دوره چهاردهم /شماره  /54زمستان 1400
تاريخ دريافت1400/02/14 :
تاريخ پذيرش1400/06/19 :

International Legal Research Scientific Quarterly

صفحه 1 :الي 22
سامانهalr.iauctb.ac.ir :

Volume 14, Issue 54, Winter 2021
Received: 2021/05/04
Date of Acceptance: 2021/09/10
Pages: 1-22

DOI: 10.30495/ALR.2021.1939023.2158

نوع مقاله :پژوهشي

Article Type: Research

جستاری در رهیافتهای تاریخی و حقوقی بینالمللی
نحوه سرکوب عملیاتهای تروریستی ناقض امنیت هوانوردی
1

پیمان نمامیان

چکیده
زمینه و هدف :ارتكاب عملیات تروريستي ناقض امنیت هوانوردی از بدو راهاندازی اين صنعت ،از
عوامل مؤثر در ايجاد تهديد و چالشهای بسیار گستردهای بوده که يكي از مهمترين آن از حیث وسعت
حادثه ،حوادث  11سپتامبر  2001است .اين حوادث ضمن اينكه بزرگترين و تكاندهندهترين درک تا به
امروز از تهديد همیشه در حال تحول حمالت تروريستي علیه هوانوردی است ،موجب شد تا چالشهای
موجود در شناسايي تهديد ات نوظهور و جديد برای هواپیمايي کشوری و واکنش مؤثر و جامع به آنها،
اعاده اعتماد مردم به سفر هوايي و ارتقای سالمت حملونقل هوايي احراز گردد.
روش :روش پژوهش در مطالعات حاضر ،از نظر هدف ،اکتشافي و توسعهای و از حیث گردآوری دادهها،
توصیفي و کتابخانهای است.
یافتهها و نتایج :آنچه بیش از پیش نگرانيها را افزايش داده است ،حوادث  11سپتامبر  2001بود که به
طرز دهشتناکي امنیت هوانوردی را با مخاطره مواجه نمود و آشكار ساخت که چارچوب مقررات حاکم بر
نظام امنیت هوانوردی در ابعاد ملي و بینالمللي دارای نقايص بسیار گستردهای است .تهديدات جهاني و
ماهیت فراملي اين صنعت بهگونهای است که راهبردهای مواجهه با آن بايد جهاني باشند و به توجه مبرم و
مداوم ايكائو و همكاری گسترده کلیه دولتهای عضو نیاز دارد .با اين حال ،جامعه بینالمللي از طريق
همكاری جهاني در رابطه با جرمانگاری عملیات تروريستي علیه هواپیمايي کشوری موفقیتها و
دستاوردهايي را داشته است .البته رعايت عوامل مؤثر در تأمین امنیت هواپیما بهويژه رعايت استانداردها و
مقررات مزبور در پیشگیری از اقدامات تروريستي ضرورتي انكارناپذير است.
کلید واژهها :تروريسم ،تروريسم هوايي ،معاهدات بینالمللي ضد تروريسم ،شورای امنیت ،ايكائو ،امنیت
هوانوردی.
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مقدمه
حمالت تروريستي  11سپتامبر  2001نشاندهنده آغاز دورهای نو در تاريخ امروزی بوود .ايون دوره
با بيثباتي ،غیرقابل پیشبیني بودن و شكلگیری مجدد نظامهای پیچیده ازجمله کالسوی و نووين
چالشها و تهديدها آشكار ميشود .بيترديد ظهور تروريسم به شكل ي تهديد واقعوا جهواني ،از
اهمیتي ويژه برخوردار است .در ضمن ،حمالت تروريستي  11سوپتامبر  2001آغواز دوره جديودی
در تاريخ مدرن بود .اين دوره زماني است که با بي ثباتي ،غیرقابول پویشبینوي بوودن و تیییور شوكل
نظامهای پیچیده ،شامل انواع سنتي و جديد چالشها و تهديودها مشوخص مويشوود .بودون شو ،
ظهور تروريسم به عنوان ي تهديد واقعوا جهواني ،در آخورين و خطرنواکتورين دسوته از اهمیوت
ويژهای برخوردار است.

تروريسم بهمثابه ي

پديده مستقل ،خود بازآفرين اجتماعي -سیاسي خشوونت در طوول تواريخ

تمدن بشر است .با اينحال ،تروريسم در قرن بیست و يكم به شكل يو عامول وئووپلیتیكي عموده
تكامل يافته که قادر به ايجاد ي بحران ساختارمند در سوط جهواني اسوت .برخوي از مشخصوات
متمايزکننده (ولو منحصر بهفرد نباشوند) تروريسوم نووين کوه بوه تروريسوم بوینالمللوي ،موون نووين
تروريسم ،مگاتروريسم 1و نسل چهارم تروريسم 2هم معروف است کوه شوامل تیییور کیفوي محتووا،
روی آوردن به رويكرد راهبردی و نوع خاصي از جنگپردازی ،بازآفريني و تشكل دائمي ،تبوديل
به جنبشهای تودهای ،پويايي پايدار ،ماهیت روان ،تیییرپذير -همساني ،اهمیوت روزافوزون عوامول

بدون موطن ،رشد حرفهای و تخصصي شدن ،تشديد پیشرفت راهبردی ،سالحهايي بوا اثور جمعوي،
تروريسم راهبردی ،اتكای روزافزون به فنواوریهوا و شوبكههوای اطالعواتي و تروريسوم سوايبری و

تروريسم رواني است (ارسلي.)12 :2004 ،3
عناصر فوق تشخیص وسعت کامل ي فرايند جهاني مدرن را که عدهای از سیاسوتموداران و

کارشناسان تروريسم آن را «جنگ جهاني چهارم» مينامند ،ممكون سواختهانود (جوي ار :2003 ،4
 )83عامالن بيوطن يا به عبارتي غیردولتي ،شامل ساختارها ،شبكههوا و جنوبشهوای تروريسوتي بوه
همراه کشورهای ي ملیتي بازيگران اصلي در اين فرايند هستند.
شايان ذکر است که درگیری فوق ارتباط تنگاتنگي بوا يو

پديوده فراگیور و بوا اهمیوت ديگور

يعني فراينود جهوانيشودن دارد .اساسويتورين جنبوه آن -حتوي اساسويتور از انقوالب فنواوریهوای
اطالعاتي -گسترش انقالب حملونقل بوه سراسور دنیاسوت کوه راه را بورای تحورک سوريع و آزاد
انسانها ،کاالها و خدمات در مقیا

جهاني هموار ساخته است .با تشوخیص ايون مسو له هواپیموايي
1. Mega-Terrorism
2. Fourth-Generation Terrorism
3. Arasly
4. J.Aras
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کشوری جنبهای از اين انقالب است که بیشترين و بزرگترين تیییر و تحول را به بار آورده اسوت.
متأسفانه اين روند مثبت ي

سوی منفي هم دارد .هواپیمايي کشوری بهواسطه اهمیوت و حساسویت

موضوع عملیات آنها (نه ي

وسیله) تبديل ميشود .اين هم به نوبه خود اتخاذ عملیات عملي بورای

تشديد سط امنیت در عرصه هواپیمايي کشوری را بحراني ميسازد.
با اينهمه ،در کنار توسعه صنعت هوانوردی ،چالشهای بسویار جودی در خصوو امنیوت آن
مطرح شد که در اين راستا دولتها و سازمانهای بینالمللي مبوادرت بوه تقريور و تودوين مقوررات
متناسب و يكسانسازی آنها در حمايت از امنیت هواپیما نمودند .سیر قانونگوذاری در ايون عرصوه
بهگونهای بوده که با توجه به نوبنیان بوده آن ،در عرصه جهاني اسناد متعددی در قالب کنوانسویون،
پروتكل و حتي اعالمیه به تصويب دولتها در چارچوب سازمانهای بینالمللي نظیور سوازمان ملول
متحد ،ايكائو ،ياتا و غیره رسیده است .از اينرو ،چالشهايي همچون امنیت هوانووردی ،اخوالل در
امنیت هواپیما و مسافران و حتي امنیت فرودگاهها ازجمله مسائل مهموي اسوت کوه در اثور ارتكواب
عملیات غیرقانوني و با توسل به عملیات تروريستي ،نقض ميشود .بنابراين به نظور مويرسود کوه بوا
طراحي و اجرای راهبردهای پیشگیرانه اين امكان را برای دولتهوا در قبوال عملیوات نواقض امنیوت
هواپیما همچون تروريسم را فراهم مينمايد.
با اينهمه ،اين مقاله درصدد است تا ضمن پاسخ به اين پرسش که «اجرای سازوکارهای فنوي و
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کارکردیاش هر روز بیشتر از قبل به محور فعالیت عملیاتي ساختارهای تروريستي مختلف بهعنوان

حقوقي در ارتقای امنیت هوانوردی تا چه حدودی ميتواند در سورکوب عملیواتهوای تروريسوتي
اثرگذار باشند؟» ،رهیافتهای تاريخي و حقوقي را در قلمرو جامعوه بوینالمللوي موورد مداقوه قورار
دهوود .البتووه بووا مطالعووه اقسووام تهديوودها و چووالشهووای پوویش رو علیووه امنیووت هوانوووردی ،مفوواد
کنوانسیونهوای بوین المللوي ايكوائو را موورد سونجش قورار داده و امكوان مواجهوه بوا عملیواتهوای
تروريستي در نقض امنیت هوانوردی مورد بررسي قرار ميگیرد.
 .1رهیافت تاریخی و سوابق موضوع
هفتمین جنايت مرگبار هوايي از نظر میزان تلفات انساني پیش از سرنگوني هواپیمای ايربوا

ايوران

در آبهای خلیج فار  ،1پرواز شماره  00۷پروازی غیرنظامي متعلق به شرکت هواپیمايي کره 2در
مسیر نیويورک به س ول بود که توسط نیروی هوايي شوروی در اول سپتامبر  1983سرنگون و کول
 .1پرواز مسافربری شماره « 655شرکت هواپیمايي ايراناير» با شناسه « »IR655از بندرعبا
 1988میالدی) در حرکت بود که با شلی
فراز خلیج فار

موش

هدايتشونده از ناو «يو.ا .ا

به مقصد دبي در تاريخ  12تیر  3( 136۷ووئیوه

وينسنس» متعلق به نیروی دريايي اياالت متحده آمريكا بر

سرنگون شد و تمامي دويست و نود سرنشین آن که شامل چهلوشش مسافر غیر ايراني و شصتوشش کودک بودنود ،جوان

باختند(ر.ک :صفدری و مقری مؤذن.)28 -32 :1393 ،
2. Korean Air Lines Co
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 269مسافر و خدمه آن کشته شدند ،1اما در حالي که اين هواپیما متجاوز از پانصد کیلومتر از مسویر
پرواز قانوني خود دور شده و از فراز سهنقطه راهبردی شوروی عبور کرده بود ،هواپیمای ايراني در
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حال عبور از ي

داالن هوائي کامال شناخته شده ،برای هواپیمای غیرنظوامي بوود (کووک:200۷ ،2

.)۷۷-۷8
با وجود اين ،از اختراع هواپیما کمتر از ي

قرن مويگوذرد .در ايون مودت صونعت هواپیموايي

توانسته است ،امكانات وسیعي را در زمینه حملونقل بینالمللي و خدمات ديگر فراهم آورد ،اما بوه
موازات اين گسترش که بیشتر معمول پیشرفتهوای علووم و فنواوری بووده ،ماهیوت ويوژه هواپیموا،
بهويژه سرعت و قدرت مانور آن ،مسائل جديدی را در روابوط بوینالمللوي بوهوجوود آورده اسوت.
ازجمله اينكه برخالف وسايل حملونقل زمیني و دريايي که از سرعت چنوداني برخووردار نیسوت،
هواپیما ميتواند بهراحتي و بهسرعت از حريم هوايي کشورها بگذرد.
هواپیماهای تجاری و مسافربری تابع مقررات ويژهای است که از مودتي پویش بوهويوژه از زموان
ايجاد سازمان بینالمللي هواپیمايي کشوری بهصورت منظم درآمده است .اکثريت قريب بوه اتفواق
دولتها با پیوستن به ايون سوازمان و کنوانسویون شویكاگو ،مقوررات و مووازين موورد نظور سوازمان
مذکور را پذيرفتهاند تا از هرگونه اختالل ،بينظمي و اختالف يا اتفاقاتي که ممكن اسوت بوهخواطر
عدم رعايت ضوابط تعیینشده پیش آيد ،پیشگیری کنند.
يكي از مسائل با اهمیت در اين زمینه اين اسوت کوه مسویر هواپیموا در آسومان از پویش تعیوین و
هنگام ورود به آسمان کشور غیرمتبوع ،با ايجاد ارتباط اجوازه عبوور کسوب مويشوود .البتوه قبول از
برقراری خط هووائي مشخصوي از يو کشوور بوه کشوور ديگور و انجوام پروازهوا بوهطوور مرتوب،
قراردادهای الزم بین دولتها منعقد ميشود .هواپیماهای کشوری موظفند در مسویری کوه از پویش
تعیینشده و مورد توافق مقامات ذیربط قرارگرفته حرکت کنند ،همچنان که ايسوتگاههوای کنتورل
زمیني نیز اين امر را تحت مراقبت و نظارت دقیق دارند .خرون از معبر پروازی مجاز ،باعوث ايجواد
مسائلي شده است و سوابق و تجربیات گذشته نشان ميدهد کوه هواپیماهوای غیرنظوامي بورای ايون
انحراف از مسیر قیمت گزافي پرداختهاند .از جملوه عواقوب نواگوار ايون امور ،شوكار شودن توسوط
هواپیماهای نظامي ميباشد.
طي سالهای  1964الي  1984يعني در مدت بیست سال بهطور متوسط سالي ي

بار و از 194۷

تا  1984حداقل  33بار هواپیماهای غیرنظامي توسط هواپیماهای نظامي (جنگنده) مورد حمله واقوع
شدهاند .نمونههايي از اين حوادث به شرح زير است:

3. Explaining the Inexplicable TIME,Sep.19, 1983.
2. Cook
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الف) سال  ،1952دولت شوروی اعالم نمود ي

فروند هواپیمای شورکت هواپیموايي فرانسوه

1

که هنگام پرواز از فرانكفورت به برلین ،از مسیر خود منحرف شده و به حريم هوايي آلموان شورقي
ب) سال  ،1955يكوي از هواپیماهوای شورکت هواپیموايي اسورائیل 2در مسویر خوود از لنودن بوه
اسرائیل وارد قلمرو هوايي بلیارستان گرديد .اين هواپیما توسط دو فروند جنگنده بلیاری سورنگون
شد و تمام سرنشینان آن جان سپردند.

ن) ووئوون  ،1969ي و

هواپیمووای دی .سووي ۷.متعلووق بووه صوولیب سوور هنگوواميکووه از جزيووره

فرناندوپو 3عازم بیافرا بود به علت شلی

جنگندهها سقوط نمود.

د) سال  ،19۷0ي هواپیمای دی .سي 8.متعلق به شرکت هواپیمايي ايتالیا ،4در نزديكي دمشوق
مورد اصابت موش ي فروند جنگنده نیروی هوائي سوريه قرار گرفت ،اما بهسالمت فرود آمد.

هو) سال  ،19۷3ي هواپیمای بوئینگ  ۷2۷متعلق به شرکت هواپیمايي لیبي 5که در حوال پورواز
بر فراز صحرای سینا بود ،به علت عدم قبول فورامین هواپیماهوای شوكاری اسورائیل مبنوي بور فورود،
هدف آتش جنگندههای مزبور قرار گرفت و سرنگون گشت.

با اين حال ،صنعت هواپیمايي بیش از ي صد سال است که در حال ارائه خدمات گونواگون و
متعدد در حوزه حملونقل هوايي است .از آن زمان به بعد اين صنعت بهصورت يو بخوش بسویار
مهووم رشوود کوورده اسووت .از آنجووا کووه مسوویرهای پوورواز و خووود هواپیماهووا ويژگووي پیچیوودهتووری
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تجاوز کرده بود ،توسط هواپیمای نظامي شوروی هدف قرار گرفته و سقوط کرده است.

پیداکردهاند ،فرودگاهها هم بايد تكامل مييافتند تا با تعداد روزافزون مقصدها ،پروازها و مسوافران
هماهنگي پیدا کنند .بعدها زماني که هواپیماها هدف عملیوات تروريسوتي شودند قوانونگوذاران بوه
دنبال راهکارهايي بودند تا رويههای امنیتي در فرودگاهها را الزامي کنند ،اما با وجود ارتقوای سوط
امنیتي ،مرتكبین جرايم هوايي راه های جديد و ابتكاری را برای به چالش کشیدن اين سیستم يافتند.
از اينرو ،عملیات غیرقانوني علیه امنیت هوانوردی از بدو راهاندازی اين صنعت ،از عوامل موؤثر در
ايجاد تهديد و چالشهای بسیار گستردهای بوده که يكي از مهمتورين آن از حیوث وسوعت حادثوه،
 .1اير فرانس ي

شرکت هواپیمايي متعلق به فرانسه است که پرچمدار فرانسه نیز محسوب ميشود و يكي از بزرگترين خطوط هووايي دنیوا

است .مقر آن در ترمبلي فرانسه در شمال پاريس قرار دارد .اين شرکت عضو مؤسس  Skyteamاتحاديه جهاني است.
 .2اِل عال ( ،)EL-ALشرکت هواپیمايي حامل پرچم اسرائیل است .دفتر مرکزی اين شرکت در شهر تلآويو قرار دارد .شرکت هواپیموايي
ال عال در سال  1948میالدی تأسیس شد.
 .3جزيره فرناندوپو) ،(Fernandopoجزيرهای است در کنار خلیج گینه مستعمره اسپانیا که جمعیت آن بالغ بر شصتودو هزار تن بوده کوه
بین کامرون و گابون واقع شده است.
3. Alitalia – Società Aerea Italiana
 .5هواپیمايي لیبي ،شرکت هواپیمايي حامل پرچم لیبي است ،که در سال  1964توسط دولت لیبي تأسیس شد .دفتر مرکزی شرکت هواپیمايي
لیبي در شهر طرابلس ،لیبي قرار دارد و فرودگاه بینالمللي طرابلس و فرودگاه بینالمللوي بنینوه ،قطوبهوای ايون شورکت هواپیموايي بوهشومار
ميآيند.
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«حوادث  11سپتامبر  »2001است.
با اين حال ،عملیات غیرقانوني علیه امنیت هواپیمايي کشوری از بدو اختراع هواپیموا ،از عوامول
جستاری در رهیافتهای تاريخي و حقوقي بینالمللي نحوه سرکوب عملیاتهای تروريستي ناقض امنیت هوانوردی /نويسنده :پیمان نمامیان

تهديدکننده مسافران هواپیما بهشومار رفتوه اسوت؛ بنوابراين ،آنچوه بویش از پویش ايون نگرانويهوا را
افزايش داده است ،حوادث  11سپتامبر  2001بود کوه بوه طورز وحشوتناکي امنیوت هوانووردی را بوا
مخاطره مواجه نمود و آشكار ساخت که چارچوب مقررات حواکم بور نظوام امنیوت هوانووردی در
ابعاد ملي و بینالمللي دارای نقايص بسیار گستردهای است.
در اين خصو دو دسته از جرايم قابل مالحظه است؛ ابتدا جرايم ارتكابي داخول هواپیموا کوه
هواپیما و يا خود مسافران در آن تحت تأثیر قرار ميدهند و ديگر جرايمي کوه اساسوا علیوه هواپیموا
ارتكاب مييابند .به هر روی ،جرايم ارتكوابي علیوه امنیوت هوانووردی در گوشوه و کنوار جهوان بوا
اهداف و انگیزههای گوناگون اقتصادی ،سیاسي و غیره ارتكاب مييابند کوه موجبوات بوه مخواطره
افكندن امنیت مسافران و هواپیما را فوراهم موينمايود (جبواری119 -139 :1381 ،؛ جبواری:1389 ،
94؛ جباری.)538 -541 :1392 ،
حوادث  11سپتامبر  2001موجب شد تا چالشهوای موجوود در شناسوايي تهديودات نوظهوور و
جديد برای هواپیمايي کشوری و واکنشدهي مؤثر و جوامع بوه آنهوا ،اعواده اعتمواد موردم بوه سوفر
هوايي و ارتقای سالمت حملونقل هوايي جهت تداوم کم حیاتياش بوه اقتصواد احوراز گوردد.
تهديدات جهاني و ماهیت فراملي اين صنعت بهگونهای اسوت کوه راهبردهوای مواجهوه بوا آن بايود
جهاني باشند و به توجه مبرم و مداوم ايكائو و همكاری گسترده کلیه دولتهای عضو نیواز دارد .بوا
اينحال ،جامعه بینالمللي از طريق همكاری جهاني در رابطه با جرمانگاری عملیات تروريستي علیه
هواپیمايي کشوری (تروريسم هوايي) موفقیتها و دستاوردهايي را داشته است (عاطف و آرفوین،1
.)68-۷4 :1383
حوادث  11سپتامبر  2001موجب شد تا چالشهوای موجوود در شناسوايي تهديودات نوظهوور و
جديد برای هواپیمايي کشوری و واکنش مؤثر و جامع به آنها ،اعاده اعتماد مردم بوه سوفر هووايي و
ارتقای سالمت حملونقل هوايي جهت تداوم کم حیاتياش به اقتصاد احوراز گوردد .تهديودات
جهاني و ماهیت فراملي اين صنعت بهگونهای است که راهبردهای مواجهه با آن بايد جهواني باشوند

و به توجه مبرم و مداوم ايكائو 2و همكاری گسترده کلیه دولتهوای عضوو نیواز دارد .بوا ايونحوال،

1. Atef A.& Irvin
 .2ايكائو در رابطه با امنیت در حوزه هواپیمايي و نیز ارتقای آن اقداماتي را صورت داده که اکثر آنها در پویش از حووادث  11سوپتامبر 2001
مقرر شده بودند شامل ،کنوانسیون راجع به جرايم و ديگر اعمال ارتكابي در داخل هواپیما (کنوانسیون توکیو) ،کنوانسیون راجع بوه سورکوب
تصرف غیرقانوني هواپیما (کنوانسیون الهه) ،کنوانسیون راجوع بوه سورکوب اعموال غیرقوانوني علیوه ايمنوي هواپیموايي کشووری (کنوانسویون
مونترال) ،پروتكل سرکوب اعمال غیرقانوني خشونت در فرودگاههای در خدمت هواپیمايي بین المللي کشوری ،الحاقي به کنوانسیون راجع به
سرکوب اعمال غیرقانوني علیه ايمني هواپیمايي کشوری ،کنوانسیون بینالمللي نشانه گذاری مواد منفجره پالستیكي بوهمنظوور رديوابي بعودی،
کنوانسیون اروپايي سرکوب تروريسم و بیانیه مشترک در خصو م بارزه با تروريسم ،بوده است .اين در حالي است که ايكائو پس از حوادث
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جامعه بوینالمللوي از طريوق همكواری جهواني در رابطوه بوا جورمانگواری عملیوات تروريسوتي علیوه
هواپیمايي کشوری موفقیتها و دستاوردهايي را داشته است( .عاطف و آرفین )89 :1383 ،بوهطوور
حادثه به ثبت رسیده تروريسم هواپیمايي به سال  1930برميگردد .شورشویان پورو يو

هواپیموا را

برای پخش جزوات تبلییاتي تصرف کردند ،اما اين شیوه در چهار دهه بعد -در وهلوه اول بوه دلیول
تأثیر عوامل جهاني مانند جنگ جهاني دوم و امثال آن باب نشد.
تاريخ شروع تروريسم هواپیمايي مودرن  22جووالی  1968اسوت کوه سوه مورد مسول از جبهوه
مردمي آزادیبخش فلسطین ي

هواپیمای مسافری شرکت هواپیمايي اسورائیل 1را در حوال پورواز

از رم به تلآويو بودند و خواستار مبادله گروگانها همزمان با خود شودند کوه در اسورائیل زنوداني
بودند .اين عملیات هرچند دوازدهمین مورد تصرف هواپیمای کشووری در سوال  1968بوود ،اموا از
لحاظ کیفي هدف نهايي و محتوای متفاوتي داشت .اولین بوار بوود کوه يو هواپیموا نوه بوا انگیوزه
جنايي ،نه به داليل شخصي ،بلكوه بوا هودف خوا وارد آوردن فشوار سیاسوي برطورف مخوالف و
استفاده از آن سانحه بهعنوان ي پیام تبلییاتي برای قرار دادن ي انگیزه سیاسي در معرض توجوه
جهانیان ربوده ميشد .اين ي بحرانآفريني عمدی و تهديد قريبالوقوع بورای جوان گروگوانهوا
بود که در فراهمسازی يو زمینوه روانوي -سیاسوي مسواعد بورای وادار کوردن طورف مخوالف بوه
مذاکرات مستقیم سهم داشوت و وی را وادار بوه تسولیم در برابور خواسوتههوا مويکورد .صورفا يو
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عملي ظهور تروريسم با اعتالی هواپیمايي بهعنوان ي

روش حملونقل مقارن بووده اسوت .اولوین

تصادف نبوده که اواخر دهه  1960و اوايل دهه  19۷0بوا افوزايش بويحود و حصور تعوداد عملیوات
تروريستي با هدف هواپیمايي که بیشترشان ي الگو را دنبال ميکردند ،مشخص شدهاند .اين الگو
تصرف مسلحانه هواپیما ،بردن آن به ي فرودگاه امن و اعالم خواستههايي با ماهیت سیاسي تحت
تهديد جان گروگوانهوا بووده اسوت .بعودها در دهوه  1980گورايش خطرنواک بورای اشواعه بیشوتر
تروريسم هواپیمايي بهمنزله ي ابزار فشار و تبلییات سیاسي خاتمه يافت که عوامول گونواگوني از
جمله موارد زير در آن سهم داشتند:
 )1استقرار و توسعه سريع اسباب فني امنیت فرودگاهها که بهطور صري حمل سالح و مهموات
به داخل هواپیما را برای تروريستها دشوار کرد؛
 )2تشكیل و استفاده کارآمد از گوروههوای ضود تروريسوتي ويوژه (بوه صوورتي کوه در نجوات
گروگانها در موگاديشو ،انتابه و غیره بهکار گرفته شدند)؛
 11سپتامبر  ، 2001اقداماتي را در راستای ارتقای امنیت هوانوردی انجام داده است که مهمترين آنها شامل ،انكوس  1۷الحواقي بوه کنوانسویون
 1944شیكاگو ،به همراه انكسهای 14 ،13 ،9 ،6و  18راهنمای امنیتي برای حفاظت هواپیمايي بینالمللي کشوری در برابر عملیات غیرقانوني،
تمهیدات حفاظتي و امنیتي جهت ارتقای امنیت هوانوردی ،کنوانسیون پكن راجع به سرکوب عملیات غیرقوانوني علیوه هواپیموايي کشووری و
پروتكل الحاقي به آن ،ميباشند.
1.Israeli airline El Al

۷

 )3اجرای اقدام متقابل از سوی برخي کشورها علیه سران ساختارهای تروريستي بهعنوان مقابلوه
به مثل و انتقامجويي به سبب اعمال ارتكابي تروريسم هواپیمايي؛
جستاری در رهیافتهای تاريخي و حقوقي بینالمللي نحوه سرکوب عملیاتهای تروريستي ناقض امنیت هوانوردی /نويسنده :پیمان نمامیان

 )4آگاهيبخشي افكار عمومي يعني برداشت هواپیماربايي ،نه بهعنوان نبرد بورای آزادی ،بلكوه
بهمثابه ي

اقدام تروريستي آشكار.

هرچند گرايش بهسوی تروريسم هواپیمايي متوقفشده ،اما روند هواپیماربايي با انگیزه سیاسوي
زايل نشده است .ي نوع تروريسم متفاوت از جنبه کیفي که در اواسط دهوه  1980آغواز شود ،در
قلمرو هواپیمايي ظاهر گشت .اين پديده نو هم با تیییورات بخوش رسوانهای شوكل گرفوت و موورد
حمايت واقع شد که به افزايش اهمیت آن سرعت بخشید.
 .2اقسام تهدیدها و چالشهای پیشروی
تجزيه وتحلیل پويايي و روندهای امروزی تروريسم بوینالمللوي بوهطوور اعوم و جوانوب عديودهاش
بهطور اخص ارائوه طبقواتي نظیور هواپیماربوايي بوهمنظوور بازداشوت ،حوبس و مبادلوه گروگوانهوا،
هواپیماربايي بهمنظور جابهجايي و انتقال ،هواپیماربايي بوهمنظوور انهودام ،اقودام مسوتقیم علیوه خوود
هواپیما در خارن از هواپیما ،اقدام مسوتقیم علیوه زيرسواخت زمینوي هواپیموايي کشووری و طبقوات
جانبي عملیوات در خصوو چوارچوب تهديود موجوود مورتبط بوا هواپیموايي کشووری را ممكون
ميسازد (تولگا اينان.)28-31 :2021 ،1
الف) هواپیماربایی بهمنظور بازداشت ،حبس و مبادله گروگانها
مسافران سوار بر هواپیما هدف اولیه اين دسته از عملیوات هسوتند .هودف دسوتیابي بوه اثور سیاسوي،
تبلییاتي و رواني است (نشان دادن قدرت و حضور؛ فشار آوردن بر ساختارهای حكوومتي و اذهوان
عمومي؛ جلب حداکثر توجه؛ تسلیم در برابر شروط و خواستهها).
اين نوع ترور بهعنوان يو ابوزار فشوار موؤثر يو روزنوه فرصوت بسویار بوزرگ را در اختیوار
تروريستها ميگذارد که بهدنبال آن در موضع نیل به اهداف خود قورار مويگیرنود .دههوا رويوداد
وجود دارند که ربودن هواپیماهای مسافری در آنها با مالحظات مذکور صورت گرفتوه اسوت (وی

هاسووتینگز و جووي چووان ،)۷۷۷ :2013 ،2ي و نمونووه آن در نوووامبر  1991ر داد کووه گروهووي بووه
سرکردگي شمیل بازايف ،يو هواپیموای توپولوف 154 -ايروفلووت 3را در فرودگواه «میوزال نیوه
وودی» تصرف کردند و آن را به ترکیوه بردنود و آزادی گروگوانهوا را مشوروط بوه لیوو وضوعیت
اضطراری کردند که دولت روسیه بر جمهوری خودمختار چچن -اينگوش تحمیل کرده بود.

1. Tolga Inan
2. V Hastings and J Chan
1. Aeroflot
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اطمینان از جابهجايي تروريستها از خاک ي کشور که در آن در مضیقه يا ممنوعیت خرون بنوا
به هر دلیلي هسوتند بوه يو نقطوه جیرافیوايي ديگور اسوت .در ايون طبقوه هفوت اقودام بوه تصورف
هواپیماهای مسافری فقط در  1990در شوروی صورت گرفت که بنا به داليلي بوا انگیوزه شخصوي،
سیاسي يا اقتصادی برای ترک کشور عملي شدند .اين طبقوه از عملیوات تورور در بعضوي کشوورها
بهصورت ي روش حاشیهای مهاجرت افراد بوه تفكیو  ،يوا گوروههوايي از افوراد بوا آرموانهوای
يكسان بر جا ميمانند .از سال  1993تا  1998سیزده مورد هواپیماربايي مسافری به تايوان در کشوور
چین به ثبت رسویدند .1در موار  -آوريول  2003دو هواپیموای مسوافری آنتونوف 24 -از کوبوا بوه
مقصد فلوريدا ربوده شدند .در برخي موارد اعمال ترور از اين قسم عواقب فاحشي دارند کوه بورای
سازماندهندگان غیرمنتظره بودهاند .تصرف و ربودن ي بويینوگ  ۷6۷خطووط هووايي اتیووپي در
نوامبر  1996توسط گروهي از تجزيهطلبان به دلیل تعلیمات ناکافي تروريستها به فرود برخووردی
به داخل اقیانو هند در نزديكي جزاير کومور و مرگ متعاقوب يو
خدمه هواپیما ختم شد.

صود و بیسوتوپونج مسوافر و
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ب) هواپیماربایی بهمنظور جابهجایی و انتقال
هواپیما بهعنوان ي وسیله حملونقل هدف اولیه اين طبقه از عملیات است و مسافران ماننود عامول
ديگری عمل ميکنند که ضمانت ايمني را بورای تروريسوتهوا افوزايش مويدهنود .هودف حصوول

ج) هواپیماربایی بهمنظور انهدام
استفاده از خود هواپیما بهعنوان ي سالح برای اصابت به هدفي کوه از قبول انتخوابشوده ،هودف
اولیه اين طبقه از اعمال است و مسافران مانند عاملي که سط باالی خسارت کلي ناشي از حملوه را
تضمین ميکند عمل ميکنند .هدف وارد آوردن خسارت مالي مستقیم به دشمن بوه هموراه آسویب
سیاسي و رواني تبعوي اسوت .ايون طبقوه از اعموال مسوتقیما بوه معیارهوای جنوگ نامتقوارن منسووب
ميشوند .اولین واقعه عملیاتي در دسوامبر  1994ر داد کوه موردان مسولحي از سوازمان تروريسوتي
الجزايری گروه اسالمي مسول هواپیموای ايربوا ای  300-فرانسوه بوا  240مسوافر هواپیموا را طوي
اقدامي برای منفجر کردن آن بر فراز شهر پاريس تصرف کردند .اين عملیوات نجوات يو

گوروه

ضد تروريستي در نقطه فرود بینابیني در شهر مارسي بود که به پیشوگیری از عواقوب فواحش بوالقوه
آن کم کرد (کوووشكو.)220 :2000 ،2
در اکتبر  2002تروريستها اقدام به ربودن ايربا ای  320-سعودی نمودند و هدفشوان منهودم
کردن آن در ي پايگاه هوايي امريكا در العديه قطر بود .حمله مگاتروريستي فراز نیگاهي در ايون
طبقه ربوودن چهوار هواپیموای مسوافری در  11سوپتامبر  2001و اسوتفاده بعودی از آنهوا بوه صوورت
1. Aras, World War Four, 585.
2. Kozhushko
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موش

کروز علیه اهداف مورد نظر در واشنگتن و نیويورک بود .يوادآوری ايون نكتوه الزم اسوت

که عليرغم تشديد معیارهای ايمني در فرودگواههوا و ورود فنواوریهوای درخوور ،تهديود بوه ايون
جستاری در رهیافتهای تاريخي و حقوقي بینالمللي نحوه سرکوب عملیاتهای تروريستي ناقض امنیت هوانوردی /نويسنده :پیمان نمامیان

استفاده مطلق از تروريسم هواپیمايي ،نهتنها کاهش نیافته ،بلكه رو به افوزايش گذاشوته اسوت .يو
گواه گويای اين واقعیت اطالعاتي است که درباره آزمايش فنون ابتكاری تصرف و ربودن هواپیموا

از سوی عامالن القاعده جمعآوری شدهاند که هدفشان محقق ساختن عملي نوعي کامیكوازه 1بووده

است (هواپیما بهعنوان وسیله پرتاب ،خلبان انتحواری بوهعنووان واحود هودايت) (گوناراتنوا:2004 ،2
.)149

د) اقدام مستقیم علیه هواپیما در خارج از کابین
هم هواپیما و هم مسافرين و خدمه هواپیما هودف ايون طبقوه از حموالتانود کوه هودف آن انهودام
هواپیما در هوا و انهدام موردم جهوت وارد آوردن آسویب سیاسوي ،روانوي و خسوارت موالي اسوت.
تروريستها عمال استفاده از ادوات انفجاری سرهمبندی شده و سیسوتم پدافنود هووايي قابول حمول
توسووط انسووان ماننوود خمپووارهانووداز ،راکووت ران دوشووي (آر.پ وي.جووي) ،موش و هووای ضوودتان
هدايتشده ،آتشبارهای سونگین و سوب  ،تفنوگ خواندار ضود مواده و تفنوگ جنگوي را تورجی

ميدهند (رادومیسكیا و برناتا.)84 :2018 ،3
ادوات انفجاری سرهمبندی شده تايمردار يا دارای سوازوکوار بوارومتری-کواری انفجوار ثابوت

کردهاند ،وسیله مؤثری برای انهدام هواپیما در دهه  1980بودهاند؛ بنابراين نیاز ضروری اين بود کوه
مواد منفجره قبل از عزيمت هواپیما معموال با جاسوازی در چمودان غیرهموراه يوا بوا انتقوال آنهوا بوه
اشخا ثالث بياطالع در داخل هواپیما جا بگیرند .تروريستها بواالخص بوا اسوتفاده از ايون نووع
مواد منفجره در انهدام هواپیماها و مسافران و خدمه پرواز  103پان امريكن (الکربوي در اسوكاتلند،
دسامبر  2۷1 ،1988کشته) و پرواز  ۷22يوتا فرانسه (ينجر ،جوالی  1۷0 ،1989کشته) موفق شودند.
همچنین اقدامي از اين نوع ترور در داخل ي

بوئینگ  ۷4۷اسرائیلي (لندن )1986 ،بوه عمول آمود

که طي آن تروريستي به نام نظر هندويي مواد منفجره را بدون اطالع عروسش در داخل چمودان او
گذاشت .با اصالح معیارهای فني و اجرايي کنترل چمدان و مسافر ،تهديد چنوین اعموالي در اوايول
دهه  1990کاهش يافت ،اما بهطور کامل از بین نرفت؛ زيرا گوروههوای مخاصوم بوه دنبوال راههوای
جديد غیرسنتي حمل ادوات انفجاری سرهمبندی شده به داخل هواپیما و کارگذاری آنها بودهانود.
بهويژه ي گام ابتكاری از اين دست اقدام به انهدام ي هواپیمای خطوط هوايي امريكاسوت کوه
از پاريس عازم میامي بود در نوامبر  2001بهوسیله ي

مجرم تروريستي به نام «جان رايود» بوه اجورا
1. kamikaze
2. Gunaratna
3. Radomyskia & Bernata
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درآمووود کوووه يو و

خووورن انفجووواری پالسوووتیكي را در پاشووونه کفشوووش جاسوووازی کووورده بوووود

(میرمحمدصادقي.)8۷-91 :1381 ،
توسط انسان بر دشواری کارگذاری مستقیم ادوات انهدامي در داخل هواپیموا کوه ناشوي از تشوديد
معیارهای فني امنیت ميباشد ،فائق آمده است .اين سیستمها کوه بوهجوای داخول هواپیموا از خوارن
هواپیما بهکار ميروند ،در حال حاضر يكي از جدیترين تهديدها برای هواپیمايي کشوری هستند.
مشخصات اين نوع سالح نیز در اين تهديد نقش دارند:
 )1کارايي؛ سیستمهای پدافند هوايي قابل حمل بهطور سوازنده کارکردهوای پرتواب موشو
هدايت آن را در داخل ي وسیله پرتابي ترکیب کردهاند.
 )2کوچ بودن؛ جابهجايي و نگهداری مخفیانه اين سالحها آسان است .موش

و

سام استرال-

 2ساخت شوروی (به وزن  13/6کیلوگرم و به طول  1/5متر) به آساني در ساک باشگاه گلوف جوا
ميگیرد .حمل بیشتر اين سالحها و آماده کردن آنها برای رزم به ي گروه دو نفره نیاز دارد.
 )3سهولت؛ مدت متوسط تعلیم سط باالی ي اپراتور اين سیستم پنج هفته اسوت (کوه شوامل
پرتابهای آزمايشي (تمريني) است؛ اگر سیموالتور موجود باشد ،مدت تعلیمات سه هفته است).
 )4زمان واکنش؛ آمادهسازی رزمي اين دستگاه برای استفاده بعدی حذف علیه اهوداف هووايي
فقط چند دقیقه طول ميکشد.
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امروزه ي

عامل اساسا نوين به شكل سالحهايي مثول سیسوتمهوای پدافنود هووايي قابول حمول

 )5مؤلفههای فني؛ سیستم هدايت ادوات پدافند هوايي قابل حمل (نوری ،مادون قرمز /گرمايي،
رادار) برای تضمین احتمال زياد اصابت به هدف در ارتفاع تقريبا  3هزار متری طراحي شوده اسوت.
اصابت ي موش از ايگال ا ای – ( 18وزن کاله آن  1/18کیلوگرم اسوت) در حوین بلنود
شدن يا فرود به موتور جت از کار افتادن هواپیما و فاجعه بعودی را صود در صود تضومین مويکنود

(کارپنكو.)85 :1993 ،1
 )6شاخصهای تاکتیكي؛ استقرار تسلیحات با استفاده از ويژگويهوای حفواظتي يو

مكوان در

محل حمله را ممكن ميسازند .امكان دارد پرتاب از نوواحي پور درخوت ،بوام سواختمانهوا ،پنجوره
ساختمانها ،ماشینهای در حال حرکت و غیره صورت بگیرد.
 )۷هزينه اندک؛ قیمت نسبتا پايین و پخش گسترده آنها تضومین مويکنود ،سیسوتمهوای پدافنود
هوايي قابل حمل در بازار سیاه تسلیحات بینالمللي برای هر بازيكن عالقهمند عرضه ميشوند (جوي
ار .)2001 ،
ي

روند پیوسته بهسمت استفاده يا تهديد به استفاده از سیستمهوای پدافنود هووايي قابول حمول
1. Karpenko
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علیه هواپیمايي کشوری همتای خود در زمانشناسي عملیاتي رويدادهای مربوطه پیدا ميکند:
 )1در  28اکتبر  2002دو موش

(فرضا استرال )2-از ماشیني به سمت ي
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اسرائ یلي در حال بلند شدن از فرودگاه مومباسوا در کشوور کنیوا شولی
موش

بوئینوگ ۷5۷-300

شودند؛ بوه دلیول بودکاری

و انفجار زودهنگام ،آن هواپیما عمال آسیبي نديد و به پرواز ادامه داد.

 )2در آگوست  2003مأموران اف بي آی سه مرد اهل خاورمیانه را بازداشت کردند کوه سوعي
داشتند موش های سام ايگال -ام (با نام رمز ا ای 18 -نواتو) را وارد امريكوا کننود؛ يو
فرضي از پرتاب آنها اجرای ي حمله تروريستي بر علیه ي هواپیمای کشوری بود.
 )3در  24اکتبوور  2003يوو

هودف

بويینووگ ۷6۷ -اسوورائیلي کووه بووا  193مسووافر از توولآويووو عووازم

لسآنجلس بود از فرودگاه دوم به دلیل اطالعات اضطراری سازمان اطالعوات دربواره يو حملوه
آماده به هواپیما با ي موش سام قابلحمل که قرار بود از مكواني در محوطوه پیراموون فرودگواه
1

میان راهي در تورنتو که قبال انتخاب شده بود ،شلی شود تیییر مسیر داد.
بهعالوه ،تروريستها همواره در جسوتجوی روشهوای جديود ،فنوي ابتكواری و مرگبوار بورای
منهدم کردن هواپیماها از روی زمین هستند .گوواه تكواندهنوده ايون توالش اقودام يو
ناشنا (فرضا داخلي) برای استفاده از اشعه لیزر بهمنظور مختل کردن ديد خلبوان يو
خالل فرود در شهر سالت لی در سپتامبر  2004بود.

تروريسوت
هواپیموا در

هـ) اقدام مستقیم علیه زیرساخت زمینی هواپیمایی کشوری
هدف اين طبقه از حمالت تروريستي زيرساخت زمیني پشتیباني هواپیموايي کشووری اسوت .هودف
وارد آوردن خسووارت مووادی ،آسوویب سیاسووي ،روانووي و تصووديق دوبوواره واقعیووت جنووگ اسووت.
زيرساخت فني ثابوت (ترمینوال مسوافر و بوار ،آشویانه ،مخوزن سووخت ،رادار توردد هووايي و سواير
تأسیسات) و همینطور هواپیماهای روی زمین همچنان اهداف آسیبپذيری برای تهاجم بوا هودف
تصرف يا انهدام ميباشند .اين عنصر از چارچوب تهديد تروريستي جهانگستر اسوت .گوواه آن در
دو واقعه عملیاتي گزينشي در بافت جنگ داخلي جاری در سری النكا و کلمبیا يافت ميشود.
در  24جوالی  2001گروهي از مبارزان انتحاری با عنوان سازمان شورشي -تروريسوتي ببرهوای

آزادیبخش تامیل -االم 2ي

حمله غافلگیرکننوده را در تواريكي شوب در فرودگواه بوینالمللوي و

ي فرودگاه کوچ نظامي مجاور در کلمبو پايتخت سريالنكا اجرا کردنود .در پايوان يو نبورد
آتشووین هفووت سوواعته ،سووه هواپیمووای مسووافری ايربووا (دو ای 330 -و يو ای )340 -متعلووق بووه
شرکتهای هواپیمايي سريالنكا و همچنین  6هواپیما و  2هلیكوپتر نیروی هووايي سوريالنكا منهودم

1. Izvestia, 27 October 2003.
)2. The Insurgent/Terrorist Organization Liberation Tigers of Tamil-Eelam (LTTE
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شدند و خسارتهايي به سه هواپیمای ايربا

ديگر وارد شد.

1

که بهواسطه مؤلفه های آن (ويژگي کیفری) يا عواقب فوری و بلنود مودتي کوه دارنود بوا تروريسوم
سازگارند .اهداف اين طبقه از عملیات بهطور عمده هواپیماها و بهنودرت بیشوتر مسوافران ،خدموه و
زيرساخت زمینوي پشوتیباني هواپیموايي کشووری موي باشوند .هودف آنهوا بوا اعموال زور مسوتقیم يوا
غیرمستقیم در داخل هواپیماها فرق دارد و انگیزههای متفاوتي دارند و شامل موارد ذيل ميباشند:
 )1استفاده شخصیتهای تروريست بینالمللي از هواپیمايي کشوری جهت حمولونقول (جهوت
حمايت غیرمستقیم از فعالیت تروريستي)؛
 )2استفاده شخصیتهای جرم سازمانيافته فراملي از هواپیمايي کشوری بهعنوان وسیلهای بورای
انجام فعالیتهای غیرقانوني؛
 )3اعمال قهرآمیز در داخل هواپیما بر اسا
از مسافران.

رفتار رواني يا اجتماعي منحرف يكوي يوا گروهوي

شرکتکنندگان در تروريسم بینالمللي در تمام سطوح از هواپیمايي کشوری بوه خواطر هودف
مورد نظر آن يعني حملونقل استفاده ميکنند .هواپیمايي کشوری سريعترين و راحتتورين وسویله
عبور پنهاني با مدارک سفر قانوني يا جعلي است ،مخصوصا زماني که ي
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و) طبقات عملیات تروریستی
اين طبقه با اعمالي که بهويژه ماهیت تروريستي دارند ،رابطهای ندارد بلكه بوا اعموالي مورتبط اسوت

نفور بخواهود در مودت

کوتاهي مسافت زيادی را طي کند .در اين حالت خطوری هواپیموا و مسوافران را تهديود نمويکنود؛
خطر در خاک کشور مقصد (يا کشور ديگر) که هدف عملیات تروريستي باشند ،تحقوق موييابود.
همچنین امكان دارد از هواپیمايي کشوری بهعنوان وسیلهای برای حمل مودارک و اسوناد عملیواتي،
مواد تبلییاتي و -تا حد کمتوری -تسولیحات ،مهموات ،موواد انفجواری و موواد راديواکتیوو و سومي
استفاده شود (هرچند مورد دوم با احتمال بیشتر از طريق هواپیمای باری حمل ميشود) .جنبه ديگر،
ولو نهچنودان فراگیور اموا محتمول ،اسوتفاده از هواپیموای کشووری بوهعنووان وسویلهای بورای بوردن
تروريستها و گروگانها به ي نقطه جیرافیايي خا  ،پس از ارتكواب عمول تورور در خوارن از
قلمرو هواپیمايي کشوری است (کلفوگلو.)6-۷ :2019 ،2

هواپیمايي کشوری بهطور هدفمند قلمرو مورد توجه شخصیتهای حقوقي تبهكار است کوه در
فعالیتهايي مثل مهاجرت غیرقانوني ،قاچاق مواد ،پولشويي ،قاچاق اسلحه ،مهمات ،آثار هنوری و
غیره درگیور هسوتند .بخوش مشخصوي از عملیوات و تحرکوات سوازمانهوای تبهكوار بوا اسوتفاده از
1. Jane’s Information Group; see
http://www.janes.com/security/international_security/news/misc/janes010724.
2. Kalfoglou

13

پروازهای مسافری عادی در چارچوب جابهجايي عادی مسافر و بار ،تحت پوشش هور دو مودارک
قانوني و جعلي به اجرا درميآيند ،ميتوانیم تهديد تحمیلي توسط جرم سازمانيافتوه را بوا توجوه بوه
جستاری در رهیافتهای تاريخي و حقوقي بینالمللي نحوه سرکوب عملیاتهای تروريستي ناقض امنیت هوانوردی /نويسنده :پیمان نمامیان

اين واقعیت که وظیفه اصلي شبكههوای تبهكوار سوازمانيافتوه جابوهجوايي موضووع و اقوالم فعالیوت
جنايي (انسان ،مواد ،پول نقد و  )...بین نقاط جیرافیايي دوردست که تا حد امكان مخفیانوه و سوريع
است ي

تهديد غیرمستقیم قلمداد کنیم (دامسكنو.)115-116 :1393 ،1

اعمالي که مسافران مبتال به بیماری رواني در داخل هواپیما مرتكب ميشووند ،خطور خاصوي را
برای جان مسافران به وجود ميآورد .در ي نمونه ،ي تبعه رواني ايتالیا به نام اسوتفانو سواباريني

2

پس از ادعا بر اينكه مؤسس ي

دين نوين است در مار

 1999در ايربوا

ای 320 -فرانسوه کوه

کاز مارسي عازم پاريس بود و مجدد نوامبر  2002در ايربوا ای 320-آلیتالیوا کوه از بولونوا عوازم
پاريس بود ،دستگیر شد .اين تبیین چشمگیری از کار بوياثور سوازمانهوای امنیتوي اروپوا در عرصوه
هواپیمايي کشوری است؛ چرا که نتوانستند از سوارشدن شخصي بوه هواپیموا جلووگیری کننود کوه
کال خطرناک شناخته شده بود .در نوامبر  2002ي تبعه رواني اهل اسرائیل به نوام «توفیوق الفرکوا»
سعي کرد ي پرواز «ای 1ای »1را که از تلآويو عازم اسوتانبول بوود ،بربايود؛ اموا موأموران امنیتوي
سوار بر هواپیما از اين اقدام وی بازداری کردند .در مار  2003از گور جكاسالن از ترکیوه يو
هواپیمای شرکتهای هواپیمايي ترکیه را تصرف و به آتن برد .تجسس و معاينه پزشكي در هور دو
مورد نشانههای اختالل رواني را تشخیص داد کوه در اثور مجموعوه مشوكالت اجتمواعي و شخصوي
وخیمتر شده بودند .با توجه به ويژگي ذاتا خطرناک اعمال فوق که آکنده از عواقوب ذاتوا فواحش
برای هواپیمايي کشوری و ي مقیا وسیعتر بودند ،دلیول خووبي وجوود دارد توا ايون تهديودات
جانبي را بهعنووان اعموالي طبقوهبنودی کنویم کوه در تعريوف گسوتردهتور تروريسوم جوا مويگیرنود
(کروو .)۷3 :2002 ،3

 )3ظرفیت حقوقیکنوانسیونهای بینالمللی سازمان ایکائو
در پرتووو نوووآوریهووا و پیشوورفت غیرقابوول تصووور صوونعتي و فراصوونعتي در جهووان ،سوواخت و تولیوود
هواپیمای غیرنظامي مدرن و کشتيهای غیرنظوامي ،بوهکوارگیری آنهوا در صونعت حمولونقول ،بوه
اهمیت روزافزون هواپیماها منجر شد .بر اين اسا

هرگونوه اخوالل در امنیوت هوانووردی شوديد و

جدی جامعه بینالمللي را به دنبال داشته است .اين وضعیت جامعه بینالمللوي را بور آن نموود توا بور
اسا حقوق بین المللي ،قواعد و مقرراتي را جهت پیشگیری و سورکوب جورايم بوینالمللوي مخول
امنیت هوايي تنظیم و تدوين نموده ،همكاری بینالمللي را در اين زمینه بیش از پیش تقويت نمايود.
1 Damasceno
3. Stefano Sabarini
3. Crouse
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(بلالک )2010 ،1از اينرو ،تصرف و در اختیار گرفتن هواپیمای غیرنظوامي بوا توسول بوه ابزارهوای
نامشروع و غیرمجاز بین المللي با استفاده از تهديود و ارعواب و يوا از طريوق حموالت مسولحانه و بوه
متحد از کارگزاری های تخصصي وابسته به اين سازمان که در ايون اموور ذیصوالح هسوتند ،يعنوي

«سازمان بینالمللي هواپیموايي کشووری (ايكوائو)» 2درخواسوت نمودنود ،کنوانسویونهوايي را بورای
پیشگیری و مقابله با چنین اقداماتي تدوين کنند.
از رهگذر اقودامات سوازمان بوینالمللوي هواپیموايي کشوور (ايكوائو) چهوار کنوانسویون تهیوه و
تصويب شده است که به ترتیب ،اعمال غیرقوانوني بور هواپیماهوا و در فرودگواههوای بوینالمللوي را
پوشش ميدهد.
الف) کنوانسیون راجع به جرايم و ديگر اعمال ارتكابي در داخل هواپیما (کنوانسویون توکیوو)؛
اين کنوانسیون تعريف يا فهرست خاصي از اعمالي را که بايد سرکوب شووند ارائوه نمويکنود ،اموا
ماده  11آن به نوعي خاصي از تروريسم يعني «راهزني هوايي» پرداخته است .با اينحال بخوشهوای
عموده ايون کنوانسوویون شوامل موضوووع جورايم ،صووالحیت ،وظوايف و اختیووارات مسو ولین پوورواز،
صالحیت دولتها در جلووگیری از نووع جورم ،مجوازات مجورمین و تشوريفات تصوويب و الحواق
ميباشد .البته اين کنوانسیون ناظر بر جرايم متضمن نقض مقررات کیفری داخلوي و هرگونوه عمول
ديگری است که به ايمني هواپیما و مسافران صودمه مويزنود .افوزون بور ايون ،کنوانسویون ،مسوائلي
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فرودگاههای بینالمللي که از اقدامات شايع تروريسم بینالمللي است ،دولتهای عضو سازمان ملل

همانند اختیارات قانوني فرمانده هواپیما و اختیارات و تكالیف دولتهای متعاهد ازجمله درباره هور
شخص که تحت بازداشت آنهاست و مظنون به ارتكواب عمول موضووع مواده  11مويباشود را هوم
پوشش ميدهد .بهطورکلي کنوانسیون توکیوو بیشوترين رويكوردش معطووف ايون مسوأله مويباشود
حداقل دولتي که هواپیما در آن به ثبت رسیده ،واجد صالحیت در مورد پیگیری و مجازات مجورم

يا مرتكب اعمال مداخله ميباشد بدون اينكه صالحیت ساير دولتهوا را ناديوده بگیورد (بیرنواکي،3
.)162-164 :2008
ب) کنوانسیون راجع به سرکوب تصرف غیرقانوني هواپیما (کنوانسیون الهه)؛ هدف اصلي اين
کنوانسیون ،به رسمیت شناختن جرايمي نظیر تصرف و کنترل غیرقانوني هواپیما و يا توسل بهزور يا
تهديد به آن با هر نوع ارعاب و يا هرگونه معاونتي در ارتكاب يا شوروع بوه آن در ايون کنوانسویون
بهعنوان جرم بینالمللي و مجازات علیه اين مجرمین است .بر اين اسوا ايون کنوانسویون دولوتهوا
متعهد ميگردند که مجازاتهای سونگیني بورای جورم هواپیماربوايي قائول شووند .ايون کنوانسویون
اگرچه پیشرفتهايي قابل توجهي را در مبارزه با «تروريسم هووايي» بوه هموراه خواهود داشوت ،اموا
1 . Blalock
2. https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2012/06/pdfs_terrorism-directory_12-ICAO.pdf
3. Biernacki
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هنوز خالئي در مقررات ضد تروريسم هوايي وجود داشت که مورد سوءاستفاده تروريستهوا قورار
مي گرفت .البته از جمله نواقص کنوانسیون اين است کوه در صوورت عودم وجوود يو

معاهوده بوا
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عمل متقابل استرداد میان دو کشور خود کنوانسویون هیچگونوه تعهود حقووقي بورای اسوترداد يو
هواپیماربا ،به وجود نیاورده است.
ن) کنوانسیون راجع به سرکوب اعمال غیرقانوني علیه ايمنوي هواپیموايي کشووری (کنوانسویون
مونترال)؛ بر اسا مواد اين کنوانسیون که برای مقابله با خرابكاری در هواپیما ازجمله بمبگذاری
تدوين شده است ،هرگونه اقدامي بهطور غیرقانوني و بهطور عمد درصورتيکه امنیت هواپیموا را بوا
خطر مواجه سازد ،جرم محسوب ميگردد .همچنین کنوانسویون ،بوه اسوتثنای مسو له هواپیماربوايي،
جرايم ديگری را که برعلیه امنیت پرواز هواپیماهای مسافربری صورت ميگیرد را تحت بررسوي و
رسیدگي قرار ميدهد .کنوانسیون مونترال ،دولتهای عضو را ملزم ميسازد تا مجازاتهای سختي
را برای جرايم مورد اشاره در نظر گیرند و نیز مجرمان را به دولت متبوع آنها تسلیم نموده ،يا اينكوه
او را به مراجع ذیصالح ارجاع نمايند .ضمن اينكه دولتهای عضو ملزم ميباشند در جرايموي کوه
مورد توجه کنوانسیون قرار گرفته باشد همكاری نمايد.
د) پروتكل سرکوب اعمال غیرقانوني خشونت در فرودگاههای در خدمت هواپیمايي بینالمللي
کشوری (پروتكل مونترال)؛ الحاقي به کنوانسیون راجع به سرکوب اعمال غیرقانوني بر ضود ايمنوي
هواپیمايي کشوری؛ اين پروتكل موسوم به «پروتكل مونترال» بهمنظور تعمویم مصووبات منودرن در
کنوانسیون مونترال به قلمرو و پروازهايي که در خدمت حملونقل بینالمللي غیرنظوامي مويباشوند،
به تصويب رسیده است .به موجب ماده  ،2اعمال مزبوور بوه جورايم منودرن در کنوانسویون موونترال
افزوده ميشود« :ارتكاب غیرقانوني و عمدی عملي خشونتآمیز بر ضد شخص که باعث جراحات
شديد يا مرگ شود با استفاده از ي

وسیله ،ماده يا سالح در يو

هواپیموای در حوال خودمت در

هواپیمايي بینالمللي کشوری ،انهدام يا وارد ساختن خسارات شديد به تسهیالت ي هواپیموای در
حال خدمت هواپیمايي بینالمللي کشوری يوا يو هواپیموای خوارن از خودمت موجوود در آن يوا
شكستن سرويس های هواپیما مشروط به ايجاد خطر برای ايمني هواپیما» در ضمن ،وفق ماده  3ايون
پروتكل ،دولتهای عضو را مطابق اصل «يا محاکمه يا استرداد» به انجوام اقودامات ضوروری بورای
اعمال صالحیت بر چنین جرايمي در جهت رسیدگي بوه جورم ادعوايي حاضور در قلمورو خودشوان
متعهد ميکند.
هو) کنوانسیون بینالمللي نشانهگذاری مواد منفجره پالستیكي بهمنظور رديابي بعدی؛ بور اسوا
اين کنوانسیون ،هر دولت عضو متعهد ميگردد در موواد منفجوره پالسوتیكي تولیودی خوود «عامول
شناسايي» قرار دهد .اين عامل عبارت از مقادير اندکي از مواد شیمیايي اسوت کوه بوه موواد منفجوره
اضافه ميشود تا از طريق آن ،دستگاههای کنترل امنیتي در فرودگاههوا و امثوال آن قوادر بوه کشوف
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اين مواد شده و از کاربرد نامشروع آنها برای اهداف تروريستي جلوگیری کنند .بهعالوه بهموجوب
ماده  3اين کنوانسیون ،هر دولت عضو روشهای مؤثر و ضروری را به منظور ممنوعیوت و ممانعوت
نشانهگذاری نشده موجود در دولتها خواهد کرد.
ر) کنوانسیون پكن راجع به سرکوب اقدامات غیرقوانوني علیوه هواپیموايي کشووری و پروتكول
الحاقي؛ اين کنوانسیون و پروتكل الحاقي ،با التزام دولتهای عضو به جرمانگاری تهديدهای نووين
و نوظهور برای امنیت ارتقای امنیت هواپیمايي کشوری از جمله استفاده از هواپیما بوهعنووان سوالح
کشوونده و يووا اسووتعمال ايوون وسوویله بوورای حموولونقوول سووالحهووای زيسووتي ،شوویمیايي و هسووتهای،
سازماندهي ،هدايت و تأمین مالي تروريسم بوه نحوو مطلووبي ،تبواني در ارتكواب جورم ،تروريسوم
مجازی علیه تأسیسات هوانوردی بین المللوي ،مسو ولیت حقووقي و کیفوری نهادهوای موالي و غیوره،
درصدد رفتارهای رويكردی کنشي در مواجهوه بوا رفتارهوای غیرقوانوني علیوه هواپیموايي کشووری
است( .نمامیان و شیرزاد )182 :1399 ،مهمترين دستاوردهای مقرر در کنوانسیون پكن را مويتووان
در جرمانگاری از تهديد کردن ديگران برای ارتكاب هرگونه اقدام مجرمانه علیوه امنیوت پورواز يوا
فراهم کردن وضعیتي برای افراد تا چنوین تهديوداتي را دريافوت کننود ،هرگونوه تبواني در ارتكواب
اعمال مجرمانه ،تروريسم سايبری علیه تأسیسات هوانوردی بینالمللي ،مس ولیت حقووقي و کیفوری
مؤسسات مالي که به «بند القاعده» معروف شده است ،همكاری کوردن بوا موتهم بورای گوريختن از
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از ورود يا خرون مواد منفجره نشانهگوذاری نشوده ،اتخواذ خواهود نموود و شوروع بوه انهودام موواد

تحقیقات قضايي و تعقیب کیفری ،توافق با ديگران بورای ارتكواب عمول مجرمانوه ،صورف نظور از
اينكه جرم تروريستي واقعا ارتكاب يابد يا خیر .درنتیجه ،کنوانسیون پكون توانسوت توا حود زيوادی
ضعفها و کاستيهای کنوانسیونهای سابق را برای مقابله با مداخالت غیرقوانوني علیوه هواپیموايي
کشوری بینالمللي کاهش دهد و بستری مناسب برای گسترش همكاریهای چند جانبه بوینالمللوي
فراهم آورد ،جستجو کرد( .شناسايي )8۷ :1399 ،در ضمن ،کنوانسیون پكن و پروتكل الحاقي آن،
مبووین تووالش مشووترک جامعووه بووینالمللووي بوورای پیشووگیری و سوورکوب رفتارهووای غیرقووانوني علیووه
هواپیمايي کشوری و محاکمه و مجوازات مرتكبوان اسوت .بوهعوالوه ،کنوانسویون ضومن تأکیود بور
رعايت حقوق بشر و رفتار منصفانه با مرتكبان رفتارهای ناقض امنیت هوانوردی و التزام دولتها بوه
جرمانگاری حملونقل سالحهوای زيسوتي ،شویمیايي ،هسوتهای و موواد مربوطوه ،موجبوات ارتقوای
همكاری مؤثر در رويارويي با تهديدات ناشي از ارتكاب رفتارهای غیرقانوني در عرصه هوانووردی
را فراهم نموده است (نمامیان و شیرزاد.)182 :1399 ،
 )4نحوه عملیاتهای تروریستی در نقض امنیت هوانوردی
تروريسم امروزی ،وقتي نوع خاصي از جنگ در نظر گرفته شود ،هورروز شوكل جديودی بوه خوود
1۷

ميگیرد که به عدم تقارن نظامي ،اقتصادی ،مالي ،فرهنگي -مدنیت ناشي از دخالت جوامع صونعتي
و سنتي در ي

درگیری جهاني اطالق پذير اسوت کوه نواتواني عملوي در اسوتقامت در برابور مقابلوه
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مستقیم با قوای نظامي مونظم کشوورهای توسوعهيافتوه اسوت کوه عوامالن غیرکشووری را در جهوت

رويكردهای عملیاتي نامتعارف (تروريسم) پیش ميبرد (دوشنو.)86-8۷ :2015 ،1

بهعنوان نمونه ،دو حمله تروريستي در اکتبر سال  -2002بموبگوذاری در دو کلووش شوبانه در
بالي در کشور اندونزی و مبادرت به شلی با موش سام قابل حمول بوه يو هواپیموای مسوافری
اسرائیل در کنیا -کاهش قابل مالحظهای را در آمار تروريستهوای غربوي کوه از ديربواز تعطویالت
خود را در مناطق گرم اين کشورهای دنیا سپری ميکردند ،ايجاد کردند .توجه داشته باشید که اين
عملیاتهای همزمان با فاصله دو هفته نه فقط بوه بخوش تروريسوم( ،بلكوه بوه بخوش سورگرمي هوم
خسارت وارد کرد (که دستکم ده درصد از صرف پول در اقتصادهای غربي را به خود اختصا
داده است) ،اما در وهله اول خسارتديدهترين بخش شرکتهوای هواپیموايي بودنود کوه بوهعنووان
اپراتور حملونقل برای آوانسهای تروريستي عمل ميکنند .حملوه هموان مواه بوه يو نفوتکوش
غولآسای فرانسوی در نزديكي سواحل يمن به افزايش قیمت موقتي نفت در بازارهوای جهوان شود
که باز به شرکتهای هواپیمايي لطمه زد؛ زيرا مجبور شدند سووخت هواپیماهوا را بوا نور بواالتری
خريداری کنند (جي ار  ،)2003 ،از اينرو به نظر ميرسود تروريسوم يو ابوزار بسویار موؤثر در
جنگ اقتصادی است.
بخش حملونقل هوايي در خط مقدم جنگ با ترور قرار دارد .ي

نشوانه ايون واقعیوت بحوران

ساختاری تمامعیاری است که پس از  11سپتامبر  2001پیش روی شرکتهوای هواپیموايي برجسوته
دنیا قرار گرفت که عواقبش هنوز مرتفع نشدهاند .چند شرکت شناختهشده (همچون سابنا و سوئیس
اير) در شرايط فور

ماوور نتوانستند دوام بیاورند ،درحاليکه بقیه شرکتهوا مجبوور شودند بورای

بقای خود از هر اقدامي باورنكردني فروگذاری نكنند .بهعنوان نمونه ،چندين مسافربری بوزرگ در
امريكا برای حمايت از ورشكستگان تشكیل پرونوده دادنود و در آن سومت اقیوانو آتالنتیو بور
اسا تصمیم ويژه دولت اعالم کردند ايروی بريتیش از پرداخت مالیات معاف شوده اسوت .بودون
اين تمهید عملیات هواپیمايي ملي تراز اول بريتانیای کبیر سودی حاصل نميکرد؛ بنوابراين از نقطوه

نظر اقتصادی منطقي نبود (البرک.)5 :201۷ ،2

ي گواه گويا و صادق برای وسعت تهديد تروريسم برای کوارکرد نظوام توردد هووايي جهوان
وقايعي است که بین  24دسامبر  2003و  5وانويه  2004ر دادند .نقطه آغواز آن بحوران اطالعوات
قابل اطمینان واصله از منابع ناشنا در سازمانهوای جاسوسوي دربواره هشودار شوديد در خصوو
1. Deuchesneau
2. LaBrecque

18

ربودن بالقوه هواپیماها بهوسیله عوامالن القاعوده بوود کوه در نتیجوه آن تعوداد زيوادی از پروازهوای
شرکتهای هواپیمايي گوناگون لیو شدند ،تعداد زيوادی از فرودگواههوا بسوته شودند ،آموادگي در
داشتند) ،سط ارتقا يافته آمادگي برای اعمال ترور -رمز نارنجي -بر کل قلمورو سورزمیني امريكوا

تحمیل شد .1باالخص پروازها از امريكا به لندن ،مكزي

و پاريس لیو يا به تأخیر افتادند .همچنوین

حداقل شش پرواز از پاريس به لسآنجلس لیوو شودند .بوه گوزارش مجراهوای اطالعواتي ناشونا
درست ي ماه بعد در اوايل ماه فوريه مون پسرفتي تهديودها بوه ثبوت رسوید .در نتیجوه پروازهوای
ايروی بريتیش به واشینگتن و پروازهای اير فرانس به لسآنجلس مجددا به تعويق افتادند.

2

عواقب فوری ايون بحوران در هواپیموايي کشووری ،پیچیودهتور شودن روال ثبوتنوام و بازرسوي
مسافران و استقرار گشتهای هوايي مسل با هدف اسكورت پروازهای تجواری بودنود (ايون اقودام

باعث ايجاد تنش سیاسي بین امريكا و چند کشور ديگر شد) 3.خسارت مستقیم ناشوي از اخوتالل در
جدول زماني پروازها و عملیات امنیتي تشديد شده ،معادل دههوا میلیوون دالر امريكوا بوود؛ عواقوب
ثانوی (افسردگي و تر رواني میان مسوافران بوالقوه) قابول محاسوبه موادی نیسوتند .در تحلیول ايون
رويداد ،جمع کثیری از کارشناسان مبارزه با تروريسم چنین فرض کردهاند که اين بحوران در توردد
هوايي جهان نه از سوی عوامل واقعي بلكه بیشتر از طريق اطالعات غلط برانگیخته شد کوه بوهطوور
عمد توسط ساختارهای تروريستي از طريق مبادله طرحهای عملیاتي دروغین بوا ايمیول بوه تقلیود از
تهديد بالفعل منتشر شدند .ي

ي
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نیروی هوايي تشديد شد (جنگندهها بوهکورات بورای همراهوي هواپیماهوای مظنوون پورواز عملیواتي

سری تهديدهای ساختگي تكراری که در سپتامبر -اکتبر 2004

ر دادند گواه ديگری از قدرت شايعهپراکني برای اخالل در نظام هواپیمايي جهان هستند .پوس از
تما های تلفني ناشنا با ادعای وجود مواد انفجاری در داخل هواپیماها هفت پرواز که از سووی
المپی

 ،4سنگاپور ،5اسرائیل 6و لوفتانزا ۷اداره ميشدند يا معلق يا لیو شدند.

بحث و نتیجهگیری
با عنايت به تهديدهای ناشي از ارتكاب عملیات تروريستي در نقض امنیوت هوانووردی راهبردهوای
ذيل در سط گوناگون در راستای امنیتبخشي ،بهبود و ارتقای آن پیشنهاد ميگردد:
الف) اصالح ساختار امنیتي حملونقل هوايي؛ اين شامل سختگیری بیشتر در روش خريود بلویط
هواپیمووا و ثبووت نووام و بازرسووي مسووافران و بووار جهووت جلوووگیری از سوارشوودن افووراد و اشوویايي بووه
]1. Arab News, 3 January 2004. [a periodical daily newspaper, London
2. Fox News; story available at: http://www.foxnews.com/story/0,2933,110006,00.html
3. Arab News, 7 January 2004.
1. Olympic Airways
5. Singapore Airways
3. Israeli airline El Al
4. Lufthansa
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هواپیماست که حتي کمترين تهديد را برای ايمني مسافران در برداشوته باشوند .ايون شوامل افوزايش
معیارهای فني کنتورل و امنیوت ،تشوكیل منطقوه امنیتوي انحصواری در اطوراف فرودگواههوا و بهبوود
جستاری در رهیافتهای تاريخي و حقوقي بینالمللي نحوه سرکوب عملیاتهای تروريستي ناقض امنیت هوانوردی /نويسنده :پیمان نمامیان

آموزش همهجانبه کارکنان سازمان امنیت هم ميباشد.
ب) اصووالح و معرفووي معیارهووای حفاظووت فنووي بوورای هواپیماهووا؛ اسووتفاده از وسووايل حفاظووت
الكترونیكي در برابر پرتاب سیستم پدافند هوايي قابل حمل توسط انسان را منظور کرده است.
ن) معرفي معیارهای پیشگیرانه با هودف پیشوگیری از عملیوات تروريسوتي؛ ايون شوامل سواخت
پايگاههای دادگاني مربوط بوه مسوافران ذاتوا خطرنواک؛ پویش غربوالگری سوختگیرانوهتور جهوت
شناسايي اعضای سازمانهای سیاسي تندرو ،فرقههای ديني ،گروههای تبهكار ،اشوخا

هوماکنوون

مست يا نش ه هستند يا احتمال دارد بشوند ،افراد متبحر در نبرد تنبهتن و غیره و تحقیق جوامعتور در
مورد خدمه پرواز پرسنل فني استخدامي شرکت هواپیمايي ميباشد.
د) هماهنگسازی تالشهوا و افوزايش تعامول میوان سوازمان بوینالمللوي هواپیموايي کشووری و
سازمان امنیت کشوری؛ اين شامل ايجاد روابط نزدي تر بین شرکتهای هواپیمايي و سازمانهوای
مس ول هواپیمايي کشوری و نیروهای مسل  ،سازمانهای ويژه و سری ،ضابطان قوانون ،مهواجرت و
گمرک در چارچوب مبارزه با تروريسم بینالمللي و جرم سازمان يافته است.
هووو) اصووالح سووازوکار حقوووق بووینالمللووي در قبووال عملیووات تروريسووتي علیووه امنیووت هواپیمووا؛
کنوانسیونهای موجود جهت هماهنگسازی درخور اقدامات کشوورها بورای مبوارزه بوا تهديودات
تروريستي برای هواپیمايي کشوری کفايت نميکنند.
ر) گسترش و تعمیق تعامل میان سازمانهوای تخصصوي در سوط منطقوهای و بوینالمللوي؛ ايون
شامل ايجاد همكاری سازماني ،مالي و فني جهت تفكی کشورهای واقع در مناطق پرخطر از نظور
عملیات تردد و حملونقل هوايي است.
با وجود اين ،به نظر ميرسد که عملي کردن اين پیشنهادات نهتنها از نقطهنظر سوازماني و موالي
بلكه به داليل سیاسي ،معنوی و اخالقي دشوار است .گرفتن اثر انگشت و مردم نگواری مسوافران
هواپیماييها و استفاده از گشت هوايي مسل برای پروازهوا همگوي میواير بوا اصوول دموکراسوي و
آزادی فردی هستند .ميتوانیم ايون موورد را هوم بوه لیسوت عواقوب منفوي متعودد پديوده تروريسوم
بینالمللي اضافه کنیم .در انتها به نظر ميرسد تا زماني که بشور وجوود داشوته باشود ،تروريسوم هوم
وجود دارد .اين در حالي است کوه خوط سویر آن هوم اکنوون رو بوه افوزايش بووده و مسوأله امنیوت
حملونقل هوايي نسبت به گذشته دستخوش چالش و بحران قابل مالحظهای شده است.
تشکر و قدردانی
نگارنده از عزيزاني که در فرآيند انتشار اين پژوهش نهايت همكاری را داشتند ،کمال امتنان را دارد.
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