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  در اين ستون نگاهي به اتفاق هاي خوشايند 
هفته اخير در سيس�تم قضايي كشور داريم. 
اتفاق هايي كه بيانگر افق هاي روشن قضايي و 

دادرسي در كشور است. 
--------------------------------------

مؤسسه اي كه مدرك
 صادر مي كرد به دام افتاد

ب�ا ورود دادس�تاني مش�هد ي�ك ش�ركت 
متخلف كه ب�ه ص�ورت غيرمجاز تح�ت عنوان 
»مؤسس�ه ماه�ور« اق�دام ب�ه صدور م�دارك 
و گواهينامه ه�اي آموزش�ي در ح�وزه عل�وم 
پزشكي، بهداش�ت و درمان مي كرد، پلمب شد.

در حال حاضر پرونده كيفري اين شركت در آستانه 
تشكيل است. اين مؤسسه به طور غيرمجاز و صرفاً با 
ثبت شركت و به رغم نداشتن صالحيت اقدام به صدور 
گواهينامه هاي آموزشي در حوزه پزشكي مي كرد. اين 
در حالي است كه دومين جلسه دادگاه رسيدگي به 
اتهامات متهمان پرونده موسوم به هلدينگ آفتاب در 
مشهد برگزار شد و از جمله عناوين اتهامي متهمان 
اين پرونده جعل مهر ها و مدارك مؤسسات علمي و 

آموزشي داخلي و خارجي است.
--------------------------------------

توانمندسازي
 خانواده هاي زندانيان در شيراز

دادستان عمومي و انقالب مركز استان فارس از 
پايان ف�از اول مجتمع فرهنگ�ي انجمن حمايت 
زندانيان ش�يراز خب�ر داد و گفت: س�اخت اين 
مجتمع در راستاي كاهش آسيب هاي اجتماعي 
و ب�ا ه�دف برگ�زاري كارگاه ه�اي آموزش�ي، 
مش�اوره اي و فرهنگ�ي ب�راي خانواده ه�اي 
زنداني�ان زيرپوش�ش در ح�ال انج�ام اس�ت.

پروژه احداث فاز اول اسكلت ساختمان مجتمع فرهنگي 
انجمن حمايت زندانيان ش��يراز در زميني به مساحت 
۸۵۵ مترمرب��ع و زيربنايی بالغ ب��ر ۱۴۶۰ مترمربع به 
پايان رسيد. دادس��تان عمومي و انقالب مركز فارس و 
رئيس هيئت مديره انجمن حمايت زندانيان شيراز با 
حضور معاون سالمت، اصالح و تربيت زندان هاي فارس 
و اعضاي هيئت مديره انجمن از فاز اول پروژه مجتمع 
فرهنگي انجمن حمايت بازديد كردند. در اين بازديد، 
دادس��تان عمومي و انقالب ش��يراز ضمن قدرداني از 
پيمانكار و مهندس ناظر پروژه گفت: در راستاي كاهش 
آس��يب هاي اجتماعي و با هدف برگزاري كارگاه هاي 
آموزش��ي، مش��اوره اي و فرهنگي ب��راي خانواده هاي 
زندانيان زيرپوشش انجمن حمايت اين مجتمع فرهنگي 
در حال ساخت است و فار اول در مدت زمان خوبي به 
پايان رسيده است. حيدر آسيابي افزود: تكميل فاز دوم 
نيز بايد با همين جديت دنبال شود تا بتوانيم در مدت 
زمان كمتري، به خانواده هاي تحت پوش��ش خدمات 
ارائه كنيم. با حماي��ت خيرين در امر توانمندس��ازي 
خانواده هاي زندانيان برنامه هاي هدفمندي در دستور 

كار انجمن حمايت زندانيان شيراز قرار دارد.
--------------------------------------

٢٧ درصد پرونده هاي 
حل اختالف مختومه شد

مع�اون رئي�س كل دادگس�تري و سرپرس�ت 
معاونت توس�عه ش�وراي ح�ل اختالف اس�تان 
آذربايجان ش�رقي گفت: اين ش�ورا بال�غ بر ۲۷ 
درصد پرونده ها را با اص�الح ذات البين و تحقق 
ش�عار تحكي�م خان�واده مختومه كرده اس�ت.
حس��ين قرباني در گفت وگو با مي��زان از مختومه 
ش��دن ۲۷ درصد پرونده هاي وارده به شوراي حل 
اختالف استان آذربايجان ش��رقي خبر داد و گفت: 
اين اقدام در راس��تاي سياس��ت ها و راهبرد جديد 
قوه قضائيه نس��بت به فعاليت شوراي حل اختالف 
بر محور توس��عه، ترويج صلح و سازش، حل و فصل 
پرونده ه��ا و نيز كاهش ورودي پرونده به سيس��تم 
قضايي صورت گرفت. وي ادامه داد: شورا هاي حل 
اختالف استان آذربايجان ش��رقي در حوزه دعاوي 
خانواده در سال ۱۳۹۸ با پيش گرفتن مقوله صلح و 
سازش در خصوص تحكيم بنيان خانواده از مجموع 
پرونده هاي وارده به اين شورا بالغ بر ۲۷ درصد آن 
را با اصالح ذات البين و تحقق شعار تحكيم خانواده 

مختومه كرده است.

ديده بان

تعرض اي�االت متحده ب�ه هواپيماي مس�افربري 
كشورمان نقض آش�كار و صريح انبوهي از قوانين 
حمل و نقل هوايي است. مقررات كنوانسيون 1۹۴۴ 
شيكاگو و ضمائم مختلف آن پيرامون امنيت پرواز، 
نقض مقررات استاندارد هاي توصيه اي هوايي معروف 
 Standards and( سازمان ايكائو )SARP( به سارپ
Recommended Practices( و همچنين مقررات 
 برنامه جهاني امنيت هواپيمايي معروف به گاس�پ
 )GASP( Global Aviation Safety Plan 
ك�ه  هس�تند  قوانين�ي  مهم تري�ن  جمل�ه  از 
ش�دند. گرفت�ه  نادي�ده  امري�كا  س�وي  از 

مزاحمت هاي صورت گرفته توسط جنگنده  امريكايي 
براي پرواز ۱۱۵۲ هواپيمايي ماهان منجر به وحشت و 
زخمي شدن مسافران اين پرواز شد. اقدامي كه موجب 
مسئوليت بين المللي دولت امريكا بوده و قابليت تعقيب 
حقوقي را از جمله در شوراي ايكائو و دادگاه دادگستري 

بين المللي به دنبال خواهد داشت.
پس از تأسيس كنفرانس ش��يكاگو در دسامبر ۱۹۴۴ 
ميالدي، سازمان بين المللي هواپيمايي )ايكائو( با تأييد 

مجمع عمومي سازمان ملل متحد و در ۱۳ می ۱۹۴۷ 
ميالدي تشكيل شد و به يكي از سازمان هاي تخصصي 
ملل متحد تبديل شد. وجود شبكه حمل و نقل هوايي 
سالم و قابل اطمينان كه بخش مهمي از اقتصاد كشورها 
نيز بدان وابسته است، نيازمند تدوين قواعد و مقررات 
كارآمد و مناسبي براي تضمين »امنيت پروازها« است 

كه ايكائو اين وظيفه را بر عهده دارد.
اساسنامه ايكائو در واقع قسمتي از كنوانسيون شيكاگو، 
۱۹۴۴ ميالدي اس��ت؛ بند »د« ماده ۳ كنوانس��يون 
شيكاگو صراحتاً مي گويد: »دولت ها متعهد مي گردند 
كه هنگام وضع مقررات در مورد هواپيماهاي كشوري 
خود، ش��ديداً به امنيت هواپيماهاي غيرنظامي توجه 
كنن��د«. مقص��ود از هواپيماه��اي كش��وري در اين 
كنوانسيون بر اساس بند »ب« اين ماده، هواپيماهاي 
نظامي، گمرك��ي و انتظام��ي اس��ت. بنابراين تمامي 
كشورهاي عضو مكلفند توجه ويژه اي نسبت به بحث 
امنيت هواپيماهاي مس��افربري داش��ته باش��ند كه 
هواپيماي غيرنظامي محسوب مي شوند؛ همچنين بر 
اساس بند »ط« ماده ۴۴ كنوانسيون، »ارتقاي امنيت 
پروازهاي هوايي بين المللي« يكي از اهداف راهبردي 

)استراتژيك( ايكائو برشمرده شده است.
مقررات س��ارپ يا هنجارها و رويه هاي توصيه اي هم 
مجموعه اس��تانداردها و قواعدي اس��ت كه از س��وي 
س��ازمان بين المللي هواپيمايي )ايكائو( تهيه و تدوين 
مي ش��ود. اين مقررات به مباحثي چون امنيت، مجوز 
كاركنان، بهره برداري از هواپيماها، فرودگاه ها، خدمات 
تردد هوايي، تحقيقات پيرامون سوانح و محيط زيست 
مي پردازد. فقدان قواعد س��ارپ، سيستم هوانوردي را 
آشفته و بسيار خطرناك خواهد كرد. »امنيت و ايمني 
پرواز« يكي از اهداف راهبردي و اساسي ايكائو است كه 
همواره مدنظر بوده و از دولت هاي عضو درخواست شده 
تا در سطح ملي، منطقه  اي و بين المللي تدابير ويژه اي 

به كار بندند تا امنيت پروازها تأمين شود.
در اين راس��تا ايكائو در قالب تهيه و تدوين برنامه  هاي 
 متع��ددي چ��ون برنامه جهان��ي امني��ت هواپيمايي 
|GASP Global Aviation) Safety Plan( و نظاير 
آن از دولت  هاي عضو موكداً درخواست نموده تا ضمن 
وضع مقررات ملي خاص درباره ايمني پرواز، همواره بر 

اجراي آنها نيز نظارت دقيق اعمال نمايند.
حال آنك��ه اقدام متجاوزان��ه امري��كا در حريم هوايي 

سوريه نس��بت به مخاطره افكندن امنيت پرواز هوايي 
تهران- بيروت بيانگر اهمال و بي توجهي آش��كار اين 
كش��ور در اين زمينه بوده كه نيازمن��د مواجهه جدي 

ايكائو با اين مقوله است.
كنوانسيون جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت 
هواپيماي��ي هم در س��ال ۱۹۷۱ ميالدي موس��وم به 
كنوانسيون مونترال در اين شهر كانادايي منعقد شد. 
ايران نيز در سال ۱۳۵۲ شمسي )۱۹۷۳ ميالدي( بدان 
ملحق شده است. هدف از تصويب اين كنوانسيون در 
مقدمه آن به خوبي منعكس شده است كه بيان مي دارد: 
»اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كش��وري، 
امنيت افراد و اموال را به مخاطره انداخته و بهره برداري 
ً  مختل و اعتماد مردم  سرويس هاي هوايي را ش��ديدا
جهان را نسبت به امنيت هواپيمايي كشوري متزلزل 

مي سازد.«
بند نخس��ت از ماده يك اين كنوانسيون بيان مي دارد: 
»هر كس بر خالف قانون و عام��داً مرتكب اعمال زير 
گردد مجرم ش��ناخته مي ش��ود: الف- عليه سرنشين 
هواپيماي در حال پرواز به عمل عنف آميزي مبادرت 
كند كه طبيعت آن عمل امنيت هواپيما را به مخاطره 

افكند.«
اعتراف صريح »بيل اوربان« سخنگوي ستاد فرماندهي 
مركزي اياالت متحده امريكا در غرب آسيا )سنتكام( در 
فرداي روز حادثه به مزاحمت براي پرواز ماهان اعتراف 
صريح به ارتكاب جرم بوده و اين اقدام مجرمانه مشمول 

كنوانسيون مونترال ۱۹۷۱ قرار مي گيرد.
فارغ از م��وارد حقوقي مربوط به امني��ت پروازها كه از 
س��وي اياالت متحده امري��كا نقض ش��ده، در ابعادي 
وس��يع تر در حقوق بين الملل، مي  توان ارعاب افراد و 
ممانعت و مزاحمت در آزادي رفت و آمد آنان را نقض 

صريح حقوق بشر دانست.
حق آزادي تردد افراد در اس��ناد مختلف حقوق بشر از 
جمله اعالميه جهاني حقوق بشر ۱۹۴۸ ميالدي )بند 
ب ماده ۱۳(، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي 
۱۹۶۶ ميالدي )بند ۲ ماده ۱۲(، كنوانسيون امريكايي 
حقوق بشر )ماده ۲۲(، پروتكل )۴( كنوانسيون اروپايي 
حقوق بشر )ماده ۲( و... انعكاس يافته است كه حاكي از 
اهميت اين حق بنيادين بشري است. هيچ فرد يا دولتي 
هم حق ندارد با انجام اقداماتي، محدوديتي بدون دليل 

براي حق آزادي تردد افراد ايجاد كند.
در همين زمينه خبرگزاري ايرنا هم به ماده يكم طرح 
پيش نويس مسئوليت كشورها در برابر اعمال متخلفانه 
بين المللي ۲۰۰۱ ميالدي اش��اره كرده كه »هر عمل 
متخلفانۀ بين المللي يك كشور، مسئوليت بين المللي 
آن كشور را به دنبال دارد«. عناصر اين عمل متخلفانه 
نيز در ماده ۲ اين سند بيان شده است: »عمل متخلفان�ۀ 
بين المللي يك كشور هنگامي است كه رفتاري مشتمل 
بر فعل يا ترك فعل ارتكاب يابد كه اوالً به موجب حقوق 
بين الملل قابل انتس��اب به آن دولت باشد، ثانياً نقض 

تعهد بين المللي آن كشور را بنيان نهد.«
ناديده گرفتن اصل آزادي و امنيت پرواز هواپيماهاي 
غيرنظام��ي مطرح در كنوانس��يون ش��يكاگو ۱۹۴۴ 
ميالدي، نقض مقررات و توصيه ه��اي مختلف ايكائو 
راجع به امنيت پرواز، نقض ح��ق آزادي تردد و رفت و 
آمد شهروندان مندرج در اسناد بنيادين حقوق بشري 
و همچنين اعتراف صريح امري��كا در اين زمينه جاي 
ترديدي براي انتساب مس��ئوليت اين عمل متخلفانه 

براي اياالت متحده امريكا باقي نگذاشته است.
در واقع كشورمان عالوه بر حق استفاده از ظرفيت هاي 
قانوني مقابله با اين اقدام، نيازمند برخورد جامعه جهاني 
با امريكا و اخذ تعهد از اين كش��ور مبني بر عدم تكرار 

چنين جرايم مشابهي در آينده است.

قانون شکني گانگستري در آسمان
اقدام خصمانه امريكا عليه پرواز مسافربري ماهان تبعات حقوقي زيادي دارد

يك كارشناس حقوق كيفري بين المللي تعرض 
جنگنده هاي امريكايي به هواپيماي مسافربري 
ماه�ان را مغاير با كنوانس�يون هاي بين المللي 
ناظ�ر ب�ر مق�ررات هواپيمايي كش�ورها نظير 
مونترال و شيكاگو دانست و گفت: مي توان اين 
اقدام را از ش�وراي داوري س�ازمان بين المللي 
هوان�وردي غيرنظام�ي )ايكائ�و( و دي�وان 
بين المللي دادگس�تري پيگيري حقوقي كرد.

فريدون جعفري درباره تعرض دو جنگنده امريكايي 
به هواپيماي مسافربري خطوط پروازي ماهان اير 
ايران افزود: بر اساس اطالعات موجود، اقدام امريكا 
مغاير اسناد، كنوانسيون ها و موازين بين المللي ناظر 

به مقررات هواپيمايي كشورهاست.
اين استاد دانشگاه با اشاره به كنوانسيون شيكاگو 
ادامه داد: اين كنوانسيون در هفتم دسامبر ۱۹۴۴ 
به تصويب رسيد و طبق بند الف اين كنوانسيون، 
كش��ورهاي عض��و متعهد ش��ده اند كه س��المت 
پروازهاي بين المللي را تأمي��ن كنند. تقريباً همه 
كشورهاي دنيا از جمله امريكا، ايران و سوريه عضو 

اين كنوانسيون هستند.
جعفري اظهار داش��ت: عالوه بر اين، كنوانسيون 
مونترال كه در سال ۱۹۷۱ تصويب و در ۲۶ ژانويه 
۱۹۷۳ الزم االجرا ش��ده اس��ت نيز به اين موضوع 
اشاره دارد. در اين كنوانسيون هم سه كشور ايران، 

امريكا و سوريه عضو هستند.
كنوانس��يون مونترال درخصوص جرايمي اس��ت 
كه در محدوده پروازهاي بين المللي قبل از پرواز، 
حين پرواز و قبل از باز شدن درهاي هواپيما اتفاق 

مي افتد.
اس��تاد حقوق جزا و جرم شناسي خاطرنشان كرد: 
كنوانس��يون مونت��رال جرايم ارتكاب��ي در داخل 
هواپيما مرتبط با هواپيمارباي��ي و اقداماتي كه به 
ضرر مس��افران و پرواز بين المللي اس��ت را مطرح 
مي كند و بيش��تر به اش��خاص حقيقي اشاره دارد 

تا حقوقي.
جعفري تصريح ك��رد: در چارچوب كنوانس��يون 

مونترال امكان پيگيري حقوقي موضوع تعرض دو 
جنگنده امريكايي به هواپيماي مسافربري خطوط 

پروازي ماهان اير ايران وجود دارد.
بر اس��اس بند »د« ماده ۳ كنوانس��يون شيكاگو 
ميان هواپيماهاي دولتي و هواپيماهاي هوانوردي 
كشوري تفاوت قائل مي شود و پروازهاي بين المللي 
هواپيماه��اي مس��افربري را در قال��ب هوانوردي 
كشوري قرار مي دهد و دولت ها را به تأمين سالمت 

هوانوردي كشوري مكلف مي كند.
اين حقوقدان با اشاره به ماده ۹ كنوانسيون شيكاگو 
اف��زود: در ماده ۹ كنوانس��يون ش��يكاگو مناطق 
ممنوعه تعيين ش��ده اس��ت. دولت امريكا مدعي 
است هواپيماي ايراني وارد منطقه ممنوعه شده اما 
بحث اينجاست كه آيا دولت امريكا كه بدون مجوز 
و تأييد موازين بين المللي در منطقه حضور دارد و 
آن طور كه از رسانه ها و اعالم دولت سوريه برمي آيد، 
برخالف نظر دولت سوريه در منطقه حضور دارد و 
در واقع امريكا دولت متجاوز محسوب مي شود، حق 

ندارد كه منطقه ممنوعه اعالم كند.
جعفري تصريح كرد: اقدام امريكا برخالف موازين 
كنوانسيون شيكاگو است و منطقه ممنوعه طبق 
تعريف كنوانس��يون در ماده ۹ بايد تعريف شده و 
بدون تبعيض اجرا شود و از دولت سرزميني مجوز 
داشته باشد يعني در چارچوب موافقتنامه حضور 
نظامي داشته باشد كه اين مسئله در مورد امريكا و 

سوريه به عنوان دولت مقيم رعايت نشده است.
ضمن اينكه بند »ه�« ماده ۴۴ كنوانسيون نيز همه 
دولت هاي متعهد را به توسعه س��المتي و ايمني 

پرواز ب��راي هواپيماهاي مس��افربري بين المللي 
مكلف مي كند.

جعفري گف��ت: م��اده ۸۵ كنوانس��يون راجع به  
حكميت يا ح��ل اخت��الف و داوري دو موضوع را 
پيش بيني كرده است؛ شوراي داوري كه در ايكائو 
)سازمان بين المللي هوانوردي غيرنظامي( تشكيل 
مي شود و متشكل از نماينده دولت مدعي خسارت 
و دولتي كه مرتكب شده است و نفر سومي را شورا 
تعيين مي كند البته اين شوراي داوري را طرفين 
مي توانند نپذيرند ك��ه اگر اين طور ش��ود، ديوان 
بين المللي دادگستري هم مي تواند به عنوان مرجع 

حل اختالف قرار گيرد.
متخصص حقوق كيفري بين المللي خاطرنش��ان 
كرد: ش��رايط جنگي و جنگ بر اساس مفاد صريح 
ماده ۸۹ كنوانسيون مونترال هيچ تأثيري بر تعهد 
دولت ها و كشورها بر رعايت تكاليف الزامات مرتبط 
با تأمين امنيت هوانوردي بين المللي ندارد يعني 
دولتي نمي تواند به دليل ش��رايط جنگي، موازين 
و تكاليف كنوانسيون را رعايت نكند در واقع در هر 

حالت مفاد اين كنوانسيون بايد تضمين شود.
جعفري اظهار داش��ت: اگر بر اساس پيگيري هاي 
حقوق��ي و اس��ناد و كنوانس��يون هاي بين المللي 
امريكا مقصر شناخته شود، اين كشور رفتار مغاير 
نزاكت بين المللي انجام داده است همچنين اجازه 
اقدام متقابل به كشور خسارت ديده يعني ايران در 

چارچوب ضوابط داده مي شود.
همچنين اين اقدام محكوميت در فضاي بين المللي 
براي امريكا تلقي مي ش��ود كه قواع��د و موازين و 
مقرراتي را كه خود پذيرفته، رعايت نكرده است و 
بايد كليه خسارات جاني و مالي وارده در چارچوب 

كنوانسيون ها را جبران كند.
جعفري افزود: طبق كنوانسيون مونترال به مخاطره 
انداختن ايمني و س��المت هوايي مس��افران جرم 
تعريف شده و جرايم قابل رسيدگي در كشورهاي 
صالح است بنابراين اشخاص حقيقي نيز مي توانند 

شكايت كنند.

نماينده اس�بق اي�ران در س�ازمان جهاني 
هواپيمايي با بيان اينكه رهگيري تهديدآميز 
هواپيماي مس�افري خالف پيمان ش�يكاگو 
است، گفت: طبق قانون، سازمان هواپيمايي 
س�وريه در حادث�ه ايرب�اس تهران-بيروت 
ماهان كميته بررسي حادثه تشكيل مي دهد.

عليرضا منظري درباره تهدي��د نظامي ايرباس 
مسافري تهران- بيروت متعلق به ماهان كه از 
سوي جنگنده هاي امريكايي در آسمان سوريه 
رخ داد، اظهار داشت: طبق كنوانسيون شيكاگو 
اين يك اصل است كه هواپيماهاي مسافري در 
رابطه با سامانه هاي نظامي، امنيت داشته باشند 
و طبق اين كنوانسيون سامانه هاي نظامي نبايد 
حالت تهديد براي هواپيماي مس��افري داشته 

باشند و مسافران در امنيت كامل باشند.
معاون سابق سازمان هواپيمايي كشور ادامه داد: 
اين حادثه در فضاي كشور سوريه رخ داده است. 
آن اطراف هم پايگاه هاي نظامي غيررسمي وجود 
دارد، هواپيماهاي نظامي با ادعاي »رهگيري« 
ارتباطي با هواپيماي مس��افري برقرار كرده اند 
كه البته هنوز از مكالمات هواپيماي مسافري با 
جنگنده ها و برج مراقبت دمشق اطالعي نداريم 
و نمي توان دقيق اظهار نظ��ر كرد اما اگر فرض 
كنيم هواپيماي غيرنظام��ي فقط »رهگيري« 
شده اس��ت كه بايد طبق دس��تورالعمل، عمل 
كنند ولي اگر حالت رهگيري به صورت تهديد 
بوده باش��د، اين قانوني نيس��ت و ب��ا رهگيري 

فرق دارد.
نماينده اسبق ايران در سازمان جهاني هواپيمايي 
افزود: به هر حال از شواهد اين گونه برمي آيد كه 
جنگنده ها حالت تهديدآميز داشته اند و خلبان 
وضعيت را تهديدآميز تش��خيص داده و طبق 
دستورالعمل نشس��ته اس��ت و از آن وضعيت 

تهديدآميز خارج شده است.
از آن منظر كه اين حادثه در آس��مان كش��ور 
سوريه رخ داده اين كشور مي تواند جعبه سياه 

ايرباس ماهان را بگيرد، مكالمات را دريافت كند، 
همچنين مكالمات جنگنده هاي نظامي را بگيرد 
و مكالمه هاي برج مراقبت دمشق را هم دريافت 
كند. منظ��ري اضافه كرد:  بايد ري��ز جزئيات و 
مكالمات استخراج شود تا مشخص شود كدام 

بخش طبق مقررات عمل نكرده است.
بررس��ي اين حادثه وظيفه سازمان هواپيمايي 
كشور سوريه اس��ت كه بايد در اين باره كميته 
بررس��ي حادثه تش��كيل ده��د، مكالمات برج 
مراقبت، خلبان ايرباس ماه��ان و جنگنده ها و 
همچنين جزئيات اتفاق��ات را جمع آوري و در 

نهايت موضوع را اعالم كند.
منظري تأكيد كرد:  اگر اين رفتار جنگنده هاي 
امريكايي از سوي كميته بررسي سانحه تهديد 
تشخيص داده ش��ود و در واقع رهگيري تهديد 
بوده باش��د، تخلف اس��ت و طبق ماده ۳ مكرر 
كنوانسيون ش��يكاگو نبايد هيچ تهديدي براي 

هواپيماي مسافري رخ دهد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا كشور ايران بايد 
درخواست تشكيل كميته بررسي حادثه ايرباس 
ماهان را به دمشق بدهد؟ گفت: ما مي توانيم به 
عنوان يكي از ذينفعان اين حادثه، درخواس��ت 
تشكيل كميته بررسي س��انحه بدهيم اما اين 
جزو وظايف اوليه س��ازمان هواپيمايي سوريه 
است كه كميس��يون بررسي س��انحه تشكيل 
دهد و پيگيري كند اما كشور ايران نيز به عنوان 
كشور درگير و ناظر به بررسي اين كميته دعوت 

مي شود.

ديوان بين المللي دادگستري ورود كندسوريه كميته بررسي تشکيل مي دهد

عليرضا سزاوار

پرونده
قانون شكني در آسمان

نظر کا رشنا س

نادي�ده گرفتن اص�ل آزادي و 
امني�ت پ�رواز هواپيماه�اي 
غيرنظامي مطرح در كنوانسيون 
ش�يكاگو 1۹۴۴ ميالدي، نقض 
مق�ررات و توصيه هاي مختلف 
ايكائ�و راجع به امني�ت پرواز، 
نقض حق آزادي ت�ردد و رفت 
و آمد ش�هروندان من�درج در 
اس�ناد بنيادين حقوق بشري و 
همچنين اعتراف صريح امريكا 
در اين زمينه جاي ترديدي براي 
انتس�اب مس�ئوليت اين عمل 
متخلفانه براي اي�االت متحده 
امريكا باقي نگذاش�ته اس�ت


