرنظامیغ

دست زدن به گناه احترام نگذاشته و در یب انیرنظامیغ نیا

 ها کوتاهی کرده است.تحقیق دربارۀ قتل آن

 ریسا هیعل یرسد که ممکن است دولت جنابعالیبه نظر مچنین 

دست در آن ثبت شده،  مایکه هواپ نیاوکرا ژهی، به وزین کشورها

موظف  یباشد. دولت جنابعال زده یالمللنیاقدام نادرست ببه یک 

 مسئولیت این حادثه را بپذیرد و برای هر حرکت غیرقانونی است

بر اثر حملۀ به این هواپیمای مسافربری دربارۀ دیگر که 

در این رابطه مایلم  .جبران خسارت کند کشورها مرتکب شده 

( ارجاع بدهم که IIدوم ) پیوستبه  را دولت محترم جنابعالی

دربارۀ بعضی از  تریجزییات بیش وبخشی مهم از این نامه است 

که به  کندکلیدی طرح میالمللی استانداردها و هنجارهای بین

، مورد نقض شدن قرار رسد در صورت صحت داشتن این ادعاهانظر می

 باشند. گرفته

دولت  امور خارجه ریوز المللِ نیمعاون امور خارجه و امور ب

موضع دولت جمهوری اسالمی »اشاره کرده که  محترم جنابعالی

ایران بر اساس شفافیت است و چیزی برای پنهان کردن دربارۀ 

سازی شما دربارۀ بر همین اساس من از شفاف «این واقعه ندارد.

و  752ادعاهای وارده بر اساس مستندات دربارۀ سرنگونی پرواز 

وز برای ارائه توضیحات دربارۀ اقدامات صورت گرفته تا امر

تحقیق دربارۀ این تراژدی و این که چگونه اطمینان حاصل شده 

هایی از این دست دیگر به وقوع نخواهند پیوست تا تراژدی

 کنم.استقبال می

                                                           
 1968آوریل  6ی را در اسیو س یحقوق مدن یالمللنیب ثاقیمدولت محترم شما   1

 اجرایی نمود. 1975ژوئن  24امضا و در 
 1973ژوئیه  10، اجرایی شده در ایران در 1971کنوانسیون مونترال   2
 15، 1944دسامبر  7، «(کنوانسیون شیکاگو)»کنوانسیون هواپیمایی کشوری   3

UNTS 295, ICAO Doc. 7300/9, as amended,.  1950آوریل  19اجرایی شده در ایران در. 
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 صورتنیا ریدر غحیاتی است.  اریبسها گویی به این سؤالپاسخ

با خود خواهند اندیشید که  انیقربان یهاخانواده طبیعی است که

پرواز به طور  نیو چرا اند کشته شد شانخانواده یاعضا که چرا

هم وقتی که پروازهای دیگر در همان هدف قرار گرفت، آن مشخص

اند. برخی ممکن است حتی رهایی جسته ،مسیر هوایی از خطر حمله

به صورت هدفمند انجام  پرواز شلیک به ایناز خود بپرسند که 

منظور  به دیشا آن بوده وپشت  یخاص لیدل، یا برای این که شده

و  یدولت جنابعال نیب از تنش رو به فزونی توجهکردن  دور

دن فرصتی برای فروکش کردن آن فراهم آورو آمریکا  متحده االتیا

 تنش ترتیب داده شده باشد.

من  فهیحقوق بشر به من اعطا کرده وظ یکه شورا یاراتیتحت اخت

من رسیده را  اطالعکه به  یهمه موارد تکلیف بخواهم کهاست 

روشن کنم، به همین ترتیب از شما سپاسگذار خواهم شد اگر به 

 موارد زیر عنایت بفرمائید:

 

 تحقیق

دولت محترم لطفًا دربارۀ تحقیقات صورت گرفته توسط  .1

های برداشته شده جهت گردآوری شواهد ، شامل قدمجنابعالی

، در خصوص سرنگوی شده ریزیو بقیه تحقیقات برنامه

 توضیح بدهید. 752واپیمای پرواز ه

به بازرسان  رانیا ینیو قوان هادستورالعملچه  بر اساس .2

خود را  یابیو ارز قاتیتحق تا اجازه داد یالمللنیب

در مشابه  یسند ای ینامه همکارانجام دهند؟ اگر تفاهم

از آن را ارائه  یانسخه استدعا دارم داردوجود این مورد 

 .دیده

باید صورت  کاگویش ونیکه طبق کنوانس یالمللنیب قاتیتحق .3

 ؟اندبپذیرد تا چه حد پیشرفت داشته

 یاطیاقدامات احت هرگونه تیکفا آیا تحقیقی دربارۀ .4

محافظت از  یبرا 1398ماه دی 18در صبح  نیروهای نظامی

 صورت گرفته است؟ پروازهای غیرنظامی

که  یکرده است که سربازان یبررس یدولت جنابعال ایآ .5

 مایداشتند که هواپ باورواقعًا  دادندپرواز را هدف قرار 

 بر اساسباور  نیا ایآ است نیموشک است و اگر چن یک

در  یاست؟ دولت جنابعالبوده  یمنطق موجود، باوری طیشرا

 است؟ دهیرس یاجهیبه چه نتاین مورد 

برای مقطعی دلیل سانحه را از مقامات  آیا مقامات نظامی .6

غیرنظامی مخفی نگاه داشتند؟ آیا تحقیق درخوری دربارۀ 

رسانی به مقامات کوتاهی مقامات نظامی برای اطالع

گرفته است؟ آیا هیچ مسئولی در بخش نظامی  تغیرنظامی صور

 برای این رفتار مورد مواخذه قرار گرفته است؟
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 فرودگاهعملکرد فضای پرواز و 

 

لطفًا اطالعاتی به ما بدهید دربارۀ این که چرا تصمیم  .7

هشدار گرفته شد فضای پروازهای مسافربری بسته نشود و 

لطفًا بفرمایید چه کسی این  ( صادر نشود.NOTAMنوتام )

 تصمیمات را گرفت و به چه دلیلی.

پروازهایی که برای نشستن یا برخواستن مجوز گرفته بودند  .8

رسیدند؟ چه های موشکی میاز یگان ع هر کدامچطور به اطال

کرد و چه گیری میکسی دربارۀ این سلسله مراتب تصمیم

تصمیماتی برای سناریوی احتمالی قطع ارتباط درنظر گرفته 

 شده بود؟

کدام از مسافران پیش تأخیر داشت؟ آیا هیچ 752چرا پرواز  .9

 از شروع پرواز هواپیما را ترک کردند؟

 

 و امکانات یگان تور اپراتورها

لطفًا اطالعاتی دربارۀ اعضای یگان تور در ساعت شش و سی  .10

ها برای چه مدتی در بدهید. آن 1398ماه دی 18دقیقه صبح 

ای به حال انجام وظیفه بودند؟ چه نوع آموزش نظامی

 اپراتورهای یگان موشکی داده شده بود؟

 IRGC 9K331 Tor-M1 (SA-15 پدافند هواییآیا سیستم  .11

GAUNTLET را سرنگون کرد مجهز  752( که هواپیمای پرواز

حاالت ایکائوی  ( منطبق باSSR) نظارتی به یک رادار ثانوی

A ،C  وS .بوده است؟ اگر نه، لطفًا توضیح بدهید چرا 

هایی با رادار سیستم وانام-تور با یروس یاتیروش عمل .12

که مهجز به یک رادار کند نظارتی جداگانه را پشتیبانی می

ا به طور ینظارت ثانوی کارگذاشته شده درون سیستم 

انتقال مداوم که کارشان  استجداگانه متصل شده به آن 

 کنترل آتشِ  ستمیبه س یتیهو یهاداده یِ ابیو رد یابیرد

 وانام-تور پدافند هواییآیا سیستم  است.  وانام-تور

را سرنگون کرد با چنین  752که هواپیمای پرواز  سپاه

ی انجام تیهو یهاداده یِ ابیو رد یابیرد رادار نظارتی که

 اگر نه، لطفًا توضیح بدهید چرا.شد؟ ی میبانیپشتدهد 

وان ام-تور 9K331ام و -تور 9K330 پدافند هواییهای سیستم .13

توانند مجهز به یک تلسکوپ تلویزیونی دورُبرد هستند که می

و تشخیص بدهد.  کردهشکل و صورت ظاهری هدف را رهگیری 

از تلسکوپ  سپاه وانام-تور خدمه یگان موشکیآیا 

تلویزیونی برای تشخیص هویت هدف پیش از دست زدن به شلیک 
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لطفًا  انداند؟ اگر استفاده نکردهموشک استفاده کرده

 توضیح بدهید چرا.

پس از  752با درنظرگفتن این که مسیر و شکل نزول پرواز  .14

چه یک اپراتور از موشکِ اصابت اولین موشک شباهتی به آن

 دارد، کروز یا هواپیمای نظامی مورد اصابت قرارگرفته

چطور شد که تصمیم به شلیک موشک دوم گرفته شد؟  ،نداشت

آیا خدمه یگان موشکی مربوطه پیش از پرتاب موشک دوم از 

اگر  تلسکوپ تلویزیونی برای شناسایی هدف استفاده کردند؟

 لطفًا توضیح بدهید چرا. انداستفاده نکرده

اطالعات مربوط به نقطه ، 752ی پرواز ب-اسیدیسامانه ا .15

 تیموقعآن منبع باز در  ییدئویو یهاو داده برخورد

-تور ردشناخته شده بُ  ی، همراه با پارامترهاییایجغراف

فرصت  نیموشک را در اول نیدهد که خدمه اولینشان م وانام

اند، آن هم با وجودی که مسیر حرکت پرواز ممکن شلیک کرده

های مناسب دیگر برای توانسته زمان کافی برای فرصتمی 752

که  دیده حی. لطفًا توضر اختیار واحد موشکی بگذاردشلیک د

 و ریمس دقیق یبررس یگرفتند به جا میتصم ۀ یگانچرا خدم

در حاصل کردن از خصمانه بودن ماهیت این هدف،  نانیاطم

 به آن شلیک کنند؟ فرصت موجود نیاول

 

 «اشتباهات»

دقیقًا دربارۀ چرایی و زمان رخ دادن خطای  لطفاً  .16

که دولت جنابعالی عنوان کرده باعث تغییر  یونیبراسیکال

در  رانیا. نیروهای نظامی توضیح بدهید مسیر پرواز شد

 هیپس از حرکت به چه رو یموشک یواحدها ونیبراسیمورد کال

 1398ماه دی 18در  هیرو نیا ایآ ؟دندار ازین یها و نظارت

 ؟بوددنبال شده 

هدف دست به اپراتور این یگان موشکی برای شناسایی ماهیت  .17

چه اقداماتی زد؟ آیا رویه عملیاتی استانداردی برای 

شناسایی هدف وجود داشته و اگر داشته آیا این رویۀ 

 استاندارد رعایت شده است؟

 پدافند هواییهای روش عملیاتی روسی در ارتباط با سیستم .18

هایی که مجهز به نمایشگرهای نقشه قدیمی، از جمله آن

، این است که روی شیشه رادار خطوط زمینی دیجیتال نیستند

 هاکنند و آنگذاری میترافیک هوایی غیرنظامی را عالمت

 کیتراف عینی دهمعموالً با مشاه را گذاریاین نشانه تصدیق

 ستمیس یبا استفاده از رادار جستجو ی،رنظامیغ ییهوا

پدافند  ستمیخدمه س ای. آدهندیی، انجام میپدافند هوا

را در  یرنظامیغ ییخطوط هوا ه، مسیرسپا وان-تور ام هوایی

 نیند؟ اگر آنها اه بودکرد یصفحه رادار جستجو عالمت گذار

 به چه دلیل. دیده حیتوض د لطفاً بودن هکار را نکرد
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؟ بودهدف را رصد کرده گیری و جهت ریمس ی،واحد موشک ایآ .19

 قیاز طر ی کردهسع دومواحد قبل از آغاز حمله  نیا ایآ

 کند؟مشاهده  هدف را خود یونیزیتلسکوپ تلو

 استفاده از ییپدافند هوا هایاتیروش معمول در عمل کی .20

 یرادار ریمس کی پرواز صعود و سرعت شدتارتفاع،  سنجش

. گزارش شده است آن استخطر بالقوه  نییتع یناشناخته برا

با  752پرواز هواپیمای  صعود و سرعت شدتارتفاع، که 

موشک  ای ینظام یمایهواپ های یکاز ویژگی اتی کهانتظار

 شدن کینزد یبرا نیزم یگذارکروز با استفاده از ماسک

-تور ییپدافند هوا ستمیخدمه س ایمطابقت ندارد. آ رودمی

 صعود و سرعت شدتارتفاع، شلیک، قبل از  ،مورد بحث وانام

را در نظر گرفته بودند؟ اگر چنین  752پرواز هواپیمای 

 نکرده بودند لطفًا توضیح بدهید چرا.

هایی مبنی بر این ده هواپیمای با در نظر گرفتن گزارش .21

فرودگاه را ترک کرده و بعضی از   752دیگر قبل از پرواز 

داشتند  752ها مسیر و ارتفاع پروازی مشابه پرواز آن

وان سپاه تصمیم گرفتند که ام-موشکی تور چگونه خدمه یگان

ماهیت آن پرواز مشخص با بقیه فرق دارد و تهدید محسوب 

 شود که نهایتًا منجر به شلیک موشک شد؟می

 

 سایت محل سقوط

سایت محل سقوط هواپیما را  دولت محترم جنابعالیآیا  .22

بولدوزر انداخت و نتوانست از آن در مقابل غارتگران 

گر چنین است چه کسی مسئول گرفتن هر کدام محافظت کند؟ ا

 ها بود و چرا؟از این تصمیم

 

 پیگرد قانونی

مورد  752آیا هیچ فردی در ارتباط با سرنگون کردن پرواز  .23

اتهام قرار گرفته است؟ اگر پاسخ مثبت است، لطفًا فهرستی 

شرح نوع  ،انداز نام کسانی که مورد اتهام قرار گرفته

بگذارید.  من را در اختیار هاماساس اتاتهامشان و 

قانونی و یا تحقیق  چنین روشن بفرمایید که اگر پیگردهم

ای قرار دارد؟ جنایی در جریان است اکنون در چه مرحله

ریزی و نظارت مسئول طرح ۀآیا هیچ فرد نظامی عالیرتب

نظامی آن شب مورد بازجویی یا پیگردقانونی قرار  تعملیا

 گرفته است؟
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 جبران خسارتگیری و پیش

برای اتخاذ شده  گیرانۀپیشاقدامات لطفًا در مورد  .24

در  غیرنظامی ییمایهواپامنیت کردن از حاصل  اطمینان

 یبرا یتررانهیسختگ یاستانداردها ایآ این که و ندهیآ

رسانی اطالعشده  نییتع یرنظامیغ ییهوا میبستن حر

 بفرمائید.

را  752پرواز  یسرنگون تیمسئول رسماً  یدولت جنابعال ایآ .25

 به چه دلیل.بر عهده گرفته است؟ اگر نه ، 

 وروی ونیلیم 200 دولت محترم جنابعالیکه  آیا صحت دارد .26

 جبران خسارت یرا برا 2021 در سال از بودجه دولت

دولت محترم ؟ چگونه ه استاختصاص داد 752 پرواز انیقربان

 رسیده است؟رقم  به این جنابعالی

 

به آن بدهد  دولت محترم جنابعالیاین مکاتبه و هر پاسخی که 

روز علنی خواهد  از طریق وبسایت گزارش ارتباطات ظرف مدت شصت

چنین در گزارش معمولی که تقدیم شورای حقوق بشر ها همشد. آن

 شود در دسترس قرار خواهند گرفت.می

کنم می شما را تشویق مانم،شما میکه منتظر پاسخ  ایفاصلهدر 

و  ییاصالح تخلفات ادعا یهمه اقدامات موقت الزم برادست به  که

ات قی که تحقیو در صورت بزنیداز وقوع مجدد آنها  یریجلوگ

نشان داد این ادعاها صحت دارند، اطمینان حاصل کنید که فرد 

 یا افراد متخلف پاسخگو خواهند بود.

هایم را در آینده به طور علنی بیان کنم چرا من شاید نگرانی

که بر اساس آن بیانیه خبری تدوین شده  اطالعاتیکه به نظر من 

به میران کافی نشانگر این است هستند که این موضوعی است 

تری از چنین باور دارم که طیف گستردهمن هم شایسته توجه فوری.

فوق آگاه شوند.  یادعاها یاحتمال یامدهایاز پمردم باید 

موارد مورد  حیتوض یدهد که من براینشان م یمطبوعات هیاعالم

 ام.در تماس بوده دولت محترم جنابعالینظر با 

برسانم که  دولت محترم جنابعالیچنین مایلم به استحضار من هم

های افغانستان، کانادا، سوئد و یک نسخه از این نامه به دولت

ها در این واقعه اوکراین به عنوان کشورهایی که شهروندان آن

 اند ارسال خواهد شد.کشته شده

 

 را پذیرا باشید. مراتب ادب و احترام مناستدعا دارم 
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 حقایق مطرح شده  –( Iاول ) پیوست

 

 دقیقی که به دست آمده:طبق اطالعات 

 قربانیان .1

 752جانشان را در جریان سرنگونی پرواز  176، 1398ماه دی 18در 

المللی اوکراین از دست دادند. در این حادثه شرکت هوایی بین

ترین سرنشین وسالزنان، مردان و کودکان از بین رفتند. کم سن

کودک  28سال. در مجموع  74ها، ترین آنمسنفقط یک سال داشت و 

کشته شدند. تمام اعضای یک خانواده، شامل پدر، مادر و 
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دامادها ها و تازهعروس، کشته شدند. بین قربانیان تازهفرزندان

کرد فقط نیز بودند. در این حادثه مردی که داشت تنها سفر می

ز شوهرش و سیزده روز بعد از ازدواجش کشته شد. زنی به دور ا

فقط به خاطر اشتباهی در صدور بلیت سوار این پرواز شد و جان 

 باخت.

سوار این پرواز شدند چون  752بعضی از مسافران پرواز 

طور که های دیگری که داشتند تغییر کرد، درست همانبرنامه

ای به خاطر تغییر برنامه به مسافران دیگر این پرواز عده

ن به هواپیما، بعضی از مسافران به پیش از سوار شد نپیوستند.

ها و دوستانشان گفتند که به خاطر تنش باالگرفتۀ بین خانواده

 رو دلشوره دارند. ایران و آمریکا، دربارۀ پرواز پیشِ 

سال  30تا  21که به گروه سنی بین  752نفر مسافر پرواز  48از 

 هایشان از دانشگاهیان و یا دانشجویان درتعلق داشتند، خیلی

های آموزش عالی بودند که از فرصت تعطیلی حال گذراندن دوره

آخر سال استفاده کرده بودند تا به دیدار خانواده و 

 31اکثریت مسافران این پرواز بین  دوستانشان در ایران بروند.

شان ای و شخصیسال سن داشتند و در دورۀ اوج زندگی حرفه 60تا 

هایی مثل های فعال در حوزههها اساتید و چهرخیلی از آن بودند.

ندانپزشکی تا مهندسی، شیمی و اقتصاد بودند. بین ن و ددرما

ساعت  31200، سه خلبان با هم در مجموع سابقۀ 752خدمۀ پرواز 

داشتندکه نوع هواپیمای این پرواز بود، و  737پرواز با بویینگ 

ساعت از آن به عنوان کاپیتان پرواز کرده  12100از این مدت 

نفر از دیگر کسانی که جانشان را از دست دادند زیر  28 ]1[ودند.ب

وقت فرصت این را پیدا نکردند که از هجده سال داشتند که هیچ

شان در زندگی استفاده های بالقوهتمام استعدادها و توانایی

 کنند.

خدمۀ اوکراینی کشته شده،  9، عالوه بر  یرانیبه گفته مقامات ا

با  گری، ده نفر دیرانیا ۀبا گذرنام شده کشتهمسافر که  146

کانادا، چهار نفر با  ۀنفر با گذرنام 5افغانستان،  ۀگذرنام

سفر  نیاوکرا ۀبا گذرنام گریگذرنامه سوئد و دو نفر د

 ،نفر 138در مجموع شدگان، از کشته تعداد زیادی  4.اندکردهمی

 ساکننفر  11سوئد،  ساکن رنف 16 اند و بقیه،بودهکانادا  ساکن

نفر  3و بریتانیا  ساکننفر  4آلمان،  ساکننفر  4، نیاوکرا

 ند.اهبود سیسوئ ساکن

 

                                                           
که در  نیاوکرا یالمللنیب ییمایطبق اطالعات ارائه شده توسط شرکت هواپ  ]1[

  /3118910491457829https://www.facebook.com/flyuia.ua/posts «در دسترس است این آدرس
از مسافران  یدر آن زمان متذکر شدند، تعداد یرانیطور که مقامات اهمان 4

 :دینیببجا را . اینداشتند تیمل کیاز  شیب

-ar24.com/blog/wphttps://web.archive.org/web/20200112032437/https://www.flightrad

Report.pdf-Initial-PS752-CAO-content/uploads/2020/01/Iran 

https://www.facebook.com/flyuia.ua/posts/3118910491457829
https://web.archive.org/web/20200112032437/https:/www.flightradar24.com/blog/wp-content/uploads/2020/01/Iran-CAO-PS752-Initial-Report.pdf
https://web.archive.org/web/20200112032437/https:/www.flightradar24.com/blog/wp-content/uploads/2020/01/Iran-CAO-PS752-Initial-Report.pdf
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 752و هدف قراردادن پرواز  زمینه .2

 

 های باالگرفتهزمینۀ تنش (1

المللی اوکراین در متن شرکت هوایی بین 752قراردادن پرواز هدف

ایاالت متحدۀ آمریکا تنش فزایندۀ بین جمهوری اسالمی ایران و 

، حوادث رخ داده شامل حملۀ 2020فقط در ژانویه   5رخ داد.

 سرلشکر( علیه 1398دی  13سوم ژانویه )مرگبار ایالت متحده در 

دی( و  14. در چهارم ژانویه )حشِد شعبیقاسم سلیمانی و اعضای 

در واکنش به تهدیدهای ایران در مورد انتقام گرفتن، رییس 

نقطه ار نظر  25جمهور آمریکا اخطار دارد که ایاالت متحده 

تاریخی و فرهنگی باارزش را هدف گرفته است. در هشتم ژانویه 

دی(، ایران به حملۀ انتقامی علیه منافع آمریکا در عراق  18)

شب به وقت محلی دقیقه بعد از نیمه 1:20که از ساعت  دست زد

، پایگاه هوایی «شهید سلیمانی»آغاز شد. این عملیات، با نام 

  6های بالستیک هدف گرفت.را با موشک استان االنباراالسد در عین

داد  حیتوض رانیا یارشد سپاه پاسداران انقالب اسالم فرمانده کی

 ستمیس متحده، االتیا ییهوا یهاگاهیبه دنبال حمله به پا  که

 باشدر حالت آماده ییکایضدحمله آمر کی یبرا رانیا ییدفاع هوا

 یهوافضا یروی. گزارش شده است که فرمانده نه استبود کامل

ها فکر االسد حمله کرد آننیبه ع رانیکه ا یروز، گفتهسپاه 

پاسخ خواهند داد،  قهیدق 20ظرف  ییکایآمر یروهایکردند نیم

ۀ . به گفتاندبوده ییکایهدف آمر 400حمله به  ۀآماد نیبنابرا

آماده  حالت در یو دفاع یتهاجم یتمام واحدها» فرمانده این

مختلف  رحلهدر م یدفاع یهاهمه شبکه... باش کامل بودند

سطح  نیها در باالترستمیس نیقرار داشتند... ا 3-3 یسازآماده

 کروز  یهابودند، به آنها اطالع داده شده بود که موشک یآمادگ

ها[ شب حادثه اوضاع ییکای. ]آمرندشده و درراه کیشل]آمریکا[ 

 به صورت قرار داده بودند و شبکه دفاع یجنگ تیرا در وضع

  7«بود. لباش کامدر حالت آماده کپارچهی

 ی، برا(1398ماه دی 7) 2020 هیژانو 7شده كه در اواخر شب  ادعا

ائتالف  یروهاین هیعل رانیكه دولت ا یكیحمله بالست یسازآماده

 ییضدهوا یموشك یواحدها ،كرده بود، سپاه یزیردر عراق برنامه

 فرودگاه یكیدر نزد یحساس نظام ساتیسأت كیرا به اطراف 

                                                           
5  A/HRC/44/38, Annex, para. 8. 

 آن در که کنید مراجعه 82-85 ،67 هایپاراگراف ضمیمه، ،A / HRC / 44/38 به  6

 دولت توسط و متحده ایاالت توسط ،شلیک ]به هواپیما[ دو هر که شدم متوجه

 نقض را بشر حقوق المللیبین قوانین و«  jus ad bellum »قانون  ،شمامحترم 

 .اندکرده

 
محترم  دولت که صورتی در. اندشده بیان اظهارات غیررسمی هایترجمه هااین  7

ی در تصحیح هرگونه از ویژه گزارشگرتعبیری صورت گرفته، شما معتقد است سوء

 .کندمی استقبال این مورد
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 یرویتهران منتقل كرد. فرمانده ن ینیامام خم غیرنظامی

شب مهیحدود ن روهاین نیکه اسپاه اظهار داشته است  یهوافضا

های تور یگانها از شود آنیاند. گفته ممستقر شده تاریخهمان 

از  ییدئوی. شواهد وبودند شده لیتشک( TOR M1TBبی )تیوانام

که موشک ها  یواحد -از واحدها  یکیدهد که ینشان م حملهصبح 

اطراف آن مستقر بوده است،  ای هکندیدر ب -را پرتاب کرده 

 دییتأ نیز سپاه یهوافضا یرویشود فرمانده نیکه گفته م یموضع

 .کرده است

نشده  یمنطقه علن نیدر ابی تیوانهای تور امیگان قیدق دمانیچ

است در  واحد ممکن نیرسد که چندیحال به نظر م نیاست. با ا

که  یاتیملع یمرکز فرمانده کیو به  بودهمنطقه مستقر شده 

 یمرکز فرمانده نی. اانددادهمی گزارشکرده میآنها را هماهنگ 

سپاه پاسداران  یهفرماند یهوافضا یرویخود با ن ۀبه نوب

 .شده استیهماهنگ م

 

 فرودگاه امام خمینی و ترافیک هوایی (2

گزارش شده فرماندۀ هوافضای سپاه بیان کرده که بعد از حمله 

شدیم که پروازها در آسمان کشور متوقف ما بارها خواستار این »

علیرغم این درخواست، پروازها ادامه پیدا کردند. وزیر « شوند.

ادامه دادن به »]امور خارجه ایران بعدها عنوان کرد: 

پروازها[ هم تصمیمی فنی بود و هم تصمیمی سیاسی. تهران منطقۀ 

راق ها نبود. ما برای هشت سال درگیر جنگ با عدرگیر در خصومت

گزارش شده که « مان را ببندیم.بودیم بدون این که حریم هوایی

مسئوالن ایرانی نگران این بودند که بستن حریم هوایی ایران به 

الوقوع، یا این منزلۀ اخطاری به آمریکا باشد برای حملۀ قریب

هم ها و فرودگاه هم که اثرات اقتصادی منفی داشته باشد چرا که

کنند منبع ان استفاده میحریم هوایی ایرپروازهایی که از 

ارائه کرده  یگرید هیتهران توج یدادستان نظامباشند. درآمد می

شده به  دییتأ ییهوا ۀتنها در صورت حمل است مبنی بر این که

عالوه گزارش شده است که دولت هشد. بیفرودگاه بسته م کشور

دیگر اشکال  ای 8(NOTAM) اخطار به خلبانان رانیا

دادن درمورد خطرهای نظامی بالقوه در فرودگاه را آگاهییشپ

 صادر نکرده است.

 18های بالستیک به عراق در صبح اندکی بعد از حمله با موشک

گزارش شده که  752سازی پرواز اما پیش از سرنگون 1398ماه دی

هواپیماهای آمریکایی  ،متحده االتیفدرال ا ییمایسازمان هواپ

                                                           
8  « NOTAM » توزیع دور راه ارتباطات طریق از که ایاطالعیه» از است عبارت 

 تأسیسات، نوع هر در تغییر یا شرایط ایجاد، مورد در اطالعاتی حاوی و شده 

 هایعملیات پرسنل برای آن موقع به انتقال که است خطر هوایی یا روش سرویس،

 تعاریف، ،15 پیوست ، «است. ضروری پروازی

.Annex15.pdf-https://www.icao.int/NACC/Documents/Meetings/2014/ECARAIM/REF05 

https://www.icao.int/NACC/Documents/Meetings/2014/ECARAIM/REF05-Annex15.pdf
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منع کرده که « منطقۀ اطالعات پروازی تهران»را از پرواز در 

شود. دلیل آن شامل فضای پرواز اطراف فرودگاه امام خمینی می

شدت گرفتن تحرکات نظامی و باالرفتن میزان تنش سیاسی در »

تواند بر اثر تشخیص اشتباه با محاسبۀ اشتباه خاورمیانه که می

برای فعالیت هواپیماهای غیرنظامی  اینشدۀ بالقوهبینیریسک پیش

  9«آمریکایی باشد.

 2019هندوستان و امارات متحدۀ عربی از آغاز تابستان سال 

علیه پرواز  هواپیماهااخطارهای نوتام صادر کرده بودند که به 

ها هنوز داد. این نوتامدر مناطق مشخصی از ایران اخطار می

و سپتامبر  2019ماه ژوئن  نبرقرارند. ایتالیا هم یک نوتام بی

خواست برای پروازهای صادر کرده بود که از اپراتورهایش می 2019

  10ان سنجش ریسک بزنند.زبر فراز آسمان ایران دست به می

ود نبستن حریم جاند که با وطور بیان کرده مسئوالن ایرانی این

هوایی ایران یا صدور اخطار نوتام، یک سیستم ارتباطی بین 

( و نیروهای نظامی راه انداختند تا ATSهوایی ) کسرویس ترافی

از شناسایی درست و عدم هدف قرارگرفتن پروازهای غیرنظامی 

 اطمینان حاصل کنند. 

که توسط دولت « 752نحه پرواز های عینی سابررسی یافته گزارش»

(، 2020 ژوئیهمنتشر شده )موسوم به گزارش  2020 ژوئیهایران در 

گوید این سیستم در کند و میبه این سیستم ارتباطی اشاره می

  11دی تنظیم شده بود. 18ساعت چهار صبح به وقت محلی در روز 

بخش نظامی به بخش »طبق این گزارش، ساعت چهار به وقت محلی 

غیرنظامی کنترل هوافضای کشور اطالع داد که فقط پروازهایی که 

مقطع شناسایی شده و اجازه پرواز دریافت کرده بودند  تا آن

سازد که چه این گزارش روشن نمی 12«توانستند عازم شوند.می

 عناصری از نیروهای نظامی در این کار نقش و مسئولیت داشتند.

بود  یرنظامیغ ترافیک هوایی سرویس این مرحله، نیاز اتا پیش 

را به  اطالعات پروازها کرد وگیری میکه دربارۀ پروازها تصمیم

 گوید:یادامه م در گزارش نیداد. ایارائه م نیروهای نظامی

این که نیروهای دفاعی  بر دیو تأک یاهیرو رییتغ نیچن اعمال»

 شتریب نانیاطم کسب با هدفباید صادرکنندۀ اجازۀ پرواز باشند 

و  یدفاع هتوسط شبک مسافربری یپروازها حیصح ییاز شناسا

  13«بوده است.از اشتباه هدف قرار دادن آنها  یریجلوگ

                                                           
9 

https://content.govdelivery.com/attachments/USAFAA/2020/01/07/file_attachments/1354310/KICZ%2

0A0002-20%20Prohibition%20NOTAM%20-%20Tehran.pdf  
10  NOTAM LIXX A4578/2019, see Iran – Safe Airspace, https://safeairspace.net/iran/ 
11 July 2020 Report at 3, https://www.flightradar24.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/PS752-

Factual-Report-July-2020.pdf 
12 July 2020 Report at 3. 
13 July 2020 Report at 3. 

https://content.govdelivery.com/attachments/USAFAA/2020/01/07/file_attachments/1354310/KICZ%20A0002-20%20Prohibition%20NOTAM%20-%20Tehran.pdf
https://content.govdelivery.com/attachments/USAFAA/2020/01/07/file_attachments/1354310/KICZ%20A0002-20%20Prohibition%20NOTAM%20-%20Tehran.pdf
https://content.govdelivery.com/attachments/USAFAA/2020/01/07/file_attachments/1354310/KICZ%20A0002-20%20Prohibition%20NOTAM%20-%20Tehran.pdf
https://safeairspace.net/iran/
https://safeairspace.net/iran/
https://www.flightradar24.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/PS752-Factual-Report-July-2020.pdf
https://www.flightradar24.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/PS752-Factual-Report-July-2020.pdf
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 752در مورد پرواز  الزامات را نیا ییهوا کیکنترل ترافمسئول 

با مرکز  صیترخ یبراکنندۀ ترافیک هوایی کنترل کرد: تیرعا

 یکنترل منطقه تماس گرفت که به نوبه خود با مرکز هماهنگ

یی اجازۀ پدافند هوا یمرکز هماهنگ یی تماس گرفت. پدافند هوا

پیش ، یبه وقت محل 4ها در ساعت هیرو رییپس از تغ 14 پرواز داد.

فرودگاه  یاگونه حادثه چیبدون ه گرید ازشش پرو، 752از پرواز 

  15را ترک کردند.

 

 752سیر زمانی پرواز  (3

المللی اوکراین پروازی بود از تهران هواپیمایی بین 752پرواز 

اوکراین، با این که بیشتر مسافران آن از  در یفبه مقصد کی

عازم کانادا بودند. در نهایت طریق پروازی اتصالی در اوکراین 

پیش از عزیمت با تأخیر روبرو بود. درخواست اولیه  752پرواز 

به وقت محلی  5:13برای بلند شدن از باند پرواز در ساعت 

اند که وزن هواپیما فرستاده شده. ایران و اوکراین گزارش داده

 پروازاز  هاچمدان تعدادی ازبیش از حد مجاز بود و در نتیجه 

قطعه چمدان بعد از سانحه از  82. گزارش شده برداشته شد

اند، با این وجود معلوم نیست که آیا این فرودگاه دریافت شده

هایی هستند که از هواپیما بیرون گذاشته شدند یا ها همانچمدان

های تلفنی صورت گرفته تماس اند.ها اصالً بارگیری نشدهاین که آن

گوید که بعضی از طور میاین اندتوسط کسانی که در هواپیما بوده

اند. بعد از مسافران پیش از آغاز پرواز، هواپیما را ترک کرده

ها گفتند که این وقوع سانحه، مسئوالن ایرانی به خبرگزاری

نفر  176، رقمی که بعدًا به نفر سرنشین داشته است 179پرواز 

 تقلیل یافت. هیچ اطالعات و سندی که بتواند دلیل واقعی تأخیر

آغاز کسانی پیش از تأیید کند آیا و یا این که  را روشن کند

 اند وجود ندارد.هواپیما را ترک کردهپرواز 

به وقت  5:51تقریبًا در ساعت  752، پرواز 2020طبق گزارش ژوئیه 

محلی درخواست کرد موتورهایش را روشن کند. این درخواست حدود 

واپیمایی قطر به ه 8408یازده دقیقه بعد از بلند شدن پرواز 

 کنگ صورت گرفت.مقصد هنگ

ارسال شد و  یبه وقت محل 5:48پرواز در ساعت  یاسناد الزم برا

، خلبان به 5:51شد. در ساعت  بسته 5:49در ساعت  مایهواپ یدرها

مسئول  16.استاعالم کرد که آماده پرواز  کیتراف مسئول کنترل

تا بتواند » بماند صیبه خلبان گفت که منتظر ترخ کیتراف کنترل

                                                           
14 July 2020 Report at 3-4. 
15 https://www.flightradar24.com/blog/ukrainian-flight-ps752-crashes-shortly-after-take-off-from-

tehran/  
16 https://www.reuters.com/article/us-iran-crash-uia-president/ukraine-airline-says-plane-had-no-

warning-of-threat-before-iran-crash-idUSKBN1ZA0FQ  

https://www.flightradar24.com/blog/ukrainian-flight-ps752-crashes-shortly-after-take-off-from-tehran/
https://www.flightradar24.com/blog/ukrainian-flight-ps752-crashes-shortly-after-take-off-from-tehran/
https://www.reuters.com/article/us-iran-crash-uia-president/ukraine-airline-says-plane-had-no-warning-of-threat-before-iran-crash-idUSKBN1ZA0FQ
https://www.reuters.com/article/us-iran-crash-uia-president/ukraine-airline-says-plane-had-no-warning-of-threat-before-iran-crash-idUSKBN1ZA0FQ
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 ستمیمربوطه، از جمله س یواحدها ریساالزم را با  یهایهماهنگ

مسئول برای هماهنگی بلند شدن پرواز،  17«دفاع انجام دهد.

از  گرید یکیفرودگاه مهرآباد،  همتای خود در با کنترل

 مسئول کنترلتماس گرفت.  ،در تهران یالمللنیب یهافرودگاه

در مرکز کنترل  یدفاع ستمیسی هماهنگمسئول  ،فرودگاه مهرآباد

را در  داشتتهران نظارت  ییهوا کیکه بر تراف (ACC) منطقه تهران

 جریان گذاشت.

دقیقه به وقت  6:10اجازۀ بلند شدن از باند پرواز در ساعت 

به وقت محلی، یعنی  6:12قریبًا ساعت تو هواپیما  18محلی صادر شد

سپس  19اجازه پرواز، اوج گرفت. تقریبًا دو دقیقه بعد از صدور

خلبان هواپیما با واحد راداری فرودگاه مهرآباد تماس گرفت و 

پرواز  ریمس ،کنترل رادارمسئول  برنامۀ پروازش را اعالم کرد.

 [متر 1828] پا 6000 ارتفاع تا»کرد و به خلبان گفت  هدایترا 

 PAROT نقطۀ به سمت ماً یو مستق دیچی، سپس به راست بپدیصعود کن

فرودگاه مهرآباد  یغربشمال [ کیلومتر 112ی ]لیما 70واقع در 

  20«توسط خلبان دوباره خوانده شد. ها[]این داده که دیادامه ده

به وقت  6:15در ساعت  ماینشان داد که هواپ یرادار یهاداده

 ینیامام خم یالمللنیبه سمت راست و در جهت فرودگاه بی محل

ی به طور کامل به وقت محل 6:18در ساعت این که قبل از ، برگشت

 شود. دیناپد

به وقت محلی، اپراتور یگان پدافندهوایی موشکلی  6:13در ساعت 

، 6:14تور این پرواز را به عنوان یک هدف تشخیص داد. در ساعت 

تقریبًا نیم دقیقه بعد، اپراتور خواست مرکز هماهنگی را از 

وجود هدف مطلع سازد، اما به دالیلی که هنوز روشن نشده این 

ثانیه بعد   20به وقت محلی، 6:14:41تماس موفق نبود. در ساعت 

ثانیه بعد از شناسایی  45از تالش برای تماس با مرکز هماهنگی و 

هوایی اولین موشک را شلیک کرد. موشک هواپیما، یگان پدافند 

روی دستگاه ضبط صدای  به هواپیما برخورد کرد. 6:14:59در ساعت 

به  6:14:56( صدایی شبیه صدای انفجار در ساعت CVRکابین خلبان )

 افتد.فرستندۀ هواپیما از کار می 6:14:58در ساعت   21رسد.گوش می

                                                           
 غیرنظامی، هواپیمایی سازمان ایران، اسالمی جمهوری دوم، اولیۀ گزارش  17

 مقدماتی گزارش) 2 صفحه ، 2020 ژانویه 21 هواپیما، سوانح به رسیدگی هیأت

  =https://www.cao.ir/news/organizatioal/detail?public_content=27851&titleدوم 
18 July 2020 Report at 3-4  
19 https://www.flightradar24.com/blog/ukrainian-flight-ps752-crashes-shortly-after-take-off-from-

tehran/  
 2 صفحه دوم،  اولیۀ گزارش  20
 یاسالم یجمهور یکشور ییمای، سازمان هواپش مکالمات پروازگزارش خوان  21

-https://www.tsb.gc.ca/eng/enquetes،  9، بند.  2020، اوت 752 ، حادثه پروازرانیا

investigations/aviation/2020/a20f0002/report/CAOIRI-recorders-20200823.pdf 

https://www.flightradar24.com/blog/ukrainian-flight-ps752-crashes-shortly-after-take-off-from-tehran/
https://www.flightradar24.com/blog/ukrainian-flight-ps752-crashes-shortly-after-take-off-from-tehran/
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منتشر  اردهم بهمن()چه هیفور سومکه در  یاضبط شدهمکالمۀ در 

اعالم کرد که  ترافیککنترل مسئوالن به  EP3768شد، خلبان پرواز 

 بوده است: یفرودگاه شاهد حمله موشک یکیدر نزد

که از  یزیآتش وجود دارد، مانند چ پرواز رد ریمس روی»: خلبان

 «جا رخ بدهد؟قرار بوده چنین چیزی در این ای. آباشدموشک 

 «؟کجادورتر؟  لی؟ چند ما320منطقه »: کنترلمسئول 

 نیکنم ا یگفت. اما من فکر م نانیتوان با اطمینم»: خلبان

 «کرج باشد. در امی]فرودگاه[ پ یکینزد

 «؟کجا ل؟یچند ما»: مراقبت برج

کند یآنجا پرواز م طور که ازهماننور را  االن»: خلبان

 «.نمیبیم

 «.میاموضوع مطلع نشده نیما از ا»: مراقبت برج

 «؟دارد یچه شکل نور نیرسد؟ ایبه نظر م چه شکلی»: مراقبت برج

 «موشک است. کنور یقطعًا  نیا»: خلبان

 «کند، درست است؟یبه سمت ]تهران[ پرواز نم نیا»: مراقبت برج

. اوه، نه، احتمال دارد ]به سمت تهران پرواز کند[»: خلبان

 «آید.میشهر  دارد از جهت نیا

ایم، اما شما به مشاهده چیزی مطلع نشدهاز  ما»: مراقبت برج

 «.ادامه بدهید

و سی  2:45:11موشک دوم را در ساعت پدافند هوایی تور سپاه، 

ثانیه بعد از موشک اول و یک دقیقه و پانزده ثانیه بعد از 

شناسایی هواپیما شلیک کرد. یگان موشکی پیامی دریافت کرد 

این وجود ویدئوی  مبنی بر این که حمله ناموفق بوده است. با

کند که هر دو موشک به هواپیما موشک این نکته را متبادر می

اند، چرا که انفجار مشهود است. مکالمۀ ضبط شده برخورد کرده

در هواپیما  6:16:11است. در  تمام شده 6:15:15کابین خلبان ساعت 

هواپیما در زمین بازی  6:18:23است. در  گیری وجود داشتهآتش

کدام از کند و هیچدر نزدیکی شاهدشهر سقوط می آبادخلج

 مانند.سرنشینان زنده نمی

 

 752سازی پرواز تحقیق در مورد سرنگون .3
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گرفته توسط دولت ایران به این طور ادعا شده که تحقیقات صورت

رسد شواهد در سایت محل سقوط قدر کفایت نبوده است. به نظر می

کار، مسئوالن دولتی  نابوده شده باشد و حداقل در ابتدای

شان از حادثه دروغ گفته باشند. خود تحقیقات شفا دربارۀ آگاهی

ای باشد رسد تمرکزش بر افسران پایین رتبهنبوده و به نظر می

 ۀشد اتخاذ ماتاند و با این کار تصمیها را شلیک کردهکه موشک

شده تراژدی شد نادیده گرفته  این مسئوالن عالیرتبه که منجر به

تحقیقاتی کنار  های کلیدی سیرالمللی از بخش. جامعۀ بیناست

طرفی توانستند آن بیها میگذاشته شده، آن هم در حالی که آن

به این مسیر  را را الزمۀ تحقیقی منصفانه استای ضروری

 بیفزایند.

در  ینقش چیه ۀ قربانیانخانواد ی، اعضانواقص نیامضاف بر 

و فشار  تیمورد آزار و اذ حکومتوسط نداشته و ظاهرًا ت قاتیتحق

 اند.قرار گرفته

 قراردادن هواپیما به مدت سه روز انکار هدف (1

باعث سقوط  این مسأله که موشک به مدت سه روز دولت ایران

سازمان  وقت سیرئشده را انکار کرد. علی عابدزاده،  752پرواز 

به  ی در تلویزیون ملی اصرار ورزید که موشکیکشور ییمایهواپ

یک  سوزی رخ داده است.هواپیما اصابت نکرده و سقوط بر اثر آتش

تواند یک هواپیمای مسافربری متخصص امور دفاعی در ایران نمی

را با یک موشک یا هواپیمای نظامی اشتباه بگیرد. با این وجود 

مسلح  یروهایستاد کل ن، 1398ماه دی 21در ساعت هفت صبح شنبه، 

خطای  بر اثر کردمیشر کرد که در آن تصدیق ای منتنیهابی رانیا

کمی بعد  اند.شده 752سقوط پرواز  های ایرانی باعثموشک ،انسانی

ای در  همان روز، آقای روحانی، رییس جمهوری ایران، بیانیه

از « چند ساعت پیش»منتشر کرد که در آن گفته شده او فقط 

 واقعیت مطلع شده است. 

اند مسئوالن نظامی ایران تصدیق کرده با وجود انکارهای اولیه،

دانستند که هواپیما توسط ها تقریبًا از همان آغاز میکه آن

موشک ساقط شده و این یک سانحۀ هوایی به خاطر نقص فنی در 

همۀ  رسد که فرماندهانهواپیما نبوده است. این طور به نظر می

ماندهی نیروهای نظامی، شامل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، فر

ماه از این موضوع باخبر دی 18مرکزی پدافند هوایی و ارتش در 

شده و تحقیقی سری در مورد آن آغاز شده بود. رو به غروب همان 

به علت خطای  752روز، این تحقیق به این نتیجه رسید که پرواز 

 انسانی سرنگون شده است.

 زین یمدن سازمان هواپیمایی کشوری رسد که مقامات یبه نظر م

به   EP3768اند. خلبان پرواز دانستهیرا م تیاز ابتدا واقع

ه مهرآباد اطالع داد یالمللنیدر فرودگاه ب ییهوا كیكنترل تراف

به  752است. پرواز  دهیرا د آن موشك و سپس انفجار كیكه شل بود
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ضبط شدۀ کنترل  نوار یمنتقل شده بود و بر رو ییهوا یفضا نیا

کند با د شنید که مسئول کنترل هوایی سعی میشوترافیک هوایی می

ضبط  شود. در فایلهواپیما ارتباط برقرار کند اما موفق نمی

مسئول منسوب شده توسط سازمان هواپیمایی  ۀ یکمکالم از شده

اش خانواده یاز اعضا یکیبا کشوری برای تحقیق دربارۀ سانحه 

 بوده یحمله موشک نیا هدانستیاو از ابتدا مشود شنید که می

صبح به  6:30ساعت »گفت:  یاست. در مطبوعات گزارش شده است که و

صبح با سپاه تماس گرفتم و  6:35من اطالع دادند و در ساعت 

 یروی]فرمانده ن د؟یاداشته یشما حمله موشک ایآ دمیپرس

داد و گفت بله و  حیتوض [یسپاه پاسداران انقالب اسالم یهوافضا

در کشور  یمل تیمالحظات امن ی. او گفت برخمیشتدا یما دستورات

 «وجود دارد.

 دهدینشان م دریافتی ، کانادا اعالم کرد که اطالعاتماهدی 19 در

سرنگون شده  یرانیتوسط موشک ا ینیاوکرا یمسافربر یمایهواپ که

، از جمله متحدان و یمنبع اطالعات نیاز چنداطالعات ما » :است

 مایدهد که هواپی. شواهد نشان ممیدار مانخود منابع اطالعاتی

رد  ادعا نیا «سرنگون شده است. رانیا یهوابهنیتوسط موشک زم

 یمل هایدر رسانه رانیا یکشور ییمایسازمان هواپ سیرئ از شد و

 یمایبه هواپ یاست موشک رممکنیغ یاز نظر علم»که  نقل قول شد

به دور از  یعاتیشا نیو چن کرده باشدبرخورد  نیاوکرا

 «اند.منطق

 یبار سع نی، چند رانیجمهور ا سیمنتخب، از جمله رئ مقامات

واقعه  نیاعوامل تا  رندیتماس بگ یکردند با فرماندهان نظام

در  رانیدولت ا یکانادا روشن کنند. سخنگو هیانیرا پس از ب

پشت  ،دولت»گفت که  بوداتفاق افتاده  ماهدی 19مورد آنچه در 

که  دیگرفت و از آنها پرس تلفنی ماسمسلح ت یروهاینبا سر هم 

 چیکه ه بود نیاالت اوو پاسخ به همه س افتاده است یچه اتفاق

 چیه دولت ادعا شده است نکهیا رغمیعل «نشده است. کیشل یموشک

نکرده است، اما کمبود  افتیدر یدر مورد حمله موشک یاطالعات

 ماهدی 20 خیدولت در تار یسخنگو این نشد که اطالعات مانع از

 مایهواپ یسرنگون یبر دروغ بودن ادعا یمبن ای صادر کندهیانیب

كه به  نوشتخود  ترییتوحساب . همان مشاور در رانیتوسط ا

از شركت در جنگ  تاهشدار داده شده  یرانینگاران اروزنامه

 عواملكنند و با  یخوددار ینیاوكرا یمایمربوط به هواپ یروان

 همسو نشوند. یرانیضدا

 کشور، آقای جمهورسیبه رئ نیروهای نظامیچند ساعت بعد،  ظاهراً 

 ندخواستاز او اما  اندحیادعاها صح نیاطالع داد كه ا ،یروحان

با  یهی، پس از جلسه توجماهدی 20. عصر روز اختیار کندسكوت  تا

 یعلن رشیپذ یبرا گرفته شد یمی، تصمایران رهبر، یاخامنه یعل

به وقت  7:00. در ساعت رسمی یو عذرخواه مسئولیت این حادثه

منتشر کرد  یاهیانیارتش بستاد مشترک ، ماهدی 21 خیدر تار یمحل
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 «یانسان یخطا» لیرا به دل مایهواپ رانیو اذعان کرد که ا

ساعت از سقوط  72 باً ی، تقرمقطع نیسرنگون کرده است. در ا

 گذشته بود. تراژیک هواپیما

 

 بولدوزر انداختن و غارت سایت سقوط هواپیما (2

الظاهر از به فاصله یک روز از سقوط هواپیما، مسئوالن علی

جامانده از هواپیما استفاده آوری قطعات بهبولدوزر برای جمع

جایی روی هم انباشته تا برای  ]بدون دقت[ ها راکرده و یافته

راینی حاضر در بازرسان آماده کنند. گزارش شده که بازرسان اوک

گونه نظم چیرا بدون ه هاتکه»بولدوزرها سایت مشاهده کردند که 

 که متخصصان انداختندگردآوری شده می توده یبر رو حساب خاصیو 

به استخراج قطعات  باید برای چیدمان الشۀ هواپیما از آن دست

حاصل کردن از  نانیبولدوزر، اطمجابجایی با . هنگام زدندمی

اند ی که برای درک وضعیت و شناسایی علل سقوط مهمقطعات سالمت

 یعکاس مایکه از محل سقوط هواپ بودمی ی. منطقشودغیرممکن می

از جای خود  اطیبا احت را شده ییاز قطعات شناسا یشد، برخمی

 تیماه شودمیچگونه  .ندچیدمیبا دقت  دیگر و در جایی برداشته

 یدیجد بیآس هم به نوبۀ خودشر انفجار را ثابت کرد اگر بولدوز

 یزمان انداختنبولدوزر نیا «هواپیما وارد کند بدنۀ به قطعات

 نیهنوز رسمًا اصرار داشت که ا رانیافتاد که دولت ا قاتفا

که مقامات نظامی و ، در حالیبوده است ینقص فن لیحادثه به دل

دانستند. طرز رفتار با سازمان هواپیمایی کشوری واقعیت را می

سقوط را  یعلت واقع نییتع یتوانست تالش برایم مایهواپ یایبقا

 .ندازدیبه خطر ب

 و شکل درست محصور نشدهمحل سقوط به سایت ، نیعالوه بر ا

هایی اجازه آدم تا جایی کهشده بود، ن لحاظ الزم تیامن اقدامات

آوری کرده را جمع پرواز گرید یایفلز و بقا یهاتکهپیدا کردند 

 اظهار داشت نیاوکرا تیم تحقیقی . باز همو با خودشان ببرند

ردن بُ  ]به یغما[ و یآورصدها نفر در حال جمع» دی 20که در 

غارت که ظاهرًا در  نیا جهیدر نت «هستند. مایپقطعات هوا

 یرخ داده است، اعضا زین هاچمدان یارفرودگاه محل نگهد

 باارزش یایاش موفق به دریافت در اکثر موارد هاخانواده

ها خانواده نیشود که ای. گفته منشدند شانرفتهاز دست زانیعز

و  دانکرده افتیدر اشتباهیهمراه  یها، تلفنیپول خال فیک

که  یدر حال ،بر سرقت پول نقد یمبن نیز وجود دارد ییادعاها

ای که اند، که خودش به ضایعهانگشترها مفقود شدهگذرنامه و 

ها با آن مواجهند  افزوده و آن اشیائی که ]با ارزش خانواده

ها ها شوند را از آنتوانستند تسالی خاطر خانوادهشان[ میعاطفی

 تیسا اننگهبان ی ازکیمورد،  کیحداقل در دریغ کرده است. 

دستور داد که  حیتوض هاادهخانو یاعضا از یکی سقوط هواپیما به

و  ها، کاغذهااز جمله عروسک -جامانده از غارت اموال به رسیده
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گزارش داد  یکی از نزدیکان قربانیان. سوزانده شوند – هالباس

بازگرداندن حلقه  یاند به قول خود براکه مقامات نتوانسته

بار  یهااز چمدان یاریشود بسیازدواج همسرش وفا کنند. گفته م

به  نیز خارج شده بودند هواپیماکه قبل از پرواز از  یاضاف

 ند.اهغارت برده شد

 

 تحقیقات (3

ی رنظامیغ یهوانورد یالمللنیسازمان ب، ایران 1398ماه دی 19در 

 با بندهای ضمیمه سیزدهمِ  منطبق»ای ه( را دربارۀ حادثکائویا)

مطلع « های هوایی(و تصادف کنوانسیون شیکاگو )تحقیق سانحه

در همان روز ایران   22ساخت و یک گزارش اولیه تصادف ارسال کرد.

در فضای مجازی منتشر شد  کار تحقیقات را آغاز کرد و تصاویری

داد برای جابجایی بقایای هواپیما در سایت از که نشان می

منجر شد مبنی  هاییبه نگرانی . ایناست شده بولدوزر استفاده

بر این که اصالت صحنۀ سقوط هواپیما پیش از حصول یک تحقیق 

 قانونی دقیق به شکلی اساسی دستخوش تغییر قرار گیرد.

 قاتیتحقسیر دعوت کرد تا در  یالمللنیاز کارشناسان ب رانیا

 االتیا یحمل و نقل مل یمنیا تیأه»، ماهدی 19شرکت کنند. در 

 افتیدر رانیاز ا مایسقوط هواپ «یرسم ناعال» یک گفت كه «متحده

كرده  نییسقوط تعاین در مورد  قیتحق یبرا ی رااندهیكرده و نما

 قاتیبه تحق وستنیپ یبرا ینیاوکرا ارشناسان، کدی 20است. در 

را  قاتینامه شرکت در تحقدعوت نیوارد تهران شدند. کانادا همچن

 از صحنه سقوط در کشور کارشناسان آنکرد و  افتیدر ماهدی 19در 

دعوت كرد تا در  كائویاز ا نیهمچن رانیکردند. ا دیبازد بهمن 6

در ، دعوتی که دهد ی ارائهتخصص ۀمربوط به حادثه مشاور قاتیتحق

  23.شد رفتهیپذ یالمللنیسازمان ب نیا توسط دی 32

ها اند که مسئوالن ایران دائمًا آنبازرسان اوکراینی ادعا کرده

را زیرنظر داشته تا مبادا چیزی از سایت سقوط هواپیما برای 

. به عالوه، مسئوالن اوکراینی بردارندبرداری تحقیق بیشتر یا عکس

ادعا کردند با نگاه کردن به الشۀ هواپیما آشکار بود که 

این فرضیه با مسئوالن ایرانی طرح شد. هواپیما سرنگون شده است. 

مسئوالن امنیتی ایرانی سر صحنه آمدند و مانع از به دنبال آن، 

فیلمبرداری کارشناسان اوکراینی شده و به آن دستور دادند که 

سایت سقوط را ترک کنند. صبح روز بعد، مسئوالن ایرانی تأیید 

 کردند که هواپیما توسط موشک سرنگون شده است.

                                                           
22 https://www.icao.int/Newsroom/Pages/Official-notification-received-from-Iran-on-Flight-PS-752-

accident.aspx; https://www.flightradar24.com/blog/wp-content/uploads/2020/01/Iran-CAO-PS752-

Initial-Report.pdf  
23 https://www.icao.int/Newsroom/Pages/ICAO-personnel-to-serve-as-international-advisers-and-

observers-in-PS-752-accident-investigation.aspx  

https://www.icao.int/Newsroom/Pages/Official-notification-received-from-Iran-on-Flight-PS-752-accident.aspx
https://www.icao.int/Newsroom/Pages/Official-notification-received-from-Iran-on-Flight-PS-752-accident.aspx
https://www.icao.int/Newsroom/Pages/ICAO-personnel-to-serve-as-international-advisers-and-observers-in-PS-752-accident-investigation.aspx
https://www.icao.int/Newsroom/Pages/ICAO-personnel-to-serve-as-international-advisers-and-observers-in-PS-752-accident-investigation.aspx
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، ایران دومین گزارش مقدماتی تصادف را به 1398ول بهمن در ا

ایکائو اراسل کرد و برای اولین بار تصدیق نمود که دو موشک به 

اند. این گزارش اذعان کرد که شلیک شده 752هواپیمای پرواز 

ها پرواز و تحلیل آن در دست بررسی است. ایران تأثیر این موشک

کا درخواست کرده تا فهرستی از اشاره کرد که از فرانسه یا آمری

های سیاه و خود این تجهیزات الزم برای رمزگشایی از جعبه

  24تجهیزات را در اختیارش بگذارند.

ایران به هیأت تحقیقات اطالع  1398اسفند  15در جلسۀ ایکائو در 

های سیاه پرواز به داد که برنامۀ قبلی برای انتقال جعبه

به خاطر مشکالت حاصل از ویروس »اوکراین برای بررسی بیشتر، 

دفتر تحقیق سوانح هوایی  لغو شده است.« کرونا بین کشورها

ویروس کرونا در ایران »جمهوری اسالمی ایران اضافه کرد چون 

« فعالیت نهادها و استفاده از نیروهای انسانی را محدود کرده

 به این خاطر با تأخیر روبرو هستند.

 رانیا یاسالم یجمهور یکشور ییمایپسازمان هوا ،2020 ژوئیهدر 

این گزارش   25های عینی خودش را منتشر کرد.سومین گزارش یافته

را به چهار خطای کلیدی نسبت داده بود:  752سرنگونی پرواز 

گیری درست شمال در یگان پدافند هوایی؛ اختالل در خطای جهت

 و مرکز هماهنگی؛ تشخیص و ارتباط بین یگان پدافند هوایی

پرواز؛ غفلت اپراتور یگان پدافند هوایی در  بندی غلطدسته

 ها.پیروی از روند فرماندهی نظامی برای شلیک موشک

را « کننده اطالعات پروازضبط»خوانش  گزارش، ایران 2020در اوت 

 752های سیاه پرواز ها یا جعبهپروازنگاراطالعات  26منتشر کرد.

 ییمایهواپ یمنیا لیتحلوهیو تجز قیدفتر تحق»توسط البراتوآر 

در طی آن  استخراج شد. 1399مرداد  3تیر تا  27از « یکشور

المللی مشارکت داشتند، از جمله ناظران و شاهدان بین

کننده و سازندۀ نمایندگانی از آمریکا به عنوان کشور طراحی

هواپیما، اوکراین به عنوان کشوری که در آن هواپیما ثبت شده و 

، فرانسه به عنوان زمان حادثه را به عهده داشته در هدایت آن

 آورندۀ خدمات فنی و مشاوره، کانادا، بریتانیاکشور فراهم

تن جان سوئد به عنوان کشورهایی که به خاطر از دست رفو

د، انردهکشان سیر پرونده این سانحه را دنبال میشهروندان

حاکی پرواز  یهادادهای از ایکائو. گزارش شده ایران، و نماینده

، مایموشک به هواپ نیکه پس از اصابت اول انداز این بوده

ند و اگر موشک دوم اهزنده بود هیثان 19 برای مسافران هنوز

را منحرف کرده و  مایتوانست هواپیخلبان بالقوه م، شدینم کیشل

                                                           
24 https://www.cao.ir/news/organizatioal/detail?public_content=27851&title= 
25 https://www.flightradar24.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/PS752-Factual-Report-July-

2020.pdf 
26 UR-PSR Flight Recorder Read-out Report, The Civil Aviation Organization of the Islamic Republic 

of Iran, Flight PS752 Accident, August 2020, para. 9, https://www.tsb.gc.ca/eng/enquetes-

investigations/aviation/2020/a20f0002/report/CAOIRI-recorders-20200823.pdf 

https://www.flightradar24.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/PS752-Factual-Report-July-2020.pdf
https://www.flightradar24.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/PS752-Factual-Report-July-2020.pdf
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 کیخلبان، کمک خلبان و  نیکند. مکالمه ب یریاز فاجعه جلوگ

ثانیه بعد از  19شد اما پروازنگارها  استخراج ی پروازمرب

انفجار اول از کار افتادند و بازیافت اطالعات را بعد از 

 برخورد دومین موشک غیرممکن ساختند.

صدور  عیتسر نمود به، ایکائو ایران را ترغیب 1399آبان  16در 

تا امروز ایران  752.27 خود در مورد پرواز یقاتیتحق ییگزارش نها

 نهایی خود را تسلیم نکرده است.هنوز گزارش 

 

 دستگیری و پیگرد قانونی (4

رسمی فارس از سخنگوی قوۀ ، خبرگزاری نیمه1398 ماهدی 24در 

دربارۀ سانحه آغاز شده و چند نفر  تحقیقی»قضائیه نقل کرد که 

او جزییاتی دربارۀ تعداد « اند.در این ارتباط دستگیر شده

 ادثه ارائه نکرد.ها در این حدستگیرشدگان و نقش آن

، آقای روحانی، رییس جمهوری ایران، اعالم کرد 1398ماه دی 25در 

ها با ده رتبهیعال یقاض یک»ای با مشارکت که دادگاه ویژه

باید تشکیل شود تا در مورد حادثه تحقیق شود. او گفت « کارشناس

به دادگاه ما نگاه  ایتمام دناین یک پروندۀ معمولی نیست و »

 «کرد. خواهند

پس از این که شلیک موشک به عنوان اظهار داشت  یدادستان نظام

نیروهای  یموضوع به دادستان دلیل سقوط هواپیما تثبیت شد،

رسد سه یشد. به نظر م لیتشک یدادگاه نظام کیو  ارجاع نظامی

 ادیبه احتمال ز بوده یا هستند، سه نفری کهنفر در بازداشت 

 چنین اذعان کرده. دادستان اندبودهی موشک یگان سیار مستقر در

 یهااند، اما گزارشو سپس آزاد شده ریدستگنیز  گریکه سه نفر د

 ریدستگ گرینفر د 10که ممکن است حداکثر  از آنند یحاک یخبر

این که چرا افراد و  نیا تیدر مورد هو یاطالعات چیشده باشند. ه

 ایکه آ ستین ارائه نشده است. مشخصاند مورد تحقیق قرار گرفته

شده  خیتوب ای یقانون گردیپ، بازداشت ایرتبهیعال مقام هیچ

كه  دادگاهینوع  شدگان،در مورد اتهامات بازداشت ی. اطالعباشد

آنها  هیعل شواهد یو محتوا ،خواهند داشت ایو  تهآنها داش

متوسط رده یروحان کی، 1399فروردین  27ارائه نشده است. در 

در مورد  یریدستگ چی، ه یرسم یبرخالف ادعاها»گفت که  یرانای

 «[ انجام نشده است.752 سقوط ]پرواز

 

                                                           
27 https://www.icao.int/Newsroom/Pages/ICAO-Council-urges-Iran-to-complete-PS752-accident-

investigation-Final-Report.aspx 
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 گیری و جبران خسارتپیش (5

اختالف نظر  لیبه دل نیو اوکرا رانی، ا1398بهمن  14 خیدر تار

ی همکار یانقربان یهابه خانواده یغرامت پرداخت زانیدر مورد م

دالر  80000پرداخت  شنهادیپ رانیرا متوقف کردند. ا شانمتقابل

رقم بسیار اندکی  آن را نیكه اوكرا داده بود یقربانرای هر ب

 یاهیانیب نیوکرا، وزارت کشور ا2020. در اکتبر سال دانستمی

 ۀتوافق کرده که به هم رانیصادر کرد و خاطرنشان کرد که ا

 5. در بدهدغرامت  ،شانتیمل فارغ از ،هواپیماسقوط  انیقربان

 ونیلیم 200 رانیکه ا دادندمختلف گزارش  یهارسانه 1399آذر 

 روازپ انیجبران خسارت به قربان بهخود  2021در بودجه  وروی

جمهور  سیرئ یاختصاص داده است. در همان روز، معاون حقوق 752

های مربوط و دادگاهغرامت توسط  قیدق میزانبه مطبوعات گفت که 

 خواهد شد تعیینهای رایج ندالمللی و رومطابق با قوانین بین

 

 یالمللنیدر سطح ب امدهایپ (6

ابتکارات  سازمان این یدر ماه مارس، اعضا ایکائو در نشست

ی اتخاذ کردند برای کاهش مخاطرات در مناطق درگیری نظامی دیجد

 حادثهچنین ، هم752حادثۀ پرواز  حاصلکه « امن یهاآسمان»به نام

گام،  نی. به عنوان اولبود یمالز ییمایهواپ ۱۷پرواز شماره 

دقیق  فاصله لیو تحل هیتجزبه خواهد تا یم کائویاز ا طرح نیا

 یریمربوط به منطقه درگ یو مواد راهنما یفعل یفضا تیریمد از

در مناطق  «آسمان امن» یالمللنیمجمع ب نی. اولدست بزند

 برگزار شد. 2020در دسامبر سال  یریدرگ

 

 توضیحات دولتهای موجود در تناقض .4

 ژوئیهدر  رانیا یکشور ییمایسازمان هواپای که در گزارش سانحه

چهار خطای کلیدی به عنوان عواملی منجر به تدوین کرده،  2020

( خطای 1اند: )شناسایی شده 752هدف قرار دادن هواپیمای پرواز 

( تشخیص و 2گیری درست شمال در یگان پدافند هوایی؛ )جهت

( اختالل در ارتباط بین یگان پدافند 3رواز؛ )بندی غلط پدسته

( اپراتور یگان پدافند هوایی با 4هوایی و مرکز هماهنگی؛ )

ها را ورزیدن از پیروی از روند فرماندهی نظامی موشک غفلت

 بدون اجازه شلیک کرده است.

آشکار ها را تناقض ای ازمجموعهرسد که این توضیحات به نظر می

 ها را روشن نساخته است.آنکه تحقیقات  کنند

 سازی نادرست یگان موشکیکالیبره (1
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های پدافند یکی از یگان جابجایی»در جریان ، ژوئیهطبق گزارش 

اشتباهی شمال سامانه  تیموقع، خدمۀ این یگان در تعیین «هوایی

  28 شده است.« گیری یگانتغییر جهت»اند که باعث ای کردهدرجه 107

نهد که کالیبراسیون غلط باعث این فرض را پیش می ژوئیهگزارش 

شد تا این طور به نظر برسد که هواپیما در حال پرواز به مرکز 

 ت پوشش یگان موشکی بوده است.حت

کالیبراسیون غلط  باشدکه نیگزارش ا معنای اینرسد یبه نظر م

 نیاما ا ،و نه در ارتفاع ی رخ دادهرادار فقط در صفحه افق

تصویر شمارۀ پرواز ارائه شده در  رینشده است. مس ینتبی مسأله

آن مسیر پروازی که خدمۀ  با هدف نشان دادن که ،شگزار دوی

به غلط برداشت  باهتکالیبراسیون اش به خاطریگان موشکلی 

 کی بدون اطالعات بیشتر چندان مفهومی نخواهد داشت. ،کردند

کرده میجابجا باید چنان پرواز را  ریمس ایدرجه 107ساده  یخطا

غرب منطقۀ تحت پوشش پدافند موشکی جای دیده شدن در جنوب به که

شده است. )تصویر زیر را مشاهده غرب ظاهر میباید در شمال

خود را  جهت ،مایکه هواپ شدهمیباعث  نباید اخط نیا کنید(

 2020 هیل گزارش ژوئ،حانیدهد. با ا رییتغ یموشک ستمینسبت به س

 سازی باعث شد تاکند که اشتباه در کالیبرهفرض را طرح می این

به سمت مرکز پوشش موشک پرواز  شتریب مایهواپبه نظر برسد 

 ۀدهندنشان واقعاً گزارش  تصویر شمارۀ دوی. اگر کرده استمی

گونه که خدمۀ پدافند موشکی آن را درک آن مایپرواز هواپ ریمس

در مورد  یشتریاطالعات بدر آن صورت به  کرده بودند باشد،

 بود رخ داده سازیدر کالیبره ییچه نوع خطاها قاً یدق کهنیا

 است. ازیمورد ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 July 2020 report at 4. 
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ت پوشش موشک را با حت ۀحوز یردپابه شکل تقریبی  تصویر باال

مرکز اطالعات ثبت شدۀ ، بر اساس 752پرواز  یاقعو ریو مس قرمز

که با  اهیس خط. دهدینشان م یرا با رنگ آب ،یکتراف کنترل

اشتباه را  ونیراسبیکال رثیآمده تأ «غلط یمیترس ریمس»عنوان 

گزارش آمده نشان  یدو ۀشمار ریدر تصو رانیکه توسط دولت ا

ما  دهدینشان م اهیرنگ سبا  «ییادعا یاشتباه ریمس» .دهدیم

کالیبراسیون  یادرجه 107 یطاخ کیاز چه انتظاری  ستیبایمعمومًا 

 .میداشته باشادعا شده  هیچهار گزارش ژوئ ۀصفح که در

گونه اطالعاتی مبنی بر این که این اشتباه فاحش دولت ایران هیچ

این کردن چرا و چگونه رخ داده فراهم نکرده است. در کالیبره

های روش ،اجماع نظر وجود دارد که در بیشتر تشکیالت نظامی مدرن

کردن رادار که برهاجرایی استاندارد و مشخصی برای کالی

یک مرز  وجود دارد. شودمحسوب میای مهم و اساسی وظیفه

فرماندهی به طور معمول باید اطمینان حاصل کند که بعد از هر 

اند، به خصوص همۀ تجهیزات به شکل درست کالیبره شده ،جابجایی

 .هایی مثل این که قرار است برای نبرد آماده شونددر موقعیت

پدافند  هایها توسط یگانخوانش تصویری موقعیت باشندتا مطمئن 

نظارتی و فرماندگان پدافند هوایی های رادار موشکی، یگان

 یکسان خواهند بود. 

 کیدر  یگر و رادار فرع)شامل پرتاب TOR M1TB یموشک ستمیس

( SMZ-782B لریتر کیخدمه در  نیکاب کیو  CHMZAP8335 لریتر

و  یبصر یابیرد یرد برادوربُ  یونیزیتلسکوپ تلو ستمیس کی یدارا

 ی با رادار کنترل آتشتلسکوپ نور نیا .اهداف است ییشناسا

ی است که سیستم به سمت هدفرو  شهیهم جهیو در نتسو شده هم

قابلیت رسد یکه به نظر م یدر حالکند. موشکی آن را دنبال می

روی این  ،تر این سیستم نصب شدههای تازهشب که روی نمونهدردید

قادر  دیاپراتور باالوصف مدل قدیمی تور وجود نداشته است، مع

تلسکوپ  ،عالوه . بهباشد بوده مایهواپ یابجهت یهاچراغ دنیبه د

 هم و یابیجهت یبرا هم با دنبال کردن حرکت دوانتیم یونیزیتلو

 روش عملیاتیِ که در گزارش شده  گرفته شود. کار به ونیبراسیکال

های پدافند هوایی قدیمی، از جمله روسی در ارتباط با سیستم

هایی که مجهز به نمایشگرهای نقشه زمینی دیجیتال نیستند، آن

خطوط ترافیک هوایی غیرنظامی را  ،رادار ۀاست که روی شیشرایج 

معموالً با گذاری را ها تصدیق این نشانهکنند و آنگذاری میعالمت

با استفاده از رادار  ی،رنظامیغ ییواه کیتراف عینی دهمشاه

این وظیفۀ خدمۀ  .دهندیی، انجام میپدافند هوا ستمیس یجستجو

یک یگان موشکی مستقر نزدیک یک فرودگاه غیرنظامی است تا دست 

ها بزند، وظایفی که به سرعت اشتباه در گیریبه اجرای این جهت

 ،خطانوع  نیوجود اداد. کالیبراسیون ادعایی را نشان می
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در آموزش و نظارت است که  و جدی یاساس یکمبودها نشانگر

 گردد.برمی ینظام یبه فرمانده ماً یمستقاش مسئولیت

دهد  حیتوض بتواند اشتباه نیرسد که ای، به نظر نمنیعالوه بر ا

 چرا  او ی پرواز خاص را هدف قرار داد نیا یموشک ستمیکه چرا س

ناکام  یرنظامیغ یمایهواپ کیآن به عنوان  ییدر شناسا ظاهراً 

قبل از  قهیدق 32 باً یقطر تقر ییمایهواپ 8408پرواز . ماند

 به سمتاگرچه آن پرواز   29.از فرودگاه بلند شد 752 پرواز

دور و  اوج گرفتن نیرسد در حیرفت، اما به نظر م شیپ یشرقجنوب

پرواز کرده  هدف قرار گرفت 752پرواز  که یامنطقههمان در زدن 

 ایدهد که آیارائه شده توسط دولت نشان نم حاتیاست. توض

دقیقه بین این دو  32اشتباه ادعایی در کالیبراسیون در فاصلۀ 

پرواز رخ داده و اگر پیش از آن رخ داده چطور خدمۀ یگان 

 نیبه همموشکی پرواز هواپیمایی قطر را هدف قرار ندادند. 

 قهید، پنجاه و پنج دقبامدا 5:17در ساعت  KK1185 پرواز ،بیترت

ی را دنبال ریمسهمان و  ار فرودگاه بلند شد  752قبل از پرواز 

در مورد  یعاتاطال چی. هدر آن پرواز کرد 752 پرواز کرد که بعداً 

که آن شب انجام  یگرید یپروازها ایپرواز و  نیچرا ا که نیا

 اطالعات  30ارائه نشده است. انداند مورد هدف قرار نگرفتهشده

، این اشتباه ادعا شده در کالیبراسیوندر مورد  یشتریب خیلی

 ، نیاز هست.وقوع آن دقیق از جمله زمان

 

 تشخیص هویت اشتباه هوایپما به عنوان موشک (2

به خاطر عدم آگاهی »کند که استدالل می 2020گزارش ژوئیه 

ای، احتمال تشخیص هویت هدف به درجه 107]اپراتور[ از خطای 

، «تهدیدآمیز به میزان قابل توجهی باالتر رفت صرعنوان یک عن

رسید که هواپیما برای این که دیگر روی رادار چنین به نظر نمی

دهد که چطور این گزارش توضیح نمی در حال ترک فرودگاه است.

خدمۀ سیستم موشکی به اشتباه هواپیما را به عنوان هدف 

 یمثل بررس یاستاندارد یرهایچرا مس کهشناسایی کردند و این

                                                           
29 https://www.flightradar24.com/blog/ukrainian-flight-ps752-crashes-shortly-after-take-off-from-

tehran/  
تقریبًا همان  محلی، وقت به صبح 5:17 ساعت در KK1185 پرواز شده گزارش 30

 و کرد در اصل قرار بود از فرودگاه بلند شود، حرکت 752زمانی که پرواز 

 طریق از را ناهموار حدودی تا مسیری روز، آن صبح که رسدمی نظر به سپس

 در موجود اطالعات براساس ، است داده انجام واحدهای نظامی شامل منطقه

Flightradar24 .را تنظیماتی که رسدمی نظر به دوباره ژانویه، 9 بعد، روز در 

 روزهای در پرواز الگوهای این. است داده انجام منطقه آن در خود مسیر در

 در موجود مصنوعات یا اشکاالت است ممکن هااین. نیست مشاهده قابل دیگر

 اطالعاتی هواپیما این آیا که آوردمی پیش را سوال این اما ، باشد هاداده

 بود که در ها دوری بجوید دریافت کردههایی که باید از آننمکا مورد در را

 ناامن بالقوه طور به را پرواز فضای نظامی تمرینات و عملیات جا کهآن

   است. معمول کند اقدامیمی

https://www.flightradar24.com/blog/ukrainian-flight-ps752-crashes-shortly-after-take-off-from-tehran/
https://www.flightradar24.com/blog/ukrainian-flight-ps752-crashes-shortly-after-take-off-from-tehran/
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 کی و نه مایهواپیک  این را روشن نکرد که نیهدف ا یهایژگیو

  31.موشک است

گفته شده که اگر مسیر پرواز واقعًا به همان شکلی  جودوبا این 

 به غلط کند خدمه یگان موشکیادعا می 2020باشد که گزارش ژوئیه 

 اند، باز هم این خطا هواپیما را در موقعیتی قرارتصور کرده

تهدید تلقی شود: هواپیما به نظر  یک د که الزامًا بتواندادنمی

غرب و از جایی در داخل و نه خارج از کشور رسیده که از جنوبمی

آمده، مسیری که اگر واقعًا موشک طی کرده بود باید پیش از می

های پدافند هوایی رسیدن به نزدیکی تهران توسط دیگر یگان

 شده است.شناسایی می

 بررسی شده یژگیتنها و بایستنمیپرواز  تی، موقعنیوه بر اعال

نیروهای نظامی یک فهرست  شتریباشد. در ب هدف ییشناسا یبرا

که  فهرستیاهداف وجود دارد،  ییشناسا یبرا راهنمای بازبینی

نزول و سرعت  ای، سرعت صعود پرواز مانند ارتفاع ییهایژگیاز و

استفاده موارد ناشناخته روی رادار  یابیارز یبراپرواز 

 یموشک ستمیس ۀ اینرسد خدمیحال به نظر م نیکند. با ایم

را  این هدف بر موشک نبودن یآشکار مبن کامالً متعدد و  یهانشانه

 .اندگرفته دهیناد

تر از هر بزرگ یبه طور قابل توجه مایهواپ نیا نخست این که

ی طول 737-800ی بویینگ مایهواپاین  موشک کروز بود.نوعی از 

و  سهیمقا یمتر بود. برا 35.8 یشهاو بال داشتمتر  39.5 برابر

 21متر طول و  6 باً یموشک کروز توماهاوک تقر کیبه عنوان مثال، 

رادار آنالوگ، تفاوت  ۀقطر دارد. در دامن متر(سانتی 53) نچیا

با تفاوت در بازتاب انعکاس  ۀ موارد تشخیص داده شدهازاند

تر تر ثابتهای بزرگرادار برای هدف« بلیپ»و به اصطالح  ابدییم

سوسوزنان و غیرمتناوب  تر،تر ضعیفهای کوچکزند و برای هدفمی

زند و این تازه در حالتی است که اصاًل بتواند وجود آن را می

سیار  یموشک ستمیس نیکه ا ستیمشخص ن قیبه طور دقتشخیص بدهد. 

 یاست، تا حدقرار گرفته بوده  ارتقایی ای یروزرسانچه به مورد

 هیاز روس ستمیس نیا یداریکه ممکن است پس از خر لیدل نیبه ا

د. گفته شده است که ممکن نانجام شده باش ییهایروزرسانبه این

که « بلیپ»راداری با  دامنه یواحد خاص دارا نیاست ا

 نیا . باو نشانگر اندازۀ آن است نبوده بازتابنده هدف است

 رادار جستجو شگرینما یطراح لیبه دل هدف اگر اندازه یحال، حت

 یرادار ستمیس نیکه ا تیواقع همینقابل مشاهده نبود  یبه راحت

از  یانشانه بایستمی خود هکرد ییشناسا یلومتریک 19هدف را در 

                                                           
کند که اپراتور موشک هدف را چه چیزی تصور کرده است گزارش ژوئن مشخص نمی  31

 اندماند که شاید اپراتورها باور داشتهاحتمال باقی می و بر این اساس این

زاده فرمانده حاجی ۱۳۹۸دی  ۲۱شان هواپیمای دشمن بوده است. اما در که هدف

 ۱۹ذکر کرد که واحد موشکی، هدف را به عنوان یک موشک کروز در فاصله 

العات کیلومتری شناسایی کرد و دولت محترم شما چیزی در مورد نادرستی این اط

 ذکر نکرده است.
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 دریافتیِ  دودهدر حد مح مایهواپ نی. ابوده باشداندازه هدف 

 داریو پا آشکاررادار  گنالیس کی نی، بنابراهرادار بود

در آن  اصالً تر، اگر هدف بزرگ است. هدف كوچك کی ۀدهندنشان

غیرمتناوب و  گنالیسبایست میشد، یداده م صیفاصله تشخ

 دانستند.یرا م نیا دیداشت. اپراتورها باناپایداری می

موشک  یبه اپراتورها دیبا 752 مشخصات پرواز ریسادوم این که 

ِی وارد شده به خاک موشک کروز کی نیداد که ایمرا هشدار این 

 ارتفاعیو به  گرفتاوج میمرتبًا داشت پرواز کشور نیست. 

که در  یهنگام 32است. رمعمولیموشک کروز غ کی یکه برا دیرسیم

 پرواز دراین شد،  دیاز رادار ناپد هواپیما اثر حمله اول

که  ی، در حال33قرار داشت کیلومتر( 2.4ی )معادل فوت 8000 ارتفاع

 نیفوت باالتر از سطح زم 200تا  100حدود موشک کروز معمواًل  کی

مجبور که  سر راهش باشند ینیموانع زم نکهیمگر ا ،کندیکار م

این  یهادر نقشه یانعوم نی. چنشود ارتفاع پروازش را باال ببرد

کمتر از  اریبس یبا سرعت نیهمچن مایمنطقه وجود ندارد. هواپ

 500با سرعت  باً یتقر مایپموشک در حال پرواز بود: هوایک 

موشک کروز  کیکه  یدر حال، در ساعت در حرکت بود لومتریک

کند. یباالتر پرواز م ایدر ساعت  لومتریک 885با سرعت  باً یتقر

اطالعات  بیتیوانتور ام وجود ندارد که یدیرسد تردیبه نظر م

 ،داده یموشک ستمیس یاع را به اپراتورهامربوط به سرعت و ارتف

توسط  مایاطالعات در هدف قراردادن هواپ نیکه اشده  اما ادعا

 اپراتورها در نظر گرفته نشده است. نیا

 یترابر ایترانسپوندر یک  یدارا 752 پرواز نکتۀ سوم این که

 هیگزارش ژوئکرده است. ۀ فعال بوده که آن را شناسایی میکنند

 نیترانسپوندر تا زمان اصابت اول نیکند که ایم دییتأ 2020

 تور ییپدافند هوا که واحد ستیکرده است. مشخص نیموشک کار م

 ستمیس یدارا ترانسپوندری ارسالی هاگنالیسبرای دریافت سپاه 

 هیثانو تحقیقِ  رادار نظارت ای( IFF) «دشمن ایدوست یی شناسا»

را  شده که اگر این واحد این امکانات گفتهبوده است. این طور 

 یفرودگاه ینزدیک در نداشته، با درنظر گرفتن این که یگان

برای اطمینان  اضطراری، باید اقدامات بودخ مستقر غیرنظامی

و به  قیقد قالتهای ترانسپوندرها و اننالگحاصل از دریافت سی

 یحت شده است.نظرگرفته می یگان موشکی در خدمه به هاآن موقع

 یهاتوانستند چراغیمبالقوه ، اپراتورها IFF ستمیبدون وجود س

که موقع اوج گرفتن  فرود یهاو احتمااًل چراغ مایهواپ تصادمضد

مشاهده کنند. خود  یونیزیتلسکوپ تلو قیرا از طرشوند روشن می

                                                           
 یک با [ را752پرواز ] یگان، اپراتور که دهدمی نشان دولتی اظهارات تمام  32

 نظامی دشمن اشتباه گرفته بود. هواپیمای یک و نه گرفته اشتباه موشک

 
 بررسی هیئت کشوری، هواپیمایی سازمان ایران، اسالمی جمهوری اولیه گزارش  33

 .2 در ، 2020 ژانویه 9 ، هوایی سوانح
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قابلیت و وضوح دید به شعاع ده مایل  صبح آن روز، 6:30در ساعت 

توجهی در آسمان ر( بوده است و هیچ ابر قابلکیلومت 16)معادل 

سپاه،  یهوافضا یروین ۀفرماند ۀبه گفتوجود نداشته است. 

 یلومتریک 19را در فاصله  مایابتدا هواپ یگان موشکی، اپراتور

 کرد. ییهدف شناسا یک به عنوان

 یزمان کاف ،ییشناسا ندیفرآ نیانجام ا یرسد برایبه نظر م

سپاه اظهار داشته  یهوافضا یرویوجود داشته است. فرمانده ن

. با ردیبگ میتا تصم هفرصت داشت هیثان 10 فقط یگان نیاست که ا

 45موشک را  نیاول موشکی شود از آنجا که واحدیادعا محال  نیا

در  مایو هواپ هکرد شلیک مایهواپ ییپس از شناسا هیثان

اصابت قرار مورد  یگان موشکی منطقۀ تحت پوششای خارج از منطقه

. کندمیسپاه اشتباه  یهوافضا یرویفرمانده ن باید گفت گرفت،

 یریگمیحداقل پنجره تصم یگان نیدهد که اینشان م نیدر واقع، ا

 شلیکو  یریگمیتصم یزمان واقع نیا رای، زداشته یاهیثان 45

کرده که یگان تور از آن دفاع می یتیموقعبسته به بوده و 

 مایهواپاین که  ، با توجه بههم داشته یشتریزمان ب احتماالً 

بوده  دهیرس شعاع پدافند موشکبه لبه  تازههنگام اصابت موشک 

 .است

ای نکرده که موشک دوم در نهایت، دولت ایران به هیچ وجه اشاره

معلوم نیست که اگر شلیک دوم نبود آیا  به چه دلیل شلیک شد.

رودگاه برگردد یا نه، اما این احتمال توانست به فهواپیما می

 دو موشک یک رسد که شلیکاین طور به نظر می حداقل وجود داشت.

. باشداستاندارد عملیاتی رایج در بین نیروهای نظامی ایران 

نیز هست در کار  SAMقابل اشاره است که این استاندارد روسی 

ها علیه انواع بیشتر هدف SA-15های مختلفی از جمله با سیستم

پس  752پرواز  و نزول ریوجود، مشخصات مس نیبا اشود. پیروی می

 موشک کروز انتظار کی ازموشک با آنچه که  نیاز اصابت اول

 همخوانی نداشته است. رودمی

 لیدوم به دل شلیک ایدهد که آ حیدولت است که توض فهیوظ نیا

ی بوده مستقل میتصم دنبالبه  نکهیا ایاستاندارد بوده  یهاروش

و اگر  گرفته شده بوده است سیار یموشک ستمیخدمه س طرفاز  که

 گرفته شد. یاساسچه  بر میتصم نیاست، ا نیچن

 مشکل برقراری ارتباط و قصور در منتظر صدور دستور ماندن (3

از نقص در سیستم ارتباطی و اقدام بدون  2020گزارش ژوئیه 

این تراژدی  وقوع عنوان دو دلیل دیگرتأیید اپراتور موشک به 

این که به طور مشخص اپراتور سعی کرد با مرکز  ؛کندیاد می

ی تماس بگیرد و وقتی موفق نشد، موشک را بدون اجازۀ هفرماند

]مقامات باالتر[ به سوی هدف شلیک کرد. ادعا شده که شواهد هدف 

توسط قراردادن این هواپیما حاکی از آنند که این اقدامات 
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تجربه و ، تحت فشار روانی، بالقوه کمو فرسوده افرادی خسته

تر این مدل قدیمی اند.دیده صورت پذیرفتهتعلیمناکافی

رسد از امکانات مدرن کمتری به نسبت به انداز به نظر میموشک

 ایکه آ ستیمعلوم نهای جدیدتر  برخوردار باشد. مدل

 یاطالعات ریتفس یزم براال تعلیماتی سطح از آن شب یاپراتورها

برخوردار و واکنش نشان دادن متناسب با آن  کردندیم افتیکه در

شناخته  یهاتیو محدود یکربندیپ درنظرگرفتنبا  .اند یا نهبوده

جای سوال دارد که آیا ، بیتیوانتور ام یموشک یهاستمیشده س

 بدون، حداقل ها در مناطق پرتراکم و غیرنظامیاستفاده از آن

اگرچه ممکن ، جایز باشد. دهیآموزش د کامالً  یاپراتورها وجود

اقدامات  د، امابدون مجوز عمل کرده باشن اپراتورها نیاست ا

 ینظام اتیعمل ایکند که آیم جادیرا ا والس نیها دوباره اآن

حفاظت  یسربازان براآیا  شده و  یزیربرنامه یآن شب به درست

 ند؟ابوده دهیآموزش د یدرستبه  انیرنظامیغ یاز زندگ

که چگونه اطالعات مربوط  ستیدر گزارش دولت تا به امروز مشخص ن

ی موشک هایستمیس ۀخدم هر کدام از به یرنظامیغ یبه پروازها

از  حاصل کردن نانیاطم یبرا یاتیح که گامیشد یمنتقل مسیار 

 ، گامی که بهاست شدهی محسوب میرنظامیغ یماهایهواپ یمنیا

 یمرکز هماهنگ» ایآ کهدولت فاش نکرده است  .وضوح شکست خورد

 یفرمانده اجازۀ پرواز داده 752 پروازبه که  «ییپدافند هوا

. سپاهمحلی  یاتیعمل یمرکز فرمانده ایسپاه بوده  ییهوا میحر

هر به خدمه  752 پروازاطالع بلند شدن چگونه  فاش نشده نیچنهم

 ی. دادستان نظامشده استمنتقل  رسیا یموشک هایستمیسکدام از 

به طور مداوم به اطالعات  نیا این فرض را طرح کرده کهتهران 

شده و هر یگان در صورت تشخیص یک هدف های موشکی منتقل نمییگان

مشکوک باید دربارۀ ماهیت آن با مرکز هماهنگی تماس برقرار 

روازها ها اخطاری دربارۀ بلند شدن پکرده است، بنابراین آنمی

در ارتباطات،  ییجز اختالل کی، جهیدر نت اند.کردهدریافت نمی

که  هشد نی، منجر به اتر طول نکشیدهی بیشاهیچند ثان ایکه گو

درست در  752که پرواز  متوجه نشوند سیار یموشک ستمیخدمه س

 همان زمانی بلند شده که هدف فرضی روی رادار ظاهر شده است.

هنوز نوع و شکل سیستم ارتباطی بین ترافیک هوایی دولت 

غیرنظامی و بخش نظامی را توضیح نداده و این که به چه بخشی 

از نیروهای نظامی مربوط بوده، و این که آیا ارتباط مستقیمی 

که سپاه خارج از حلقۀ ارتباطی با سپاه وجود داشته یا این

چرا  که نیا حیدر توض نیدولت همچنمستقیم قرار داشته است. 

قصور ت ابالغ نشده دسنییپا به طور خودکار به مراتباطالعات  نیا

 وقوع این حادثه اقدامات انجام شده از آن زمان از وکرده 

تمام  در هر زمان کهن از این حاصل کرد نانیاطم برای

 یبه درست ییپدافند هوا هایگانتوسط  یرنظامیغ یماهایهواپ

 زده است.حرفی ن خواهند شد ییشناسا
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 رفتار با خانوادۀ قربانیان .5

های های متعدد رفتار با خانوادهادعا شده که در موقعیت

قربانیان مترادف با نقض حقوق بشر بوده و بعضی از 

بعضی اعضایشان  فقط یا و هایی که در ایران ساکن هستندخانواده

از این که با آزادی خاطر دربارۀ این مسأله حرف در ایرانند، 

در  واهمه دارند. دولت ایران دادنِ نشان العملاز ترس عکسبزنند 

که شماری های بیموقعیت حاکی است ازواقع، آنچه گزارش شده است 

داغدار  یهاخانواده شتریب عذابمقامات باعث  ماتیدر آن تصم

 شده است.

 عوامل منجر به سقوط ایجاد سردرگمی و انکار در (1

به طور رسمی عوامل منجر  ،که بالفاصله این تصمیم مسئوالن برای

این حادثه را انکار کند تأثیر  و مسئولیت خودشان در طبه سقو

ها و دوستان قربانیان به مراتب این تراژدی را روی خانواده

تر کرد. سه روز طول کشید تا مسئوالن اعتراف کردند که بیش

 ایرانی باعث سرنگونی هواپیما شده است.های موشک

متعددی جنازه  عییتش هایمراسم حالی که، در 1398ماه دی 27در 

 کی»را  752ی پرواز سرنگون رانیرهبر ا در حال برگزاری بود،

کشور دفاع کرده  نیمسلح ا یروهایاما از ن ،خواند «حادثه تلخ

قاسم  –فر نباید بر مرگ یک ننفر(  176و اصرار دارد که مرگ )

را  هواپیما یبه سرنگون نیمعترض و سایه بیاندازد –سلیمانی 

فروردین  17حتی در  کرد.  فیتوص یخارج یهارسانه خوردگانبیفر

است  گفته لسمج ییو قضا یحقوق تهیکم یسخنگونقل شده که ، 1399

خوب عمل  یمسافربر یمایهواپ یسرنگوننیروهای نظامی در »

 چگونهی، هیرسم یبرخالف ادعاها»اضافه کرد که  نی، همچن«ندکرد

اگرچه  «. ]هواپیما[ انجام نشده یدر مورد سرنگون یریدستگ

قرار  یفریک تعقیباظهارات تحت  نیا لیبه دلاو شود یگفته م

چنان در های او به عنوان نمایندۀ فعال مجلس همحرف، اما گرفته

 شود. اخبار نقل قول می

از سایت سقوط و جلوگیری از غارت ناتوانی از محافظت  (2

 مایملک مسافران

ها اجازۀ دسترسی به سایت سقوط ادعا شده مسئوالن به خانواده

جامانده به هواپیما را ندادند و در بازگرداندن تمام متعلقات

ها حتی یک بر اثر آن بعضی خانواده و ها کوتاهی کردنداز آن

 ندارند. 752شان در پرواز یادگاری کوچک از عزیزان از دست رفته

 دخالت دولتی در نحوۀ برگزاری مراسم ترحیم و خاکسپاری (3
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های مردمی هایی وجود دارد مبنی بر این که در متن اعتراضگزارش

بار کردن به دنبال اج ، مقامات ایران752سازی پرواز به سرنگون

به عدم  با تهدیدشان از دولت ها به اعالن عمومی حمایتخانواده

اند. گزارش شده خیلی از برگرداندن اجساد عزیزانشان بوده

. اندمنع شده یبرگزاری مراسم خاکسپاری خصوص از هاخانواده

اعالم شده که در راه کشورشان کشته « شهیدانی»قربانیان سانحه 

اند. به شدت امنیتی شده های خاکسپاریمراسماند. در نتیجه شده

های خاکسپاری را به نفع گزارش شده که مقامات سپاه مراسم

ها برای به خاک سپردن کردند و برخانوادهخودشان ضبط و ثبت می

ها کردند و در بعضی نمونهعزیزانشان در بخش شهدا فشار وارد می

ها را در بخش عزیزان آن ،هابدون کسب اجازه و یا حضور خانواده

ای جز تسلیم ها چارهخیلی از خانوادهاند. کرده نشهدا دف

ها روی تابوت ،هابرخالف خواستۀ خانواده ،نداشتند. مسئوالن

 «.تبریک برای شهادتان»نوشتند 

روی  در راه ایران «شهید»گذاشتن عنوان که  شده بیاناین طور 

آنها  تیو بدون رضا لیتحم های آنهابه خانواده جانباختگان

کدام جنگ  دیتو شه د،یاند شهنامت را گذاشته» است: صورت گرفته

 ؟یتفنگ کدام جبهه بودی؟ سرباز بیبا خود برادر جان، جنگِ  یشد

 یکدام جنگ نابرابر شد ۀدفاع در کدام سنگر؟ تو کشتیسرباز ب

را هم به من  راهنتیاز پ یاپالک گردنت را، تکه یکه حت

دستمان گذاشت. چرا کتمان  یرو دیشه ۱۷۶کدام جنگ ... ندادند

 34«؟دیچرا زبان در حلق فروبرده ا دیکرد

جسد بازگرداندن  یها برااز خانواده یتعداد وقتیشده  گزارش

با  ،درخواست کردند هاآنمحل اقامت  یبه کشورها زانشانیعز

آنها را  رانیوزارت امور خارجه ا و و موانع روبرو شدند ریتأخ

 کردندکرد که در آن باید اعالم میی میفرم یملزم به امضا

شود دفن حداقل دو یگفته م .داشته است یرانیا تیفقط مل قربانی

 افتاده است. ریاز چهل روز به تأخ شیب ی به همین خاطرقربان

 دارآزار و اذیت و تهدید و ارعاب دنباله (4

ۀ خانواد یاعضا که نیبر ا یمبن وجود دارد یموثق یهاگزارش

 تهدید و ،تیدر معرض آزار و اذ قربانیان از طرف مسئوالن دائماً 

هایی که ساکن عالوه بر آن اند.قرار گرفته یکیزیو حمله ف ارعاب

ایران هستند، دامنۀ تهدیدها حتی به کسانی که مقیم کانادا 

وضیح داده که چطور شدگان تهستند نیز رسید. شوهر یکی از کشته

پس از این که از دولت در فضای مجازی انتقاد کرد با او یک 

 تماس تلفنی گرفته شد که یک ساعت به درازا انجامید و در آن

رتبۀ ایرانی است. کرد یک مقام عالیادعا میه گیرندتماس فرد

او از حذف یادداشت انتقادی آنالین خود خودداری که  یهنگام

برای تحت فشار قرار دادن با خانوادۀ او در ورزید، مقامات 

                                                           
34  https://www.ps752justice.com/victims/mahsa-amirliravi/ 

https://www.ps752justice.com/victims/mahsa-amirliravi/
https://www.ps752justice.com/victims/mahsa-amirliravi/
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به او گفته است که  گرید یرانیک مقام ایایران تماس گرفتند. 

شود یآسان است. گفته م رانیدر خارج از ا یحتردن آنها ساکت ک

قرار  تیبازداشت و مورد آزار و اذ انیقربان ی ازکی ۀکه عم

را ساکت نگه  اشاخطار داده شده تا خانواده او بهگرفته و 

 ترک از هافشار ۀاز ترس ادام هاخانواده بعضی دیگر از .دارد

ها که آناز  یتعداد شده گزارش که یدر حال ،ندخبر داد رانیا

 ند.اهکرد افتیدر نیآنال یدهایتهدمرتبًا  هستند ساکن کانادا

 مجازات عدم ازایدر  یغرامت مالمعاملۀ غلط  (5

پیشنهاد پرداخت غرامت مالی به ایران  1399فروردین  27در 

های قربانیان داد و وعده داد که اطالعات اوکراین و خانواده

کند، ظاهرًا به این شرط که هیچ اقدام جعبه سیاه را منتشر می

این در حالی است که برای  .نپذیردحقوقی علیه ایران صورت 

 از، است مصببان جنایت محاکمۀ ،اصلی ، نیتهاخیلی از خانواده

گزارش شده است که  اند.هایی که دستورش را صادر کردهآن جمله

 یاند که عدالت براکرده دیبارها تأک انیقربان یهاخانواده

پاسخی به  ازیکه آنها ن ؛ستینبه معنای جبران مالی ها خانواده

 یچه اتفاق قاً یبدانند در آن شب دق خواهندمیو قطعی دارند 

را روشن  قتیحق ۀکه عدالت همارند ها انتظار دآن؛ افتاده است

 کند.

 

 هاگرفته در جریان اعتراضصورتتخلفات  (6

، نیاوکرا یالمللنیب هواپیمایی 752پرواز  سرنگونی به دنبال

از شهرها و  یتحصن و اعتراضات در تعداد1398بهمن  25تا  22 نیب

سراسر کشور، از جمله تهران، اهواز، آمل، اراک،  یهادانشگاه

، نیاصفهان، کرج، کرمانشاه، مشهد، قزو، گرگان ،بابل، لیاردب

 و زنجان زدی، زی، تبررازی، سمنان، شیقدس، رشت، سنندج، سار

ها با ها و اعتراضتحصن نیکنندگان در ا. شرکتبرگزار شد

حادثه، خواستار  نیا یِ قربان 176 ۀو خاطر ادی داشتیگرام

شدند و  انیبانقر یهاخانواده بر دردمناسب  مرهمیو  ییپاسخگو

 کردند. یدیابراز ناام رانیا یرهبر و یاسیس ستمیاز س

روبرو  قوۀ قهریهاز  رویهبیبا استفاده  نیمعترضشود یم گفته

، سیپلیگان ویژۀ ، از جمله یتیامن یروهاین گزارش شدهاند. شده

با استفاده از گاز  جیبس انینظامشبهی و شخصمأموران لباس

حمله  نیمعترضبه  ایساچمهو  یکیالست یهاگلوله، آور، باتوماشک

با  نیچنهم یتیامن یروهایاز آن است که ن یها حاککردند. گزارش

 یدر برخ کرده و کیشل نیبه سمت معترض میمستق های واقعیگلوله

 که . صدها نفراندهدف گرفتهسر  را در ارتفاعموارد آنها 

 ییمورد بازجو لیبدون حضور وک و ریدستگ باشندمی عمدتًا دانشجو

شدند. گفته  ادآز قهیاز آنها با قرار وث یبرخ .قرار گرفتند
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 در یتیامن یروهاین دیحضور شد لیبه دل شدهیزخم شود معترضانِ یم

 مراجعهدر صورت  یریو ترس از دستگ یمراکز درمان داخل و اطراف

ها و مارستانیدر ب یکمک پزشک دریافت قادر به ،معالجه یبرا

 و ارتباطات نترنتیا شبکۀ الل درتاخایجاد ند. اهها نبودکینیکل

 ،در تهران عمدتا  ، هارخداد اعتراض یهادر مکان زین تلفنی

 .گزارش شده است

دانشگاه  ی ورودیهادروازه یتیامن یروهای، ن1398دی  24 در

محبوس شده در محوطه  انیرا مسدود کردند و دانشجو ریکبریام

 یروهایکردند. ن ریو دستگ هدانشگاه را مورد حمله قرار داد

 محلیک افراد به  یاز دسترس یریجلوگ یبرا نیهمچن یتیامن

را به  ی نزدیک به آنمترو ستگاهیاعتراض در تهران، ارخداد 

به داخل یک ایستگاه متروی دیگر شود یبستند و گفته م قتطور مو

آور شلیک کردند. ردم داخل آن بودند با گاز اشکو در حالی که م

به خوابگاه  یتیامن یروهای، ندی 26در  گرید یادر حادثه

ها، با کمک پرسنل و طبق گزارش کردهدانشگاه تهران حمله 

 کردند. ریرا دستگ انیاز دانشجو یدانشگاه، تعداد یتیامن

شکنجۀ جسمی و روانی و از آن است که از  یها حاکگزارش

جریان شده در  از افراد بازداشت بدرفتاری به قصد اخذ اعتراف

رسانی در بعضی موارد از اطالع اعتراضات استفاده شده است. نیا

 های دستگیرشدگان دربارۀ سرنوشت و محل نگهداریبه خانواده

 یروهای، ندیگر مواردبعضی در . ه استها ممانعت به عمل آمدآن

 دریافت یرا که برا شدگانبازداشتخانواده  یاعضا ی،تیامن

اطالعات  سازمانمحلی خود به دفاتر  کانیاطالعات در مورد نزد

 ند.اهدادقرار  ییو مورد بازجو ری، دستگکرده بودندمراجعه 

 به طور علنیاعتراضات را  رانیا یو مذهب یی، قضایاسیس رهبران

دی  24. در اندخوانده حکومترا دشمنان  نیکرده و معترض حیتقب

به عنوان  نی، امام جمعه مشهد، از معترضالهدیعلم، احمد 1398

 از زبان اشجمعهنماز  هایخطبهو در  یاد کرد« ستون پنجم دشمن»

د وش معترضین هیو خشونت عل رتکه موجب نف ایکنندهتهییج

قوۀ  سی، رئیسیرئ میابراهمشابهی توسط اظهارات استفاده کرد. 

مخاطره به به کردرا متهم می كه معترضانقضائیه، صادر شد 

 .انداختن امنیت ملی

تهران اعالم کردند که نظارت  سیمقامات پل، 1398دی  26در 

با هدف  اندآغاز کرده را یاجتماع یهابر شبکه ایگسترده

 تیدر حما ییهاهیانیکه ب یهمه کسان یقانون گردیو پ ییشناسا

 .کنندیمنتشر م «یرقانونیاجتماعات غ»از به اصطالح 
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قانونی در رابطه با حقایق ادعا  معیار و مالحظات -پیوست دوم

 شده

 

 اشحق حاکمیت ایران بر حریم هوایی -یک

دولت محترم جنابعالی را  در ارتباط با ادعاها و مالحظات فوق،

به  دهم که قابل اطالقبه قواعد و معیارهای مرتبطی ارجاع می

 موضوعاتی است که موقعیت توصیف شده در باال پیش آورده است.

خواهم این را یادآور شوم که بر اساس قانون هوانوردی، نخست می

هر حکومتی دارای حق حاکمیت کامل و انحصاری بر حریم هوایی 

دارد که سرزمینش است. ماده یکم کنوانسیون شیکاگو اظهار می

شناسند که این موضوع را به رسمیت میهای طرف قرارداد حکومت»

هر حکومت دارای حق حاکمیت کامل و انحصاری بر حریم هوایی 

به عالوه باید این نکته ذکر شود که اصل حق «. سرزمینش است

اش، تنها یک قاعده منتج از حاکمیت یک حکومت بر حریم هوایی

به  الذکر نیست، بلکه یک اصل متداول قابل اطالققراردادهای فوق

 35باشد.صورت عام می

باید از توسل »ها المللی هوانوردی، همه حکومتتحت قانون بین

بر علیه هواپیمای غیرنظامی در حال پرواز  به استفاده از سالح

اجتناب ورزند... و در صورت رهگیری، زندگی سرنشینان هواپیما 

و ایمنی هواپیما نباید به خطر بیفتد. این شرط نباید به 

را که در منشور  هاتعبیر شود که حقوق و التزامات حکومتصورتی 

  36«تغییر دهد. نحویسازمان ملل تعیین گردیده به

نظیر ، هاها شماری از صالحیتحق حاکمیت بر حریم هوایی به حکومت

فراز آن ممنوع است )منطقه  ای که پرواز برتعیین نواحی

ایمنی  ل  تضمینبخشد، اما برخی الزامات را هم، مثمی ،ممنوعه(

برعهده ، و اجرای تحقیقات ایمنی هاهوانوردی درون قلمرو آن

تواند به دلیل هر کشور طرف قرارداد می»گذارد: آنان می

ضروریات نظامی و یا ایمنی عمومی، به شکل یکسان پرواز 

فراز برخی مناطق سرزمینش  هواپیماهای کشورهای دیگر را بر

این شروط به حکومت این   37...(«.)محدود ساخته یا  منع نماید 

دهد تا اگر باور داشته باشد که پرواز یک هواپیما بر حق را می

فراز سرزمینش ممکن است همراه با خطرات امنیتی یا ایمنی 

ابعاد و پراکندگی مناطق پرواز ممنوع  38باشد، مانع از آن شود.

ه باید به نحوی منطقی تعیین شود تا موانع غیرضروری بر سر را

                                                           
/  ۱۱۸-۱۱۳( ۱۳۹۸) ۴۳مجله مقاالت کنفرانسی تحقیقات حمل و نقل   35

Transportation Research Procedia 43 (2019) 113–118 
( / ۱۳۸۵در دو جا )الف( )اضافه شده در  ۳کنوانسیون شیکاگو، ماده   36

Chicago Convention, Article 3 bis (a) (added in 2006) 
 ۹همان، ماده   37
/  ۱۱۸-۱۱۳( ۱۳۹۸) ۴۳مجله مقاالت کنفرانسی تحقیقات حمل و نقل   38
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ای در های ممنوعهناوبری هوایی ایجاد نکند. تعیین چنین حوزه

قلمرو یک حکومت طرف قرارداد و نیز هرگونه اصالحیه متعاقب 

کننده قرارداد های امضاتر به اطالع سایر حکومتباید هر چه سریع

 المللی هوانوردی غیرنظامی برسد.و سازمان بین

 

لی هوانوردی، در درجۀ نخست الملبنابراین از دیدگاه قانون بین

این حقیقت که حکومت تعهدات خود را برای تأمین امنیت آمدوشد 

هوایی بر فراز سرزمینش برنیاورده و در درجۀ دوم، این حقیقت 

تواند به مسئولیت میاند که مسئولین آن باعث یک سانحه شده

  39حکومت در قبال یک حادثه دامن بزند.

 

 الزام به رعایت و حفاظت حق زندگی افراد - دو

خواهم الزامات دولت محترم جنابعالی را به رعایت و حفاظت می

های غیرنظامی در حریم هوایی این از جان کسانی که در هواپیما

کشور هستند، و به عنوان بخش محوری این الزامات، تحقیق کامل 

 آور شوم.دربارۀ هر مورد از دست رفتن جان افراد را یاد

دارد که المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر میماده ششم میثاق بین

این «. حیات هیچ کس نباید به صورت خودسرانه سلب شود»

ترین حقی است که عدول از آن حتی در شرایط مناقشات عالی»

های اضطراری عمومی که حیات یک ملت را مسلحانه و سایر وضعیت

)کمیته حقوق بشر، « مجاز نیست. وجهکند، به هیچ تهدید می

ملزم است که بر اساس ماده »ومت (. حک۲، پاراگراف ۳۶نظرعمومی 

حقوق همه افرادی را که داخل قلمروش هستند و تمام کسانی ، ۶

گیرند، یعنی کسانی که حکومت اش قرار میرا که تحت حوزه قدرت

مندی آنان از حق حیات ِاعمال قدرت یا کنترل مؤثر بر بهره

 (۶۳، پاراگراف ۳۶)نظر عمومی « دارد، رعایت و تضمین کند.

درگیر شدن در رفتاری که منجر به محروم »ها باید از حکومت

)نظر « شود پرهیز کنندمی حق حیاتساختن خودسرانه افراد از 

چنین باید از حق حیات افراد ها همحکومت( ۶پاراگراف  ۳۶عمومی

کننده زندگی که به طور هدیدهای تتهدیدات و وضعیت»در برابر 

توانند منجر به از دست دادن بینی هستند و میمعقولی قابل پیش

مفهوم خودسرانگی نباید »محافظت نمایند. « افراد شوند جان

کاماًل مساوی با "خالف قانون" قرار داده شود، بلکه باید به 

عدالتی، بیتری تفسیر شود تا عناصر عدم تناسب، صورت گسترده

طور عناصر پذیری و روند مقتضی قانونی و همینبینیعدم پیش

، ۳۶)نظر عمومی« بودن، ضرورت و تناسب را شامل گردد.منطقی

 (۱۲پاراگراف 
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، از «المللی بشردوستانهناهمخوان با قانون بین»های عملکرد

 ۶ناقض بند « گری و تناسبکوتاهی در ِاعمال اصول پیش»جمله 

هایی که عالوه، حکومت(. به۶۴، پاراگراف ۳۶هستند )نظر عمومی 

المللی که عنوان تهاجمی در قانون بینبه در اعمال تعریف شده»

دادن جان افراد شود شرکت جویند، به خودی خود منجر به از دست

نتوانند تمام »هایی که حکومت«. کنندمیثاق را نقض می ۶ماده 

شان از طریق المللی اقدامات معقول را برای حل اختالفات بین

آمیز به عمل آورند، ممکن است در برآورده ساختن های صلحروش

شان به تضمین حق زندگی افراد دچار شکست شده الزام مثبت

 ( ۷۰، پاراگراف  ۳۶)نظر عمومی« باشند.

 

 آور و اشتباهاتاستفاده عامدانه از نیروی قهریه مرگ - سه 

 

رفتن جان بشر هر گونه از دستالمللی حقوق بر مبنای قانون بین 

افراد که نتیجه استفاده از قوه قهریه بدون مطابقت اکید با 

ناپذیر است. اصل باشد توجیه اصول نیاز، تناسب و احتیاط

کاربرد قوه قهریه توسط مقامات اجرای قانون را تنها  ،ضرورت

است محدود « اکیدًا ضروری»شان چه جهت اجرای وظایف به آن

جز برای دفاع از آور سازد. آنان نباید از نیروی قهریه مرگمی

الوقوع جانی یا خود یا دفاع از دیگران در برابر تهدید قریب

ب جرائم سنگین که گیری از ارتکاآسیب جدی، برای پیش

حامل دربرگیرنده تهدید جانی جدی است، برای دستگیری کسی که 

کند، یا برای چنین تهدیدی است و در برابر آنان مقاومت می

های با شیوهگیری از فرار چنین شخصی، و تنها هنگامی که پیش

 تأمین این مقاصد ناکافی باشد استفاده کنند.برای شدت کمتر 

و در ادامه  1398ماه دی 17ت این است که شامگاه اس بدیهیآن چه 

در حقیقت، آن ماه یک وضعیت کالسیک حفظ نظم نبود. دی 18آن صبح 

ها آمده مقامات رسمی مختلف از یک وضعیت جنگی طور که در گزارش

سخن گفتند. زمینه و موقعیت در این مورد واجد اهمیت است. 

دقیق علمی نیست و قابل دادن به تهدیدها یک موضوع واکنش نشان

ها بخواهند جانب احتیاط را نگه دارند. در درک است که دولت

الزام »المللی حقوق مدنی و سیاسی میثاق بینحقیقت، ماده ششم 

از جمله با دارد تا جان افراد را، مثبتی بر حکومت وضع می

گیرانه در برابر خطر جانی واقعی های پیشاستفاده مؤثر از روش

وجود و ماهیت یک وضعیت » 40«.ری  ناشی از یک حمله حفظ کندفو و 

تواند... کند میالعاده عمومی که جان یک ملت را تهدید میفوق

                                                           
مجلس لردها، مجلس عوام، کمیته مشترک در موردحقوق بشر، سیاست دولت در   40

، ۱۳۹۵-۱۳۹۴مند ، گزارش دوم نشست مورد استفاده از پهبادها برای کشتن هدف
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خصوص که منجر به هدر تعیین خودسرانه بودن یک عمل یا قصور ب

اقدامات  ۀدامن از دست رفتن جان افراد شده و همچنین در تعیین

« های حکومتی باید به عمل آورند نقش داشته باشدمثبتی که طرف

 (.۶۷، پاراگراف ۳۶)نظر عمومی 

ای و موقعیتی، رجعت به ، تحلیل زمینه752زمینه شلیک به پرواز 

کند. این به سایر منابع قانون و تفسیری هدفمند را طلب می

ک تحلیل معنی ارزیابی ضرورت، تناسب و احتیاط از طریق ی

موقعیتی است که محل، شرایط، احتمال مقاومت مسلحانه و 

چنین به این هم  41را در نظر بگیرد.ریزی به کار رفته برنامه

بار از نیروی قهریه هنگامی که این معناست که استفاده مرگ

تناسب را به ضروری نباشد، احتمال به بار آوردن صدمات بی

آن به شیوه معقول از طریق  همراه داشته باشد و یا بتوان از

قابل توجیه یا مجاز  ،گیرانه ممکن اجتناب کرداقدامات پیش

 42نیست.

برای ارزیابی خود از ضرورت و  (EHCR)دادگاه اروپایی حقوق بشر 

است و از این لحاظ راهنمای ای تعریف کردهتناسب، زمینه

بر  ،از نیروی قهریه هاحکومت ۀسودمندی را جهت ارزیابی استفاد

آورد. به عنوان های حقوق بشر مشابه، فراهم میاساس کنوانسیون

مثال این دادگاه در پرداختن به تروریسم این موضوع را تصدیق 

جایی که مسئولین باید تحت فشار زمانی شدید عمل »کند که می

کردند و در جایی که کنترل آنان بر موقعیت در حداقل بوده می

شاید صرفًا یک امر غیرممکن باشد معیار ضرورت محض « است

شان ها در محافظت از مردمهای پیش روی حکومتدادگاه از دشواری»

شدت آگاه است و پیچیدگی این معضل در برابر خشونت تروریستی به

 43«کند.را تصدیق می

به عنوان نمونه، در پرونده ایسایِوا، یوسوپووا و بازاِیوا 

هوایی غیرگزینشی کاروانی از علیه روسیه، که به بمباران 

افراد غیرنظامی در حال ترک گروزنی، پایتخت جمهوری چچن، در 

شد، دادگاه اروپایی حقوق بشر به این مربوط می ۱۳۷۸مهر ماه 

نتیجه رسید که عملیات با احتیاط مقتضی در مورد جان شهروندان 

ریزی و اجرا نشده بود. بنابراین این موضوع نقض عادی برنامه

دادگاه اروپایی  44مورد فینوِگنوف لزامات ذاتی حق حیات بود. درا

حقوق بشر حکم داد که زمانی که حکومت روسیه برای پایان دادن 

گیری در یک تئاتر از گاز استفاده کرد نقض به بحران گروگان

حقوق بشر به وقوع نپیوسته بود، چرا که مسئوالن تحت فشار زمان 
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ها بر موقعیت در حداقل بود. دادگاه کردند و کنترل آنعمل می

توانستند با توجه به شرایط به نحو دریافت که مسئولین می

باشند که خطری واقعی و جدی جان  معقولی به این نتیجه رسیده

کرده و استفاده از ها را( تهدید میافراد )در این مورد گروگان

 است.  ناپذیر بودهبار دیر یا زود اجتنابگقوۀ قهریه مر

 ویک اشتباه بود  752اما در این مورد، هدف قرار دادن پرواز 

اشتباِه »این امر موضوع مسئولیت حکومت و فرد را زمانی که 

کشد. مفهوم اشتباه موضوعی هم در در کار بوده پیش می «موضوعی

المللی جایگاه سیستم قضایی ملی و هم در سیستم قضایی بین

المللی حقوق بشر، یکی از حقوقی دارد. طبق قانون بین

توان در دادگاه اروپایی حقوق ترین نظریات حقوقی را میپیشرفته

رد اشتباه و بشری یافت که نظریه حقوقی مستحکمی را در مو

بار مقرر داشته است. به همین استفاده از نیروی قهریه مرگ

شود. به عالوه، نظریه قضایی جا ارائه میدلیل این نظریه در این

 این دادگاه در اوکراین هم دارای اثر اجرایی است.

در اینجا  45کنتصمیم دادگاه اروپایی حقوق بشر در مورد مک

کرد که رد، دادگاه باید تعیین میموضوعیت ویژه دارد. در آن مو

آیا حکومت، نیروی قهریۀ معقولی را علیه سه مظنون عضو ارتش 

شدن نه مسلح بودند و یک هنگام کشتهآزادیخواه ایرلند که هیچ

نه وسیله انفجاری یا بمبی به همراه داشتند به کار برده است 

 یا خیر. دادگاه تشخیص داد که جهت تعیین تخطی از حق حیات

ریزی عملیات، تحقیقات مربوط به آن و نیز افراد، باید برنامه

 اجرای آن در عالم واقع را مورد بررسی قرار بدهد.

در رابطه با مورد اول، دادگاه معین کرد که محروم ساختن 

بار خصوص هنگامی که نیروی قهریه مرگافراد از حیات، به

ترین یقعامدانه مورد استفاده قرار گرفته، باید تحت دق

تحقیقات قرار گیرد و نه تنها اعمال عوامل حکومت که نیروی 

اند، بلکه کلیه شرایط پیرامونی از جمله قهریه به کار برده

ریزی و کنترل اعمال تحت بررسی در مواردی همچون برنامه

نظرگرفته شود. دادگاه تشخیص داد که رعایت و حفاظت حق حیات 

گذارد که در حکومت میافراد این وظیفه را بر عهده 

تروریستی دهی و کنترل حفظ نظم عملیات ضدریزی، سازمانبرنامه

را « احتیاط مناسب»)یا طبق نظریه قضایی بعدی، عملیات نظامی( 

به عمل آورد و سعی کند نه تنها از جان کسانی که ممکن است 

بلکه همچنین در صورت امکان از  ها شوند،قربانی اعمال تروریست

گونه که کروف به همان .ها هم حفاظت به عمل آیدجان خود تروریست

اگر حکومت بتواند به نحو معقولی »است: طور خالصه بیان کرده

دهی کند تا بدون به مخاطره ای سازمانعملیات را به شیوه

                                                           
(، ۱۹۹۵) ۱۳۷۴کن و سایرین علیه بریتانیا، دادگاه اروپایی حقوق بشر، مک  45

 ، قابل دسترسی در ۹۱/۱۸۹۸۴دادخواست شماره 

-v-OTHERS-AND-McCANN-Cmpl-content/uploads/2017/08/Texto-sgentium.ufsc.br/wphttp://iu

UK.pdf 

http://iusgentium.ufsc.br/wp-content/uploads/2017/08/Texto-Cmpl-McCANN-AND-OTHERS-v-UK.pdf
http://iusgentium.ufsc.br/wp-content/uploads/2017/08/Texto-Cmpl-McCANN-AND-OTHERS-v-UK.pdf
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ها یا انداختن عموم یا مقامات مجری قانون از کشتن تروریست

وظف است تا این کار را انجام م مظنونین دیگر اجتناب شود،

دهد. آن چه بنا بر معیار "ورای هر شک معقول" الزم است به 

اثبات برسد صرفًا این است که با توجه به حقایقی که در آن 

های معقولی چنین هماهنگیزمان بر مسئوالن معلوم بوده، 

توانسته به عمل آمده باشد. اگر چنینی موضوعی ثابت شده می

نقض قانون رخ  ها به عمل نیامده باشد،ین هماهنگیباشد و ا

 46«داده است.

صادقانه سربازان »در مورد اجرای عملیات، دادگاه پذیرفت که 

ها داده شده که با  توجه به اطالعاتی که به آن باور داشتند

بود ضروری بوده که به مظنونین شلیک کنند تا آنان را از 

باز دارند. سنگین جانی  بارآوردن تلفاتانفجار بمب و به

 اطاعت از دستورات مافوقبنابراین آنان اعمالی را که در 

انجام دادند، جهت حفظ جان افراد بیگناه مطلقًا ضروری تشخیص 

، تأکید اضافه شده(. دادگاه نتیجه ۲۰۰داده بودند )پاراگراف 

ای باشد که  هنگامی که عمل مبتنی  بر باور صادقانه»گرفت که 

در آن موقع معتبر تصور شده اما بعدًا مشخص  ل مقبولیدالیبه 

 47«.استشود که اشتباه بوده، نقض حق حیات صورت نپذیرفته می

باور »باید مؤید « دالیل مقبول»با الزامی ساختن این که 

 کرد که هر باوری،باشند، دادگاه این نظر را رد می« صادقانه

ند تحت قوانین توامعقول باشد، میهر اندازه هم که غیر

المللی گرفتن جان یک فرد را توجیه کند. به بیان دیگر، بین

اشتباه موضوعی باید هم صادقانه و هم معقول باشد تا حکومت را 

باوری که بر دالیل معقول  48به صورت کامل مبر ی سازد.

تواند مبنای نمی نباشدپذیر به صورت عینی( استوار )توجیه

بار فراهم کند: نیروی قهریه مرگمشروعی برای استفاده از 

ای صریح و پایدار دادگاه این است که مفهوم قانون پرونده»

استوار باشد تا مقتضیات « دلیل مقبول»باور صادقانه باید بر 

(. هرگونه دفاع از قتل حکومتی ۲را برآورده سازد ) ۲ماده 

این مبتنی باشد.  پذیر به صورت عینیتوجیهباید بر دالیل 

اعتبار اجرایی کافی به  ی عینی است که وجود آن برای دادنآزمون

. این امر به درستی ضروری است ۲حقوق قربانیان تحت ماده 

به کار برند  معقولدارد تالشی افسران مجری قانون را ملزم می

بار واقعیات صحیح را تا پیش از تمسک به نیروی قهریه مرگ

، «باور صادقانه و معقول»بنابراین در یافتن  49«تعیین سازند.

                                                           
 (۲۰۰۶) ۱۳۸۵، شورای اروپا، ۸دووه کورف، کتابچه راهنمای حقوق بشر شماره  46
(، ۱۹۹۵) ۱۳۷۴کن و سایرین علیه بریتانیا، دادگاه اروپایی حقوق بشر، مک 47

 )تأکید اضافه شده( ۲۰۰ ، پاراگراف۹۱/۱۸۹۸۴دادخواست شماره 
رجوع کنید به میالنوویچ، اشتباهات موضوعی به هنگام استفاده از نیروی  48

 المللی: بخش اول، قابل دسترس دربار در قانون بینقهریه مرگ

. /i-part-law-international-in-force-lethal-using-when-fact-of-https://www.ejiltalk.org/mistakes 

 
الث در پرونده آرمانی مداخله کمیسیون برابری و حقوق بشر به عنوان طرف ث 49

 ۰۸/۵۸۷۸دا سیلوا در برابر بریتانیا، دادخواست شماره 

https://www.ejiltalk.org/mistakes-of-fact-when-using-lethal-force-in-international-law-part-i/
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معیار معقول بودن به جای تمرکز بر خوِد باور بر این متمرکز 

 است که آیا نحوۀ شکل گرفتن این باور معقول است یا خیر.

به  50(IHLرویکرد مشابهی در قانون حقوق بشری بین الملل )

د که مطابق شود یافت شالمللی اعمال میبین صورتی که بر مناقشات

آن یک اشتباه مشروع باید از هر دو آزمون صداقت و معقول بودن 

تواند انجام شود که اصول بگذرد. یک حمله تنها زمانی می

گیری در حمله، تمایز بین اهداف غیرنظامی و نظامی و تناسب پیش

ای که نتواند تمام احتیاطات الزم را را رعایت کند. طرف مناقشه

المللی حقوق بشر مسئول ر برابر نقض قانون بینبه عمل آورد د

خواهد بود، حتی اگر هدف قرار دادن غیرنظامیان یا اهداف 

بنا به  51انجام شده باشد. غیرنظامی با حسن نیت )معیار صداقت(

رسد نتیجه این تحلیل این بود که به نظر می»اظهار میالنوویچ 

بار قهریه مرگالمللی حقوق بشر استفاده از نیروی قانون بین

علیه غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامیان را که ناشی از اشتباه 

دهد. پوشی قرار میمنطقی باشد مورد چشم وموضوعی صادقانه 

پوشی قرار اشتباهات موضوعی صادقانه اما غیرمنطقی مورد چشم

المللی حقوق گیرند، چرا که الجرم ناقض فرامین قانون بیننمی

  52«گیری هستند.بشر در مورد پیش

 مونترآلالملل هوانوردی طبق ماده یک )ب( کنوانسیون قانون بین

اگر به صورت غیرقانونی و عامدانه... »دارد یک فرد که مقرر می

« مرتکب جرم شده است صدمه بزند، پروازیک هواپیمای در حال به 

الزاماتی را در رابطه با حق حیات مسافران غیرنظامی ِاعمال 

کلیه اقدامات »دارد تا کنوانسیون حکومت را ملزم میدارد. می

گیری از چنین اعمالی به کار بندد را برای پیش« قابل اجرا

کند که آیا تصریح نمی مونترآل((. اما کنوانسیون ۱) ۱۰)ماده 

هایی قابل اطالق است یا اصل اشتباه موضوعی به چنین موقعیت

 در مونترآلوانسیون خیر. کنوانسیون پکن که برای جایگزینی کن

نظر گرفته شده، با این نیت که عملیات نظامی توسط قانون 

المللی حقوق بشر و کنوانسیون شیکاگو )و به تبع آن، اصول بین

شود، این ها در مورد اشتباهات موضوعی( پوشش داده میآن

سازد. اما خارج می )ب( ۱های ماده ها را از حوزه ممنوعیتفعالیت

است  جنابعالی کنوانسیون پکن را به تصویب نرسانده دولت محترم

                                                           
به طور کامل شرح داده شده، مشخص « A/HRC/44/38»همان طور که در گزارش من   50

المللی وجود داشت. نیست که آیا در زمان شلیک موشک یک درگیری مسلحانه بین

دال یرانی حکایت از یک ذهنیت با این حال بیانیه صادر شده از سوی مقامات ا

وضعیت جنگی، هر چند نه از لحاظ آمادگی، در بین مسؤولین نظامی دارد. بر 

مند، تأکید بر ای و موقعیتی و تفسیر هدفبنابراین به منظور تحلیل زمینه

 الملل واجد اهمیت است.تحت قانون بین« اشتباهات»معیارهای مربوط به 

 
51-bombing-nato-review-established-committee-prosecutor-report-https://www.icty.org/en/press/final 

federal#IVB2-against-campaign 

 OP,. cit. 47نید به میالنوویچ، رجوع ک
بار در میالنوویچ ، اشتباهات موضوعی به هنگام استفاده از نیروی قهریه مرگ 52

 المللی: بخش اول، قابل دسترسی در:قانون بین

 /i-part-law-international-in-force-lethal-using-when-fact-of-https://www.ejiltalk.org/mistakes  
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هنگامی که ایاالت متحده هواپیمای مسافربری  ،هاو بنا به گزارش

به اشتباه سرنگون ساخت تقاضا کرده بود تا  ۱۳۶۷ایران را در 

 53اعمال گردد. مونترآلبرای تعیین دولتِ مسئول، کنوانسیون 

نظارتی وجود دارد که در ارتباط با این موضوع یک اصل قضایی 

که بنا بر ظاهر امر یک هواپیمای  کنداز این دیدگاه حمایت می»

عامدانه حریم هوایی را نقض مسافربری، چه عامدانه و چه غیر

کرده باشد، نباید به عنوان یک تهدید نظامی به حاکمیت ارضی 

 54«در آن حد که نابودی هواپیما را توجیه سازد تلقی شود.

به منظور جلوگیری از  ،منشور سازمان ملل متحد ۵۱طبق ماده 

گناه، های بیاستفاده غیرقانونی از نیروی قهریه و حفظ جان طرف

د باید به صورت عینی ضروری باشد. هر دستورالعمل دفاع از خو

تواند مشوق استفاده از اعمالی شود که به ادعای دفاع می دیگری

ن حاال هم  بیش از حد پذیرند، اعمالی که همیاز خود صورت می

طور که دیوان همان 55.گیرندآزادانه مورد استفاده قرار می

الملل این که مطابق قانون بین»الملل دادگستری بیان داشته بین

شده به ادعای دفاع از خود باید برای این مقصود اقدامات انجام

)دفاع از خود( ضروری باشند یک الزام اکید و عینی است و جایی 

  56«گذارد.باقی نمی "دیداقدام به صالح"برای هیچ گونه 

معیارهای فوق به مسوؤلیت حکومت اطالق  ،المللیانین بینطبق قو

المللی و ملی که متمرکز بر مسئولیت شود. قانون کیفری بینمی

درجه باالیی از  بار است،فردی در استفاده از نیروی قهریه مرگ

تواند هم می حتی در آن شرایطدارد و مسئولیت را ضروری می

هایی که برای اجتناب از ریگیمنطقی بودن اشتباه و هم  پیش

 اشتباه به عمل آمده را مد نظر قرار دهد.

                                                           

cij.org/en/case/79-https://www.icj 
کنوانسیون مونترآل به طورآشکار بیان نمی دارد که آیا ممنوعیت نابودی  53

پیمای غیرنظامی، شامل حمالت نظامی هم می شود  یا خیر. مراجعه کنید به هوا

استفاده از نیروی قهریه علیه هواپیمای غیر نظامی، قابل دسترسی در: تَرپ،

/aircraft-civil-against-force-of-https://www.ejiltalk.org/uses ها بسته به منافع خود در حکومت

 اند.این مورد مواضع متضادی گرفته
خطوط هواپیمایی کره  ۰۰۷فاروق حسن، تحلیل قانونی شلیک به پرواز شماره  54

/       (۱۹۸۴)  ۵۵۵ژورنال قانون و تجارت هوایی،  ۴۹توسط اتحاد شوروی، 

Farooq Hassan, A Legal Analysis of the Shooting of Korean Airlines Flight 007 by the Soviet Union, 

49 J. Air L. & Com. 555 (1984) 
به عنوان مثال رجوع کنید به میالنوویچ، ، اشتباهات موضوعی به هنگام   55

بخش دوم، قابل  المللی:بار در قانون بیناستفاده از نیروی قهریه مرگ

law-international-in-force-lethal-using-when-fact-of-https://www.ejiltalk.org/mistakes-دسترسی در  

/ii-part 
های اسالمی ایران علیه ایاالت متحده(، داوری، گزارش سکوهای نفتی )جمهوری  56

؛ رجوع کنید به مواد ۷۳(، پاراگراف ۲۰۰۳) ۱۳۸۲المللی دادگستری دیوان بین

المللی، با ها نسبت به اعمال ناصواب بیننویس در مورد مسؤولیت حکومتپیش

اش هسویحکومتی که به بر مبنای ارزیابی یک)» ۳، پاراگراف ۴۹تفسیر، ماده 

خطرهای حاصل از آن را پذیرا  شود،از موقعیت به اقدامات متقابل متوسل می

 «(شود.می

https://www.icj-cij.org/en/case/79
https://www.ejiltalk.org/uses-of-force-against-civil-aircraft/
https://www.ejiltalk.org/mistakes-of-fact-when-using-lethal-force-in-international-law-part-ii/
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حمله به  عامدانه معطوف ساختن ][»( ب اساسنامۀ ُرم ۲) ۸ماده 

که در مخاصمات شرکت  اینظامیجمعیت غیرنظامی یا افراد غیر

 ۳۲دهد. ماده را معادل یک جنایت جنگی قرار می« مستقیم ندارند

اشتباه »دارد که پردازد، مقرر میمی ( که به اشتباهات۱)

ای باشد که الزمه انجام گاه که نافی عنصر ذهنیموضوعی، تنها آن

تواند مبنای مستثنی سااختن از مسئولیت جنایی جنایت است، می

گونه که الملل متداول، آنتحت قانون کیفری بین«. قرار گیرد

شریح شده، به المللی کیفری یوگسالوی سابق تتوسط دادگاه بین

رسد که افراد اگر در اجرا و یا صدور دستور یک حمله با نظر می

توانند به طور بالقوه مجرم به احتیاطی عمل کرده باشند میبی

اهمال صرف برای اثبات یک جنایت   57انجام جنایات جنگی باشند.

   58جنگی کافی نخواهد بود.

 

های تلویحی ذیل گیرینتیجهتحلیل و بررسی فوق، زمینه را برای 

در موردی که اشتباه موضوعی منجر به از دست رفتن جان افراد 

شان مسئولیت کامل در ها و عواملحکومت -سازدشود فراهم میمی

به طور »بار از نیروی قهریه قبال استفاده عامدانه و مرگ

 را بر عهده دارند مگر این که ثابت شود که:« اشتباه

ها یک این باور صادقانه و معقول که هدف آن با عاملین -۱

اند، باوری معقول که تا حد باشد عمل کردهتهدیدی حیاتی جدی می

گیرانه اتخاذ شده آزموده شده تا های پیشزیادی بر مبنای گام

بتوان اظهار داشت که این باور بر مبنای صحیحی استوار بوده 

 است. و

را به عمل آورده بود تا   الزمهای گیریخود حکومت تمامی پیش -۲

های منطقی اش برای گرفتن تصمیماطمینان حاصل نماید که عوامل

 از آمادگی کافی برخوردارند.

 

                                                           
الملل ، ژورنال قانون بین«هدف قرار دادن و مفهوم نیت»جی دی اوهلین،   57

قابل دسترسی در: ، ۹۹تا  ۹۲(، صفحات ۲۰۱۳) ۱، شماره ۳۵میشیگان، دوره 

https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&

article=1026&context=mjil 
 

     J.D.Ohlin, “Targeting and the Concept of Intent,” Michigan Journal of International Law, Vol. 

35, Issue 1 (2013) at 92-99 available at 

https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&

article=1026&context=mjil 
 
دو هون، سیر کردن در افق های قانونی، وکالت پرونده فاجعه، ژورنال   58

، قابل ۱۱۹-۹۰(، صفحه ۸۴) ۳۳، ۲۰۱۷المللی و اروپایی اوترخت، قانون بین

 MH17  https://www.utrechtjournal.org/articles/10.5334/ujiel.368/#n15دسترسی در:

    De Hoon, Navigating the Legal Horizon: Lawyering the MH17 Disaster, Utrecht journal of 

available at   119 –33(84), pp.90uropean law, (2017) international and E

https://www.utrechtjournal.org/articles/10.5334/ujiel.368/#n15 
 

https://www.utrechtjournal.org/articles/10.5334/ujiel.368/#n15
https://www.utrechtjournal.org/articles/10.5334/ujiel.368/#n15
https://www.utrechtjournal.org/articles/10.5334/ujiel.368/#n15


47 

 

 752اشتباهات موضوعی و پرواز  - چهار

به طور عمدی  752ها شکی در این نیست که پرواز به گزارش بنا

لی هدف قرار توسط یگان سیار سپاه پاسداراِن دولت محترم جنابعا

گرفته است: این یگان قصد نداشته به هدف دیگری شلیک کند. این 

و مسافرین و خدمه پروازش را هدف قرار  752یگان عامدانه پرواز 

طور که باالتر این موضوع مورد داد و به آن شلیک کرد. همان

تأکید قرار گرفت، دولت محترم جنابعالی آشکارا ذکر کرد که 

را انجام  752پاسداران که حمله به پرواز  پرسنل نظامی سپاه

دادند با باور به این که هواپیما، یک موشک آمریکایی در حال 

الوقوع نسبت به ها و بنابراین تهدیدی قریبآمدن به سوی آن

حقایق  شدند.« اشتباهات»زندگی آنان و ایران است، مرتکب برخی 

 میزانهیت و هایی را در مورد مامربوط به شلیک موشک، پرسش

آورد که نه تنها با مسئولیت افرادی که شلیک را ها پیش مینیت

انجام دادند، بلکه با مسئولیت سلسله مراتب فرماندهی و 

 کند:چنین مسئولیت حکومت سر و کار پیدا میهم

آیا می توان چنینی اشتباهاتی را صادقانه و/یا منطقی  -۱

 توصیف کرد؟

 از اشتباهات باورپذیر است؟ای آیا توضیح مجموعه -۲

ترین توجیه پذیرفتنی« اشتباهات»اگر چنین به نظر برسد که  -۳

برای شلیک باشد، اشتباهات عامالن به عنوان افراد مستقل چه 

های حکومت در قبال رعایت حال مسافرین و تأثیری بر مسئولیت

 تواند داشته باشد؟و محافظت از آنان می 752خدمه پرواز 

 

 ای از اشتباهات غیرمنطقیمجموعه (1

ها، دولت محترم جنابعالی اطالعات کافی برای بنا به گزارش

فکر چه با خودشان واقعًا سپاه پاسداران تعیین این که خدمه 

المللی عرضه نکرده است. تا آن جا که به جامعه بین اندکرده

و هیچ مدرک اعضای گروه نظامی با  دانم، هیچ مصاحبه عمومیمی

های پلیس یا ای از مصاحبهرض دید عموم گذاشته شدهدر مع

ها موجود نیست. بنابراین تعیین این که آیا این دادستان

باورها صادقانه بوده است یا خیر دشوار است. به عالوه، هیچ 

ها و دستورات سازیگونه اطالعاتی در مورد ماهیت دقیق توجیه

های به سر پست های نظامی در زمانی کهدریافت شده توسط یگان

خود در تهران و اطراف آن فرستاده شدند در اختیار عموم قرار 

داده نشده است. اقدامات عملیاتی متعارف بنا به گزارشات به 

توان این پرسش را مطرح ساخت که بودند که منطقًا میحدی نقض شده

در شامگاه پیش از شلیک توسط سلسله  آیا این اقدامات اجرایی
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و  بودند تغییر یا تخفیف یافتهسپاه پاسداران دهی مراتب فرمان

های نظامی گفته شده بود که حتی اگر نتوانند تمام آیا به دسته

 تأییدات الزمه را بگیرند به هدف شلیک کنند. 

شماره یک این  پیوستدر رابطه با اطالعات دریافت شده که در 

به  دارد نامه تشریح شده، اطالعات منتشره توسط مسئولین اشاره

شماری تخطی از اقدامات متعارف که خود  ناتوانی آشکار در 

گیرانه را پررنگ می سازد. برای نمونه: پایبندی به اصول پیش

چگونه واحد موشکی در تشخیص هواپیما دچار اشتباه شد و چرا  -۱

اقدامات متعارف برای چک کردن خصوصیات هدف مشخص نساخت که این 

چگونه و یا چرا چنینی خطای فاحشی  -۲ 59؟هواپیما یک موشک نیست

سازی توسط افراد دسته نظامی یا سایرین تشخیص داده در کالیبره

حاکی از  ،ها چنین اشتباهی رخ دادهگزارش طبقنشد. این که 

توان به معضالت مهمی در نحوه آموزش و نظارت است که می

 فرماندهی نظامی نسبت داد.

های گیریتاهی در اتخاذ تمام پیشگر کواطالعات دریافتی نشان

و هم از سوی دیگران، از  سیارممکن، هم از جانب نفرات واحد 

معادل تواند جمله افراد درون سلسله مراتب فرماندهی است که می

المللی حقوق گیری، چه قانون بیناحتیاطی باشد. این نتیجهبی

گیرد و  بشر به عنوان چارچوب اجرایی حقوقی مورد استفاده قرار

دوستانه، صدق خواهد کرد. یک اشتباه المللی بشرچه  قانون بین

ها و گیری)وضعیت ذهنی( که منطقی  نباشد )پیش« صادقانه»

اقدامات متعارف( ممکن است ماهیت و میزان مسئولیت مجرمانه 

های حکومت تأثیری افراد دخیل را تخفیف دهد، اما بر مسئولیت

 ندارد.

 یریگکوتاهی در پیش  (2

 

 کوتاهی در بستن فرودگاه و صدور نوتام )اخطار به خلبانان(

ضروری است که نه تنها اعمال سربازانی که به طور مستقیم 

تمام شرایط »گناه را به قتل رساندند، بلکه بی غیرنظامیان

بر عملیات مورد « ریزی و نظارتبرنامه»از جمله « پیرامونی

در حیطه قدرتش اقداماتی »یک حکومت باید  60بررسی قرار بگیرد.

را اتخاذ کند که  بر مبنای یک ارزیابی معقول بتواند مانع به 

                                                           
موشک هدف را چه چیزی کند که اپراتور من دریافتم که گزارش ژوئن مشخص نمی  59

ماند که شاید اپراتورها تصور کرده است و بر این اساس این احتمال باقی می

 ۱۳۹۸دی  ۲۱شان هواپیمای دشمن بوده است. اما در که هدف اندباور داشته

زاده ذکر کرد که واحد موشکی، هدف را به عنوان یک موشک کروز فرمانده حاجی

یی کرد و دولت محترم شما چیزی در مورد کیلومتری شناسا ۱۹در فاصله 

 نادرستی این اطالعات ذکر نکرده است.
(، ۲۰۰۴[ )۱۳۸۳کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ماکاراتزیس علیه یونان، ]  60

 ۶۰-۵۹، پاراگراف ۹۹/۵۰۳۸۵دادخواست شماره 



49 

دست  که حکومتی ویژه هنگامیبه 61جان افراد شود.« خطر افتادن

احتیاط مناسب را در کنترل و »زند، باید یک عملیات می به آغاز

ی آن عملیات به کار بندد تا از جان افراد غیرنظام« دهیسازمان

عملیات دولتی، از جمله عملیات نظامی، باید به  62.شودمحافظت 

جلوی آسیب به  ،تا حداکثر ممکن»نحوی سازمان یابد که 

 63«شهروندان عادی را گرفته یا آن را به حداقل برساند.

در این مورد، این که آیا دولت محترم شما هنگامی که واحدهای 

رد حفظ جان مسافران ضدهوایی را به آن ناحیه منتقل ساخت در مو

با احتیاط درخور دست به عمل زده نیازمند بررسی آن  752پرواز 

هایی است که هم مقامات نظامی و هم مقامات غیرنظامی به گام

اند. کنوانسیون منظور تضمین امنیت هوانوردی غیرنظامی برداشته

های آن معیارهای موجود برای تضمین امنیت شیکاگو و پیوست

کند؛ این معیارها توسط یرنظامی را تشریح میپروازهای غ

گونه که در راهنمای ارزیابی خطر برای رهنمودهای ایکائو آن

عملیات هوایی غیرنظامی بر فراز یا نزدیک نواحی مناقشه )مدرک 

های نظامی/غیرنظامی در ، همکاری بخش۳۳۰بخشنامه  (، ۱۰۰۰۸۴

مات ایمنی در مربوط به اقدا مدیریت ترافیک هوایی، و راهنمای

های نظامی بالقوه پرخطر برای عملیات ارتباط با فعالیت

 64شود.هواپیمای غیرنظامی مندرج شده تکمیل می

ترین تصمیم حکومت این است که آیا حریم هوایی را باز نگه حساس

، هیأت  MH17دارد و یا خیر. متعاقب سرنگون ساختن پرواز 

مشخص ساختن »نیاز ایکائو و جامعه جهانی را برای ایمنی هلند، 

مورد «  شانها در ارتباط با ایمنی حریم هواییمسئولیت حکومت

ها درباره مواردی که در آن حریم تا حکومت»تأکید قرار دادند 

 65«هیچ شک و ابهامی نداشته باشند.هوایی باید بسته شود 

ها در اجرای تعهدشان است، چرا که حکومتسازی امری ضروری شفاف

                                                           
عثمان علیه بریتانیا، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، شورای اروپا،  61

 .۱۱۶پاراگراف 
کن و سایرین علیه بریتانیا، پاراگراف کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مک  62

۲۱۲ 
 ۴۱(،۲۰۰۵( )۱۳۸۴کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ایسایِوا علیه روسیه )  63

 ECHR, Isayeva v Russia/  ۱۸۳، پاراگراف ۳۸تحقیق دادگاه اروپایی حقوق بشر، 

(2005) 41 EHRR 38, para. 183; 

اشتباهات موضوعی به هنگام مراجعه کنید به میالنوویچ، ور کلی ، به ط

 المللی: بخش سوم،بار در قانون بیناستفاده از نیروی قهریه مرگ

      https://www.ejiltalk.org/mistakes-of-fact-when-using-lethal-force-in-international-law-part-iii/. 
 
ای دارند اما به تعیین این موضوع که این راهنماها ماهیتًا جنبه توصیه   64

کنند. آیا یک حکومت به وظیفه خود در زمینه احتیاط عمل کرده  ربط پیدا می

های راهنمای اقدامات ایمنی در ارتباط با فعالیترجوع کنید به ایکائو، 

، قابل ۱.۱ده نظامی بالقوه پرخطر برای عملیات هواپیمای غیرنظامی، ما

 .http://www.wing.com.ua/images/stories/library/ovd/9554.pdfدسترس در  
های متعاقب، پرواز بر فراز مناطق درگیری، توصیه»هیأت ایمنی هلند،   65

(، قابل دسترسی در ۲۰۱۹)فوریه  ۱۳۹۷بهمن  MH17 بررسی سقوط پرواز 

-up-follow---zones-conflict-over-https://www.onderzoeksraad.nl/en/page/4953/flying

crash-mh17-recommendations 
 

https://www.onderzoeksraad.nl/en/page/4953/flying-over-conflict-zones---follow-up-recommendations-mh17-crash
https://www.onderzoeksraad.nl/en/page/4953/flying-over-conflict-zones---follow-up-recommendations-mh17-crash
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به بستن حریم هوایی جهت حفظ جان افراد غیرنظامی کوتاهی 

کنند، بنابراین باید از طریق سازوکارهای قابل اجرا به این می

 تر و اجباری داد.تعهد شناخته شده جنبه صریح

ها و راهنماهای هدایتی است، اما ایکائو در حال اصالح پیوست

دارای ( ۱۳۹۸)دی  ۲۰۲۰از ژانویه  هایی که ا و توصیهمعیاره

کردند که جهت حفظ جان اعتبار اجرایی بودند، دولت را مقرر می

تر غیرنظامیان حریم هوایی را ببندد، و یا اگر اقدامات خفیف

بتواند از جان افراد به حد کافی محافظت کند، صدور یک نوتام 

و   خدمات ترافیک هوایی و حصول اطمینان از همکاری نزدیک بین

، حکومتِ ۹۵۵۴نظامیان را  مقرر داشته بودند. بر اساس مدرک 

خطرات بالقوه یا بالفعل را »مسئول خدمات ترافیک هوایی باید 

و تعیین کند که آیا باید از « مورد ارزیابی قرار دهد

احتراز شود و یا این پروازها »پروازهای غیرنظامی در آن مکان 

)تأکید به متن اضافه  «ص ادامه پیدا کندتحت شرایط خا

به طور طبیعی هواپیمای غیرنظامی نباید در منطقه »است(. شده

اگر حریم هوایی  66«فعالیت خطرناک نظامی فعالیت داشته باشد.

صادر کند که دارای  67باز باقی بماند، دولت باید یک نوتام

  68«.ها و اقدامات ایمنی باشداطالعات ضروری، توصیه»تمام 

دهند رسد که مدارکی که تا به حال ارائه شده نشان میبه نظر می

دولت محترم جنابعالی از امن نبودن حریم هوایی کشور برای 

پرواز غیرنظامی آگاه بوده یا بایستی که آگاه بوده باشد. در 

المللی عمومی چنین صورتی، دولت محترم جنابعالی طبق قانون بین

هوایی را ببندد و یا یک نوتام ارسال کند و موظف بود تا حریم 

تواند نه تنها نقض قانون کوتاهی در انجام چنین امری می

المللی باشد بلکه نقض قانون غیرنظامی نسبت به قربانیان بین

 نیز به شمار آید.

 

های گیرانه در رابطه با ارتباطات بخشکوتاهی در اقدامات پیش

 نظامی-غیرنظامی

                                                           
 ۵.۶راهنما ، ماده   66
 ی است که از طریق سیستماخطار»گونه که پیشتر توصیف شد نوتام همان  67

برقراری، وضعیت یا شود و شامل اطالعاتی در مورد ارسال میارتباطات راه دور 

هوایی است که آگاهی به -تغییر هر نوع تسهیالت، خدمات، روند و یا خطر آبی

، ۱۵پیوست «. موقع از آن برای پرسنل مرتبط با عملیات پرواز ضروری است

تعاریف، قابل دسترسی در: 

.Annex15.pdf-https://www.icao.int/NACC/Documents/Meetings/2014/ECARAIM/REF05 
 
، ماده ۱۵، مراجعه کنید به کنوانسیون شیکاگو، پیوست ۱۰.۳راهنما ، ماده   68

ها را ملزم به صدور یک اخطار نوتام می کند  تا کومت)که ح  ۵.۱.۱.۱(۱)

تواند ناوبری هوایی را تحت تأثیر قرار حضور خطراتی که می»خلبانان را از 

 آگاه سازد.( « های نظامیتمرین»از جمله « دهد

 

https://www.icao.int/NACC/Documents/Meetings/2014/ECARAIM/REF05-Annex15.pdf
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تهدیدات »اهمیت است که حکومت نه تنها وجود  زاین موضوع حائ

چنین حضور خطرات ناشی از اشتباهاتی که ، بلکه هم«عملی

همان . شوند را درنظر داشته باشدسربازان تحت فشار مرتکب می

در   MH17طور که هیأت ایمنی هلند در بررسی سرنگونی پرواز 

ازهای کننده پرودر تعیین خطرات تهدیداوکراین تشخیص داد، 

در « نتایج ناخواسته اعمال انسانی»غیرنظامی، بسیاری اوقات 

  69شوند.نظر گرفته نمی

« اگر عملیات هواپیمایی غیرنظامی درون منطقه مجاز باشد»

ای در ارتباط با هماهنگی بین باید به ترتیبات ویژه»حکومت 

ترافیک هوایی توجه فوری نشان  و واحد کنترل« نظامیواحدهای

ترتیبات برای »دارد که مقرر می 71کنوانسیون شیکاگو 70دهد.

های بالقوه پرخطر برای هواپیمای غیرنظامی... باید با  فعالیت

در خدمات ترافیک هوایی صورت مربوطه هماهنگی با مسئولین 

ترتیبات مقتضی باید به »(، ۱۱در پیوست  ۲.۱۷)معیار « گیرد

خطر و وط به اجرای بیعمل آید که اجازه تبادل فوری اطالعات مرب

سریع پرواز هواپیماهای غیرنظامی را میان واحدهای خدمات 

( ۲.۱۶.۳)معیار « بدهد مربوطهترافیک هوایی و واحدهای نظامی 

یا بر اساس  روتینخدمات ترافیک هوایی باید به طور »و 

شده محلی، نقشه پرواز مربوطه درخواست، مطابق اقدامات پذیرفته

مرتبط با پروازهای هواپیماهای غیرنظامی را در و سایر اطالعات 

)استاندارد/معیار « قرار دهند مسئولاختیار واحدهای نظامی 

۲.۱۶.۴) 

میان « شفافیت ارتباطات»توان باشد. تر از این نمیشرایط واضح

برای حصول اطمینان از »واحدهای نظامی و کنترل ترافیک هوایی 

 72«.بار ضروری استه فاجعهدرک مناسب و اجتناب از نتایج بالقو

تواند بستگی به شناسایی مثبت آن ایمنی هواپیمای غیرنظامی می»

رسد که سرنگون به نظر می 73«.توسط واحدهای نظامی داشته باشد

اثرات مرگبار ارتباطات گزارش شده ناکافی بین  752ساختن پرواز 

ها و فرماندهان پدافند هوایی دولت مطبوع شما را به یگان

 گذارد.ایش مینم

 

 گیریها در پیشسایر کوتاهی

                                                           
(،  ۲۰۱۵)اکتبر  ۱۳۹۴مهر  MH17هیأت  ایمنی هلند، گزارش سقوط پرواز    69

۲۴۷  /   Dutch Safety Board, MH17 Crash Report, October 2015 at 247. 
 
 ۱۰.۶راهنما ، ماده   70
، قابل دسترسی در ۱۱پیوست   71

. fhttps://www.theairlinepilots.com/forumarchive/quickref/icao/annex11.pd 
هایی )تشریح راه ۷؛ همین طور مراجعه کنید به ماده ۵.۱۱راهنما ، ماده   72

توانند هواپیمایی غیرنظامی برای حصول اطمینان از این که واحدهای نظامی می

 را شناسایی کنند(.
 ۵.۶راهنما ، ماده   73

https://www.theairlinepilots.com/forumarchive/quickref/icao/annex11.pdf
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در  قبلی  ها، دولت محترم جنابعالی اخطارهاییبر اساس گزارش

مورد احتمال دریافت پاسخ از جانب ایاالت متحدۀ آمریکا برای 

بر این  و  کرده بود هایش در عراق دریافتهدف قرارگرفتن پایگاه

ریزی کنند و های خود را برنامهفرصت زیادی داشت تا واکنش اساس

سازی حمالت احتمالی از جانب ایاالت  اقدامات الزم را برای خنثی

متحده به عمل آورند. با در نظر گرفتن وخامت اوضاع، انتظار 

بازیگران در تعامل با سایر سپاه پاسداران ایران رفت که آن می

ها را که توسط یک ن و مجهزترین تیمتریدیدهتعلیمنظامی ملی، 

سلسله مراتب فرماندهی قوی و بهترین تجهیزات ممکن پشتیبانی 

 شده در محل مستقر دارند. 

اشتباهات گزارش شده مکرر افراد یگان نظامی، ارجاعات متعدد 

ها در وضعیتی پرتنش قرار داشتند، و احتمال این به این که آن

 –ها شده باشد های طوالنی شب ممکن است باعث خستگی آنکه شیفت

 –موضوعی که هنوز به شکل عمومی مورد بررسی قرار نگرفته است 

ه مراتب فرماندهی و کوتاهی در همه به کوتاهی از جانب سلسل

المللی حقوق آمادگی و پیشگیری اشاره دارند. چه تحت قانون بین

المللی بشردوستانه، این اشتباهات بشر و چه تحت قانون بین

توجهی از روی عدم احتیاط، اگر نه مجرمانه، نسبت حاکی از بی

در گیری است که با های عملکردی استاندارد و اصول پیشبه روش

نظر داشتن شرایط و محل واحد نظامی )در میان اهداف غیرنظامی( 

این عدم احتیاط نه شد. ترین وجه به کار بسته میباید به کامل

شده افراد متعلق به سامانۀ گزارشگیری و اعمال تنها تصمیم

کند، بلکه همچنین قابل اطالق به موشکی تور را توصیف می

اعم از  ،رون سلسله مراتب فرماندهیتصمیمات و اعمال افراد د

ر حقیقت، بر اساس اطالعات نظامی و غیرنظامی نیز هست. د

توان این پرسش را مطرح کرد که آیا  دستور یا دریافتی، حتی می

یگان تشویقی ضمنی از جانب سلسله مراتب فرماندهی به خدمه 

 ها بدون لحاظ کردن مراحل استاندارد و اقداماتباعث شده که آن

 گیرانه از نیروی قهریه مرگبار استفاده کنند.پیش

 

و عامدانه « هااشتباه»های عاهای موجود در ادخوانیناهم (3

 بودن

طور که در اطالعات دریافتی برجسته شده است، این طور به همان

رسد که برخی از ادعای مطرح شده توسط دولت مطبوع شما نظر می

یا با شواهدی موجود تا  با همدیگر و 2020در گزارش ژوئیه 

های متعدد منجر ادعاها و داستانخوانی ندارند. جای کار هماین

رسد به شکلی این گزارش به نظر می شوند.به سردرگمی شدید می

تضادهای  .نده باشدطراحی شده که از یک یا چند منظر، گمراه کن

صورت گرفته  اشتباهات یپروایبماهیت و  یرسم حاتیدر توضموجود 

 ایکه آ طرح این پرسش کشانده ی را بهاریکه بس چنان است

مدرک محکمی که ثابت کند هدف نبود؟ من  یعمد 752 پرواز یسرنگون
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قرار دادن یک هواپیمای غیرنظامی عمدی و از پیش 

 نیبا ا ام.نکرده افتیدرشده بوده است، پیدا یا ریزیبرنامه

اطالعات منتشر شده توسط ر گا کهرسد ینظر م هب نیحال، همچن

های والاز س یاریبس محترم شما را مبنا قرار دهیم، دولت

پاسخ نخواهند گرفت و سیر وقایع روشن نخواهند شد.  ابتدایی

به  انیرنظامیغ که نیا لیاز قب ییهاظنءسوبدون ارائه پاسخ، 

خواهند  یباقسر جای خودش اند، همچنان عمد هدف قرار گرفته

 ماند.

 نی. دامنه ااست شتریب یبررس شایستۀبودن یمسئله عمد نیبنابرا

چند سناریو شود که عامدانه بودن را مدنظر  شامل دیبا تحقیق

کلمه به کلمۀ دستورالعمل صادرشده ( 1، از جمله: دهندقرار می

( این که آیا یک نقشه 2به یگان موشکی در روز قبل از حمله؛ 

( 3ندهی وجود داشته است یا نه؛ اجرایی در باالترین سطح فرما

آیا پرسنل یگان موشکی از افسران مافوقشان دستور گرفته بودند 

که هواپیما را سرنگون کنند و آیا افسران مافوق در آن مقطع 

 است. یرنظامیغدانستند که هدف مورد نظر یک هواپیمای می

ادعا شده تا به امروز، مشروط به هرگونه  قی، حقاانیدر پا

 حاکی ازارائه دهد، ممکن است  یعالجناب محترم که دولت یحیتوض

 باشدها از حق حیات میۀ انسانخودسران محروم کردن تیممنوع نقضِ 

 یسربازان برا استانداردِ  هایرویه گیری برخالفمیاز تصم یکه ناش

های بر اساس کوتاهیو قهریۀ مرگبار  یرویاستفاده از ن

بوده که مسئوالن  های الزماحتیاطتماتیک صورت گرفته در سسی

اند. اگر ایران با آگاهی کردههوایی و نظامی بایستی اتخاذ می

اش را از تنش باالگرفتۀ با ایاالت متحده، آن شب حریم هوایی

بست، این هواپیما هرگز سرنگون برای ترافیک هوایی غیرنظامی می

خود را  ییهوا پدافند رانیرسد اگر ایعالوه به نظر مه ب شد.نمی

باز هم کرد، یهماهنگ م یرنظامیغ ییهوا کیتراف رلبا کنت

خود را در  یروهاین رانیشد و اگر ایهرگز سرنگون نم مایهواپ

هرگز سرنگون  مایداد، هواپیآموزش م یبه درستسطوح مختلف 

 شد.ینم

 

 کوتاهی در یک تحقیق موثر و مستقل –پنج 

 

  74است. یاحقاق حق زندگدر اساسی  یامر ،قیتحق فهیوظ

                                                           
 رجوع کنید به   74

ECHR, McCann and others v. United Kingdom, Judgment (Grand Chamber), 27 September 1995, para. 

161; IACtHR, Montero-Aranguren and others (Detention Center of Catia) v. Venezuela, Judgment, 5 

July 2006, para. 66; African Commission on Human and Peoples’ Rights (ACHPR), General Comment 

No. 3 on the Right to Life, November 2015, paras. 2, 15; Human Rights Committee, General Comment 



54 

 قیرا از طر یحق زندگ یو ارزش ذات تقدس ،قانون نیا

که به طور  ی، در حالداردبیان می یریپذتیمسئول یسازوکارها

که تخلفات رخ داده ها را در جاهایی چارهاصالحات و راه همزمان

 ریتأث ،فهیوظاین ، مقصود نیا رسیدن به یبرا. کندیم جیترو

از  حافظتاحترام و م یکشور برا کیبه تعهدات  یو ارزشمند یعمل

 ر دوشرا ب یمثبت ۀفیوظ ،المللنیحقوق بدهد. یم یزندگحق 

 کی ییتا در صورت کشته شدن افراد در حوزه قضا گذاردمیها دولت

در  دیها بادولت 75.صورت پذیرد وثرصالح و م قاتیکشور، تحق

حوادث در تا  بزنند یاقدامات مناسب باید دست به خود قاتیتحق

 نفعبا توجه به  76.شود روشن قتیحق، یزندگحق  سلبمنجر به 

 ،در مورد آن ییو پاسخگو یاز نقض حق زندگ یریشگیدر پ یعموم

  78.کندبه کل جامعه گسترش پیدا می  77قتیحق دانستن حق

در مورد  یقاتیو تحق یاطیاحت موارد مونترآل ونیکنوانس

 ونیکنوانس 5کند. ماده یم دییتأدوباره را  یکشور ییمایهواپ

 دیبابه این کنوانسیون کشور متعهد  کیکه  گویدمی مونترآل 1971

برای فراهم آوردن شرایِط پیگرد قضایی در صورت اقدامات الزم  به

 6ماده حدوث یکی از جرائم ذکر شده در کنوانسیون دست بزند. 

 گردیپ ،در صورت لزوم و قیمتعهد را ملزم به تحق یرهاکشو

 هیکل»که دولت  داندالزم می( 1) 10کند. ماده یم متخلفان یقانون

 تخلف از این قوانیناز  یریجلوگ یرا برا «قابل اجرااقدامات 

 ینیبشیپ 8 ۀماد کهنیا از همه اتخاذ کند. سرانجام و مهمتر

عضو  یکشورها هی، کلیقانون گردیکرده که در صورت عدم پ

آنها  خاکرا که در  ییموظفند مجرمان ادعا مونترآل ونیکنوانس

 ونیمندرج در کنوانس میحضور دارند استرداد کرده و جرا

 نیرا در معاهدات استرداد خود لحاظ کنند. عالوه بر ا مونترآل

 یرا مبنا مونترآل ونیدهد كه كنوانسیعضو اجازه م یبه كشورها

 قرار دهند. میراج نیدر رابطه با ا تردادهرگونه اس یقانون

ها را داشته این ویژگی قاتیکند که تحقیم جابیالملل انیحقوق ب

( 4)؛ طرفی( مستقل و ب3) ؛ قی( موثر و دق2) ؛عی( سر1: )باشند

 نیتأم یبرا را معقولقدم ممکن و  هرگونه دیمقامات با شفاف.

، از جمله شهادت شاهدان بردارندحادثه یک شواهد در مورد 

 کیکه  یو در صورت لزوم کالبد شکاف یقانون یپزشک بررسی، ینیع

از  ینیع لیو تحل هیو تجز جراحاتاز  قیکامل و دقگزارش 

هرگونه   79 .فراهم بیاورد ،، از جمله علت مرگینیبال یهاافتهی

                                                                                                                                                                      

No. 31, paras. 15 and 18; The Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death 

(2016), Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, New York/Geneva, 2017. 
75  Ivcher Bronstein v Peru, Judgement of February 6, 2001 Series C No. 74, paras 156 – 157. 
76  Draft General Comment 36, para 30. 
77  See, e.g., Article 2, ICCPR and Article 24, ICPED. See also Principles 2-5, Updated Set of 

principles for the protection and promotion of human rights through action to combat impunity, UN 

doc. E/CN.4/2005/102/Add.1; and also UN docs. E/CN.4/2004/88 and E/CN.4/2006/91. 
78  See, e.g., IACtHR, Slaughter of the Rochela v. Colombia, Judgment, 11 May 2007, para. 195; 

IACtHR, Bámaca Velásquez v. Guatemala, Judgment, 25 November 2000, para. 197 
79  ECHR Mikayil Mammadov v Azerbaijan. Application No. 4762/05. [2009], para 223 
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معقول و  یزمان فاصلۀ کیدر » دیبا یقانون گردیپ ای قیتحق

منجر به پیگرد قانونی شده  ی کهتعهدآن « نیتِ هدف و  امنطبق ب

مبری از  دیبا» نیهمچن قاتیتحق 80شود. جامان« بدون تأخیر»و 

ها، دست داشتن در حادثه باشد، یا بخشفرد مشکوک به هر  حضور

 ،اندهایی که این افراد به آن تعلق داشتهنهادها و سازمان

 81«باشد.

رخ  یرقانونیغبه دلیلی مرگ  دهدنشان  قاتیکه تحق یطیدر شرا

 ییحاصل کنند که مرتکبان شناسا نانیاطم دیها با، دولتداده

و مجازات قرار  یقانون گردیمورد پ ییقضا جعمرا قیاز طرو شده 

وقوع از  یریجلوگ یبرا یقانون گردیو پ قاتیتحق  82.رندیگ

 ، اموریقانون تیو حاکم قتیحق جیو ترو ندهیآ در تخلفات

هم  و ابدیگسترش  نهیزم نیتواند در چندیم نیا  83.اندیضرور

منحصربفرد منجر به مرگ را شامل شود و هم روندهای  طیشرا

 از نقض یاکه مجموعه یدر موارد تر را دربربگیرد.گسترده

روند اجرایی، یک نوع  الگویی ازاز وجود  قوانین وابسته به هم

این نقض قوانین ظاهرًا ورزی در پشت کوتاه آمدن و یا سیاست

کند. یم دایپ یشتریب تیاهم قیتحق فهیوظ، دهندخبر  نامرتبط

 این است که مستلزم یمحافظت از زندگ یکشور برا کیمثبت  فهیوظ

 یآورجمع یاز دست دادن زندگ مرتبط با یها در مورد روندهاداده

 .ی شوندابیارزروندها  نیمربوط به ا رگذاریو عوامل تأث

درگذشتگان  خانواده یاعضادر موارد مرگ خارج از دایرۀ قانون، 

در مورد مرگ شرکت کنند و اطالعات موجود  قاتیحق دارند در تحق

 یخانواده حق دسترس یدست آورند. اعضاه را ب آندرباره علل 

، موثر یجبران کافطور حق دارند، همین ثر به عدالتؤبرابر و م

و  85آنها در برابر قانون جایگاهشناختن  تیبه رسم 84.عیو سر

                                                           
80  Questions Relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v Senegal) (Merits) 

[2012] ICJ Rep 422, paras. 114-115. 
81  A/HRC/41/CRP.1, para 265. 

 حمایت برای شدهروزبه اصول مجموعه متحد، ملل سازمان بشر حقوق کمیسیون  82

 سند مجازات، از مصونیت با مبارزه برای اقدام طریق از بشر ارتقای حقوق و

 UN Commission/  .1 اصل ، 2005 فوریه E / CN.4 / 2005/102 / Add.1 ، 8. ملل سازمان

on Human Rights, Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights 

through Action to Combat Impunity, UN doc. E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 February 2005, Principle 1. 

 
 فراقانونی، هایاعدام مورد در متحد ملل سازمان ویژه گزارشگر گزارش  83

 مقدمه ؛A / 70/304. متحد سازمان ملل سند عمومی، مجمع به خودسرانه یا مختصر

/  .خسارت حق و جبران حق مورد در ملل سازمان اساسی رهنمودهای و اصول

Report of the UN Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions to the General 

Assembly, UN doc. A/70/304; Preamble to the UN Basic Principles and Guidelines on the Right to 

Remedy and Reparation. 
، ضمانت عدم تکرار و ی، جبران خسارت، توانبخشمافاتجبران  شامل جبران  84

 هایناپدیدشدن مورد در کارگروه مثال به عنوان . نگاه کنید بهتیجلب رضا

 از حمایت اعالمیه 19 ماده مورد در عمومی نظر ،(WGEID) غیرارادی یا قهری

 / E / CN.4. ببینید را ملل سازمان سند قهری، ناپدیدشدن برابر در افراد همه

 ارادی، غیر یا قهری هایناپدیدشدن کارگروه گزارش و ؛75-68 بندها ، 1998/43

 .68-46 بندها ، 2013 ژانویه A / HRC / 22/45 ، 28. متحد ملل سند
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یی از پاسخگو یمربوط به تخلفات و سازوکارها عاتبه اطال یدسترس

 هاست.حقوق آن

تالفی کردن دهد، ممکن است  صینقض حقوق را تشخ ،قیتحق رونداگر 

، جبران خسارت، مافاتاز جمله جبران  ضرورت داشته باشد،

 یها براتعهد دولت  86.تی، ضمانت عدم تکرار و جلب رضایتوانبخش

ها بیآس ییدر روند شناسا یاساس بخشیدر مورد نقض حقوق،  قیتحق

با درنظر گرفتن منفعت ست. آنها برای مناسب یهاحلراهجستن و 

ی، المللنیب نینسبت به نقض قوان ییپاسخگوگیری و عمومی در پیش

 موظفند هادولت  88به همۀ جامعه تعلق دارد. 87حق دانستن حقیقت

های گروهی را مورد تحقیق قراردهند و های جداگانه و مرگهم مرگ

قوۀ قهریه عمال غیرقانونی گذاری مرتبط با اِ های سیاستهم روند

 جبرانیاقدامات  دیبا شده باشدنقض  اتیکه حق ح ی. در مواردرا

 مناسب انجام شود.

 ژهی، به ویرقانونیمربوط به مرگ غ قاتیموظفند در تحق هادولت

داشته  یالمللنیب ی، همکارییادعا یالمللنیجرم ب کیدر مورد 

  89باشند.

نقض حق  و شامل ،اندیجد اریبس قیتحق صورت گرفتن عدم عواقب

 حیاتکه ممکن است بر حق  ییهاهیها و رواستیسحیات، تداوم 

 غلطاز تخلفات و اقدامات  یعیوس فیتداوم ط و دنبگذار ریتأث

 حول این موارد یکارپنهان ای و غفلت از ایهپردوجود  لیبه دل

شکست در تحقیق دربارۀ تلفات انسانی غیرقانونی به  شود.می

آوری اطالعات جامع و محدود محدودتر شدن قابلیت ما برای جمع

شود، که این ماندن درک ما از شرایط وقوع این حوادث منجر می

از مورد اخیر با در نظرگرفتن نیاز فزاینده به مراقبت 

هوانوردی غیرنظامی در شرایطی که مناطقی که در آن درگیرهای 

 کند.ای پیدا می، اهمیت ویژهاندنظامی وجود دارد گسترش یافته

 

                                                                                                                                                                      
 کندمقتضی می اقدامات اتخاذ به موظف را عضو كشورهاي ICPED( 6) 24 ماده  85

 تنظیم جهت( قهری شدن ناپدید دلیل به حضور عدم گواهي صدور مثال عنوان به)

 رفاه مانند هایيزمینه در وي بستگان و ناپدیدشده شخص حقوقي وضعیت

 عمومی نظر رجوع کنید، WGEID مالکیت. به حقوق و خانواده قانون اجتماعي،

 صورت در قانون برابر در یک فرد عنوان به شناختن رسمیت به حق مورد در

 / A / HRC / 19/58 ملل سند در ، 2011 ، 11 شماره عمومی نظر قهری، شدنناپدید

Rev.1 (2012 )، 42 پاراگراف 

 
86  See, e.g., Human Rights Committee, General Comment No. 31, op. cit., paras. 15-17 and 19; 

Article 24, ICPED; and Committee on Enforced Disappearance, Yrusta v. Argentina, Views (Comm. 

No. 1/2013), April 2016. 
87  See, e.g., Article 2, ICCPR and Article 24, ICPED. See also Principles 2-5, Updated Set of 

principles for the protection and promotion of human rights through action to combat impunity, UN 

doc. E/CN.4/2005/102/Add.1; and see also UN docs. E/CN.4/2004/88 and E/CN.4/2006/91. 
88  See, e.g., IACtHR, Slaughter of the Rochela v. Colombia, Judgment, 11 May 2007, para. 195; 

IACtHR, Bámaca Velásquez v. Guatemala, Judgment, 25 November 2000, para. 197 
89  See, e.g., IACtHR, La Cantuta v. Peru, Judgment, 29 November 2006, para. 160. 
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 سرعت تحقیقات ایران (1

دولت محترم جنابعالی این طور بیان کرده که سه روز انکار 

های موجود برای به ثمر رسیدن تحقیقات اولیه بر اساس ضرورت

اولیه بوده است و این که پروسۀ تحقیق اولیۀ مورد نظر در 

های مشابه در جاهای دیگر دنیا خیلی کوتاه مقایسه با نمونه

اما این  ،پذیرممیبوده است. من ضرورت تحقیقات اولیه را 

توجیهی یا دلیلی نیست بر انکار آشکار و ظاهرًا عامدانه در 

 ای که این تحقیقات در حال رخ دادن بود.فاصله

 

 موثر بودن تحقیقات (2

قیقات باید این حبرای حصول اطمینان از موثر واقع شدن، ت

های منطقی اولیه را بردارد: )الف( قربانیان را شناسایی قدم

کند، )ب( همۀ مدارک دال بر دالیل مرگ، هویت مصببان و عوامل 

علت، چگونگی، آوری و محافظت کند؛ )ج( منجر به مرگ را جمع

زمان و مکان مرگ و همۀ عوامل جانبی منجر به آن را تعیین 

رگ نقش داشته و که چه کسانی در وقوع م کند؛ )د( تعیین کند

هایی جدی د. من نگرانینرا مشخص کن هاآنمسئولیت هر کدام از 

دارم مبنی بر این که تحقیق صورت پذیرفته توسط ایران دربارۀ 

در رسیدن به شرایط الزم برای موثربودن  752سرنگونی پرواز 

 .باشدموفق بوده  یتحقیق

دهند که تحقیق صورت گرفته شان میبه طور مشخص، ادعای وارده ن

از سوی مسئوالن ایرانی در تطابق با این استانداردهای 

 المللی کوتاهی ورزیده است:بین

ساختن دالیل و عوامل منجر به پرتاب ]موشک[ و کشته روشن .1

 افراد متعدد شدن

تعیین افراد مسئول در زنجیرۀ فرماندهی: تحقیق باید نه  .2

هایی در مصبب رخداد بوده بلکه آن فقط کسانی که مستقیماً 

تواند به اند باشند که این میها مسئولیت داشتهاین مرگ

در زنجیرۀ فرماندهی باشد که در  عنوان مثال شامل افسران

به دنبال  دیبا قاتیتحقاند. ها دست داشتهحدوث این مرگ

اقدامات  آن دسته از در انجام قصورهرگونه  ییشناسا

مرگ  منجر شدن به از اندتوانستهمیباشد که  یمعقول

 ییبه دنبال شناسا دیبا نیهمچن قاتی. تحقگیری کنندپیش

باشد که ممکن است منجر  یکاتیستمیس هاینقصانها و استیس

موجود در آنها را  ید، و الگوهانشده باش افراد به مرگ

 د.نکن ییشناسا

 شناسایی و محافظت از شاهدان عینی برای دسترسی به مدرک .3

 ها و عوامل منجر به آن.در ارتباط با مرگ
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هایی جدی دارم مبنی نگرانیطور که در باال تبیین شد، من همان

رائه شده توسط دولت محترم جنابعالی اتوجیهات بر منطقی بودن 

حتی منشأ سردرگمی ها به نظرم آندی گذشت و  18چه در دربارۀ آن

 اند.شدهتر بیش

 

 کوتاهی در بستن فرودگاهفقدان تحقیق دربارۀ 

تصمیم مبنی بر باز نگاه عدم طرح مسألۀ عالوه بر موارد باال، 

رسد شاهدی داشتن فرودگاه و عدم صدور اخطار نوتام به نظر می

، حتی  اندبررسی قرار نگرفته ها هنوز موردآنبر این که  باشد

در ژانویه نقل شده  سپاه یهوافضا یروینبا این که از فرماندۀ 

ای صورت گرفتند که امکان این که این فرد کارها به گونه»که 

رسد آن یبه نظر م« اشتباهی بزرگ مرتکب شود وجود داشته است.

 موشکی گانی دۀباالتر از فرمان بسی یکه در سطح هیاول ماتیتصم

آنها  و بدین سان باشندفاجعه  نیا میگرفته از علل مهم و مستق

حاصل  نانیتا اطم رندیقرار گ یو بررس قیمورد تحق دیبانیز 

طور که در هرگز تکرار نخواهد شد. همان ات دیگراتفاق نیشود ا

شده، عدم  افتیو بر اساس اطالعات در نباال برجسته شد، از نظر م

اصل منع  است که منجر به نقض یاساس کوتاهی کیفرودگاه  یلیتعط

 نیشود. چنیمافراد از حق حیات  از محروم ساختن خودسرانه

فرودگاه  بستنو عوامل عدم  لیدر مورد دال قیبا عدم تحق یتخلف

 همراه است.

 

 فقدان تحقیق دربارۀ زنجیرۀ فرماندهی

تحقیقات باید نه فقط کسانی که مستقیمًا مسئول شلیِک منجر به 

هایی در زنجیرۀ فرماندهی که سرنگونی هواپیما بودند، بلکه آن

الً دستور آن را صادر کرده، برای آن توطئه چیده و یا آن احتما

ی کرده یا به اشکال دیگر در سرنگونی بانیکمک و پشترا 

 را شناسایی کند. اندهواپیما نقش داشته

، هنوز مشخص نیست که 752تقریبًا یک سال بعد از سرنگونی پرواز 

دست به مسئوالن ردۀ باال در دولت محترم شما در صبح روز واقعه 

چه تدابیری برای مراقبت از جان شهروندان زده بودند و این که 

چرا حریم هوایی را نبسته، چرا اخطار نوتام صادر نکرده و یا 

های موثر برای اطمینان حاصل کردن از ایمنی پروازهای چرا قدم

معطوف به »غیرنظامی برنداشته بودند. باید تحقیقی صورت گیرد 

هایی که مسئول این محضر عدالت آوردن آن ابراز اطمینان از به

پذیری و جلوگیری از مصونیت اند، با ترویج مسئولیتحادثه بوده

]این افراد[، با دوری جستی از انکار عدالت و با گرفتن 

ها، با این نگاه ها و سیاستهای الزم برای بررسی دوبارۀ روشدرس

موارد متعدد، بین  که تخلفاتی از این دست دیگر صورت نگیرند.
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مقامات باالتر را در مورد نقض  یقانون تیمسئول دیبا قاتیتحق

مقامات  یهامصاحبه 90«.کند یآنها بررس ردستانیتوسط ز یحق زندگ

العاده فوق ای یجنگ تیکه به وضع یطیکه در شرا هنشان داد

ماند، منبع و خط اصلی فرماندهی ستاد قرارگاه خاتم االنبیاء می

 ردیگیرا به دست م روهایهمه ن کنترل شودیکه گفته م سپاه است

این انتظار  را دارد.فرمانده کل قوا  نقش آن یو فرمانده

رود که تحقیقات جزییاتی از مسئولیت این افراد از جمله می

فرمانده ستاد مرکزی، فرماندۀ سیستم هوایی مستقر در ستاد و 

ی مسلح در ستاد مرکز یروهایکننده نستاد معاون هماهنگ سیرئ

 ینقش رهبر، عل وظیفۀ تحقیقات است که نیهمچن ارائه بدهد.

 تعیین کند. را مسلح یروهایکل ن ۀ، به عنوان فرماندیاخامنه

 

 طرفی تحقیقاتو بی بودنمستقل (3

طرف، سریع، جامع، موثر، موثق باید همیشه مستقل، بی»تحقیقات 

و شفاف باشند و اگر هر زمان موردی از نقض حقوق یافت شد، 

 ،خاص هر مورد، که بسته به صورت پذیردجبران مافات کامل باید 

شود. بخشی و جلب رضایت میشامل اقدامات جبران مکفی، توان

ها موظفند برای جلوگیری از وقوع دوبارۀ موارد نقض شده دولت

 نزدیکان قربانی باید  91«ی الزم را بردارند.هاینده قدمدر آ

اجازه پیدا کنند تا در روند تحقیقات شرکت داشته باشند و 

و  قیتحق یالمللنیب یسازوکارهانیت خوب با با »ها باید دولت

  92«ی همکاری نمایند.قانون گردیپ

 یالمللنیب یکشور ییمایهواپ ونیکنوانس 13 ۀمیطور که ضمهمان

 یکشور ییمایسازمان هواپ ییهوا سوانح قِ یتحق تیأ، هشمردهمجاز 

سقوط را به این در مورد  قیتحق یرهبر رانیا یاسالم یجمهور

در نظارت و  شکست اتیظاهرًا جزئاین سازمان عهده گرفته است. 

منتشر نکرده داد این حادثه رخ بدهد را  که اجازه یریشگیپ

این که چه اقداماتی باید انجام شود تا در آینده است. 

هوانوردی غیرنظامی از اشتباهاتی از این دست مصون بماند 

 لیتحلتحلیل و منتشر نشده است. در حالی که این نوع از 

انتقادی برای اطمینان حاصل کردن از این که اقداماتی در 

                                                           
90 See also ECHR, McCann and others v. United Kingdom, Judgment (Grand Chamber), 27 September 

1995, para. 161; IACtHR, Montero-Aranguren and others (Detention Center of Catia) v. Venezuela, 

Judgment, 5 July 2006, para. 66; African Commission on Human and Peoples’ Rights (ACHPR), 

General Comment No. 3 on the Right to Life, November 2015, paras. 2, 15; Human Rights Committee, 

General Comment No. 31, paras. 15 and 18; The Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially 

Unlawful Death (2016), Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, New 

York/Geneva, 2017. 
91  GC36, para. 28. 

 همان  92
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در هایی از این دست سرتاسر دنیا صورت خواهد گرفت تا حمله

  93آینده رخ ندهد کامالً ضروری است.

همانطور که  المللی ابراز شده است.این نگرانی توسط جامعۀ بین

و بعد از  اوتحمل و نقل و امور خارجه کانادا در ماه  انریوز

گزارش  نیا» اعالم کردندانتشار بخشی از اطالعات جعبۀ سیاه 

واقعه  نیا شده در موردمحدود و انتخاب یفقط اطالعات یمقدمات

گزارش تنها به آنچه پس از حمله  نیدهد. در ایارائه م دردناک

دوم اشاره  به حملۀ اما ،اول رخ داده اشاره شده است یموشک

. ما مستیدانیم کند که قبالً یم دییرا تأ ینشده و فقط اطالعات

 تاالؤدر مورد س یپاسخ رانیا یاسالم یکه جمهور میانتظار دار

 پرواز یفضا گذاشتنباز دلیل ها و پرتاب موشک لیدل مثل مهمی

ها و از یی، کاناداااست که کاناد االتیؤس هانی. اارائه دهد

 «.پاسخ بگیرند دیبا ،گناهیب انیقربان یهاتر، خانوادههمه مهم

 قاتیتحق به فکر راه انداختن نیشود کانادا و اوکرایگفته م

 در این زمینه هستند.مستقل خود  ییجنا

 

با درگذشگان و  رفتارقصور در احترام به حقوق در  –شش 

 خانوادۀ قربانیان

های قربانیان بر اساس قوانین خانوادهبه دنبال این تراژدی، 

المللی حقوق بشری از حقوق متعددی برخوردارند. این حقوق بین

و جبران خسارت، حق  عالج، حق ]دربارۀ فاجعه[ قیحق تحقشامل 

 یآزاد تشکل و ی، حق آزاددهیو عق نید یزاد، حق آیانسان رفتار

 موارد است. نیاز جمله ا یفرهنگ یدر زندگ مشارکتو حق  انیب

است که ]حکومت[ به « حق دانستن حقیقت»وق، یکی از این حق

 یبرا «حق مسلم»ها و جامعه بدهکار است و این شامل خانواده

 و حق یادحفظ  ۀفیگذشته، وظ عیدر مورد وقا قتیدانستن حق

 یک عنصر مرکزی در حق جبران 94.شودمیبرای دانستن حقیقت  یقربان

 یکامل و علن یافشاهای عینی و بازبینی واقعیت»شامل  خسارت

 .(50 اراگرافپ، A/75/384)  95«حقیقت است.

عزادار از دست  ندکشته شد 752پرواز  که در یکسان یهاخانواده

تاب برای دریافتن همۀ دلیل و تراژیک عزیزانشان و بیرفتن بی

ها . آنگذشت 752پرواز  بر است که حقیقت دربارۀ اتفاقاتی

و مصببان  ندی مسئول این حادثه بودانخواهند بداند چه کسمی

 دارند تا انتظار هابر این آن عالوه پاسخگو خواهند بود.چگونه 

                                                           
 هیئت توسط حادثه این گرفت، قرار موشک اصابت مورد MH17 پرواز که هنگامی  93

طرفانۀ این بی بررسی ترتیب فرصت بدین و گرفت قرار بررسی مورد هلند ایمنی

 بلکه سقوط، فنی هایجنبه تنها نه هلند ایمنی هیئت. شد انجام موشک حملۀ

 در کشوری هواپیمایی از محافظت در جهانی سطح در مختلف هایکوتاهی قدرت

  داد. قرار بررسی مورد را درگیری مناطق
94  UN Doc E/CN.4/2005/102, Principles 2-4. 
95  Basic Principles and Guidelines, para. 22(b). 
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ها و در مربوط به امنیت و آرامش خاطر فعلی آن در مورد مسائل

بخش جبران خسارت، هم از طرف شرکت هوایی و هم از طرف دولت 

 بگیرند.مندانه قرار مورد رفتاری شرافتایران، 

ها توسط دولت محترم جنابعالی، هم از طرز رفتار با آن

ها ها و هم درک از حقوق انسانی آنانداز حفظ عزت خانوادهچشم

 دار و سخت حادثه جای سوال دارد.ر عواقب دنبالهد

 

 نحوۀ برخورد دور از احترام با سایت سقوط پرواز (1

شده با سایت محل سقوط که در عمل یک گور نوع برخورد گزارش

مربوط به  ماتیتصمکند. های جدی ایجاد میجمعی بوده نگرانیدسته

در کوتاه مدت،  یجمعگور دسته کی تیریو مد ینگهدار رویکرد در

کامل و احترام به حقوق  تیبا رعا دیمدت و بلندمدت باانیم

، ساختن آن منیپس از ا تیبه سا یدسترس یها براخانواده

حق ها و دادن برگرداندن همۀ متعلقات پیدا شده در سایت به آن

ها در مورد این که چطور یادمانی در سایت گیری به آنتصمیم

  96شود. ایجادسانحه 

که به  افرادییا ویران شوند و و  نندیبب بیآس دیها نباتیسا

 دینبا کنندیاز آنها صحبت م ایهستند  یجمعدسته یگورها دنبال

اقدامات  نیهر کدام از اشوند.  سرکوب ایو  دی، تهدیزندان

شدن دیناپد تیممنوع ملهاز ج است،نقض حقوق بشر  معادل چندین

دانستن ، حق یرقانونیغ یهادر مورد قتل قی، الزام به تحققهری

 ی، مذهبی، قومی، نژادیفرهنگ تیهو ینابود ایو سرکوب  ،قتیحق

حاصل کنند  نانیاطم دیها با. دولتیک فرد یا یک گروه یاسیس و

شوند و در و محافظت  مصون نگاه داشته شده یجمعدسته یکه گورها

تمام اقدامات  و غارت ی، دستکاربی، تخرشیفرساجهت جلوگیری از 

 .انجام دهند یجمعدسته یاز گورها یمحافظت فور یالزم را برا

سازد که صحنۀ رخداد جنایت که به سوتا ملزم میپروتکل مینه

عنوان محیطی فیزیکی که در آن شواهد قابل گردآوری باشد تعریف 

در اولین فرصت ممکن از نظر »شده مانند سایت سقوط هواپیما، 

ود و افراد غیرمسئول اجازۀ ورود به آن را امنیتی محافظت ش

متعلقات »آوری شود، شامل چه از سایت جمعهرآن 97«پیدا نکنند.

شخصی درگذشتگان، چه در زمان مرگ بر تن متوفی باشد و چه 

متعلقات   98باید ثبت و به شکل درست نگهداری شود.« متعلق به او

ها نیاز تحقیقات به آن جریان در دیگر شخصی بعد از این که

هیچ توجیهی   99ها بازگردانده شود.باید باید خانواده ،نبود

ها در اجازه داده به مورد سرقت یا غارت برای کوتاهی دولت

                                                           
96  See A/75/384 
97  Minnesota Protocol, para. 59, 263(g)(2). 
98  Minnesota Protocol, paras. 61-66, 263(g)(2). 
99  See, e.g., Minnesota Protocol, para. 78. 
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قرار گرفتن و عدم بازگرداندن متعلقات فردی درگذشتگان به 

 ها وجود ندارد.خانواده

ن و متعلقات اجساد عزیزانشا بتوانند هاست کهاین حق خانواده

انتخاب کنند دریافت کنند،  خودشان ها را در هرجایی کهشخصی آن

هایشان یا در محل سکونتی خارج از جمهوری اسالمی شامل خانه

 هیکه در اعالم یکرامت انسان یادیحق در اصل بن نیاایران. 

حقوق  یالمللنیب ثاقیمدر  نیشده و همچن انیحقوق بشر ب یجهان

 یادیو بن یعیخانواده واحد طب» نکهیبر ا یمبن یاسیو س یمدن

 ثاقیم)« از جامعه و دولت است تیگروه جامعه است و مستحق حما

( به رسمیت شناخته شده 23، ماده  یاسیو س یحقوق مدن یالمللنیب

که  کندیم جابیا حاً یصر المللنیب قانون بشردوستانه است.

 اورا به کشور  شخصی متعلقاتو  یمتوف یایبازگشت بقا» کشورها

 هاسوتا آمده است که خانوادهنهیدر پروتکل م 100 «.کنند لیتسه

 یایبقا «:مشخص دارند یحقوق یانسان یایدر رابطه با بقا»

به آنها  تاخانواده بازگردانده شود  یبه اعضا دیبا» یانسان

  101«.با آن رفتار کنندخود  تقاداتتا مطابق با اع بدهداجازه 

 یانسان یایبقا افتیدر یها براحق خانواده ،حقوق بشر یشورا

 دییکنند تأیم یها زندگکه در آن ییرا در کشورها زانشانیعز

ساقط  یدولت از زندگ یک که توسط یافرادنزدیکان »کرده است: 

ها آن یانسان یایبقا چه مایل باشند باید بتواننداند، چنانشده

حقوق بشر  یهادادگاه 102(.56، پاراگراف GC36« ).کنند افتیدررا 

اجساد  یایبقا افتیدر یخانواده برا یحق اعضا ،در سرتاسر جهان

تعهد »با  شان رادر کشور خود و دفن آنها بر اساس اعتقادات

 نیانکار ا  103اند.تکرار کرده «آن نیاحترام و تضم یدولت برا

 .قلمداد شود زیرآمیو تحق یرانسانیتواند برخورد غیحق م

دفن  ییو توانا بقایای انسانیوجود ها بدون خانواده104

، قادر رایجاعتقادات و آداب و رسوم  درگذشتگان بر اساس

 نخواهند بود به شکل درست وارد دورۀ عزاداری شوند.

ها اجازه سازد که خانوادهحق آزادی مذهب و عقیده ملزم می

داشته باشند عزیزانشان را بدون دخالت یک دولت و مقاصد 

ممکن  دیعقا ای نیدر آشکار کردن د» یآزاداش دفن کنند. سیاسی

شرایط خاصی که توسط قانون تبیین شده و برای  است فقط تحت

حقوق و  ایاخالق  ای، نظم، سالمت، یعموم تیاز امنحفاظت 

                                                           
100  Article 34(2) of Additional Protocol I of the Geneva Conventions. 
101  Minnesota Protocol, para. 37. 
102  See also HRC, Ali Bashasha and Hussein Bashasha vv. Libyan Arab Jamahiriya, 

Communication No. 1776/2008, Decision of  20 October 2010, para. 9; Mihoubi v. Algeria, 

Communication No. 1874/2009, Decision of 18 October 2013, para. 9; see generally Last Rights, 

Extended Legal Statement and Commentary, 30 January 2019, available at www.lastrights.net.  
103  IACtHR, Case of Gelman v. Uruguay, Merits and Reparations, Judgment of 24 February 

2011, para. 258.   
104  IACtHR, Case of González et al. (“Cotton Field”) v. Mexico, Merits, Reparation and Costs, 

Judgement of 16 November 2009, para. 424. 

http://www.lastrights.net/
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حقوق  یالمللنیب ثاقیم)« محدود شود. گرانید یاساس یهایآزاد

  (.18، ماده یاسیو س یمدن

مانند  «آیینی و یفاتیاعمال تشر»به ، و مفهوم پرستش  حق نیا

، 22 یحقوق بشر، نظر عموم تهیکمپذیر است. )های تدفین بسطآیین

 حصول به یبرا دولتیحضور مقامات  کردن اجبار (.4پارگراف 

بر خالف شهدا  یهاستاندر گور یسپار، الزام به خاكیاسیاهداف س

های خصوصی، با خواستهاقدامات مشابه  ریو سا هاخانواده لیم

ترین ترین و دردناکها در یکی از سختشخصی و معنوی خانواده

 .تضاد دارند شانهای ممکن در زندگیلحظه

خانواده،  یاعضا خودسرانۀقتل  –شده انباشت تخلفات گزارش نیا

 لیمحل سقوط، غارت وساسایت و محافظت از  تأمین امنیتعدم 

 یبرا هاخانواده یهادولت در برابر خواسته ، مقاومتیشخص

 هایر برگزاری مراسمد دخالت، تدفینو  اجساد بازگرداندن

در  – قتیکامل از حق ارائه شرحیدر  کوتاهیو  ،یخصوص یخاکسپار

تمام مراحل  یدر ط نزدیکانبا  صورت گرفته برخوردطرز »واقع 

  105«است. ها منجر شدهشدید آنرنج و عذاب  ، بهقتیحق یجستجو

 

 هاتهدید و آزار خانواده (2

رسد هایی که به نظر میمن با نگرانی باید اشاره کنم به تهدید

 های قربانیانافرادی در دولت محترم شما علیه اعضای خانواده

کنند، هایشان را بیان میکه در تالش برای دریافتن حقیقت اعتراض

به کار  هایی که خارج از ایران اقامت دارند،از جمله آن

گونه تهدیدها که تالش دارند وظایف دولت در تکریم این .بنددمی

غیرقانونی  ، اقداماتیو مراقبت از حق زندگی را ندیده بگیرند

شوند. تهدیدهای صورت گرفته توسط مسئوالن دولتی محسوب می

هایشان را به مخاطره بیندازد. تواند سالمت افراد و خانوادهمی

 یالمللنیب ثاقیم 6توانند نقض مادۀ یدها میسان، این تهدبدین

 این ]تهدیدها[ میزان باالیی قلمداد شوند. یاسیو س یحقوق مدن

استرس و ترس ایجاد کرده که به طور مستقیم بر افراد تأثیر  تز

گذاشته و امکان لذت بردن از زندگی، دسترسی و استفاده از 

 نیبدکند. صلب میرسانی و ارتباط را های اجتماعی و اطالعشبکه

و حقوق  محسوب شدهباعزت  یِ به حق زندگتعدی  نیچنآنها هم بیترت

نقض  یخصوص میو حق حر و تشکل انیب یدر آزادرا ها خانواده

 کنند.یم

استفادۀ از زور در  مترادفند بااین تهدیدها، در صورت اثبات، 

خارج از مرزهای کشور که به عنوان استفاده بالقوه از قوۀ 

قهریۀ مرگبار توسط یک دولت علیه یک فرد یا گروهی از افراد 

 بیترت نیبدتعریف شده است. ای در محدودۀ دولتی دیگر در منطقه

                                                           
105  Cotton Field case, para. 424. 
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ممکن است اقدامات نادرست علیه دولتی که این افراد در  آنها

 خاک آن سکونت دارند تعریف شود.

( 4) 2ماده  ورزیده شود که و اصرار دیتأکمهم است »نخست، 

استفاده از ، یالملل عرفنیملل متحد و حقوق بسازمان منشور 

موارد  یكند، به استثنایرا منع م هاكشور بین زور ای دیتهد

تواند با یکشور م کیو دفاع از خود.  متقابل تیرضا ثلی ممحدود

موافقت  گرید یک دولتزور در کشور خود توسط  اعمال استفاده از

 یاقدامات دفاعاجازۀ ملل متحد  سازمان که منشور ی، در حالدکن

 (.342 پاراگراف، A/HRC/41/CRP.1)« .دهدیم را

در خاک  شده، استفاده از زور فیتعر به دقت طیشرا نیخارج از ا

ها را نظارت المللی که روابط ملتکشورهای دیگر تحت قوانین بین

المللی چنین تحت قوانین بینکنند عملی غیرقانونی است. هممی

 توانند در خاک کشوری دیگر دستحقوق بشری، عناصر یک دولت نمی

 شود.محسوب مینقض تعهدات به اعمالی بزنند که در خاک خودشان 

کشور یک رفتار  بهحقوق بشر  ۀتعهدات معاهد کهنکته  نیا 106

 وانید یابد توسط چند مرجع مانندمرزهایش نیز تسری میخارج از 

 ییکایآمرنیب ونیسیحقوق بشر، کم تهی، کمیدادگستر یالمللنیب

  107.شده است دییحقوق بشر تأ ییحقوق بشر و دادگاه اروپا

(A/HRC/41/CRP.1 ،343 پاراگراف.) 

دولت مطبوع  بهشده  نسبت دادهتهدیدهای  ،قابل ذکر است

هایی که افراد مورد تهدید جنابعالی وظایفی برای دولت

 یالمللنیقانون ب»کند. می تعریف هستند قرارگرفته در آن ساکن

 حقوق بشر وجود از نانیاحترام، محافظت و اطم ۀفیحقوق بشر وظ

 هاآن، تیبه حما هادولت الزام کند. تحتیم لیها تحمبه دولت را

که  یدر برابر اقدامات شخص ثالث از افراد الزم اطیبا احت دیبا

 را نقض کند ی، از جمله حق زندگهاآنممکن است حقوق بشر 

 نیدر انجام ا یکوتاه لیکشور ممکن است به دل کی. دمحافظت کنن

 ،A/HRC/41/CRP.1)« قرار گیرد. یالمللنیب یف تحت پیگرداوظ

کشورها است که تمام  نیا فهیوظ نی(. بنابرا330پاراگراف 

ها خانواده نیمحافظت از ا یرا برا منطقیاقدامات مناسب و 

هر  با مراقبت و اخطارهای ضروری ازانجام دهند و آنها را 

 دور نگه دارند. انشتیامن ی معطوف بهدیدگونه ته

(A/HRC/41/CRP.1 ،348-369های پاراگراف.) 

 

 نقض حقوق معترضان –هفت 

                                                           
106  A/68/382  
107  See for instance Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian 

Territory, para. 109; General comment No. 31 (2004), on the nature of the general legal obligation 

imposed on States parties, para. 10; Coard and others v. United States, case 10.951, Report No. 109/99, 

29 September 1999, para. 37’ Al-Skeini and others v. the United Kingdom, application No. 55721/07, 

Grand Chamber judgement of 7 July 2011, paras 106-186; 
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ها ، ینقض حقوق معترضان، من نگران یبا توجه به ادعا

 30 ارسال شده در ،IRN 2/2020مطرح شده در  واالتاستانداردها و س

هنوز به آنها پاسخ  یجنابعال محترم دولتکه  1398ماه بهمن

توسط ابراز شده  یهاینگراندر کنم و ینداده را تکرار م

در گزارش خود  رانیامربوط به  حقوق بشر رامودر  ژهیگزارشگر و

 شوم.سهیم می (27 پاراگراف، A / 75/213حقوق بشر ) یبه شورا

ها موظف هستند تا حق افراد که دولت کنممشخصًا باید تأکید 

آمیز و حق آزادی انجمن را محترم شمرده آیی مسالمتبرای گردهم

 دیکه از عقا یافرادوظیفه شامل  و از آن پاسداری کنند. این

، مدافعان دارندمخالف و باورهای  دیعقا، کنندیم تیحما تیاقل

حقوق هستند و  نیا جیترو ایبه دنبال اعمال  یاو  ندحقوق بشر

حاصل شود که هرگونه  نانیدهند تا اطمیاقدامات الزم را انجام م

 یالمللنیب نیحقوق مطابق با قوان نیا اعمال شده در تیمحدود

کشورها نه تنها تعهد دارند که از  108باشد.می حقوق بشر است

ها و تشکل زیآمدر حقوق اجتماعات مسالمت هیرویب ۀمداخل

حقوق  یالمللنیب یبلکه مطابق با استانداردها ،کنند یخوددار

  109بزنند.حقوق  نیاز ا تیو حما لیتسهدست به تا  متعهدندبشر 

ها باید به طور استفاده از قوۀ قهریه، گردهمایی در ارتباط با

تواند گرم فقط می سالح 110به زور هدایت شوند. لمعمول بدون توس

استفاده از  استفاده شود. به خشونت کشیده شدههای در گردهمایی

های گرم باید همیشه آخرین گزینه باشند و وقتی هم زور و سالح

شان با ود باید نوع استفادهها نبای جز استفاده از آنکه چاره

گرم هرگز نباید برای  سالح 111عمال حداکثر خویشتنداری باشد.اِ 

مالحضه به سوی شلیک بی کردن جمعیت استفاده شود.صرفًا متفرق

 هر شکلی از استفاده از 112 جمعیت در هر شرایطی غیرقانونی است.

در صورت  113با اصول ضرورت و تناسب باشد. منطبق زور باید

حوادثی که در آن  114ضرورت، کمک پزشکی باید بالفاصله فراهم شود.

تر از حد الزم استفاده شده باید مورد تحقیق از قوۀ قهریه بیش

 طرفانه قرار گیرند.سریع، مستقل و بی

هر  115 محروم شوند. یخودسرانه از آزاد دی، افراد نبابه عالوه

 به طور رسمی هایشود باید در بازداشتگاهفردی که بازداشت می

های نگهداری و شناخته شده نگهداری شود و اطالعات محل یا محل

خانواده و  رهایش در حداقل زمان در اختیانقل و انتقال

                                                           
108  Articles 21 and 22 of the ICCPR and Human Rights Council resolution 24/5 (operative 

paragraph 2), 
109  A/HRC/41/41, para 13 

 57 بند ، A / HRC / 31/66 ، مجامع صحیح مدیریت برای عملی هایتوصیه تدوین 110
 توسط گرم سالح و زور از استفاده مورد در ملل متحد سازمان اساسی اصول  111

 14 و 13 اصول انتظامی، مقامات
 60همان، پاراگراف   112

113  A/HRC/31/66, para 57 
114  UN Basic Principles, principle 5 (c)  
115  Article 9 ICCPR 
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همه افراد  116فرد بازداشتی قرار بگیرد. حقوقینمایندگان 

طرف یعادالنه در دادگاه مستقل و ب یشده حق دادرسبازداشت

شکنجه صورت گرفته  اثبات آن از طریق که اعترافی چیه 117دارند.

قرار استناد  مورد یبه عنوان مدرک در دادرس تواندباشد نمی

و دال بر این که اعتراف  متهم به شکنجه شخصِ  هی، مگر علبگیرد

  118شده است. اخذبر اثر شکنجه 

هایی سد رفتار گزارش شدۀ دولت محترم جنابعالی با آنبه نظر می

اند، اعتراض کرده 752علیه سرنگونی پرواز که به شکلی مشروع 

حقوق صدها فرد را پایمال کرده و این پایمالی تا به امروز 

 مورد تحقیق و جبران قرار نگرفته است.

 

 یالمللنیاقدامات نادرست بمسئولیت دولت در قبال  –هشت 

 ای کی مشتملممکن است »کشور  کی یالمللنیاقدام نادرست ب کی

 ایآ کهنیا 119«از هر دو باشد. یبیترک ایحذف  ایچند اقدام 

 تعهدات ای و معاهدات بر اساس تعهداتحاصل نادرست است  یعمل»

که دولت مورد نظر ممکن است آنها  شودمی یعرف بر اساس قوانین

عمل  وقتی (.220، پاراگراف A/HRC/41/CRP.1« ).را نقض کرده باشد

 کیمتشکل از  یرفتار»که  حادث شدهدولت  کی یالمللنینادرست ب

دولت  یالمللنیالف( به منزله نقض تعهدات ب ،ترک فعل ایعمل 

قابل انتساب به دولت  یالمللنیب نیباشد و ب( طبق قوان

 120«باشد.

 رانیاتوسط  کیبالست یهاپرتاب موشک ام کهمن چنین دریافته

 یهادولت هینادرست عل یائتالف در عراق اقدام یروهاین هیعل

بر ) دفاع از خود در چارچوب قانونمتحده بود که  االتیعراق و ا

، ضمیمه( A/HRC/44/38، متحد منشور سازمان ملل 51اساس ماده 

تهران  غیرنظامیدر فرودگاه  ینظام هایفعالیت .ستین ریپذهیتوج

نیز جزیی از آن  شد انیرنظامیمنجر به مرگ غ تیکه در نها

 عملیات غیرقانونی بود.

مفاد کنوانسیون  مه رسد کهوه، دولت محترم شما به نظر میبه عال

کنوانسیون شیکاگو  مفاد و نه شد را که در باال تبیین مونترآل

ها جزییات وظایف دولت ،را رعایت کرده است. کنوانسیون شیکاگو

سازد. در قبال هم در ارتباط با هوانوردی غیرنظامی را روشن می

هر دولتی باید از توسل »گوید که به طور مشخص می bis (a)بند سوم 

                                                           
 قهری ناپدیدشدن برابر در افراد همه از حمایت مورد در 1992بیانیۀ سال   116

  10 ماده ،
117  Article 14 ICCPR 

 .)ج( 7حقوق بشر ، بند  یشورا 16/23قطعنامه   118
 اعمال نادرستها در برابر دولت تیمربوط به مسئول مواد سینوشیپ 119

  1، بند.  1(، ماده 2001) رهای، با تفسیالمللنیب
 .2همان، مادۀ  120
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ها علیه هواپیماهای غیرنظامی در حال پرواز خودداری به سالح

 «ورزد.

و در مقابل یک  دولت محترم جنابعالی قبالً خودش در این موقعیت

یک دولت، که  المللی قرار داشته و آن زمانی بوددادگاه بین

باه سرنگون کرد و یک عمل پروازی ایرانی را ظاهرًا به اشت

 در آن موقع دولت محترم جنابعالی 121المللی رخ داد.نادرست بین

 1نقض مقدمه و مواد  یرانیا 655پرواز  یاستدالل کرد که سرنگون

 ،2  ،3 bis  44و a  وh امه در اد است. بوده کاگویش ونیکنوانس

پذیرش مسئولیت در قبال اقدامات »استدالل شد كه در امتناع از 

، «... عدم پرداخت غرامت براي هواپیماصورت گرفته توسط عواملش

و  غرامت مكانیزم مناسب براي تعیین» عدم ایجادیا براي 

 3،  1مواد از  ایاالت متحده، «هاي داغدارخانواده به آنپرداخت 

در  قوانین نیا 122.ه استتخطي كرد مونترآل ونی( کنوانس1) 10و 

 .وارد است زین نجایا

                                                           
جمهوری اسالمی ایران علیه ایاالت متحدۀ آمریکا، دعوی ثبت شده با جزییات   121

 زیر:

Islamic Republic of Iran v. United States, Application Instituting Proceedings filed in the Registry of 

the Court on 17 May 1989, Aerial Incident of 3 July 19, 1989, International Court of Justice, 

https://www.icj-cij.org/en/case/79   
122  See Trapp, Use of Force against Civil Aircraft, available at https://www.ejiltalk.org/uses-of-

force-against-civil-aircraft/ (assessing the application of the Montreal Convention to the military). 

https://www.icj-cij.org/en/case/79
https://www.ejiltalk.org/uses-of-force-against-civil-aircraft/
https://www.ejiltalk.org/uses-of-force-against-civil-aircraft/

